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Budavári, 2000. augusztus 30.
Elmúlt az évforduló. 1952. aug. 28-ról aug. 29-re forduló éjjel vittek el
Debrecenből. Tegnap este hálaadó misét mondtam a templomban. Terike, Józsi bácsi
és Annuska voltak jelen, a hétköznapi misék állandó közönsége. Megköszöntem
Istennek, hogy méltónak talált a kommunisták-ateisták életfogytiglani ítéletére.
Megköszöntem, hogy erőt adott az elviselésre, s 48 esztendő után templomban
mondott misén adhatok hálát Istennek.
Április 17-én, nagyhétfőn kezdtem el az esti 6 órás hétköznapi miséket. Előtte
kihirdettem: a budavári templom ajtajára kiraktam egy cédulát s a környező falvak
templomajtajára is. Ismeretlen kezek leszedték. Budaváriban is. Jött nagykedden
Révfülöpről a plébános, Facsar Sándor, aki 1997-ben - rehabilitációmkor - nem
kívánta igénybe venni felajánlott szolgálataimat, de mondta, hogy a budavári
templomban misézhetek, amikor akarok. Hivatkozott most, nagykedden, az érsek
úrra, és közölte, hogy a plébános jogkörébe tartozik bármit is kifüggeszteni a
templom ajtajára. Ne írjak ki semmit! A harangozásból úgyis tudják a hívek, hogy
mise lesz. Különben is: nincs értelme a hétköznapi misének, mert vasárnap sem
jönnek. Nem vitáztam vele. Tudomásul vettem, amit mondott.
Azóta naponként misézek, amikor itt vagyok. Jó nekem ez. Minden nap
prédikálok. Úgy, hogy Józsi bácsi és Annuska is értse. A témám ugyanaz: az Isten
Országa. Áldozás után leülök, s röviden elmélkedem. Megint az Isten Országáról.
Kb. 40 percig tart az egész esti istentisztelet. Józsi bácsi harangoz, Terike vezeti az
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éneket. Jobbára hagyományost a Hozsannából, s énekelnek.
A lelkigyakorlatok napjain is a templomban van a mise. Nem feledik a
lelkigyakorlatozók énekeit, s hogy őket is bevonták a körbe: kezüket megfogva, rájuk
mosolyogva énekelték dalaikat. Vasárnap a környék bokrosai is eljönnek, meg a
borkorligeti táborozók is, és megtelik a templom.
Szépül is a templom. Kertünk virágaival díszítjük az oltárt és a Mária-szobrot.
Vasárnap a mise végén elmondom, hogy nem perselyeztünk, de az utolsó pad végiben
van egy persely, abba kimenet beledobálhatják, amit odaszánnak. Dobálnak. Vettünk
belőle három műanyagfotelt, Zoliék hozták Ajkáról. Meg kazula-pótló inget a pesti
Ecclésia-boltból. Józsi bácsi pedig hozatja fiával Tapolcáról a szép gyertyákat.
Indul hamarosan a munkaév. Jövő hétfőn felutazom Pestre. Két hétre zárva
marad a templom, de sietek vissza. Most már nemcsak terménybetakarításra, de
templomi szolgálatra is. Átérzem, mit veszítettem Lékai l982-es büntetésével. Most,
ha csak négyen is vagyunk a templomban, az is minőségileg több, mintha Terikével
kettesben misézünk odahaza. Közösség ez a négy ember is, ha nem is Bokorértelemben. Ha kettesben misézünk, tele vagyok Bokor-gonddal. A budavári
templomban az ott levő néhány emberért vagyok ott, s értük és nekik misézem és
prédikálok. Kézzelfoghatóbb számomra, hogy az Egyházhoz tartozom.
Jövő hónapban három éve lesz már, hogy rehabilitáltak. Mért nem kezdtem el
ezt a gyakorlatot korábban? Azt hittem, hogy hogy..., pedig dehogy, s csak lassan
jöttem rá, hogy nem kellek püspökeinknek, papjainknak, és hogy csak ennyire van
lehetőségem. Kihasználom hát azt, amit lehet.
Látva a nyitott templomot, az arra járó turisták be-benéznek, aztán érdektelenül
továbbállnak. De egy forró július eleji estén valakik benéztek és ott maradtak végig.
Két nő és egy férfi. Mise végén odajöttek. Bemutatkoztak. Én is. A férfi elmondta,
hogy a múlt hetekben olvasta el a Szakolczay-féle könyvet. A két nő - az egyik a férfi
felesége - orvos. Szepezden nyaralnak, Nagyvázsonyban voltak várat nézni, s
kocsijukból látták, hogy van valami a templomban. A házaspár szegedi, a másik nő
pesti. Bezártam a templomot, s elindultunk hazafelé. Mire a nyeles telekhez értünk,
behívtam őket. Majd 10 óra volt, mikor elbúcsúztak. Záporoztak belőlük az értelmes
kérdések. Azok a kérdések, amelyekre az elmúlt félszázadban a Bokorban
válaszoltunk. Felírták pesti és budavári címünket. A szegedieket eligazítottuk
Totyához, a pesti orvosnőt meghívtam szeptemberi bokorportai misémre. A férfi azt
mondta, hogy hiteles volt számára a könyv, a templomi prédikáció, s esti
beszélgetésünk is. Azóta írt is már.
Mások nem maradtak bent, kimentek. De azért még akadhat hal a horogra...
Emberhalászokká teszlek titeket.
Budavári, 2000. augusztus 31.
Háromszor is elolvastam Peter Rosien cikkét a Publik-Forum aug. 11-i
számából: Baustelle Jesus. Arról értesít, hogy elolvasta a női szerzőpáros legfrissebb
Jézus-könyvét: D. Sölle és L. Schottroff, A názáreti Jézus. Megtudta belől, hogy mi a
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közös ügye Jézusnak és a modern felszabadítás teológiának. Ez: Jézus különösen a
szegényeknek s a társadalom peremére szorultaknak hirdeti Isten szabadító
megérkezését, és elibük is éli ezt a szabadságot. Továbbá arról is értesül Rosien, hogy
végső soron Jézus csak a maga hatásának története alapján ragadható meg. Ez a történet az evangéliumokban kezdődik el, de folytatható napjaink társadalmi
összefüggéseiben is: "az evangélium továbbírható"- a szerzők szerint. Minden csak
hatástörténet? - kérdezi Rosien. Hol marad a történeti Jézus? A szerzők azt
válaszolják, hogy a források olyan-amilyen volta nem biztosít e tekintetben
használható eredményeket. Az igazi és nem-igazi Jézus-hagyomány szétválasztása az
evangéliumokban "történeti szempontból túlhaladott tudományos fikció". Ezek után
Rosien következetlenségnek tartja a könyv záró fejezetében ezeket a szavakat:
"...vissza kell gondolnunk a názáreti férfira, mert a történelemben találkozunk a
félreértett, a megcsonkított és egyéni érdekek szolgálatába állított Krisztussal, aki ily
könnyen hagyná magát manipulálni?"
Rosien most felrakja a könyvet a polcra a többi Jézus-könyv közé. A század
legnagyobbjai vannak ott, akik nem tudtak túljutni a különböztetésen: a történelem
Jézusa és a hit Krisztusa között. Nem minden, amit Jézus az evangéliumokban mond,
származik Jézustól - tudta ezt már a l8. században Reimarus, s mára világos, hogy "e
szavak több mint 80 százalékát csak ajkára adták". Ha Jézus olvashatta volna az
evangéliumokat, megkérdezte volna, hogy kiről is szólnak azok. Amióta a középkor
kérdésnélkülisége a felvilágosodás hatására összetört, a szerzők azon dolgoznak,
hogy ki is volt ez a Jézus. "Olykor az a benyomásunk, hogy egy nagy építkezésen
(Baustelle) vagyunk, de az építészek nyilván nem tudnak megegyezni abban, hogy
mit kell mutatnia a kész épületnek." Mind, Sölle és Schottroff is, a történeti Jézus
képén dolgozunk. "Bár csak keveset tudunk a Názáreti személyéről és életéről, de
amit mondott és akart, az mára már jól látható. Pár lapon összefoglalható." Nem a
"hit Krisztusát" tartalmazzák - summáz a cikk írója. Eddig a szakirodalom, és most
jön Rosien, maga.
"A fő probléma: Jézus marad továbbra is a közvetlenségben. Isten intenzív
jelenlétében él, és belevonja ebbe azt, akivel találkozik... A tanítható tartalmat illetően
a názáreti Rabbi egyáltalában nem új. Sok minden megvan korának más rabbijainál
is. Az új abból adódik, ahogy Jézus az embert Isten elé állítja - közvetítés nélkül és
magatartási szabályok nélkül. Nem állította középpontba a maga héber bibliáját, nem
állította magát sem; egyes-egyedül Istent az itt és mostban. Jelen és jövő egymásba
futnak. Ezért nem írt le Jézus maga semmit... Sok minden kívül maradt a horizontján.
Nem törődött azzal a kérdéssel, hogy miként engedheti Isten ezt az egész
nyomorúságot a Földre. A názáreti férfi egy más világképben élt, mint mi, és
közvetlenül Istennek élt. Hogyan lehet egy ilyen embert utánozni? Hol van itt valami
megragadható? Nem nyitunk-e ezzel ajtót és kaput a téves magyarázatoknak?"
Ezután Rosien is visszautasítja a "hit Krisztusának" tartalmait. Visszautasítva mire
jut?
"Reá tudom hagyni magamat az Istenre... Ott van a tékozló fiú Istene, a hittávolban
levő vámos Istene... Ez az Isten védettséget ajándékoz, anélkül hogy feltételeket
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állítana. Punktum... Ettől az Istentől ismertnek és szeretve érzem magam - ok nélkül
és előfeltevések nélkül. Ez az Isten értelmet és tartást ad életemnek. Meg sem tudom
mondani, hogy miként is jutottam el hozzá... Ami igazán nyugtalanító, az valami
egészen más. Mindannyian lestrapálódunk ezen az építkezésen, amely ma nagyon
távolinak látszik az emberek valóságos életétől, legalább is Európában. Építkezési
helyünkön kívül levő sok kortársunk egyáltalában nem tudja, hogy miről is van itt
szó. S ami még rosszabb: nem is érdekli őket. Valahogy szépen elöregedetteknek
látszunk mi, keresztények."
Ennyi. Le kellene fordítani az egészet. Hogy mondta Arany? Elég is volt ma regélni.
Budavári, 2000. szeptember 1.
Ha előkerül ma egy ismeretlen szerzőjű magyar vers, tippelhetjük pl. Arany
Jánost is a szerzőnek, ha maradt fenn hiteles Arany-szöveg. Ha egy sornyi írás sem
maradt fenn tőle, mi alap volna Arany szerzőségének igazolására? Jézustól egy árva
szó sem maradt fenn, melyről állíthatnánk, hogy ő írta. Hallottuk: "túlhaladott
tudományos fikció" az evangéliumokból kiválogatni azokat a szavakat, amelyek
hitelesen Jézustól származnak. Ezt négy évtizede, amikor a KIO-n dolgozni kezdtem,
senki sem mondta így ki, de Istennek hála, elkerültem egy zsákutcát: a hitelesség
vizsgálata helyett az evangéliumi szövegeket mint Jézusra visszamenőket vizsgáltam.
Mit találtam a szövegekben?
Jézus Isten szabadító érkezését hirdeti, s hallgatósága elé is éli ezt a
szabadságot... Ezt megtaláltam? Az erchomai (érkezik) igének egyelen esetben sem
alanya az Isten a Jézusnál található szövegekben. Ami pedig Isten szabadító érkezését
illeti, a szinoptikusok egyetlen ízben használják e kifejezést, s ott Jézus és Péter
adómentességét jelöli: "tehát a fiak szabadok" (Mt 17,26). János használja szavunkat
evangéliumának egy rövid szakaszában: Jézus igéje, az igazság, és Jézus maga az, aki
megszabadít. Mitől? A bűntől (Jn 8,32-36). Jézus az Isten Országát hirdeti, s az ebbe
az országba illő viselkedést éli elé tanítványainak, akiket az Atya Országába hív. Ha
persze az evangéliumok nem igazítanak el, mert nem tartalmaznak hiteles jézusi
szövegeket, akkor a felszabadítás teológusai mondhatják azt, amire szüksége van a
felszabadítás teológiájának. Mondhatják. Mert ha semmit sem tudhatunk igazoltan
Jézusról, akkor cáfolhatatlan az állításuk... és egyúttal igazolhatatlan is.
Nem akarok értetlen lenni a nagy tekintélyű női szerzőpárossal szemben. Jézus
igehirdetésében természetesen az Isten érkezik hozzánk, s meg is szabadít bennünket
attól, hogy reménytelenül kelljen néznünk a tőkés társaságok világuralmát s a
történelem egyéb nyomorúságait, mert van kiút és van mód megszabadulnunk Isten
segítségével az istentelen vircsaftokból. Hogy hogyan? Hát ezt hirdette és élte elénk
Jézus a ("nem-igazolt", és nem hiteles) evangéliumok minden lapján: azt, hogy
miként kell megszabadulnunk a Mammon hatalmától. Nem Marx Károly
módszereivel, hanem azzal, hogy őrizkedünk a többet birtokolni akarástól. Ez volna
az Isten szabadító érkezése, ha mi ezt, Jézus igéjének engedve, életünkkel
megcselekednénk. Erre gondolt a szerzőpáros? Annak alapján, amit a felszabadítás
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teológiájáról tudok, attól félek, hogy nem erre gondoltak. El kellene olvasni, amit
írtak. Írjak Peter Rosien címére, hogy szedje már le könyvüket a polcáról, s küldje el
nekem Budapestre?
Most nézzük meg azt, amire jutottunk - Sölle és Schottroff is - Reinmarustól
máig. Amit Jézus mondott és akart, mára már jól látható - olvastuk. Rosien nem erről
számol be, hanem arról, amit nem mondott és nem akart: a hit Krisztusáról. Magam
csak arról nyilatkozom, hogy mit találok a négy evangéliumban. Mind a négy tud
Jézus feltámadásáról a harmadik napon, és mind a négy megvallja Jézus
istenfiúságát; azt, hogy több és más nálunk, s hogy az Atyának úgy fia, ahogy mi nem
vagyunk. S egyetlen egy evangélium sem tud Pál evangéliumáról: nem tud Jézusnak
engesztelő haláláról, amellyel megbékítette volna velünk azt az Atyát, aki az ember
(ha adam) bűne miatt oly igen és korábban engesztelhetetlenül haragudott ránk. "A
hit Krisztusában" mind a három tanítás benne van. Ha Rosien vette volna a
fáradtságot, s elmondta volna azt is - ami mára már jól látható -, amit Jézus mondott
és akart, valami Rosien számára is nyilvánvaló lehetne: amit Jézus mondott és akart,
azzal nem ellenkezik feltámadása és istenfiúsága, de amit mondott és akart, az
teljesen ellene mond a harmadiknak, a páli evangéliumnak. Aki olyan biztos abban,
hogy nem volt feltámadás, és Jézus nem fia az Atyának, annak meg kell gondolnia,
hogy e kettőt tagadni vagy állítani egyre megy, mert történelmi és racionális érvekkel
mind a kettő igazolhatatlan. Így hát a sommás állítás - hogy abban, amit Jézus
mondott és akart, nem szerepeltek a hit Krisztusának tartalmai - megalapozatlan.
Végül lássuk magát, Rosient is. Jézus marad továbbra is a közvetlenségben gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy neki is, nekünk is közvetlen kapcsolatunk lehet
az Istennel. Ezt idézi János Jézusa Jeremiástól: "Mindannyian Istentől tanítottak
(didaktoi theou) lesznek" (Jn 6,45). Ez magyarázza, hogy Jézus nem ír le semmit.
Minek? Embernek lenni azt jelenti, hogy hallhatjuk, amit Isten mond. Nemcsak
Jézus, hanem te is, én is. Hogyan következik ebből, hogy nem törődik Jézus a Föld
nyomorúságaival - meg nem foghatom. Szinte-szinte csak azzal törődött. Az Isten
Országa éppen ennek a nyomorúságnak a felszámolása.
Rosien a cikkének végén hitet tesz Isten közvetlenségének hasznáról. Reá
tudom hagyni magamat Istenre... s a többi. De úgy látszik ez Rosient még sem elégíti
ki, mert kortársai valami nagyon mással vannak elfoglalva, mint Jézus Istenének a
közvetlenségével.
Azt hiszem, tudom, hogy mi a baja Rosien-nek. Nem mondja meg neki az
Isten, hogy mit csináljon. Ezért teng-leng Rosien, ha le is strapálódik az építkezésen.
Az építkezése nem érdekli a kortársakat. Mit csinálnak a kortársak? Pénzt keresnek,
szeretik a pénzt, azt gondolják, hogy a többet birtokolni akarásban van az ember
élete. Imádják a Mammont. Van a kortársak között, aki nem imádja? Azt hiszem,
nincs. Imádják azt a liberálisok, a konzervatívok, a szélsőségesek és a vallásosok is.
Csak azok nem imádják, akiknek az Isten a maga közvetlenségében azt is
megmondja, hogy mit csináljanak. Akinek megmondja, annak mit mond? Azt, hogy
nem a Mammon az Isten, hanem ő. Ezt az építkezésen nem tudják? Rosien példája
azt mutatja, hogy nem.
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Az építkezésen egyebet tudnak. Azt tudják, hogy a hit Krisztusa nem a jézusi
üzenet. Nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy a négy evangélium mindegyike
bizonyságot tesz a hit Krisztusa mellett. Még valamit nem tudnak az építkezésen. Azt,
hogy Jézust alapvetően semmi más nem érdekelte, hogy miként lehetne kiiktatni a
Földről az egész nyomorúságot.
Budavári, 2000. szeptember 2.
Még a nyár elején történt, gyermekkeresztelésre kibéreltük egy vasárnap
délután a Bokorportát. Olyan baráti-családi keresztelő volt. A keresztelendő kisfiú
nagymamájával még a század első felében kezdtem barátkozni Debrecenben. A
keresztszülők meg a nagymama testvérének a fia meg felesége voltak. A nagymama
testvérét is még Debrecenből ismertem. A keresztelési mise szövegét szedem most
elő a szövegszerkesztőmből - megörökítésre. Ez volt az ünnepi barátságos
beszélgetés:
Ady Endrének egy versét idézem: "Csak az Úrnak, csak az Úrnak szerelmemet
szépen igazolnám". Erre törekszik a jószándékú ember a világ kezdetétől fogva. Mi
is, amikor Gergő és Bogi fiát meg akarjuk keresztelni. Az idők teljességében, kétezer
éve, Isten elküldötte hozzánk Fiát, aki feltámadása után, a tanítványainak rendezett
40 napos póttanfolyam során, meghagyta nekik, hogy akik magukévá teszik, amit ő
három esztendőn keresztül tanított nekik, azokat kereszteljék meg az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.
Alighanem annak hatására, hogy az első keresztény nemzedéket zsidók adták, s
Jézust is születése után a nyolcadik napon körülmetélték, valamikor elindult az
ősegyházban egy olyan gyakorlat, hogy a keresztényekhez újonnan csatlakozónak
egész házanépét megkeresztelték, a gyerekeket is. Úgy érezték őseink, hogy ezzel
nem kerülnek szembe Jézus rendelkezésével. Oly korban történt ez, amikor a
gyerekeknek még nemigen jutott eszükbe, hogy szüleikkel szemben érvényesíthetnék
személyiségi jogaikat; amikor felesleges volt várni arra, hogy felnőttekké lesznek,
mert biztosítva volt, hogy megismerik és magukévá is teszik egy patriarkális
szerkezetű családon belül élve mindazt, amit Jézus tanított.
Azóta sok víz folyt le a Jordánon meg a Dunán. Ezért aztán a szülők manapság
mérlegelhetik, hogy gyermeküket megkereszteltetik-e csecsemő korukban, vagy
pedig várnak arra az időre, amíg gyermekükben megszületik az igény arra, hogy
felvegyék a keresztség szentségét. Ha a szülők mégis úgy döntenek, hogy
ragaszkodnak a csecsemő kereszteléshez, akkor beérjük azzal, hogy a keresztelési
szertartásban szorgalmasan nyomozzuk, hogy szülők és keresztszülők minő
biztosítékot adnak az egyháznak arra, hogy a csecsemő meg fogja ismerni mindazt,
amit Jézus tanított a három esztendő alatt; s ami ennél jóval több: minő biztosítékot
tudnak nyújtani arra, hogy a megkeresztelendő gyermek még magáévá is fogja tenni a
Jézustól tanítottakat. Sőt a keresztelési szertartáson kívül is igyekszünk a szülőket a
kisközösségben részint karban tartani, részint a jézusi tanításban és életben
továbbfejleszteni. S ha a keresztszülők még nem volnának kisközösségben, akkor
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kiszállunk hozzájuk, barátkozni kezdünk velük Jézusnak mintájára, aki az érdeklődő
Jánosnak, Andrásnak megmutatta, hogy hol lakik, mert úgy gondolta, hogy
barátkozások nélkül sok mindent lehet csinálni, de Isten Országát nem.
Mindezek előrebocsátása után már dologra is térhetünk, s beszélhetünk arról,
hogy mit is tanított Jézus a három esztendő alatt, mert hát, ha megkeresztelünk
valakit, arra a tanításra pecsételjük le őt, amit Jézus tanított. Minden látszat és
hiedelem ellenére nem valami specifikus és csak a keresztény s azon belül is csak a
katolikus vallástól tanított specifikus tartalomra pecsételjük le a keresztelendőt,
hanem valami olyasmire, ami kivétel nélkül minden ember eligazítója, akár
keresztény, akár nem. A két nagy parancsra. Ennek elseje: Szeresd a te Uradat,
Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. Szeretni az Istent?
Hogyan kell azt? Istennek megvan mindene. Istent csak úgy lehet szeretni, ahogy
Victor Hugo-nál a Boldogasszony bohóca szerette Jézus anyját. Bemutatta neki
legújabb trükkjeit, bukfenceit. Ahogy Ady idézett karácsonyi verse mondja: Új
csizmám a sárban, százszor bepiszkolnám. Meg József Attila:
Ha rikkancs volna mesterséged, segítenék kiabálni néked.
Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a fele varjat.
Ha nevetnél, én is örülnék, vacsora után melléd ülnék,
Pipámat egy kicsit elkérnéd s én hosszan mindent elmesélnék.
Kellenek ezek az Istennek? Szívesen veszi őket. Főleg ezt a legutóbbit: Mindent
elmesélnék. És Jézus mit mondott, hogyan kell az Istent szeretni? Hallgatni őt,
hallgatni rá. Miközben József Attila hosszan mindent elmesél, Isten megszólal, s mi
halljuk, amit mond. Jézus hallotta, s azt állította magáról, hogy mindent úgy tesz,
ahogy az Atyától hallja. Mit hallott? Új csizmáját sárral bepiszkolja? Zavarja a fele
varjat? Ezeknél nehezebbet. Csináljon Isten Országát! Nyerje meg erre az embereket!
Ne maradjon a világ olyan, amilyen! Arra teremtette a Föld bolygót, szólította létbe
az embert, hogy ez az ország meglegyen. Ezért kell a teljes elme, a teljes szív meg a
minden erő. Az ember szeretné olcsóbban kifizetni az Istent. Adni neki valamit, s
cserébe kapni érte azt, amit fontosnak tart. A teljes meg a minden pedig arról beszél,
hogy az ember egészen adja oda magát, hogy az Isten ennek fejében
megajándékozhassa őt teljes magával, a végtelen boldogsággal. Jézus megértette ezt,
s aztán lett a sorsa az, ami... de a végén feltámadott. Egyszerű ez, csak beszélgetni
kell kezdeni vele, s ha ezt megtanuljuk, akár már minden sínen van. Házanépe
lettünk, megtudjuk, hogy mit akar. Mit?
Nem tudom nem elmondani. El kell mondanom. Azt, hogy minden gyereke
úgy szeresse testvérét, Isten másik gyerekét, ahogy magát. Magunkat pedig nagyon
szeretjük, s ennek következtében nagyon szeressük a másikat. Akárhogyan próbáljuk,
ha őszinték vagyunk magunkhoz, meg kell állapítanunk, hogy magunkat azért még
mindig jobban szeretjük. Tetézi a bajt, hogy éppen hatmilliárd a száma Mennyei
Atyánk gyermekeinek, s mindegyikre érvényes, hogy úgy szeressük testvéreinket,
mint saját magunkat. Belegondolni is rossz, hogy mit kíván tőlünk. Azaz hogy
nagyon jó, mert ha megtesszük, amit kíván tőlünk, akkor lesz mindenkinek jó, s
akkor nem bántjuk majd egymást. Ha nem parancsolgatunk egymásnak, ha
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megosztjuk, amink csak van, ha elviseljük egymást, és nem verekedünk egymással.
Megöntjük a bubát és ezzel kész. Nincsen kész. A keresztség csak kezdet. A
krisztusi emberré válás kezdete. Ezzel kezdődik a folyamat. A vége a folyamatnak ott
van, amikor már olyanok vagyunk, mint Krisztus, az Atya meg kettejük Lelke, a
Szentlélek. Még jó sokáig meg kell állapítanunk, hogy egyben és másban még mindig
elmaradunk a mintánktól, Krisztustól. Hát arra való a hosszú emberi élet, hogy
tökéletesek legyünk, mint a Mennyei Atyánk tökéletes. Meg vagy keresztelve. Ez
annyit jelent, hogy szeretned kell embertársaidat, mint magadat. Erről beszél, hogy
valakit megkeresztelnek az Isten nevében. Amen.
Budavári, 2000. szeptember 3.
Délután úgy 5 óra után szoktam átmenni a templomba. Rendbe teszem a
gyertyákat, kikeresem az aznapi miseszövegeket, felcserélem a zöldet fehérre vagy
pirosra aszerint, hogy kiről-miről mondom a misét. Jó sekrestyésként, a direktórium
útmutatásai szerint. Végül meggyújtom a gyertyákat, felveszem magamra a
miseruhát, s betérdelek baloldalt az első padba a napi két olvasmánnyal. Van egy
nyugodt félórám felkészülni. Elkészülni azzal, amit mondani akarok. Így volt tegnap
is, szombaton.
Nehéz nap volt mögöttünk. Hat vendégünk volt. Négyen Inárcsról, ketten
Balatonfüredről. Azért jöttek, hogy kivágjanak hatalmas akácfákat, meg mit sem
termő l5 éves mogyoró bokrokat. Volt felfordulás. Míg a templomban imádkoztam,
úgy háromnegyed hat táján volt valami mocogás, de azt gondoltam, hogy a
"fakitermelők". Hat előtt pár perccel szól a fősekrestyés, Teri, hogy megjött Józsi
bácsi: harangozhatnak? Bólintok s felkelek, hogy bemenjek a sekrestyébe. Ekkor
látom meg, hogy tele a templom. Ott van Bokorligetről Garai Bandi népe is, nemcsak
a fakivágók. Örülök nekik. Felvillanyoznak. Meglátszik a misén, a prédikáción, meg
az áldozás utáni ráadás-elmélkedésen.
Mise után, kijövet kérdi Bandi, hogy mit csodálkoztam rajtuk, ő szólt három hete a
nőtincsi Bokor-táborban, hogy átjönnek misére. Elfelejtettem. S kérdi: van-e időm
számukra? Minden okvetlen - felelem Tömörkény szegedi nyelvén. Bejönnek a
házba. Közben elbúcsúzom az inárcsiaktól, akik még éjfél előtt haza akarnak jutni,
Teri szobájában vacsoráznak. Aztán visszamegyek hozzájuk az "előadóba".
Bemelegítő kérdés-sor a Bokorról. Érzik, hogy egy lelkigyakorlat végén vannak. Ez a
végeredmény: stagnálunk, s a stagnálás oka, hogy nincs lelkiségünk; ők bőven
ismernek olyan bokortagokat, akiknél az istenkapcsolat üres kategória. Ezzel elmegy
egy óra. Befutottak az utcámba. Megkérdem őket, van-e kedvük meghallgatni minap
írt tanulmányomat. Van. Alighanem valami ilyesmiért jöttek. S én felolvasom nekik
az írást, melynek címe: Mit vársz a Bokortól? Nagy vita követi. 10 óra után mennek
el, kölcsönös végkimerülés után.
Mire jutottunk? Ragaszkodtak hozzá, hogy kell valami új lelkiség, amelyből majd
kinőhet a stagnálás felszámolódása, akár a kommuna igénye is. Magam arra jutottam,
hogy nem hiszek az istenkapcsolat nélküli bokortagok létében. Különös, hogy ezt
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mondom: még az ateistáink - kettőnél többet nem ismerek belőlük - esetében sem. A
jézusi örökség akárcsak gondolati birtokában nem lehet nem gondolni Istenre. Hogy
nem szánnak elegendő időt, energiát erre a kapcsolatra ateistáink meg mások is, ezt
elhiszem. De miért? Menekülésből. A jézusi tett elől menekülnek. Hova? A Mammon
szolgálatába.
Nem tudod odaadni mindened? - Nem.
Bizony nem, mert többet akarsz birtokolni testvérednél. Csak akkor tudnád odaadni
mindenedet, ha volna valami lelkiséged? Menj el inkognitóba a legközelebbi
katolikus lelkiségi találkozóra, melyet a püspöki kar rendez a mi kizárásunk mellett.
S inkognitóban kérdezd meg a lelkiségi irányzatok egyes képviselőit, hogy nincs-e
indításuk arra, hogy adzsik legyenek, s lerakják, amijük van a testvéri közösség
lábaihoz. Ajánlani fogják neked valamelyik apácarendet vagy férfi szerzetet. Mire te
elmondod, hogy nem arra gondolsz, hanem arra, amiről az Apostolok Cselekedetei
beszélnek. S már vége is az inkognitódnak. Megkérdezik: Nem a Bokorból tolakodtál
ide, igaz katolikusok közé? Lebuktál.
Hiába szerzel be akármiféle lelkiséget, amíg a többet birtokolni akarással van tele a
lelked. Ha kész vagy eladni mindenedet a szántóföldbe rejtett kincsért, a drágakőért,
mert hiszel a jézusi örökségben, mindjárt lesz Országba illő lelkiséged. Ha nem vagy
kész rá, csak olyan lelkiséget szerezhetsz be, amely feledteti veled a jézusi örökséget.
Ott essem el én a harc mezején... Ha ennek a Petőfi-féle lelkületnek jézusi mása meg
nem születik benned... Lelkület kell, nem lelkiség! A liberális Petőfinek volt!
Ateistáknak is lehet. A vallásosok - félő - kiirtják magukból. Lelkiséget akarnak.
Budavári, 2000. szeptember 5.
Elbúcsúztam a tegnap esti misén a budaváriaktól. Elmondtam, hogy két hétig
nem látnak, s vasárnap csak októberben tudok szentmisét mondani; azt is csak
délután. Közel száz misét, száz prédikációt hallhattak nagyhétfő óta. Terin kívül még
Józsi bácsi, Annuska és a Horváth család voltak a templomban. Szívhangot is
használtam, és békecsókkor előre jöttem, s kezünket körbe fogódzva mondtuk:
Bocsássunk meg szívből egymásnak!
Rajtuk kívül még Szarka János, a Horváthné férje, meg Évike szokott eljönni a
lányával, Violával. Viola középiskolás, s ha ott van a misén, őt kérem meg a
szentlecke felolvasására. Violán kívűl még három iskolás fiú van a faluban.
Személyesen is hívtam őket ministrálni. Talán két vasárnap eljöttek, s ezzel ki is
merült buzgóságuk, bár szüleikkel jó kapcsolatban vagyunk. A falu egyébként hazai
székhelye a schönstatti lelkiségi mozgalomnak. A mozgalom képviselői nem élnek a
naponkénti szentmisehallgatás, szentáldozás lehetőségével. Lehet, hogy élnének, ha
nem én mondanám a szentmiséket. A hierarchiához igen hűséges emberek. Tőlük
hallottam: a katonaságnál is lehet jót tenni.
Mikor ide kerültem, kerestem az egykori vár omladékait. Senki sem tudott róla.
Akkor meg mért Budavári? Vagy ahogy hivatalosan mondják: Óbudavár? Története
van. A honfoglaló magyarság várat talált a Duna bal partján a római Aquincum
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helyén, pontosabban talán csak valami romfélét. Település is lehetett a környékén, s
neve Budavár volt. Szent István királyunk is tudott róla. Miután megalapította a tíz
püspökséget, Budavár prépostságot kapott. Ez volt a budavári prépostság. Mi volt a
funkciója? Az abba rendelt papok zsolozsmáztak, és hiteles hely voltak, azaz oklevélkiállító funkciójuk volt, amely elengedhetetlenül szükséges volt a változó
birtokviszonyok rögzítésére.
A tatárjárás után IV. Béla királyunk ott hagyja - a mára már feltárt - esztergomi
palotáját, és Duna bal parti Pest-hegyre költözik, hogy ott várat építsen ő is egy
várható újabb tatár támadás ellenében. Ez a vár lesz most már Budavár. A régebbi
Budavár pedig új nevet kap: Óbudavár. Csak a budai köznyelvben kapja, a prépostság
nem cseréli ki pecsétjét, az marad - budavári prépostság.
Az Anjou Károly Róbert Visegrádon épít királyi palotát. Halála után is ott él az
özvegy királyné, Erzsébet. De fia, Nagy Lajos, visszaköltözött már Budára, a
pesthegyi királyi várba. Az özvegy királyné egy idő után maga sem kíván egyedül
maradni Visegrádon, fia után kívánkozik. Csak részben teljesülhet kívánsága. Talán a
menye nem akarja az anyós túlságos közelségét? Az özvegy királyé csak Óbudán
építkezhetik. De Óbuda a budavári prépostság tulajdonát képezi. Tőlük vásárolja
meg hát a "telket" anyja számára a király. S fizet érte nem pénzzel, de földdel.
A prépostság tagjai is szerették a jó bort, ezért elfogadták a királytól felajánlott
Balaton-felvidéki területet. A vételárként adományozott terület a budavári prépostság
birtoka lett. A népnyelv máig őrzi ennek az adásvételi szerződésnek emlékét. Sem a
helybeliek, sem a környékbeleik nem használják az Óbudavár nevet. Budaváriba
utazik? - kérdezi a busz sofőr is. Hát ezért nem találtam várat a környéken.
Városmajor, 2000. szeptember 6.
Letelt a három hónap. Június elején miséztem utoljára Széphalmon. Akkor
azzal búcsúztattak, hogy : Hiányozni fogsz! Hívtam őket Budaváriba. Egy teljes
napra le is jöttek hárman. Este nyolc volt már, amikor a mosóháznál abbahagytuk a
napot, s mentek vissza Széphalomra. S most újra itthon. Minden szombat este 6
órakor misézhetek, prédikálhatok a lelkes kis csapatnak - Bandi népének. A "B" év
évközi 23. vasárnapján is. Ez lesz az őszi indulás. Aligha fogom felolvasni, de azért
elkészítem. Miért? Talán tiszteletből, megbecsülésből a rangos közösség - nem
közönség! - iránt. Izajás, Jakab és Márk adják a szövegeket. Én meg ezt írom:
A 23. évközi vasárnapon Izajás álmodik egy fogságba hurcolt etnikum
hazatéréséről. Jézus pedig álmodik az emberiség Istenhez téréséről. Álmaiba beleszól
egy süketnéma. Jó szívvel meggyógyítja őt, de leállítaná hálás buzgalmát. Miért nem
mondhatja el mindenkinek, mi történt vele? Hát csak azért, mert süketnémán is
Istenhez lehet térni, és hallva-beszélve is lehetséges Istent elkerülni. Mint ahogy
fogságban is rá lehet találni Istenre, és szabad hazában élve is el lehet menni az Isten
mellett. A süketnéma ezt nem érti, ő hallani és beszélni akar; Istenhez térni vagy nem
- kicsi dolgok ezek számára.
Jakab viszont tudja, mi van Jézus fejében és szívében. Az, hogy az Isten a
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szegényeket választja ki. Miért azokat? Mert a szegényeknél van Istennek több
labdába rúgási lehetősége. Mire? Csak arra, hogy odaadja nekik azt az országot,
amelyet az őt szeretőknek megígért. Ez az ígéret határozza meg Jézust. Ezért nem
akarja a gyógyult ember propaganda-hadjáratát: kiváló gyógyulási lehetőségek,
azonnal, bér és díjmentesen, stb.! Tele a világ hallani és beszélni tudókkal, de nem
kell nekik az Isten Országa.
Jakab Jézus ügyének elkötelezettje, s ilyenként rajzol képet egy kezdeti
gyülekezetről; néhány évtizeddel Jézus földön járása után. Mit látunk a képen?
Megkalapolják ott a gazdagot, s háttérbe utasítják, küldik, szorítják a szegényt. Mi
sem természetesebb ennél! - mondanám Jakabnak, akinek nem tetszik a helyzet. Ha
még én írnék valami ilyesmit, kétezer esztendővel Jézus után, akkor még
csodálkozhatnánk, mert hát ennyi idő alatt igazán juthattunk volna már valamire. De
most se kellene azért nagyon csodálkozni. Kalapolni azt kell, akinek kalapja van.
Kalapolni azt lehet, akinek vagyona, tőkéje van, s fel tud nekem kínálni munkát s
jövedelmet.
Nem ettük még meg, amit a Názáreti prédikált. Úgy 200 körül írja görög
nyelvű könyvét Alexandriai Szent Kelemen arról, hogy Melyik gazdag üdvözül?
Munkájának célja, hogy megnyugtassa olvasóit a "könnyebb a tevének átbújni a tű
fokán, mint a gazdagnak bejutni Isten Országába" jézusi témában. Imigyen nyugtatja
meg olvasóit: A gazdag is üdvözülhet. Nem a gazdag van kizárva az Országból,
hanem a bűnös, aki nem tart bűnbánatot. Bizonyítékul elmesél egy legendát egy
ifjúról, akiből durva rablóvezér lett, de később János apostol megtérítette, és felvette
őt az egyházba. Nincs e könyvnek ősegyházi kritikája. Nem tudjuk, hogy
megnyugtatta-e olvasóit ezzel a feneketlen Jézust nem-értéssel. Attól, hogy a megtért
rabló üdvözül, a gazdagnak változatlanul nehezebb a dolga, mint a tevének, aki át
akar bújni a tű fokán.
Nem ettük meg, amit a Názáreti prédikált. 400 körül érkezik Rómába
Pelágiusz, a brit aszkéta szerzetes, s látja, hogy a császársággal már közel egy
évszázada egyezkedő helyi egyház, hogyan tűri a felső tízezer léha életét. Ezért
könyvnek írásába fog. Címe: Gondolatok a gazdagságról. Magyarul csak
szamizdatban, a Karácsonyi Ajándék 117., Fórum című kötetében olvasható kéziratban. Idézek valamit a fordítást bevezető tanulmányból: "Elgondolkodva
megáll a mai olvasó. Én is sokat vitáztam a 'lelki szegénység' híveivel, de úgy látszik,
a mai napig semmi újat nem talált ki az emberiség. Pelágiusz már az 5. század elején
sorra vette az összes olyan ellenvetést, amelyet mi valaha is hallottunk az
evangéliumi szegénység elkerülésére, sőt még olyan gondolatokkal is vitázott,
amelyek a 20. századra feledésbe merültek. Milyen kreatív az ember, ha a
kényelméről van szó! Egyszerű paraszti ésszel többre volt képes, mint századunk
segédtudományokkal támogatott teológusai". Azaz már az 5. század elején is tudtuk,
hogy nem valóságosan csak lelki értelemben véve kell szegényeknek lennünk.
Nem ettük meg... Tegnap ki kellett hívnom egy gázszerelőt, mert baj volt a
vízmelegítővel. Csaknem két órát töltött el vele, kitisztogatta nagyon rendesen az
egészet, és most jó a vízmelegítő. Anyagot semmit sem tett bele, számlát sem kért, s
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mindössze ötezer forintot a végzett munkáért. Ez több mint húsz dollár, nagyjából
negyven márka. De az én havi jövedelmem csak százötven dollárnak felel meg! Ez az
én bajom. Munkájának, szakértelmének ez az ára. Jó, hogy a meghibásodások rendet
tartanak, s nem minden egyszerre megy tönkre. Ő összeszed napi száz dollárt, marad
is valamije, s ha elmenne a templomba, bizony olyan lenne a külseje, hogy őt is
megkalapolhatnánk. De ne legyünk értetlenek a gázszerelőkkel szemben, inkább
söpörjünk a házunk előtt. Pár éve adtunk ki egy könyvet. Címe: Életképek Harminchárom riport a Bokor közösség családjairól. Ebben olvasom: "Korábban
szegények akartunk lenni és ennek örültünk. De ma, amikor esetleg szegénységbe
sodródunk, méltatlankodunk, s ki akar ma szegénnyé válni?"
Nem lehet ezen változtatni. Jézusnak sem, Jakabnak, sem, s még minekünk
sem. Isten kiválaszthatja magának a szegényeket, de mi minden tőlünk telhetőt
megteszünk azért, hogy véletlenül a szegények közé ne kerüljünk. Van egy megoldás,
ami - persze - nem megoldás, mert senkinek nem kell. Ránk kényszerítik a
szegénységet? Akkor égig csap a düh, a vád: Most remény sincs meggazdagodni!
Császár, öld meg a bestiát! - talán még emlékezünk Szabó Lőrinc versére, a VangAn-Si-ra. S ha nem kényszerítik reánk, akkor meg nem választjuk. Nem választjuk,
hogy mindenkinek jusson egy dénár. Inkább keresünk valami mély lelkiséget. Inkább
csinálunk új dogmatikát. Valami akármit, ami nem érinti, békén hagyja, hogy többet
akarunk birtokolni, mint a testvérünk.
Hát akkor? Akkor hol marad a buzdító igehirdetés? Az Isten Országának
ígérete? Azt is mondhatnám, hogy nem tudom. De így nem fejezhetem be a
prédikációt. Mondanom kell valamit. Valamit, ami fenntartja a reményt. Mondom a
kisközösséget, amelyben feltárjuk magunkat is, s aztán megbeszéljük a tényállást. Mit
várok az őszinte beszédtől? Sokat. A kisközösségben olyan emberek vannak, akik
nem akarnak hűtlenek lenni Istenhez. Ezért aztán nem nyugszanak, amíg ki nem
találják, hogy mit kell tennünk..., hogy Merre menjek? Ha nem azt találják ki, hogy
hagyjuk abba Isten reménytelen vállalkozását, akkor nyert ügye van Istennek meg az
embernek. Lehet az Isten nyeretlen? Én abban hiszek, hogy mindörökre nem lehet
nyeretlen. S azért dolgozom, hogy annyi történelmi kudarc után körünkben kezdjen el
nyerni. Én bízom magunkban, s az elkezdett történelmi kísérlet folytatásában. Nem
lehetetlen, hogy szeressük az Istent; s az sem lehetetlen, hogy megértjük: a szeretésért
a szegények közé kell tartoznunk. Amen.
Városmajor, 2000. szeptember 8.
Balogh Margit cikkét olvasom a Vigilia 2000/6 számában: Szabadlábon
fogolyként. A kommunizmus és az egyházi ellenállási mozgalom történetét mondja
el. Három korszakot különböztet meg. Az első kettő lezárul 1958-ra. Akkor
következik a harmadik, amely 1989-ig tart: "a kiépülő "puha" Kádár- korszak
időszaka, amikor a rettegést túlélés reménye, a szembenállást az együttműködés
váltotta fel". Az együttműködés! Jézus ügyének - ez volna az egyház! - együtt kell
működnie? Jézus együtt működött Kaifással? Pilátussal? Heródessel? És Jézus nem
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is állt szemben: Ne álljatok ellen a gonosznak! Idegenek ezek a kategóriák Jézustól
is, a Bokortól is.
A szerző nem először próbálkozik e témával: A "kis lépések" prímása címen írt
már róla (História 1998/2). Akkori cikkére reflektáltam is: Fütyültünk, vagy
szenvedtünk? (Koinónia 1988/6-7). Glatz Ferenc maga köszönte meg levelében
hozzászólásomat, kérte további publikációimat, s biztosított, hogy a következő
számban közli cikkemet. Azóta több mint két esztendő telt el, s a História nem
közölte írásomat. Micsoda erők akadályozták?
Történni csak annyi történt, hogy a szerkesztőség eljuttatta cikkemet Balogh
Margithoz, aki megküldte nekem Bai László emlékezetes, 1976. szept. 28. keltű TÜK
jelzetű írását: Javaslat a Bulányi-féle ifjúsági közti ifjúsági szervezkedés felvetésére a
püspöki kar vezetői előtt (Tájék 1999. április). Ez az írás nem hagy kétséget a
tekintetben, hogy mindaz, ami az utolsó negyedszázadban a katolikus hierarchia
részéről a Bokorral kapcsolatban megesett, pártutasításra történt.
Nem tudom, hogy írjak-e akár Glatz Ferencnek, akár Balogh Margitnak. A
Vigilia-beli cikk nyomán az az érzésem, amit a Vigilia egykori költője, Horváth Béla
fogalmazott meg közel félszázada (1959) írt versében (A megváltó üzenet) :
És mindig az marad az igaz hit,
Amit a hatalom kardja, bitója és tüze tanít.
...
A testvérgyilkos mindig trónra lépett,
S az írja meg a történelmet, aki győz.
Tehetek-e valamit a História és a Vigilia ellenében? Csak annyit, hogy leírom e
Naplóban, amit le kell írnom.
Balogh Margit szerint az egyház döntött itt: "számos hívő gondolta úgy, hogy a
végsőkig menő harc...; míg mások úgy találták, hogy jobb és ésszerűbb további
ellenállás nélkül elfogadni a helyzetet". A tényállás pedig, hogy a hierarchia döntött
így, és pártutasításra. Lehet, hogy számos hívő örült ennek a döntésnek. De az
egyházba beletartoznak azok is, akik itt e félszázadban arról álmodtak, hogy
folytatni lehetne azt, amit Jézus elkezdett. Az sajnos igaz, hogy a kényszerített
hierarchia azt is gondolta, hogy legalább leszámolhat a bogumilek és albiak e késői
magyar unokáival, a Bokor tagjaival. De gyalázatos munkát kívánt a hierarchiától a
pártállam - lásd Cserháti püspök vallomását, amit halála előtt tett: Gyalázatos volt,
ami velünk történt (Koinónia, 1994. nov.)
Balogh Margit cikkének utolsó mondata: a győztesek "igazolták, hogy a
szocialista társadalomban is boldogulhatnak az egyházak és a vallásos emberek". De
akiket a hierarchia és a párt közös ereje asztal alá söpört, valami egyebet akartak. Az
Isten Országát. Az ezt képviselőket elégetni a máglyán - immár nem volt lehetséges a
győztesek számára, de azt, hogy ezek eretnekek, azt a "boldogulni" tudóknak és
akaróknak a tudatába sikerült belevésniök. Nagyon sajnálom, de azt kell mondanom:
Balogh Margit Vigilia-beli cikke is rátesz erre a belevésésre - nem egy lapáttal, de
egy jókora kalapács ütéssel.
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Városmajor. 2000. szeptember 9.
Elolvastam a 2ooo tavaszán kiadott Közös Dolgainkat. Jól esett az optimizmus,
amely a bevezetőből s a többi írásból áradt. Próbáltam rendet teremteni magamban az
olvasottak nyomán. A szolgálat - a jézusi élet alapállása, ebből bontakozik ki a jézusi
élet. Átsüt az egész füzeten, hogy a Bokornak nemcsak a harmadik világban van
szolgálni, tenni valója.
Az elmúlt félszázad elveit-gyakorlatát összegezem. Nem csak a harmadik világ
volt financiális szolgálatunk megcélzottja. Volt kamatmentes lakáskölcsön-kasszánk
is. Nézzük, mit kell tennünk ma, a rendszerváltás után, a megváltozott körülmények
között?
A/ A közösség tagjai irányában. Alapelv volt körünkben, hogy az "autonóm"
alapközösség az illetékes mindenben, a valamelyik testvérünknél jelentkező szükség
esetében is. A gyakorlatban viszont ritkán került valakinek az anyagi szűksége a
közösség fóruma elé, inkább családjához, egy Bokor-beli barátjához fordult a
szükséget látó, s nagyobbára kölcsönt igényelt. Nem tudom, hogy változtak e
tekintetben a körülményeink. Én nem tapasztaltam. Fordulat előtt és fordulat után
egyaránt ugyanaz a gyakorlatom: kamatmentes kölcsönt adok rászoruló, igényét
bejelentő testvéremnek. Egy olyasmit csináltam, amit a fordulat előtt nem: külső
segítség érkezett nagycsaládos rászorulóink számára. Megkérdeztem néhányunkat:
kiket gondolnak leginkább rászorulóknak, s véleményük alapján továbbítottam az
összegeket. Ahogy én látom helyzetünket, senki sem került rendszerváltás után sem
olyan helyzetbe, hogy a kölcsön meg ne oldaná problémáit. Amikor Óbudaváron
építkeztem, munkabeli segítséget kaptam testvéreimtől. A fordulat után ugyanúgy
megkapom, ha kérem. Nem látom, mit kellene másképpen csinálnunk, mint a
múltban.
B/ A hazai rászorulók irányában. Bárkinek megeshetik a szíve a látott
nyomorúságon, s alamizsnálkodhatik. Lehet a részvétet mélyíteni is magunkban. A
kérdés nyilvánvalóan az, hogy kell-e valamit közösségileg is tennünk.
Alapközösségileg mit tehetünk? Van pl. egy testvérünk, aki elfekvőket látogat.
Beszámol róla közösségében, és csatlakozik hozzá, akinek van szabad kapacitása.
Tiszavárkony azért lett lehetséges, mert munkaviszonyt tudtunk biztosítani Vágó
Gyurinak. Tudunk-e még találni olyan feladatot, amelynek szervezését egy testvérünk
munkaviszonyszerűen elvállalja? Akár egy másik árvíz sújtotta községet? Vagy nem
kellene-e pénzünkkel a hierarchiától még nem egészen halálra ítélt Betániát okosanóvatosan "bokrosítanunk"? Ott adva van már egy infrastruktúra, s vannak is
tapasztalt, bedolgozott személyek Ha hozzánk illőnek gondolt feladatra találunk,
befizetünk a meglevő csekkszámlánkra.
Azt gondolom, hogy "bokorilag" akkor lehet valamit csinálni, ha valaki
munkaviszonyszerűleg elvállal egy feladatot. Rehabilitációm után meglátogattam
négy államférfit. Készségesek voltak: akármilyen szociális feladatot vállalunk,
hozzásegítenek. De nem akadt közülünk senki, aki munkaviszonyt vállalt volna. Azt
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hiszem, ez a lehetőségünk ma is megvan. (Mádlnak Bokor-gyökerei vannak, amelyek
talán hasznosíthatók is.) Az alapközösségben megszervezhetjük azt, amit nem
munkaviszonyszerűen is tudunk csinálni. Bokorilag azt tehetjük, amire
munkaviszonyt tudunk szervezni. Jól látom ezt?
C/ Kárpátmedencei rászorulók irányában. Egyénileg tesszük, amit a szívünk
diktál. Közösségünknek elmondjuk, s testvéreink is segítenek, ha tudnak. Lényegesen
többet akkor tudunk tenni, ha valami objektum (lakás) is rendelkezésünkre áll,
mellyel kapcsolatos tennivalókat valaki munkaviszonyszerűen intéz. A Betánia
infrastruktúrája e tekintetben is csábító lehetőség. Jól látom ezeket a dolgokat?
D/ A harmadik világ irányában. Mintha optimális volna a történelmileg
kidolgozott Prakash-irány. Érdemes volna elgondolkodni újra azon, amit Gyusza
ajánlott már: valakit találni, aki ezt a kérdést munkaviszonyszerűen elvállalná és profi
módon csinálná. Hátha meg lehetne sokszorozni a támogatási összeget.
Városmajor, 2000. szeptember 11.
Nem kell csúnyákat gondolni őseinkről. Emberek voltak ők is, mint mi. De volt
egy hibájuk, amit mi elkerülhetünk. Bevallhatjuk, hogy nem vagyunk alkalmasak a
feladatra, amire Isten megteremtett bennünket. Ez így abszurdum. Isten nem dolgozik
átabotában. A mondatot ki kell javítanom: most még nem vagyunk alkalmasak rá.
Őseink nem ezt tették. Már Alexandriai Szent Kelemen sem ezt tette.
Megmagyarázta, hogy nem a gazdag az, aki nem üdvözülhet, hanem a bűnös, aki nem
bánja meg a bűnét. Mintha gyermekkorom katolikus hitét hallanám. Valamikor tudtuk
a Bokorban, hogy szegényíteni kell magunkat, ha azt akarjuk, hogy miénk legyen az
Isten Országa. Mára más a helyzet. Legalább is Béla s Évi ezt mondja, s biztosan nem
tévednek.
Tényállás: a Bokorban nincs két család, mely vállalná a szerzetesrendet, a
vagyonközösséget stb., mert ha volna, már köztük volnék. Megmagyarázhatjuk, hogy
Isten ezt nem kívánja tőlünk. S bevallhatjuk, hogy még nem vagyunk alkalmasak rá.
Valakik úgy gondolják, hogy mélyíteni kell a lelkiségünket. Igaz. De a lelkünk semmi
mástól nem mélyül jobban, mint a metanoiától, amely bevallása is annak, hogy hol
tartunk. Ott, hogy még nem vagyunk alkalmasak rá. S hiába próbáljuk mélyíteni e
bevallás nélkül.
Városmajor, 2000. szeptember 12.
Még a nyáron történt. Erzsike a telefonba azt mondta, hogy a hűségről beszéljek
ezüstlakodalmukon. Jó - mondtam -, arról fogok. Hát ez volt az ünnepi szentbeszéd:
Tíz éve Budaváriban megkeresett egy férfi. Sohse láttam. Megkérdezte, hogy én
vagyok-e Páter Bulányi? Mondom, hogy igen. Erre beszélni kezd. Egy másfél órát
egyfolytában. Elmondja, hogy egy régi, szegedi tanítványom lányát vette el, Ágit.
Szerette, négy gyereke van tőle. Ma is nagyra becsüli. De találkozott ifjúsága nagy
szerelmével, akit akkor nem tudott elvenni, Évával. És Éva most szabad, és nincs
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több olyan, mint Éva.
Amikor levegőt vesz, én is megszólalok. Így: tudomásul veszem, hogy Éva a
legcsudálatosabb nő a világon, aki van, de Éva sem az Isten. Ennek most az
ellenkezőjét érzi. De eljön az idő, amikor majd megérti, hogy Éva ugyanúgy nem a
végtelen Isten, mint ahogy tudja ezt most Ágiról. S akkor mit csinál majd? Keres egy
harmadikat?
Más. Egy barátom hazalátogat Nyugatról. Hárman ülünk egy vendéglőben,
öregurak, s beszélgetünk. Egyikük mondja: "mert ha az ember hisz...". Megállítom:
miben? Elgondolkodik, aztán válaszol: "Te, mindenki ugyanabban hisz. Abban, hogy
jónak kell lenni."
Már itt is vagyunk az első olvasmánynál, Jeremiásnál. "Loptok, gyilkoltok,
házasságot törtök, hamisan esküdtök..." Hozzátehetjük: váltok. Nincs statisztika róla,
de félő, hogy a templomi házasságok ugyanolyan arányban mennek tönkre és szét,
mint a csak anyakönyvvezető előtt megkötöttek. Mit mond Jeremiás? "Az Úr
temploma, az Úr temploma, az Úr temploma itt van velünk." Isten a szívünkbe írta
törvényét, s akármiféle templom, zsidó vagy katolikus, csak akkor kedves neki, ha
törvényét megtartjuk.
Saint-Exupérie írja valahol a házasokról: Nem egymásra, de egy irányba kell
nézniök. Nincs olyan, hogy jó vagyok hozzád, de a többi ember már nem érdekel. Az
Isten Országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe, aztán
felütötte a fejét a konkoly. Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem!
Hagyjátok, hogy felnőjön az aratásig. Az embernek nem az a dolga, hogy irtson.
Mi az ember dolga? Megérteni az Istent. Tenni azt, amit Isten akar. Mit akar?
Isten Országát a földön. Amíg ezt akarjátok, megél és növekedik benne a Széplaki
család is. Ha csak magatokért, a három gyerekért vagytok gondban, nem segít az Úr
temploma sem.
A Finta nagymamával együtt dolgoztam a Medimpex pincéjében: ő, az exportcsomagoló és én, a szállítómunkás. Ott ismertem meg Erzsikét, amikor az iskolából
bejött édesanyjához. Aztán Bandi bácsi Keresztúrról Pécelre csalta-vonzotta a Finta
gyerekeket. Aztán bekerültek a Bokor vérkeringésébe, és István és Erzsike benne
egymásra találtak. Közel negyven esztendős már e történet.
Lesz-e folytatása ennek a Bokor-történetnek, ezen fordul ennek a családnak a
története. Most azért vagyunk itt, hogy megköszönjük a múltat, s imádkozzunk a
jövőért. Amíg érteni akarjátok Jézus szándékait, addig a két történet egymást fogja
segíteni. Az Isten Országa nem él meg a Széplaki család nélkül. S e család sem az
Isten Országa nélkül.
Hogy mi mindent fog Isten kívánni tőletek a következő negyedszázadban, én
már meg nem mondhatom. De biztos, hogy a Jézustól lerakott alapokon tud csak
tovább élni és virágozni az, amit ezeken az alapokon kezdtetek el. Mondjam a jól
ismert leckét? Mondom.
Ne akarjatok nagyok lenni, hanem csak egymást szolgálni. Kiiktatni a család életéből
mindenféle parancsolgatást, helyette egymással mindent szépen megbeszélni, hiszen
mind tudjátok, hogy jónak lenni - ez az Isten akarata.
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A szelídek fogják örökölni a földet, nem a konkolyt kitépők. El nem
vesztegetni a nagy örökséget, amelyért az apák nemzedéke gyalázatot és börtönt
szenvedett. El kell felejteni több mint másfél ezer esztendőt, amely alatt kereszt és
kard megárulhatott egy gyékényen. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, nem
ölhetjük egymást.
S végül ami itt és most, a neoliberalizmus idején, a legfontosabb: az Isten
országa hasonló a szőlősgazdához, aki mindenkit elhív szőlejébe, s mindenkinek egy
dénárt fizet. Mindenkinek, és egy dénár, nem több. A szegényeké az Isten Országa, s
a gazdag ifjú - ha szomorúan, ha nem szomorúan - távozik belőle. Az Isten Országa
az adás-törvény világa. Az előttetek levő negyedszázadban - az aranylakodalmilag még meg kell mutatnotok azt a Bokrot, amely nagyobb csuda lesz, mint amit eddig
tudtunk mutatni a világnak. Az osztozás világát, amelyben nem mond senki semmit
sem a magáénak, mert mindenük közös. Úgy, ahogy a feltámadás után Jeruzsálemben
megvalósult.
A hűség az Isten világának a virága. Abban kell tovább virágoznia, István és
Erzsike, a ti hűségeteknek is. Amen.
Városmajor, 2000. szeptember 14.
Dombi Feri Hang-próbát csináltatott velünk a Papok I. közösségben. Azt
mondta, hogy megadja az egyik hozzá érkezett levél összefoglalását, válaszoljunk rá.
Házi feladatunk lett. Ez volt az összefoglalás:
Boldogtalan vagyok. Akit szeretek, elhagyott. Mi lesz a jövőmmel?
A házi feladatot megírtam. Ez lett belőle: Amit akarsz, az lesz veled. Isten csak
azért teremtett meg, hogy boldog legyél. Elhagyott az, akit szeretsz, de Isten továbbra
is érted van. Talán eddig keveset törődtél vele, de most lehetőséged támadt, hogy
megtaláld Őt, aki Érted van. Ha megtalálod, nem leszel boldogtalan. Nem leszel
elhagyott, s lesz jövőd.
Életed legnagyobb lehetősége előtt állsz. Eddig lekötötte energiáid az, hogy
megfelelj annak, akitől függött boldogságod, akit nem akartál elveszíteni. Most
rendezheted életed. Megkérdezheted Istentől, hogy mit csinálj az életeddel? Azt fogja
mondani neked, hogy nem lehetsz boldogtalan, ha megteszed azt, amit a csendben
hallasz tőle, hogy megtegyed.
Az első, amit vár tőled, hogy hallóképes állapotba tedd magad. Legyen
mindennap zavartalan időd számára és a magad számára, kettőtöknek. Meg tudod-e
teremteni ezt az állapotot, amelyben nem várod, hogy rád csöngjön valamiféle
csengő? Ellenkezőleg: azt akarod, hogy senki se zavarjon. Lehet, hogy munka előtt
vagy után be kell térdelned egy templomba, hogy biztosítva legyen kettőtök bizalmas
csendje. Lehet, hogy hosszasan kell ülnöd s várnod. Nem kell erőszakoskodnod
magaddal: "nem gondolok hétköznapi dolgokra". Istennek minden fontos, ami neked
fontos, mert szeret téged. Sok milliárd gyereke között egyetlen olyan sincs, amilyen
Te vagy. Egyedi példány vagy, egyetlen van belőled, Istennek egyetlenje vagy.
Egyszer majd kifárad az agyad, s elcsendesülsz, s meghallod hangját.
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Ez lesz új életed legfontosabbja. Úgy várod a találkozást vele, "úgy várlak én".
Minden rendeződik, ha ez a hang beköltözik az életedbe. Nem leszel többé elhagyott.
Ha Istent megtalálod, végre magadnál leszel. Ha egyszer magadnál leszel, újból
kinyílik számodra a világ. Ezek a beszélgetések küldeni fognak. Észreveszed, hogy
hol tehetsz te is valamit. Istened van, s te egyszeriben vagy, létezel - valakik számára.
Tudod, hogy mi a dolgod a világban. Nem lígsz-lógsz tovább, mint aki boldogtalan,
elhagyott, jövőtlen. Fontosak lesznek számodra valakik. S ezek boldogok lesznek
miattad, és szeretni fognak érte. Meg fogod találni a helyed egy új világban, amely
létrejön abban a pillanatban, amikor a szíved tele lesz Istennel.
Ha Isten a tiéd lesz, testvéreid lesznek, akikkel együtt akarsz majd csinálni
valamit a jövőért; a tiedért, az övékért, s azokért, akiket közösen észrevesztek: a
jövőtlenekért, a boldogtalanokért. Azokért, akiket elhagytak, akiket leírtak. Tudod,
hogy mit kell tenned értük. Azt, amit az Isten tett veled. Azt, amivel te elibe mentél
Istennek, hogy rád találjon. S közben találhatsz embert is, aki személy szerint érted
van. De ha nem találsz, akkor is te megtaláltad már azt, aki akkor is elég neked, ha
senkit se találsz. S aki nélkül akkor is egyedül és magányos lehetsz, ha volna is
melletted valaki. Istennel együtt sohasem vagy magányos. Isten nélkül akármikor
magányos lehetsz.
Városmajor, 2000. szeptember 15.
Istenem, egy új munkaévet kezdek. Kezdünk. A múlt csütörtökön a Szellemi
Búvárok, szombaton Széphalom, vasárnap a Pótkávé, hétfőn a Gyökér, szerdán az
Öregek I., csütörtökön a Papok I. s ma itt a Nevünk még nincs közösség. A
legfiatalabb. Lesz még az elkövetkezőkben négy társaság. S aztán megint előlről
októberben, négyhetes váltásban, ritmusban. Csak a Széphalom ismétlődik minden
szombaton.
A naptár A fájdalmas Szűzanya ünnepét mutatja. Ezért kértem meg Ferit, hogy
rakjon fel egy Stabat Mater-t. Most ezért a társaságért imádkozom hozzá. Jézus
édesanyja az én édesanyám is, a miénké is. Összeköt bennünket a Szűzanyával, hogy
a Fiú szándékait akarjuk szolgálni. Megköszönöm mindenekelőtt, hogy vagyunk,
hogy lehetünk, s Jolikáéknál lehetünk. Baptisták, reformátusok és katolikusok. Aztán
kérek. Mit? Azt, hogy ne tartsunk be Isten Szentlelkének! Hogy elvégezhesse Isten
általunk azt, amit akar!
Mit akar az Isten? Hogy keressük és megépítsük az ő Országát! Lehet az ő
Országát négy hetenként három-négy órában építeni? Marosvásárhely, Zalaszabar,
Balatonfüred, Budapest négyszögében? Nem tudom. Isten ebben a félszázadban ezt a
lehetőséget mutatta meg nekünk. Nem kellene közelebb kerülnünk egymáshoz? Isten
meg fogja mutatni nekünk, ha ezt kívánja. Az idő és térbeli sűrűsödést.
Mutasd meg nekünk, Istenünk, akaratodat! Az a nyerő, akinek füle van a
hallásra, és szíve van az igent mondásra. Mi figyelni akarunk Rád. Hogyan is
énekeltük a nyáron?
Szólottál hozzánk Szentlelked által
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Emberi hangon, testvér szavával,
Permetezzél, permetezzél, harmat, harmat!
Lelkünk mélyén kicsírázzék a mag, a mag!
Minden lehet belőlünk Veled. A Nevünk még nincs közösségből is. Isten majd ad
nekünk nevet alkalmas időben. Amikor már nagyon tudjuk, hogy mire akar
felhasználni minket. Adj nekünk, Jézus Istene, nyitott szívet, hogy el ne menjünk
melletted, amikor szólsz hozzánk! Amen.
Városmajor, 2000. szeptember l6.
Ismét szombat közeledik és Széphalom. A rákövetkező nap pedig mise a
Bokorportán még vájt fülűbbeknek, mint Széphalmon. Mindenképpen leírom, amit
mondani akarok, ha nem is olvasom fel. Biztonságból. Mitől félek? Attól, hogy
nagyon keményre sikerül. Ma is előttem van egy idősebb hölgy, aki ilyen tapintatosan
figyelmeztetett egy budapesti konferencia-beszédem végén még a 40-es években: "az
unokámmal voltam templomban, s a prédikáció során megkérdezte tőlem: Miért
hajagszik a bácsi?" Szeretni akarok, nem haragudni... Kezdem, hátha sikerül:
A szentleckében Jakab megkérdezi tőlünk, hogy üdvözíthet-e valakit a hite.
Azért kérdezi meg, mert meg van győződve arról, hogy csak a cselekedeteink
üdvözítenek, a hitünk nem. A vallások pedig elmondatják velünk a krédót, amelyben
egy szó sem esik a cselekedeteinkről. A mi krédónkban sincs szó arról, hogy mit
teszünk.
Legelső kötetében Ady Endre, az 1899-ben Debrecenben megjelent Versek címűben,
olvassuk a Karácsony-t. Ady ekkor 22 éves. Mit várhatunk egy még majdnem
gyerektől? Nem keveset! Ezt írja benne a karácsonyról:
Ha ez a szép rege igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság szállna a világra.
Ez a gyarló ember ember lenne újra...
...
Golgota nem volna ez a földi élet
Egy erő hatná át a nagy mindenséget.
Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent és egymást szeretni...
Karácsonyi rege, ha valóra válna,
Igazi boldogság szállna a világra.
A költők az Isten kedvencei. Könnyen megfogalmazzák, amit érzünk. A szépet, a jót,
az igazat.
De megszólaltatok egy tudóst is. A tudat forradalma c. kötetben olvasom Stanislav
Groftól - azt mondják Grofról, hogy korunk, sőt minden korok egyik legnagyobb
pszichológusa - e szavakat: "A vizsgált személyek kezdenek kételkedni abban, hogy
minél többet kell birtokolnunk mindenből, hogy a korlátlan növekedés, a nemzeti
össztermék megkétszerezése vagy megháromszorozása boldoggá tehet minket... az
emberekben egy egyetemes, mindenféle vallástól és politikától mentes spiritualitás
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alakul ki. Tisztán látják a teremtett világ egységét, és érzékelik azt is, milyen szoros
kapcsolat fűzi őket a többi emberhez, a többi fajhoz, a természethez és az egész
világegyetemhez".
Mindezek nyomán én is mondok valamit: Rendbe kellene már egyszer tenni egy
szónak a tartalmát. Melyikét? A Jakab által említett hitét. Hagyom az Értelmező
Szótárat, s a szónak ezerféle nyelvi használatát. Csak az a hit érdekel, amelyről Jakab
szólt, meg Ady Endre, meg ami ott bujkál Stanislav Grof vallás-és politikamentes
mentes "spiritualitásában". Az a hit érdekel, amely üdvözít, s amelytől "igazi
boldogság szállna a világra".
Két dolgot nézek meg. Az egyik a hitnek a tárgya. Az, amiben hiszek. A másik meg
az, hogy mit is teszek olyankor, amikor hiszek.
Lássuk az elsőt. Miben hiszek? Az első, amit meg kell állapítanom, hogy ember nincs
hit nélkül.
1. Azt hiszem, amit a vallásom tanít. 2. Nem azt hiszem, amit a papom tanít,
hanem...? A magam módján vagyok vallásos. Valamit vallok, aminek igazáról én meg
vagyok győződve. 3. Abban hiszek, hogy semmit sem tudhatunk biztosan. 4. Abban
hiszek, hogy a valóság végső okát a tapasztalható valóság világán belül kell
megkeresni.
Megszólalt négy ember. A vallásos, a maga módján vallásos, az agnósztikus meg az
ateista. Melyiknek higgyünk? Az ötödiknek. Kocsmában ülünk. Egy barátom
látogatott haza külföldről. Össze akart ismertetni egy osztálytársával. Beszélgetünk.
Mert ha az ember hisz... - mondja az osztálytársa. Szavába vágok: De miben ?
Elgondolkodik, s utána ezt mondja: Te, minden ember ugyanabban hisz. Abban, hogy
jónak kell lenni. Nem a krédóban hisz? Abban is, de minden ember a maga
krédójában hisz. Ötezer félében, ha ennyi a vallások száma. S talán még több félében,
mert a kérdőívekre adott feleletek arról beszélnek, hogy a katolikusok ennyi és ennyi
százaléka hisz csak a maga krédójának egyik vagy másik tételében. Mondhatni, hogy
hatmilliárd féle krédóban hiszünk, mert nincs két azonosan kitöltött kérdőív.
Ha tehát a hit tartalmát nézzük, akkor megkülönböztethetjük egymástól azt, amiben
mindenki hisz, és azt, ami minden egyes embernél más és más. Jézus melyik hitről
beszélt. Az elsőről. A Miatyánkra megtanította övéit, amely arról beszél, hogy jóknak
kell lennünk, s a krédóra, amely nem arról beszél, hogy jóknak kell lennünk, nem
tanította meg a Tizenkettőt. Ezt a Miatyánkban is meglevő hitet nevezzük fides
universalisnak, azaz egyetemes hitnek, amiben mindenki hisz.
De hát tényleg hisz benne mindenki? Nem hisz benne mindenki. Csak az hisz benne,
aki akar hinni benne. Akkor mért mondom egyetemes hitnek, hogy jónak kell lenni?
Azért, mert ez van beleírva az emberi természetbe. Ennek következtében minden
ember tudja, hogy jónak kell lennie, de bolond lenne jónak lenni. Ha módja van rá,
arra törekszik, hogy uralkodjon, hogy pofozzon és többet birtokoljon, mint
embertársa. Hogy kiváltságai legyenek.
Az emberek döntő többsége nem hisz. Sajnos, alighanem mi sem. Vagy nem eléggé.
Mások esetleg még kevésbé. De kerüljünk nehéz helyzetbe, azonnal elkezdünk
ígérgetni, hogy jók leszünk, vagy másképpen: hogy hiszünk. Azonnal elkezdve, csak
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változzék meg az állapotunk.
S most még valamit arról is, hogy mit is teszek olyankor, amikor hiszek. Amikor
hiszek, akkor erős elhatározásokat teszek arról, hogy csinálni is fogom, amit hiszek.
Amit mindig is tudtam, csak nem csináltam. A tudott dolgoknak a megcsinálása a hit.
A hit tehát nem a nem tudható dolgoknak az elhívése. A hit tartalma az, amit tudok.
De hát amit tudok, azt nem kell elhinnem. Persze hogy nem. A tudott dolgokat meg is
kell valósítani az életemben. Éppen azáltal lesz a tudásból hit, hogy megteszem, amit
tudok. De mi az, amit tudok? Azt, amit Isten akaratának ismertem fel. Mit? Hogy
szolgálni akarok, hogy simogatni akarok, hogy adni akarok, Azt, hogy nem akarok
semmi kiváltságot magamnak, hogy csak egy akarok lenni a mennyei Atya gyermekei
között, hogy jó gyereke akarok lenni.
Ennél jóval könnyebb elhinni egy krédót. Csak sajnos, ez sem nem boldogít, sem
nem üdvözít. Jól tudta ezt Jakab. Meg Jézus is tudta, tőle tanulta Jakab.
Városmajor, 2000. szeptember 21.
Kicsit sűrűk voltak az elmúlt napok. 17-én volt az ifjúsági vasárnapi mise itt a
lakásomon - a kínomban kitalált és prédikációt pótló szokásos kérdő mondattal.
Ezúttal ezzel: mi szükséged van neked az egyházra? Ma is jönnek fiatalok hozzám,
még nekik is felteszem ugyanezt a kérdést, s ezután majd még visszatérek rá.
Még 17-én ebéd után lementünk busszal Veszprémbe, ahol vártak kocsival
Attiláék. Budaváriba repítettek, ahol délután 6-kor kezdődött a szentmise, melyre
átjöttek Ajkarendekről Matyi, Jani és Anikó. Mise után nagyon jót beszélgettünk.
Matyi elmondta, hogy kilép a napi 12 órás neoliberalizmusból... Végkielégítést
kapott: 11 hónapi fizetést, s most keresi a helyét, ahol tehetne valamit Isten
Országáért.
Másnap jöttek Juhászék Ócsáról. Bokorligeten "nyaralnak". Hívtam őket esti 6
órás szentmisére. Jöttek. Összesen öten voltunk. Alighogy prédikálni kezdek,
beperdül három kiskamasz leány, beülnek az első padba, csillog a szemük, s nekik
kezdem magyarázni, hogy mért is volt Korintusban "skizma", s már ott is vagyok,
hogy az ősegyházban nem félórára jöttek össze a keresztények, s ezen a címen
elmesélem az egész kisközösségi gyakorlatot. Teri énekeskönyvet ad nekik. Lelkesen
fújják nemcsak a Hozsanna-énekeket, hanem a gitárosokat is. Miatyánknál körbe fogódzkodunk. Mise végén megvárnak. Megtudom róluk, hogy a keszthelyi nem tudom
milyen általános iskola VI.b. osztályának tanulói, a Vilmos-házban nyaralnak - őszi
vakáció van az iskolában. El vannak ragadtatva, főleg a körbe-fogódzástól: "ilyen
mise még Keszthelyen sincs". Tizenhárman nyaralnak itt, s holnapra hívják a
többieket is misére...
Közben még kedden délután háromra jönnek Juhászék: Karcsi és Marika.
Nagyot beszélgetünk arról, hogy tíz év után ideje már a Bokornak felébrednie. Arról,
hogy a politika mindenképpen politika, akármelyik párt is csinálja..., tehát Isten
Országa nem várható tőle. Tudunk-e még szegénynek lenni, megindít-e, hogy az
emberiség 80 százaléka szegényebb nálunk? Ezen fordul, hogy van-e jövője az Isten
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Országának is, meg a Bokornak is.
Este ott van a misén Karcsi, Marika, a falubeliek és az egész VI. d. - ,
tanáraikkal. Nagyot prédikálok a kislányoknak arról, hogy nem a kafarnaumi
százados szolgájának a meggyógyítása az Isten Országa... Megint körbefogódzik
most már az egész templom. Áldozás után leülök és megelmélkedem azt, hogy mi is
következhetnék az áldozásból, majd a mise végén elmondom: mennyire örültem,
hogy itt voltak, s megajándékozom őket rehabilitációs szentképemmel s
könyveimmel: Ópusztaszer, Bokorlelkiség. Elbúcsúzom tőlük, mert holnap már nem
leszek itt, csak egy hét múlva jövök vissza. Olyan szép volt ez a két nap! Istenem,
legyen ebből is valami!
Másnap reggel 6,45-kor indul a busz a szentendrei skanzenba. Mi van ott? A
Bakony, Balaton-felvidék tájegység megnyitója. Mádl Ferenc ünnepi beszédet mond
vagy ezerötszáz ember előtt, akiket buszok hosszú sora szállított oda a Bakonyból s
Balaton-felvidékről, mint engem is. Ott van Veszprém megye és az Európa Tanács
illetékese is. Mit keresek én itt? Tizenöt épületet húztak itt fel az elmúlt évek során. A
tájegységre jellemzőket, az eredetiknek hasonmásait. Itt van egy az egyben a
budavári templom is. A veszprémi érsek szenteli fel. Csak bekukkantani tudok a
templomba. A felszentelési misére minden faluból csak 2-2 ember fér be. Nem
voltam a bejelentettek között. Mindez abban az évben történik, amikor a templom
eredetijében, Budaváriban, Isten nevében nagyhétfőn elkezdtem a naponkénti
szentmisét. Jelez ez valamit? Nem tudom. De szeretném üzenetként érteni. Adsz-e
még időt, Uram, hogy ebből is kinőjjön valami? Legyen meg a te akaratod!
Városmajor, 2000. szeptember 22.
Évközi 25. vasárnap következik a "B" évben. Széphamon misézem ma este, s
holnap délelőtt a Bokorportán. Ismét dugig megterített asztal... a három olvasmány.
Ha református tiszteletes volnék, most gyötörhetném az agyamat, hogy melyik legyen
az "íge". De hát katolikus pap volnék, s terített az asztal roskadásig. Szentírásvasárnap is van. Mondanom kell mind a három olvasmányról valamit...
Az első olvasmány hozza a Bölcsesség könyvének négy versét. Azt akarja
elmondani, hogy az igaz, a dikaiosz, az istennektetsző ember nem jár ám rosszul,
hiába fenekednek rá a gonoszok. A második olvasmány, a Jakab-levél hét verse
lerámolja a kezdeti gyülekezetet: "harcoltok, háborúskodtok, de nincs semmitek". S
végül az evangélium versei arról tudósítanak, hogy a tanítványok félnek megkérdezni
Jézust arról, amit mondott nekik. Helyette inkább magukban vitatkoznak, Jézust
kizárva a vitából, amíg csak haza nem érnek Kafarnaumba. Hát nagyjából ennyi a
terített asztal.
Kezdem a végén. Jézus arról beszél, miközben átmennek Galileán, hogy mit
csinálnak az emberek vele, az igazzal, a dikaiosszal, az istennek tetszővel. Az
emberek, azaz elsődlegesen az embereknek egy csoportja, amelyet Jézus rendre így
jelöl meg: "főpapok, írástudók, vének". A főpapokat nem kell lefordítani, csak az
írástudókat meg a véneket. Az írástudókat mai nyelven teológusoknak kell mondani.

Szentgyörgyhavi napló

23

A vének pedig a társadalom anyagi arisztokráciáját jelölik: a társadalom
leggazdagabbjait. Ők körülbelül az ellenkezőjét teszik Jézussal annak, amit a
Bölcsesség könyve szuggerál. Hogyan is mondták ott a gonoszok? Így: "Mert ha az
igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei
kezéből. Tegyük próbára... ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: ő Isten
oltalmában részesül". Nos, Kafarnaum felé haladva, Jézus az ellenkezőjét mondja a
tanítványoknak: "az Emberfiát az emberek kezére adják és meg is ölik" stb. A
tanítványok félnek Jézust megkérdezni, bár nem értik, hogy mit mond. Miért nem
értik? Hát azért, mert ők azt hiszik, hogy | amit a gonoszok nem hisznek, s ami meg
van írva a Bölcsesség könyvében: | "az igaz az Isten gyermeke, s az Isten ezért az ő
pártjára kel, és kiszabadítja őt ellenségei kezéből".
Hát ezért nem értik Jézus Golgotára utaló szavait. S miért félnek megkérdezni? Mert
Péter már megpróbálta rábeszélni Jézust, hogy ne hagyja már magát. De Jézus
csúnyán lemarta őt. Sátánnak mondta Pétert, s kitanította őt arról, hogy nem azt
gondolja, amit az Isten gondol, hanem azt, amit az emberek. Miért? Mert Isten azt
gondolja - szemben a Bölcsesség könyvével |, hogy az igaznak, a dikaiosznak, az
istennek tetszőnek nem kel a pártjára, hanem hagyja Golgotára jutni. Ha pedig Jézus
ezt gondolja, akkor minek kérdezzék. Jobb, nem kérdezni, s gondolni továbbra is azt,
hogy Isten igenis a pártjára kel az igazaknak. Reménytelen számukra Jézust
meggyőzni.
Jézus viszont reménykedik a reménytelenben is. Abban, hogy a tanítványok
megértik a tanítót. Ha nem megy az ajtón, hát megpróbálja az ablakon keresztül:
"Miről is beszéltetek útközben?" A tanítványok újra hallgatnak. Annyit azért a három
év alatt megtanultak, hogy ez is tabu-téma. Arról sem illik beszélni Jézus közelében,
hogy miként is önérvényesítik magukat. Nagyságról, elsőségről nem lehet szó e
körben. Nagyság, elsőség ez is "a főpapok, írástudók és vének" területe. Csak a
kicsiség, alacsonyság (alázat), utolsóság - ezeknek van becsülete nála: "ha valaki
első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája".
Aki tanítvány, tudja jól: az Isten szeretetének három végtelensége van. Az
Emberfiának is el kell mennie a Golgotára, mert nincs kard, mert ennek a hüvelyben
a helye - ez az egyik A tanítvány nem lehet első, csak mindenkinek a szolgája; aki
tanítvány, annak mosnia kell a többieknek a lábát - ez a második. S végül ha a gazdag
ifjú tanítvány akar lenni, el kell adnia minden vagyonát, mert az Isten országa
hasonló ahhoz az emberhez, aki megtalálja a földbe rejtett kincset, a drágakövet, és
megy és eladja mindenét, hogy megvásárolhassa azokat. Mert a szegényeké az Isten
Országa, mert nem a másik embernél többet birtokolni akarásban találja meg a
tanítvány az életet, mert a tanítványnak elég az egy dénár, amit a testvére is megkap.
Ez a harmadik. A szeretet három végtelensége.
S most jön a kérdés, amelyre legyetek szívesek felelni, ha tudtok. Az előző évi
zsinatolásunk az osztozásról, erről a harmadikról szólt. Lajcsi összegzése egy kérdés
volt: "Jézus valóban a vagyonközösségben megvalósuló osztozást akarja övéitől,
vagy az adásban és szolgálatban az állandó előrelépést? A kommuna strukturális vagy
alap-kérdés?" Ennek nyomán fogalmazom meg az én kérdésemet. E harmadik
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végtelenség miért nem végtelenség? Miért nem kell mindent adnunk? Miért elég a
jótékonykodás?
Városmajor, 2000. szeptember 24.
Ha minden rendben, akkor nincs szükség az evangéliumra. Ha a környezetvédelmi
intézkedések elhárítják fejünk felől a biológiai katasztrófa veszedelmét... ha a félelem
a megtorlástól minden atomhatalmat visszatart fegyvereinek bevetésétől... ha a
többet birtokolni akarás az egyetemes jólét felé vezeti az emberiséget... ha a többet
birtoklás nem akadályozza a házastársi hűséget... ha az "én a gyermekeimnek
mindent meg akarok adni" s a nők karrier-vágya nem ítéli pusztulásra a nemzetet s az
emberiséget... ha minden rendben van az evangélium eszményei nélkül is, akkor
nyilvánvaló, hogy a 21. század hajnalán az emberiség megtalálta
fajtánk
fejlődésének, önkibontásának sikeres technikáját.
***
"Hagyd a halottaknak eltemetni halottaikat!"(Mt 8,22) Valami volt Jézus
lelkében, amikor egyik tanítványának ezt a képtelen gorombaságot mondta. Talán az
volt, hogy "az Emberfiának nincs hová lehajtania fejét"? (Mt 8,20) Talán. De
valószínűbb, hogy nem az hozta ki belőle az indulatot. Mi hozhatta ki?
Felbosszantotta őt a tanítványnak jelentkező írástudó. Mit keres nála egy teológus!
Hogyan akarhatna tanítványa lenni? A jól szituáltak közé tartozik. El is párolog a
közeléből, amikor Jézus felkínálja neki a maga körében lehetséges életszínvonalbeli
kilátásokat: nincs hova lehajtani fejünket. Az írástudó bosszantotta fel, s a szegény
tanítvány issza meg levét, aki előbb haza akar menni apja temetésére. Alexandriai
Szent Kelemen tudja is, hogy a betszaidai Fülöp volt, aki itt kihúzta a gyufát.
Én is mondom: hagyjátok a halottaknak eltemetni a halottakat, "te pedig eredj
és hirdesd az Isten Országát" (Lk 9,60). Hogyan? Hát úgy, hogy mondod a gazdag
ifjúnak, hogy "adja el mindenét", a melósoknak pedig azt mondod, hogy elégedjenek
meg "az egy dénárral", mert az Isten Országa olyan ország, amelyben csak szegények
élnek. A szociális kérdésekkel foglalkozóknak úgyis azt tanítják, hogy a szegénységre
nincs megoldásuk. Még Jézusra is hivatkoznak: "szegények mindig lesznek veletek".
Az a jó? Amíg a szegények vannak velünk. A baj akkor kezdődik, amikor sorainkban
feltűnnek a főpapok, írástudók és vének kategóriájába tartozók. Ilyenkor lesz Jézus
ideges...
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Budavári, 2000. október 1.
Sűrű és gazdag volt szeptember utolsó hetének vége. A hét elején Egerben
voltam, s fürödtem az ottani testvérek szeretetében. Volt 25-én este egy misénk,
melyet két órás nagy beszélgetés előzött meg. Úgy érzem, összeforrtunk. Mert nem
lehet a lámpást letakarni. Annak világítania kell, akármibe is kerül a meggyújtás
Jézusnak, meg a tanítványainak is. Nem maradhatnak az Isten dolgai rejtekben. S aki
rejtegetni akar, annak a végén nem marad semmije. Lukács 8, 16-18 volt a textus, s
úgy érzem, megértettük, hogy miről is van szó benne. Áldja meg Gizike munkáját az
Isten, meg a testvéreiét!
A hét végén, pénteken, megkeresett Gábor. Pesten tanul az egyetemen, de veszprémi.
Jót beszélgettünk. Mondtam neki, hogy vasárnap este 6-kor Budaváriban misézem. El
is jött, szüleivel együtt, Veszprémből a misére.
Szombaton délelőtt meg Gergely és Veronika látogattak meg négy apró
gyermekükkel, a legidősebb csak hét éves. Gergely még az "aranyos győri fiatalok"
egyike volt, akikkel építettem annak idején Budavárit. Aztán vagy 12 évre eltűnt. S
most mint kotlós, rejtekben kiköltött csibéivel, előbújik a gazdasszony örömére.
Meghívtam őket csoportba is.
Aztán szombaton este miséztem Széphalmon. A prédikációban felelevenítettem a
KIO-ból, hogy akarta-e Jézus kezünk, lábunk levágását, szemünk kivájását? Nem
akarta, de sokkal többet akart. Önnön életünk gyűlöletét, teljes önmagunk
megtagadását. Felolvastam a KIO szövegét. Teri azt mondta, hogy élt a szöveg.
Vasárnap ismét lementünk Budaváriba. Ha lusták vagyunk hajnalban felkelni,
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akkor az egész nap elmegy az utazásra. Lusták voltunk. Csak 11-kor indultunk, s
délután négy óra lett, mire leértünk. Ott volt a 6 órás misén az ajkai Zoli és két fia:
Marci és Bálint, ők ministráltak. Ott volt a többi ajkai is. Mihály-napot mentek
köszönteni, ki voltak rittyentve, de azért elugrottak Budaváriba misére. Jancsi hozott
- párbérbe - egy kanna gyönyörű akácmézet is. Ennek is örültem, meg annak is, hogy
összesen vagy húszan voltunk a templomban.
Hamar elmentek mind. Mi meg otthon gyertyafénynél vakoskodtunk, mert Viczai
szomszéd önhatalmúlag felmondta a közösködést. Ez a nyeles telek átka. Csak 11
méter lehet a vezeték hossza, ezért valamelyik szomszédot kell megkérni, hogy tőlük
kaphassunk - külön órával - áramot. Zoli az Édásznál, s a másik szomszédnál,
Karcsinál intézi már a dolgot. Addig meg marad a gyertyacsonkkal világítás. Nem is
olyan régen, még a század elején így éltek az urak is. Lefeküdtünk hát időben, s
legalább jól kialudtuk magunkat.
Csudálatos az idei ősz. A kert olyan üde, mint tavasszal. Itt is, ott is újra
nyílnak a virágok. A fűge meg még sohasem volt ilyen. Érik a másodtermés, de nem
kínból, mint máskor. Megduzzadnak nagyra a szemek, mint a nyári első terméskor. A
szőlőt pedig leszedtük, mert teljesen érett. Máskor csak október l5-én szüretelünk, s
akkor se olyan édes, mint az idén. Kisebbek ugyan a szemek a nyári esőhiány miatt,
de sárgára érettek. Felkötöztünk belőle a kamrában egy negyed mázsát. Augusztus
közepén kezdtük a szőlőt dézsmálni, s most a kamrából esszük, etetjük
vendégeinkkel, húsvétig. Van egy csudálatos birskörte fánk is. Némelyik körte közel
fél kiló. Felajánlottam Kaszapéknak bio-értékesítésre. Lehet a fán talán egy fél mázsa
is.
Most, hogy Csaba meg az inárcsiak kivágták az orgonásban a negyven centi
átmérőjű akácfákat, olyan új a kert a ház körül. Világos lett az egész. Meghagytak
belőle ülőkének negyven centit. Körbe-pad lesz belőle. Honnan az anyag hozzá?
Elbontom Andink két, múlt századbeli rekamiéját, már le is engedtük a padlásról.
Nehéz volt aludni rajtuk, mert némely rugó eltört bennük. Kundra Pista hoz szivacsot,
azon jobban esik majd az alvás. A rekamiékból nyerem a fenyőfa-anyagot, melyet
ráillesztenek gondos és értő kezek az akácfacsonkokra, s megnő az orgonás, sokan
ülhetjük körül az asztalt.
Rekamié-bontás közben megcsodálom a múlt századbeli mestereket. Ahogy
azok dolgoztak! István megújította - mivel nemcsak bőrdíszműves, hanem kárpitos is
- negyven éves rekamiémat a Városmajorban, melyet nagyon letaposott már a sok
közösségi "ülés". Előre gyártott elemekből újított. Kész volt néhány óra alatt. A
bontás is, az újítás is. De a régi mesterek, akik Andi két rekamiéját "alkották",
dolgoztak akármeddig. A rugókat u-szögekkel rögzítették. A hevedereket erős
cérnákkal végigfércelték, s ahogy a tartófákhoz erősítették, azt csak az képes méltó
módon elzengeni, aki megpróbálta a háromszorosan összehajtott hevedervégeket
kiszabadítni a fenyőfa, a papundekli és a szegkovácsok gyártotta szegek öleléséből.
De próbálom, hogy megnyerjem a fa-anyagot ülőkének. Talán egyszerűbb volna
megvásárolni azt a l2 méter l0x5-ös fenyőfát, ami kell az akácoknak? Egyszerűbb
volna, de akkor mitől fáradnék el ebédig? S különben is. A füge nagyon könnyen
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elfagy. S ha jól takarjuk a tövét, akkor az élet tavasszal hamarabb indul, korábban
érik az első, s megduzzad még a másodtermés is. Ezekben a rekamiékban pedig
annyi afrik van, hogy csak az egyik rekamiét bontottam el, s máris egy kisebbfajta
afrik-hegyet hordtam a fügefa alá, s várja a novemberi vastag beborítást. Hatalmas
zsákvásznakat aplikáltak még a mesterek az afrik rögzítésére. S e vásznak is jók
valamire, hát még a hevederek! Nem csudálnám, ha egy hétig dolgoztak volna rajta,
mire egy rekamié is elkészült belőlük.
Hétfőn este szüleimért mondtam szentmisét, mert Őrangyalok napján, október
2-án volt 84 éve, hogy házasságot kötöttek. Tetszett ez a falunak, mert mise végén
odajött a harangozó Józsi bácsi kérve, hogy mondjak másnap misét az ő elhunyt
hozzátartozóiért is. Elmondtam, s Józsi bácsi megkérdezte utána, hogy mivel tartozik.
Szeretettel - válaszoltam -, Józsi bácsi!
Mikor lent vagyunk, sűrűn szól a telefon. Bátor, szólhat akkor is, amikor nem
vagyunk lent... Kérdezték, hogy itt vagyunk-e, s jöttek: Márti, Ákos, Andris kályhaátrakás tárgyában. Amit Gyuszi bácsi épített a Teri szobájában, az ma is, 15 év
után is, kifogástalan. Amit szakemberek építettek, a nagy szobában, az kiégett,
kilyukadt, nem tartja a meleget, reggelre nincs parázs. Gyuszi bácsi tanult szakmája:
plébános. S még mondják, hogy a papok nem értenek mindenhez. Azaz csak a
plébánosok. Bandi bácsi még péceli plébános korában kérte meg Fényi Ottót, a
nagyon szép műveltségű premontrei kanonokot, hogy beszéljen már híveinek nem is
tudom, miről. Ottó megmondta Bandi bácsinak, hogy ő ehhez nem ért. Mire Bandi:
Hát akkor én hogy értsek hozzá, ha te se tudod? Mire Ottó ezt válaszolta: Te plébános
vagy, s a plébánosnak mindenhez kell értenie. A kályharakásra biztos nem gondolt, de
Gyuszi bácsi ehhez is értett.
Mártiék utána autóval mentek Budapestre, hívtak minket is. Mondtuk, hogy
mennénk, de előbb még hatkor misézünk a templomban Józsi bácsi elhunyt
rokonaiért. Nem tudták megvárni, mert Ákosnak hétkor már találkája volt Pesten. Így
erről lemaradtunk, s mentünk a reggeli 7 órás busszal, Veszprémen keresztül. 11-re
már a Városmajorban voltunk. Jó a tömegközlekedés is. Főleg, ha ezzel fizethetek:
Budapestre utazom, elmúltam 80 éves.
Budavári, 2000. október 2.
A Szellemi Búvárok egyik havi szemináriumán ezt a kérdést szavaztuk meg a
legközelebbi vitatémának:
Várja-e Isten közbenjáró imánkat, hogy segíthessen?
Isten az Isten Országát akarja. Abban akar segíteni, hogy szeressük egymást. Azt az
imádságot tudja meghallgatni, amelyben azt kérem, hogy jó legyek; meg azt,
amelyikben azt kérem, hogy te jó légy, meg ő jó legyen. Minden egyéb tárgyú
imádságban érdektelen.
De nekem fontos a "többi mind" is, nemcsak az Ország, s elmondom neki,
hogy beteg az, akit szeretek, tehát gyógyítsa meg. Nehéz helyzetbe kerül az Isten.
Megmagyarázná, ha volna fülem rá, hogy ennek semmi értelme. Isten Országának
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ügye nem megy előbbre azzal, hogy meggyógyul az, akit szeretek. Ilyenkor el kell
menni az illetékes szakemberhez, s annak kell meggyógyítania azt, akit szeretek - ha
tudja. Ha pedig nem tudja, akkor el kell fogadnia a betegnek és azoknak, akik szeretik
a beteget, hogy nincs gyógyulás. Ezzel a betegségével kell az Isten országa ügyét
szolgálnia; tennie azt a jót, amit tenni tud.
Ez az, amibe nem vagyunk hajlandók belenyugodni. Ezért csinálunk vallást,
amely azzal bíztat, hogy van módja rábírni az Istent segítésre. Segítési módozatok:
megkenjük olajjal a beteget, ami megkönnyebbíti lelkét, s testének is javára válik, ha
Isten úgy akarja, hogy meggyógyuljon. Mikor akarja? Ha a lelkének javára válik. Ez
a technika reményt hagy, anélkül hogy pofára esnénk. Nem gyógyult meg? Azért
nem, mert nem vált volna javára, de a szentség, a betegek szentsége azért
megerősítette őt. Magára valamit adó vallás elhatárolja magát az egyébtől, a
mágiától, s bevallja, hogy nem tudja kényszeríteni Istent gyógyításra.
Amennyi haszonnal jár a mágia, legalább annyi kárt okoz. Mágia estén lehet
egyfelől reménykedni, másfelől viszont: "Nincs Isten, ha nem segített!" Inkább
elkerülöm a mágiát. Ez esetben: Isten elé viszem ügyeimet, bánatomban s
örömömben, s legyen az, aminek lennie kell, amit ő akar, én meg igyekszem tenni
akaratát: azt, hogy szeretek. Abban bizakodom, hogyha mindnyájan jók leszünk,
sokkal kevesebb bajjal s betegséggel jár majd az élet, mintha nem leszünk jók.
Budavári, 2000. október 3.
Kaptam egy testvéri levelet az Ezredvégi beszélgetések c. füzetem egyik
olvasójától. Levelét nem áll módomban közölni, de a választ közölhetem, s abból
úgyis kiderül, hogy miről is van szó.
Kedves Névtelen!
Nagyon köszönöm, amit írtál. Lehet, hogy igazad van. De nem biztos. Elemzem
leveledet. "A dühös ember nem tud boldog lenni" - írod. Ezt a tételedet
problematikusnak gondolom. Boldog az az ember, akié az Isten Országa, pl. Jézus
boldog. Ez a Jézus tele van dühökkel. Az evangéliumok 29 ízben adják Jézus ajkára a
"jaj" szót. Nyári lelkigyakorlatunknak egyik lehetséges témája volna az ezzel a "jaj"
szóval kezdődő jézusi mondatok kielemzése, mert - úgy látszik - a Bokor minden
újabb nemzedékének meg kell válaszolnia a kérdést, hogy szelíd volt-e Jézus. Amit
erről a KIO 423. lapján találsz, az még nem teljes kibontása a témának.
"Amíg dühöt érzünk valaki iránt, addig őt nem tudjuk szeretni, addig a
boldogság elérhetetlen számunkra" - írod. Én dühöt érzek a Vatikán keleti politikája
iránt, és az ezt a politikát gyakorló személyek iránt, a pápától és Ratzingertől kezdve
az ehhez felzárkózó papokig és hívekig menően bezárólag. De ez a dühöm nem
akadályoz engem abban, hogy mindezeknek a személyeknek hajlandó vagyok a lábát
megmosni, kenyeremet megosztani velük, s véletlenül sem kívánok nekik bármi
rosszat, ellenkezőleg azt kívánom, hogy megtérjenek és éljenek, s ha nem képesek
megtérni, Isten engedje őket üdvözülni azon az alapon, hogy képtelenek másképpen
gondolkodni és élni. Irántuk táplált ilyesfajta szeretetem következtében boldog is
tudok lenni. Neked alighanem valamiben eltér a szeretet-fogalmad és boldogság-
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fogalmad az enyémtől. A nyári lelkigyakorlaton megkezdhetjük Jézus szeretet és
boldogság szavainak elemzését is.
"...egészségileg káros folyamatok indulnak meg bennünk" - írod. Biztos? Jézus
pl. haraggal körülnéz a zsinagógában és haragjában meggyógyít egy beteget. Úgy
tetszik: harag és düh nem feltétlenül egészségtelenek, de ehhez nem értek.
"... arra üt vissza, aki kigondolta" - írod. Ezt meg kellene nézni közelebbről:
miben is áll ez az "üt vissza". Nem szaladt velem el soha a ló. Mindig
apostolfejedelmeknek tituláltam őket: "Az apostolfejedelmeknek kijáró tisztelettel" ez volt a levélzáró formulám. Mindig tagja akartam maradni az egyháznak, bár ők
irányították azt, s ők voltak, akik cenzúráztak engem.
"...amennyiben az volt a célod..." - írod. Nem nekik írtam. Palackposta ez arról, ami történt napjainkban. Elolvashatják ők is. Még dühösebbek lesznek? Ezzel
Jézus sem törődött. Dühük következtében elment a Golgotára. Az ő dühük más mint
Jézusé: Golgotára küldő. Jézusé meg Golgotára menő. Az enyém is csak ilyen.
"Korbácsütés" - írod. Azt hiszem, az Isten tolmácsainak az a dolguk, hogy
mondják, mitől leszünk boldogok, és mondják ennek a fonákját: hogy mekkora "jaj"
a sorsuk azoknak, akik nem vállalják a boldogságot. Ennek semmi köze a
templomtisztításhoz.
"Engedd el őket" - írod. Lehet, hogy ez lehetséges számomra. Imádkozom,
imádkozzál érte!
Még egyszer megköszönöm leveled. Tematikája abszolút közügy: miben áll a
hűség Istenhez. Lehetséges-e düh nélkül?
Szeretettel testvéred
Városmajor, 2000. október 4.
A múlt héten telefonáltak a Történeti Hivatalból. Nem vették még le a
titkosítást a már megtalált anyagról - mondta az ügyintézőm -, de nyomára akadtak
olyan új anyagoknak, melyek már nem esnek titkosítás alá. Bementem, s elhoztam
vagy kétszáz lapot. Java részüket még a negyvenes években szorgalmaskodták össze
a nyomozók. Érdekes lehet az akkor és Debrecenben élőknek.
De volt benne kincs is. Egy levél, nekem címezve. Hogyan jutottak hozzá, ki
nem találhatom. Aligha postán érkezett.
Bulányi György, Debrecen, Varga u. 2/a
Kedves Lelkiatyám!
Akármit csinál az Atya, nem hagyjuk élni. Ha megkapta a Márti zűrös levelét az
Atya, talán jobban megérti, ha ezt a zűrös levelet is megkapja. Jóformán mind a két
levelet együtt írtuk, tehát a problémák jóformán ugyanazok.
Mi a kereszténység lényege? Az, hogy reggeltől estig imádkozom, vagy élem
Krisztus természetét, harcolok az emberek boldogságért azzal, hogy adok. Pl. tanítok
mást az iskolában, s ezért mondjuk ő jobban felel, mint én. Vagy élem azt, hogy
szomjazóknak italt adni és éheztem és ennem adtatok, stb.
Miért mondják azt, hogy Isten trónusa körül a szűzek állnak. Magyarul:
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besavanyodott apácák. Én is ott akarok állni, de nem állandó ima után és litániák
halmaza után. Nem ez az Isten. Isten nem békés unalom. Azt hiszem, Isten a harc és a
győzelem. Küzdés a nyomorultakért, az önmagam teljes megtagadása, a másokért
élés. Mi az Isten? Mi a keresztény élet? Az erőszakosan nem ragaszkodás, az adás, a
boldogság, a keresztvállaláson keresztül. Természetesen ehhez is kell az ima meg
egyebek, sőt akitől már azt kívánja az Isten, tegyen úgy, hogy neki ez lesz a
tökéletes. Boldogság, de nem ez a kereszténység lényege. Nem?
Egyáltalában nem engem, hanem Krisztust kell adnom. De hogyan? Nem a
természetét kell adnom?
Ha ég egy ház, akkor menjek oltani, vagy rohanjak imádkozni?
A lelkiatya probléma ugyanaz, mint Mártinál, annyit fűzhetek még hozzá, hogy
engem ugyanúgy ismer az Atya, igazán elkezdhetnénk valamit.
Nagyon-nagyon kérem az Atyát, hogy minél előbb válaszoljon Mártinak is, nekem is.
Nagyon ránk férne és az újakra egy kis rázás. Lehet, hogy egész pogány úton
haladunk. Nem lehetne egy pár napos rázást csinálni Pécelen? 28-án, azt hiszem,
úgyis feljön az Atya. Még egy pár valakit hívnánk. Nagyon ránk férne, és pláne az
újakra.
A legvadabb dolgokra készen
üdvözlettel:
Budapest, l949. XII. 9.
J.
A levél szerzője egy l6. évében járó leány, aki l4 éves koráig Debrecenben a
Svetitsbe járt. Sokféle kapcsolat volt közöttünk, gyónóm is volt. 1949 nyarán részt
vett azon a budapesti nyolc napos Krisztina-körúti lelkigyakorlaton, amelyen Éva
néni volt a háziasszony, s amelyen többek között Andi is ott volt. Ez volt az a
lelkigyakorlat, amelynek hatására a levélben említett Márti is munkába lendült.
Többek között beszervezte a csoportjába Lillát. Márti meghívott magához, azaz
szüleinek a lakásába. Ma is előttem a kép: ül négy kis kamaszlány Mártinál a
díványon: az egyikük Lilla.
A harmadik nemzedéknek ajánlom ezt az írást. Ez a l5 éves J.... mindent értett
a Jézus-követésből, ami érthető volt számára. És mindent akart adni. Akkor a mindent
adás az volt, hogy én rázhatom őket, és "pláne" az újakat.
Városmajor. 2000. október 5.
Boór Jancsinak elfaxoltam Münchenbe, amit írtam a Concilium júniusi
számának Zulehner-Tomka írta bevezetőjéről. Azt mondta, hogy be kellene küldeni a
Conciliumnak, mint Gegendarstellung-ot. Úgy kellene megírnom, hogy
megjelentessék.
Városmajor, 2000. október 6.
Szívetek keménysége miatt engedte meg nektek Mózes a válást. Az orvosok
szklerózisról beszélnek, Máté és Márk szövege szklerokardiáról. E betegségünk
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következtében formáljuk tudatunkat az életünkhöz.
Ha rendbe tudnók tenni a férfiak és nők dolgát, talán megmenekülhetnénk.
Talán nem pusztulna el a világ. Máriát, Jézus anyját Nagyasszonyunknak neveznünk
akkor lehet, ha Fia igéihez igazítjuk életünket. Ennek ellenkezője, hogy a kor
tudatához igazítjuk oda életünket.
A történelem folyamán az egyház úgy védekezett a válással szemben, hogy
felbonthatatlannak nyilvánította a templomban megkötött házasságokat. Mára
nyilváníthatja, de a kereszténység országaiban élő megkereszteltek házasságai
nagyjából fele részben felbomlanak. A hierarchia az egyházjogot hívja segítségül, s
hosszas peres eljárás segítségével megállapítja, hogy a felbomlott házasságok már
megkötésük pillanatában sem voltak érvényesen megkötve.
Azt hiszem egyszerűbb volna tudomásul vennünk bizonyos tényeket. Elsőül Jézus nem a felbonthatatlanságot tanította, hanem azt, hogy nem szabad felbontanunk
a megkötött házasságot. Ahogyan nem az emberi élet megölhetetlenségét prédikálta,
hanem azt, hogy nem szabad embertársunkat megölni: sem a magzatot, sem a
felnőttet, katonát, zsarnokot - senkit sem. Ahogyan nem a tulajdon ellophatatlanságát
prédikálta, hanem azt, hogy nem szabad lopnunk. Nem az ember
megalázhatatlanságát tanította, hanem azt, hogy nem szabad embertársainkat
megalázni, ellenkezőleg: tanítványainak mosniok kell egymás lábát.
Másodikul - a 6. parancsot nem lehet kivenni a szövegösszefüggésből. Lehet
gazdagságra törekedni, és nem kerülök ellentétbe Isten parancsával. Lehet teljesíteni
hazafias kötelességemet, embert is ölni, ha azt kívánják tőlem, nem kerülök ellentétbe
Isten parancsával. A jog határozza meg mint állampolgárnak a magatartásomat, s a
jog olykor azt kívánja tőlem, hogy zsidókat fuvarozzak Auschwitzbe, vagy kulákokat
az elepi juhistállókba. Azaz a 6. parancs csak egy megnyilvánulása a jézusi
szeretetnek, amely nem ismer kivételt. Nemcsak a feleségemet, a férjemet kell
szeretnem, hanem minden embert.
Harmadikul - a legnehezebb feladat az ember számára, hogy szeresse feleségét,
férjét. A lopásra nem mindennap kísértődöm meg. Zsidót vagy kulákot sem kell
minden nap rendeltetetési helyére fuvaroznom. A sarki hordárral havonta egyszer ha
találkozom, s elég, ha azt mondom: Jó napot! Ezzel szemben a házastársam az a lény,
aki pusztán jóindulatból is minden dolgomba beleszól. Zöldi Pali mesélte: "Tudod,
alig várja az ember, hogy megházasodva elkerülhessen hazulról, hogy végre minden
úgy legyen, ahogy ő akarja... csakhogy a másik is ezzel jön". A szerelmet és a
szexualitás örömét azért is adta Isten, hogy ezt a próbát valamennyire megkönnyítse.
Negyedikül - Pázmány mondta: A legnehezebb szerzet a házasság, pedig ő sem
valami gitt-egyletnek volt a tagja, hanem a jezsuita rendnek. A jezsuitákat
noviciátussal nevelték, hogy meg tudjanak felelni a jezsuita elvárásoknak. Mi neveli a
házasságra jelentkezőket, hogy megfeleljenek a még nehezebb elvárásoknak? Én
nevelem őket. Szabadulásom után csak a családomat mertem pasztorálni. Öcsém
serdülő lányát, Évit, viszem a Margit-szigetre, s közben próbálok magyarázni neki.
Mire ő: Óh, Gyuri bácsi, nálam nem lesz baj, mert én megnézem, hogy kihez
megyek... Nem úgy verik a cigányt! Magunkat kell szeretetre nevelnünk, ha azt
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akarjuk, hogy kibírjuk, akit választottunk. Évi sem bírta ki, szegény!
Ez a szeretet messze a házasság előtt kezdődik. Az egyház nem enged abból,
hogy a házasság előtti szexuális élet - bűn. Méltán. Ha lehetett a házasság előtt öt
vagy tíz partnerem, nem lesz nagy dolog, hogy utána is lesz. Hogy lehet ilyesmit
kívánni a fiataloktól, amikor a nemi érés és a házasságkötés lehetősége legalább 10
évnyi távolságba került egymástól? Nem úgy van már, mint Jézus korában, amikor egy rabbi szerint - nincs Istentől, ha egy fiú 18 éves korában még nem nős, s amikor a
lányokat 12 éves korukban jegyezték el. Van megoldás: a lányt is taníttatják, a fiút is;
ha összeházasodnak a szerelmesek egyetemista korukban, többe kerülnek a
szülőknek?
Minden a szereteten fordul, A házasság fel nem bontása is. A szegénység
vállalása is. Az emberölésről lemondás is. A szeretetéletünkön fordul az is, hogy
Jézus anyját egy nép a maga Nagyasszonyának titulálhassa. Amen.
Városmajor, 2000. október 10.
Nagy vita-témába vágom a fejszémet! Úgyhogy címet is adok neki: Most légy
okos, Domokos!
Az evangélikusokkal megegyeztünk abban, hogy a hit üdvözít, de azért a
cselekedeteknek is van némi szerepük az üdvösségünkben. A pápa bocsánatot kért
azoktól, akikkel szemben a hierarchia úgy viselkedett a múltban, ahogy a jelenben
viselkedik a mai teológusokkal. Ratzinger elmondotta, hogy szép dolog a vallásközi
párbeszéd, de azért a negyvennyolcból nem engedhetünk: üdvösség nincs a katolikus
egyház közvetítése nélkül.
Egy-egy mondatban három jelentős dokumentuma ez
- nagyjából az utolsó esztendőnek. Mindezekkel szemben az evangéliumok alapján
áll - megint csak egy-egy mondatban -, hogy üdvözülnek, akik az éhezőknek enni
adnak, az eretnek-konkolyt sem szabad semmiképpen kitépni, s hogy akik nincsenek
ellenünk, azok velünk vannak.
A három dokumentum egy meghatározott vallás dokumentuma: a római
katolikusé, amely vallás Jézus képviseletében akarna szólni. Ez a Jézus nem volt
katolikus; zsidó volt a vallása is. Igaz, szemben állt a maga zsidó vallásának
hierarchiájával, amely - a szokásos történelmi következetességgel - ki is tessékelte őt
tagjai sorából. Elég radikálisan. De ne bántsuk ezt a hierarchiát túlságosan. Az előttük
levő s az utánuk jövő hierarchiák sem igen tudtak más tenni eretnekeikkel. Az utódok
olykor jelentősen radikálisabbaknak is bizonyultak. Aki pontosan tudná az elégetett
eretnekek számát, még szorzószámot is adhatna: hányszor voltak radikálisabbak.
Tény, hogy a történelemben fellépő vallások képtelenek egyetemesek lenni. A
krédójukba beírhatják ugyan, hogy "hiszem az egyetemes anyaszentegyházat", de
ettől még maradnak partikulárisak, azaz csak valakiknek szólók, csak valakikhez,
nem mindenkihez elérők. Nem tudják átfogni az emberiség hitét, csak bejelenthetik,
hogy az egész emberiséget hívják vallásukba. Ez a fajtájú egyetemesség viszont
önmagában hordja a kísértést a türelmetlenségre a más nézeteket képviselőkkel
szemben. De hát az ember képtelen a másfajta, a mindenkit kielégítő egyetemességre.
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Annak következtében képtelen, hogy Isten per definitionem kinyilatkoztatást adó
valaki, és az ember per definitionem az Isten kinyilatkoztatását érzékelő lény. De ez
az érzékelés minden embernél sajátos eredményt szül. Ha minden ember használja
ezt az érzékelő képességét, már pedig ki nem mondva is szükségképpen használja azt,
akkor ennek a vége: mára hatmilliárd, különböző krédó.
A történelmileg megjelenő vallások csak egy nép, egy kultúrkör nagyjából
egységesen megfogalmazott hitét tartalmazhatják. E nép és kultúrkör mellett vannak
más népek és más kultúrkörök, a maguk ugyancsak nagyjából egységesen
megfogalmazott hitű vallásaival. A szórás nemcsak földrajzi, időbeli is. Mindegyik
vallás szükségképpen ki van téve annak, hogy új egyedek születnek soraikban.
Olyanok, akik a maguk fejlettebb érzékelő képességük birtokában új véleményeket
hallanak belülről, és új nézeteket fogalmaznak. Nézeteiket a meglevő krédók
befogadhatják, és el is vethetik. Ha történetesen befogadják, ez szükségképpen nem
tetszik valakiknek, akik ragaszkodnak a régihez. Ezek a ragaszkodók lesznek az
eretnekek, mint Lefevbre napjainkban. Ha nem fogadja be vallásuk az új
meglátásokat, értesüléseket, akkor az új érzékelések közvetítői lesznek az eretnekek,
miként az ókatolikusok a múlt században. Mindez annyit jelent, hogyha feje tetejére
is állna valaki, akkor sem lenne képes megkonstruálni egy olyan egyetemes vallást,
amelynek krédója lefedhetné hatmilliárd különböző ember hitét.
Vallások pedig mindenképpen vannak. Az ember nem monasz, hanem közösségi lény.
Még a bélyeggyűjtők is egyesületet hoznak létre. Mennyivel inkább azok, akik
nemcsak magukban akarják keresni Istent, hanem közösségileg is. Vallásra szüksége
van az embernek, a társadalomnak. Nagyon sok okon. Mondok ezekből egyet.
Némethy Feri rendtársam (szül. 1930) az ötvenes években, felszentelése után
kisközösséget csinál. A piaristák emiatt kénytelenek kirúgni, az ÁVO meg
"kénytelen" börtönbe dugni őt. Szabadul onnan a '63-as amnesztiával, s innen kezdve
mint vasesztergályos építi a szocializmust. Tudják róla ott, ahol dolgozik, hogy
honnan jött, és hogy pap. Bütyköli a gépét. Egyszer odajön hozzá a szomszéd gépen
dolgozó esztergályos, és mondja neki: "Tudja szakikám, már beadom a gyereket
hittanra. Nem akar lemenni a Közértbe tejért". Az apa már rég nem jár templomba.
De úgy gondolja, hogy baját csak a vallás orvosolhatja. Melyik? Mindegy. Az egyik.
Amelyikbe beleszületett.
A hatmilliárd ember nem egyforma intenzitással érdekelt Isten dolgában. A
három dokumentum az európai társadalom döntő többségét hidegen hagyja. Csak egy
kisebbség érdekelt azok tartalmai iránt. E kisebbségen belül vannak, akiket felháborít,
hogy mennyire nincsenek a dokumentumok harmóniában a jézusi tanítással. De
mennyivel többen vannak, akik vállukat rándítják, amikor
hallanak e
dokumentumokról, s készítőikről így nyilatkoznak: Ők az iparosok! Értsd: a vallási
hatóságok dolga az ilyesmikről nyilatkozni. Ismét mások dühödten védelmezik a
dokumentumokat a kritikusokkal szemben. Nekem mindenképpen tanulságos a
széphalmi példa. Amikor megtudták, hogy Gromon Bandi nem lehet többé
plébánosuk, a nagy többség átállt a hierarchia oldalára. Mert a vallás iránt érdeklődők
többségének rend kell, s hogy lehessen küldeni a gyereket a hittanra - a Közértbe
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tejért menés okából is. Küng vagy Drewermann vagy Gaillot ma óriási hatású
emberek, de ha a hierarchia Rómába akarja hívni az ifjúságot, akkor millió fiatal
mozdul meg - igaz, nemegyszer közpénzen. A mondott legnagyobb hatású
kontesztálók pedig Párizsban, Bécsben vagy Budapesten, megtöltenek - egy nagy
termet.
Azt hiszem - a húsz éves Ady Endre Karácsonyt ünnepelve - Jézus szándékát
fogalmazta meg:
Nem lenne más vallás, összesen csak ennyi:
Az Istent imádni, az embert szeretni.
Úgy gondolta, hogy Jézusra hivatkozva létre kellene hozni azt a vallást, amelyben
megengedjük a hatmilliárd embernek, hogy gondolja csak azt Istenről, amit gondol,
sejt és belülről hall. Csak azt kívánjuk meg tőle, ami Jézus tanításában az élet és az
örökélet tartalma: szeresse testvérét, felebarátját, az embert, a hatmilliárdot, szeressék
egymást. Eddig még nem sikerült ezt a vallást létrehozni. Sem Jézusnak, sem Ady
Endrének. Miért nem? Alighanem ma éppen hatmilliárdan vagyunk benne vétkesek.
Nyílt összeesküvésben vagyunk egy ilyen szándékkal szemben. Mi ennek az
összeesküvésnek a tartalma? Parancsolni akarunk, hatalmasabbak akarunk lenni,
gazdagabbak akarunk lenni, mint a többi ember, akiket éppen ezért nem is tudunk
testvérünknek tekinteni. És nem akarunk olyan Istent imádni, aki ennek éppen az
ellenkezőjét kívánja tőlünk: hogy mossuk a másiknak a lábát, hogy hüvelyébe dugjuk
a kardot, hogy eladva mindenünket, mindenkinél szegényebbek legyünk. Csak olyan
Istent akarunk imádni, aki lehetővé teszi számunkra a szolgálat, az adás s az
erőnemalkalmazás magatartásainak - az ellenkezőjét. Jézust kétezer éve csak vallása
hierarchiája intézte el, de az emberiség Jézussal szóba nem állásának kétezer
esztendős folyamatát már nem írhatjuk kizárólag a vallási és nem vallási hierarchiák
számlájára. Abban része van a nem-hierarchiáknak is. Részünk van mindnyájunknak.
A hatmilliárdnak is.
Nekünk, Jézusra hivatkozóknak, keresztényeknek sincs hatmilliárd testvérünk!
Magunkat szeretjük. Jó esetben még a férjünket-feleségünket, meg a gyerekeinket.
De ennek a szeretésnek nincs sok köze ahhoz, amiről Jézus beszélt. E mondatból:
Mert én a gyerekeimnek meg akarom adni azt... - levezethető a nukleáris, az
ökológiai, s a holnapi, ma még neve sincs, katasztrófa. Levezethető, mert azt akarja
ez a gyerekeimre korlátozott szeretés megadni a gyerekeinek, amit a testvérem nem
tud megadni a maga gyerekeinek. Ismétlem: ma, kétezer évvel Jézus köztünk járása
és kétezer esztendő úgy nevezett kereszténysége után sincsen hatmilliárd testvérünk.
Ady Endre, lépj le! És Jézus Krisztus, lépj le! Mert azt a vallást - amelyben szabadon
hagyjuk a hatmilliárd embernek-hívőnek, hogy miként is képzeli el Istent s az
üdvösséget, s csak az ember szeretését kívánjuk meg tőle - Jézusra vagy akárkire is
hivatkozva még nem sikerült létrehoznunk. Miért nem? Elmondottuk. Alighanem
éppen hatmilliárdan vagyunk vétkesek benne. Nem akarjuk az Istent imádni, ha
embertársainkat testvérünknek kell tekinteni. Jézust kétezer éve csak vallása
hierarchiája intézte el, de Jézussal szóba nem állásunk kétezer esztendős folyamatát
már nem írhatjuk kizárólag a vallási hierarchiák számlájára, abban része van a nem-
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hierarchiának is.
Helyette egyebet akarunk. Ezt az egyebet kellene megnéznünk. Az első, talán
legnagyobb csoportot azok képezik, akik semmiképpen sem akarnak szóba állni
azzal, hogy "az embert szeretni". Ezek részint vallásosak, részint nem. Ők az
eszménytelenek, ők a szemérmetlenül önzők. Ha vallásosak, azért azok, mert a vallást
tartják a leghatékonyabb eszköznek arra, hogy önzésüket maradéktalanul
érvényesíteni tudják: "Tűrj, tűrj, ezt papolta apát urunk is". A második csoportot azok
alkotják, akik a vallás kizárásával akarják az eszményt szolgálni. Ők az ateista
humanisták, akiket messzemenően meghatároz az, hogy nem akarnak utópisták lenni,
nem akarnak a jézusok útjára tévedni. A harmadik csoport egy-egy régi vagy újonnan
alapított vallás keretében akarja szolgálni a jézusi eszményt. A negyedik azt mondja,
hogy megpróbálkozik a jézusi úttal anélkül, hogy valláshoz tartozna, de a
legmélyebb Istent szolgálni akarás útján.
Magam számára az első kettő nem járható út: Isten és a jézusi örökség nélkül
nincs miben reménykednem. A két utolsóból pedig egyértelműen csak a harmadikat
tudom választani A negyediket nem, mert a negyedik pillanatokon belül ateista lesz,
vagy létrehoz egy új vallást. Az ateizmusban nincs reménységem, ha meg új vallást
hoz létre, kiköt a harmadik csoportban. Ennek a negyediknek nincsen tömegbázisa. E
negyediket csak mondani lehet, de kivitelezni nem.
Milyen perspektívái vannak ennek a harmadik csoportnak? Nem a legjobbak.
Ott van a csoportban a hierarchia is, amely eretnekséget kiált, ha észreveszi a jézusi
szándékot, vagy csak szektáskodást állapít meg. Ott vannak benne a jó szándékú
vallásos emberek, akik nem tudnak kitartani Jézus mellett a szektáskodás vádjának
elhangzásakor. S ott vannak azok az eszménytelenek is, akiknél a valláshoz tartozás
csak önzésük takarója. Ezekkel szemben ott vannak azok is, akik tudják, hogy Isten
népének prófétai népnek kell lennie, ennek minden következményével együtt:
Üldözni fognak titeket!
Ebből az következik számomra, hogy - ha már római katolikusnak születtem azokkal kell kritikusan közösséget vállalnom, akik a bevezetőben említett három
dokumentumot kiadták. Az következik, hogy római katolikusként szembesítenem kell
vallásom hierarchiáját azzal, amit a dokumentumban érintett kérdésekről Jézus
tanított. Vagy elviselik vagy nem. Amikor és ha elviselik - ha pap vagyok prédikálhatok két kicsi templomban: Széphalmon és Budaváriban. Ez esetben - ha
még oly peremre szorítottan is - van olyan-amilyen szavam a "hívők" gyülekezetén
belül. Ez esetben nem kell új vallást csinálnom. Mondhatom abban, amelyikbe
beleszülettem a magam szektás jellegűnek bélyegzett szövegét két kicsiny katolikus
templomban. Erről Jézus sem mondott le. Szombatonként - szokása szerint - bement
a zsinagógába és tanított. Ja, hogy figyelték őt a Jeruzsálemből küldött teológusok?
Ja, hogy vádemelés céljából figyelték őt? Hát ezt nem tudta megspórolni. Én sem, mi
sem. Üldözni fognak...
Hűségeseknek kell lennünk a lelkiismeretünkhöz. Hazudnunk nem szabad. Ez
nem vitatható. S ha ehhez ragaszkodunk, akkor két út áll előttünk. Nem utasítjuk el
azt vallásunk krédójából, amit sem igazolni, sem elvetni nem tudunk - ez az egyik. S
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a másik: nem mondjuk el azt a krédót, amelyben nem igazolható és nem cáfolható
tételek vannak. Mind a két magatartás előtt meghajlok, mert lelkiismeret diktálta út
mind a kettő. De én az elsőt választom. Jézuson iskolázott lelkiismerettel.
Városmajor, 2000. október 12.
Minden arany csak egy marék homok - mondja a Bölcsesség könyve; s az Isten
szava belénk hatol a gyökerekig, és semmi sem marad rejtve előtte - mondja a Zsidó
levél.
Holnap délelőtt a Bokor harmadik nemzedéke egy kisebb csoportjának misézek,
különböző közösségek érdeklődőinek. Már sok éve kialakult a gyakorlat, hogy nincs
prédikálás, csak egy kérdő mondat. Azt ki kell mondani, utána adhatunk egy pár
mondatos kifejtést, majd megismételjük a prédikálást helyettesítő kérdő mondatot, s
beáll a csend. Öt perc múlva megindul a kör. Egy óra alatt be is fejeződik. Ez alatt
mindenki elmondja, amit tud. Úgy 10-l5-en ülik körül a miséző asztalt. Utána megint
öt perc csend, s folytatódik a szentmise. Azzal folytatódik, hogy imádságban ki-ki
felajánlja a szentmisét. Ez a második kör. Utána kicsit sietünk, és röpke két óra alatt
kész van az egész vasárnapi mise. Aki akar, maradhat még beszélgetni, barátkozni,
ügyintézni. Nem feltétlenül én fogalmazom meg a kérdő mondatot, bárki résztvevő
kérdezhet. A második kört szoktam főleg felhasználni arra, hogy letegyem a magam
garasát. Én kezdem a felajánló imádságot, s ilyenkor hosszabban imádkozom.
Négy hete megkérdeztem tőlük, hogy van-e valamelyiküknek jó kérdő
mondata. Senki sem jelentkezett. Mire mondtam, hogy a gazdag ifjú lesz négy hét
múlva az evangélium, s ha közben nem szólnak, hogy van már kérdő mondatuk,
akkor nekem megvan már. Előre meg is mondom - fenyegetésül -, hogy mi.
Nevettek, amikor meghallották, hogy a kérdés ez:
Hogyan nyugtatom meg a lelkiismeretemet, amikor elutasítom a kommúna
vállalását?
Mért kellene megnyugtatni? És mért kellene vállalni? Minden igaz katolikus
jól tudja, hogy az evangéliumi tanácsok csak tanácsok. Vállalja, aki akarja. A Bokorbeli katolikusok, sajnos, ebben már nem olyan biztosak. Ellenkezőleg, attól félnek
vagy nem félnek, hogy nem így áll a dolog. Hanem úgy, hogy a gazdag ifjú nem lehet
Jézus tanítványa csak akkor, ha szegény ifjú lesz belőle. S ami a nagyobb baj: a
gazdag ifjú nem üdvözülhet, ha nem lesz szegény ifjú belőle.
Amikor még én voltam ifjú, volt egy kiváló mentségünk a kommúna vállalása
alól. Vállalnám kérem, én a szegénységet fogadalmastul, dehát olyan szépek a
kislányok, hogy nem embernek való dolog kommúnába, azaz szerzetbe lépni. Ez
most már nincs. Lehet vinni a kommúnába a Mancikát is. Sőt. Nagyon is kívánatos,
hogy menjen a Mancika is, legalább nem kell majd később pályát módosítani vén
fejjel, mint azoknak a papoknak, akik későn jönnek rá, hogy Mancika nélkül az élet
nem élet.
Hát akkor, mért nem sereglenek a fiatalok a kommuna-csinálás kapuja előtt?
Erre kell majd felelni szegény huszonéves Bokor-tagoknak holnap délelőtt a
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szentmisén. Hát én válaszolok a kérdő mondatra már most. Tudvalevően Jézusnak
három újítása volt a Tízparancsolattal szemben. Az egyik: mosnotok kell egymás
lábát! A másik: ne álljatok ellen a gonosznak, tartsd oda a másik arcodat is; s te,
Péter, teszed azonnal vissza a kardot a hüvelyébe! S a harmadik, amitől a gazdag ifjú
annyira elszomorodott, mert nem tudott megválni a vagyonától. Ez volt a három
újítás. Az egyik nehezebb, mint a másik!
De melyik milyen nehéz? Súlyozzunk! Súlyozzon maga Jézus! Elfelejtette
mondani, vagy elfelejtették leírni, s így aztán nem maradt reánk... Mi? Az, hogy nem
szolgálhattok a Másik-lábát-meg-nem-mosásnak is, meg az Istennek is. Ugyanez
történt a második számú újítással is. Nem maradt reánk, hogy nem szolgálhattok a
Kardnak is, meg az Istennek is. Pedig ránk maradhatott volna mind a kettő. Mondta
Jézus, hogy a pogányok királyai uralkodnak, de köztetek nem ez a rend. De nem
gyártott ilyen szólást: Nem szolgálhatjátok az Uralkodást meg az Istent is! Nem azért
nem gyártott ilyesmit, mert előre tudta, hogy Ágoston majd a negyedik században
kitalálja, hogy az Isten él és uralkodik. Ha tudta volna, talán megcsinálta volna.
Mondta, hogy a Sátán kezdettől fogva gyilkos, s még sem mondta, hogy nem
szolgálhattok a Gyilkolásnak is, és az Istennek is.
Mindezt nem mondta, de mondta, hogy nem szolgálhattok az Istennek, meg a
Pénznek is. Miért ne tehetnők? A pénzemből templomot építek az Isten dicsőségére!
Jézusnak nem volt szüksége templomépítőkre. A zsinagógába és a templomba csak
azért ment, mert munkaszüneti napokon ott találta a dolgozókat. Semmi közösséget
nem vállalt a pénzzel. Nem vállalt, mert ezt mondta: ha az ember szereti a pénzt,
gyűlöli az Istent; ha az ember értékeli a pénzt, megveti az Istent. És fordítva is
mondta: ha az ember szereti az Istent, gyűlöli a pénzt, ha az ember értékeli az Istent,
akkor megveti a pénzt. Hát, irgalmatlan egy szöveg. Elég lett volna, ha annyit mond
Jézus, hogy nem szolgálhattok két úrnak: a Pénznek is, az Istennek is. Ezzel is fölébe
emelte volna ezt a harmadik újítását a másik kettőnek. De nem elégedett meg vele.
Kiragozta, hogy semmi módunk se legyen kimagyarázni, hogy azért, ha nem is
szolgáljuk a pénzt, ha nem is boldogít bennünket, jó dolog, hogy van. Jézus arról
beszél, hogy gyűlölnünk kell, és meg kell vetnünk, s nem arról, hogy nem boldogít
ugyan, de jó, hogy van.
Most pedig, amikor elmondjuk egyházunk egyetemes könyörgéseit a Kérünk
téged hallgass meg minket! válasszal, gondoljunk a holnapi ifjúsági mise szegény
résztvevőire, akik nem úszhatják meg ilyen könnyen a dolgot, hanem mondaniok kell
valamit az egészre. Arra, hogy ők bizony nem vállalják a kommúnát, de nem azért,
mert többet akarnak birtokolni, mint testvéreik, hanem csak úgy..., bár igazán és tiszta
szívükből gyűlölik és megvetik a Pénzt, a Mammont.
Városmajor, 2000. október 13.
Fennmarad-e a társadalom, ha a nők is dolgoznak? - ebben a kérdésben állapodtunk
meg a Szellemi Búvároknál a szeptemberi szemináriumunk végén. Ez a kérdés kapta
a legtöbb szavazatot. S a kérdés felvetőjének kellett vitaindítót írnia az októberi
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szemináriumra, azaz nekem. Megírtam.
Fennmarad-e a társadalom, ha a nők is dolgoznak?
A 21. század hajnalán - micsoda kérdés! De óvatosság a nagyon is világosan
képtelenségekkel szemben. Európa lakossága fogy és színesedik. Hazánk lakossága
drámai mértékben fogy, és romásodik. Tavaly nyáron kaptuk azt a hírt, hogy az
újonnan beiskolázott gyerekek egyharmada roma. Sajnáljuk Európát? Sajnáljuk
nemzetünket? Minek?
S aki kihull, megérdemelte,
Az ocsút az Idő nem szánja,
Aszott nemzetek, hűlt világok,
Tört életek miazmás vágya
Halálra valók, nem kár értük.
(Ady Endre, Az Idő rostájában)
Azért mégis, én sajnálom Európát és nemzetünket. Mert nacionalista és európai
vagyok? Nem azért. Azért is sajnálom talán, de főleg azért, mert a magyarok és az
európaiak is Isten gyermekei, s ők is életre és boldogságra vannak meghíva. A fogyás
pedig nem élet-jelenség, s nem a boldogság tünete. A nemzetfogyás szükségképpen
kapcsolódik a hűtlenséggel, válással, boldogtalansággal, röviden: a bűnnel.
Ember! Szaporodást prédikálsz a népességrobbanás századában? Igen azt, mert
a fogyás bűnnek az eredménye. Igen azt, mert nem a népesség szaporodásával van a
baj, hanem az életnek azzal a materialista igényességével, amelynek alapján a
növekedés nem tartható fernn. Más módon, mint ahogy élünk, szaporodhatnánk, akár
a l2 milliárd fölé is. De hiába is prédikálok szaporodást, mert akik ragaszkodnak a
mondott materiális és materialista igényességhez, inkább kétszer-háromszor
házasodnak, mint világra hozzák második vagy harmadik gyereküket.
Az lenne előadásom alaptétele, hogy a fogyás szoros kapcsolatban van a
nőknek a családon kívüli munkavállalásával. Egyetlen példa: szüleim hét gyermeket
neveltek fel, s a hét gyermek összesen - írd és mondd - hét unokát. Anyám
háztartásbeli volt, s a hét gyermek egyikének a családjában sem volt a nő
háztartásbeli. Ember! Vissza akarod vezényelni a nőket a fakanálhoz? Századunkban,
amikor a nők végre elérték, hogy tanulhatnak!? Nem. Valami egyebet akarok. Mit?
Elmondom.
A 80-as évek első felében született meg a Bokorban az Élet-egyetem gondolata.
Az alapműveltséget a lányok továbbra is a fiúkkal együtt szerzik meg a
középiskolákban. Ezután azonban a lányok nem iratkoznak be a férfi egyetemekre.
Mi az, hogy férfi egyetem? Férfiaknak való egyetem. Olyan egyetem, mint amilyen
ma mindenütt van. Mért nevezem ezeket férfi egyetemeknek? Azért, mert olyan
képzést adnak, hogy a velük betölthető állások nehezen viselnek el akárcsak egyetlen
szülési szabadságot is. Így az a nő, aki szülni és gyerekeket akarna nevelni, hátrányos
helyzetbe kerül a férfi kollégákkal szemben. Egyszerűség kedvéért nem foglalkozom
most a tanulmányaikat a középiskolával befejező nőkkel. Azért nem, mert
folyamatosan növekedik az iskolában eltöltött évek száma, és nyitva hagyom a
fejlődés útját: járhasson minden fiú és minden lány egyetemre is, ha képességük van

Őszi napló

15

rá. Visszatérve a jelenre, ezt állítom: a lányoknak nem arra van szükségük, hogy
megállják helyüket a férfi egyetemeken és a képzésből következő
munkaviszonyokban tapasztalható versenyben. Igazságtalan követelmény ez velük
szemben, mert ha az emberiség egyáltalán élni akar, valakiknek meg kell szülni, fel
kell nevelni a következő nemzedéket, s ezt bajosan lehet a nők és férfiak második
műszakával. Sérül ettől a második műszaktól mind a kettő; a nő is, a férfi is.
A lányok az Élet-egyetemre iratkoznak be érettségi után. Mit tanítanak ott?
Mindazt, aminek elsajátítása képessé teszi őket arra, hogy jól oldják meg alapvető
feladatukat: kézbe tudják tartani a családot, jó feleség és jó édesanya legyenek.
Humán dogokat tanulnának az egyetemen: háztartástant, egészségügyet, irodalmat,
zenét, képzőművészetet, társadalomtudományt, filozófiát és nem-felekezeti teológiát.
Nem informatikát, nem gépészetet, nem orvostudományt, nem jogtudományt, nem
klasszika-filológiát, nem felekezeti teológiát. Mire mennének az Élet-egyetemen
szerzett ismeretekkel? Mondtam: kézben tudnák tartani a családot, s gondoskodnának
a következő nemzedék minőségéről: jobb feleségek, jobb édesanyák lennének tőle.
Csak erre lenne jó az Élet-egyetem? Először is ez egyáltalán nem csak.
Belepusztulhat a társadalom a jó feleség- és jó édesanya-hiányba. Belepusztul a
társadalom a versenytárs jellegű nőkbe, belepusztul a nem-versenytárs nőknek a
hiányába.
De nemcsak erre lenne jó az Élet-egyetem. A gyermekek idővel felnőnek, s a
házasodás előtti években nincs már szűkségük akkora mértékben anyai gondviselésre,
mint korábban. Az Élet-egyetemet végzett nők részint az ott tanultakkal, részint az
otthon eltöltött mondjuk két évtized családban megélt gyakorlatával, részint további,
nem iskolában megszerzett művelődéssel... képességet szereznek egy sereg
munkaviszony betöltésére. Milyenekre? Olyanokra, amelyek az ő tapasztalataikra
építenek. Egyre több és több igény merül fel a társadalmi nevelésre. Árva gyermekek,
rokkantak, öregek, hajléktalanok gondozására. Női szívet igénylő feladatokra. Helyi,
városi, vármegyei és országos szinten egyaránt. Ezeknek a feladatoknak a betöltésére
a társadalomnak nem informatikusokra, gépészmérnökökre, jogászokra, orvosokra, a
felekezetek papjaira van szüksége, hanem kiművelt nőiségre. Isten gondolt valamit,
amikor nőt teremtett. A feminista teológia megmutatja, hogy a nők másképpen látják
a világot, mint a férfiak. Azt is megmutatja, hogy milyen bajok származnak abból,
hogy csak férfiak alakítják az emberiség életét. Csak egyetlen példát mondok: ha a
nőket szavaztatnák meg háborút indítás tárgyában, a nők hány százaléka szavazná
meg, hogy férjüket, fiaikat elvigyék katonának? Nagyon kicsi.
Az Élet-egyetem a jövő zenéje. Én itt az Isten Országának szószólója vagyok.
A szeretet birodalmáé. A jövő országáé, ha van jövője még az emberiségnek. Ez a
jövő azon fordul, hogy mennyire értjük meg Isten gondolatait. Arról is, hogy mi
végre vagyunk a világon.
Budavári, 2000. október 14.
Aranylakodalomba hívnak. Kit? Engem a "tisztelt tanár urat és kedves
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keresztkomájukat". Szegedre a Dómba. Egy szombaton 11 órára. Meg az utána
következő fogadásra. Sajnos, ez sem megy már! Ehhez nekem félhatkor kell kelnem.
Félkettőig nem fejeződik be a fogadás, pedig nekem egy nyolc órás műszak már
letelt. De ha be is fejeződik, táltos paripáknak kell visszaröpíteniök a fővárosba, mert
hatkor misézem - Széphalmon. Hát ennyit se bírsz már, amikor még kilencven éves
se vagy? Ábrahám száz évesen még Izsákra is képes volt! Szégyen ide, szégyen oda,
bevallom: nem bírok ennyit sem. Az olcsóbb megoldást kell választanom. Írok
valamit az aranylakodalomra.
A hirös várost 1942-ben láttam meg először. Hazafias kötelességből. Ide
rendeltek tartalékos tábori lelkészi kiképzésre. A felsővárosi "Tunyogi" volt a
laktanyánk. (A Tunyogi gimnázium volt, ahol a hírek szerint - miként a pesti
Rőzerben - pénzért lehetett érettségihez jutni.) A kassai bombázás már megvolt.
Beléptünk a háborúba. Kellett az ezredlelkész, aki a lelket tartja a katonában, hogy
legyen ereje szegénynek lőni, embert ölni. Mentem. Mérsékelt hazafias lelkesedéssel.
No, nem a kardnak a hüvelybe visszarakása volt még akkor a gondom. Előző évben
Erdélyben töltöttem a nyarat: kolozsvári piarista diákokkal "regöltem" a szórvány
magyarokat. Most is ott tekeregtem volna, de hát nem lehetett. Két hónap után
katonakönyvet kaptam. Az volt benne, hogy "tart. eü. honvéd" lettem. Sebaj, viszem
én még többre is. Az új, a demokratikus magyar hadseregben. 1945 áprilisában,
amikor felvarrhatom kabátomra, sapkámra a két arany pertlit. Csicskást is kapok.
Amikor a 17. gyalog ezred katonapáterjeként felérkezik a hadba vonuló ezred
Budapestre, "eltávot" kapok. Máskor saját becses hátamon vittem húszliteres
kannában a napraforgóolajat a pesti éhező családnak Szabolcsból, most viszi a
csicskás. S megérkezve a Szentkirályi utcába előreküldöm, s tisztelegve jelenti
szüleimnek: "Bulányi főhadnagy úr érkezik". Csak pár napig tartott harcom a
fasiszták ellen. Átadtam az ezredlelkészséget egy hadi és politikai babérokra vágyó
pesti papnak, s mentem vissza Debrecenbe. Megkaptam a hét napra szóló zsoldot, s
leszereltek. Hitlernek ennyi is elég volt! Még én is ellene vagyok? -, egy hónap
múlva megadta magát. De a rangom megmaradt, katonakönyvet kaptam, s abban már
az állt, hogy - főhadnagy vagyok. Majd 1952 decemberében fosztanak meg tőle.
Nem volt elég az életfogytiglani börtön, még ugrott a katonakönyv is. Ez volt a
legfájdalmasabb az ítéletben. Valahogy azért nagy nehezen ezt is kibírtam: rab
vagyok és még főhadnagy se lehetek... - De ha így folytatom, sose érek el az
aranylakodalomig.
Másodszor 1947-ben rándultam le Szegedre. Immár Debrecenből. Ekkor már
vittem is valamit. Diákjaimat, a IV. A. osztályt. S nem is üres kézzel. Horváth Béla, a
Vigilia avantgard lírikusának egy versét adta elő az osztály szavaló kórusa a szegedi
piaristák dísztermében. De ekkor se találkoztam még a lakodalmasokkal. Ami késik,
nem múlik.
1948-ban jelesen érettségizik a debreceni Svetitsben Tóth Hanna.
Gyógyszerész szeretne lenni. Debrecenben nincs ilyen fakultás az egyetemen, de
Szegeden van. Megy Szegedre. Találkozik Lakos Bandival, a nem-hivatalos
egyetemi lelkésszel. Meséli, hogy Debrecenben van ám már kisközösség is, folyik a
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"csoportmunka", hívná már meg Lakos Bulányit Szegedre, hogy ott is legyen. Lakos
kész rá. Ismer jól, mert együtt voltunk a Tunyogiban. Csak jó valamire a tábori
lelkész képzés. Hív is 1949 tavaszán "Szögedébe", s én megyek.
A jezsuita ifjúsági Mária Kongregáció is megtudja. Jönnek és elmondják, hogy
annyira visszafogják magukat, hogy már csak rózsafűzér mondásra mernek
összejönni, de az Ávó ezt is tudja... semmit sem lehet csinálni. Lakosnak meg nekem
mondhatják! Három napon keresztül együtt vagyunk. Délelőtt is, meg délután is, késő
estig. Úgy harmincan. Most jutunk el a lakodalomhoz? Hol van az még! Majd jó
másfél esztendő múlva.
Harmincan. Ott van a Hanna, Lakos Bandi, meg a piarista Kovács Miska, aki
kettővel alattam járt a teológián. Ott van Acsay Ilus, a csanádi egyházmegye
KALÁSZ-titkára, Felbermann Sári Pestről - hol nincs ott ő? - s ott van Nacsa Feri, a
piarista diák, s még nagyon sokan, akikkel azóta nem találkoztam; s ott van egy
másodéves bölcsész, Kopasz Pista is. S ezzel lakodalom-közelbe kerülünk.
Egy év múlva, 1950 nyarán, már kétszer is megyek Szegedre. Acsay lányainak,
asszonyainak tartok lelkigyakorlatot a Dóm tornyában. Találkozom Lakos népével is.
Megritkultak a sorok. Beszerezték ők is a Kongregáció-féle tapasztalatokat, de Pista
ott van még a megritkult sorokban is. Aztán nagyon sokáig nem megyek Szegedre.
Nem, mert beiratkoztam az Ismerjük meg hazánk börtöneit! mozgalomba.
Később Pista is beiratkozik. Éppen a Gyűjtő Fogház nevű állomáson tartózkodtam az
50-es évek közepén, amikor egyszer csak rám mosolyog a szemüvege mögül egy
kedves arc! Hát te meg mit keresel is, ahol a madár se jár! - kérdezem tőle. Rákosi
már túl van első bukásán, a börtönben már elmúltak a láncba húzásos idők, van mód
rá, hogy nyugodtan elbeszélgessünk. Elmondja peremartoni történetét: a gyári
robbanás is fontos volt a kihallgatásokon, de igazán a kisközösség meg én voltam
érdekes az előadó urak számára. És persze még azt is elmesélte, hogy közben meg is
házasodott. Azt is, hogy nehezen akarták odaadni neki az Esztert, mert az Eszter
valami csudaszép, meg előkelő lány, akinek a szülei jobb partit szántak, s az a jobb
parti kerülgette is Esztert, de ő, már mint Pista, nem engedett, buldog módjára
kitartott, s végül is csak ő kapta meg Esztert. (Valami része azért Eszternek is lehetett
a dologban - "gondoltam, de nem mondotta szájam".) S van már egy kislánya is, az
Ági.
A mozgalomból kilépésem után, a 60-as években kétszer is voltam
Peremartonban náluk, fociztam is a fiúkkal, "kedves keresztkoma" is lettem. A 60-as
évek végére magamhoz tértem, s újból elkezdtem "nyüzsögni". Hívtam volna Pistát
is, de ő úgy érezte - a valakik meg is magyarázhatták neki -, hogy inkább a családjára
kell vigyázni. A keresztfiamat is láttam: egyszer Budán nálam, egyszer meg
Szatymazon. Egy Kopasz lánnyal meg akkor beszélgettem, amikor az Attila útról a
Városmajor utcába költöztem, a nevére már nem emlékezem. Hogy került oda,
segített-e a párja költözködni ? - ezt se tudom. Valamikor Szegeden is jártam egy
Bokor-pap szentelése kapcsán, s akkor a sugárúton is jártam. Húsz esztendő telt el
közben. Nevetve mondta: "Most már van egy eretnekünk is; a magyar katolikusoknak
ilyen még nem volt". Ez is csak tizenhat évig tartott: közben kiderült, hogy még
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sincs.
De még nincs vége a történetnek. Amikor eretnek lettem, gondoskodnom
kellett egy helyről, ahol nyugodtan eretnekeskedhetem. Ez lett Óbudavár. Itt
építettem házat, ahol misézhettem és tarthattam lelkigyakorlatot azoknak, akik nem
féltek az eretnekségtől. Itt talál rám egy számomra vadidegen ember. Azt mondja,
hogy ő Herrche Péter, s én Páter Bulányi vagyok-e? Rá hagyom. Ő meg mesél.
Megtudom, hogy Péter a Kopasz Ági férje. Meg azt is, hogy itt laknak a közelben,
Hidegkúton. S azóta újra azsúrban vagyok a Kopasz család történéseivel. Ő
telefonálta meg az aranylakodalmat, még messze Eszter kedves és hosszú levele előtt.
Ő számol majd be arról is, hogyan esett meg a Dómban az aranylakodalom, meg a
fogadás a piaristáknál.
Budavári, 2000. október 15.
Isten egyetlenegy. Van valaki, aki elindul Názáretből - szegre akasztva
egzisztenciáját, ott hagyván házat és ipart. Bemerül Jánosnál a Jordán vizébe, és azt
hallja, hogy ő az Isten szeretett fia. Ő hallja ezt, senki más. Hamarosan programmal
áll elő: Itt az idő, most vagy soha: elközelgett az Isten Országa, alakítsátok hozzám a
gondolkodástokat és életeteket, szavazzatok bizalmat annak a jó hírnek, melyet tőlem
hallotok! Tanítványokat gyűjt. Hogy nem a levegőbe beszél, ezt azzal is
kétségtelenné akarja tenni három éltanítványának, hogy fölviszi őket egy hegyre, ahol
e három tanítvány is hallja a hangot, a nekik szólót: Ez az én szeretett fiam. Miért
higgyek el bármit a mondottakból? A papíros türelmes. Mindenki azt ír rá, amit akar.
A kereszténység úgy állt elő, hogy elhitte és le is írta ezeket az eseményeket.
Az ariánusok másképpen magyarázták a történteket, mint Athanáz. A zsinatot a
császár hívta össze. A zsinat Athanáz mellett döntött: Jézus az Isten fia! Hogy
Athanáznak van igaza - lehet hinni. Hogy Areiosznak van igaza - azt is lehet hinni. A
kérdést eldöntő, döntő érve nincs senkinek. Nem is lehet. Még senki se volt
kiszálláson a Szentháromságban. Areioszt követik a Homoród völgyében az
unitáriusok, Athanázt követik a Kisküküllő völgyében a reformátusok, s mindenfelé
az evangélikus szászok és magyar és román katolikusok, meg az ortodoxok.
Konstantin császár nem tűrte az ariánusokat. Jézus tűrte volna: Az Emberfia ellen
lehet szólni. Csak a Lélek ellen nem lehet szólni.
Ha igazak a leírtak, Péter , Jakab és János azzal mentek le a hegyről, hogy
valóban közel került hozzájuk az Isten Országa, és tényleg oda kell igazítani
gondolkodásukat és életüket Jézushoz: hinniük kell Jézus jóhírének. S létre is hozták
Jézus mennybementele után a jeruzsálemi közösséget, amelyben nem mondott senki
semmit magáénak, mert a színeváltozás hegyén hallották a mennyből jövő szózatot:
Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok.
Kérdezem: miért fontos ma ez az eldönthetetlen kérdés? Ki vállalja, hogy
eldöntse döntő érvvel: van-e Szentháromság, vagy nincsen? Hogy lehetséges-e, hogy
az egyetlen Istenben van-e hármasság vagy nincsen.
Átengedném a filozófusoknak, a pszichológusoknak, az egzegétáknak a
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kérdést: mit gondolhatott Jézus, amikor Isten fiának vallotta magát. S mit
gondolhatott Péter: amikor az élő Isten fiának mondta Jézust?
Budavári, 2000. október l6.
Lapozgatok számítógépem könyvtáraiban. Laetare vasárnap. Örvendezzünk az
elmúlt nagyböjt közepén, s ennek jeleként "gyűljűük össze mind, akiknek kedves az
Úr ügye". Ennek jegyében az első olvasmány a babyloni fogság végéről értesít: Izrael
hazamehet Izraelbe. Nemzeti történeti analógiáink: 1686 - vége a török hódoltságnak;
1867 - vége a forradalom leverését követő önkényuralomnak; 1938, 40, 41 - trianoni
sebeink részleges és ideiglenes gyógyításának évei; sa negyedik dátum
századunkban: '90 - hazamennek az oroszok. Mi is örvendeztünk.
Szövegünk szerint a babyloni fogság is, vége is - az Isten műve. A történettudomány
szerint pedig fegyvertények következményei. A fegyvertények aligha Isten művei,
mert "kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban... az a véres Isten
nincsen" - mondom én is Babitsunkkal. Isten az erősebb hadseregekkel menetel mondta cinikusan Bismarck. Isten ügye - az ő Országa. Ez pedig nem fegyvertények
következménye. Ma szabadok vagyunk az oroszoktól, de mivel a fogyasztásisten úgy
kívánja: gyilkoljuk nemzetünket úgy, ahogy a török meg az orosz se tudta! Évről évre
félszázezerrel kevesebben vagyunk, pedig bőviben vagyunk a bevándorló
magyaroknak is, az Isten áldását elfogadó romáknak is. Az Isten Országa pedig azon
fordul, hogy van-e Istennek népe, amely nemet tud mondani a Mammonnak. Én csak
akkor tudnék örvendezni, ha nem fogyna - Mammon-imádatunk, bűneink
következtében - nemzetünk. Változatlanul azt képviselem, hogy demográfiai
robbanás ide, demográfiai robbanás oda, istentelenségünk következtében fogy hazánk
és Európa lakossága. Akkor örülök, ha keresztény családaink minél több gyereket
nevelnek Jézus tanítványaivá.
A második szöveg arról értesít minket, hogy "kegyelemből részesültetek az
üdvösségben, a hit által. Ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka". Ez
az a páli szöveg, amelyben luteránusok és katolikusok a minap Augsburgban
megegyeztek. Én csak annak tudok örvendezni, ha növekednek az Isten Országának
esélyei. Növekednek-e a Közös Nyilatkozat aláírásától? A II. Vatikáni Zsinat kapcsán
ortodoxok és katolikusok visszavonták a kölcsönös egymást kiközösítést. A
moszkvai pátriárka azonban nem tudja megérteni, hogy görög katolikusok, római
katolikusok, protestánsok mit misszióznak Oroszországban, amely megszentelt
ortodox terület, melyen nem-ortodoxoknak - az ezer éves kiközösítés visszavonása
után - már végleg nincs mit keresniök. Ennek ellenére katolikusok és protestánsok
missziónak náluk, s ezt az orosz ortodoxok ugyanolyan ellenséges érzülettel
szemlélik, mint amikor még érvényben volt a kiközösítés. Az augsburgi Közös
Nyilatkozat aláírása valójában azt jelenti, hogy érvényét vesztette, hogy Luther
elégeti a pápai bullát, és a Trienti Zsinat kiközösíti Luthert. Nem tudom, mi lesz
ennek az eredménye. Aligha az, hogy a luteránusok hozzánk fognak járni vasárnap
templomba, mi pedig a legközelebbi evangélikus templomba megyünk Úrvacsorát
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venni.
De nem is erre van szükség, hanem annak az ellenkezőjére, amiben
Augsburgban a két egyházvezetés megegyezett. Arra ti., ami a tetteiknek köszönhető.
Jézusnak nem az az üzenete számunkra, amit Isten a tetteinktől függetlenül is
megtesz velünk. Isten odaadta értünk a Fiát, hogy Tanítóként elmondja nekünk, hogy
szeret minket, s ennek fejében tőlünk is azt várja, hogy szeressük egymást. Ne
tapossuk, ne gyilkoljuk testvéreinket, s ne fogadjunk el egy olyan világot, amelyben
törvény, hogy a gazdag még gazdagabb legyen, a szegény pedig még szegényebb, s
ha valakinek ez véletlenül nem tetszenék, akkor majd a NATO megindítja rakétáit.
Tudunk-e Istennek tetsző világot teremteni? Jézus azzal, hogy otthagyta názáreti
otthonát, s létrehozta életközösségét, amely ezt az Istennek tetsző világot, Országot
hirdette. Jézus azzal, hogy körbejárva Izraelt jót cselekedett, erre adott példát. Nem
azt akarta a fejünkbe verni, ami nem a magunk érdeme. Arra bíztatott, ami a mi
érdemünk lehet.
Megegyezhetünk abban, hogy Isten a hit által üdvözít, de tudomásul kell
vennünk, hogy a hatmilliárd ember legalább hatezer különféle krédót vall, s hitéért
ölni is hajlandó. Isten pedig aligha fog kiválasztani e hitekből egyet, melynek
ellenében üdvözít. Különösen azt a hitet nem, amelyik a maga védelmére megfelelő
katonai szövetséget is keres. Örvendjünk, mert az Atya mindenkit magához vár, és
senkitől sem vár mást, csak embertársainak megbecsülését és szeretetét.
Kereszténytől és nem-kereszténytől egyaránt.
S végül a harmadik szövegről is mondok valamit. "A világosság a világba jött, de az
emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak
voltak". Visszavonhatunk kiközösítéseket, s nagyon helyesen tesszük, mert minden
kiközösítés szeretetlenség. A pápa éppen most kért bocsánatot azokért a
kiközösítésekért, amelyeket elődei a messzi múltban követtek el. Jó volna, ha volna
egy pápa, aki bocsánatot kérne azoktól, akiket nem a régmúltban közösítettek ki,
hanem a közelmúltban,. S még jobb volna, ha lenne egy olyan pápa, amelyik
felhagyna a kiközösítésekkel. Helyette érvelne, s rábízná az Isten népére, hogy maga
döntse el, kit hallgat és kit nem hallgat. Mert Isten gondoskodott arról, hogy dönteni
tudjunk. Úgy gondoskodott, hogy mindegyikünk szívébe beírta azt, ami Isten számára
egyedül fontos. Ez pedig az, hogy mindenkit szeretnünk kell; s nem is közönségesen,
hanem úgy, mint ahogy magunkat szeretjük. Nem az a gonoszság, hogy valaki ilyen,
más meg másmilyen térképet rajzol a transzcendens tartományról, hanem az a
gonoszság, ami törvény abban a világban, amelyikben élünk. Mi ez a törvény? A
szívtelenség...
...hogy a szegényt a fenevad pénz, mint tigris a nyulat, eszi,
s a világ csak nézi a gyengét és legfeljebb megkönnyezi.
(Szabó Lőrinc, Vang-An-Si)
Hogyan lehet olyan világot teremtenünk, amelyben teljes a foglalkoztatottság, s
mindenki megkapja az egy dénárt? Ennek a rejtvénynek a megoldása a feladatunk.
Aki érdektelenséget jelent be ezzel szemben, "az gyűlöli a világosságot, és nem megy
a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei." Nem várhatjuk tétlenül a
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neoliberalizmus összeomlását. Ha van ma itt Magyarországon az Istennek népe,
akkor ez a nép kisközösségekben arról vitázik, és azért imádkozik, hogy megtalálja,
mit kíván ma tőlük Istenük.
Ha megtalálná, az volna a Laetare, az Isten örömének nagyböjti vasárnapja.
Budavári, 2000. október l7.
A Tízparancsolat második felét nem veszi komolyan senki. Az a hatóság, amely
leginkább nyomatékozza, a legkevésbé. A hatalmat mindig a trón és az oltár
szövetsége adja, a trónnak pedig az a dolga, hogy készüljön a háborúra vagy
háborúzzék. A háborúban pedig csak egy szabály van: mindent a végső győzelemért,
az ellenség megsemmisítéséért: Üsd, vágd! Nem apád! Mi a megoldás?
Templomba se járjunk? A vallási törvényeket se tartsuk meg? Nekem egyben van
csak reményem. Az Isten népében. Ez a szó a vallások nyelvében puszta szó. De az
Isten népe nem azonos az állampolgárral és nem azonos az egyháztaggal. Az Isten
népe az Isten iránt elkötelezett embereket jelenti. Van a polgár, és van a forradalmár.
A polgárnak jó úgy, ahogy van. A forradalmárnak nem jó úgy, ahogy van. Van a
templomba járó és van az érdekelt, az engagé, az elkötelezett. Az Isten népe érdekelt
az Isten Országa megvalósulásának ügyében. Az Isten népe nem alattvaló. Az Isten
népének nem lehet parancsolni. Az Isten népe csak azt teszi, amit a lelkiismerete
kíván.
Budavári, 2000. október 18.
A pénzemért én alkalmazok. A kegyelemért is én alkalmazok. A tőkés ráüt a
pénztárcjára. A hierarcha zsebében meg a kegyelem lapul. Neki és senki másnak. Ha
ő nem adja át a kegyelmet valakinek a szenteléskor, elkárhozhat az emberiség.
Mi fán terem ez a kegyelem, melynek hatalma olyan bűvös, mint a pénz? Isten
jóindulata az ember iránt - örökös hitbizományként átadva a hierarchia kezébe és
zsebébe? Valójában egyetlen embernek, a római püspöknek a hatalmába. Tőle el nem
vehető, maga az Isten sem tudná elvenni tőle, mert nem adja oda! S ha meghal a
római püspök, azonnal exlex - törvényen kívüli állapot - támad az egyházban.
Senkinek nincs joga semmire, csak az illetékes, 80 év alatti bíborosoknak: a
következő pápa megválasztására, s akkor újra helyreáll a rend, a kegyelem
visszakerül a zsebébe.
Jól van ez így? Hátha csak így lehet rendet teremteni a világban? Ha én azt
mondom, hogy Isten jóindulata irántad magának az Istennek van a zsebében, akkor
megkérdezik tőlem: s a pap mire van? S erre én csak ezt tudom mondani: arra
vagyok, hogy ezt közöljem veled. Arra, hogy megmagyarázzam: semmi sem igaz
abból, amit a papok beszélnek; semmi sem igaz abból, hogy ők folyósítják számodra
az Isten jóindulatát.
Kinek kell ez? Nem az kell inkább, hogy megmondjam, hogy nálam a kulcs? Kinek
kell az, hogy közöljem: mindenkinél ott a kulcs.
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Budavári, 2000. október 20.
Megvolt múlt vasárnap délelőtt az ifjúsági mise - a kérdő mondattal. Tökéletes
az értetlenség. Mintha a Bokorból valók jöttek volna össze. Leginkább Dani akadt ki
azon, hogy az evangéliumok szerint Jézus gyűlöli meg megveti a Pénzt. Üdítő
flastrom volt, hogy Kristóf feltette a kérdést, hogy a másképpen gondolkodók
tesznek-e valamit, és elegendőt-e. Ez a malom nem megy. Ildi már tíz év előtt is
tudta, hogy "nem a kommúna a megoldás". Prófétált. Gyöngy bűbájos volt: De hát
erről már volt szó! Anikó vitte el a pálmát: Gyurka bácsi, kitartó vagy! Hát ebben
maradunk. Nem sokáig. Csak halálig. De hol van az még...? Addig még mennyit kell
szegény Bokornak a témám miatt bosszankodnia. Szerencse, hogy az
erőnemalkalmazást megették. Így aztán bajom nem eshet.
Mise után megtárgyaltuk Orsival, Kristóffal az új Koinóniát. Aztán ebédet
főztem, mert Terinek már hajnalban le kellett mennie Budaváriba. Szunyókálni se
mertem utána, nehogy elaludjam a buszt. Ötkor már Veszprémben voltam, vártak
Attiláék, s röpítettek Budaváriba, Józsi bácsi harangozott, s én harmadszor is
elprédikáltam a széphalmi s az ifjúsági mise után a gazdag ifjút. A teljes megértés
hangnemén...: még nagyon messze vagyunk attól, hogy megvalósítsuk, amit Jézus
kíván tőlünk. Aztán hazamentünk, s hosszan beszélgettünk a gyertyafényben, mint a
század elején, amikor még nem volt villany. S mint százezer éveken keresztül...
Másnap délelőtt Bokorligetről jött a kályha-építő brigád: Márti hozta őket
kocsival: Ákost, Andrást, Gábort. Felelevenítettük az 1984-es nyarat, amikor ott
sátoroztak: Gábor csak három éves volt, s a rozoga kis tákolmány asztalra salátás
tányért kívánt anyjától. Kedden délután meg Szabó Márta hozta Trabantjával Csabát
a nagy motorfűrésszel. Jó az ilyen szerszám. Különösen, ha működik. Pillanatok alatt
elintézi a dolgát, de órákba telik, amíg hajlandó tenni a dolgát. Havasokra akarja
küldeni Csaba az apjának. Attól félek, hogy egyszerűbb lesz az öreg székelynek a
fejsze. Az azonnal működik. Most már végre rendben az orgonás, s megtelt fával a
fészer. Majd meleg lesz tőle a csodálatos új kályhában, amit a mesterek három napig
bütyköltek.
Szerdán délelőtt rendbe tették a Füredről jött hiba-nyomozók, négy napos
süketség után, a telefont. Megtalálták a hibát, végre van újra telefonunk. S kijött az
Édász is, miután előző este lámpafénynél mindent elkészítettek a szakemberek a
bekötésre, s hajnalban György Zoli átjött Ajkáról, hogy kitöltsön egy fél kiló papirost.
Hurrá, újra van villanyunk! Szerda délben aztán feljöttem, mert István el akar vinni megmutatni - a csoportjába.
A vasárnapi misén kihirdettem, hogy - október lévén - hétfőtől kezdve, mise
előtt húsz perccel szentolvasót fogok imádkozni. Eljött Annuska is, Józsi bácsi is, s
buzgón együtt imádkoztunk..., a falu népe. Örültem neki. A kedd esti misén pedig
elköszöntem tőlük - jövő vasárnapig.
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Budavári, 2000. október 21.
A Bokorban egyre sűrűbben hallható, hogy "a lelkiismeretemet nem tarthatom
más zsebében..., a te zsebedben". Ezzel aztán megközelíthetetlenné tudjuk tenni
magunkat. Olyan társaság vagyunk, amelyben mindenkinek megvan a maga
személyes és külön bejáratú lelkiismerete, s ez eligazítja őt. Azzal indultunk, hogy
mindenki felzárkózik a maga lelkiismeretéhez, vagy azzal, hogy mindenki
felzárkózik a jézusi örökséghez. Mi a végső normánk? A jézusi örökség vagy a
személyes lelkiismeretünk? Van még jézusi megkötöttségünk is? Vagy már
lecseréltük azt személyes szabadságunkra?
Az evangéliumok nem adják Jézus ajkára a lelkiismeret (süneidésis) szót. Az
evangéliumok nem adják Jézus ajkára a szabadság (eleoutheria) szót sem. Jánosnál
ugyan találunk a szabadság témával kapcsolatban valamit: "Ha megmaradtok
beszédemben, valóban tanítványaim vagytok és meg fogjátok ismerni az igazságot,
és az igazság szabadokká fog tenni titeket" (Jn 8,31-32). Ez mintha azt jelentené,
hogy annak van szabadsága, aki tanítványként magáévá teszi azt, amit Jézus tanít. S
van ennek a szabadságnak nemcsak tudati, hanem cselekvésbeli tartalma is: "aki teszi
a vétket, rabszolgája a véteknek... ha a Fiú szabadít meg titeket, akkor lesztek tényleg
szabadokká" (Jn 8,34.36). Emlékeztet mindez a "szemináriumra": a szabadság - a
szükségszerűség felismerése! Tegyük, amit a Párt mond! Tegyük, amit Jézus mond!
Ennyi van lelkiismeretről és szabadságról az evangéliumokban. A szinoptikusoknál
pedig éppenséggel semmi sincs. Ezzel szemben se szeri, se száma, amikor Jézus
parancsokról beszél. A szinoptikusoknál is, Jánosnál is. 37 ízben találjuk az
evangéliumokban a parancsolni (entellomai) és a parancs (entolé) szavakat. Csak
mutatóban idézek egyet a szinoptikusoktól és egyet Jánostól: "...tanítva őket, hogy
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek" (Mt 28,20), és "új parancsot adok
nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek
egymást" (Jn 13,34). A bokorhimnuszban meg ezt énekeljük:
Szabadságom, Uram, Néked visszaadom,
Csak a szeretetre formáld át tudatom!
Hogyan is vagyunk akkor a lelkiismereti szabadsággal? Szabadságunk van
felzárkózni a jézusi szeretet-tanításhoz, és megtartani azt, amit Jézus parancsolt
nekünk. De hát az engedelmesség (hüpakoé) szó is hiányzik a jézusi szótárból.
Valóban, mert a parancsteljesítésnek az az indokolása Jézusnál, hogy az élet és az
örök élet igéit tanítja: Ha élni akarsz, teszed, amit mondok. Ez az indoka a parancsok
teljesítésének, nem a kényszerű engedelmesség. Nem az, mert Istennek, Jézusnak
nincs módja bevasalni rajtunk a parancsok teljesítését. Isten világa nem ismeri a
kényszert.
Ennek ellenére vagy éppen ezért, az Isten Országa meg nem valósul, ha arra az
eredményre jutunk, hogy - sajnos, nem sajnos - nem megállapítható, hogy az Isten és
Jézus miket is parancsol; s ha személyes lelkiismeretünk ezerfélét s egymásnak
ellenmondót is hallhat, s az ezerfélének a közösnevezőjét nincs módunk
megállapítani. Ez ugyanúgy lehetetlenné teszi az Isten Országa megvalósulását, mint
a nagykonstantíni fordulat manővere: Jézus nem azt tanította, amit tanított, hanem
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minden lényeges kérdésben éppen az ellenkezőjét tanította annak, amit jámbor
fundamentalisták a szavaiból ki akarnak olvasni.
Vissza tudjuk-e még adni szabadságunkat Jézusnak? Azért, hogy meg tudjuk
állapítani, mit parancsolt nekünk? A lelkiismeretet arra használjuk-e, hogy
rábukkanjunk a jézusi parancsra, vagy arra, hogy elmenjünk egymás mellett anélkül,
hogy a jézusi parancsra rátalálnánk?
Budavári, 2000. október 22.
A konstantíni fordulat! Bűvös szó lett ez a 20. századi kontesztáló keresztények
között. De körünkben is. Akkor és ott vétettük el a csilingelést! Akkor és ott
mondtunk búcsút a jézusi örökségnek! Senki sem sikoltott. Hagytuk, hogy Eusébius
boldog örömmel üdvözölje a császárt, mint az Isten Országa megteremtőjét, stb.
Magam is így gondoltam, és így is gondolom. Ezt próbáltam képviselni a Kamarás
Pista-féle Zsinati Körben is, míg ki nem koptam onnan. Pista egyszer megelégelte a
szövegelésem, s nemes indulattal kiáltotta: "Gyurka bácsi! a 4. századi keresztények
térden állva imádkoztak azért, hogy végre eljöjjön már ez a fordulat". Közhangulatot
fejezett ki vele. Senki sem kelt védelmemre.
A 29. évközi vasárnap evangéliumában két él-tanítvány - a konstantíni
fordulatot három századdal megelőzve - bemutatja a fordulat lelkét, s teszi ezt a
legjobb lelkiismerettel. Zebedeus két fia, akik otthagyták a hálót - apjuk bosszúságára
-, hogy csatlakozzanak Jézushoz: Jakab és János színre lépnek. Kérnek valamit
Jézustól. Pozíciót. Jobb felől, és bal felől ülni. Hát már ez is baj? Baj lett belőle! Jó
72 év előtt léptem be a pesti piarista gimnáziumba. Kezembe nyomtak ott ingyen és
bérmentve egy kis könyvecsét. A cime: A piarista diák kis kalauza. Elveszett, s a
század második felében nem nyomtatták ki újra, hogy megnézzem mai szememmel.
Megtudtam akkor belőle, hogy Vörösmarty, Petőfi, Katona, Ady - mind piarista
diákok voltak. Megtudtam azt is, hogy a jobb miniszterelnökök, miniszterek, a Kúria
és a Táblák bírái szintén. Azt, hogy a neves piarista diákoknak se szeri, se száma. Hát
Jakab és János is csak vinni akarták valamire, ha már beiratkoztak ők is, nem ugyan a
pesti piaristákhoz, de Jézus vándor népfőiskolájába.
Jézus erre kijelenti: Nem tudjátok, mit kértek. Nem értik őt. Hát hogy ne
tudnák, hogy mit kérnek: jobb felől és bal felől ülni! Jézus erre megkérdi, hogy
tudnak-e inni a kehelyből, amelyből Jézus iszik. Persze, hogy tudnak. Mi különös van
abban? Újra kérdez Jézus: alá tudnak-e merülni azzal az alámerüléssel, amellyel ő
alámerül? Ezt nem értik. Nem tudják, hogy a szenvedésekben alámerülés infernójáról
beszél. Majd befejeződik a süketnéma párbeszéd azzal, hogy Jézus biztosítja őket,
hogy inni is fognak, és alámerülnek is. Teljes sorsazonosságról biztosítja őket. Az
lesz a sorsuk, ami az övé. De a jobb felől és bal felől ülésről nem biztosítja őket.
Mert, nem úgy verik a cigányt, ahogyan ők gondolják. Híres emberré lehet
lenni az Ő Országában is, de ezeket másutt jegyzik, nem az említett Kis kalauzban.
Hát hol? Eddig elé csak a Martyrologiumban, és később az Elégetettek inkviziciós
jegyzőkönyveiben.
Addig pedig ne jobb felől és bal felől üléseken járjon az eszük, hanem azon,
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hogy miként is lesznek majd mindenkinek a szolgája, mert az Ő Országában csak erre
van lehetőség. No comment! Nincs reflexió. Meg se mukkannak. Még Péter sem.
Valami olyasmivel, mint múlt vasárnap: de hát mi igazán mindent elhagytunk. Nem
jön Pétertől sem feloldás. Mi is jöhetne? Az evangéliumok telve rangvitáikkal. Nem
mondhatja Péter: Uram, mi csak azon veszekedünk folyton, hogy meg tudjuk mosni
egymás lábát! Az ellenkezőjén veszekednek.
A konstantíni fordulat lelke ott van a Jézust körülvevő kis csapatban. A
mennybemenetel, a tíz napos imádkozás és Pünkösd után elkapja őket a jézusi
gépszíj. S jön mindegyikükre - aki le nem lécelt idejében, mint az Iskarióti Júdás - az
alámerülés, a kehely-kiivás. De elég lesz egyszer a lábmosásból, és elég lesz egyszer
a mártír-sorsból, mert hát még sem arra lettünk, hogy vértanúk legyünk!... Kell a
Konstantín!!! - De befejezem. Babits szavával a Psychoanalisis Christianá-ból:
Ilyen szentek vagyunk mi! és Krisztus Urunk segíts meg!
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Budavári, 2000. október 26.
Négy napot voltunk lent, de bőven elég volt. Vasárnap reggel mentünk, s este 6
órakor elmondtam a budavári templomocskában a szentmisét.
Előző este, mint mindig, Széphalmon miséztem. Egy kedves nővér is ott volt.
Most jött először. Félek, utoljára is. Amikor kijöttem a templomból, megszólítottam,
és kezet fogtam vele. Érdeklődésemre megkérdezte, hogy lehet-e őszinte. Mondtam,
hogy csak bátran. Erre elmondta, hogy nem tudja, hogy van-e ma szentmiséje. Ó,
nem az igehirdetés háborította fel, hanem a szöveg-változtatások magában a
szentmisében. Nem szabad semmit sem módosítani a misekönyvben leírt szövegen azt neki ez és ez az atya mondta. Mondtam, amit tudtam: a Zsinat óta nincs
gépliturgia... De aligha nyugtattam meg.
Itt, Budaváriban, a "hívek" bíznak bennem. Akik nem bíznak, el sem jönnek.
Úgyhogy nyugodtan mondhatom a misét, ahogy a lelkem diktálja. S még inkább:
hirdethetem az igét! Úgy, ahogy a lelkem diktálja? Nem egészen. Úgy, ahogy az a
néhány figyelő szempár kihozza belőlem. Szerda este olyasmit csalogattak elő
belőlem, amire eddig nem is gondoltam. Fel kellett tennem nekik és magamnak a
kérdést, hogy miért kérdezi meg Péter Jézustól: "Uram, nekünk mondod ezt a
példázatot, vagy mindenkinek?" (Lk 12,41) Eddig sohase tettem fel. Csak Jézus
válaszával voltam elfoglalva: aki ismeri Ura akaratát, több verést kap; aki nem
ismeri, kevesebbet kap. Jézus tehát mintha nem válaszolná meg Péter nagyon is
konkrét kérdését. Miért nem? Nem tudom, csak sejtem.
Kérdésére Jézus mond egy újabb példázatot. Hosszabbat, mint amilyen az a
példázat volt, ami kiváltotta Péter kérdését. A hosszabb csak bővíti az előzőt, amely
dicséri azokat a szolgákat, akik mindenképpen várják uruk érkezését. Erre következik
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Péter kérdése, hogy nekik szól-e a történet, vagy mindenkinek. A hosszabb sztori
ezután elmondja, hogy az a hű sáfár, aki kiadja a szolgatársaknak az élelmet, a
búzarészt. S az a nem-hű sáfár, aki elkezdi verni a szolgatársait, s eszik-iszik és
részegeskedik. Ebben pontosítódik most, hogy a szolga várja vagy nem várja Ura
érkezését. Majd jön a befejezés - a több és kevesebb verésről.
Nos, arra gondoltam, hogy Péterék az úton valami rossz fát tettek a tűzre, s
Jézus mondott nekik erre csak úgy, általában - egy példázatot. Nem úgy, mint az
egyszeri spirituális a kispapoknak, akik az előző este nem ették meg a vacsorára
kapott spenótot. Másnap reggel pedig arról szólt az elmélkedés, hogy Júdás is így
kezdte gyerek korában: válogatott az ételben, nem ette meg, amit anyukája főzött
neki... történetesen a spenótot. De Jézus példázatától a tanítványok mégis találva
érezhették magukat, s a rendre ügyeletes szóvivő - az ombudsman -, Péter
megszólalt, tudakolván, hogy kinek is szól ez az egész.
Hogy mi lehetett az a rossz fa, azt a második példázatból kellene kitalálni,
amelyben Jézus pontosít. Csak következtethetek: valami, ami nem felel meg annak,
hogy "kiadni élelmüket"; valami, ami annak felel meg, hogy "elkezd enni, inni és
részegeskedni". Mi volt az? Nem tudjuk. Csak azt, hogy Péter nem kérdez többé.
Tudomásul veszi, hogy annak, akinek sokat adnak, attól sokat kívánnak, és akire
sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Talán nem is valami tett volt a rossza fa,
csak beszélgettek. Nem a szolgálat és nem az adástörvény által meghatározott valami
volt a téma, hanem az, hogy ki a nagyobb, s kinek vannak kiváltságai. Valami
ilyesmi.
Talán Jézus pedagógiájába pillanthatunk itt bele. Abba, mert ne feledjük,
inkább gyerekek, tizenévesek voltak ezek a tanítványok. De azért már kifejlett
serdülő-öntudatúak, akiket nem feltétlenül megszégyenítéssel kell nevelni. Jézus nem
ad egyenes választ Péternek. Vonják le belőle ők a tanulságot. Azt, hogy mindenkinek
szól a példabeszéd, de nekik is. Mert sárosak voltak ők, és sárosak lehetünk abban,
amiről folyt közöttük a szó, mindannyian. Mindhalálig is.
Városmajor, 2000. október 27.
Mint írtam, négy napot töltöttünk lent. Nagyon jó volt, s még jobb, hogy véget
ért. Nem tartottam egészen magamat ahhoz, amit az egyik nyári lelkigyakorlatom
záró elmélkedésében ígértem. Így szólt: Halálom után majd ki lehet meszelni a
szobám, amelyben élek. Rávettek a barátaim az ellenkezőjére. Fülembe jutott, hogy
az egyik lelkigyakorlatozó, aki először volt Budaváriban, azt mondta, hogy mindenek
előtt seprűvel, porronggyal kezdene. Nagytakarítással. Az is hatott, hogy a múlt héten
a kályhaátrakókkal ott volt Márti, s felajánlotta, hogy mostanra átjön Zolival, meg az
antalfai polgári szolgálatossal Bokorligetről és meszelnek. Nekünk csak annyi a
dolgunk, hogy mindent a szoba közepére tolunk. Nem tudtam ellenállni a
csábításnak, s megszegtem ígéretemet. Ez már a sorsa a záró elmélkedéseknek és
ígéreteknek...
Át is jöttek kedden délelőtt. Addigra minden középen volt. S délig meszeltek.
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Szerdán délelőtt újra jöttek és másodszor is meszeltek. Zoli tökéletesített is egyet és
mást, amit tizenöt éve csak a magam "szaktudásával" bütyköltem össze. A bútorokat
is ők ráncigálták a helyükre, ahonnan középre ráncigáltam őket. Ebéd után aztán
kezdődött a tárgyak - a millió könyv - helyrerakása. Nem lettünk egészen készen. De
nagyjából igen. A szőnyegek is a helyükre kerültek. Jövő héten lehet majd a művet
tökéletesíteni. Élünk az alkalommal.
De nemcsak meszeltünk. Rendet csináltam a középső fészerben asztalosműhely
céljából Ferinek. Aztán amíg Teri főzte a birsalma-körte sajtot, én szüreteltem:
leszedtem a naspolyát. A két fán volt egy negyedmázasa gyümölcs. Most már csak
meg kell puhulnia. Aki november közepétől hozzánk jön, megkóstolhatja, s dicsérheti
a földet, a napot meg a termelőt.
Közben Teri szobájába áttelepítettem kicsiny cellámból - az is ki lett meszelve
- a kompjútert, a monitort, a nyomtatót s az elosztót. Teri kellemesen befűtött nekem
a Gyuszi bácsi építette csodálatos cserépkályhába. S a jó melegben, míg a mész
száradt, elmélkedtem Oto Mádr, alias Máté-Tóth András gondolatairól, s Ratzinger
bíboros prefektus '86-ban küldött megtisztelő magánleveléről. Hagyján, de el is
kellett menteni floppyra az elmélkedést, hogy felhozhassam a Koinónia novemberi
számába. De nem akarta a floppy befogadni. Szerencsére jött Márta, s
megmagyarázta, hogy van egy kis bütyök a floppyn. Azt le kell húzni, s akkor már
akarja.
Délután ötkor abbahagytam a lakás-helyreállítást, s átmentem a templomba.
Meggyújtottam a gyertyákat, felöltöztem, s betérdeltem az első padba, hogy
megnézzem a szövegeket. Ott olvastam Péter kérdését arról, hogy kinek is szól a
történet. Aztán 5,40-kor elkezdtem szokásos szentolvasót, a végén még elimádkoztuk
a lorettói litániát is az Oltalmad alá futunk záró imádsággal, s utána szóltam: Józsi
bácsi, lehet harangozni!
A mise vége előtt megérkezett Bokorligetről Márti a nagy Fordjával. A Ford
nélkül jött be a templomba. Én meg szokásoson leültem a három karosszék közepébe.
No, nem "gubbasztani" - mint Kocsi Gyurin kifogásolták, mikor még rajta volt a
szentelés kenetének illata (ezt szépen mondtam!), idősebb paptársai - hanem mise
végén pótelmélkedni. Jó ez, mert az egész misét összefoglalhatom benne. Még a lent
töltött négy napot is, meg megemlékezhettem barátainkról is, akik megint segítettek
nekünk, s arról, hogy az Isten Országa valami olyasmi, ahol - amiben tudunk segítünk egymáson. S végül elbúcsúztam tőlük.
S még mindig nem volt vége a napnak. Berakodtunk a Fordba. Úri módon, ezúttal
nem tömegszállító eszközön indultunk hazafelé, hanem kocsival! Márti mondta, hogy
lesz egy kis kitérés, mert Gyuszának is szállít valami bio-terményt Fehérvárra. Azt
hiszem, főleg sütni való tököt. Végül is alig tudtunk bejutni hozzájuk. Ki volt
kapcsolva a kapucsengőjük. De jött valaki kifele a házból, s be tudtunk hatolni.
Gyusza még pót-kairosz-ozott. A KAIROS bokorportai konferenciája után egy pár
napra náluk maradt egy külföldi, meg nem mondom milyen nemzetiségű, házaspár.
Mikor Gyusza meglátott, mondta, hogy milyen nagyon örülnének vendégei nekem.
Már félkilenc volt. Lemondtam az örömet szerzésnek e módjáról, mert még haza
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kellett érni, s a berakottakat felcígelni az emeletre. Végül is a házaspár jött ki az ajtó
elé, s ott beszélgettünk egy pár mondatot, már amennyire velem lehet angolul beszélgetni. Ágin kívül még Kaci, Kristóf és Ágacska voltak odahaza. A fiatalok
gyorsan behordták az "árút", s jöhettünk haza. Tíz óra után kerültünk ágyba.
Az ilyen autó-utaknak van egy páratlan jó oldala. Amire máskor sohasem jut idő,
ilyenkor mindent meg lehet beszélni. Receptre kellene írni: a Bokor-tagok kötelesek
évenként legalább kétszer egy-egy testvérükkel megtenni egy két-három órás
autóutat. Valamikor volt ilyen illemszabályunk is! Csak ne lenne már olyan drága a
benzin!
Városmajor, 2000. október 28.
Naponként megfordulok a Moszkva téren. A Moszkva teret valamikor a
századfordulóban építették. Levágták a várfok déli-délnyugati sarkát - mutatják máig
is a nagy füves lejtők délről meg keletről -, hogy legyen helyük az Erzsébet hídon
átjövő villamosoknak ráfordulni a Hűvösvölgyre. Odament száz éve a fél város jó
levegőt szívni. Engem is vitt még apám a 20-as években.
Mint mondtam, levágták, s a Várfok utca végéből ma is lenézhetnek a budaiak a
mélybe, mint vagy száz éve. Ment is minden rendben a levágással. A baj csak az volt,
hogy Széll Kálmán volt a miniszterelnök, amikor levágták. Mért volt az baj? Hát csak
azért, mert a rengeteg kubikos munkával kiképzett közlekedési csomópontot
elkeresztelték róla. Még ez se lett volna olyan nagy baj. mert megélt ezzel a névvel a
nagy tér vagy jó félszáz esztendőt. De '45 után megtudtuk, hogy reakciós volt ez a
Széll Kálmán, az istenadta, s az új demokratikus körülmények között nem tűrhettük
tovább, hogy egy reakciós név éktelenítse a háború során megrongálódott, de
újjáépített teret. Kellett valami nem reakciós nevet találni. Akkoriban úgy hírlett,
hogy minden nem-reakciósnak megdobban a szíve egy város nevétől. Rákosi Mátyás
neve hírlett ugyan akkor a leghaladóbbnak, de mi volt ez annak a városnak nevéhez
képest, amelyben a szocializmus építése már csaknem harminc esztendőre tekintett
vissza. Így lett a terünk neve Moszkva tér.
Fatális tévedésnek bizonyult ez a hiedelem. Csaknem félszázadnak kellett eltelnie. De
végre mára már tudjuk, hogy a leghaladóbbnak gondolt volt a legreakciósabb. Tíz éve
tudjuk már. S a tíz év nem volt elég, hogy a Moszkva tér a Széll Kálmán tér sorsára
jusson. Mivel nem tudni, mit hoz a jövő, annyit azért mindenképpen tudhatunk, hogy
friss politikai aktualitások nem sok sikerrel adnak nevet utcáknak, tereknek. Kossuth,
Deák, Batthyány, Arany János, a nemzet csalogány-féléi (Blaha, Jászai), vagy Dózsa
György, Örs vezér neve, s talán másoké is, kiállta már az idő próbáját. Ha kifogynánk
az ilyen nevekből, egyszerűbb az adott földrajzi név. Terünk esetében a Várfok
utcáról adva van a Várfok tér. Milyen érdekeket sérthet ez az ajánlat?
Az Astoria is nyugodtan átadhatná már a helyét annak, amit most csak egy
emléktábla jelöl, mely hirdeti, hogy ott volt a középkori Pest városának egy kapuja: a
Hatvani kapu.
Várfok tér, Hatvani kapu - ezek politikailag semleges megjelölések. Amíg nem
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találunk olyan nevet, amelyet az egész nemzet közízlése kifogástalannak tart,
mondhatnák naponta százszor is a Metro kocsik bemondói: Várfok tér, Hatvani kapu
- az orosz birodalom fővárosa, meg egy szálloda neve helyett.
Városmajor, 2000. október 29.
Tegnap megint Széphalmon prédikáltam. A három olvasmányról, melyhez a végén
hozzátettem egy negyediket. Azt, amit még '49-ben írtam Debrecenben.
"Atyjává lettem Izraelnek" - olvassuk az első olvasmányban, Jeremiásnál. Az izraeli
nemzeti irodalom egyik jelesénél. Szent, vagy inkább naiv elfogultság. A szerbek ma
is Isten választott népének gondolják magukat. Legalább is egyes pópáik. Jó ez?
Rossz ez? De ne hagyjuk már magunkat kívül a játékon! Amikor a múlt század elején
a magyar nemzeti irodalom pótolni igyekszik a nagy hiányt, az elveszett vagy meg
sem volt kezdeti naiv eposzunkat, Vörösmarty is csak ezen az alapon tudja
megkonstruálni a Zalán futását. Nem az Árpád futásáról számol be, hanem a
Zalánéról, s mindezt a Hadúr odafentről biztosítja. Zrínyi Szigeti veszedelmében is az
Isten harcosai védik Szigetvárt, s Isten elfogadja a vértanúk áldozatát, s áldozatuk
fejében összetöri haragjának vesszejét, a törököt. Így gondolja a dédunoka, Zrínyi
Miklós a hadvezér és költő 1664-ben, Buda visszafoglalása előtt 22 évvel. A zsidó
nemzeti irodalomban Isten együttcsatázik Józsuéval, a magyar nemzeti irodalomban
Isten együttcsatázik a magyarokkal. Nem érdemes Jézus után szót vesztegetni erre.
Jézus nem nemzeti irodalom elején áll, hanem egy istengyermeki irodalom elején,
melyben zsidónak, töröknek, szerbnek, magyarnak, akárkinek - fel kell nőnie
Istenhez, aki nem támogat véres harcokat. Az a véres Isten nincsen - mondja
Babitsunk.
A napokban olvastam két teológusnő - Solle és Schottrof - új Jézus könyvéről.
Azt mondják, hogy Jézust csak hatásaiban tudjuk megismerni. Az Újszövetség - első
terméke ennek a hatástörténetnek. A jeruzsálemi templom már romokban, Izrael
kitiltva Jeruzsálemből, s ebben a szituációban rajzol a 2. század elején portrét
Jézusról a Zsidó levél szerzője, melyben - a női szerzőpáros szerint - Jézus aligha
ismerne magára. Sohase gondolta ő magát főpapnak, még papnak sem. A jézusi
elvekkel nem is sikerült volna neki egy évig sem főpapnak maradnia, akárcsak VI.
Cölesztin pápának, aki utódjának, VIII. Bonifácnak börtönében hal meg, ahogy
megírja Ignazio Silone, egy drámában, mely ezt a címet viseli: Egy jámbor
keresztény kalandja. Jézus is csak egy jámbor keresztény volt, s az akkori börzén nem
adtak volna egy lyukas fillért sem életéért. Dehogy is volt főpap! De azért mi, Jézus
hatástörténetének jelen képviselői kiemeljük magunknak a portréból azt, amit
használhatónak gondolunk: megértő tud lenni a tévedők iránt. S megnyugszunk, hogy
irántunk is megértő, és semmiképpen sem kiközösítő, ha éppen tévednénk is
személye, kivolta dolgában.
Menjünk a harmadik olvasmányra. Egyszer egy bíborosnak kellett
magyaráznom: a II. Vatikáni Zsinat Verbum Dei konstitúciója fölibe emeli az
evangéliumokat az Újszövetségnek nevezett szöveggyűjtemény többi írásainak.
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Tudtuk ezt korábban is, mert nem a II. Vatikáni Zsinat óta állunk fel a szentmisében
az evangélium felolvasásakor. Nos, a mai téma a jerikói vak koldús. Volt a magyar
irodalomnak egy szamizdat korszaka ia. A század negyvenes éveinek a végén
fejlődött ki. Tegnap, készülés közben kezembe került egy 1949-ben írt szamizdat,
melynek első fejezete ezt a címet viseli: A jerikói vak koldus. Elolvastam. A szöveg legalább is számomra - élt. Az ötven év előtti átütő papirosra sok-sok indigóval gépelt
szöveget most felolvasom nektek. Hátha megérint titeket is.
...
Amikor én ezt írtam, 1949-et írtak, s ifjúságot gyűjtöttem magam is. Harminc
évesen, és ezzel a szöveggel gyűjtöttem. Már akit lehetett. Mert sorban hulltak el
egymás után, s lettek mai szóval III/III-asok, mert elvitték őket egy ávós pincébe, s
megmagyarázták nekik, hogyha látni akarják még a napvilágot, itt meg itt írják alá.
Volt olyan is, aki eljött hozzám. Egy negyedéves orvostanhallgatóra gondolok. Ez
mondta: Atyám, én itt hagyom ezt a te vértanúképző főiskoládat! Csak így lehetett
népet gyűjteni Jézusnak, a jerikói vak koldús hitével. Amikor 56-ban egy történelmi
öt percre kiszabadultam a börtönből. Valaki, akit jól ismertek, ezt mondta nekem:
Atya, értse meg, semmit sem lehet csinálni. Az Ávó már a csoportgyűjtés kezdeti
szakában, az egyéni barátkozásnál belép a kapcsolatba, s tönkre teszi azt. '52-ben az
ávós tiszt ezt így mondta nekem: Akiket meg kívül hagyunk, azoknak
megmagyarázzuk, hogy kirakatban mozognak. Ez a tönkretevés volt a magyarázat.
Csakhogy a jegenyefák nem nőnek az égig: Jött a puha diktatúra s Gorbacsov.
Csak egy félszázad volt az egész, csak egy emberi élet... S ma itt vagyunk. De a
jerikói vak koldus hite nélkül ma sem boldogulunk. 49-ben tudtuk, hogy Jézus a
szabadító. Mit tudunk erről ma? Mitől kellene megszabadulnunk? A
kisközösségekben kell ezt megbeszélnünk. Ha át tudja élni e Gorbacsov utáni
nemzedék is azt, amit 50 éve átéltünk, akkor van jövője a jézusi közösségnek. Ha
nincs mitől megszabadulnunk, akkor nincs jövője. Van egy kérdő mondatom a
holnapi bokorportai misére, megvitatásra. Így hangzik. Jézusnak volna-e ma olyan
szövege, ami miatt a főpapok, írástudók és vének megkérnék Pilátust: tegye már meg
nekik azt a szívességet, hogy eltakarítja nekik az útból Jézust? Vagy mára mindez
plusquamperfectum már, s Jézus maga is azt kérdezné tőlünk: Miről beszéltek?
Hagyjatok már békén ácskodni, nem kell mindig Golgotára menni!
Városmajor, 2000. október 30.
Járt utat a járatlanért, buszt a vasútért el ne hagyd! A környezetvédőktől nagyon
kikapok ezért a felkiáltó mondatért. Leírtam. Megmagyarázom a bizonyítványomat,
hátha adnak valami igazolást szavaimra.
Teri gondos mindenesként kiment vasárnap délután az Erzsébet térre, hogy helyjegyet
váltson a másnapi 6,45-ös buszra, amely meg se áll Veszprémig, s ott is van már
félkilenckor. Vásárolunk egy kicsit a piacon, s aztán kilenckor már indul is Zánkára a
busz, amivel negyedtizenegyre Budaváriban vagyunk. Csakhogy az Erzsébet téren
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közölték vele délután 3 órakor, hogy a 6,45-ösre már minden jegy elfogyott, lehet
állva is utazni Veszprémig. Teri nem ezt választotta, hanem helyjegyet kért
Veszprémbe a 11,45-ösre. Annak is jó csatlakozása van Budaváriba: már
negyednégyre ott is vagyunk. Hazajött, s elmondta, mit végzett.
Este jött a kisördög. A környezetvédők szerint: a kisangyal. Mért ne mehetnétek
egyszer vonattal?! Ott mindig van hely! Elő a Hivatalos Menetrenddel: 29 Budapest Tapolca. Kétféle is van belőle: Nyári, amely érvényes szept. 23-ig, és külön a Téli érvényes szept. 24-től. Ez az. Ki is nézzük belőle a 8,50-es sebes vonatot, amely
11,45-kor van Zánka-Köveskálon, s onnan a csatlakozó busz már félegyre le is tesz
Budaváriban. Hurrá, aludhatunk, s utazunk kényelmesen! Ki is megyünk félkilencre a
Délibe. A jelző tábla csak nem akarja mutatni a 8,50-est, pedig már csak tíz perc van
az indulásig. Teri megy az információba. Ott közlik vele, hogy ez a járat megszűnt.
De hát benne van a téli mentrendben. A válasz: a mai nappal szűnt meg. Megyünk a
kifüggesztett menetrend-táblához: nagy betűkkel ráragasztva: ÉRVÉNYTELEN.
Mikor ragasztották rá? Nem lehet tudni. Talán tegnap éjfélkor. Haza a csomagokkal!
Még jó, hogy Teri nem dobta el busz helyjegyet a 11,45-ösre. Megyünk a busszal.
Mit mondanak erre a környezetvédők? Csak azt ne mondják, hogy van nektek
telefontok, tegnap este megkérdezhettétek volna a vasúti információt. Igaz! De akkor
meg minek vettük meg májusban hetes száz forintért a Hivatalos Menetrendet? Hát
csak azért... Nem tudom, hogy fejezik be ezt a mondatot a szegény környezetvédők.
Egyébként én is - ki nem? - lelkes környezetvédő vagyok. Nincs autóm! Csak
akkor megyek vele, ha más visz a magáén. Utaznék vonaton is! Ha a Tapolca
végállomásról induló szerelvény nem késne félórákat rendszeresen a tőle 30 km-re
fekvő Zánka-Köveskálig. Ha a vonat az éjszakában, Székesfehérváron - már
késésben! - nem állna megint félórát, hogy aztán a Délibe érkezési idő előtt félórával
rákapcsoljon, s végül is háromnegyed órát késve megérkezzék ős Buda városába, a
Vérmezőhöz. A busz percre pontosan érkezik az Erzsébet-térre.
Hassanak oda a környezetvédők, hogy költségvetésből kapjon a vasút
támogatást! Hogyan kell odahatni? Mert én is védeném - a környezetet.
Városmajor, 2000. november 1.
Még az elmúlt télen itt hagyott bennünket Babci néni, Liptay András
édesanyja. Ismeretségünk onnan datálódik, hogy fiatalként András abba templomba
járt, ahol Tádé volt a káplán, így aztán megismerte a Bokor gondolatvilágát. Később
András kikerült Németországba, s rátalált azokra, akik tapasztalati kapcsolatba
tudnak kerülni a szellemvilággal. Tudva levően, ez is tilos volt idehaza fél századon
át. De '90 után szabaddá vált. András ingázott München és Budapest között, s pesti
irodájában, a Ferenciek terén, létre hívta a Szellemi Búvárok Egyesületét. Hat év óta
otthonom nekem is. Tartottam ott egy előadás-sorozatot arról, hogy mi fán terem a
kereszténység, s attól kezdve négyhetenként szemináriumot tartok - lényegében
ugyanerről. Olyan pót-egyházközség-féle lett számomra... Innen gyűjthetem azokat,
akik kisközösségbe valók. Az Egyesület konferenciáin találkoztam András anyjával,
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aki közben átment abba a másik világba, melyről a Búvárok hirdetik, hogy
megtapasztalható, nemcsak hinni lehet benne. Ez a története annak, hogy én
mondhattam Babci néniért a gyászmisét. Ez volt az első könyörgése:
Istenünk, te úgy akartad, hogy egyszülött Fiad, legyőzve a halált, a mennyek
országába térjen. Add meg gyermekednek, Paulának, hogy a földi élet halandóságát
legyőzve örökre szemlélhessen téged, aki alkottad őt. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te
szent Fiad által, aki veled él és szolgálva szeret a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön örökké.
Ezzel indult Babci néni , azaz Paula testvérünk gyászmiséje a városmajori
kistemplomban. Majd hallottuk Jézus szavait is Szent János evangéliumából:
Nincs-e megírva a ti törvénytekben: Én mondtam: istenek vagytok. Ha Istennek
mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, már pedig az Írást nem lehet
érvénytelenné tenni, akkor, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, arról ti
azt mondjátok: Káromlást szólsz, mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok.
Ezután következett a homília:
Barátaim, Szeretteim, Testvéreim!
Most tükör által homályosan látunk - ahogy Kata tolmácsolásában Szent Páltól
hallottuk. Mégis, mit látunk - kérdezem -, ha homályosan is? Azt, hogy vannak hívő
emberek, akik remélik, hogy életünk folytatódik a testi halál után, s azt, hogy e
világban a legkülönb magatartás - a szeretet. Hogy vannak, akik erre áldozzák
életüket, ezt is látjuk.
Párszor találkoztam elhúnyt Paula testvérünkkel a Szellemi
Búvárok Egyesületének rendezvényein. Ahogy megfogta kezemet, ahogy szólt
hozzám, ahogy rám nézett, mind arról beszélt: Téged is szeretlek.
Testvérünk szeretete nem múlhat el soha, mert a szeretet az Istenből van. Sőt, a
szeretet - maga az Isten. Van ennek a behelyettesítésnek értelme? Van, ha ez a szeretet
= Isten arról beszél, hogy Isten mindent ad, és soha nem vesz el semmit, Isten
mindent megbocsát és soha nem bánt, Isten mindenben segít nekünk, és soha nem
uralkodik rajtunk. Mondhatom egyszerűbben, rövideben is: Isten nem uralkodik
rajtam, hanem szolgál engem. Szolgál engem? Az Isten? Igen. Babits írt egy
consolatio mystica-t, azaz egy titokzatos vigasztalást, amely megpróbálja bemutatni a
maga babitsi eszközeivel az Istent, aki egészen értünk - sőt! -.egészen értem van.
Tudod, hogy érted történnek mindenek - mit búsulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog
a te bűnös lelkedért.
Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs
Madárka tolla se hull ki, - ég se zeng, - föld se remeg,
hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem ért.
Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket,
Hogy benned teljesedjenek; - s korok történetét
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szerezte meséskönyvedül - napba mártotta ecsetét,
hogy kifesse lelkedet.
Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind teneked.
kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot,
hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott
annyi bús szerelmeket,

És

szerelmek bűnét és gyászát? s hogy bűn és gyász egysúlyú legyen,
eleve elosztott számodra szépen derűt és borút,
sorsot és véletlent, világ nyomorát, ínséget, háborút,
mindent a lelkedre mért
legyen
öltöny gyanánt: úgy van! eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked
császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút,
amit meg kellett kapnod, és világok vihara fútt
a te bűnös lelkedért!
Ki vagyok én, hogy az Isten értem legyen? Ki? Azt gondolom, hogy valaki vagyok
belőle. És hogyan tudom ezt az állításomat igazolni? Sehogy. Csak azt mondhatom én
is, amit Babits: Tudod, ó hidd el! Úgy van, ne gondold!. Tükör által homályban
látunk, nem színről-színre. Miért nem tudjuk látni az Istent face to face? Mert testben
élünk? Miért élünk testben, ha egyszer ez akadályoz abban, hogy színről-színre
láthassuk az Istent? Kérdés kérdésre hág. Csak azt tudom mondani, hogy van az
emberi kérdésfeltevéseknek egy olyan tartománya, ahol illetéktelen a tudás és az
igazolás. Erről a tartományról csak sejtéseink vannak. A sejtéseinket elmondhatjuk
egymásnak. Amit a gyászjelentésen olvashatunk, az is ilyen sejtés, a Hittani
Kongregáció sejtése: A földi és a túlvilági élet körülményei jelentősen eltérőek, mert
a hit világát a fény világa követi. És mit látunk a fény világában, a fényben?
Tündérvölgy című kiseposzában írja Vörösmarty:
Én is oly dalt mondok világ hallatára,
Melynek égen, földön ne légyen határa.
Amit fül nem hallott, a szem meg nem jára,
Azt én írva lelém lelkem asztalára.
Nyolcvanegy évvel, behívóra várva, fél lábbal már odaát, látok-e valamit a magam
lelkének asztalára írva - arról, ami odaát van? Ha látok is, nem tudom olyan szépen
elmondani, mint például Kosztolányi tette a Hajnali részegségben:
az égben bál van, minden este bál van...
Szóval bevallom néked, megtörötten
földig hajoltam, s mindent megköszöntem...
de pattanó szívem feszítve húrnak
dalolni kezdtem ekkor az úrnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van,
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annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam.
Ilyen szépen persze nem tudom, de ennek a szentmisével ünnepelt átköltözködésnek
kapcsán elgondolom, hogy előbb-utóbb én is hazaérkezem. S most el is mondom
nektek, hogyan képzelem - ma - a nagy megérkezést odaátra. Szépen, nem szépen mondom, ahogyan tudom. Belefogok.
Haza érkeztem, odaát vagyok. Látom, várnak is már reám. Apám, anyám,
korábban elhalt testvéreim: Ágoston és Laci és Marcsuka, meg a nagymamák és
nagypapák. A rendtársaim: Sík Sándor, a magyartanárom: Bátori, meg börtönbeli
elítélt társam, Juhász Miklós; Bokor-beli testvéreim: az Andi, a Barna, a Gyuszi
bácsi, a Zsóka, a Hancz Laci meg a többiek. Megismerem őket. Örülnek nekem és én
is nekik. Mondják: végre itthon vagy! Gyere, ülj asztalhoz! Igyál abból az új borból,
amelyről Jézus is beszélt! Iszom boldogan. Ízlik. És hol van Jézus? - kérdezem. Őt is
láthatod mindjárt. Csak ne légy mohó, s érd be egyelőre velünk. Nem kérdeznek,
mert mindent tudnak rólam, csak nekem újdonság itt minden, és kérdezek és
kérdezek. Beszélgetünk és nincs idő. Nem megy le a nap, nincs sötétedés, csak fény
és fény és fény. Észre se veszem, hogy van testem, vagy nincsen, de napszemüvegre
nincs szükségem. És nincs semmi kétségem, hogy én én vagyok, s anyám - anyám.
S míg folyik a szó, valahonnan előkerül Jézus is. Egyszerre csak ott van.
Megismer ő is, és is megismerem. Nem tudok szólni semmit, de ő öreg harcosnak és
kisöccsének nevez, és csodálkozásomra, mint aki jól ismeri könyveimet, azt mondja,
hogy éppen ideje volt, hogy megírtam a KIO-t, meg a Pál-szintézist, mert elképesztő,
hogy mit ki nem találnak a teológusok. És mondja, hogy valóban az Isten Országában
egyszerű minden, mert a gyerek is tudja, hogy jónak kell lenni, sőt aki gyermek, az
tudja igazán... És persze, hogy nem verekedünk és nem parancsolgatunk egymásnak,
és hogy ami az enyém, a tiéd is, és megfordítva. Nem kell eldugni semmit, mert
minden ott van az asztalon. Csak kínálni kell, ha valakinek nincs annyi esze, és nem
hallja a maga fülével: vegyétek és egyetek, vegyétek és igyatok. Majd belejössz te is mondja, és megtanulod, hogy mi a módi itt, Atyám országában. S én alig állok a
lábamon, úgy örülök annak, amiket Jézus mond.
S végül is megszólalok: De hol van az Atya? Úgy szeretném már látni! Jézus
nagyot nevet. Hát te aztán hiába írtad meg a KIO-t. S Fülöpnek szólít, hogy észre
térítsen s mondja: Fülöp, aki engem lát, látja az Atyát is. Az Atya bennünk van... most
már Tebenned is. Aki engem lát, aki Téged lát, látja az Atyát is. Az Isten ott van
mindnyájunkban. Olyan ez, mint a Kolumbusz-tojás. Hát igazán, az Isten bennünk
van? Nem rajtunk kívül, hanem bennünk? Az Istent színről-színre látjuk, amikor
egymással beszélgetünk. Lehullt a fátyol a nagy titokról. Ha szeretünk, akkor istenek
vagyunk, mindnyájan. Kaifásék kétségbe estek, mert az Isten fiának mondtam
magam. Helyette inkább elővehették volna a Zsoltárok Könyvét, melyben írva van:
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Nem tudnak és nem értenek semmit,
sötétségben járnak...
Azt mondtam ugyan, istenek vagytok,
a Fölséges fiai mindnyájan,
mégis meg fogtok halni, mint a közemberek,
és elhulltok, mint bármelyik főember.
Az ateisták csodálkoznak a legjobban - hallom -, amikor ezt megtudják, és
mondják, hogy ők megmondták..., és azt is megvallják, hogy milyen ostobák voltak.
Én idéztem ezt a zsoltárt Jeruzsálemben, de akik köveket dobálásban lelik örömüket,
azoknak hiába idézünk akármit is, nem érthetnek, és nem tudhatnak semmit rólunk.
Odalent lassan esik le a húszfilléres, mert megkövezésekben látják az élet legfőbb
szabályát. De itt leesik a húszfilléres, és most már te is tudod, amit el is mondtam
annak idején a templomban: "Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje
szólt, akkor akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok:
Káromlást szólsz, mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok. Itt viszont már mindenki
tudja, hogy ti is az Isten lányai meg fiai vagytok, és aki titeket lát, látja az Atyát.
Csak ámultam meg bámultam, mint apró kis legény, s kérdeztem tovább. És a
Szentlélek? Jézus csak nevetett: Hányszor elmondtam, hogy a Lélek bennetek van és
ti a Lélekben vagytok. Ne kívül keresd! Aki szeret, az magában hordja Isten Lelkét,
mert az Isten - a szeretet, s magadban hordod a Lelket, az Istent, a mindent. Ezért
nincs itt enyém és tiéd, s nincsen szükség magántulajdonra. Meg a Földön sincs rá
szükség, ahol megvalósítják az Isten Országát, az Isten álmát az emberről. Mert
értelmetlenség az enyém és a tied; csak az van, hogy miénk. Azért, mert itt minden
eggyé lett. Emlékszel, hogy mit imádkoztam az utolsó vacsorán?
Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy,
ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned,
hogy ők is bennünk legyenek...
hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk:
én őbennük és te énbennem,
hogy tökéletesen eggyé legyenek...
És elkezdtem ugrálni örömömben, hogy ez ilyen egyszerű és mégis csodálatos, hogy
tényleg van létazonosság: Atya, Fiú és Lélek és mi mindnyájan egyek vagyunk. És
így világos a magatartásbeli azonosság, mert annak, ami egy, a cselekedete sem lehet
ilyen is, meg másmilyen is. És van sorsazonosság is, mert hogyan lehetne a sorsunk
különböző, ha egyszer egyek vagyunk! És ujjongtam, hogy istenek vagyunk - Adyra
emlékezve:
Istenülő vágyaimba ki látott,
Ó vak szívű és hideg szemű barátok.
És ujjongtam, hogy immár, hogy nincs bennem kétféleség, és hogy csak szeretni
tudok. És ujjongtam, hogy mindannyiunk közös sorsa végre, hogy boldogok
vagyunk.
Mert amikor ezeket odalent megfogalmaztam, - egy kicsit: hittem is, meg nem
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is. Azt gondoltam, hogy börtönben kipihent eszem agyszüleménye, de hogy hogyan is
lesz majd igazában, hát azt csak odaát.., és majd meglátjuk. S most megtudtam és
megláttam, hogy tényleg így van. S leborultam, s átöleltem Jézust. Felemelt, és csak
annyit mondott: Testvérem, az eszeden légy! S újból örültem, hogy itt, az örök
hazában is használhatom az eszemet, mert ez az én szerszámom...
Hát ez most olyan "nagyapó beszél, nagy a figyelem"-szöveg volt. Vallomás...,
vagy ahogyan Móricka képzeli. Alighanem bármely egyházi hivatal megállapítaná
róla, hogy tele van eretnekséggel, de hát szóra sem érdemes, hogy ki mit képzel, és
verébre mégsem lőnek ágyúval. Így hát ezt a Paula testvérünk emlékére mondott
szentmisét megúszom minden újabb egyházi eljárás nélkül. De jó lenne hallani, hogy
ő, Paula testvérünk, azaz a Liptay mama, aki már tényleg odaát van, hogyan
számolna be a vele történtekről. Jó lenne, de aligha tudná tolmácsolni nekünk, mert
nincs nyelv, amire le lehetne azt fordítani, hogy az élménybeszámolót mi is értsük.
Hát ha nincs, akkor érjük be a 23. zsoltár szavaival is, amit már hallottunk e
szentmisében. Az is eligazít bennünket Istenünkről, aki vár reánk:
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm,
füves legelőkön deleltet,
csendes vizekhez terel engem...
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján,
és az Úr házában lakom egész életemben. Amen.
Városmajor, 2000. november 2.
A Bokorban egyre sűrűbben hallható, hogy "a lelkiismeretemet nem tarthatom
másnak a zsebében..., a te zsebedben". Ezzel aztán megközelíthetetlenné tesszük
magunkat. Olyan társaság vagyunk, amelyben minden tagnak megvan a maga
lelkiismerete, s ez eligazítja őt. Csakhogy a Bokor nem azzal indult, hogy mindenki
felzárkózik a maga lelkiismeretéhez, hanem azzal, hogy mindenki felzárkózik a
jézusi örökséghez. Mi a végső normánk? A jézusi örökség vagy személyes
lelkiismeretünk? Van-e még valami jézusi megkötöttségünk? Vagy már rég
lecseréltük azt személyes szabadságunkra?
Az evangéliumok nem adják Jézus ajkára a lelkiismeret (süneidésis)szót. Az
evangéliumok nem adják Jézus ajkára a szabadság (eleoutheria) szót sem. Bár János
evangéliumában találunk a szabadság témával kapcsolatban valamit: "Ha
megmaradtok beszédemben, valóban tanítványaim vagytok és meg fogjátok ismerni
az igazságot és az igazság szabadokká fog tenni titeket" (Jn 8,31-32). Ez mintha azt
jelentené, hogy annak van szabadsága, aki tanítványként magáévá teszi azt, amit
Jézus tanít. S van ennek a szabadságnak nemcsak tudati, hanem cselekvésbeli
tartalma is: "aki teszi a vétket, rabszolgája a véteknek... ha a Fiú szabadít meg titeket,
akkor lesztek tényleg szabadokká" (Jn 8,34.36). Ennyi van a lelkiismeretről és a
szabadságról az evangéliumokban. A szinoptikusoknál pedig éppenséggel semmi
sincs.
Ezzel szemben se szeri, se száma, amikor Jézus parancsokról beszél. A
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szinoptikusoknál is, Jánosnál is. 37 ízben találjuk az evangéliumokban a parancsolni
(entellomai) és a parancs (entolé) szavakat. Csak mutatóban: "...tanítva őket, hogy
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek" (Mt 28,20), és "új parancsot adok
nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek
egymást" (Jn 13,34). A bokorhimnuszban meg így énekelünk:
Szabadságom, Uram, Néked visszaadom,
Csak a szeretetre formáld át tudatom!
Hogyan is vagyunk akkor a lelkiismereti szabadsággal? Szabadságunk van
felzárkózni a jézusi szeretet-tanításhoz, és megtartani azt, amit Jézus parancsolt
nekünk. De hát az engedelmesség (hüpakoé) szó is hiányzik a jézusi szótárból.
Hiányzik, mert a parancsteljesítés feltétele Jézusnál, hogy az élet és az örök élet
igéinek tartsuk azt, amit tanított. Ez a feltétele a teljesítésnek, nem az
engedelmességünk. Nem az, mert Istennek, Jézusnak semmi öröme abban, ha bevasal
rajtunk valamit.
Az Isten Országa pedig nem valósul meg, ha arra az eredményre jutnánk, hogy
nem állapítható meg, hogy az Isten és Jézus miket is parancsol; s ha egyéni
lelkiismeretünk ezerfélét hall, s az ezerfélének a közös nevezőjét nem volna módunk
megállapítani. Ez ugyanúgy lehetetlenné tenné az Isten Országa megvalósulását, mint
a nagykonstantíni fordulat manővere: Jézus nem azt tanította, amit tanított, hanem
minden lényeges kérdésben éppen az ellenkezőjét tanította annak, amit jámbor
fundamentalisták a szavaiból ki akarnak olvasni. Vissza tudjuk-e még adni
szabadságunkat Jézusnak? Azért, hogy meg tudjuk állapítani, mit parancsolt nekünk?
A lelkiismeretet arra használjuk-e, hogy rábukkanjunk a jézusi parancsra, vagy arra,
hogy elmenjünk egymás mellett anélkül, hogy a jézusi parancsra rátalálnánk?
Harminc vagy inkább ötven esztendővel ezelőtt arra az eredményre jutottam,
hogy a jézusi erkölcsi tanításnak van három mozzanata, amely fölibe emelkedik a
Tízparancsolatnak: a szolgálat, az adás és az erőnemalkalmazás parancsa, s ezeket
kivétel nélkül minden emberrel szemben gyakorolnunk kell. Nagyon boldogak
voltunk, hogy ezeket kiáshattuk kétezer évnek a mélyéből. Köztudomású, hogy
súlyos bajaink vannak azzal, hogy mire is kötelez bennünket ma ez az adástörvény.
Érdemes volna újra szembesülnünk az ide vonatkozó jézusi tanítással. Úgy érzem,
hogy nem utalhatok többé a KIO-ra. A KIO-t olvastuk, ismerjük. Ki lenne hajlandó
újraolvasni? Ha hajlandó lenne is rá, olyasmiket mondanánk, hogy a mindent adás
értelmezhetetlen... Nem kell citálnom a múlt munkaév vitáját.
Ki kellene gyűjteni az ősegyház ide vonatkozó anyagát. Szembesülni kellene
újra a hagyománnyal. Mindazonáltal nagyon valószínűnek gondolom, hogy ez sem
segítene. Az elmúlt félszázadban nyitottak voltunk arra, hogy mit találunk Jézusnál és
az ősegyházban. Akármit is találtunk, hozzá akartuk alakítani gondolkodásunkat.
Most nem ez a helyzet. Most tudjuk, hogy mit nem akarunk. S találhatunk akármit,
nem rendít meg bennünket abban, hogy elutasítsuk azt, amit nem akarunk.
A napokban szóvá tettem egyik testvéremnek csoportjai szétzüllését, züllesztését.
Azok összeszedését állítottam feladatának. Azt mondta, hogy ez csak az én
elvárásom, de az ő lelkiismerete nem kívánja tőle, hogy csoportja legyen. Ahhoz,
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hogy létrejött légyen a jézusi életmű, Jézusnak el kellett mennie a pusztába. Ahhoz,
hogy ma és itt történjen valami, ahhoz akarni kell, hogy történjen valami, s ezért el
kell tudni menni a pusztába. Aki nem akar elmenni a pusztába, az nem fog csinálni
semmit sem.
A jézusi anyagot újra lehet vizsgálni, a Jézus nyomán támadt Hagyományt szintén.
De semmi értelme sincs az egésznek, ha a szívünket már betöltötte ettől függetlenül
valami más. Mi? Azt alkalmazkodás a tőkés társaságok világuralmához és rendjéhez.
Ha nincs gondolkodás-átalakítási igény, akkor semmi sem segíthet rajtunk.
Városmajor, 2000 november 4.
Hogyan viszonyuljunk a többiek más voltához? - ebben a kérdésben állapodtunk meg
a legutóbb a Szellemi Búvároknál. Ez lesz a következő szeminárium kérdése. Nem én
leszek a téma előadója, de végiggondolom a kérdést.
A többiek másvolta - elsősorban Isten teremtő gazdagságának a
következménye. Vannak genus-ok, s azon belül species-ek. Ezeket az osztályokat
csupa egyformák adják: ez is kajszi, az is kajszi. De a species-eken belül egyedek
vannak, s nincs két kajszi, amely egyforma lenne; egyikük csenevészre sikerül, a
másikuk hatalmas lombkoronát növeszt; az egyiknek íze, mint a méz, a másik nem
olyan édes, de van valami nemes zamata.
Csak az ember alkotó műhelyéből kerülnek elő egyforma darabok. Az
esztergályosnak tizedmilliméter pontossággal kell dolgoznia. A hatékonyságnak ez a
feltétele, ha az iparban dolgozunk. De nemcsak ott dolgozunk. Költők, muzsikusok,
festők is vagyunk. Alkotók is. Ilyenkor Istenre hasonlítunk. Szabó Lőrinc vagy Sinka
István verseit ezer között is felismerem.
Az élőlények sorában az ember félreismerhetetlen, nem téveszthető össze hallal,
madárral, akármivel. Az emberek között meg Kovács Istvánt nem lehet
összetéveszteni a hatmilliárd többivel. Amit az Isten csinál, az mind más. Egyedi
darab.
Kérdésünk az, hogy miként viszonyuljunk ehhez. Örömmel, közönnyel, elviseléssel,
bosszankodással? Pontosítani kell a kérdést, mert van a sarki hordár, aztán akivel
együtt utazom a Metrón, a szomszéd, a munkahelyi főnök, a vérszerinti testvérek, a
szüleim, a házastársam, s akikkel a Szellemi Búvárok Egyesületében eltöltünk
négyhetenként két-három órát, vagy akikkel életre-halálra szövetséget kötünk, hogy
így vagy úgy, de megváltjuk a világot.
A sarki hordárral havonta egyszer találkozom, s köszönök neki, vagy fogadom
köszöntését: Jó napot kívánok! Kedves vagy kedvetlen közöny a viszonyulás módja.
Az összes többi kategóriánál nem ilyen problémátlan a dolog. A probléma annál
intenzívebb, minél szorosabb kapcsolatba kerülök valakivel. A szomszéd és a
munkahelyi főnök személye lecserélődhetik. A gyermek kirepülhet a fészekből, s
akivel életre-halálra szövetséget kötök, attól is szeretetben elköszönhetek s
hazamehetek. De a házastársam - ha csak el nem válok - adva van: holtomiglan,
holtáiglan, reggel-délben-este. Ezen a ponton a legintenzívebb a kapcsolat és a
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probléma, hogy hogyan viszonyuljak a többiek másvoltához. Ha ezt a kanyart
veszem, a többi már gyerekjáték. Egy kortársam mesélte, aki nem akárkit vett
feleségül.
Tudod, az ember alig bárja, hogy megházasodjék. Mert otthon minden úgy volt,
ahogy a szüleim akarták. Végre úgy lesz, ahogy én akarom. Csakhogy a másik is
ezzel jön...
Minél lazább a kapcsolatom, annál jelentéktelenebb a probléma. Minél
szorosabb, annál jelentősebb. Házastársamnál csak egyetlen emberrel vagyok
szorosabb kapcsolatban, s ez az ember én magam vagyok. Minek következtében
ebből kell kiindulnom. Én nem vagyok más. Én én vagyok. Azonos önmagammal.
Mégis: a legnehezebb feladat önmagam elviselése. Azt kérdeztem, hogy
viszonyuljunk a többiek más voltához: örömmel, közönnyel, elviseléssel,
bosszankodással. Magamhoz közönnyel nem tudok viszonyulni. Az öröm és a
bosszankodás tetteim fölött is jól ismert állapotaim. De nap mint nap karban kell
tartanom maga, hogy a magatartásom magam és mások számára elviselhető legyen, s
ez utóbbinak gyökere-feltétele, hogy magamat el tudjam viselni. Ez esetben lehet
reményem, hogy mások is el tudnak viselni. Olyankor, amikor nem tudom elviselni
magamat, mások számára teljességgel kibírhatatlan vagyok. Így aztán
megkonstruálhatjuk az etikát három kötetben, melyek
a magam elviseléséről szólnak,
a házastársam elviseléséről s
a többiek elviseléséről.
Persze mindegyik kötetnek lehet egy függeléke, amely arról számol be, hogyan
élvezem magamat, a házastársamat, meg a többieket. S egy másik függeléke is arról,
hogy mi történik akkor, amikor ez az elviselés nem sikerül. Hogyan akasztjuk fel,
vagy csak isszuk le magunkat, hogyan válunk el házastársunktól, s hogyan veszünk
össze a többiekkel.
Így is lehetne etikát írni. Melyik témának a kidolgozásával indulunk el?
Városmajor, 2000 november 5.
Ha a szeretet - érzelem, nagyon nehéz Istent szeretni. Miért? Felel erre az Első Jánoslevél: "Ha valaki azt mondja: 'Szeretem az Istent', a testvérét viszont gyűlöli, az
hazug, mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát".
Ha a szeretet - érzelem, akkor sokkal könnyebb az Istent szeretni, mint az embert.
Azért sokkal könnyebb, mert éppen azért, mivel nem látom őt, felöltöztethetem őt
szeretetre méltó vonásokkal. Ha a szeretet - érzelem, akkor mi sem természetesebb,
hogy szeretem azokat az embereket, akik nekem szeretetre méltóknak tetszenek, és
nem szeretem azokat, akiket nem találok szeretetre méltóknak. Ha a szeretet érzelem, akkor az Istent még csak szerethetem, de az embert, a felebarátot nem, mert
nemcsak felebarátokból áll az emberiség, hanem azokból is, akikhez semmi közöm,
meg azokból is, akik ellenségesen viselkednek velem szemben.
Ha tehát az Isten minden valóságnak és történésnek végső oka, s felebarátom
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kivétel nélkül minden ember - ahogyan egyházunk tanítja, és lelkiismeretünk igazolja
-, akkor az a szeretet, amelyet Isten kíván tőlünk, s amelyről Jézus beszél, nem lehet
érzelem, legalábbis elsődlegesen nem az. Egy beszélgetésből kaptam el évekkel
ezelőtt a villamoson: "Ha azt mondja, hogy szereti őt, akkor tegyen is valamit érte".
Akit szeretek, azért teszek valamit, s óhatatlan, hogy akikért nem csak valamit teszek,
hanem erőm szerint mindent teszek, azt meg fogom szeretni érzelemmel is.
Megengedem, hogy a szeretetben olykor előbb jelentkezik az érzelem. De ez csak
időbeli elsőség. Ha szerelmes vagyok valakibe, akkor ehhez a messzemenően érzelmi
jellegű szeretethez, felzárkózhatnak a tetteim is, és az érzelmi szeretet cselekvésbeli
szeretetté is lesz. Megengedem ezt azzal is, hogy megfogyatkozhatik idővel az
érzelmi szeretet, s megmarad a cselekvésbeli. De a Jézustól tanított szeretet
elsődlegesen, alapvetően cselekvés, tett és nem érzelem.
'52-ben a Fő utcán hatvan napon keresztül napi tíz órában vallattak: tanulmányozták a
Bokrot, mint kapitalistákat meglelkigyakorlatoztatni akaró testvér-vállalatot.
Mellékcél volt, hogy elkészítsék azokat a jegyzőkönyveket, amelyek alapján az
ügyész, mint a népi demokrácia megdöntésére irányuló szervezkedés vezetőjére majd
méltó ítéletet kérhessen valamelyik Tanácstól. Az előadómat, az őrnagy urat olyan
felemás helyzetben levőnek gondoltam. Hol elkapta őt gondolataim sodra, hol
fogalmazta a szövegeit arról, hogy rágalmazom a marxizmust. Ebben az állapotban
gondoltam arra, hogyan tudnám bizonyítani neki, hogy nemcsak szövegelek, hanem
komolyan is gondolom, amit mondok. S arra gondoltam a kihallgatások szüneteiben,
hogy ha itt egyszer rendszerváltozás lesz, s őt üldöznék, akkor ha bekopogtatna
hozzám, eldugnám őt üldözői elől. Ezzel meg tudnám mutatni neki, hogy komolyan
gondolom, hogy ő is felebarátom, s éppen ezért őt is szeretem. Érzelmileg nem kell
átölelnem őt, de - ha rokonszenves, ha nem - tennem kell érte, amit tudok, s amire
szüksége van. Hosszú rabságom alatt mesélgettem ezekről fogolytársaimnak.
Egyikük azt mondta: Ha majd eljön az óra, titeket, papokat, továbbra is bezárva
tartunk. Ha aztán rendet csináltunk, akkor jöhettek - temetni. Nem kellett rá 150
esztendőt várni, de nem is úgy történt, hogy az előadó uraknak bujkálniok kellett,
inkább jelentkezhettek miniszterelnöknek.
Tudjátok, tapasztaljátok, hogy állandóan visszatérő témám: hatmilliárd
felebarátunk van, akikért tennünk is kell valamit. Ami tőlünk telik - gondoljuk. Nem
egészen. Miért? Mert az van írva, hogy szeresd a te uradat teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ezzel pedig nem egészen azonos az,
"ami telik tőlem". Lehet, hogy ma még azonos, de holnap? A teljes szív, lélek, elme,
erő - holnap is csak olyan, mint tegnap? A Bokor kezdeti éveiben a csoporttalálkozók
záró imádsága egy Sík Sándor vers volt:
A virágtalan, gyümölcstelen ágtól
...
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál
S nem vágyni többre kis mái magamnál.
Az előbb mintha csúsztattam volna. Talán észre is vettétek. Az Urat kell így szeretni:
teljes szívvel, lélekkel, elmével és erővel. És még sem csúsztattam, mert az Úr
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azonosítja magát az emberrel: "Éheztem s ennem adtatok...", meg a többi, amit jól
ismertek.
Nehéz szeretni az embert, s az Istent szeretni talán még nehezebb. Nemcsak
azért, amit János apostol mond: nem látjuk őt. Egy aranyos papi házvezetőnő, Elza
néni mondta megvakulva plébánosának, hogyha ő egyszer találkozik majd az
Istennel, beolvas neki. Nekem könnyebb szeretnem az Istent, többet éltem már mint
Elza néni és meg sem vakultam. Nem török pálcát felette. De Istenről azt gondolom,
hogy nemcsak végtelenül szeret, hanem végtelenül szenved is. Az Elza néni bajától
is, meg a többi ember minden bajától is. Az én Istenem, nem mindenható, hanem
mindent adó és mindent elviselő, és ő értünk van. Nagy téma ez. Nem ő vakítja meg
Elza nénit. De ő teremtette életre, Istent megismerhetni és örök életre Elza nénit és
mindannyiunkat. Csak Babitsnak egy versét olvasnám el befejezésül erről: Zsoltár
férfihangra.
...
Én azt hiszem, hogy Isten a tékozló fiú papája. Minden ember létbe szólítója,
örök üdvösségre, boldogságra meghívója. Meg kell vigasztalni őt, mert annyian
szerzünk bánatot neki. Azzal vigasztalom, ha minél több gyermekét ölelem át, a
testvéreimet, az éhezőket, a hatmilliárdot... ha igyekszem nem tékozló, hanem
nagyszerű terveit megértő gyermeke lenni. És segíteni neki. Amen.
Városmajor, 2000. november 6.
Még az év elején kért Bisztrai Gyuri tőlem egy szöveget a Háló-találkozó
előkészítése céljából. A címet Gyuri adta: Kereszténység, európaiság és magyarság a
Kárpát-medence katolikus közösségeinek tükrében ezer éve és ma. Ezt adtam neki:
Géza fejedelem okulva a rabló hadjáratok kudarcaiból, lovagokat és térítő papokat
importál, s ezzel csatlakozik a római kereszténységhez. Beleilleszkedik Európa
termelési és társadalmi rendjébe, s ezzel népe elkerüli húnok, avarok, besenyők,
kúnok - a rablásból élők - sorsát: a megsemmisülést. Géza megértette, hogy Jézus úr
erősebb, mint Hadúr. A rablás ösztönét legyőzte a munka. Ennek erejében eljutottunk
máig.
A rendszerváltás mai magyarsága csatlakozik a NATO fegyveres erejéhez,
privatizál, becsalogatja a nemzetközi tőkét, s maholnap felveszik őt az Európa
Közösségbe. Kereszténység címén pedig - ott, ahol - kisközösségekbe tömörül,
melyek "az egyház reményei". Biztosít ez újabb ezer évet? Nem. Nem, mert a 2O.
század utolsó harmadában népünk látványosan fogy, s az ősszel beiskolázott elsősök
egyharmada már roma. Az előrejelzések tükrében a 21. század végére kisebbséggé
leszünk a mai hazánkban is. Abban reménykedni, hogy a romák etnikumot és nyelvet
váltanak - részünkről felelőtlenség, részükről önfeladás. Az élet élni akar, s "holt
nemzetek miazmás vágya halálra való, nem kár értük" (Ady). Az az Európa, amihez
ma csatlakozunk, fogyasztani akar, nem élni.
Mi győzi le a fogyasztás ösztönét? A NATO nem, a privatizálás nem, a
nemzetközi tőke nem, az Európa Közösség nem. A kisközösségek legyőzhetik, ha
azokban Jézussal találkozunk - aki nem erősebb, mint Hadúr; aki nem a fogyasztás,
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hanem az adás és osztozás világát nyitja meg előttünk; aki a szabadság, a felelősség
országába visz minket, s nem dugatja fejünket homokba.
"De bőjt és jámborság néked mint a pélva.
mert vétkesek közt cinkos, aki néma.
Atyafiáért számot ad a testvér:
nincs mód nem menni, ahova te küldtél."
(Babits, Jónás könyve)
Keressük tehát az Isten Országát, s azt, ami ebben az országban érték, istennektetsző:
a mennyei Atya akaratát. Azt az országot, amelyben "százannyit kapunk: most ebben
a világban, házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel
együtt, a jövendő világban pedig örök életet".
Ehhez azonban át kell alakítani a gondolkodásunkat. Nem elég a bőjt és
jámborság, még kevésbé a cinkos némaság.
Nem a kenyér a minden, sem a fajták
állati tülekvése, ami most van:
krisztustalan próféták, mondjatok már
legalább annyit, hogy nem ez a Krisztus.
(Babits, Vers az apostolokról)
Be kell vallani, hogy mennyi köze van Jézusnak a kereszténységhez, amihez Géza
csatalkozott, s amihez mi csatlakozni akarunk.
A kereszténység = az Isten országa. Ez az ország nem ismer ellenséget, nem
ismer olyant, hogy valaki iránt közönyösek vagyunk, ez az ország csak felebarátot
ismer, akiből testvér is lesz, ha csatlakozik hozzánk. Ebben az országban nincsen
katonai eskü az ellenség elpusztítására, mert nem ismerünk ellenséget. A kardot
mindenkivel hüvelybe dugatjuk akkor is, ha az életünkbe kerül ez.
Ebben az országban nincsenek gazdagok, mert azokat Jézus pokolra küldte,
csak a szegényeké ez ország, amelyben nem nélkülöz senki sem, mert "senki sem
mondott vagyonából semmit sem a magáénak, hanem mindenük közös volt" (ApCsel
4,32). Ebben az országban csak egyetlen tekintély van, Jézus Krisztus, aki nem ismer
kiközösítést és máglyán elégetést, mert mindenki szabadon mondhatja azt, amit a
Lélek mond benne.
Ez az ország nem az, amit Gézának s nekünk kínálnak a keresztény Európában.
Budapest, 2000. január 19.
Városmajor, 2000. november 7.
A Szellemi Búvárok szemináriumán állapodtunk meg a megvitatandó kérdésben,
hogy várja-e Isten közbenjáró imánkat, hogy segíthessen? Erre próbálok valami
elfogadható választ keresni.
Isten az Isten Országát akarja. Abban akar segíteni, hogy szeressük egymást. Azt az
imádságot tudja meghallgatni, amelyben azt kérem, hogy jó legyek; meg azt,
amelyikben azt kérem, hogy te jó légy, meg ő jó legyen. Minden egyéb tárgyú
imádságban érdektelen.
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De nekem fontos a "többi mind" is, nemcsak az Ország, s elmondom neki,
hogy beteg az, akit szeretek, tehát gyógyítsa meg. Nehéz helyzetbe kerül az Isten.
Megmagyarázná, ha volna fülem rá, hogy ennek semmi értelme. Isten Országának
ügye nem megy előbbre azzal, hogy meggyógyul az, akit szeretek. Ilyenkor el kell
menni az illetékes szakemberhez, s annak kell meggyógyítania azt, akit szeretek - ha
tudja. Ha pedig nem tudja, akkor el kell fogadnia a betegnek és azoknak, akik szeretik
a beteget, hogy nincs gyógyulás. Ezzel a betegségével kell az Isten országa ügyét
szolgálnia; tennie azt a jót, amit tenni tud.
Ez az, amibe nem vagyunk hajlandók belenyugodni. Ezért csinálunk vallást,
amely azzal bíztat, hogy van módja rábírni az Istent segítésre. Segítési módozatok:
megkenjük olajjal a beteget, ami megkönnyebbíti lelkét, s testének is javára válik, ha
Isten úgy akarja, hogy meggyógyuljon. Mikor akarja? Ha a lelkének javára válik. Ez
a technika reményt hagy, anélkül hogy pofára esnénk. Nem gyógyult meg? Azért
nem, mert nem vált volna javára, de a szentség megerősítette őt. Magára valamit adó
vallás elhatárolja magát a mágiától, s bevallja, hogy nem tudja kényszeríteni Istent
gyógyításra.
Amennyi haszonnal jár a mágia, legalább annyi kárt okoz. Lehet egyfelől
reménykedni, másfelől: nincs Isten, ha nem segített. Isten elé viszem ügyeimet,
bánatomban s örömömben, s legyen az, aminek lennie kell, amit ő akar, én meg
igyekszem tenni akaratát, azt hogy szeretek. Abban bizakodom, hogyha mindnyájan
jók leszünk, sokkal kevesebb bajjal jár majd az élet, mintha nem leszünk.
Városmajor, 2000. november 9.
Nagyon hideg volt az év elején, amikor egy januári szombat délután
lerándultunk Tatára, Tóvárosba, hogy megeskessek egy ifjú párt - három gyerekkel.
Hogy miért nem tudtak korábban esküdni, könnyen kitalálható: a vőlegény-apa
valamikor ifjúságában elhitte, hogy embernek való a celibátus, s elment papnak.
Teltek az évek, múltak az évek, s vagy arra jött rá, hogy még sem embernek való az a
celibátus, vagy arra, hogy annak való volna, dehát ő nem ember. Ezt nem tudjuk
pontosan, hogyan is volt.
Csak azt, hogy amikor elszánta magát a házasságra, azonnal kérte az illetékes római
hatóságokat, hogy mentsék fel meggondolatlannak bizonyult ígérete alól, melynek
ellenében pappá szentelték. Azonnal kérte, de a kérést csak akkor teljesítették,
amikorra a gyerekek száma már háromra rúgott. Hét határra szóló nagy esküvő volt.
Igazi Bokor-találálkozó. Amit leginkább abból lehet megállapítani, hogy egy Cserta
Gábor nevű nagyvállalkozó húzta a templomon belül és kívül a talpalávalót.
Egyébként volt mise is, meg prédikáció is nemcsak esketés és dínom-dánom.
Bizonyítéka ennek a kompjúterem által megőrzött szöveg.
Kedves Bea, Tádé, Gyermekek és velük együtt ünnepelő, örvendő Testvéreim!
Jó két hete megkérdeztem Tádét, milyen szentírási szövegeket kíván e nászmisében.
Azt mondta, hogy a vasárnapiakat, amiket már megnézett, s nagyon jóknak talált.
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Ennek lett következménye, hogy a "B" liturgikus év 2. évközi vasárnapjának a
szövegeit hallottátok, s én most e nászmisén válogathatok, hogy Sámuelről szóljak
nektek, vagy arról, hogy a Szentlélek temploma vagytok, vagy hogy Jézus az Isten
báránya.
Mivel Bea és Tádé nem kettesben, hanem Ágota, Agapé és Lukács
társaságában jelentek meg itt az Úr színe előtt, hogy örök hűséget ígérjenek
egymásnak, úgy gondolom olyasmit kell mondanom, ami képes a gyerekek
érdeklődését is felkelteni, s a felnőtteknek sem lesz az átlagosnál unalmasabb.
Sikerül-e, majd meglátjátok?!
Kezdem Sámuellel. Tádé szerint az Isten - apácskánk. S ez az apácska nagyon
érdekelt a Kovács család dolgaiban is, s ennek következtében mást se csinál,
minthogy szólongatja őket. Tádé, Tádé, megtetted már, amit Bea, Ágota, Agapé,
Lukács annyira vár, hogy megtegyed? S mivel Isten nem személyválogató, ennek
következtében mondja azt is, hogy: Bea, Bea, megtetted már, amit Tádé, Ágota,
Agapé, Lukács várnak tőled? S ugyanígy szólítja Ágotát is: Ágota, Ágota! Agapét is
szólítja: Agapé, Agapé! Lukácsot is: Lukács, Lukács! Meghallják, hogy szólongatja
őket Apácskánk? Bizony, meghallják, mert van lelkiismeretük. És mit hallanak? Azt,
amit apjuk és anyjuk: Megtetted már Ágota, Agapé, Lukács, amit a többiek várnak
tőletek? Miért ilyen rámenős Apácskánk? Miért érdeklődik a Kovács család dolgai
iránt ilyen behatóan? Hát csak azért, mert Isten - apácska, s nagyon fontos neki, hogy
a Kovács család dolgai rendben menjenek. Azok meg akkor mennek rendben, ha
Lukács meg Agapé meg Ágota meg anya és apa kívánságai teljesülnek. Biztos ez?
Hátha valamelyikük olyasmit kíván, ami Apácskának nem tetszik? Nem szabad
előfordulnia, s Apácska gondoskodik róla, hogy ne történjék meg. Hogyan teszi?
Úgy, hogy apát is, anyát is, meg a három gyereket, Ágotát, Agapét, Lukácsot,
mindegyiket külön-külön, a Szentlélek templomává tette - s már itt is vagyunk a
második szövegnél. Ahogyan ez a tóvárosi templom Isten temploma, úgy Templom
ők is. Van ennek értelme? Ebben a tóvárosi templomban van oltár, meg padok és
harang. A Tádéban ezekből nincsen semmi. Még Beában sincs! Hogyan férnének el a
gyerekekben? Hát a Szentlélek templomának más a felszerelése. Mi van benne? Az
első, ami van benne: a segíteni akarás. Ki-ki abban akar segíteni, amire a többieknek
szükségük van: pl. befűzni a cipőt, helyre tenni a játékokat, segíteni megcsinálni a
leckét - ezek a padok, amikbe Így kell beleülni. A második, ami a Szentlélek
templomává teszi őket: az adni akarás. Mit akarnak adni? Mindegyik azt, amit várnak
tőlük. Apától pl. azt, hogy tengernyi elfoglaltsága mellett legyen azért otthon is.
Anyától, hogy főzzön finomat, a gyerekeketől pedig, hogy megtegyék, amit szüleik
kérnek tőlük. Ez az ő templomuk oltára, amit így tudnak feldíszíteni. És mi van még
ebben az öt Szentlélek-templomban? Van még valami, talán a legfontosabb. Mi ez? A
megbocsátani akarás. Nincs duzzogás, nincs veszekedés, nincsen csúnya arcokat
vágás. Hogy ne is említsem az egymásra rákiabálást, verekedést, ami aztán végleg
nem illik bele a Szentlélek templomaiba. Ez a harang, amely messzire hirdeti, hogy a
Kovács családban élni jó, ott nem bántják egymást, és mindent szívből
megbocsátanak. Hát ilyen a Szentlélek temploma. Tele van akarással: Segíteni, adni,
megbocsátani - ezt akarják benne. S a templomban imádkozni is szokás. Hát
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imádkoznak is érte minden este, hogy ebből a sok akarásából valami nagyon szép
dolog szülessen meg. Hát az meg micsoda?
Az, ami miatt Jézus eljött közénk. Jézus egyszer csak megjelent a Jordán
vizénél. Sétált fel s alá. Észrevette őt Keresztelő János, akit körülvettek a tanítványai.
Addig-addig sétált Jézus ott, a Jordán vizénél, amíg a Keresztelő azt nem mondta róla
a maga tanítványainak, hogy: Nézzétek, ő az Isten báránya! Többet nem mondott, de
két tanítványnak, Andrásnak meg Jánosnak, ennyi elég volt, hogy utána menjenek a
sétáló Jézusnak. Mért mentek utána? Hát, már csak megnézik, hogy milyen is az Isten
báránya. Amolyan bárányt, ami nem az Istené, láttak már eleget. Izrael földje tele volt
pásztorokkal, azoknak meg voltak bárányaik: a Simon, meg Júda, Benjámin, Áser,
meg Neftáli bárányai, már amilyen nevűk volt a pásztoroknak.
Jézus meg észrevette, hogy mennek utána. Megfordult s megkérdezte tőlük,
hogy mit akarnak. Nem árulták el Jézusnak, hogy meg akarják maguknak jobban
nézni, hogy miféle bárány is ő. Csak megkérdezték tőle, hogy hol lakik. Jézus meg
úgy csinált, mintha elhitte volna, hogy a lakásviszonyai érdekli őket, s azt mondta
nekik, hogy jöjjenek csak, s nézzék meg a szállását, hogyha már arra kiváncsiak.
Amikor mindez történt, délután négy óra volt. A két tanítvány pedig késő estig
Jézusnál maradt. Volt idejük elég, egy fél nap, hogy a széket is megnézzék, meg az
asztalt, az ágyat, a szekrényt is. De nem is azért mentek, hanem hogy
megismerkedjenek vele. Amikor hazamentek, András azt mondta róla a testvérének,
Simonnak, hogy megtalálták a Messiást.
Micsodát? Hát azt a valakit, akit maga Isten bízott meg azzal, hogy
megtanítson minket arra, hogyan is kell egy feje tejére állított világot a talapára
állítani. Hát a feje tetején áll a világ? Bizony azon. Képzeljétek csak el, milyen is
volna a világ a Kovács családban, ha, mondjuk, Lukács vagy Tádé el kezdene otthon
parancsolgatni, hogy ez legyen, meg az legyen. S a többieknek, Beának, Źgotának és
Agapénak az volna a dolguk, hogy engedelmeskedjenek annak, amit Lukács meg
Tádé mond, ha tetszik nekik, ha nem. S ha nem tetszik, akkor a bősz Lukács meg
Tádé telefonálna és kihívná a rendőrséget, hogy csak vigyék el Anyát meg a lányokat
a dutyiba, mert nem engedelmeskednek. Hát ez a feje tetejére állított világ, amiben
van rendőrség! Hát nem kellene lennie? De nem ám! Jézus országában nincsen
semmi ilyesmi, ott mindent szépen megbeszélnek egymással. S nem kell telefonálni a
rend őreinek, mert ott nélkülük is rend van. A rendőröket meg el lehet küldeni a
gyárakba, hogy valami hasznos munkát végezzenek... kenyeret süssenek, cipőket
csináljanak.
Ebben az országban, amelyet Jézus Isten országának nevezett, főleg azért nincs
szükség rendőrökre, katonákra, fegyverekre, puskákra, mert nincsenek benne
szegények meg gazdagok. Azért nincsenek, mert az a rend, ami a Kovácséknál. Ott
mi a rend? Hogy is mondjam? Kitalálok valami nagyon finomat, amit mindenki
szeret. Megvan: őszibarack befőtt, azt mindenki nagyon szereti. Anya mindenkinek
ad belőle. Ha sok van, sokat. Ha kevés van, elosztja, hogy mindenkinek jusson. Ez
volna a rend, a világ azonban a feje tetején áll, és nincs benne rend, mert az egyik
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családnak egyáltalán nincs őszibarack befőttje, a másiknak meg annyi van, hogy
elrontják vele a gyomrukat, vagy ami még rosszabb, megpenészedik a kamrában. Hát
ilyen a feje tetejére állított a világ, ahol még nem találták meg a Messiást. De ahol
már megtalálták, ott már nincs olyan, hogy ez az enyém, s ahhoz neked semmi
közöd..., hanem csak az van, hogy minden a miénk. Lukács, nem a Kovács Lukács,
hanem a szíriai orvos meg is írta az Apostolok Cselekedeteiben, hogy azok, akik már
megtalálták a Messiást, azoknak egy volt a szíve-lelke, egyikük sem mondott
birtokából semmit sem a saját tulajdonának, hanem mindenük közös volt... nem is
akadt közöttük szűkölködő, mert azok, akiknek földjük vagy házuk volt, eladták, s az
eladott javak árából mindenkinek adtak, kinek-kinek szükségéhez mérten.
Dehát, aki nem hallja meg, hogy az Isten szólongatja őt: Pista Pista!, akinek a
lelke nem a Szentlélek temploma, aki meg nem találta még a Messiást, az igyekszik
gazdag lenni, és rendőrt meg katonát akar javai védelmére. Ha pedig nem sikerül
neki gazdagnak lennie, akkor fegyvert szerez, hogy megölje a gazdagokat, akik miatt
nem tudnak élni a szegények. És mindenki öl mindenkit. Ilyen a feje tetején levő
világ, ilyent rendeznek be maguknak, akik nem mennek utána Jézusnak. Hogy ez ne
így legyen, hanem hogy a világ Isten Országává formálódjék, ezért sétált Jézus a
Jordán partján fel s alá. S hogy a Kovács családban minden úgy legyen, ahogy Jézus
akarta, most csinálunk valami szépet. Mit? Isten áldását kérjük Tádéra, Beára,
házasságukra. Ne várjunk vele tovább!
Városmajor, 2000. november 12.
A széphalmi szombat esti prédikációkat megírom. Tagoltan felolvasom. Így
történt tegnap is. Forró lett utána hangulat. Valakik leültettek a mise után a
hittanteremben egy kicsit beszélgetni, az énekeseink pedig azt mondták, hogy
telefonon beszéljünk meg egy időpontot, amikor majd eljönnek - tisztázni a dolgokat.
Így kezdtem:
Vannak az írástudók. Az Újszövetség nyelvén: grammateüs, többes számban:
grammateis. A gramma betűt jelent magyarul. Jézus ajkára adva 22 ízben kerül elő ez
a szó az evangéliumokban. Megérne egy prédikációt: megnézni, miket mond Jézus az
írástudókról. A vastagját viszont tudjuk e megnézés nélkül is: kezükbe adatik Jézus,
szenvednie kell tőlük Jézusnak. Gyilkosok, próféta-gyilkosok, Jézus-gyilkosok. A
mai evangéliumi szakaszban azonban másfelől közelíti meg őket Jézus. Más
jellemvonásaik kerülnek elő.
Előbb azonban nézzük meg, kik voltak ezek az írástudók. A Jézus korabeli
zsidó nép írni, olvasni tudó nép volt, de nem a maga teljességében. Csak minden
második tudott. A férfiak. Ők vezették a család imádkozását, amelynek része lehetett
a tóra egyes részeinek a felolvasása is. Minden zsidó településen volt zsinagóga.
Minden zsinagógában volt a serdülő fiúk számára iskola. Minden harmincadik évét
betöltött zsidó férfi jelentkezhetett a szombati zsinagógai istentiszteleten olvasásra.
Jézus is jelentkezhetett. Tudjuk, hogy a názáreti zsinagógában Izajás tekercsét kapta.
Jézus tudott írni, olvasni, de nem volt írástudó.
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Jeruzsálemben viszont volt főiskola is. Jeruzsálem pusztulása után pedig a
tengerparti Jabnéban, görögül: Jamniában. A talán három éves főiskolának egyetlen
tárgya volt: a zsidó szentírás beható ismerete. Jézus nem végezte el ezt a főiskolát.
Szent Pál igen. Életírói úgy sejtik, tizenhárom éves volt, amikor elkezdte. Az iskola
minden szellemi pályára képesített: hivatalnokok, ügyvédek, stb. lehettek, akik
elvégezték azt. Ők voltak a zsidó társadalom nadrágos emberei. Rajtuk kívül még két
réteg alkotta a zsidó társadalom elitjét. Az egyik volt a főpapoké. Ezek Lévi törzsének
tagjaiból, akik mind papok és leviták voltak, emelkedtek ki. Nem végeztek főiskolát.
A másik réteg volt a vagyoni arisztokrácia, a vének. Magyar történeti megfelelői a
virilisek, a legtöbb adót fizetők, a leggazdagabbak. Ők sem végeztek főiskolát. A
főpapok és vének nem szellemi elitje mellett az írástudók adták a zsidó társadalom
szellemi elitjét.
A mai evangéliumi szakaszban Jézus így jellemzi őket: megkülönböztető
hosszú köntöst öltenek magukra, várják, hogy köszönjenek nekik, ha megjelennek
valahol, akár zsinagógában, akár evéssel összekötött találkozókon, igényelték maguk
számára a megtisztelést kifejező helyeket, a végzettségüknek kijáró megbecsülést. Ez
a rajz megfelel a társadalmi elit viselkedésének. De Jézus mond ennél súlyosabbat is
róluk: felélik az özvegyek házait. Hogyan tudhatták felélni? Minden társadalomban
vannak perek, vannak jogi ügyletek. Jókai és Tolnai Lajos regényeiből jól ismerjük a
pereskedő nemeseket, gazdagokat, akiknek vagyonát megemésztik a pereket
bonyolító ügyvédek, azaz - zsidó fogalommal - írástudók. De mivel ők teológia
főiskolát végeztek, ezért imádkozó ügyvédek is voltak. Csak színleg imádkoztak
nagyokat. Jézus nem tartja igazi Isten megközelítésnek imádságukat, ha az
árukapcsolásban van az özvegyek kiforgatásával vagyonukból, házukból. Bőven
lehettek a korabeli köz- és magánéletnek, és Jézusnak is sztorijai erről, melyeket az
evangélisták nem jegyeztek fel, de amelyek Izrael életében mindennapiak voltak.
Jézus summáz: ezektől az írástudóktól óvakodniok kell a tanítványainak.
Akkor is óvakodniok kell tőlük, ha gazdagként gazdagon dobálnak a
templomperselybe. Kitől nem kell a tanítványoknak óvakodni? A szegény özvegytől,
aki nem a feleslegéből dob a perselybe, hanem mindent odaad, egész vagyonát.
Hát ezt megkaptuk. Meg, mert mi sem vagyunk képesek másra, csak arra, hogy a
feleslegünkből dobáljunk különböző perselyekbe. Mindent nem tudunk odaadni,
egész vagyonunkat nem tudjuk odaadni, mert ha ezeket odaadjuk, elmehetünk
koldulni. Tőlünk is óvakodniok kell azoknak, akik Jézus tanítványai. Jézus is
óvakodik tőlük és tőlünk, mert a gazdagok dobálásai a perselybe árukapcsolásba
vannak egy másik magatartásukkal: kezükbe kerül Jézus és szenvednie kell Jézusnak,
egész a kereszthalálig.
Ha egy jó keresztény meghallja ezt a mai szöveget, mit tehet. Háromfélét is.
Az egyik: nem törődik vele, mert nyilvánvalóan képtelenségnek tartja. Elviseli az
evangélium felolvasását, s elvárja papjától, hogy őt megnyugtatóan kimagyarázza a
szöveget. Megmagyarázza, hogy Jézus nem arra gondolt, amit mondott, hanem az
ellenkezőjét gondolta annak, amit mondott. Ezek után a jó keresztény elmondja a
krédót, az egyetemes könyörgéseket, s részt vesz a szentmisének áldozati részén,
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amely szükséges eleme a vasárnapi misehallgatási kötelezettség teljesítésének; az
evangélium s a prédikáció nem feltétlenül szükséges eleme. Áldozik, szépen énekel, s
hazamegy.
A másik: Jézusnak, az Isten emberének az a dolga, hogy ilyeneket mondjon. Az
evangélium tele van az ilyesmikkel: adja el minden vagyonát, tartsa oda a másik
arcát, legyen mindenkinek a szolgája, mossa a többiek lábát stb. Nem érdemes ezeken
megütközni. Része ez a szent zöldség-gyűjteménynek. A hét hat napján úgy is körül
veszi az embert mindezek ellenkezője, a vad kapitalizmus vért és velőt kívánó,
tizenkét órás hajszája, a sohasem elég pénzért rohanás, a running after the dollars.
Legalább ilyenkor hall az ember mesét az egészen másról, aminek - sajnos - nincs
megfelelője a való életben.
A harmadik: a dühöngés a szent zöldség-gyűjtemény miatt. Minek olvassák fel ezeket
az irrealitásokat!? S a dühöngés a prédikáció miatt, amely megmagyarázza, hogy
Jézus dehogy is gondolt arra, amit mondott. Dühöngés, hogy eljön az ember a
templomba: etetik szamársággal, s utána megmagyarázzák, hogy nem azt hallotta,
amit hallott. Gyereknek nézik, kiskorúnak. Azért még sem esz meg az ember mindent
stb.
Ez a háromféle magatartás lehetséges. Vagy lehetséges egy negyedik féle is?
Bizonyára. De ezt a negyedik félét a prédikáció már nem mondhatja el. Ezt már csak
az Isten népe tárgyalhatja meg, amely tudja, hogy Jézus igéi az Isten szava hozzánk, s
azzal szóba kell állni. A nem Isten népe nem áll vele szóba. Az elmondja a krédót,
meg a többit s hazamegy, miután teljesítette misehallgatási vallási kötelezettségét. Ezt
a negyediket a prédikáció nem mondhatja el. Én sem mondtam el. Ezt azért
gondolom szükségesnek megemlíteni, hogy meg ne verjen senki se. De ha valaki
Isten népeként meg akarná tárgyalni ezt a negyedik változatot, gondolom, a
hittanterem rendelkezésünkre áll. Amen.
Az Ament nem olvastam fel. Helyette mondtam valamit. Más az, ha az ember a
képernyőt nézi, s más az, ha valakik szemébe tekint. Hivatkoztam az első
olvasmányra. Benne a szareptai özvegy mindenét odaadta Illésnek, s nem fogyott ki
olajos korsója, nem ürült ki lisztes zsákja. Törvénye ez a mindent odaadásnak.
Városmajor, 2000. november 13.
Ma van a nagy nap, amikor a BOCS-ban végre előadom botrányos
dolgozatomat - Mit vársz a Bokortól? -, amelyről testvéreim egyik közösségünkben
úgy leszedték a keresztvizet, hogy elment a kedvem valamelyik írásomat még házi
feladatként ajánlani. De eléje bocsátom a dolgozatnak bevezetésként ezt a frissen
született rövid kis írást:
Tisztelt Hallgatóság!
A Bokor fennállása 56. évének vége felé egy vallomást írok közel fél éve elkészített
dolgozatom elé. E vallomás meghallgatására a BOCS kiválóan alkalmasnak látszik.
Azért látszik annak, mert a BOCS csak ökológiai csoportja a Bokornak, de bőven
akadnak benne olyanok, akik nem tagjai Bokor egy-egy alapközösségének, azaz egy
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kicsit kívülről is látják azt a szerény méretű kicsi ligetet, s nem erdőt, ami a Bokor.
Vagy látják, vagy nem, én mindenképpen belevágok a vallomásba: három korszakra három bosszantásra - vagyok kénytelen bontani a Bokor eddigi életét.
Az első harminc évben bosszantottuk szocialista hazánkat. Szép, szép ez a
szocializmus - mondtuk - de nem kellene az elepi juhistállókba vinni a kulákokat.
Erre a Párt válasza '52-ben a Fő utcán: "Bulányi mester, mi megnézzük magunknak
azokat, akik erkölcsi alapon akarnának szembe helyezkedni velünk, s nem várjuk
meg, amíg maga meglelkigyakorlatoztatja nekünk a kapitalistákat". Életfogytiglani
börtönnel díjazták e lelkigyakorlatoztatási törekvésünket. Már '52 előtt is ilyesmin
törtük volna az eszünket? Alighanem ők is olvasták azt a szép jövőjű, '49-es
karácsonyi elmélkedést, s ilyen szándékokat véltek kiolvasni ebből az ártatlan
"környezetvédelmi" írásból.
1976-ban aztán szocialista hazánk aláírta a Helsinki-megállapodást Ez tisztára mosta
a kisközösségeket: nem akarják megdönteni a népi demokráciát. Még e '76-os év
szeptemberében el is készül Bay Lászlónak, az ÁEH katolikus főosztálya
igazgatójának előterjesztése arról, hogy e Hivatal meg kell magyarázza a
püspököknek, hogy a Bokor tulajdonképpen nem az állam, hanem a katolikus egyház
ellensége. Ezt Lékainak meg kell ennie, ezért lett bíboros, ezért kerülhetett a magyar
Sion ormára. Ha színre, ha szóra - de meg is ette. Gyorsan. Még ez év, tehát '76
decemberében elő is terjeszti a püspöki konferencián megrendszabályozásunk tervét:
minden püspök listát kap Lékaitól (azaz az említett Hivataltól), hogy mely papjait
kell megbüntetnie. A püspökök egy része ellenáll: Endrey váci megyéspüspök feláll a
konferencián, s a maga listája neveiről ezt mondja: "Egyházmegyém legjobb papjai,
pertu barátaim". De nagy az ereje még szocialista hazánknak: az ellenálló püspökök
meghalnak vagy beadják derekukat. S a Hivatal parancsszavára a hierarchia "a hont
kivont szablyával óvta" ellenünk: áthelyezések, nyugdíjazások, felfüggesztések, papi
működési engedély megvonása. Ezzel párhuzamosan - mert Bay László megígérte
Lékainak az állam segítségét e rendcsináláshoz - vagy 80 útlevél bevonása, s harminc
fiatalunk ül három-három évet Baracskán mint a haza ellensége: nem akarnak lőni
embertársaikra. Csúnyák, hazafiatlanok, nem magyarok és nem is keresztények. Azok
sem, mert az egyházak hívő tagjai jól tudják, hogy a Hegyibeszéd teljes harmóniában
van hazafias kötelességeink teljesítésével. Hát így bosszantjuk szegény hierarchiánkat
mind a mai napig.
Mind a mai napig? De hát hol van itt akkor helye a harmadik korszaknak, a harmadik
bosszantásnak? Amíg a Bokor el nem végzi a maga konstantíni fordulatát, kitartóan
fogja bosszantani a hierarchiát. Ez a fordulat - adja Isten - minél később következzék
be! Ha lehet - soha. De tíz év óta vannak e fordulatnak bíztató, azaz inkább
szomorító jelei is. Átfedés van a bosszantások között, mert tíz év óta valakik a
Bokorból bosszantják a Bokrot, magát is. Éppen azzal bosszantják, hogy ilyeneket
mondanak: a Bokor konstantíni fordulatra készül. Megvallom: a bosszantók közé, és
nem a bosszantottak közé tartozom, s már itt is vagyunk mai előadásom tárgyánál,
mert arról van szó - amit az elvtársak éles szeme már ötven év előtt meglátott -, hogy
a kapitalistákat akarjuk meglelkigyakorlatoztatni. Immár azokat, akik a Bokor
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soraiban találhatók. Milyen címben is állapodtam meg Faragó Ferivel a tavaszon?
Neoliberalizmus és kereszténység.
Felolvasandó dolgozatomnak más a címe, de azért erről szól. Kész van már
vagy öt hónapja. Mert június végén részt vettem - szótlan, egyszerű jelenlevőként - a
Bokor egyik lelkigyakorlatán, s az ott elhangzottaknak olyan mély hatása volt rám,
hogy utána néhány héttel megszületett bennem ez a Bokor-bosszantás, amely meg is
jelent a Tájék szeptemberi számában: Mit vársz a Bokortól?

Adventi napló

4. A D V E N T I

1

NAPLÓ

Tartalomjegyzék
4. A D V E N T I N A P L Ó.............................................................................................................1
Városmajor, 2000. november 19......................................................................................................1
Budavári, 2000. november 24..........................................................................................................4
Városmajor, 2000. november 25......................................................................................................7
Városmajor, 2000. november 30......................................................................................................9
Városmajor, 2000. december 2......................................................................................................12
Városmajor, 2000. december 3......................................................................................................14
Városmajor, 2000. december 4......................................................................................................17
Városmajor, 2000. december 10....................................................................................................19
Városmajor, 2000. december 11....................................................................................................20

Városmajor, 2000. november 19.
Nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Nem tudom,
hogyan értették félre a tanítványok Mesterüket. Mert elmúlt azóta nemcsak a
Tizenkettő nemzedéke, de utána még vagy hatvan emberöltő is, és Nap, Hold,
csillagok egyelőre még mindig a helyükön vannak. Az is olvasható az
evangéliumokban, hogy nem járják végig a tanítványok Izrael városait, és
hatalommal eljön az Isten országa. És végigjárták a tanítványok, s Isten országa nem
jött el hatalommal. Késik már 2000 éve. A tanítványok pedig átadták értesüléseiket a
következő nemzedékeknek.
Szent Pál arról tudósítja Korintusból - s az evangélistáknál korábban! - a
Tesszalonikában élő keresztényeket, hogy "mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr
eljöveteléig" nem kerülünk kiváltságos helyzetbe azokkal szemben, akik már
elhunytak az Úrban, mert azok feltámadnak, s "azután mi, akik élünk, akik
megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására, a levegőbe, s
így mindenkor az Úrral leszünk". Öt-hat évvel később pedig Efezusból azt írja a
korintusiaknak, hogy lehetőleg ne házasodjanak meg, mert akik megnősülnek,
azoknak gyötrelmeik lesznek, amiktől Pál szeretné - nagy együtt érzéssel! megkímélni férfi testvéreit. De azért se gyötörjék magukat asszonyokkal, mert a
hátralevő idő rövidre van szabva, kevés van hátra a parúziáig, ilyen kis időre semmi
értelme már az ilyesminek. Írja mindezt az első század ötvenes éveiben, két-három
évtizeddel Jézus halála után. Kapóra jött neki az első keresztény nemzedék hiedelme.
Kapóra, mert Pál számára Krisztus kereszthalálával be is fejeződött az emberi
történelem. Be, mert az Atya kiengesztelődött Jézus halála által, többé nem haragszik
reánk, meg vagyunk váltva, s akadálytalanul mehetünk is be az örök életbe.
A Jelenések könyve is tudhat valamit erről a hagyományról. Az Isten megelégeli a
keresztények vértanúságát, egy atomháborúval elpusztítja a Római Birodalmat, s
elkezdődik az Isten Országa... talán már a Jézus utáni második nemzedék életében.
Hogyan? Úgy, hogy előbb ezer évig uralkodnak itt a földön, utána pedig jön a boldog
örökkévalóság, s a hitetlenek, a pogányok, a gonoszok megnézhetik magukat. Így
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gondolták, bár Jézus szerint az Atya nem haragszik senkire, napját felkelti a
gonoszokra is, nem csinál semmiféle háborút, mert nem mindenható, csak mindentadó. De hát ez a hiedelem a történelem gyors befejezéséről mégis csak van,
megörökíti mind a három szinoptikus evangélium, csak János evangéliuma nem tud
róla.
Albert Schweitzer is hitelt ad az evangélistáktól ránk hagyományozott jézusi
nyilatkozatoknak, és úgy gondolja, hogy Jézus valóban hitte ezeket, s be nem
teljesedésük miatt kiáltja a kereszten: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ha
ezt hitte, aligha ő a Fiú. Felhagy tehát a teológiával, melynek a maga korában egyik
legnagyobb művelője, s elmegy Lambarénába a leprások orvosának. Mert ha Jézus
nem is az Isten fia, de tanításának az a része, hogy jót kell tenni embertársainkkal,
mindenképpen érvényes.
Hogyan és mit értettek félre a tanítványok, nem tudom, de félre kellett érteniök őt.
Miért? Azért, mert egyházunk azt tanítja, hogy Isten valóságos fia, és mint ilyen nem
tévedhetett? Talán ezért is. De nemcsak ezért gondolom, hogy félre értették őt. Azért
is, mert Isten nem dolgozik átabotában. A következő vasárnap lesz Krisztus
királyságának ünnepe, s ha a történelem Jézus napjaiban befejeződik, akkor Isten
lezárja a történelmet, mielőtt az elvégezte volna azt, amire a történelem lett. Mire
lett? Arra, hogy megvalósuljon az Isten Országa. Ha pedig arra, akkor minden tőlem,
tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy ez megvalósuljon, s a történelem dolgát elvégezvén! - valamikor végre be is fejeződhessék.
Vincze Anikó az egyik ifjúsági misén nagyon kedvesen rám mosolygott, s csak annyit
mondott: Kitartó vagy, Gyurka bácsi. Hát ehhez az elismeréshez hűen, most arról
elmélkedem, hogy megtesszük-e azt, ami tőlünk telik. A Bokor hagyományaihoz csak
az illik, hogy "ne tűrj megállni az ostoba van-nál, s nem vágyni többre kis mái
magamnál". Ötven-hatvan évvel ezelőtt megteremtettük a kisközösséget, s
megtanultunk hitünkről gondolkodni. Ha nem tanultunk volna meg, akkor a mai
szöveg hallatán, meghallgatnánk a papunkat, s elhessegetnénk magunktól azt a
gondolatot, hogy Jézus tévedett, bár kétségtelen, hogy nem valósult meg, amit az
evangélisták ránk hagyományoztak. Húsz esztendővel ezelőtt pedig befejeztük a
magunk részéről az atom- meg nem-atom háborúkat, inkább leültük a magunk három
esztendejét Baracskán. Hittük, hogy gondolkodás- és élet-átalakítás nélkül nem
lehetséges az Isten Országa. Kell a meta-noia, az át-gondolás! És hüvelybe kell dugni
a kardot ahhoz, hogy az Ország eljöhessen. Nem üresbe imádkoztuk, hogy "jöjjön el
a te országod".
Az elmúlt hét első napján a Bocs-nak tartottam e teremben előadást arról, hogy mit
várok a Bokortól. Az egyik hozzászóló biztosított bennünket, hogy a kapitalizmus, a
neoliberalizmus sem örök, ez a gazdasági rendszer is belehal majd ellentmondásaiba.
Az volna most a Bokor hagyományaival ellenkező, ha arra az eredményre jutnánk,
hogy megvárjuk, amíg ez megtörténik. Mert félszázada nem egyeztünk ki azzal, hogy
hallgatói maradunk az igének, ha értjük, ha nem. S az elmúlt negyedszázadban nem
értük be azzal, hogy majd csak lesz HEL, amely dolgozik keményen azért, hogy ne
legyen állampolgári kötelesség a tömeggyilkosság, hanem azt mondtuk, hogy
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"Kérem, mi szelídek vagyunk!", és ültünk miatta. Ezt a vonalat kell folytatnunk, s
"szép új világunkban" radikálisan el kellene utasítanunk a többet birtokolni akarást.
Ennek pedig van egy lehetséges megoldása. De el nem mondom, hogy mi ez, mert
nem akarlak bosszantani benneteket, s nem akarom, hogy azt mondjátok, hogy már
semmi másról nem tudok beszélni, csak erről.
Annak ellenére, hogy igazatok van. Mert véget ért a tudományom, s csak erről
tudok beszélni. Arról, hogy hogyan lehet kihúzni a neoliberalizmus lába alól a talajt,
hogy miként lehetne azt "megdögöleszteni" - a Lóci gyerek alkotta műkifejezéssel.
Ha elfelednők az eddig tanultakat, akkor persze beszélnék arról is, hogy továbbra is
kell a kisközösség, a házifeladat, s annak elolvasása és megvitatása. Ha fiaink
jelentkeznének rendőrnek, smasszernak és hivatásos katonának, akkor is volna
lehetőségtek arra, hogy mást is halljatok tőlem. De hál' Istennek, nem ez a helyzet.
Azoknak beszélek, akik még járnak kisközösségbe, s gyermekeiket - fiúkat, lányokat
- nem avatják az illetékes avatók a rendőrség meg a honvédség tisztjeivé, mert ezeket
a pályákat a gyerekeink elkerülik.
Ennek ellenére sem szeretnék unalmas lenni. Inkább megértő. S ennek
jegyében elmondanám, hogy mért nem tud szívetekbe belebújni az, aminek a
belebújásáról beszélne, ha merne, minden szavam. Az első az, hogy - sajnos, vagy
hál' Istennek - java részetek elmúlt húsz éves. Az ember csak gyerekfővel képes
bolondságokra. Magam is gyerekfővel mentem el piaristának. Az első nemzedék
gyerekfővel volt ott mindennap a Szent Annában a hetes misén. A második nemzedék
is gyerekfővel rajzott Kovács Laci körül, s gyerek fővel ment el Baracskára is. S
amikor jámbor világi papoknak eszükbe jut negyven-ötven éves korukban, hogy
elmennek jezsuitának, karmelitának, stb., nem bírják ki a noviciátust, s hazajönnek
papkodni tovább a világban.
A második, meg a harmadik, meg a negyedik, meg a többi "miért nem" - mind ennek
az elsőnek a következménye. Adjam el a lakásomat? Adjam fel a
munkaviszonyomat? A férjem, a feleségem még csak kibírom valahogy, de hegyibe
még bírjak ki, sőt, szeressek másokat is? Mit csináljak öreg és beteg szüleimmel?
Hogyan iskoláztassam gyerekeimet, amikor... Nem sorolom tovább. De akkor hogyan
húzzuk ki a talajt a neoliberalizmus lába alól? Nem tudom.
Azaz, hogy tudom. Mit meg nem tesz az ember azért, akit szeret. Szerelmesnek kell
lenni Istenbe, s ez a szerelem mindenre képes lesz. Lehet szerelmesnek lenni - öregen
is. Az Istenbe biztosan.
Karácsony közeleg. Csak az Úrnak, csak az Úrnak szerelmemet szépen igazolnám énekli Ady Endre. Csakhogy tisztán, szentül éljünk, s az egekben részesüljünk - ezt
meg a Kodály-bicinium énekli. S mi mit éneklünk? Emlékeztek még Stetka Éva
versére?
S ők léptek előre, mikor már nem is vitte őket a lábuk
Még énekeltek, pedig már nem jött ki hang a torkukon
Még léptek előre egy távoli falu felé,
Pedig az út is kicsúszott talpuk alól, s a hideg ég
Szívükre hajolt, úgy folytatta éneküket.
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Jaj, ha kifogyott volna a repertoár! Jaj, ha nem volna több énekünk! Jaj, ha elveszett
volna örökre ifjúságunk! Jaj, ha oda volna a bolondságunk! "Az Isten bolondsága"!
Amely bölcsebb az emberek bölcsességénél...
Vagy bolondok leszünk, s elveszünk egy szálig... De ez a mi hitünk valósággá
válik - énekeltük közel harminc éve a sikondai éjszakában, amikor
még Andi is közöttünk volt - bolondként, fiatalként, mert hittünk valamiben. Amen.
Budavári, 2000. november 24.
l9-én, a bokorportai mise után, délután megyek le Veszprémbe, egyedül.
Terézia már elment a reggeli busszal - befűteni. Most Szabó Laci is ott volt a misén.
Rám testál két jókora csomagot. Az egyik a fúrógép, a másikban szerszámok. Ő majd
szerdán délelőtt érkezik Budaváriba, még nehezebb csomagokkal - boylert szerelni. A
két könnyebbet vigyem le én. Mázlim volt. Köllőd Tamás Széphalomról szintén
hivatalos volt a bokorportai misére, s kocsija van. Útközben felvett engem a
Városmajorban. Laci egyenesen az ő kocsijába pakolta be a Bokorporta előtt a
cuccot. Miklós haza is vitt. Lerakott a Városmajorban, s a csomagokat ki se szedte.
Így aztán délre otthon is voltam, ebédet melegítettem, ebédeltem, szunyáltam is, s
negyedháromra Miklós újra a házam előtt volt, s kirepített az Erzsébet térre a
buszpályaudvarra. Nem győztem hogyan köszönni szeretetét. Igazán segítség volt.
Öt órakor várt Veszprémben Atilla és Marianne, s repített Budaváriba. Félhatkor már
lent is voltunk. Józsi bácsi buzgón harangozott. Hatkor kezdődött a szentmise. Isten
igéje itt, Budaváriban, igazán nincs "megkötve". Ekkor már mögöttem van a
szombatesti széphalmi prédikáció, a vasárnap délelőtti ismétlés a Bokorportán, vagy
az ifjúsági szentmise a szobámban. S itt csak mondom, amit a jelenlevők kihúznak
belőlem. Ha nézem Évike, Viola, Józsi bácsi, vagy Annuska figyelő arcát, tudom, mit
kell mondanom. Van úgy, hogy jobbat, mint amit a számítógép előtt szerkesztek. De
mindenképpen mást. Marianne megköszönte, amikor hazafele mentünk, a misét. A
nők tudják, hogy mi kell a férfiaknak: dicséret és elismerés. Abból élünk. Hogy miket
mondtam, már nem tudom. Csak azt tudom, hogy betege vagyok annak, hogyha
prédikáció után senkitől sem kapok valami megjegyzést. Ha csak ennyit is: egész jó
volt! Vagy akár kritikai megjegyzést is. Olyan ez, mint a szerény taps. Úgy látszik,
enélkül nehezen vagyunk meg.
Talán nyolcan voltunk a misén. A hétköznap is misét hallgatókon kívül ott volt még a
középiskolás Viola - ő olvassa vasárnap a szentleckét - édesanyjával, meg Atilláék,
talán Horváthéktól valaki és egy temesvári asszony. Itt "nyaral" Budaváriban novemberben; jön hétköznap is misére, és buzgón, szép hangon énekel. Egyik nap mikor már búcsúzóban volt - elbeszélgettem vele. Megtudtam, hogy Temesvárnak
700 ezer lakosa van. Talán Zágrábnak, Pozsonynak sincs ennyi. A volt "nagy haza"
mára legnagyobb városa Budapest után? 10-15%-nyi belőle a magyar. Ez durván
százezer. Még magyar városnak sem utolsó. Elmondta, hogy nemcsak katolikusok
adják ezt a százezret, hanem protestánsok is, és új keresztények. Kérdezem, kiket ért
utóbbiakon. A baptistákat, a Jehova tanúkat említi. A temesvári piarista templom
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működik-e? - kérdezem. Ó, igen, egy öreg székely misézik benne, a Való Ferenc atya.
Önkéntelenül szalad ki a számon: a Ferike? Mért "Ferike" nekem az öreg székely?
Szentelés előtti évemben kerültek fel Erdélyből a piarista kispapok tanulni Pestre, s
Való Ferike első évesnek jött a Kalazantinumba, amikor én már bevégzőben voltam
ottani pályám.
Atilláék nem rohantak el mise után. Bejöttek, és hosszan beszélgettünk. A
gyerekekről, Bokor-tagokról meg a veszprémi hitéletről is. Csak a Kolpingot tudták
említeni. Mondták, hogy mindenfelé vannak belőlük. Nem értem, hogyan tudott
meggyökerezni ez a mozgalom. Nem tudtak kielégítő magyarázatot adni. De
Marianne is jár az énekkarukba, Attila is buzgón utazgat rendezvényeikre. Papi
támogatást nem észlelnek. Érdekes volna ennek utánanézni.
A régi plébános, Facsar Sándor, a nyáron - fiatalon meghalt. Egy egész
birodalom plébánosa volt: Révfülöp, Szepezd, Zánka, Tagyon, Szentantalfa, Csicsó,
Szentjakabfa, Budavári - ennyi a Birodalom. Új plébános is került - Zalacsányból.
Még fiatalabb. Talán ötven éves sincsen. Az ő birodalma sem kisebb. Ha megint
meghal valaki, még nőhet is. Itt volt Budaváriban Márton-napon. Szent Márton a
templom védőszentje. Jött a búcsúba. El is vitte a nyári "csöngete pénzből" az
Ecclésia-ban sok pénzért vásárolt kazula-pótló miséző inget - magyarul: kukullát. Az
egyházközség egyik tagja rátelefonált: nem vitte el véletlenül a templomból? Mondta,
hogy igen. Majd visszahozza. Ebből volt egy kis morgolódás...
Nagyon szép őszi napok következtek. Napsütéssel. Hajadonfőtt ültem kint az
"ebédlőben" - kabát nélkül. Pesti kárpitos-bőrdíszműves barátomtól kaptam egy
kárpitosok használják szögkihúzót fakalapáccsal. Két egész délelőtt szögeket húztam
ki Andi - szüleitől örökölt, azt hiszem múlt század végi - rekamiéjának a fa
anyagából. Valami gyönyörű szép ülőke lesz belőle - képzeletemben - tavaszra, az
orgonásban. Lecsonkoltuk ott a múltkor az inárcsiakkal meg Csabával a hatalmasra
nőtt akácokat. Ezekre kerülnek majd a szögtelenített, százados gyalult fenyődeszkák körben-padnak. Befestem s belakkozom. Szép lesz. A csonkolt akác vastagjával már
etetjük az Ákosék építette cserépkályhát, s melegedünk tőle, ha esteledik. Az akácok
vékonyabbja meg elvándorolt Balatonfüredre. Hallom, hogy el is készítette már
belőle Csaba a Gyergyóból érkezett nagypapa segítségével a házuk előtt felállított
"vidám parkot". Azt föltétlenül meg kell néznem.
Amikor megunom a szögkihúzást, lemegyek a Káposztásba. A patak partján
minden rendes évben szeptemberre-októberre irdatlan mennyiségben bújik elő az
ízletes tőkegomba. Az idei nem volt rendes év, mert nem bújt elő. Mutatóban sem.
Későn jött az eső. Megalkuvók azért megeszik a veszprémi piacon vásárolt
kommersz gombát is. De azért én nem adom fel. Egyik nap a hintaágy számára két
méteresre csonkolt akác töviben gazdag tintagomba-telepre akadtam. A tintagomba is
kiváló étel, amíg a lemezei meg nem feketednek. Egy-két napig fehérek maradnak.
Ha szerencsém van, olyankor érkezem, amikor még nem feketedtek meg. Teri leszedi
a kalapokat, s a maradékot gondosan elásom oda, ahol találtam. De azért a
tintagomba nem az igazi. Piciny gomba. A "gazdag" telep kalapjai nem adtak többet
húsz dekánál.
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Ezért aztán nem is adom fel a gombázást; rászánok egy jó órát, s bejárom az
erdőt. Tudom az előző évekből, hogy novemberben a tölcsérgomba olyan
"folyásokban" jelenik meg, mintha sűrűn lenne kiültetve, s egyelni kellene, mint
sárgarépát. Most hiába van november, csak a talaj felső rétege ázott át, s nincs semmi.
Se tölcsér, se egyéb, üres az egész erdő. De aki "kitartó" - nemcsak a kommúnában,
de a gombakeresésben is -, az legalább az utóbbiban elnyeri jutalmát. Már
visszafordulóban, már reménytelenül, már hazafelé véve utamat, hatalmas,
tölcsérgombánál nagyobb, kalapokat látok, olyan - gondolom - öt dekásokat.
Csiperkét, melyet a nyáron - nem volt eső - hiába kerestem. Csiperke! Nézem a
folyás irányát, találok hatot, és nincs tovább. De azért fellelkesülök. Járom tovább az
erdőt. Még egy fiatal, de azért jókora csiperkére találok, aztán "jójcakát". Nem baj,
ezzel is boldogan megyek haza. Azért megmutatom a szerzeményt a hétköznapon is
misét hallgató Annuskának. Tanúsítja ő is, hogy csiperke. Gomba-tanfolyamot nem
végeztem. Vannak könyveim, melyekkel úgy-ahogy azonosítom, amit találok. Aztán
megeszem. Ha nem halok meg tőle, növekszik a gombaismeretem: ez is jó gomba
volt. Egy ízben minden gomba ehető. Másodszor már nem biztos.
Így múlik el a hétfő meg a kedd. Szerda délre várjuk Lacit, aki felszereli
nekünk az Atilláék által Veszprémben megvásárolt, és utánfutójukkal leszállított 120
literes boylert. Laci felakasztja majd a falra, megcsinálja a hidegvíz-, a melegvízvezetéket, beépíti a csaptelepet meg a többit. De Laci nem érkezik meg. Ebédelünk
nélküle. S felhívjuk Szabóékat. Marika veszi fel a kagylót. Tanúsítja, hogy Laci
reggel elindult. S nevetve biztosít, hogy ne izguljunk: Laci biztosan megérkezik, de
nem akkorra, amikorra ígéri, hanem egy vonattal később. Kimegyek elébe
félháromkor, a következőhöz, Laci ekkor sem érkezik. Utolsó lehetőség: hat óra után
érkezik. De hatkor kezdődik a szentmise. Elkezdjük. Terézia kántornő álláshalmozó.
A templomban is. Józsi bácsi tud egyedül is harangozni, de nem tud egyedül
"beharangozni", mert, ilyenkor már két kötelet kell cibálni. Ha nincs férfi, akkor a
kántornő cibálja a kisharangot. Aztán besiet a helyére, s amikor ott van már, akkor
ministráns híján a pap maga húzza meg a csengettyűt a sekrestye-ajtóban, s utána
ünnepélyesen bevonul - egymaga. Az oltár előtt könnyedén-fiatalosan térdet hajt,
majd megfordul, oltárt csókol. Ezután ismerteti, hogy milyen nap is van, kinek és
minek miséjét mondjuk, elmondja az "introitus" szövegét, a felszólítja a kántornőt,
hogy kezdje az éneket. Az elkezdi, s közben figyeli, hogy mikor érkezik az esti busz,
melynek érkezése tompán, de hallik a templomon belül is. Éppen nem énekel, én
következem a "könyörgéssel", amikor a busz érkezik. A kántornő frissen kiperdül a
padból, s megy leszedni Lacit a buszról. Laci lekászálódik a buszról rézcsövekkel,
pakkokkal. S jön be a templomba. A könyörgést befejeztem, s várok. A kántornő
olvassa a szentleckét, majd allelúját énekel. Most már baj nélkül folytatódhatik az
igeliturgia. A szentmise továbbra is Szent Ceciliáé, s nem hálaadó - Szabó Laci
szerencsés megérkezéséért.
Mise után hazamegyünk. Laci átfázva a reggeltől estig tartó utazás miatt. A
szomszéd Gyarmati Karcsi borával kúráljuk. A szerelésre azonban így csak csütörtök
marad, mert péntek reggel fel kell utaznunk. Lacit nem hagyhatjuk házi
asszony
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és segédmunkás nélkül. Mire is menne ezek nélkül!? Majd jövő héten folytatjuk.
Amikor megérkezünk az Erzsébet térre, megvesszük előre a helyjegyet hétfőre, a
reggeli 6,45-ös veszprémire, megmutatjuk Lacinak kocsiállást, ahonnan majd indul
hétfőn a busz. S délre hazaérkezik épségben Római fürdőre. Bizakodunk, hogy hétfőn
majd megérkezik. A 6,45-ösre, nem a következőre. Kizárólag csak azért ám, hogy
Marikának ne legyen igaza.
Városmajor, 2000. november 25.
Azért kellett feljönnöm, mert szombat délelőtt volt a HEL közgyűlése. Hát ez
meg mi? A Hadkötelezettséget Ellenző Liga. Régi motorosok vagyunk a Ligánál.
Péntek este még eljött a Városmajorba Farkas Henrik, az ügyintéző, hogy azsúrban
legyek. Évek óta Merza Jóska a közgyűlés házi gazdája. Oldottan, kedvesen üdvözli a
megjelenteket, szólongatja az előadókat. Engem, is szólít. S felolvasom a
dolgozatom.
Tisztelt Hallgatóság!
Ide s tova tíz esztendeje lesz, hogy a washingtoni magyar cserkész-fiúk és lányok
Bátori Józsefről (magyartanáromól) elnevezett csapatának foglalkozást tartottam. A
foglalkozást azzal kezdtem, hogy megtanítottam nekik énekelni egy népdalt:
Megdöglött a tehén, megdöglött a tehén a zöld lucernától.
Elvitték a Jóskát, elvitték a Jóskát Szeged városából.
Gyere haza Jóska, szívem csücske Jóska!
Olyan árva vagyok, mint a hervadt rózsa.
Gyere haza Jóska, szívem csücske Jóska,
Olyan árva vagyok, mint a hervadt sóska.
Utána kérdések következtek. Mi köze van a tehén megdöglésének Jóskához? Hova
vitték a Jóskát? Ki esenkedik itt Jóska után? Miért lett árva s hervadt az, akinek szíve
csücske a Jóska? Tíz év körüliek voltak ezek az amerikai gyerekek, idő tellett bele,
míg rájöttek, hogy katonának vitték a Jóskát.
Utána a szülők következtek, akik végighallgatták a gyerekeiknek tartott
foglalkozást. Átmentünk egy másik osztályterembe, ahol azt vallották, hogy életük
legérdekesebb hittanóráját hallgatták. Nem a HEL szövegét magyaráztam nekik,
hanem Jézus tanítását, amely semmit sem tud a II. Vatikáni Zsinat szövegéről, amely
szerint a katonák a békét védik.
Amióta hallottam Henriktől a bírót emlegető népdalt, elkezdtem lapozni
emlékeiben, s találtam én is mustrát. Íme:
Sej, haj, katona se lettem volna soha,
Ha az apám bíró nem lett volna.
Háromszor is felírt a császárnak,
Vigyék el a fiamat, a Jóskát katonának.
Semmit sem vétettem Gyarmat városának,
Mégis bésoroztak engem katonának.
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Áldja meg az Isten azt az édesanyát,
Aki katonának neveli a fiát.
Húsz évig neveli világ pompájára,
Húsz éves korába öltözteti gyászba.
Szólnak ott az ágyúk, csattognak a kardok,
Hej, édes jó anyám, én mostan meghalok
(Visszájáról kell érteni ezt az áldást!) Természetesen bőven találhatunk olyat is, hogy
"Jól van dolga a mostani huszárnak, nem kell szénát kaszálni a lovának..." meg "A jó
lovas katonának semmire sincs gondja..." Mindez nem perdöntő. A múlté.
Plusquamperfectum.
A jelen életérzéséről már nem a népdalok vallanak. A '14-es kisháborúra tekint
vissza Harsányi Kálmán A Balkánt jártuk című verse:
És hittük, hogy becsülettel vagyunk banditák.
Sinka István költészete már a századközépi nagy háborút idézi. Felolvasom néhány
rövidke versét, amely érzékelteti, hogy az én nemzedékem már csak sorscsapásnak
tudta megélni a katonai behívót: Kár neki sebbel lehullni, Ének a Don hőseiről, Végül
sírig feketébe, Simon Virág.
Max Weber beszél érzületi és felelősség etikáról, Az előbbi, az érzületi Jézusé. Az utóbbi, a felelősség etika - a hadseregeket is fenntartó politikusoké. Az
elsőt képviselem. Ellenezem a hadkötelezettséget, és ellenzem a hadat is. Muhinál
védte a had a hazát, s rá egy évre a két milliós magyarság egy milliós lett, s a tatár
hazatakarodott volna akkor is, ha had híján életben marad a másik millió magyar is.
Mohácsnál is védtük a hazát, s a 3-4 milliós magyarságból a török kitakarodásakor
már csak egy másfélmillió maradt, s ezzel megírtuk Trianon-sorsunkat. Beszéltem
erről az évtized elején Pécsett, amikor dúlt a szerb-horvát háború, s megkérdezték,
hogyan beszélhetek így éppen most, amikor bármely pillanatban jöhetnek a szerbek.
Mondtam: éppen most kell így beszélnem róla, mert ha nem védjük magunkat, akkor
ennek következtében szerb tisztek fogják vedelni pezsgőnket a Hiltonba, amíg haza
nem takarodnak ők is. De sem Pécs, sem az ország, sem Budapest nem lesz romokká
lőve, s az ország lakosai is életben maradnak. Max Weber felosztásával nem értek
egyet. A jézusi érzület-etika, amely nem ismeri a verekedést, egyúttal felelősség-etika
is. A politikusok haddal alátámasztott felelősség-etikáját emberalattinak, felelőtlennek
tartom.
Lehet válni és lehet pereskedni. De ki is lehet bírni válás és pereskedés nélkül
az asszonyt, akit választottunk magunknak. Lehet háborúzni, rakétákat küldeni
compjúter mellől, s lehet békén kivárni az időt, amikor a területi kérdéseket
népszavazással döntjük el. Persze a rend őreire mindig szükség lesz, de csak oly
értelemben, hogy közlik a tüntetető tömeggel: akik éljenzik a királynőt, húzódjanak
jobbra, akik abcúgolják őt, azok meg balra, hogy középen haladhassanak a
villamosok meg az autók meg a kerékpárok.
A hazát nem kell megvédeni! Elég gyermekeknek életet adni, s azokat
felnevelni. Tavaly nyáron bemondta a rádió: hazánkban minden harmadik újonnan
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beiskolázott gyerek cigány. Ez csak annyit jelent, hogy a század közepére többségben
lehetnek e trianoni hazában. Ha még akkor magyaroknak vallják magukat, nincs
semmi baj. De Isten nem kívánja tőlük. Járhatják a tótok, a horvátok, a szerbek, a
románok útját is. Semmit sem tehettünk ellenük. A cigányok cigány akaratával
szemben is védtelenek leszünk. A hadsereg megvédheti majd a Roma földet. A múlt
század végén nem beszéltünk a tótokról, horvátokról, szerbekről, oláhokról. Most
meg nem beszélünk a cigányokról. Miért? Európa Közösséget és NATO-t és nyugati
életszínvonalat akar társadalmunk. És még mit? Ami e többet birtokolni akarással,
pleonexiával, - magyarul - kapzsisággal együtt jár: jogot akarunk a
nemzetfogyasztáshoz. S nincs felelős politika, amely ez ellen szólni merészelne. Csak
felelőtlen van belőle.
Befejezésül még egy Ady Endre verset olvasok fel a lengyelekről, akiknek másfél
századon keresztül nem volt hazájuk, de lett, mert dalolni és szülni tudtak (Ének a
Visztulán):
Halat a Visztula, s gyermeket
Lengyel asszony ad örökké.
...
Nincs ott pokol és nincs ott Halál,
Ahol dalolni és szülni tudnak.
Városmajor, 2000. november 30.
Dombi Feri csuklik. Két év óta. Egyre jobban. Tudós professzorok vizsgálták.
Nem találják okát, misztikus a betegsége - azt mondták. Kuruzsoltassa magát
természetgyógyászattal, akupunktúrával, amivel tudja és akarja. Nem segített. Egyre
rosszabb lett. Végül is valaki elszánta magát, hogy megoperálja. Feri meg szólt
nekem, hogy mondjam el miséjét "a hó utolsó vasárnapján" - november 26-án Inárcson. Boldogan mondtam igent. Jött is Kundra Pista vasárnap délelőtt
féltizenkettőre, hogy kivigyen kocsijával Inárcsra. Egy órakor kezdődik a mise, hogy
mindenki odaérhessen. Ötig vannak együtt. Tovább nem, hogy mindenki
hazaérhessen.
Feri utolsó vasárnapi miséi Inárcson nem templomi misék. Ha lehetne a
templomban mondania, akkor se tudná, mert nem férnének be. Összejönnek a misére
vagy négyszázan. Az egész országból jönnek. Bérelik tehát az Általános iskola
auláját. Ott elfér a négyszáz.
Megérkeztünk Inárcsra. Gondban voltam a nekem szokatlan körülmények miatt.
Szerencsére, váratlanul megjön az operált Feri. Mondtam is mindjárt, hogy mondja
csak ő a misét. Nincs neki ereje arra; csak segít, hogy minden rendbe menjen - felelte.
Elmondtam a misét, a prédikáció meg az volt, amit a HEL számára készítettem. A
mise után jó negyedórás szünet. Ott volt "Öcsi bácsi" is, ahogy Angelt az inárcsi
fiatalok nevezik. Mondta, hogy figyelte prédikáció közben az arcokat; rájuk volt
írva: ilyet itt még nem hallottak! Szünet után Feri meditációja következett. Volt abban
ellazulás a lábujjvégekig, "csatra" meg minden. Figyeltem a hallgatóságot. Lehúnyták
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a szemüket, kitárták a karukat, hogy befogadják, amiket mond. Épületes látvány volt.
Majd újabb szünet következett, ami után nekem kellett megválaszolnom a
kérdéseket, amiket letettek az oltárra. Nehezen akart a szünet véget érni. Gódor Mari
is szeretett volna valamit hirdetni, de sétáltak, zajongtak. Szóltam Marinak, hogy
majd rendet teremtek. Odaadta a mikrofónt, s mondtam: A mise alatt nem tudtam
megtanítani az éneket, hogy M E G D Ö G L Ö T T A T E H É N. Hamarosan
zengett az egész aula attól, hogy jöjjön haza Jóska, mert valaki olyan, mint a hervadt
sóska. A végén megtapsolták.
A nőtincsi nagytáborban is hiányoltuk Király Náci előadásánál, hogy nem volt
magnó, ami felvette volna, amiket mondott. Sajnálom, hogy itt sem volt. Hat kérdést
kaptam, rázósakat. Miket? Mind elfelejtettem. Csak arra emlékszem, hogy úsztam,
mint hal a vízben, amikor megválaszoltam. Háromnegyed órát beszéltem kötetlenül,
nemegyszer gurult a hallgatóság. Ezennel üzenem a hallgatóságnak, hogy ha valaki
felvette volna magnóra, kérem a kazettát, s a következő "Naplóban" hozom a
kérdéseket s a válaszokat.
Késő este érkeztem haza. Egészséges fáradtsággal. Hamar ágyba bújtam. Másnap
ötkor kell kelnem: 6,45-kor indul Veszprémbe a busz. Megyünk boylert szerelni
Budaváriba.
Sikerült felébredni. Félhétre ki is értünk az Erzsébet-térre. Laci már ott volt. Éppen
fel akart szállni egy buszra, amivel megint délutánra futott volna be Budaváriba.
Mondtuk, hogy jöjjön csak utánunk. Elhelyezkedtünk. Tele volt a kocsi, de nekünk
volt már pénteken előre váltott helyjegyünk. Félkilenckor már Veszprémben is
voltunk. Közvetlen járat, még Fehérváron is csak átrobog. Teri megy vásárolni a
busz-pályaudvar melletti piacra. Hoz finom kakaóst. Kilenckor indul a zánkai járat.
Ismerd meg hazád! Nemesvámos, Hidegkút, Tótvázsony, Barnag, Vöröstó,
Nagyvázsony, Mencshely után érjük el - Budavárit, 10,15-kor. Három és fél óra az út
Budapestről. Lehet kocsival is jönni, az két óra alatt lent van. Csak annak hiába
mondom, hogy elmúltam 80 éves. Nem indul meg tőle.
A lakásban kellemes 12 fok - a csütörtöki fűtés maradéka. Laci azonnal hozzáfog a
szereléshez. Én meg megyek Józsi bácsihoz, elkérem tőle a templom kulcsát, s
mondom, hogy estére lesz mise, ne felejtsen el ötkor, meg félhatkor harangozni. S a
fiával, a közel ötven éves Józsival is beszélek, aki villanyszerelő. Laci ugyanis csak
vízvezetékszerelő-tanár; a drótot összekötni, hogy melegítsen is a boyler, erre már
nincs képesítve. Kundra Pista szólt is az inárcsi Gyenes Józsinak, aki villanyszerelő;
ő lehozza Józsit kocsival - bekötni a boylert. Köszöntem, de ne szórjuk a pénzt;
szólok majd én a harangozó fiának, az ott van helyben, s kér legfeljebb egy ezrest a
szerelésért.
Mondom Józsinak, miről van szó. - Gyuri bácsi, nem érek én rá arra, hogy
maszekoljak. Annyi a dolgom az önkormányzatnál, hogy azt se győzöm. Telefonáljon
Molnárnak Antalfára, az vállalkozó, ő majd megcsinálja. A hegyet könnyebb
megmozgatni, mint Józsit rávenni arra, hogy legalább jöjjön át, s nézze meg... Hiába.
Megyek haza, s telefonálok Antalfára Molnárnak. Bájos női hang szól a masinából: A
férjem munkán van, de adok egy mobilszámot. Megköszönöm, s tárcsázom a számot.
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Elérem Molnárt, s mondom, mi a bajom.
- Hát mért nem csinálja meg a Józsi?
- Azt mondja, hogy nagyon sok dolga van.
- Nekem meg még több.
- Nem tudna mégis eljönni?
- Jó, a hétvégen!
- Pestről jöttem le, s szerdán már vissza kell mennem.
- Jó, akkor szerdán megyek.
- Hánykor?
- Kilencig.
Teri meg - kis szomszédolás után Erzsikénél - főzi az ebédet. Molnár is ebédel
otthon, Antalfán, ahova hazaugrik a munkából. Budavárin robog át, s bejön, hogy
megnézze, mit kell majd csinálnia. Mutatjuk neki, hogy hol a szomszéd
nagyszobában a falon a "doboz". Megnézi, szólni nem szól, elmegy. Laci kedd estig
minden szereléssel kész. Hozzá is fogunk a kerticsapot kiásni, mert nem lehet elzárni.
Pedig jön a tél. Én megyek misézni, ő ás tovább. Hétkor megjövünk a templomból,
Laci lámpafénynél nem tud tovább dolgozni. Vacsorázunk. Az eredeti bűnről már
befejeztük a vitát, a lelkivezetés infantilizáló következményeiről úgyszintén. Főleg
azért, mert én dühbe gurulok attól, amiket Laci mond. Valami szelídebb foglalkozás
kellene: kirakós lórumot játszunk hármasban, francia kártyával. Egy óra múltán abba
hagyjuk. Teri bronzémes, Laci ezüstérmes; hogy ki lett aranyérmes, azt elárulnom
tiltja a szerénység. Lefekszünk. Jó reménnyel, hogy jön a vállalkozó, s a félegyessel
mehetünk haza.
Jókor reggel Laci eléri egy méter mélyen a csövet. Ő rakta ilyen mélyre 15
éve! Rendbe teszi. A kulccsal tudom zárni, nyitni. Betemeti a gödröt. Mit csináljon
még: Tegyen nyelet abba a két ásóba, amelyet hatalmas feszítő erejével eltört. Van két
új nyelem is. "Mindenem van" a pincében. Laci kezdetben nem hitte. De a tények
meggyőzték. Közben elmúlik kilenc, és Molnár nincs. Hívom a mobilszámot. Molnár
elkanyarítja s aztán: Elfelejtettem, mindjárt ott vagyok.
Megérkezik, és megnézi újra a dobozt. Bátran nyitogatja, amiket Ferenczi Andris 15
éve összekötött és szigetelt. Az áramot érzékelő szerkentyűjével villogtat. Nem jó,
nincs földelés. Van még két doboz a falon. A másodikkal csinálja ugyanazt. Hasonló
eredménnyel. Végre a harmadikban talál földelést. Vissza a fürdőszobába. Kis
lyukakat fúr, tipliket tesz bele, aztán csavaroz. Jó a zsinór, amit a pincéből hoztam,
ahol minden van. Felrakja a falra. Átfúr az előszobába, átdugja a zsinórt. Átfúrja az
ebédlő-falat, s kimegy a biztosíték. Fúr másutt, ott nem megy ki. Fúrás nélkül ver be
kicsi tipliket, csavaroz, s már fenn is a falon a zsinór. Beköti a dobozba. Összefonja a
drótot a másikkal és szigetel? Nem ilyen egyszerű a dolog. Hegeszt, kis kapszliba
húz, míg végre készen van. Titokzatos szertartás. Fokozódik ez a boylernál. Legalább
tíz percet matat, mig végre ráteszi az egész kupakot, amit korábban leszedett. Aztán
megforgatja a gombot, s kigyullad. Kész, melegedhetik a víz. Féltizenkettő.
Adogattam, ami kellett neki: hosszabbítót, kést, meg amit nem hozott. Összeszedi a
dolgait, kiviszi a kocsiba, s jön a kabátjáért. Kérdezem: mivel tartozom? Halkan
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mondja: ötezer. Fizetek, mint a katonatiszt. Még mindig olcsóbb, mintha Pista hozza
Inárcsról Józsit. A benzin is többe kerül.
Már amikor Lacit láttam dolgozni, akkor is csodáltam a fejlődést. Most méginkább,
mert én is tanultam villanyt szerelni Közel félszázada. 1957-ben, amikor bújdostam,
azaz bujkáltam, hogy ne vigyenek vissza a börtönbe. A Bürök utcában, egy öt
gyerekes katolikus családnál, voltam a bújtatás fejében mindenes, Takáchéknál. A
férfi valamilyen mérnök volt, az asszony is dolgozott. Vett egy romos házat, s
bütykölte. Nekem megmutatta, hogy mit kell csinálni, s ő ment dolgozni. Én pedig
véstem, fektettem a Bergman-csövet, a drótokat behúztam; ahol kellett, egymásba
tekertem és szigeteltem. El sem felejtettem a tudományt: a csilláromat is magam
szereltem fel a Városmajor utcában. Gyenes Józsi épp a napokban ellenőrizte is, hogy
mit s hogyan csináltam. Lecserélte a gyertyáimat, mint idejüket múltakat. Ma már
nem érvényes, amit tanultam. Pedig azokkal is kigyúlt a villany. Igaz, egy kicsit
sűrűbben ment ki a biztosíték.
Laci is elkészült az ásónyelekkel. Teri is az ebéddel. Eszünk, mindent helyre
rakunk, a felviendőket szatyrokba rakjuk. A templomkulcsot már tegnap este
odaadtam Józsi bácsinak. Ma este már nem lesz mise Budaváriban. Megyünk a
buszhoz, integetünk, köszönünk. 12,29-kor érkezik Zánka felől. Négyre Budapesten
vagyunk, félötre Laci Római fürdőn, mi meg a Városmajorban. Mikor megyünk le
megnézni, hogy megmelegedett-e közben a víz? Sokára, nagyon sokára. De a
karácsony előtti hetet biztosan ott töltjük. Majd rórátékat mondok a falunak - Isten
hajnalán.
Városmajor, 2000. december 2.
A közelmúltban újból meghívást kaptam egy buddhista - keresztény konferenciára. A
számító gép megőrizte előadásomat. Ezt mondtam:
A múltkori
kerekasztalkonferenciánkon felolvastam Gellért Oszkár Istenek versengése c. 1946-ban írt
versét. Íme:
- Királyi sarjként jöttem a világra.
Csodás liget várt s benne palotám.
= Minden proletár király a szívében,
És istállóban szült meg az anyám.
- Nyolcvan esztendőt éltem meg e földön,
Akkor jött értem a boldog halál.
= Nem éltem én csak harminchárom évet,
S úgy haltam meg, mint bárki proletár.
- Hetet léptem, hogy a világra jöttem,
Így hirdettem ki: Buddha született.
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= Futott, menekült anyám velem akkor,
Mert meggyilkoltak minden kisdedet.
- Anyám szíve a nagy gyönyörűségtől,
Mert Istent szült, hetednap megszakadt.
= Az én anyám túlélte a halálom:
Megvárta föltámadásomat.
- Találkoznak a Nirvánában egyszer
Mária, Maya és minden anyák.
= S ti, kisdedek mind, új világot szülnek
Anyáitok, bár bitófákon át.
A versre az mondatott, hogy ötven esztendővel ezelőtt - 1946-ban! - még szabad
lehetett Buddhát és Jézust szembeállítani egymással, de ma már nem szabad.
Érteni véltem a szót: korunk a vallásközi párbeszéd kora, s inkább arra kell
figyelnünk, ami közös Buddhában és Jézusban. Ezen értésem ellenére is mondom a
következőket:
Buddha - úgy gondolom - meg akarja szabadítani az embert a vágyaitól, hogy
megszabadulva azoktól, elérkezzen a vágynélküliség megvilágosultságába,
eljuthasson a Nirvánába. Ezzel a Buddhával csak a történelmi kereszténységet tudom
párhuzamba állítani, Jézust nem. Visszaemlékezem gyerekkorom egyik
lelkigyakorlatára a pesti piarista gimnáziumban, 1930-ban lehetett. A történészprofesszor Balanyi Gyuri bácsi tartotta. Az 1. János levél alapján arról szólt a
lelkigyakorlat, hogy "ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki
szereti a világot, abban nincs meg az Atya tulajdonsága, a szeretet. Mert mindaz, ami
a világban van - a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése -, nem az
Atyától, hanem a világtól van". Ezzel a szöveggel párhuzamba állítható Buddha
üzenete.
E sátáni jelentésű világ-fogalmat Jézus is ismerte, de nemcsak ezt ismerte.
Övéi a világ világossága, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte...,
a kenyér, amelyet ő nyújt, életet ad a világnak, s ahogy az Atya világba küldte őt, úgy
küldi ő is övéit a világba. Mindezeken a helyeken a világ az embereket jelenti, és
Jézus Istene nagyon szereti az embereket. A világ az Isten Országa megvalósulásának
a színtere is.
Jézus is meg akarja szabadítani az embert attól, hogy vágyódjék. De - mire?Az
erőszak alkalmazására, a többet birtokolni akarásra (mint amennyi a másik embernek
jut), az engedelmeskedtetés uralkodására a másik ember felett. Ugyanakkor fel akarja
szabadítani az ember vágyát
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a másik arcát is odatartó megbocsátásra,
a másik emberrel minden javát megosztani akaró adás-törvényre,
s a csak megbecsülni és segíteni akaró szolgálatra,
amelyben kicsik és alacsonyak és utolsók leszünk evilágban, mint a gyermek, de
éppen ezáltal leszünk elsők az Isten Országában, ahol százannyi testvért és nővért
kapunk, százannyi földet és házat, mint amennyit elhagytunk.
Csak a történelmi kereszténységgel tudom párhuzamba tenni Buddha
törekvéseit, eszményeit. Azzal a történelmi kereszténységgel, amely messzemenően
szorgalmazta ugyan a szerzetesi szegénységet, engedelmességet és a nemi vágyaktól
megtartóztatást (ezek Buddhára emlékeztetnek), de érintetlenül hagyta az erőszak, a
gazdagság és az uralkodás gyakorlatát (azaz nem üzent hadat e sátáni vágyaknak).
Norma-túlteljesítésnek állította a szembeszegülést e törekvésekkel, mint amelyeket
Isten, Jézus és az egyház n e m kíván meg az embertől. Ha a szentek helyesnek
tartják a királyok és főpapok erőszak-alkalmazásait és gazdagságát és uralkodását,
akkor igazi szenteknek minősülnek. De ha a szentek mindezt nem tartják helyesnek,
mert Jézus nem ezt tanította, akkor ezek a szentek megátalkodott eretnekek, akiket
ki kell közösíteni az egyházból és máglyán elégetni. Ugyanúgy keresztre kerülnek,
mint a Názáreti. Minden olyan jámborságot, amely érintetlenül hagyja az erőszak, a
gazdagság és az uralkodás világát, nagyra értékeli ez a valóban sátáni világ - akár
Buddha, akár a történelmi kereszténység hagyja érintetlenül e sátáni világ
eszményeit. Buddhát megbecsülte a világ, ahogyan a történelmi kereszténységet is
megbecsülte és megbecsüli a mai világ is. De Jézust és őt értő és követő tanítványait
irgalmatlanul és nagyon gyorsan keresztre parancsolja.
Elnézést kérek, de a buddhizmust, csakúgy mint a történelmi kereszténységet,
csak olyannak tudom tekinteni, mint amelyek elmenekülnek a valódi feladat elől:
biztosítani kivétel nélkül minden ember számára az emberhez méltó életet. Jézus azt
gondolta, hogyha az ember ráteszi életét erre a célra, s csak arra vágyódik, hogy azt
kívánja embertársainak, amit saját magának, akkor eljön az Isten Országa. Az, és nem
a Nirvána.
Elnézést a buddhizmustól is, a történelmi kereszténységtől is. Jézus hüvelybe
dugatta a kardot Péterrel, a gazdagokat pokolra küldte, s nem ismerte el a tekintélyek
uralmát, az engedelmeskedtetést, csak az Isten gyermekeinek szabadságát. Jézus nem
Nirvánát, és nem a hatalmi viszonyokat érintetelnül hagyó evilágot s a problémákat
odaát megoldó
mennyországot hirdetett, hanem Isten Országát, az időben
kibontakozót, amely az örökkévalóságba nő.
Városmajor, 2000. december 3.
Meghalt Vass Tamás, és a hagyatékát gondozó Márta megkért, hogy én is írjak
valamit Tamásról. Szeretnének egy könyvet kiadni - emlékezetét ápolandó. Ezt
küldtem Mártának:
Tamás, az egyházjogász, a filozófus
" A Bulányi György atya vezetése alatt működő kiscsoportokról Kovács László és
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Gromon András felfüggesztésének nyilvánosságra hozataláig még csak nem is
tudtam... azóta módom volt velük és működésükkel megismerkedni, de hangsúlyozni
kívánom, hogy egyetlen kisközösség tagja sem vagyok. Ennek oka nem az objektív
egyetértés hiánya, hanem csakis az én egészségügyi és alkati alkalmatlanságom" írja l982. ápr. 2l-én Lékai bíborosnak Rescriptum iustitiae című nagy terjedelmű
munkájának elején Vass Tamás. (Karácsnyi Ajándék 80. kötet /1982-7/ 107. old. szamizdat) Halász Endre, péceli plébános, szólt nekem alighanem 81 őszén, hogy
levélben megkereste őt egy általa nagyra becsült, kereten kívüli váci egyházmegyés,
egészségileg megrokkant pap. Nem volna-e kedvem vele együtt meglátogatni? Volt.
Így ismertem meg Tamást.
Elmondta, hogy a "Szabad Európa" adásaiból hallott a Bokorról, amely
akkoriban került a magyar közélet ablakába. Tamást érdekelte a magyar katolikus
underground minden ügye. Mi volt ez az "underground"? Keretben levő és kereten
kívüli papok egyaránt tették a dolgukat, foglalkoztak azokkal, akik érdeklődést
mutattak az egyház élete iránt. Vatikáni egyházi férfiú érdeklődik ezekben az években
egy Rómába kikerülő paptól, hogy miféle jelenségről is van itt szó. A válasz:
"Generális atya, minden valamire való rendes pap ezt tette; csak így tudtuk felkelteni
és kielégíteni a hivő katolikus nép igényeit." Ilyen volt ő is, a péceli plébános is.
Tamás mérföldes csizmákkal járta be a Bokrot. Olvasott és olvasott. Mit? A
Bokor szamizdat teológiai irodalmát. Örült annak, amivel találkozott. Egy-két
alkalommal a pesti papi közösségbe is eljött, de nem bírta egészségileg. Az 1999-ben
elhúnyt Bokor-beli pap, Barcza Barna, szintén váci egyházmegyés, rendszeresen
látogatta Tamást. Barátságuk eredményeként megismerkedett több Bokor-beli
fiatallal, akiknek Tamás filozófia-tanfolyamot tartott. Lelkesedtek érte, és azért, amit
tanított. Ennek a filozófiai kurzusnak irodalmi lecsapódásával nem találkoztam, de
átnézve a Bokor szamizdat irodalmát, nyomára bukkantam Tamás irodalmi
tevékenységének, mellyel a Bokrot kívánta szolgálni. Két terjedelmes írásművére
akadtam. A következőkben ezekből szeretnék ízelítőt adni.
Az egyik a már említett Rescriptum iustitiae. Magyarul: AZ IGAZTALANUL
MEGHURCOLTAK JAVÁRA. Mi ez az írás? Levél Lékai bíboroshoz és a magyar
katolikus püspökökhöz. Tárgyát megjelöli a bevezető mondat: "Alulírt Vass Tamás...
P. Bulányi György piarista szerzetes tanár úr és az általa vezetett kisközösségekben
működő paptársai ellen folytatott, folyó vagy a jövőben esetlegesen kezdeményezett
processus criminalis-a (bűnpere) ügyében kívánok részben tanúságot tenni, részben
számukra favorabilis rescriptum iustitiaet (kedvező és igazságos felmentést) kérni."
Tamás levelét nagyon nehéz bemutatni az olvasónak. Magyarul van írva, de
egyházjogi a fogalmazás, amely akkor közérthető, ha latinul beszél. Ennek az
eredménye lesz a bevezetőül idézett mondat is, amelyet le kell fordítani az olvasó
számára. De nem elveszett idő az a hét, amit Tamás rááldozott e levél megírására.
Lesz még idő, amely feldolgozza magyar katolikus egyház e szomorú időszakát,
amelyben a hierarchia a pártállam parancsára kényszerült kést fogni az egyház
hűséges gyermekeire. Tamás húsz éve írt levele ekkor majd kordokumentum lesz,
mely életes képpel szolgál arról a megkötözött állapotról, amelybe az egyház
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hierarchiája került a Vatikán keleti politikája, az 1964. évi "részleges megállapodás"
és Mindszenty bíboros pápai félreállítása következtében. Mutatóban azért idéznék
egy részletet ebből a száz lapos levélből.
Interjú Miklós Imre államtitkárral az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével az
egyházpolitika mai kérdéseiről (Népszabadság 1982. febr. 20.) Az államtitkár így
beszél: "A változó körülmények között a felmerülő új jelenségeket tanulmányozva és
elemezve a legfontosabb, hogy az egyházpolitika segítse a párt szövetségi
politikájának mind teljesebb megvalósulását." Most halljuk, mit mond erről az
államtitkári mondatról Tamás! "Aki tisztában van a marxista ideológia lenini
accomodatiojával (alkalmazás), s így konkrétan az elmélet gyakorlati, dialektikus,
ámde progresszív jellegű megvalósításával, az tudja, hogy az ú.n. szövetségi politika
nem más, mint a nyíltan ateizmust hirdető egypárt-rendszer azon törekvése, hogy az
összes számottevő szervezetet - módszeresen - saját ideológiájának megvalósítására
használja fel. Magyarországon ilyen társadalmi szervező tényező az Egyház is.
Bármennyire ellentmondásosnak tűnik is, e szövetségi politikából gyakorlatilag az a
világos következmény származik, hogy az ateista elveket... magával az Egyházzal
akarja végrehajtatni. Ezért tehát a dialektikus haladást alapul véve nagyonis
elképzelhető, hogy az egyház és az állam között létrejött konkordátum szövege, mely
a szövetségi politika alapjául szolgált, a közös etikai pontok hangsúlyozásával még
semmiben sem tért el az isteni és az egyházi törvénytől, de a progresszív
megvalósítási gyakorlat már menetelesen egyre több olyan elemet tartalmaz, melynek
végrehajtása egyre inkább összeegyeztethetetlen az isteni és egyházi törvénnyel. Erre
utal az államtitkár idézett mondatából a mind teljesebb megvalósulás is. ...
Amennyiben tehát a "bulányisták" vagy akárki más engedetlen vagy kontesztál, ez az
engedetlenség vagy kontesztálás nem az isteni és egyházi törvényen alapuló
Tanítóhivatal vagy hierarchia ellen szól... hanem azok ellen a törvények ellen, melyek
nem isteniek, nem jézusiak - bárki és bármilyen hatalom hirdesse is, akár keleti, akár
nyugati, akár ú.n. marxista, akár ú.n. kapitalista. Minden hatalom ellen, amely
ellenemond a természet- és isteni jog alapján az emberi méltóságnak, a
szabadakaratnak."
Kell-e mondani, hogy Tamás semmiféle választ nem kapott a hierarchiától,
levelének címzettjétől. De azért nem dolgozott hiába, a Karácsonyi Ajándék 80. kötet
őrzi a levelet, s az idő neki dolgozik, meg annak az Istennek, akit életével szolgálni
akart.
A Karácsonyi Ajándék 92. kötete (1983/10) is őrzi nyomát: INTRODUCTIO,
azaz bevezetés a "Keressétek az Isten Országát!" c. könyvhöz. Terjedelme még
nagyobb, mint az előzőnek, a Rescriptum iustitiae-nek. Tamás felhasználja ezt az
Introductio-t arra, hogy elmondja: hogyan látja a világot. Tamás módjára mondja el tehát filozófusként, pszichológusként. Megvallom, kevés a műveltségem arra, hogy
Tamást interpretálni tudjam. Már az egyházjogászt is inkább csak sejtettem, mint
értettem. A filozófus és pszichológus Tamást inkább csak csodálni tudom, s
reménykedni abban, hogy barátai, tanítványai között akad olyan, aki kézirataiból fel
tudja támasztani azt a skolasztikát, amelyet egy másik Tamásnak, az Aquinóinak
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nyomán a mi Tamásunk a II. Vatikáni Zsinatot követően korszerű ruhába öltöztetett.
A mondott Introductio azonban filozófián és pszichológián túl még egyéb
"mellékterméket" is eredményez. Ezt a egyebet nehéz meghatározni. Inkább idézek
egy szakaszt az Introductio-ból, s ennek nyomán igyekszem majd nevesíteni ezt az
egyebet. A felvilágosodás indította szekularizációról beszél e szakaszban.
A szekularizáció "legkonkrétabban a pasztorációban váltott ki változási
folyamatot, melynek lényege: a pásztor menjen a nyája után. Sokan voltak, akik
utolérték a nyájat, és azonosulási problémával küszködtek, küszködnek. Az Egyház
gyakorlati életén belül a szekularizáció oly nagyarányú konfliktust idézett elő,
amilyen nagyarányú a távolság az Egyház és a jelen szekularizált világ között. Ezen a
távon helyezkednek el a nyájuk után menő pásztorok, egymástól meglehetős
távolságban. A pasztoráció-fejlődés legújabb szakaszán találhatók a bázisközösségek.
Azok a pásztorok, akik ilyen bázisközösségeket hoztak létre, nyilvánvalóan utólérték
nyájukat. Ám ez még nem minden, mert mihelyt utolérték, kezdtek szót váltani velük,
s hamarosan rájöttek: a kollektivizált ember csak a sok egyedet ismeri, akik többékevésbé egyformák, és nincs pásztori előjoguk. Ha a pásztor ilyen körülmények
között kommunikálni akart nyájával, e kommunikációt kénytelen volt mintegy a nyáj
tagjaként velük egy szintről indítani. A nyájon belül megszerezhette ugyan a jogot a
vezetéshez, de a nyáj minden tagjának van ilyen lehetősége. Ezzel elérhette, hogy a
bázisközösség minden tagja ugyanolyan kötelességnek érezze a pasztorációt, mint ő,
a lelkipásztor. Innen már csak egy lépés a papi hivatások gyors növekedése, hiszen a
bázisközösségekből egyre többen vehetik életre szólóan komolyan a Jézus egyházáért
végzett munkát... A velük kapcsolatos ellenérzés azonban jelentékeny... minél
távolabb van ettől a homogenizációtól a szemben álló személy, annál inkább...
Azt hiszem, Tamás itt rámutat a hierarchia idegességének arra az okára, ami a
pártállami hatástól függetlenül is idegessé teheti a hierarchiát a bázisközösségek
láttán. Ha nem megy a pásztor a nyáj után, ha nem válik homogénná a nyájjal, ha
nem biztosít azonos lehetőséget a magáéval a nyáj tagjainak, akkor nem jelentkezik
az "ellenérzés". Hogyan fogalmazzuk meg Tamás gondolatának műfaját? Nem tudom
most sem. Csak annyi világos, hogy lélektanilag fúr bele egy olyan jelenségbe, amely
sorsdöntő lesz az egyház életében a szekularizáció következtében: nincs hatékony
lelkipásztorkodás homogenizáció nélkül, a papnak nincs előjoga, a laikus nem
"laikus", hanem hátizsákjában hordja a marsallbotot. Új idők új dalait énekelte vele
Tamás.
Túl e "melléktermékeken" azért foglalkozik a kiválasztott művel is. Kritikáját
három szóban foglalta össze: maximalizmus, radikalizmus, egyoldalúság. Lássuk a
nagy tanulmány befejezését.
Maximalizmus - A szerző azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy a teljes jézusi
programot kifejtse. Ez a program valóban maximális végcélú, amely az emberi
természetnek megfelelő, az egész emberiség fejlődését meghatározó, az
Abszolútumot megközelítő feladat. - Ez nem P. Bulányi György elvárása, hanem az
Istené.
Radikalizmus - A maximális célt teljesen elérni, csak teljesen lehet. A szerző
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valóban nem törődik sem a metanoia, sem az állhatatosság lélektani problémájával,
de nyilván nem is az a dolga ebben a könyvben. Dolga lehet, és kell hogy dolga
legyen neki éppúgy, mint bárki más lelkivezetőnek a konkrét ember konkrét
problémáival kapcsolatban; mégpedig a legmesszebbmenő megértésig,
együttmunkálkodásig és segítségig.
Egyoldalúság - A konkrét önzetlenség megnyilvánulása az éhezők táplálásában
és az erőszakmentességben - magában a könyvben, tehát az elméletben nem kap
nagyobb hangsúlyt, mint amennyit fontossága alapján, természetszerűen megérdemel.
Az összes többi szeretet-programhoz viszonyítva a gyakorlatban e két konkrétum
valóban messzemenően kimagasló hangsúlyt nyer, de talán így sem többet, mint
amennyit a problémák akút jellege megkíván.
Csak tallóztam Tamás szellemi kincsei között. Ha valaki majd többre
vállalkozik, s bemutatja nekünk Vass Tamás teljes szellemi arcát. a magyar katolikus
egyház oly sokak számára ismeretlen gondolkodójáét, akkor a Karácsonyi Ajándék e
két írásáról ne feledkezzék meg, sok kincset találhat benne.
Városmajor, 2000. december 4.
Az elmúlt vasárnap első olvasmányát Jeremiástól kaptuk. A mai vasárnapét
tanítványától, Báruktól. A jövő vasárnapét Szofóniás könyvéből, a negyedik
vasárnapét pedig Mikeástól. A hétköznapok első olvasmányait pedig Izaiástól.
A mai olvasmány arról szól, hogy Izrael népe hazajöhet a babyloni fogságból.
A jövő vasárnapi arról, hogy az Úr elűzi Izrael ellenségeit. 24-én pedig arról hallunk
majd, hogy az efrátai Betlehemben megszületik, aki uralkodni fog Izrael felett, s
hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. Ellenség, uralom, hatalom...
A Tóra és a Próféták, azaz az Ószövetség egésze, bizony honfoglalási és hont
megőrzési ének. Ilyen a Zalán futása is, bár annak harcait s eredményét, hogy a
kacagányos Árpád csak elfoglalta nekünk, magyaroknak, a Kárpát medencét 895-ben
egészen a Dunáig, s aztán 900-ban a Dunántúlt is Bécs aljáig, amely kis poros falu
volt még akkor - egyik adventi vasárnapon sem olvassuk. Bizony a zsidó
honfoglalásról és hont megőrzésről szólnak az olvasmányok - adventben is - az egész
keresztény világban. Szólhatnának pedig a magyaroknak ezek az olvasmányok arról
is, hogy Nyögte Mátyásbús hadát Bécsnek büszke vára. A franciáknak meg szólhatna
a Róland-ének, a németeknek pedig a Níbelungok éneke. Halljátok mustrám a Zalán
futásából:
Gyászos az ütközetek folyamatja. Halálos erőszak
Járja kemény sorait, s ordító fergetegekként
Benne vitéz seregek mind vesztig emésztik el egymást.
Hangjától iszonyút csendül a kényre szokott fül,
S kedvetölő, vérképeinek látása, s kietlen. ( IX. ének, 1-5)
Mi ez? Kritika a honfoglalásról és hont megőrzésről. Olyan, amilyen az
Ószövetségben nincs. De van másmilyen. Sajnos, csak a hétköznapi misék
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olvasmányaiban. Ezekből is hozok mustrát. A hétfőiből ezt:
Az utolsó napokban szilárdan fog állni
az Úr házának hegye a hegyek tetején.
Kimagaslik a halmok közül,
és özönlik hozzá valamennyi nép.
Eljön a sok nép, és ezt mondják:
Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére,
Jákob Istenének házához!
Tanítson minket utaira,
hogy az ő ösvényein járjunk.
Kardjaikból kapákat kovácsolnak,
lándzsáikból metszőkéseket.
Nép a népre kardot nem emel,
hadakozást többé nem tanul. (Iz 2,2-4)
Ezt a szövegrészt azért olvassuk hétfőn, amikor senki sem hallja, mert félreérthető.
Azt következtethetné ki valaki belőle, hogy Isten azt akarja, hogy ne tanuljunk többé
hadviselést. Pedig az egyház szövetségben van az állammal, s az államnak pedig
legszentebb kötelessége, hogy tanítson hadviselést - általános, középiskolás,
főiskolai, sőt posztgraduális szinten is, hogy megtudja védeni a hont az ellenségeivel
szemben. Az állampolgárnak pedig az a legszentebb kötelessége, hogy megtanulja a
hadviselést; hogy tudja, hogyan kell ez embernek embertársait legyilkolni.
Kedden meg ezt olvassuk:
Akkor majd a farkas a báránnyal lakik,
a párduc a gödölyével hever,
a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek,
és egy kisfiú terelgeti őket.
A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek,
Az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha.
A kisded a viperalyuknál játszadozik,
és az alig elválasztott gyermek
a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét.
Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki,
mert tele lesz a föld az Úr ismeretével. (Iz 11,6-9)
Ezt meg azért olvassuk csak kedden, mert hát nyilvánvalóan bolondságokat hord
össze. Ki hiszi, hogy ez megvalósulhat? Lehetséges az is, hogy szimbólumként
értelmezi valaki, s érvet kovácsol belőle ahhoz, hogy nem kell hadviselést tanulni...
Már pedig azt mindenképpen kell, mert ki védi meg akkor a hazát!?
A mustrákat nem folytatom én most. Helyette visszanyúlok a múlt vasárnapi
Jeremiás-szöveghez. Felolvasom a karácsonyi köszöntésemet. A képeslap mellé ezt a
szöveget teszem:
Advent első vasárnapján a szentmise első olvasmányában olvasod: "Eljön még az idő
- így szól az Úr -, amikor valóra váltom azt a jót, amit Izrael és Júda házáról
megígértem. Azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok
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Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban" (Jer 33, 14-15). Ez az
igazság - héberül: szedáka, görögül: dikaioszűné, és jézusul: istennektetszés, azaz
Isten akartának teljesítése. Az igazi sarjadék Betlehemben,
a jászolban megszületett. A főpapok, írástudók és vének úgy ítélték, hogy
istenkáromló és kivégezték. Hogyan szól ma az Úr? Akar-e a mai napokban és ebben
az időben igazi sarjadékot sarjasztani Dávid fiának, Jézusnak? Vagy beéri avval, hogy
az igazi sarjadékot a főpapok, írástudók és vének kiparancsolták az országból?
Akarsz-e Te istennektetszéssé lenni? Tudod-e, hogy mit kell tenned, hogy az Úr
sarjasztotta igazi sarjadék légy? Csak azért kérdem ezt tőled, tőlünk, magunktól,
mindannyiunktól, akik szeretjük Őt, mert csak akkor tud belőlünk igazi sarjadékot
sarjasztani, ha akarjuk, hogy sarjasszon minket. Van valami fontosabb dolgod, mint
annak megtudakolása, hogy mit kell tenned? Ha van, akkor Istennek le kell mondania
arról, hogy igazi sarjadék lehess, és nagyon bánatos lesz miattad. Ha nincs, akkor
Isten megsúgja Neked, hogy mit kell tenned, és nagyon fog örülni Neked.

Városmajor, 2000. december 10.
Meghalt 76 évesen a húgom férje is. A húgom már rég. Szülőágyon, második
gyermekével együtt. Egyetlen gyermekük, Gábor kért meg, hogy temessem el apját.
Mit is mondjak családon belül. Csak azt tudom mondani - amit kívül.
Jézus így búcsúzott a tanítványoktól: "Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek
Istenben! Atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek helyet készíteni nektek. Aztán
eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Nem
hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Ha valaki szeret engem, megtartja
tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt. S mi elmegyünk az Atyával hozzá, és szállást
készítünk nála". Ezek az evangélium igéi.
Testvéreim a vér köteléke szerint, és testvéreim a közös származás alapján is, mert
egy Atyának vagyunk mindannyian a gyermekei! Ezelőtt két évvel, Lajos levelet írt,
Dombi Ferinek, mert karácsonyra HANG-köteteket kaptak tőlem testvéreim. A
levélben ezt kérdezte tőle: Mi célból születtünk a Földre? Lajosnak írt válaszából
idézem: "Isten senki helyett nem gondolkodhatik. A gondolkodás-átalakítást vállalni
sohasem késő!".
Lajos kérdése mindannyiunké. Mi célból születtünk e Földre, én, te, mindannyian? A
válasz velünk együtt született. Ott van szunnyadón a bölcsőnkben. Nem kell senkit se
kérdeznünk, tudjuk magunktól. Ha nem tudjuk magunktól, senki sem segíthet rajtunk.
Isten sem.
Egy barátom érkezett Németországból. Vendéglőben találkoztunk, mert össze akart
hozni egy régi iskolatársával. Beszélgetünk. S mondja a régi iskolatárs: Tudjátok, ha
az ember hisz... Szavába vágok: miben? Elhallgat, majd kis szünet után mondja: Te,
mindenki ugyanabban hisz. Abban, hogy jónak kell lenni.
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Ki jó? Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy egyedül az Isten. De rajtunk fordul,
hogy mire használjuk az életünket. Lehet arra, hogy olyanok legyünk, mint az apánk:
jó. Lehet egyébre is. Ez az egyéb a legtöbb ember életében az, hogy gazdag legyen.
Gazdagabb, mint a testvérei. Kik a testvéreink? Hát csak az a hatmilliárd, aki jelenleg
él a Földön. Nem így gondolkodunk? A gondolkodás átalakítását elkezdeni soha sem
késő! - írta Lajosnak Feri.
Ha nem így gondolkodunk, ezer baj szakad ránk. Háborúba kerülünk egymással.
Mert én is gazdagabb akarok lenni, mint te; és te is gazdagabb akarsz lenni, mint én.
Ha viszont úgy gondolkodunk, ahogy testvérekhez illik, azaz nem akarunk többet,
mint amennyi neki jut, akkor nem háborúzunk egymással. Akkor jók vagyunk,
testvérek vagyunk. Ennek ellentéte az emberiség története. Háborúk története. Pedig
csodálatos következményei lennének, ha testvérek, ha jók volnánk.
Ezekről beszél az Isten minden tolmácsa. Jézus is az. Azt tolmácsolja csak nekünk,
ami a bölcsőnkben van. Amit magunktól is tudhatunk: hogy jónak kell lennünk. Aki
mást tolmácsol, nem az Isten tolmácsa, csak baj-tolmács.
Jézus viszont üdv-tolmács. Azt mondja el, hogy már itt a földi életünkben azt - aki jó,
aki testvére a többinek, a hatmilliárdnak, akinek mind egy az apja - megkeresi Jézus
és az Atya, és nála laknak majd. Miért is ne? Nála érzik magukat otthon. Az ő
otthonuk az a hely, ahol szeretik az Atya minden gyermekét, ahol Jézus is
megbecsültnek és öleltnek tapasztalja testvéreit. Mindet, elvileg a hatmilliárdot, s a
gyakorlatban annyit, amennyinek ölelésére elég a karja. Betölti az Atya és Jézus az
ilyen emberek szívét boldogsággal. Akkor is, ha betegek, ha öregek, ha szegények, ha
üldözöttek. Mindenképpen. Ezek az emberek vannak a helyükön. Ezek tudják, hogy
mi célból születtek a Földre.
S ezeknek üzeni Jézus, hogy nem baj, ha a főpapok, írástudók és vének
kiparancsolják őt ebből a világból, mert elmegy Atyjához helyet, szállást készíteni
nekünk, és visszajön, és magával visz bennünket az Atyához, hogy mi is ott legyünk,
ahol ő.
Testvéreim, földi életünkben erre kell törekednünk. Imádkozzunk Lajosért,
testvérünkért, hogy ő is ott legyen, ahol Jézus van. Az Atyánál. Ahiva mindenki
kívánkozik, aki jó akar lenni.
Városmajor, 2000. december 11.
Mária jászolba fektette a fiát. Az angyalok megmondták a pásztoroknak: A jel pedig
ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. A
pásztorok pedig sietve elmentek Betlehembe, és megtalálták a kisgyermeket, aki a
jászolban feküdt. Jászol, jászol, jászol - tíz versen belül háromszor.
Egy pártus királyleánynak s egy pártus hercegnek nem ez dukál. "Lettem csak
népemből egy" - mondja magáról Arany. Mondhatta volna magáról az is, akit
anyjának azért kellett jászolba fektetnie, mert a szálláson nem volt hely számukra.
Harmadik osztály, hátra, hátra! Saját néped és a főpapok adtak át nekem - mondja
majd a jászolban fekvőnek, az immár megbilincseltnek - a római prokurátor.
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Királylányok, hercegek puhára esnek, nem jászolra keményfából készült, s nem is
kötözik össze a kezüket. Királyok, hercegek mindig megússzák. IV. Béla is ki tud
menekülni a muhi csatából, hogy aztán Trau várában böjtölje ki a dalmát
tengerparton, míg a tatár haza takarodik. Későbbi királyaink a török hódoltságot
Bécsben vészelik át, legfeljebb átrándulnak magyar földre, Pozsonyba - koronázásra.
Rákóczi Párizsban és Rodostóban, Kossuth pedig Amerikában és Torinoban eszi a
száműzetés keserű kenyerét. Horthy is megússza egy spanyol kastélyban.
A föld népe - viszont nem ússza meg. Muhi után "bújt az üldöző elől, s kard nyúlt
barlangjába". Ívben hajították a törökök a csecsemőket a Tiszába, míg apjukatanyjukat megkötözve hurcolták Kelet rabszolgapiacaira. Két pogány közt egy hazáért
hullott a kurucok vére. Kivégezték őket Aradon. Tetemeiket rejtik ama parcellák a
Keresztúri temetőben. Aki a jászolban fekszik, az sem menekül. Ady szép szavával:
osztja faj-sorsát.
Egy panto-krator, egy omni-potens, egy minden-ható Isten bizonyára
gondoskodott volna jászol helyett valami megfelelőbb fogadásról. Egy olyan Isten
gondoskodott volna! Hogy is írja Weörös Sándor a Rongyszőnyeg sorozat l3.
darabjában? Így: "Uraktól nyüzsög a végtelen ég, szolga csak egy van, az Isten". Ha
ez az igaz, akkor megfelelő volt a fogadtatás, és megfelelő volt a folytatás is, mert
Jézus később sem esett puhára. Aligha volt pártus herceg, s még kevésbé volt a
minden-ható Istennek fia. Főleg azért nem, mert nincs minden-ható Isten. Csak
mindent elviselő Isten van. Legalábbis jászol s kereszt - mindenképpen ezt mutatja.
Lettem csak népemből egy! - mindenképpen ezt mutatják a tények. Nehezen tudjuk
Jézusnak ezt is meg azt is megbocsátani. Azt is, hogy csak egy volt népéből, s azt is,
hogy miből volt ő egy... Pártusnak kellett volna lennie! S ha már magyar nem volt,
legalább zsidó ne lett volna! Pedig hát az volt, és nem is akárhogyan. Valamit
szeretnék megmutatni ezen a karácsonyon. Valamit, amit még nem mondtam el.
Valamit Jézusról, ami nagyon fontossá lett nekem. Most lett azzá, a harmadik évezred
kapujában, s európai létünk második ezredévének kezdetén. Nekem lett fontossá, aki
szintén csak egy vagyok egy népből. Akinek a tiétekkel közös sorsa úgy hozta, hogy
éppen magyar vagyok.
Abból indulok ki, hogy Jézus elsiratta nemzetét, bár nem volt éppen sírósfajta.
Beszélt ugyan sírásról-fogcsikorgatásról eleget, s arról is, hogy boldogok, akik sírnak.
Mégis az evangéliumok csak kétszer tesznek említést arról, hogy Jézus sírt. Mind a
kettő pályája vége felé történik. Az egyik Lázár sírjánál, ahol csak ráragad Jézusra a
sírás: "amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak... Jézus
könnyekre fakadt". De most inkább a másik sírásáról szeretnék beszélni.
Harminchárom éve írtam a most következő szavakat: "Miért mond a diadalmenet
ünnepeltje hangosan zokogva sirató éneket a város fölött? Siratja a várost, amely
azért fog elpusztulni, mert népe nem ismeri fel a diadalmenet hősében a Szeretet
küldöttjét. Az Őt meg nem értés és elvetés ezt a népet egyértelműen löki a nemzeti
szabadságharc, a Birodalom elleni lázadás zsákutcájába, ami szükségképpen egyet
jelent a főváros és a szentély pusztulásával. Beszélt e pusztulásról már korábban is.
De zokogás és sirató ének nélkül. Lázár sírjánál csak könnyezett (edarküsen - Jn
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11,35), ez alkalommal pedig fennhangon zokog (eklausen - Lk 19,41), mint a
temetési siratók... Mert nem ismerték fel látogatásának idejét". A KIO-ból idéztem e
mondatokat.
Most megtoldom őket. Hányszor akartam egybegyűjteni fiadat, mint kotlós a
csirkéket szárnyai alá, és nem akartad. Most pusztán hagyatik a házatok (Lk 13,35).
Ezeket a szavakat is nehéz sírás nélkül mondani. Micsoda érzelmes nacionalista
lehetett ez a Jézus! Egyszer felolvastam Cserta Gabinak egy Sinka-verset, Ének a
Don hőseiről: Hős a Donnál Bánó Balázs, s kevés jóért de sokat ád. Gabi aztán meg
is zenésítette. Én meg, ahogy emlékezem e felolvasásomra, a compjúter előtt, most
újra felzokogok. Én is érzelmes nacionalista vagyok?
Bár folyton a hatmilliárdról beszélek, akik a testvéreink volnának... Akiknek,
mindnek - jár az egy dénár. Akikkel osztoznunk kell, ha egy közös Atyának a
gyermekei vagyunk. És nincs mód osztoznunk velük, ha (vagy inkább: mert) nem
szakítjuk ki magunkat a pleonexia sátáni hatalmából, bűvös erejéből. Mert többet
akarunk birtokolni, bár kétszer, ötször, tízszer magasabb az egy főre eső nemzeti
jövedelmünk, mint amennyi száz és ezermillió embertársunknak jut... Így nem is
merhetjük mondani, hogy - testvérünknek. Tehetetlenségemben inkább csak dühök
kavarognak bennem, s óvok én is a farizeusok kovászától. De a könnycsatornáim
nem nyílnak meg. Most ennek a nem sírásomnak, és annak a sírásnak - az okát
keresem. Jézusénak is, a magaménak is.
Érted vagyok. Így fordítottuk magyarra - s adtuk névként a Bokor folyóiratának - az
égő csipkebokorban Mózesnak bemutatkozó Istennek a nevét: Jahve. De ez az érted
akkor és ott nem Mózes volt, hanem egy nép. Most már Isten is tűzben lobogó
nacionalista lesz? Nem. Csak az a nacionalista, aki hallja az Isten hangját. Csak az a
Mózes, aki megölte az egyiptomit, aki nem nézhette, hogy bántják egy testvérét, egy
zsidót.
Isten az, aki van - értem (Jahve), és Jézus is értem van (Jehosuah = aki van és segít.
Jahve és Jehosuah - ugyanaz a töve e két szónak a zsidóban: az Isten és Jézus
nevének. Ábrahámnak még nem volt népe. Csak lehetett volna, ha lett volna fia. És
Isten érte is volt és segített is neki, és Sára fogant száz esztendős korában. Mózesnek
viszont már volt népe, ezért Isten rajta már csak úgy tudott segíteni, hogy a népét
szabadította ki Egyiptomból.
Többet mondok: az egész Ószövetség egy nagy honfoglalási, s egy nagy hont
megőrzési ének. Ha mi, magyarok nem lettünk volna Gyula és Géza és mások
hatására kereszténnyé, azaz ha nem vettük volna át egy más nép, a zsidó, honfoglalási
és hont megőrzési énekeit szentírásként, ha tehát a magunk nemzeti irodalmából állt
volna össze a magunk szentírása, akkor... mi történt volna? Például az, hogy vallásos
ihletének erejében bekerült volna szentírásunkba Zrínyi Török áfium ellen való
orvossága, s vele a szálló ige: Ne bántsd a magyart!
S az evangéliumok? Jézus cselekedetei is honfoglalási és hont megőrzési énekek?
Jézus népe számára már nem kellett honfoglalásról énekelni senkinek. Megvolt már a
hon, a Jordán s a Galileai tó melletti. Elég volt a hont megőrizni. Csak nem erről a
megőrzésről szólt a jézusi ének? De bizony arról. Igaz, nemcsak a zsidókéról, a
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mienkéről is, de súllyal és első helyen a zsidókéról. Világos ez a sirató énekből. Csak
abból? Nemcsak. Emlékezzünk, mit mond a tanítványoknak: A nemzetekhez vezető
útra ne térjetek le, szamaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael
házának elveszett juhaihoz. S arra is emlékezzünk, amit a nem zsidó, a kananeus
asszonynak mondott: Csak Izrael házának elveszett juhaihoz lettem küldve. S amikor
pályája utolsó szakában egyetemesre tágul küldetése, Izrael akkor is az első helyen
van: hirdetni kell a metanoiát minden nép számára, Jeruzsálemtől kezdve (Lk 24,
47), és ti pedig tanúim lesztek nemcsak Jeruzsálemben, hanem egész Júdeában és
Szamáriában is, egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8).
Ha így van mindenkinél, aki kétlábú, hogy családnál, illetőleg törzsnél, a népnél s
nemzetnél kezdődnek a dolgok, ha így volt magánál Jézusnál is, akkor a mi
Kölcseynk esetében sem csodálkozhatunk, hogy Kazinczyn nevelődött, európai
szívéből is kiszakadt az ének: Isten áldd meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel!
Jézusnak is csak ez volt az éneke: Isten áldd meg a zsidót, jó kedvvel, bőséggel!
Kölcseynknél sem azzal a felhanggal buzdította Istent, hogy a németet, vagy a
franciát aztán ne áldja! Jézusnál sem volt soha ilyen felhang, hogy a nem-zsidót ne!
Jézust meghatározta egy látomás: Kő nem marad kövön! Ha a szikáriusok rövid,
görbe kardjaikkal legyilkolják valahol a római helyőrség tíz-húsz emberét, a közelben
állomásozó légió rövid úton lemészárol néhány ezer zsidót. Ha azonban egyetemes
nemzeti lázadás robban ki, akkor - s jól tudta ezt Kaifás! - jönnek a rómaiak, és
elveszik helyünk és nemzetünk. Azt is tudta világosan, hogy ha nem állítják le Jézust,
akkor előbb-utóbb mindenki hinni fog neki, ennek pedig egyetemes, nemzeti arányú
lázadás lesz a következménye a rómaiak ellen. Kaifás ismerte nemzetét: tudta, hogy
vége lesz a rajongásnak, ha letartóztatja Jézust. Jézus is ismerte ugyanazt a nemzetet,
s tudta, hogy Kaifás jól gondolja a dolgokat. Az utolsó vacsorán is volt már két kard.
Az egyik belőlük fület is nyiszált a Getszemániban. Jézus meg akarta menteni a
politikai lázadástól nemzetét. Nem sikerült neki. Működése, küldetése harmadik
esztendejének végén már tudta ezt. Tudta, hogy nem történt metanoia: nem alakult át
nemzetének gondolkodása a magáéra. Tudta, hogy a metanoia (zsidóul: tesuvah =
hazatérés Istenhez)) hiányában előbb-utóbb ki fog robbanni az egyetemes nemzeti
lázadás. Ki is robbant 70-ben. Ezért siratta el a várost. Mert tudta, hogy kő nem
marad kövön.
Pár évtizeddel később pedig Bar Kochba lázad. S ekkor már nem az lesz a
következmény, hogy kő nem marad kövön, hanem az, hogy zsidó többé be nem teheti
lábát Jeruzsálembe. Totális haza-vesztés lesz a következménye annak, hogy
elutasították Jézus evangéliumát: azt, hogy a kardnak a hüvelyben a helye. Kétezer
esztendő múltán, napjainkban, próbálnak újra hazához jutni. Keményen kell
forgatniok a kardot, hogy helyet s utat tudjanak vágni maguknak a sűrű mohamadán,
a sűrű palesztin bozótban. A játszma még nincs lefutva. Karddal nem lehet a hazát
fenntartani, csak gyerekszüléssel. Tudnak-e annyi zsidót szülni, mint amennyi
palesztint szülnek Arafat asszonyai?
De hát mindennek van nemcsak zsidó, hanem van egyetemes emberi olvasata is: s
benne magyar és német, szerb és albán, orosz és csecsen stb. változat. Nemcsak
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Jeruzsálemben nem marad kő kövön. Sehol sem marad kő kövön, és sehol se marad
meg a nemzet, ahol nem történik meg a metanoia, ahol nem értik meg, hogy a
szelídek fogják birtokolni a földet... ahol nem értik, hogy csak a szegényeké az Isten
Országa, és hogy csak azok a boldogok, akik irgalmasok, és hogy boldogok, annak
ellenére, hogy üldözik és rágalmazzák őket a gazdagok.
S ezzel végre témához érkeztünk a 2000. év utolsó napjaiban, a második évezred
utolsó karácsonyán. Megmarad-e az a nép, amelyik a legközelebbről érdekel
bennünket? Elsiratna-e bennünket egy Bokorban született, Bokorhoz tartozó Jézus?
És elsiratna-e bennünket egy magyarnak született Jézus?
El.
Hazánkban él tíz millió ember. Senki se számolta meg, csak találomra mondom, hogy
ebből egy millió a cigány, vagy annyi sem. Azt viszont megszámolták, tavaly nyáron
be is mondta a rádió, hogy az újonnan beiskolázott gyerekek, a 7. életévüket élők
egyharmada cigány. Kilencmillió adta a százezer újonnan beiskolázott gyerek
kétharmadát, s a talán nem is egymillió adta a százezer gyerek egyharmadát. Mi lesz
ebből két nemzedék múltán, a század közepére? Ezt a kérdést nem tesszük fel. Erre a
kérdésre nem akarjuk hallani a választ. Mi lesz közeli sors annak a nemzetnek,
amelyben csak kutyákat sétáltató aszonyokat lehet látnuk, de áldott állapotban
levőket nem. Tudjátok, hogy szólnak, róluk, az áldottakról csángó testvéreink: jövője
van. Budapest utcáin hiába sétálok. Jövője nincs nemzet fővárosában járok. Finis
nationis hungaricae? Igen, vége a magyar nemzetnek, mert nem ismertük meg
látogatásának idejét. Mert hiába élte és prédikálta a Bokor, hogy szeretni és szülni.
Hiába. Hierarchiánk Ratzingerig menően bizonyította, hogy tanításunk eretnek természetesen a Szentatyával is megbeszélve a dolgot. Hiába hivatkoztunk
cselekedeteinkre, a magyar bíboros csak ennyit mondott: Kedves Atya, cselekedeteik
a baptistáknak is vannak. Minden hiába! Nem szülni akarunk, hanem
életszínvonalunkat növelni. Mert többet akarunk birtokolni annak ellenére, hogy az
emberiség leggazdagabb húsz százalékához tartozunk. Mert nem hallottuk meg a
jézusi szót, hogy jaj a gazdagoknak. Elmúlnak a gazdagok. Tele a történelem
népekkel, amelyek letűntek a történelem színpadáról. Az élet szülés nélkül nem
lehetséges..
Felforgat a nagy századok érckeze
Mindent, leromlott a híres Ilion
A büszke Karthago hatalma,
Róma s erős Babylon leomlott.
Micsoda csúnya nacionalista hangok! "Éppen most, amikor a náció zászlaja
alatt öldöklik egymást, s túl kellene már végre jutni az elavult fogalmakon". Nem
lehet túljutni apámon-anyámon, s azok nyelvén sem. A jászol tövében sem. Nekem
áldott az a bölcső, amely magyarrá ringatott. S ha valaki gondolataimnak megálljt
kiált, tudom, hogy ez is beletartozik a Vakulj magyar!-ba. Ady reménytelenségével is
válaszolhatok: Mese ellen minden káros. De lehet bizakodnom is. Hogy nem voltak
hiába áldozataink, és mert Jézus neve azt mondja, hogy Az aki van, az segít! S a
jászolban fekvő ezt a nevet kapta a nyolcadik napon. Zsidóként és zsidóul kapta, nem
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nemzetköziül, s születése ének volt az összes nemzetek számára. Igen, LUX EST
ORTA GENTIBUS, azaz Nemzetekre fény hasadt...
Szentviktori Ádám - Sík Sándor
Karácsonyi himnusz
Nemzetekre fény hasadt,
Kik halálos árny alatt
Sötétségben ültetnek.
Vigadozz szegény világ,
Mert a Szűz ma Kisfiát
Számotokra szülte meg.
Ím, hogy bűnöst fölsegítsen,
Vállalja az Ember-Isten
Emberségünk nyomorát.
Ki nem örvend, ki nem ujjong,
S nem csodálja ezt az újdon
Új kegyelmet és csodát?
Mi volna édesebb,
Mi van mélységesebb,
Mint ez a nagy Titok?
Légy hát háládatos,
Mert oly csodálatos,
Amit az Úr adott.
Föl nem fejti kényes elme,
Amit itt az Úr kegyelme
Kötött nekünk, a bogot.
Megáll eszem a hogyannál,
Ám tudom: több Isten annál,
Mit eszemmel fölfogok.
Ó, fölséges
Isteni gondolat!
Minden véges
Emberit meghalad.
Rügy az Áron
Nyeste száron:
Szűz kelyhen fiú fakad.
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Épségében
Nem érte bántalom,
Szépségében
Marad a szűz szirom,
Foganásban,
Fakadásban,
Fehér, mint a liliom.
Mária, tenger csillagfénye,
Hajótöröttek reménye
Isten után egymagad,
Nézz le hozzánk, kérünk téged,
Nézd az álnok ellenséget,
Mely dühével ránk szakad.
Te adsz erőt, te töröd meg
Kevélységét az ördögnek
Fiad által, jó Anya.
Meg ne rontson, megoltalmazz,
Ama kurta borzadalmas
Utolsó szentencia.
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Budavári, 2000. december 18.
Nehéz műfaj ez a hetenkénti, szombat esti prédikáció Széphalmon. Odajutni könnyű,
mert Ákos, vagy Iván, vagy Tamás kivisz kocsival - tekintettel agg koromra. Csak
akkor nehéz, amikor már ott vagyok. Amikor elkezdem a misét, vagyunk gyenge
harmincan. "Körültekint a sík mezőn" - s míg a kóry a gitárosok énekelnek, gyorsan
megállapítom, hogy kik hiányoznak. Már mint nekem. A törzsközönségből Bandi
közösségéből.. Ez kb. tizenkét ember. Amikor otthon készülök a prédikációra, ezek
vannak előttem. De ezekből ritkán van ott több hatnál; van úgy, hogy annyi sincs. A
többiek esetenkénti belátogatók, vagy
fogalmam sincs honnan jöttek. A
törzsközönségnek - gondolom - arra volna igénye, hogy ne csak jártassam a számat,
hanem mondjak is valamit, amit még nem hallottak. (Csak gondolom, mert mondani,
általában semmit sem mondanak: se bű, se bá.)
S a többinek? Hát azoknak valami alapozót, figyelemfelhívót kellene mondanom,
hogy mise után legalább egy ember odajöjjön, s mondjon valamit. Akármit. Akár azt,
hogy ezt azért már még sem hiszem! Vagy azt, hogy egy katolikus pap nem beszélhet
így! Épater le bourgois!, azaz elképeszteni a "pógárt" - a régi szabály szerint. Mert
minden ellenkező híresztelés ellenére, akkor történik valami a lélekben, amikor úgy
érzi, hogy megszólították; s aztán erre válaszol. Jézus hogyan csinálta? Az elején egy
szót sem szólt, csak elsétált a Jordán partján a Keresztelőnek a tanítványai előtt, aki
mondott ezeknek a tanítványoknak valami elismerőt Jézusról. S ennek a szónak a
hatására, vagy attól, ahogyan Jézus sétált - ki tudja? - János és András megindultak
utána. De hát a széphalmi templom nem Jordán-part, s aki ott sétálna, meg az ottaniak
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is, nem azonosak a Jordán partiakkal.
Meg azért arra is kell vigyáznom, nehogy sokat mondjak, s megelégeljék széphalmi
dicsőségem, s szóljanak a plébános atyának, hogy ezt aztán azért még sem. Így hát
akkor érzem magam viszonylagos biztonságban, ha nem rögtönzök, hanem leírom azt
a két lapot, amelyet majd nem felolvasok, hanem előadok. Így tettem most,
szombaton is. S mondtam a szombat esti prédikációt - papirosból. Ide másolom.
Van egy kisközösségem, amelyben az átlagéletkor alig több mint 20 év. Részint azok
unokái, akikkel a 40-es évek végén kezdtem munkába. A napokban találkoztam
velük. Pontosak voltak. Délután 6 órakor napi iskolájuk-munkájuk után imádsággal
indult a találkozó. Eloltottuk a villanyt, meggyújtottuk a lilaszín olajat a mécsesben.
Suttogtak. Szívből. A Jóisten biztosan hallotta, amiket mondtak. Én már nem, mert
"az öregúr" süket ehhez. Csak azt tudom elmondani, hogy én miről imádkoztam.
Arról, hogy hallatlan dolog volt az, amit most csinálunk, egy félszázaddal korábban
az egyházban. Szabadon imádkoztak. Nem Miatyánkot, Üdvözlégyet. Nem papok,
hanem civilek, laikusok és laikák. Fél százada még a pap sem imádkozott szabadon.
Félszázada is még csak meghallgatták, amiket a csoportban imádkoztam. De aztán
kitaláltuk a soros elnöklést. Minden összejövetelen más és más tartja kezében a
napirendet: imádság, házifeladat, mit hoztál? (szabad témák). Minden találkozóra
más és más készít elmélkedést, amihez hozzáimádkoznak a többiek. S így lassan
megszokjuk a szabad imádkozást és a hozzáimádkozást.
Imádságomban arról elmélkedtem. hogy semmi nyoma annak, hogy Jézus
imádkoztatta volna a tanítványokat. Maga sem sokszor imádkozott előttük. Márk még
csak arról tud, hogyha a tanítványok imádkoznak, bocsássanak meg ellenfeleiknek.
Ez a feltétele annak, hogy az Atya is megbocsásson nekik. De hogy mit és hogyan
imádkozzanak, arról az ő Jézusa semmit sem mond. Csak Máté és Lukács szövege
hozza a Miatyánkot. Lukács beszámol róla, hogy valamelyik tanítvány ezt is
kierőszakolta belőle: "Taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a maga
tanítványait!". Alighanem egy korábbi János-tanítványtól jött a felszólítás, aki úgy
gondolta, hogy egy rendes tanítónak (rabbinak) ezt nem szabad kihagynia.
Jézus nem volt rendes rabbi. Mintha inkább visszafogta volna őket az imádkozástól.
Mert magától arra okította őket, hogy amikor imádkoznak, ne szaporítsák a szót, mint
a nemzetek (a nem-zsidók, a pogányok) teszik, akik azt gondolják, hogy a sok
beszédért (polülogia) hallgatja meg őket az Isten. Az ilyesmiből inkább arra
következtethetünk, hogy nem azért gyűjtött Jézus tanítványokat, hogy imádkozni
tanítsa őket. Nem rózsafűzér-társulattá szervezte őket. Hanem? Betelt az idő, közel az
Isten Országa, alakítsátok át gondolkodásotokat, higgyetek az evangéliumban! - ez
volt a beköszöntő. Ehhez, a gondolkodásuk átalakításához, tartotta magát végig.
Egészen odáig, hogy Péter kardját a hüvelyébe parancsolja, és visszaragasztja
Malchus levágott fülét.
Valami ilyesmiről elmélkedtem, s aztán következett a házi feladat: Drewermann egy
cikke a német vörös-zöldek megalkuvása és a NATO üzelmei ellen - a Koinónia nevű
Bokor-folyóiratból. Az kezdte a kört, aki házi feladatnak javasolta a cikket.
Elmondta, hogy az ördög ügyvédjének szituációjában levőnek gondolja magát, s
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mondta (Drewermann ellen): mi lenne, ha a NATO nem tartaná fenn a békét
Boszniában és Koszovóban! A körben ( a hozzászólás szigorú rendjében) aztán
egyikük elmondta, hogy egy külföldi békekonferencián ő meg azt hallotta, hogy már
régen béke lenne Boszniában, ha nem volnának ott a békefenntartók! Aztán kitágult a
téma: hogyan kritizálhatjuk a politikusokat, ha magunk nem vállaljuk, hogy jobban
csináljuk? És hogy miért nem vállaljuk, hogy jobban csináljuk?
Jézus élete egy 40 napos imádkozással indult. Annak végén visszautasította a Sátánt,
a hatalmat. Keményen bírálta azt, ami a világban van, és nem vállalt részt annak
hatalmában. Csak a szeretet hatalmát ismerte, s ráhagyta a politikát - az uralkodás, a
gazdagság és az erőszak világát - a hatalomra: a főpapokra, írástudókra és vénekre.
Nem akart bekerülni a parlamentbe, 72 tagú szünedrion-jukba, nem akart
együttműködni a megszálló hatósággal, Pilátussal. Nem hitte, hogy az ördögöt ki
lehet űzni az ördöggel. Aki pedig az ördög ügyvédjének szituációjába kerül, annak el
kell mennie a pusztába, s addig kell ott lennie - 40 napig, tovább, kevesebbig -, amíg
vissza nem alakul Jézus ügyvédjévé, Jézus gondolkodására. S már itt is vagyunk
ezüstvasárnap evangéliumánál.
Kritizálhatjuk a neoliberalizmust, de nem attól fog összeomlani, mint a kártyavár,
hanem saját ellentmondásaitól. A Concilium nevű nyolc nyelven megjelenő
nemzetközi katolikus teológiai folyóirat legújabb számában olvasom egy brazil
szerzőtől: 1870-ben a világ leggazdagabb 20%-ának jövedelme hétszer volt nagyobb,
mint a legszegényebb 20%-é. De 1997-ben már nem hétszeres, hanem harmincszoros
volt a különbség. Az USA három leggazdagabb emberének a jövedelme több mint 49
fejlődő ország 600 millió lakosának bruttó nemzeti termelése. 400 USA-amerikai
polgár jövedelme annyi, mint az 1300 millió lakosú Kína bruttó nemzeti termelése.
Ezt az istentelen-embertelen állapotot kritizálni kell! De minden kritikánk ellenére tíz
év múlva, 2007-re, még elképesztőbbek lesznek az adatok. És minden kritika üres
szócséplés a jánosi igehirdetés megvalósítása nélkül.
Egy családban, fél tucat gyermekkel, az apa állás nélkül maradt. Kisközösséghez
tartozik e család. A kisközösség tagjai tudták, hogy nem tudnak karácsonyt ünnepelni,
ha nem nyúlnak a zsebükbe. Legyen testvérüknek is karácsonya! Biztosra veszem,
hogy a megajándékozott család is megtalálja azokat, akiken neki kell segítenie. Azért
találja meg, mert csak az tanítványa Jézusnak, akinek olyan sok a pénze (akármilyen
kevés is az), hogy nem tudja elkölteni - magára! A két fillérjét is odaadó özvegy
érdemli ki a mindent adó Isten mindent adó Küldöttjének dicséretét a maga mindent
adásával. A neoliberalizmust csak úgy tudjuk átvészelni, ha osztozunk. Ami kevesünk
van, elosztjuk a rászorulók között. Ahogy Bemerítő Jánostól hallottuk: akinek két
ruhája van, megosztja azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy
tesz.
János nem lett Jézus tanítványává. Egy tapasztalathiány következtében. János nem
látta, hogy Jézus elégetné a pelyvát az olthatatlan tűzben. Nem látta, hogy elpusztítja
azt, aki nem osztozik. Bár a Törvényen és a Prófétákon nevelődő János tudta, hogy
van Jóbel-év; tudta, hogy osztozni kell. S azt hitte, hogy Isten, Jézust elküldve
hozzánk, most már rendet csinál, s Jézus által közibe ver a hatalmasoknak. De
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Istennek nincs eszköze erre. Isten csak él és szolgálva szeret, s a tékozló fiú apjaként
reménykedik, hogy hazatérünk hozzá. János nem értette ezt. Ezért nem lett Jézus
tanítványa.
Fegyver és katonai szövetség nélkül gondolta el Jézus a megváltást. Kritizálva és
együttműködés nélkül. Puszta kézzel. Odaadva a másik ruhát, s megosztva az
ennivalót. Jászolba születve és Golgotára menve. Kiszolgáltatva magát a főpapoknak,
írástudóknak és véneknek. Az uraknak. Így bizony. Ezért született jászolban, és nem
palotában. Jó ezt tudnunk, mielőtt még lezárnók karácsonyi költségvetésünket. Amen.
Budavári, 2000. december 19.
A "neve nincs" közösségemnek végre neve lett. Már szeptemberben ajánlotta Ida,
hogy legyen a nevünk: Mustármag. Nem volt kifogás ellene, de nem volt kitörő
lelkesedés sem. A novemberi találkozón aztán felolvastam valamit Márkból. Ezt: Úgy
van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik
és felkel, akár éjjel, akár nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan.
Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután ott az érett mag a
kalászban. S mondtam, gondolkozzunk azon, hogy ne ez legyen-e a nevünk: MAG.
A decemberi találkozó Kundra Pista vezetésével nagyon termékeny volt: karácsonyi
elmélkedés és igehelyek, képek s egyebek ajándékozásával. Aztán alaposan
megtárgyaltuk a házifeladatot: az Egyetlen szövetség? c. könyv 97-98. numerusát. S a
végén az egyéb témák között szerepelt újra a nevünk is. Valaki azt mondta, hogy a
Mustármag nevet már sok közösség tudja a magáénak. A MAG ellen nem szólt senki,
s így elfogadtuk. Így hát most már, úgy látszik, neve van a gyereknek. A neve nincs
közösség már a múlté.
Az ezévi Bokor-zsinatolási téma is előkerült, a szolgálat. Felolvastuk Margit cikkét a
Tájékból, hogy a krisnásokkal együtt mi is osztogassunk meleg ebédet a Blaha Lujza
téren. A jelenlevők jó fele vidéki. Nem volt különösebb visszhangja. Ha Margitot
ismerték volna, inkább mozdultak volna. Ezért nem szervezett Jézus tömeget, csak
kisközösséget: olyanokat, akik ismerik egymást.
Széphalomra az utóbbi időben rendszeresen eljön a Mag-ból Kundra Pista. Kocsijával
ő hoz haza, út közben jót beszélgetünk, s mondom neki, hogy támadt egy "szolgálati"
ötletem: szóljon hozzá: jónak tartja-e? A MAG egyik családjában az apát elbocsátják
november 30-án az állásából. Decemberre nem lesz fizetésük. Jó lenne-e, ha
összedobnánk valamit? Pistának tetszik az ötlet. Megkérdezi majd a közösség tagjait
telefonon. Dec. 8-án volt a találkozó, 9-én, szombaton volt a beszélgetésűnk, s 14-én
Pista postára tett egy kerek összeget Sporos Péter, Budapest, Jászol utca 12.
feladóval. A "sporos" (ejtsd: szporosz) görög szó, jelentése: mag. Ez a szó szerepel
Márk felolvasott szövegében is
Dec.18-i keltezéssel kaptam postán az alábbi írást:
A SZÜLETÉSNAP
"Kis gondjaim közt guggolok, felmagasodni nem tudok." A leányt mindig undor fogta
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el, amikor eszébe jutottak a költő e szavai. Pedig egyre gyakrabban gondolt erre.
Egyébként ez a "guggolás" nemcsak rá volt jellemző? Ilyen volt az egész kisváros,
ahol élt. Itt mindent lehetett, csak felmagasodni nem.
A felmagasodást ő nem világi mércével értette. S pont ettől szenvedett, hogy
bolondnak tartják, még a rokonai is. Csak azért, mert úgy akart felmagasodni, mint az
ég madarai...
Sosem volt nyugodt természetű, de korábban nem dúltak benne olyan viharok, mint
mostanában. A benne levő vulkán akkor öntött ki, miután találkozott a Tolmáccsal. A
lány nem hitt a reinkarnációban. Mégis, ha hitt volna ilyesmiben, akkor a Tolmácsot
Jézus reinkarnációjának gondolta volna. A Tolmácsot egy szóval lehetett csak
jellemezni: Jó volt.
S mégis, amióta ismerte őt a lány, azóta felbolydult a világ benne és körülötte is.
Emlékezett valami olyasmire, hogy Jézus is tüzet vetni jött a földre, meg hogy béke
helyett meghasonlást hozott. Ezeket persze ugyanúgy nem értette, mint Jézusnak ezt a
tanítását sem: "Bizony mondom nektek, egy ember sem hagyhat el házat, testvéreket,
anyát, apát, gyermeket, szántóföldeket értem és az örömhírért úgy, hogy ne kapná
meg azok százszorosát, most ebben az időben: házakat, testvéreket, anyákat,
gyermekeket és szántóföldeket üldözésekkel, az elkövetkező korban pedig örök
életet" (Mk 10,29-30).
Az még csak hagyján, hogy ház helyett házak, de hogy anyja helyett anyákat kapjon ez ellen mindig berzenkedett, egészen addig a napig, amíg az u t a l v á n y meg nem
érkezett.
Karácsony előtt néhány nappal a postaládában találták meg az értesítőt: a férje és ő
volt a címzett. Így: ketten együtt. A férje első reakciója az volt, hogy biztosan a
Tolmács küldte. Akárhogy is volt, meglepődtek, mert sehonnan nem vártak pénzt, a
decemberi gyed is megjött, a számlákat is befizették már. Most tényleg alig maradt
egy kevesecske. Mint annyian mások, ők is máról holnapra éltek. Szinte meg is
szokták már, de most hogy a férj munkahelye bezárt, hiányzott nagyon az a kis pénz
is. S most karácsony tájékán, az álláskeresés közepette mindenhol csak az ígéretek. A
lány tudta, hogy férjét megviseli ez a helyzet. Éppen ezért igyekezett nem bántani őt.
Elhatározta, hogy most valóban ráhagyatkozik a Gondviselésre. Már régen nem
imádkozott így... Néhány nappal ezután kapták meg az utalványt.
A lány ment el a postára. Hazafele jövet egész úton sírt. Olyan hirtelen jött az egész, s
minden olyan zavaros volt. Csak akkor kezdte kapizsgálni, hogy mi is történt, amikor
otthon megmutatta férjének a szelvényt, rajta a feladóval. A pénzt a J á s z o l u
t c á b ó l küldték nekik. Mind a hetüknek: a férjének, neki és a gyermekeiknek.
A postáskisasszony is észrevette, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Ő volt az,
aki azzal nyugtatta a lányt, hogy vegye csak át a pénzt, mert a férje biztosan tudja
majd, hogy ki küldte azt. (Ha tudta volna, hogy három havi fizetésünket kapták meg
most egy összegben, ráadásul egy ismeretlen feladótól, ő is tétovázott volna.)
Jászol utca - vajon ki lakik ott? Persze mind a ketten tudták a választ, mégis nagyon
fájt a felismerés. Külön-külön kellett megbirkózniuk azzal a ténnyel, amit a
legszívesebben letagadtak volna. Igen, le, mert mindegyiküknek nagyon fájt, hogy: az
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anyám, a testvérem nem gondolt rám, de az anyáim, a testvéreim átérezték a
helyzetemet, és értem cselekedtek!
A lány még soha nem tapasztalta meg e n n y i r e Isten Gondviselő Szeretetét.
Tudta, hogy a férje is először él át i l y e t. S azt is tudta, hogy - most ezt e g y
ü t t élhetik meg - azt is a Tolmácsnak köszönhetik.
VÉGE - eddig az írás. Egy kicsiny, nem jelentéktelen korrekciót kell hozzá fűznöm.
A Tolmács tagja egy bizonyos, szép létszámú közösségnek, a MAG-nak. Ami itt egy
főre esik, az jött a Tolmács zsebéből, s ez nem olyan veszélyes. Az anyák-apáktestvérek közössége tett itt valamit. "Csúnya" önszeretetből: azt akarták, hogy egy
kicsit jobb lelkiismerettel tudják megünnepelni a születésnapját Annak, aki jászolban
született.
Budavári, 2000. december 20.
Szeretem a nyomasztó élményeket. A nyomasztó élményekből nálam rendre kevésbé
nyomasztó írások születnek. Valakit, akit nagyon szeretek, azt mondta nekem, hogy
ez csak a te elvárásod. Én pedig meg voltam győződve róla, hogy ezt az Isten és
Jézus bizony mindenkitől elvárja, akinek a fejében meg a szívében van valami az
isteniből. Tőle aztán különösen is. Ilyesmik a forrásai az én nyomasztó
élményeimnek. Ha úgy érzem, hogy valakiben - akit nagyon szeretek, becsülök leáll, megáll az Isten ügye, az opus Dei. Napokig, ezt hetekig, hordoztam magamban.
Végül ma hajnali félnégykor felébredtem, s a budavári üdítő nagy csendességben
leültem a számítógép elé. Estére kész voltam egy nekem nem nyomasztó írással.
Hogy mást nyomaszt-e majd, nem tudom. Az a címe, hogy
Az Isten bolondsága
I. A tárgy
Jézus ezt a szót csak köznapi értelemben használta. Bolond az, aki nem ad, és ezért
nincs olaja, ahogy az öt okos és öt bolond leány példázata mutatja. Hallják is majd a
Vőlegénytől: Bizony nem ismerlek titeket (Mt 25, 2.8.12). Bolond az is, aki nem az
Ország eszményeire építi házát, mert kő kövön nem marad, esik, hullik, romlik
minden, nagy lesz a romlás (Mt 7, 26-27). Csak Szent Pál, csak annak Első Korintusi
levele csavar egyet szavunk jelentésén, és beszél az Isten bolondságáról: to móron tou
theou (1Kor 1,25). Mért bolond az Isten? Azért, mert hajlandó volt értünk feláldozni
a Fiát. De ez a bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél.
Istennek ezt a nagyobb bölcsességét mondja Pál bolondságnak. Azt, amit evilág
nagyjai nem ismertek fel. Mert ha ismerték volna, bizony nem feszítették volna
keresztre (1Kor 2,8) Jézust. Nem, mert ezek a nagyok nem tudták, hogy Isten a
kereszthalál által volt hajlandó kibékülni a világgal..., hogy Krisztus vére mossa le az
emberiség és minden egyes ember bűnét..., hogy a kereszthalál által van immár
szabad utunk az Atyához.
Sok rosszat vagyok hajlandó elhinni evilág fejedelmeiről (1Kor 2,8), a "főpapokról,
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írástudókról, vénekről" s a római prokurátorról, de ezt nem. Kaifás és Pilátus nem
voltak az emberiség ádáz ellenségei. Csak örültek volna, ha értesültek volna róla,
hogy a golgotai kivégzésnek van egy ilyen üdvös mellékhatása is. Nemcsak azt érik
el vele, hogy nem jönnek a rómaiak, elrontandó a zsidók nemzetét és a főpapok
hatalmát, aminek egyikük, Kaifás örült, s amit a másika, Pilátus sem bánt. Nemcsak
ezt érik el vele, hanem még az is következménye gyilkosságuknak - mellékesen vagy
nem mellékesen -, hogy minden ember bűne eltörölve, az ellenünk szóló vádló levél a
keresztfára immár feltűzve, azaz hatálytalanítva. Váratlan, nem szándékolt
ráadásként..., gyilkosság áfával. Valószínű, hogy ezt az általános és egyetemes isteni
amnesztiát azért sem Kaifás, sem Pilátus nem ette volna meg, de kifogásuk nem lett
volna ellene: Üsse part, ha még ez is következik politikai bölcsességünkből, mellyel
megállítottuk ezt a habajgós Názáretit, aki majdnem lázadásba sodorta a forró fejű s
eszét gondolkodásra használni ritkán akaró csőcseléket! De - Szent Pál vélelmével
ellentétben - ahogy én ismerem evilág fejedelmeit (főpapokat, pokurátort) - bizony
fölfeszítették volna Jézust a fára akkor is, ha valamit fölismertek volna, azaz ha
tudtak volna erről a mellékhatásról.
A páli teológiával akarlak szórakoztatni bennetek karácsonykor? Ó, nem. Hét
kötetben porosodik az már, várva a hálás utókorra, amely felfedezi majd nagy hírű
szintézisem múlhatatlan - egyelőre ugyan múlik, csak vájt fülűektől olvasott - becsét.
Nem erről a rejtett és titokzatos (1Kor 2,1.7) bölcsességű isteni bolondságról akarok
ma valamit mondani, hanem a nem rejtett és nem titokzatos, hanem nagyon is
nyilvánvalónak tetsző isteni bolondságról. S éppen azt akarom megtudakolni, hogy
vajon ti bölcsességnek gondoljátok-e Istennek nyilvánvaló bolondságát.
Mi tehát Isten e nyilvánvaló bolondsága? Nem az, hogy halálra akarja adni
üdvösségünk érdekében a Fiát. Nem, mert nem is akarja. Melyik szülő akarná ezt
gyermekének? Azt akarja, hogy megbecsüljük (Mk 12,6)! Bolondsága abban áll,
hogy olyasmibe fogott, olyasmit akar, aminek összesen annyi a következménye, hogy
ellehetetlenül akárki, aki komolyan veszi azt. Persze, hogy első helyen a Fia
lehetetlenül el. Másodikul, meg harmadikul, meg negyedikül, stb. pedig az, aki
tanítvány lesz az Országban, s az Országért, amelyet a Fiú meghirdetett az Isten
Országaként. Ellehetetlenülnek szép sorjában. Mind. Az is bolond, aki tenyerébe csap
az Istennek, s milyen Isten az, aki ellehetetlenülésre hívja teremtményét, az embert?
A legkevesebb, amit mondhatunk, hogy bolond az Isten.
"Nézzétek a történetet,
S mondjátok, képzelődöm"
- mondom Arany Jánossal együtt én is. S ez az elmélkedés bizonyítani hívatott a
tételt Isten bolondságáról.
II. Az ellehetetlenülés igazolása
Nézzük hát a történetet. A tények előtt nem kell feltétlenül hasra esni, de figyelembe
venni őket nem árt. Ezt a figyelembe vevést hoztam el most. Karácsonyra. Bár én azt
szántam volna idei karácsonyi elmélkedésnek, amit kilenc napja itt, a Bokorportán
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már elmondottam. De Andilánya Jutka tiltakozott ellene, hogy ma is azzal szolgáljak,
mondván: Újat akarunk hallani! Hátha Andi is ezt kívánja. Meggondolandó, s
engedtem. Újat hallhattok. De aztán tartsátok érte ti, vagy ti is, a hátatok!
Lássuk tehát a figyelembe veendőket! Mivel karácsony van, elsőül az istállót és a
jászlat kell említenem. Ez ellen persze mindjárt lehet tiltakozni: ezt a sztorit csak
kitalálta a Jézus utáni második nemzedék. Márk, aki 70-ben írta meg evangéliumát,
még semmit sem tud róla. Csak Lukács tájékoztat, aki legkorábban 80-ban állítja
össze jelentését a nagyra becsült Theóphilos számára, miután eleitől kezdve
mindennek pontosan utánajárt. Így a tiltakozás. De a Bokorban igen okosak vagyunk,
s válaszolunk a tiltakozóknak: Kérem, csak az a tény, hogy Márknál, Máténál nincsen
jászol és istálló, de tudhattak róla, ha nem is írták le. Erre jön az újabb tiltakozás:
Micsoda érv az, hogy tudhattak róla!? A -hat, -het nem tartozik a tények, világába,
csak a lehetőségekébe. Elég ebből ennyi. Inkább ejtem az egészet - bár Karácsony
van.
Mondom másodikul (azaz csak elsőül) azt a tényt, amire aztán nincs appelláta. A
kereszt - vitathatatlan tényét. Jézus a maga személyében az Isten Országa ügyével nagyon enyhén fogalmazva - eléggé ellehetetlenült. Erre is lehet mondani valamit,
mert nagyon okosak vagyunk, de talán inkább nem, mert még azt mondhatná valaki,
hogy kötözködik, aki ezt is vitatja. Az első szavazat -az Isten bolondsága mellett tehát már mindenképpen adva van.
Mondom harmadikul: amikorra a jó tanítványok - Márktól, Lukácstól megsegítve felébrednek, már húsz-harminc-ötven éves a páli teológia, amely mit sem tud már
tanítványokról, hanem csak szentekről, akik szentek, mert hát Krisztus vére
egyszerűen szentté mosta őket. Szentekről tud, akik - mosás ide, mosás oda ismernek és elismernek felsőbbségeket; tudják, hogy lehet Isten nevében is kardot
forgatni, meg még lehetnek rabszolgatartók is. Ha netán a Golgota nem
lehetetlenítette volna el eléggé meggyőzően Jézust, most e páli teológia - Jézus nevét
mindenek felé magasztalva - mindazt ellehetetlenítette, amit Jézus akart. Mit? Csupán
csak az Országot. Gyűjtöm a szavazatokat az Isten bolondsága mellett. A kereszt
ténye ide szavaz, és Pál teológiája sem máshová.
Nagyot ugrom az időben, hogy ebédre hazaérjünk. A IV. században Eusebeiosz, a
palesztín tengerparti Cäsarea püspöke, az egyháztörténész, Konstantin birodalmában
már megvalósultnak látja Isten Országát. Mert kevesebb vért ont, mint elődei? Nem
emiatt minősítette át Euszebeiosz a Római Birodalmat Isten Országává. Nem,
hiszen a Jelenések könyvében Isten maga kezd atomháborút a keresztényeket
nyomorgató Római Birodalom ellen, és Jézus maga tapossa a bosszúállás borsajtóját.
Mert van ám mindenható Isten, aki természetesen a verekedéshez is ért. Nem úgy,
mint Jézus istene. Hanem mi miatt lesz Konstantin Birodalma Isten Országává?
Államvallásá teszi Konstantin a keresztények hitét, s fizeti busásan püspökeinket.
Ezért.
Páltól, a Jelenések könyvétől Konstantinon keresztül egyenes az út a l8 véres
csatában győztes Nagy Károlyig, akit Péter utódja Rómában maga koronáz császárrá,
hogy első uralkodója legyen a majdani Szent Német Római Birodalomnak. Koppányt
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négyfelé vágva - Géza fia, Vajk is megkapja Rómától a magyar szent koronát, s mi is
büszkén ontjuk ellenségeink vérét, immár nem Ukkon vagy Hadúr, hanem a "Jézus,
Jézus" nevet kiáltva. A kereszténység egész története újabb szavazat az Isten
bolondsága mellett. Voltak ugyan a kétezer esztendő során, akik szót emeltek - Nem!
-, akik sikítottak: Jézus nem ezt akarta! De szent főpapok és szent királyok eltiporták
őket, mint az egyház és a társadalom megveszekedett ellenségeit. Csak búvópatak
formájában volt jelen a kétezer esztendő alatt Jézus, a megcsúfolt ős, és egy bolond
Isten bolondsága. Volt, s aztán gyorsan eltűnt. Gondjuk volt rá az uraknak, hogy
eltűnjön. Nem kell a bolond Isten! - mondja e kétezer év. Helyette jött a múltból
vissza egy mindenható Isten, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
A Bokorig értünk. Isten csodája, hogy mi is felfedeztük, amit Jézus akart, s amit
Jézus ráfogott az Istenre is. Azt, hogy Istennek, Jézusnak és magunknak Országot kell
építenünk, amely nem ismeri az uralkodást, a pleonexiát (a másik embernél többet
birtokolni akarást) és a kardot; és legalább is szavunkkal vallottuk, hogy Isten országa
a kicsinyeké, a szegényeké, a szelídeké. Az állam elítélte törekvésünket a század
közepén: "Nem várhatjuk meg, amíg maga meglelkigyakorlatoztatja nekünk a
kapitalistákat!" Az egyház is elítélte a század utolsó harmadában. Ellene mondunk a
Tridentinum nem tudom milyen számú és nem tudom, milyen szubtilis teológiai
mélységekről szóló kánonainak! A rehabilitálás ellenére sem akarnak integrálni
minket, idegen testként kezelnek minket saját egyházunkban, pedig mi csak a jézusi
örökséget képviselnők, kérem alázattal. Újabb, immár negyedik szavazat Isten
bolondsága mellett? Csak ellehetetlenülni lehet Isten porgrammjával a világban is, az
egyházban is?
Mi van még hátra? Már csak az, hogy mi is eszünkre térjünk. A fordított metanoia
által, melyben gondolkodásunkat odaigazítjuk elítélőinkéhez. Fordított metanoiánk
már folyamatban van. Tétel ez is, mégpedig kemény, amelyet igazolnom kell ebben
az ezredvégi, tán utolsó elmélkedésemben.
<< "Az akasztás ezúttal elmarad" - mondja Lucifer a Tragédia Keppler-színének
elején. S az igazolás ezúttal, de csak ezúttal, elmarad - mondom én. Ünneprontás
lenne az igazolás - mondta házi korrektorom. Az ünneprontó pedig "a pokol tüzes
fenekére" való, énekli az Arany-ballada. Ha valaki mégis kiváncsi lenne az
igazolásra, majd olvashatja a Koinóniában. Kihagyok és folytatom. - Ez volt a
karácsonyi betét. - S íme a karácsonyi kivét:>>
Igazolom - pontokban:
1.
Egyikünknek mondom: valamikor két-három csoportod is volt, s most egy
sincs. Válasza: "Ez csak a te elvárásod". Tehát az enyém, és nem Jézusé, nem az
Istené, akinek népet kellene gyűjtenünk! Mi van e válasz mögött? Az, hogy a
testvérem nem tud vagy nem akar már népet gyűjteni arra célra, amelyet valamikor a
magáénak tudott. Miért nem tud, miért nem akar? Rájött ő is, hogy az Isten és Jézusa
bolondok? Azért, mert nem akar több embert gallyra vinni?
2.
Az utolsó B-jelölt lelkigyakorlat óta (1989) nem is olyan lassan, de biztosan
fogyunk. A politikai váltás felgyorsította folyamatot. Egyre több közösségünk szűnik
meg; esetleg úgy, hogy összevonjuk őket egy másik létszámhiányos közösséggel.
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Egyre több közösségünk öregedik el, s nem tudjuk fiatalokkal feltölteni azokat. Mert
hétköznap dolgoznak a nem nyugdíjasok, s a hét végén kell a szabadidő - másra. A
nyugdíjasok megindulnak a temető felé. A második nemzedék is fogy. Van, aki
megvallja, hogy agymosás áldozatjává lett a Bokorban, s legszebb éveit pocsékolta el
a bolond Isten bolond Jézusának Bokorban felmelegített eszméinek elsajátításával.
De aki nem így gondolja, vagy nem meri ezt magának így megfogalmazni,
hasonlóképpen gondolkodik, mert saját és esetleg igen nagyszámú gyermekeit sem
képes csoportba csalogatni. A harmadik nemzedék pedig csak egy-két Bokor-család
egy-két tagjának problematikus jövőjű, inkább magán-próbálkozása. Senkit sem
tudnak megnyerni az Ország ügyének Bokron kívülről.
3.
Meginognak az Ország eszméjét hordozó elvek: a szolgálat belső zsinati
felhívására némák maradunk, a szegénységet nem viseljük, a kommúna ellen
sikítunk, az erőnemalkalmazást megkérdőjelezzük, az apostolkodást lehetetlennek
tartjuk, a közösséggyűjtést még inkább, magunknak sincs már időnk közösségbe
járni.
4.
Új elvekkel kacérkodunk. A mélyebb lelkiséggel próbáljuk lecserélni Jézus
"csúnya" elvárásait. Magát az "elvárást" is diszkvalifikáljuk, méghozzá mint
jézustalant(!). A lelkiismereti szabadságot tűzzük a zászlóra, nem a felzárkózást Jézus
gondolataihoz és követelményeihez. Új dogmatikát gyártunk, s ezzel valakikben
mindenképpen hiteltelenítjük a jézusi tennivalókat. Optálunk olyan egyházi, esetleg
világi mozgalmakhoz, amelyek semmit sem kérdőjeleznek meg ebben a kétezer
esztendős egyházi és társadalmi folyamatban, amely leadta szavazatát az Isten
valóságos bolondsága mellett. - Ennyi talán elég az igazoláshoz. De lehetne egész
tanulmányt is írni róla.
<<Eddig tartott a kivét, s utána következett a folytatás:>>
Leadjuk a negyedik szavazatot is? Jézus, Pál, a kétezer esztendős kereszténység után
a Bokor nevében is? Azt, hogy lehet ugyan mondani, amiről Jézus beszélt, de mi sem
vesszük be? Mi is ellehetetlenülünk? Kérdőjeleket téve a mondatok végére - csak el
kell ezeket valakinek mondania rólunk! Addig kell mondanunk, amíg van kinek a
fülébe, eszébe, szívébe mondani. Bevallás, bűnbánat, akármi céljából.
III. A végkövetkeztetés
S ha bevalljuk, ha megbánjuk, ha elsírjuk magunkat, akkor mi van és mi a tennivaló?
Leülni Jónásként a tök alá, s negyven napot számlálás lehetőségének hiányában
várjuk kimúlásunk végső óráját, megjövendölvén - vize már fogyván a pataknak -,
hogy a következő negyed század során végleg eltűnik a történelem nagy
süllyesztőjében e "táj nélküli magyar folyó", a Bokor? Ez a tennivaló? Magam nem
vagyok képes leülni a tök árnyékába. Ehhez még nem vagyok elég öreg, s
reménytelen sem vagyok eléggé. Mért? Mert vannak testvéreim, akinek a
teljesítményei nem engedik meg, hogy a Bokrot szőröstül-bőröstül eltemessem. Csak
el kell mennem, pl. hóvégeken Inárcsra, ahol négyszázan is egybegyűlnek, s
olyanokat gondolnak, mint mi. Nem ülök le a tök alá. Inkább gondolkodom.
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Gondolkodom Jézus sorsán, a kétezer esztendős kereszténység sorsán, s a Bokor
alakulásán is.
Elmondom, hogyan. Feltehetően Isten személy. Végtelen értelmével feltehetően
átlátta, hogy van valóságos megfelelés az Ország eszméje s az erre a célra
megteremetett ember között. Valószínűsíthető tehát, hogy nem bolond! Tudja, hogy
lehetséges az az Ország, amiért megteremtette az embert! Nem valószínű, hogy
kedvét lelné saját kudarcában. Nem valószínű, hogy röhög legsikerültebb, Neki
leginkább kedvében járni akaró teremtményeinek-gyerekeinek - pl. Jézusnak reménytelen kudarcában. Feltehetően nem ösztönbeteg és nem gonosz.
Feltehetően akarja az Ország sikerét. Feltehetően bánatos, ha egy gyermeke elveszti
reményét, s többé már nem gyűjt népet, csoportot. Feltehetően segíteni akar nekik,
hogy újra az Útra találjanak. Haza akarja vinni az egy eltévedettet is. Egyet nem tud:
helyettünk gondolkodni, és helyettünk akarni valamit.
Gondolkodom tehát: miért a kudarc? Jézusé, a kétezer esztendőé, a Bokoré?
Elmondom, mire jutottam. Két evangéliumi tételem van. Az egyik: Isten végtelenül
tökéletes. A másik: Isten végtelenül irgalmas. A kettő együtt igaz. Ezért az egyikből
sem lehet engedni. Ha engedsz az elsőből, már fel is adtad az Ország reményét. Jézus
ezért ment 40 napra a pusztában. Úgy jött ki belőle, hogy tudta, ki a világ fejedelme.
Tudta, hogy kit szolgálnak azok, akik uralkodni akarnak. Tudta, hogy kit szolgálnak,
akik meg akarják szerezni maguknak a birodalmakat, vagy csak gazdagok akarnak
lenni. Tudta, hogy kinek adják oda magukat azok, akik fegyverrel akarnak békét meg
az Országot védeni.
Ha engedsz a másikból, kínodban el akarnád pusztítani azokat, akik nem értik meg,
amit Jézus megértett a pusztában. Ha kínlódasz, ha nem - nincs, semmiképpen nincs
kiközösítés. Az Isten nem mindenható. Az Isten csak mindent adó és - itt van megint
az irgalom! - mindent elviselő. Jézus zokogott, és nem káromkodott, amikor már
világosan látta, hogy neki sem sikerült. Megújította egy ünnepélyes szertartással is
szövetségét Istennel, s megújíttatta a Tizenkettővel is a maguk szövetségét, adva
nekik a kenyérből s a borból, melyek önmagát, a szövetségi hűséget megújítót,
példázták-tartalmazták.
Mennek ki utána a kertbe. Ott dől róla az izzadság. Nehéz elfogadnia, hogy vége egy
kísérletnek, de azért valahogy elfogadja. Aztán megy elébe a főpapi fogdmegeknek, s
a mindent elviselő Istennek jó tanítványaként nyugodtan magyaráz a kardot kirántó
Péternek, s fület ragaszt. Majd elmegy a maga útján. Út közben még el kell mondania
egy mondatot. Úgy kezdődik, hogy Istenem, Istenem... Úgy kell neki! Maga kereste
magának! Igen, maga kereste magának, s maga találta is meg. Még az
ellehetetlenülést is vállalta. Nem reászakadt az, maga ment alája.
Az őszön J.-k Bokorligeten nyaraltak az iskolában. Átjöttek misére is, előtte nagy
beszélgetésre is. Karcsi az önkormányzatba tette át székhelyét a Bokorból. Nem
hagyta el a Bokrot. Mint mondja: a Bokor hagyta el őt, amikor Barna belemerült az
ezóteriába, meg a reinkarnációba, s a csoport azt mondta, hogy nem erre alkudtunk,
nem erre jöttünk létre. J.-k utána nem kerestek új csoportot. Marika "neveli" buzgón,
mint kántor és plébániai mindenes a papot, Karcsi meg kergeti a délibábot: olvassa
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Csurkát, s hiszi, hogy az önkormányzaton teszi a dolgát. Marika tudja, hogy amit
Karcsi ott elér, alig valami, teljesen jelentéktelen. Karcsinál is, úgy hiszem, útban van
a felismerés; de még nem kerestek új közösséget. Marika mondott valamit a
beszélgetés során, amire nagyon büszke vagyok. Ezt mondta: olyan vagy, mint a
Jóisten! Kitartasz az egyszer meglátottak mellett, és vársz türelemmel. Ő mondta!
Talán nem pontosan ezzel indokolt, de ez volt az értelme.
Vénségemben új csoportot gyűjtök. Feltöltődött annyira, hogy alighanem hamarosan
osztódnunk kell. Tudom, hogy ők sem lehetnek mások, mint a Bokor első, második
és harmadik nemzedéke. A csoport legfiatalabbja egy egyetemista fiú, legöregebbje a
Gizike, aki pár hónappal nálam is öregebb, de fiatal és energikus, akárcsak magam,
vagy még inkább. Csoportot vezet, s már a "gyermekei" is csoportot gyűjtenek. Mit
akarok másképpen csinálni velük, mint
az eddigiekkel? Ezt kell még
megfogalmaznom, aztán mehetünk haza, karácsonyi nagy ebédre.
Nem tudok engedni abból, amit a KIO-ban, s a Pál-szintézisben elmondtam. De ha
egy közös címet kellene most adnom e kettőnek, fogalmazásuk megkezdése után
közel negyven esztendővel. Ezt kellene adnom: Az Isten tökéletessége. Csak ahogyan
bánni igyekszem testvéreimmel, annak tudok csak új címet adni. Talán a Napló sűrű
füzeteinek - már az ötödiket írom, pedig csak augusztus végén kezdtem őket - lehetne
majd a címük az még, ha egyszer könyv lesz belőlük. Ez lenne a cím: Az Isten
irgalmassága.
Azt szeretném magatartásommal nem is annyira mondani, mint éreztetni velük, hogy
Isten feltétlenül bízik bennük. Azért bízik bennük, mert Istennek nincs más gyereke,
akik jobbak volnának náluk. Csak olyanok vannak, mint ők. Ha elváltak, ha
újraházasodottak, ha félszárnyú madarak, mert a párjuk nem áll még kötélnek, vagy
egyáltalán nem is akar... - mindegy. Ők nem tagadják, szeretik feltétlenül az Isten
tökéletes törvényét, s megvalósítanak belőlük annyit, amennyit tudnak. Eljönnek,
amire hívom őket, ha tudnak. Mi lesz belőlük húsz vagy ötven év múlva? Isten majd
megmutatja.
Az Isten egyébként mégis kétségtelenül bolond. Bolond, mert azt akarja, hogy a
teremtmény olyan legyen, mint ő. Reá hasonlítson! És még mit nem gondol
teremtményéről, az emberről!? De hát nem tud az Isten - szegény feje - mást akarni.
A Szeretet csak szeretni tud. Aki pedig szeret, az mindenét akarja adni. Ez a szeretet
korlátozottsága. Csak szeretni tud. S ennek a korlátozottságnak ez lesz a
következménye. Egy bolond Isten bolondsága. Aki szeret, az bolond. A bolondok
mentik meg a világot. Boldogok a bolondok, mert övék az Isten Országa. Ajánlanám
Szent Máté evangélium-szerkesztő úrnak kilencedik boldogságul.
S most már csak egy verset kellene ez egésznek a végére raknom. De nem vagyok
költő. Azt a verset pedig, amely elmondaná, ami ide való, még nem írták meg, vagy
én nem ismerem. Beérni azzal is, ami van - ez a második tételnek, az irgalomnak a
leckéje. Beérem tehát egyelőre az Ismeretlen szerző Énekével Krisztus születésére.
Következik az ének és az ének átköltése
Adeste fideles
Talpra ti, bolondok
laeti triumphantes.
örömtől ujjongók.
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Venite,venite in Betlehem!
Natum videte Regem angelorum
Venite adoremus,
Venite adoremus,
Venite adoremus Dominum!
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Jöjjetek, jöjjetek Betlehembe
Megszületett angyalok fejedelme
Jöjjetek, öleljük őt
Jöjjetek, öleljük őt
Jöjjetek, öleljük a Kisdedet!

Városmajor, 2000. december 21.
Még a nyár vége felé történt. Zénó telefonált: mehetne ő a családjával, meg egy
másik család nyaralni egy pár napra Bokorligetre? Nem lennének csak hatan. Ezt
válaszoltam neki: Te ismered a budavári körülményeket a lelkigyakorlatról. Ha ezek
nektek jók nyaralásra, jöhettek ide, csak állapodjunk meg az időpontban.
Megállapodtunk. Mondtam Zénónak azt is, hogy este 6-kor minden nap misézek a
templomban.
Zénó nem árulta el a másik családnak, hogy hova viszi őket, s egy szombaton hat óra
után pár perccel, éppen amikor prédikálni kezdek, bejönnek hatan a templomba.
Mindezt azért mondom el, mert kaptam a másik családtól egy levelet, amelynek egy
részét ide akarom írni:
Kedves Gyurka bácsi! Hálás vagyok Istennek, amiért megtörténhetett az, hogy három
napon át a vendégeid lehettünk. Nehéz úgy fogalmaznom, hogy ne legyek túl
ünnepélyes, mert ünnep volt akkor. Még most is tátva marad a szám, ha
megérkezésünk pillanataira gondolok. Ugyanis Zénó pontosan ezt akarta.
Meglepetést, ámulatot, megdöbbenést, örömet. Azt akarta, hogy örüljek! Nem
akármilyen ajándékot kaptunk gyermekeimmel az Égtől azzal, hogy olyan Istennel
találkozhattunk, amilyet Te hordozol, és úgy szeretett bennünket az Isten, ahogyan
csak Általad tud. Ennek csalhatatlan jelei voltak. Nóra lányom az egyik szentmise
alkalmával megjegyezte, a tőle már megszokott kamaszos éllel, hogy "látszik, ez a
bácsi legalább azt mondja, amit gondol". Nyilván vannak ellenkező tapasztalatai is
papokról. A négy és fél éves fiam hazaérkezésünk után a homokozóban templomot
épített. Az én szívemben azóta is él az a könnyfakasztóan hálás öröm...
Erika - mert ő a levél aláírója - jó három és fél hónappal később adta át ezt a levelét,
amikor Dombi Feri helyet miséztem Inárcson. Ezért kerül a levél csak most a
naplóba. Istenről a könyörgések végén mindig azt imádkozom, hogy él és szolgálva
szeret. De jó, hogy nem uralkodik! Azt valamivel nehezebb lenne utánozni.

Budapest, 2000. december 22.
Egyre sűrűbben kapom az anyagokat a Történeti Hivataltól. A napokban is hoztam
haza vagy kétszáz lapot
"Baba":
J e l e n t é s - Budapest, 1951. január 20.
Középmagas termete van, szép szabályos arca, barna hullámos haja, kék szeme s
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mindig szelíd, de határozott tekintete. Van az egyéniségében valami, ami föltétlen
meghajlásra kényszeríti az embert. Ezt mutatja az a tény, hogy Bulányi atyával
szemben csak két csoportja áll azoknak az embereknek, akik ismerik őt. Az egyik
minden fönntartás nélkül, nagyon szereti, a másik ugyanígy gyűlöli. Közömbös
csoport nincs. Az a valami, ami meghajlásra kényszerít benne, az, ami Juhász atyából
hiányzik: a saját erejéből, saját magából és magától kialakított, határozott egyénisége.
Nincs benne idegen, mástól árvett íz, minden cselekedete, minden szava, minden
elhatározása sajátos, egyéni. S azt teszi, amit tesz vagy mond, annak a biztos
tudatában teszi vagy mondja, hogy az a lehető leghelyesebb. Őt nem lehet senkinek
megcáfolni, nem lehet semmit jobban csinálni nála, nem azért, mert ő ezt
megakadályozza, hanem azért, mert minden tekintetben de facto ő a legtöbb magas
menetében és szemében,
A hívatásával szorosan összefüggő kötelezettségeit megalkuvás nélkül teljesíti. A
miséi nem gépiesek, érzik belőlük a meggyőződés. Gyóntatásnál már van olyan
színezete pedagógiájának, ami arra enged következtetni, hogy a szent cél érdekeinek
megfelelően (A szent cél pillanatnyilag a csoportmunka) - akkor is, ha törvényt sért elhalványít vagy kiélez problémákat aszerint, hogy mire van szükség. De hogy ő ezt
teljesen nyugodt lelkiismerettel teszi, az biztos. Tudja magáról, hogy szeretik, és ezt
kellően értékeli is magában, Minden ember úgy viszonylik hozzá, ahogyan ő akarja,
és nem úgy, ahogyan akar. Nagyon ritkán téveszt pedagógiát, hiszen ezért lehet egy
országos mozgalomnak az irányítója.
Politikai magatartását elég nehéz megmagyarázni, megérteni. 1946-ban, amikor
megkezdődött a mozgalmi munka, nagy föltűnést keltett az a szokatlan álláspont,
amelyet képvisel, és amelyet azóta is képvisel. Ennek lényege az, hogy az egyház
csődbe jutott, mert a bolsevizmus valósítja meg azt, ami az ő feladata lett volna. Ez
persze nem jelenti azt, hogy a bolsevizmusé az igazság, hanem azt, hogy aki
önkritikát gyakorol, az minden erejével azon van, hogy visszaszerezze az eljátszott
lehetőségeket. Ez az álláspont vagy meggyőződésből jött, vagy arra volt jó, hogy
mint különlegessel emelje saját népszerűségét. Akármelyik is az indítója - sikerrel
járt. Ilyet még, hogy az egyház hibás volt, senki sem mert mondani, Ő mert, és mert
új volt, rendkívüli volt, vonzotta az emberek érdeklődését. Senki sem nagyon
mondott még ellene.
Piarista áldozó pap, hivatalosan még egyetemi lelkész, bár ezt a pozíciót már rég nem
tölti be.
Mozgalmi vonalon P. Palánkai és az A,C. mozgat csak olyan számú tömeget, mint ő.
Középiskolás, egyetemista, paraszt és munkás ifjak százai tartoznak az ő irányítása
alá. A két utóbbi az Egyházon belül is illegálisan, mert nem hivatalosan. Ő az
értelmiségi ifjúság vezetője, s ha másba is beleszól, abból
féltékenység származik. Így az egyénileg meghódított munkás és paraszt ifjakon
keresztül tartja befolyása alatt nagy részt az egész mozgalmat.
Egyetlen egy csoportmunkát végző pap sem tudott olyan fesztelen, de mégis
fegyelmezett viszonyt létesíteni a vezetőségi tagokkal, mint ő. Mint mindent, ezt is
tervszerűen vitte végbe. Még tavaly nyáron egyszer elmentünk a sétahajóval, s
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útközben beszélt is erről. Ez a beszélgetés inkább csak a fiúkra vonatkozott Szerinte
két embernek az egymáshoz való viszonyát lényegesen befolyásolja a megszólítási
forma. Ezért ő már akkor tanulmányozta a gyerekeit olyan szempontból is, hogy a
tegeződési formával kiket hozhat egészen közel magához úgy, hogy azok értékelni
tudják ezt a viszonyt, s ne fajuljon el bizalmaskodássá, hanem elválaszthatatlanul
hozzá fűzze őket.
Rendkívüli adottsága van ahhoz, hogy kit milyen formában hódítson meg. Teljesen ez
a munka tölti ki az életét. Nemcsak mint egy foglalkozással járó kötelesség, hanem
mint hívatás. Csoportmunka és Bulányi atya nem választhatók el egymástól. Minden
energiája, minden gondolata ebben merül ki. Sokszor nagyon is. Egyszer a nyáron
úgy érezte, hogy nem jól csinálja a munkáját, s tönkre ment bele.
Legszorosabb kapcsolat Pintér László debreceni püspöki helynökhöz fűzi. A helynök
nagyon szereti őt, és minden vonatkozásban - a csoportmunkában is - mindenben
teljesen egyetért vele. Azokról a kapcsolatairól tudok, amelyek Juhász atyának is
megvannak. Biztos, hogy több is van, csak utána kell nézni. 1946-ban ismertem meg
az ifjúsági ankét során. Kezdettől a dédelgetett gyerekei közé tartoztam.
Pillanatnyilag nem lehetne ezt kimondani, bár most is lelkiatyám, és teljhatalmú
parancsolóm. Lehet, hogy csak azért tűnik igy, mert ritkábban találkozom vele, de
lehet, hogy a rendőrséggel kapcsolatos hírek valóban eltávolították tőlem.
"Baba"
Miután szabadultam, valamikor a 60-as évek elején megkerestem "Babát". Akkor már
asszony volt, s három gyerek anyja. Egy nagyon rendes fiú vette feleségül, a
kisközösségek egyik tagja. A barátságomat kínáltam fel a Jelentés írójának. Csak
ennyit válaszolt rá: Tudja az Atya, hogy kinek ajánlja fel a barátságát?
Helyrehozhatatlanul sérült attól, amire rákényszerítették. Nagyon korán meghalt. Ott
voltam halálos ágyánál. Magához vette a szentséget.
Városmajor, 2000. december 27.
Csütörtökön, pirkadatkor busszal mentem Veszprémbe Budaváriból. Onnan meg
Balatonfüredre, megnézni a Vidám Parkot, amit Csaba készített gyerekeinek házuk
kertjében. Azokból az akácfákból, amelyeket nyárvégen vágtak ki budavári kertemből
- az inárcsiak segítségével. Kilenc órára már ott is voltam. Be sem mentem a házba,
egyenesen a hátsó udvar felé tartottam. Ott magasodott a monstrum-építmény: volt
rajta hinta, nyújtó kisafából. mászó kötél. Közben a gyerekek észre vettek az
ablakból: Itt van a Bulányi bácsi! S bementem. Etettek-itattak. Csak a három kicsi
székely volt odahaza: Zodó, Csabi és Tomka, akik a mamájuk óvodájába járnak.
Aztán megjött az iskolából Bálint, aki ott volt Budaváriban a fakivágáskor is, s az
egyetlen leány, a Pötty névre hallgató kis Judit. Estére kerültem haza.
Szombaton aztán megindult a karácsonyozás. Este Széphalmon már karácsonyi misét
mondtam. Találkoztam a plébánossal is. Megvallottam neki, hogy nagyon jól érzem
magam a templomában. A "hívektől" meg kaptam bejglit, otthon sütött kenyeret.
Mind a kettő nagyon finom volt.
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Vasárnap otthon miséztem Ildinek meg fogadott kislányának, Annának. Aztán 25-én,
az ünnepen, a Bokorportán volt 10 órakor a Pásztorok miséje. Az isten bolondsága
volt a prédikáció. Megtoldva egy kérdéssel: Mit üzensz a bolond Istennek és Fiának?
Ezt: Hagyj nekünk békét!? Vagy tudsz valami egyebet is üzenni nékik? Utána három
perc szünet következett. Aztán körbe adtam a paténát azzal, hogy mindenki mondja el
egy mondatnyi üzenetét. Elmondták, de senki se imádkozta azt, hogy hagyjon neki az
Isten békét. Voltunk vagy ötvenen, de azért féltizenkettő körül megvolt az Ite, missa
est!
Délután volt a családi találkozó. Bőven el lett látva az egész nagycsalád HANG meg
NAPLÓ füzetekkel. Tetszik az öcsémnek is a Napló, csak számára nagyon sötét meg
pesszimista. Siettem utána haza, mert nekem a 26-a volt a három misés ünnepem.
Az elsőt mondtam Fehérváron, a másodikat Budaváriban, s a harmadikat Ajkán.
Reggel 7-kor indult a busz az Erzsébet térről. Faggattam Terit az úton. hogy melyiket
mondjam Fehérváron: az Isten bolondságát vagy az Adventi napló végén található
Pártus herceget, királylányt? Bizonytalankodott. Végül is az első választottam. Nem
volt visszhangja, vagy olyan csendben mondták felajánló imádságukat, hogy nem
hallottam ki belőlük a visszhangot. Így aztán nem tudom, hogy nem azt imádkoztáke, hogy Hagyj nekünk békét! Mindenki kapott a mise végén NAPLÓ-t. Talán kapok
valami utó-visszhangot.
11-kor indult a busz tovább, Veszprémbe. Atilláék vártak a pályaudvaron. Elvittek
magukhoz, megebédeltettek, s már mentünk is Budaváriba. Félkettőkor volt ott a
mise. A prédikáció a Leány levele volt: A születésnap. Nagyon meleg lett tőle a
hangulat - a nagyon hideg de fenyőgallyakkal, borókafákkal szépen feldíszített
templomban. Csak tizen voltunk, de Miatyánk után kört csináltunk, megfogtuk
egymás kezét, s úgy mondtuk: Bocsássunk meg szívből egymásnak. Örültem, hogy a
törzsközönségen kívül ott volt a Gódán-család három tagja is. A végén ők is kaptakaz
adventi NAPLÓ-ból.
Mentünk tovább, s csak fél óra késéssel érkeztünk meg Ajkára, György Zoliékhoz. A
nagy szobát megtöltötte a három család: Zoliék, Rózsikáék és Töltl Janiék. A pártus
herceget, királylányt mondtam el. Nagyon mélyen érintette őket, hosszan imádkoztak,
amikor kezükbe került a paténa. Schnur Matyiékat nagyon hiányoltam. Örömmel
hallottam viszont, hogy diakónus lesz belőle Reichardt Gyuri oldalán, akinek 11
faluja van Zalában. Kész püspökség! Sajnos, csak félhatig maradhattunk, mert
félhétkor indult Veszprémből a busz Budapestre. Kilenc után már otthon is voltunk.
Ez hosszú műszak volt. Reggel 5-kor keltem, 21 órára már otthon is voltam. Ha jól
számolom ez éppen 16 óra, két műszak. De hát aki fiatal, bírja.
Városmajor, 2000. december 28.
Aprószentek ünnepe. A tisztelendő bácsi megkérdezi a hittanórán az elsősöket: Ha az
aprószentek, akiket Heródes megöletett, ledugnák a lábuk fejét a mennyből,
megtudnátok-e mondani, hogy melyikük fiú, melyikük lány. Nagy a fejtörés. Amelyik
piszkos, az a fiúké - mondják a lányok. Mire a fiúk: a csámpás meg a lányoké, stb. A
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tisztelendő bácsi meg előveszi a Bibliát s olvassa: Heródes megöletett Betlehemben
minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket... Nem erről elmélkedtem
reggel a szentmisémben, hanem arról, amit a szentlecke mondott: Ha megvalljuk
bűneiket... megtisztít minden gonoszságtól.
Egy testvérem, nem akárki, azt mondta, hogy ő akár sokszorosíthatná is, amiket
elmond gyóntatójának, s mindig átadhatna neki egy példányt belőle. A túlzást
leszámítva - azt az általános emberi tapasztalatot fogalmazta meg, hogy az ember
jelleme nem igen változik. Naturam expellas furca, azaz: űzd ki a természetet
vasvillával, mégis újra visszajön. Igaz ez azután is, hogy elköteleztük magunkat az
Istennek? Mi is sokszorosíthatnánk gyónásaink anyagát?
Alighanem, igen. Mert nem tudjuk azt a bizonyos "természetet" egyszer s
mindenkorra elintézni. Jézus se tudta. Ki az én anyám? Meddig tűrjelek még titeket?
Hagyd a halottakat eltemetni halottaikat! Ezek nem akárkinek a szavai. S igazán nem
a rosszindulat kérdezi meg: nem lehetett volna ezeket szelídebben mondani?
Juhász Miklós rend- és börtöntársam mondta a piarista iskolák neveléséről: talán nem
nagyon rontjuk el őket. Én azt érzem, túl a nyolcvanon, hogy eléggé reménytelen eset
vagyok. Ember vagyok és fájok. Ha nem panaszkodom, akkor is panaszkodom a
tekintetemmel. Az egyik öcsém mondta: Jó, te nem káromkodol, de nézel! A Öregek
I. nevű közösségben meg Márti mondta egyszer: Ha pofákat vágsz, nem tudom
elmondani, amit akarok!
Ezekre azt lehet mondani, hogy ezek talán nem gonoszságok. Lehet. De öcsémet is,
Mártit is zavarták. Aligha azért zavarták őket, mert tökéletességemet, jóságomat
bizonyították. Akárhogyan is van, de a bűneink megvallása mit javít rajtunk? A
nyugati és a keleti, tehát a reformáció előtti egyház ragaszkodik a bűnbevallási
gyakorlathoz. Azért ragaszkodik, mert ennek ellenében tisztít meg minket az Isten?
Ez nagyon nagy téma. Jutka mondta is nemrégiben, hogy elő kellene venni újra a
második kötelékünket, s évi zsinatolási témává tenni azt.
Városmajor, 2000. december 30.
Ebben az évezredben többet nem prédikálok Széphalmon, csak a következőben.
Holnap még prédikálok egyet Inárcson Dombi Feri népének, vagy négyszáz
embernek. Aztán majd csak az új évezredben. Szentcsalád-vasárnap van. Az
evangéliumot a 12 éves Jézusról hallottátok. Nem mondom el újra és rosszabbul, amit
amúgy is hallottatok. Az imént is, és kora ifjúságtoktól kezdve - akárhányszor.
Meggondoltam, mire használom ezt az utolsó alkalmat. Találtam egy szép mondatot a
szentleckében: Aki teljesíti Isten parancsait, Istenben marad, és Isten őbenne. János
első levele fogalmaz így, mert János számára teljes képtelenség az a kérdés, amelyet a
Koinónia, a Bokor egyik folyóirata, fogalmaz meg az új ezredév első, januári
számában. A kérdés így hangzik: Jézus egy Ország okán jött, amely az időben
bontakozik ki, s az örökkévalóságban folytatódik; ez az ország nem ismeri az
uralkodást, a többet birtokolni akarást, az erőszakot; ez az ország a szolgálóké, a
szegényeké, a szelídeké. Mire jutottunk Jézus nyomán az elmúlt kétezer esztendőben
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- jól tudjuk. Van-e reményed, hogy a most kezdődő évezredben többre jutunk?
Azért képtelenség számára ez a kérdés, mert pesszimizmust áraszt: eddig se sikerült,
ezután miért sikerülne!? Az evangélium pedig nyitott a reményre: elég disznók
vagyunk, hogy eddig nem csináltuk meg azt az Országot, most már aztán igazán nem
késlekedhetünk tovább. Nem, mert Isten arra teremtette meg az embert, hogy
teljesítse a parancsait. Nagyon sajnálatos, ha kétezer esztendőt elvacakoltunk azzal,
hogy nem teljesítettük. De az ember változatlanul Isten teremtménye, aki arra
teremtette őt, hogy teljesítse, amit neki parancsolt. Semmi sem következik belőle, ha
eddig nem teljesítette. Csak az, hogy ne késlekedjünk vele tovább. - Hát ez volna a
nyitottság, meg a remény, meg az evangélium.
A feltett kérdés logikája viszont ez: Ha idáig nem teljesítettük e parancsokat, ugyan
már miért gondolod, hogy ezután majd teljesítjük? Erre János nem tud válaszolni,
mert nem ismeri e logika ihlető forrását: a keresztények kétezer éves helyt-nemállásának a történetét. Így hát - helyette - magam próbálok válaszolni.
Jó ötven éve az volt a válaszom, hogy szalón-kereszténységet csináltunk, és e szalónkereszténységnek semmi köze ahhoz, amit Jézus hirdetett. Viszont fölfedezhető az
evangéliumokból a nem-szalón-kereszténység is. Aki ezt a nem szalónkerezténységet megérti, megszereti s elkezdi csinálni, azonnal visszazökken János
apostol alapszituációjába: aki teljesíti Isten parancsait, Istenben marad, és Isten
őbenne.... És miért ne teljesítenők!?
Igen ám, de a feltett kérdésnek az is logikája, hogyha eddig nem fedeztük fel a
magunk számára az evangéliumot, mért gondolnók azt, hogy a következő évezredben
felfedezzük? És erre mit válaszolunk?
Én csak azt, hogy az elmúlt első kétezer évben rosszak voltak a címzettek. Jézus
címzettjei halászok, vámosok, rossz foglalkozású nők voltak. Jacques Pohier - azóta
kiközösített - francia dominikánus a Concilium nemzetközi folyóiratban írt a 70-es
években egy tanulmányt. Nyolc nyelven jelenik meg ez a rangos és előkelő szemle, s
ezért én is ki merem mondani a tanulmány címét, amit ők leírtak: Hegyen prédikálni
és kurvákkal enni. Szent Pál is írt valamit erről: Mert nézzétek csak a ti
elhivatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés
szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a
világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki
az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket; és
azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és
a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember se dicsekedjék
az Isten színe előtt (1Kor 1,26-29).
Azt a véleményt kockáztatom meg, hogy az első kétezer esztendő lényegében a
címzést vétette el. Gyerekkoromban ott voltak a családi könyvszekrényben
Prohászka Összes művei. Próbáltam beleolvasni a Diadalmas világnézetbe, s arra
gondoltam, hogy a politikusokat kellene megnyerni, s akkor meg lehetne valósítani az
egyház társadalmi tanítását. A kétezer esztendő tanítványként, nem az akkor még nem
értett Jézus tanítványaként, gondoltam erre.
Az elmúlt tíz esztendő alatt összesen egy diplomás embert tudtam megnyerni a
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kisközösségek jézusi ügyének. Az elmúlt félszázadban pedig bőven. Miért? Ezek
akkor osztályidegenek voltak. Örültek, hogy ők is kellenek valakinek. Ma elég sűrű
sorokban hagyják el a Bokrot.
A piarista gimnáziumba lépve kezembe nyomták a Piarista Diák Kis Kalauzát.
Megtudtam belőle, hogy a miniszterelnökök, a Kúria és Táblák bírái mind piarista
diákok voltak. Nem volt benne olyan rovat, hogy piarista börtöntöltelék meg piarista
szállítómunkások. Ha lett volna is, üresen maradt volna. Én sem akartam ebbe a
rovatba bekerülni. De óhatatlanul e rovatok felé taszigáltak, lökdöstek, amikor szóba
álltam az evangéliumok Jézusával.
Mi következik ebből? Az, hogy nem az értelmiség számára találta ki Isten a maga
parancsait? Lehet ebben valami. A marxisták is azonnal arra vettek irányt, hogy
ellehetetlenítve a régi értelmiséget, kineveljék a maguk értelmiségét. A
puhadiktatúrában a reform kommunisták írtak is erről: hogy szó sincs már a
munkásosztály uralmáról: megszületett egy új osztály. Az elvtárs urak osztálya, s az
ehhez tartozók nem voltak már munkások, legfeljebb munkás-származékok. A
dolgozók osztályába tartoztak, nem a munkásokéba.
Nem értelmiséget kell mondanom. Az értelmiség ugyanúgy teljesítheti Isten
parancsait, mint az egyszerűbb emberek. Írástudókat kell mondanom, ahogy Julien
Benda mondta a 20-as években Az írástudók árulása c. művében. De van erre a
fogalomra egy a dolgot pontosan jelölő, modern szó is: a politikai elit, a
nómenklatúra. A marxizmus - elméletben - fegyveres utat választó ábrándozás Jézus
eszményeiről. Gyakorlatban pedig olyan, mint az ájtatosság és imádkozás nélküli
világhódító kereszténység. Világ a világból. Csakúgy, mint a történelmi
kereszténység.
Még valamit kell kitisztáznom: az Isten Országa nem eszmény. Nem elérhetetlen
csúcs, amerre felé csak törekedhetik az ember. Az Isten Országa - csak szeretetlenség
nélküli ország. Az Isten Országa egymást megbecsülő és segítő emberek közössége.
Kipenderülnek jézusi tudatú testvéreink állásaikból, amikor ötven embert utcára kell
tenniök; mert képtelenek ennek ellenében felvenni fizetésüket. A jézusi ember nem
adhatja el magát. Ha pedig nem adja el magát, megszűnik az uralkodó osztályba, az
elitbe tartozni. Az Ország igenis megvalósítható, ha nem akarod a magad számára azt,
ami nem lehetséges testvérednek. Ha nem tartasz igényt, csak az egy dénárra.
Szentcsalád vasárnap van. Ezért illusztrálására elmondok egy kis verset. A börtönben
írta egy piarista: Lénárd Ödön. Valami tizenhat évet ült ott, talán a legtöbbet az összes
politikai elítélt között. Így hangzik:
* Az asszony már söpör, a férfi tüzet csinált,
* szárad fölötte pár ruhadarab,
* s a jászolban az újszülött csecsemő
* gőgicsél a takaró alatt.
* Szerszám után néz és indul az ács lassan
* a gazda csűrét igazítani,
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* ki őket a rozzant istállóból
* tegnap este nem hajította ki.
* Az asszony meg töpreng magában,
* hogy estebédre mit kellene főzni?
* Valami oly hamar-könnyű dolgot,
* s főleg, ami semmiből jő ki.
* Pár ágat, gallyat térdén tör a tűzre,
* csattog kint az ónos téli zápor;
* s a jászol mellett leborul szótlan,
* csak úgy, mint máskor.
Nem lehet azt mondani, hogy az Isten Országa nem valósítható meg, az csak
eszmény, amelyre többé-kevésbé lehet törekedünk. Az Isten Országa akárkinek,
akárhol és akármikor megvalósítható, ha nem akarunk mást, csak jót: magunknak,
családunknak s mindenkinek, akihez valami közünk van.
A világ marad világ. A "főpapok írástudók, vének" csinálnak olyan világot,
amilyent [.1]ők akarnak, s szentesítik a gyilkosságot az emberiség érdekében. Az
Isten Országát pedig megcsinálják azok, akik teljesítik Isten parancsait. A bolondok.
Egy bolond Isten bolond gyermekei. Mert aki szeret az bolond. Ajánlom is Szent
Máté szövegszerkesztőnek, vegye már bele kilencedik boldogságként a
Hegyibeszédbe! - De ez már egy másik prédikáció. Majd elmondom egyszer ezt is
nektek, de már csak a jövő évezredben.
Városmajor, 2000. december 31.
A második ezredév utolsó napját nem lehet említetlenül hagynom. Robi este
hét előtt érkezett Dombi Ferivel, s röpített egy terepjáróval Inárcsra, ahol én
mondhattam az óév, az óezred utolsó miséjét este 8-kor. Feri útközben elmondta,
hogy mi lesz az újév, az újezred első prédikációjának tárgya: nem vértanúképzés,
hanem az égi béke a földön.
Elmondom, mi van ennek mögötte. Valamikor 1951-ben, felkeresett
Debrecenben az egyik ottani kisközösség tagja, egy harmadéves orvostanhallgató,
Závodszky Béla. S borízű hangon mondta: Atyám, én itt hagyom ezt a te
vértanúképző főiskoládat! Igen, mert nem babra ment akkor a játék, és senki sem
érezhette bebiztosítva magát. Nem lehetett tudni, kit szemel ki az AVH. Végül is a
következő nyáron rám esett a választás, meg Bigire.
Bigi volt a neve Balásy Gézának, aki "Babával" meg Orth Miskával együtt
munkásfiatalokkal foglalkozott. Ezért kapott - 52-ben velem együtt tartóztatták le Bigi 15 évet, mert hát ez azért mégiscsak sok volt: a munkásfiatalokat a klerikális
reakció uszályába vonni! Sándor Pista, a szaléziánus dolgozó testvér vezette ezt a
munkát, akit irgalmatlanul fel is kötöttek. Így hát Závodszki Béla nem egészen
alaptalanul mondta kisközösségeket vértanúképző főiskolának.
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Bigi aztán a forradalom alatt lelécelt. Csak '90-ben láttam őt újra, és túl az óceánon,
amikor Clevelandban jártam. Akkor már "reverend" volt, nős diakónus, és hét
gyermeknek az apja, akik az ottani magyar cserkészetnek oszlopos tagjai voltak. Bigi
- ezt amerikaiasan Bi Dzsi-nek kell mondani. De mi azért csak Bigi-nek mondjuk.
Aztán idejében kiértünk Inárcsra. A misémen arról elmélkedtem, hogy Jézus aligha
volt pártus herceg, mert a hercegek rendre puhára esnek, s nem keményfára, amiből
jászolok készülnek.
S végül ide biggyesztem még a Koinónia készületben levő 2001. januári számából bizonyítandó öcsémnek, hogy nem vagyok pesszimista - ezredvégi, új ezredeleji
kérdéseimet
1/ Jézus egy Ország okán jött, amely az időben bontakozik ki, s az örökkévalóságban
folytatódik; ez az ország nem ismeri az uralkodást, a többet birtokolni akarást, az
erőszakot; ez az ország a szolgálóké, a szegényeké, a szelídeké. Mire jutottunk Jézus
nyomán az elmúlt kétezer esztendőben - jól tudjuk. Van-e reményed, hogy a most
kezdődő évezredben többre jutunk?
2/ A Bokor Bázisközösség e jézusi szándék okán lépett bele az időbe. Van-e indokolt
reményed, hogy folytatni tudja, amit elkezdett, vagy a Bokor csak egy a történelem
annyi "búvó patakja" között, s egy nemzedéken belül eltűnik elődeihez hasonlóan?
3/ Ha Bokor eltűnik a történelem süllyesztőjében, látsz-e a mában olyan erőket,
amelyek vállalják a jézusi szándékot? Melyek ezek?
4/ A jézusi szándék csak utópia? Tenni a történelemben csak azt lehet, amit a
mindenkori "főpapok írástudók és vének", valamint "trón"-szövetségesük, Kaifás
akar, s így ezekben kell bíznod, bíznunk, hogy megvalósulhasson az, amit Jézus
szándékolt?
Félreértés elkerülése céljából mondom csak, hogy ezek - minden látszat
ellenére - optimista kérdések. A NAPLÓ olvasói is válaszolhatnak e kérdésekre a
Koinónia hasábjain.
Igazándiból tegnap kezdtem meg az újévet, mert a Szellemi Búvároknál tegnap
volt a Beszélgetés. Én csak elnökösködtem, mert K. Éva volt az előadó. Mivel mindig
készülök, hátha még sem jön meg az előadó, el tudom mondani, amit írtam. Amit
mondtam is hozzá, arra még előbb-utóbb visszatérek.
Miért félünk szeretni?
Tíz szavazatot kapott ez a kérdés decemberben, a legtöbbet. Nem értem, miért; s a
kérdést sem értem, mert én nem félek szeretni. Végig tekintek az életemen Ha
veszekedtem testvéreimmel, önzésből, nem félelemből veszekedtem; nem félelemből
képviseltem a magam érdekeit. Apámat, anyámat probléma nélkül szerettem, bár
nagyobbára dühös voltam, amikor nem engedtek meg valamit, amit akartam. Aztán
noviciátusba mentem a piaristákhoz. A rokonszenves kispapokból lettek a barátaim,
de a többivel is kijöttem valahogy.
Rendszerváltozás után lett volna valami értelme e kérdésnek számomra. Az,
hogy félek szeretni Istent és egyházat, mert félek a kommunistáktól. De legyőztem
ezt a félelmet, és tanítványaimmal, barátaimmal Bokrot csináltam. S azóta csak azt
mondom egyfolytában, hogy ne féljünk szeretni Istent, Jézust és az ő egyházát. Ma
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pedig úgy fogalmazok, hogy ne féljünk a neoliber4alizmustól, bátran szeressük Istent,
és mondjunk ellen a Mammon csábításainak.
Félünk szeretni, amikor nem hallgatunk az evangéliumra, mert nem akarunk a
peremre kerülni. Oda kerültem, s egészen jól érzem magam. De tapasztalom, hogy a
Bokorból is egyre többen félnek Jézus gondolataitól, s kezdik letagadni a csillagot az
égről, csakhogy ne kelljen vállalni a kommunát, ahol – elvileg és gyakorlatilag –
mindenkinek csak annyi jut, mint a többinek. Félünk szeretni, nehogy a másiknak
több jusson, mint nekünk.
Így aztán ez a mondat csak annyit jelent számomra, hogy inkább csak a
magunk, családunk javát akarjuk, s félünk belevágni egy olyan kísérletbe, amelytől
Isten nem félt, amikor elküldte Fiát, hogy meghirdesse nekünk Isten országát. Nem
félt, s ezért fizetett a Küldött is, meg Maga is.
Azért félünk tőle,
– mert nem vállaljuk gondolatait,
– mert csak családivá kitágított magunkra akarunk gondot viselni,
– mert végső soron önzők vagyunk – hat milliárdban gondolkodni,
– mert nem akarjuk beérni azzal az egy dénárral, ami jut mindenkinek,
– mert többet akarunk birtokolni, mint mások,
– mert végső soron nem Isten az istenünk, hanem a Mammon,
– mert nagyon dühösek leszünk arra, aki ezt megmutatja nekünk.
S ahogy Jézus példája mutatja, inkább elhagyjuk őt, csakhogy szabadon élhessünk
családdá tágított önmagunk javára, a magunk szolgálatában. S meg is vádoljuk a
Jézusról beszélőt azzal, hogy elment az esze, vagy hogy istenkáromló. Az Isten
országát meg olyan eszménynek tekintjük, amelynek – sajnos – nem tudunk helyet
biztosítani a Földön.
Hát mindezt lehet úgy fogalmazni, hogy félünk szeretni.
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Városmajor, 2001. január 6.
Urunk megkeresztelkedése - ezzel zárul a karácsonyi ünnepkör, amely advent első
vasárnapjával vette kezdetét. A bezárás - a megkeresztelkedés - már a folytatásra néz.
A liturgia ellen igazán nem lehet kifogásunk. Az Jézus körül köröz. Csak annyi
a dolgunk, hogy engedjük, hogy vezessen bennünket ez a liturgia: betlehemi éjszaka,
három királyok, a 12 éves Jézus a templomban, megkeresztelkedés a Jordán vizében,
s már kezdődhetik is - egy hosszú, hosszú és nem ismert, nem nyilvános názáreti
felkészülés után - a nyilvános működés. A lyukakat pedig ki kellene töltenünk. Van itt
egy jó húsz esztendős lyuk: hogy
jutott el Jézus odáig, hogy elmenjen a Jordánhoz és megkeresztelkedjék? Az az
értelmes kis fiúcska -, aki 12 éves korában a rabbik körében ül a jeruzsálemi
templomban, hallgatva és kérdezgetve őket, akinek okosságán és feleletein a rabbik
csodálkoznak, azon felül, hogy Názáretbe hazatérve szüleinek engedelmes gyermeke
volt - hogyan serdült fel, s lett felnőtt emberré?
Biztosat csak egyet tudunk e hosszú húsz évről: nem tette azt, ami a legfontosabb
ezekben az években egy férfi életében: nem választott feleséget magának. Onnan
tudjuk ezt, hogy az evangéliumokban szó esik apjáról, anyjáról, testvéreiről, húgairól,
akik egy ízben meg is keresik őt, hogy leállítsák élete útján, s hazavigyék őt
Názáretbe, de asszonyáról sohasem történik említés. A múlt században az angol felső
középosztály gyermekei a gyarmatokra mentek, s csak amikor megszedték ott
magukat, jöttek haza, hogy családot alapítsanak. A korunkban Jézusról regényt írók
megjáratják Jézussal a bölcs és csodás keletet. De a nyilvánosan fellépő Jézus nem
támogatja ezt a hiedelmet. Tanításában nincsen semmi idegen íz. Kultúrájában
egykönyvű ember. Egyetlen példa, hasonlat sem mutat arra, hogy kitette volna lábát
Izraelből; arra sem, hogy elolvasott volna akár csak egyetlen könyvet is, amely
Izraelen kívüli világról tanúskodik. Nem mesélt tanítványainak idegen világokról.
Nem, mert nem ismerte azokat. Lettem csak népemből egy - mondta magáról Arany,
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akit Szalonta nevelt. De ez Jézusra is érvényes, akit meg Názáret nevelt.
Pedig a férfiember harminc esztendős korára már nagyjából kész. Addigra
kiválasztotta már magának azt a lányt, aki gyermekeinek anyja lesz, s akinek igényeit
kielégíteni - élete alapvető feladata lesz. Addigra megírta már azt a dolgozatot,
amelynek alapján majd harmincas éveiben valahol katedrát kap. Addigra lerakta már
azokat az alapokat, amelyeken állva pályája kiteljesedhetik: felneveli gyermekeit, ír
még nyolc könyvet - tanítva az ifjúságot. Addigra kitalálta már azokat a gondolatokat,
amelyekből megél, egész élete folyamán ezeket deklinálja. Petőfi harminc esztendős
korára már halott, Arany pedig harminc évesen megírja Toldiját, melyről később
sóhajtva vallja: Ó ha még egy olyat énekelni tudnék. Vörösmarty is elkészül 25
évesen az egész nemzettől várt honfoglalási eposszal, s Ady is betör még 30 éves
kora előtt Dévénynél az új idők új dalaival.
A napokban javítottam a gépemen a Szeretet az Isten című szamizdat könyvemet,
melyet 1949-ben írtam, s egyik példánya nem lett az Ávó kazánházainak martaléka.
Harminc évesen vetettem papirosra. Csak azt mondtam el benne, amit ma is
képviselek. Ma is, csak ma már egy kicsit nyugodtabban és bátrabban. Már a címe is
árulkodó - Szeretet az Isten. Persze, mára már azt is tudom, és merem is mondani
Istenről, hogy mindent adó és mindent elviselő, de semmiképpen sem mindenható,
hanem a tékozló fiú papájára hasonlít. De ötven éve is ugyanaz határozott meg, csak
akkor még mögéje kellett bújnom az Első János-levél szavának, s azt mondtam, hogy
szeretet az Isten. Jézusnál sem lehetett másképpen.
Harminc esztendős korára kész volt mondanivalójával. Az evangéliumokban
kirajzolódó kép Jézusról nem ad fejlődéstörténetet. Már első szaváért lehetne vinni a
Golgotára. Akkor megy el Jordánhoz, amikor már elkészült programjával. Hogyan
jutott hozzá? Ez az a lyuk, amelyet szeretnék betölteni. Apjáról, Józsefről tudjuk,
hogy ács volt, s Márk arról is értesít, hogy Jézus maga is ács volt. A 2. század első
felében élt Jusztinosz vértanútól tudom, hogy "az ács szerszámot készít az
embereknek, ekét és jármokat" - s ezt Jézussal kapcsolatban állítja.(Dial. 88,8). Tehát
nem padlást s tetőtért, mint ahogy ma gondolnók. De hogy kitanulta a szakmát, s
vállalkozóként dolgozott megrendelői számára, az egyáltalán nem magyarázza, hogy
szellemi forradalmat idéz elő Izraelben. Semmi nyoma annak, hogy akár József, akár
Mária, akár a testvérei, rokonai hatottak volna rá, s forradalmasították volna őt.
Názáretben így vélekednek róla: "Honnan veszi ez ezt, miféle bölcsesség ez, amely
neki adatott, és miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Nem az ács ez?
Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai
is? És megbotránkoztak benne" (Mk 6,2-3).
Mi a magyarázat? Tudjuk, hogy Názáretbe hazalátogatva a zsinagógában olvasásra
jelentkezik, és ott olvassa Izajás tekercsét., Meg tudja keresni azt a helyet, amelyet
kiválaszt magának, és kiválaszt önmagáról: Az Úr elküldött engem..., s amikor
összecsavarja a tekercset: Ma tejesedett be ez az írás a fületek hallatára. Engem
küldött az Úr hozzátok! - érthették belőle a názáretiek. A lyukat alighanem az tölti be,
hogy ez az ács olvasta a zsidó nemzeti irodalmat. Az egyetemen Thienemann Tivadar
könyvéből (Irodalomtörténeti alapfogalmak), melyet ő is harminc évesen írt meg, azt
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tanultam, hogy irodalmi élet nincs csak szöveg, szerző és olvasó hármasától. A
nemzeti irodalom egy olvasója életet és szellemi forradalmat csinált Izraelben.
Forradalmával nemzetek feletti rangra emelte Izrael nemzeti irodalmát. Kétezer
esztendő után sincs - minden nyelvre lefordítva - olvasottabb szerző nála a világon
A názáreti olvasó megérti a Törvény és Próféták című nemzeti irodalom
alapeszméjét: Elohim, Adonáj, Jahve - maga az Isten menti meg az ő nemzetét. A
názáreti olvasó, miközben húsz évig faragta apja műhelyében, később a magáéban, az
ekéket, a jármokat, arról gondolkodott, hogy Isten tolmácsot támaszt magának:
Ábrahámtól, Mózestól kezdve Izajáson és Jeremiáson keresztül az élő történelem
jelenéig, mert csak e tolmácsokon keresztül képes megmenteni népét, Izraelt. Az ács
arra gondolt, hogy Isten tolmácsa lesz. De csak magába forgatta ezt tolmács szerepet.
beszélni, nem beszélt róla; akik ekét, jármot rendeltek nála, ebből semmit sem vettek
észre, Különben aligha akarták volna az egyszeriben magát tolmácsnak feltoló ácsot
letaszítani a falu szélén a hegyről.
A názáreti olvasó a maga jelenében olvasott. A Római Birodalom Szíria
provinciájának egy jelentéktelen, eldugott zugában. Tudott napjainak véres
lázadásairól, ötezer zsidó keresztre feszítéséről. Beszámol róla Josephus Flavius. is. S
egy napon bezárja műhelyét, s útnak indul a vissza nem térés szándékával. Eleget
várt. De mért indul a Jordán felé? Hova indulhatott volna még? Mehetett volna
Jeruzsálem, Qumrán, s a szikáriusok földalatti és meg nem nevezhető központja felé
is. Jeruzsálembe nem ment: ott a "főpapokkal, írástudókkal, vénekkel" találkozhatott
volna, akiknek életelvük volt, hogy a mindenkori Pilátussal, akárhonnan jött is, meg
kell egyezni. Jézus csak Mennyei Atyjával akart közös nevezőre kerülni. Qumránba
szintén nem ment. Ott a bosszúálló Isten bosszújától várták a gonosz főpap
megsemmisítését, s Jézus tudta, hogy Isten nem foglalkozik bosszúállással. A
szikáriusok, a görbe kardúak földalatti központját sem kereste fel, mert ott a görbe
kard mészárolni tudásától várták Izrael szebb jövőjét, s Jézus jól tudta, hogy Istennek
nincsen sem görbe, sem egyenes kardja. Azért indult el Názáretből, mert
kielmélkedte már, hogyan tudja Isten megmenteni nemzetét.
A Jordán felé vette útját, ahol János a gondolkodás átalakításáról beszélt. A tesuvahról, amely hazatérést jelent: Izraelhoz is, az Istenhez is. Ennek a népnek a szótárában
a haza meg Isten egyet jelentett, Izrael az ő népe volt. A Jordán felé vette útját, mert
János arról beszélt, hogy akinek két köntöse van, az egyiket adja annak, akinek nincs,
s az ennivalójával hasonlóan cselekedjék. Korának politikai, szellemi irányzataiból ez
az anyai ágon unokabáty, ez állt ahhoz, amit a megmentés útjának gondolt, a
legközelebb. Őt kereste meg. S belemerült nála a Jordán vízébe. Mossa meg őt is a
Jordán vize, mossa meg őt is az önzés minden szennyétől.
S amikor kijött a vízből, hangot hallott: Te vagy az én szeretett fiam, benned telik
kedvem. Jelenthette ez a hang Jézus számára azt is, hogy jól választott, amikor a
Jordán felé vette útját. De ennél sokkal többet is: Azt is, hogy a názáreti olvasó
megértette az Istent. Azt, hogy mit akar. Azt, hogy Jézus megtalálta a megmentés
útját.
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Városmajor, 2001. január 7.
Vasárnap délelőtt. Szabad vagyok. Csak délután 3-ra jönnek régi barátaim,
akiknek misézek is. A prédikáció szövege is megvan, tegnap már elmondtam
Széphalmon.
Játszadozom. Nyomom a billentyűket a számítógépen. Eljutok a German
könyvtárba, s rábukkanok Wien Mai 6 néven elmentett anyagra. Kinyitom. Elámulok.
Azt hittem az a szövege, amit hozott az Érted vagyok decemberi száma. De nem az.
Az Érted vagyok-ban az jelent meg, amit 1995 május 6-án elmondtam Bécsben egy
nagy katolikus rendezvényen: azaz annak magyar nyelvű szövege, mert hát a bécsiek
nem tudnak magyarul, azoknak németül kell beszélni. Hát akkor mire találtam? Egy
próbálkozásra, amiből nem lett előadás, csak próbálkozás. Ebédig magyarra fordítom.
Első jelenet - Helyszín: Debrecen, vidéki város Magyarországon 1950-ben.
Szereplők: Péter, az orvostanhallgató és György, az egyetemi lelkész.
PÉTER: Mikor fogof már végre belátni, hogy teljesen alkalmatlanok vagyunk arra,
ami csinálni akarsz velünk... felépíteni az Isten Országát, meg amiket még mondasz.
GYÖRGY: Teljesen igazad van. Te és a magad formájúak nagyjából olyan
alkalmatlanok vagytok rá, ahogy gondoljátok. Ez kétségtelen, s éppen ezért ezennel
megígérem nektek, hogy békén hagylak titeket, mihelyst a Jóisten - mondjuk a
Holdról - elkezd megfelelő kádereket szállítani nekem ehhez a munkához. De amíg
nem teszi, kénytelen vagyok veletek dolgozni, mert a többi egyetemi honpolgár
nálatoknál is kevésbé alkalmas, s az Isten Országát csak valakikkel lehet csinálni, és
Isten teljesen alkalmatlan arra, hogy ezt az Országot önmaga megépítse.
Második jelenet - Budapest 1955-ben. Szereplők: György a kiérdemesült egyetemi
lelkész és a Jóisten.
GYÖRGY: Egyáltalán, lehetséges az Isten Országa? Alkalmasnak teremtetted az
embert arra, hogy ezt az Országot felépítse? Vagy ez az egész koncepció az Isten
Országáról csak arra jó, hogy benépesítsd az emberi történelmet mártírokkal?
JÓISTEN: Na jó, az emberi történelem, de különösen az egyháztörténelem
tapasztalati hátterével ezek a kérdéseid teljességgel megalapozottaknak látszanak. De
meg kell értened engem. Én csak Isten vagyok, s nem vagyok úr a
logika, a gondolkodás törvényei felett. A logika törvényei együttadottak
létezésemmel, mivoltommal. Az Isten Országában lennék otthon, és Szabadonszeretünk-falván lakom. Ha Országgá akarom tágítani ezt a kedves kis mini falut,
akkor csak olyanokat tudok odavárni, akik hajlandók szabadon szeretni.
Teremthettem volna szeretetre beprogramozott élőlényeket is, de nem kedvelem a
bábjátékot, nem az én műfajom. Így aztán az emberi történelem fiaskója miatt
valójában nem érzek felelősséget.
GYÖRGY: O. K., szívesen megértenélek, de holnapután reggel Bécsbe kell utaznom,
s ott előadást kell tartanom arról, hogy az Isten Országa lehetséges ám. Ez az
üzeneted számukra? Amit mondtál, tovább adhatom?
JÓISTEN: Idegesítesz. Természetesen nem mondhatod el minden további nélkül a
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szövegemet. Gondolod, hogy pedagógiailag helyes volna?
GYÖRGY: Nem tudom. Csak azt tudom, hogy nem szívesen pedagogizálnék velük.
Attól félek, észrevennék.
JÓISTEN: Várj egy kicsit, utána kell gondolnom...
Csörgött az ébresztő, és felébredtem. S most itt vagyok Bécsben és mondanom
kell valamit nektek arról, hogy mi a rend az egyházban, és mi nem rend abban.
Valamit, lehetőleg nem nagyon butát. Elkezdem.
1. Hogy mi a rend az Egyházban, azt egyedül Isten tudja. Meg kell kérdeznünk öt.
Nekünk. Nem neked, neki, nekem, hanem nekünk. Aki azt gondolja, hogy saját
személyben megtudakolhatja Istentől ezt a rendet, jó nagy rendetlenséget fog csinálni
az egyházban. Ebben a megtudakolási feladatban nincsenek laikusok, legföljebb
érdektelenek meg kizártak vannak. És szakemberek? Hát azok volnának, de nagyon
veszélyesek, mivel hajlamosak kijelentéseket tenni anélkül, hogy a többieket előbb
becsülettel megkérdeznék. Egy egyszerű szabállyal hozzá lehet jutni a szükséges
információkhoz: erre megy a kör, vagy arra megy a kör. Amíg a kör nem lesz teljes,
amíg vissza nem ér hozzám, addig nem nyitom ki a számat. Akármekkora
bölcsességekre jövök is rá közben. Felírom őket a füzetembe, ha félek, hogy
elfelejtem, s erősen figyelek arra, hogy mit mond a Lélek a többieknek. Addig
biztosan marad a rendetlenség az egyházban, amíg valakik hivatalból okosabban
gondolják magukat a többieknél. Nem tökfejeket teremtett Isten, amikor embert
alkotott. Ennek következtében el tudjuk dönteni, hogy ki gondolja Isten gondolatait,
ki tanítja Isten akaratát, s ki más egyebet. Van sensus fidelium: a hivők egyeteme a
hitben nem tévedhet - megállapította a II. Vatikáni egyetemes Zsinat.
2. A hitben. De hitnek a kérdése az egyházrend s az egyházrendetlenség? Ez azon
fordul, hogy mi a hit és mi az egyház. Hogy mi a hit, arra az óvodások szintjén
szeretnék válaszolni. Válaszolok: jónak lenni. Ez a hit tárgya, tartalma. Ez az, ami
minket, embereket, a hatmilliárdot közösséggé teszi. Ha viszont a mi egyházi
hitünknek lesz olyan tárgya-tartalma is, ami az előbbi alapvető hittartalom
egyetemes érvényességét gyengíti, akkor nem lesz rend az egyházban.
3. Az egyházban. Mi az? Azoknak az embereknek a közössége, akik tudják, hogy
nincs fontosabb kötelességük és feladatuk, mint hogy jók legyenek. Na persze
tudhatnak egyebeket is Hallhattak Jézusról is, s egyéb ismeretekkel is
rendelkezhetnek. De ezek az ismeretek nem feltétlenül szükségesek De feltétlenül
szükséges a mondott hittartalom: jónak kell lenni. Pál Korintusban csak olyanokról
akart tudni, akiket agyonvágtak, de agyonvágókról nem akart tudni.
Eddig tartott a fájl. Igyekeztem germanizmusok nélkül fordítani a német
szövegem. Talán sikerült.
Városmajor, 2001. január 8.
Az elmúlt év novemberében Dombi Ferit helyettesítettem Inárcson, mert
operálták. A műsorban a hívők könyörgéseit helyettesítették a hívők kérdései. Persze
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szentmisén kívül került rájuk sor. Lehetett humorizálni is. Ezeket kérdezték:
Jézus soha nem nevezte Jehovának a Mennyei Atyát.
(Ez csak megállapítás volt, s most jött a kérdés:) Miért?
Ha Jézusnak a szóhasználatát meg akarjuk érteni, akkor tudni kell, hogy azt hogy
nem magyar volt, nem német volt, nem is pártus, nem is szkíta, hanem zsidó volt. Na
most, a zsidónak az Istenre három szava volt. Az egyik az volt, hogy Elohim. Ez az
jelenti, hogy Isten. (Kezdetben teremté Isten az eget... Itt az van, hogy Elohim.) A
másik, amint újból és újból halljuk az ószövetségi szentírás fordításaiból: az Úr, az Úr
- ez az Adonáj. És volt végül az Istennek egy harmadik neve is, amelyikkel maga az
Isten mutatkozott be az égő csipkebokorban Mózesnek, amikoris Jahvénak mondotta
magát, aminek a fordítása, hogy VAGYOK, AKI VAGYOK. Pontosabban legalábbis Bokor-tájon - úgy gondoljuk, hogy ez ennyit jelent: ÉRTED VAGYOK.
Különben nem lenne igazolva a Bokor újságának a címe: Érted vagyok.
Az volt a helyzet Izraelben, hogy az Elohim-ot folyton lehetett mondani. Az Adonájt
folyton lehetett mondani. Kialakult egy gyakorlat: Jahve - az olyan szent neve az
Istennek, hogy azt csak leírni szabad, de hangosan kimondani nem. Helyette Elohimot meg Adonájt mondtak, amikor Istenről beszéltek. Most jön a Jehova szó.. A zsidó
írás csak a mássalhangzókat jelölte, a magánhangzókat nem. Esetünkben ezt írták:
JHVH. Aztán ki-ki olvasta úgy, ahogy tudta és akarta. Ily módon lett egy olyan
olvasat, hogy Jehova. Hogy kiknél először, nem tudom. De ezt az olvasatot Jézus
nem ismerte, mert akkor még tudtak annyira zsidóul, hogy tudták, hogy milyen
magánhangzót kell a mássalhangzók közé tenni. Tudták, hogy Jahve-nak kell ejteni.
Összefoglalás: Jézus rendes, vallásos zsidó ember volt, s ennek következtében
mindazt, ami istenképével nem ellenkezett, azt megtartotta. Ahogy mi is megtartjuk a
katolikus egyháznak minden rendelkezését, ami nincsen ellentétben azzal, amit
Jézusról gondolunk. Így aztán Jézus nem mondotta Jehovának a Mennyei Atyát.
Egyébként Jézus az Elohim meg az Adonáj elnevezést sem használta sokat, mert
egyszerűen csak Apucinak (abba), vagy Atyának szólította az Istent. Ámen.
Mi miatt szomorkodókat nevezte Jézus boldogoknak?
Kérem szépen, adva van a Lukács féle négy boldogság, adva van a Máté féle nyolc
boldogság, és Jézus ebben a négy, illetőleg nyolc boldogságban megrajzolja az Isten
Országába való embernek a viselkedését, meg azt, hogy hogyan érzi magát. Az Isten
Országában boldogok a szegények, mert övéké az Isten Országa, s a legvége:
boldogok akiket miattam üldöznek és gyapálnak és minden rosszat mondanak, mert
övék az Isten Országa. Már ebből az első és utolsóból is lehet tudni, hogy hát azok a
boldogok, akiké az Isten Országa. A szegényé az Isten Országa, aztán a szelídé az
Isten Országa, pontosan azoké, akik nem ebből a világból valók.
Mert akik ebből a világból valók, azok mindenképpen többet akarnak birtokolni, mint
a másik. Legyen ő a szegény, ha már szegénynek mindenképpen kell lennie, de
semmiképpen sem én. És hát ezt a szegénységet meg kell védeni, tehát ha valaki jön
ilyen holdkóros, jézusi elképzeléssel, hogy boldogok a szelídek, ők fogják örökölni a
földet, ezeket feltétlenül ki kell gyorsan irtani, nehogy kihúzzák az erkölcsi talajt a

Újévi napló

7

hadsereg alól, meg a felelősség-etika alól, mert arra a seregre mindenképpen szükség
van ám. A kérdés az, hogy miért nevezte Jézus a szomorkodókat boldogoknak.
Mondtam, hogy a szegényeké, a szelídeké, az üldözötteké az Isten Országa, aztán
azoké, akik tiszta szívűek, akik éhezik és szomjazzák az Istennek tetszést, akik
békességet teremtenek. Mindez pedig teljes ellentétben van azzal a világgal, amelyik
a Kaifásnak meg a Pilátusnak a világa. Úgyhogy, ezek az égvilágon mindent
megtesznek azért, hogy egy ilyen hülyeségeket beszélőt, a szelídeknek,
szegényeknek, üldözötteknek, istenkeresést szomjazóknak propagandát csinálót
kiirtsák, üssék, amennyire tudják, akasszák fel. Éppen ezért Jézusnak fel kellett
vennie azt a kategóriát is, hogy vannak, akik nevetnek, és vannak, akik sírnak. Hát
persze hogy sírnak, mert az nem jó, ha az embert pofozzák, és az se jó, ha kitaszítják,
az se jó, ha a társadalom peremére szorítják. Akármennyire viseli az ember, mégis
szeretne mindenki megbecsült lenni. De hát ha ilyeneket mond az illető, hívják őt
akár Jézusnak, vagy akárkinek, hát Kaifás meg Pilátus gondoskodik róla, hogy előbbutóbb olyan szituációba hozzák, hogy azt kelljen mondania: Istenem, Istenem, miért
hagytál el engem?
Szükségképpen szomorúság tartozik a jézusi életalakításhoz, mert az embert ha
megpofozzák jobbról, hát balfelét is odatartja, de nem örül ujjongva: de jó, hogy
engem pofoznak, hogy kitaszítanak innen is, meg onnan is. Nem. Jézus sem ujjongott
amikor a "karperecet" rátették, és még kevésbé ujjongott akkor, amikor a fára
feszítették.
Milyen tanítás van a kiszáradt fügefa történetéről?
Minden jel arra mutat, hogy Jézus pályájának a vége felé ezt a fügefát a választott
nép, Izrael szimbólumává tette. Emlékeztetek arra, hogy ottankörül, ahol ez a fügefatörténet le van írva, ott van az is, hogy Jézus megy utolsó útján Jeruzsálem felé, és
amikor a jerikói dombról meg lehet már Jeruzsálemet látni, sírva fakad.
Összesen két helyen beszélnek az evangéliumok arról, hogy Jézus sírt. Egyszer a
barátja, Lázár miatt, másszor Jeruzsálem miatt sírt. A magyarok miatt egyszer sem
sírt, a rómaiak miatt sem sírt. Egyszerűen azért, mert - ahogy a mi jó öreg Kölcseynk
mondja - az egész emberiségért nem tudunk érzelmileg gondban lenni. Így hát az
Isten áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel... megbocsátható választás Kölcsey
részéről, aki történetesen magyarnak született. Jézus viszont történetesen zsidónak
született.
Nemrégiben olvastam egy könyvben, hogy Jézus egész pályáját lélektanilag
messzemenően meghatározta, hogy meg akarta menteni a nemzetét. Miért akarta azt
megmenteni? Hát azért kellett megmentenie ezt a nemzetet, mert a Római Birodalom
lakosságában a zsidóság legfeljebb öt százalékot tett ki. Ez sem élt Palesztinában,
hanem széjjelszórva mindenütt. Tehát az ötvenmillióval szemben állt néhány millió,
de ennek ellenére minden zsidó mélységesen fölháborodott amiatt, hogy
légionáriusok vannak Jeruzsálemben. Ezek a pogányok tapodják Izrael megszentelt
földjét. Hát ez elviselhetetlen. (Ötvenhatos magyarokra tessék gondolni: Ruszkik,
menjetek haza!) És ennek lett a következménye, hogy Jézus korában újból és újból

8

Újévi napló

lázadás tört ki emiatt. Valami zsidó csoport (minden rendes zsidónak volt az
udvarában - elásva, jól bezsírozva - görbe kardja) megrohant valami helyőrséget, és
lemészároltak vagy tíz katonát. Erre a válasza a Római Birodalomnak az volt, hogy
ötezer zsidót legyilkolt. Jézus ezt világosan látta. Gyerekkorában, Galileában is
történt ilyesmi.
Valamivel rá kellene bírni ezt a népet arra, hogy ezt a hülyeséget ne csinálja. És az én
tudós szerzőm azt írja,, hogy ez jelentős motor volt Jézusnál arra, hogy kitalálja az
erőt nem alkalmazást, az erőszakmentességet. Arra, hogy a világnak a dolgait nem
úgy kell megoldani, hogy elzavarja az ember az oroszokat, hanem hogy kibírja. Majd
rendeződnek a dolgok. Nem az a megoldás, hogy kard ki kard, és aztán aki erősebb,
annak lesz igaza.
Sírt. Nemzete fölött sírt. Nem az épületek miatt sírt. A hazája miatt sírt. Előre látta,
hogy mi lesz, ha őneki nem sikerül megtörni a maga tizenkettőjével ezt a zsidó
öntudatot: hogy nem elviselhető az, hogy zsidók megszentelt földjét rómaiak
tapodják. (Nekünk sem kellett volna ellenállni tatárral, törökkel, orosszal szemben, s
akkor nem pusztult volna el annyi magyar, s ma nem lenne Trianon.) Szóval ezt a
gondolkodást szerette volna Jézus istenivé formálni.
Az Isten is mindent elvisel, bennünket is elvisel, engem is, téged is és őt is, akármit
csinálunk. Ő akkor sem küldi le a villámát agyoncsapás céljából, mint ahogy a derék
rómaiak gondolták Jupiterről. Nem! Csak szomorú az Isten, ha bántják a gyermekei
egymást. Szomorú és várja, hogy megjön az eszünk. Hát ezzel az Istennel teli zsidó
Jézus megfogalmazza azt, hogy hagyjatok már békét ezeknek a rómaiaknak.
Valamilyen úr mindig szedi az adót, szegény ember mindig szegény ember, a
kisember mindig kisember, hát értsétek meg, hogy Istennek az a kedves, hogy
elviselitek azt, ami van. Hát a római is meg van híva, ő is kapott értelmet, ő is
gondolkodhatik arról, hogy helyes-e az amit csinál... Amíg nem jön meg az esze,
elviseljük.
Sírt Jézus. Egyszer. Másik alkalommal pedig dühében a fügefát mutatta meg, hogy
így fog elszáradni Izrael. Minden nemzetét szerető próféta e kettő között ingadozik:
hol elsírja magát, hol elkáromkodja magát, hogy az apátok...!, Meg vagytok ti őrülve?
Hát így magyarázom én ezt a fügefa ügyet. Ámen.
Miért beszélnek még Krisztus eljövetele után is büntető Istenről? Kinek, milyen
érdeke fűződik hozzá?
Nem tisztán gazemberekkel van tele az emberiség kultúrtörténelme. Nem kizárólag a
gazemberséggel lehet magyarázni a dolgokat. Butasággal is meg lehet magyarázni.
Nem feltétlenül valami csúnya érdek az, ami ebbe az irányba visz bennünket.
Van az emberi természetnek egy ősi beidegződöttsége: a gonosz mostohának
bűnhődnie kell! Jancsi és Juliska, az ártatlan szerelmesek, végül is Tündérországban
megtalálják egymást. Tehát a lelkünk mélyén van valami: a szelídek fogják birtokolni
a földet. Jézusnál is megfogalmazódik: a gonoszoknak pórul kell járniuk. A
történelemnek eddig minden harcos és csatát nyerő nemzete kimúlt. Elmúlnak az
erősek. Van valami, aminek a megvalósulását az Istentől várnánk. Ha Ő a
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történelemnek az ura, akkor az Ő dolga az, hogy megjutalmazza a jókat és
megbüntesse a gonoszokat.
Jézus a maga részéről nem írt evangéliumokat. Nem írt semmiféle följegyzést. Valaki
úgy mondotta, hogy egy hagyománytörténet az, aminek a révén ismereteink vannak
Jézusról. Éppen az előző hetek evangéliumával kapcsolatban voltam kínban, hogy
mind a három evangélista leírja, hogy Jézus pillanatokon belül eljön. Sőt, nem járják
végig Izrael városait és már itt is lesz Isten Országa - hatalommal Ezt aztán Pál
átveszi, és elmagyarázza a korintusiaknak, hogy ide figyeljetek, egyáltalán nem
érdemes megházasodni, mert csak gyötrelmei lesznek a férfiaknak abban az esetben,
ha megházasodnak. De hát most már olyan kevés az idő, ami hátra van, hogy duplán
nem érdemes nőkkel foglalkozni. És kétezer esztendő elmúlt, és Jézus a felhőkön
még mindig nem jött el.
Abból, ami ránk maradt a jézusi tanításból, kihámozható az Isten arca, a tékozló fiú
papája. De kisebb-nagyobb szennyeződésekben bőven találunk olyasmiket, hogy arra
gondolunk, hogy annak a sírásnak és fogcsikorgatásnak alighanem az Isten a
sirattatója és csikorgattatója. Tehát a rendelkezésünkre álló anyag alapján jutunk el
lassan - én magam is csak életem végére - oda, hogy nincsen büntető Isten! Nincsen
büntető Isten. De hát azért óvatosan kell ezt megfogalmazni - vallási hatóságok is
vannak! - hogy nem a jó Isten az, aki a poklot üzemelteti. Hát nem a jó Isten az, aki a
nem engedelmeskedőket oda beutalja? Így magunk között megvallom nektek, hogy
az én istenképemmel ez nem összeegyeztethető. Az, hogy valaki végleg elmegy az
Isten mellett, ezt kénytelen vagyok tudomásul venni. Tíz évet töltöttem életemből
szállítómunkások között. Őszinte viszony volt a szállítómunkások között, mert nem
volt párttag közöttünk és senki se féltett semmit: a lapátot, meg a gurtnit senki se
irigyelte el tőlünk. Az a benyomásom erről a tíz esztendőről, hogy nem találkoztam
én ott rossz emberrel. Még aki a legelviselhetetlenebb volt, az is átélte, hogy ő jó
ember. Tehát én úgy érzem, hogy lelke mélyén mindenkinek ott van az igény az
istengyermekké teremtettségre, meg vágy és a hajlam. Én valahogy úgy képzelem az
ítéletet, hogy akármelyikőnknek, nekem is azt fogja mondani a Jóisten, hogy ez a
púpos, lúdtalpas is menjen a többihez, elfér, a többi mellett. Megengedem, hogy
lesznek, akik elmennek a jó Isten mellett és csinálnak poklot - saját maguknak.
Ugyanúgy, ahogy itt, a földi életben is meg tudja csinálni valaki magának a poklot nagyszerűen. Ezt én átkönyvelem odaátra is.
Tehát elmondottam, hogy mi minden miatt gondolhatja valaki most, kétezer
esztendővel Jézus után még mindig azt, hogy az Isten büntet. Nem gazemberségből
gondolja. Nagyon nehéz volt ebből a hagyományból kiszakadni. Ámen.
Átmenet a mennyország és a pokol között - van-e tisztítótűz? A földön nem sikerül
teljesen megtérni, lehet-e a tisztítótűzben?
Az evangéliumokból szolid módon nem mutatható ki, hogy nem két állapot van a
halál után, hanem három. Az egyik az volna, hogy befutunk a Jóistenhez, a másik
pedig az, hogy elfutunk az Isten elől, a harmadik - mindenki tanulta az iskolában meg a tisztítótűz. Félve mondom, mert különböző érzékenységeket érinthetek. Én,
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személyesen csak én úgy gondolom, hogy a Jóisten képes megmérni a mi negyven,
ötven, hatvan.... kilencven, száz esztendős teljesítményünk alapján, hogy mit ér a
welszi tartomány. Vállunkra csap, hogy ez a lúdtalpas, púpos is mehet. Nem kell itt
még - gondolom én - a Jóistennek újabb és újabb kísérleteket tenni, hiszen valójában
mindannyian meg tudjuk magyarázni, hogy jó emberek vagyunk, és csak azt tesszük,
amit tenni tudunk. Én se itt, se odaát nem ítélem pótvizsgára az embereket, és azt
gondolom az Istenről , hogy Ő is így gondolja, ahogy én. Hát aztán hogy van? Nem
tudom, de én így gondolom.
A 2002-es választáson kire szavazzunk?
A Bokorban 1990-ig, tehát a fordulatig nem voltak politikai kérdések. A párt -. ez az,
ami nem a miénk. Viszont '89 után elkezdődött a Bokron belül is, hogy ez, hogy az,
hogy amaz, s a csoporttalálkozók feszültté váltak. Mert az egyik ebben, a másik
abban látta a boldogságot.
Én azt kérem mindig a testvéreimtől, hogy lehetőleg hagyják otthon azt, hogy melyik
párt fog bennünket boldogítani, mert ha Jézus Krisztusból, a KIO-ból valamit
megértettek, akkor biztos, hogy egyik sem az Isten Országát akarja. Mit akar? Éppen
az ellenkezőjét: meggazdagodni. Ezért vannak a folytonos botrányok. Alappal, vagy
nem alappal? Mindegyik mutogat a másikra, hogy ez így, meg úgy, meg amúgy, de
meggazdagodott. Kérem, aki megértette Jézus Krisztust, annak gondjai vannak
amiatt, amije van. Vagy negyven esztendővel ezelőtt fogalmaztuk meg, hogy csak az
a keresztény, akinek olyan sok a fizetése, hogy nem bírja elkölteni magára, kénytelen
legalább tíz százalékot az indiai éhezőknek elküldeni.
Ezek az urak, akármelyik pártban, valami totálisan egyebet akarnak, mint ami a mi
célkitűzésünk. Mind a hatan egyetértenek abban, hogy be kell lépni az Európa
Közösségbe, kell a NATO és egyre többnek kell lenni a fizetésünknek. Magasabbnak
kell lenni az életszínvonalnak, mert kérem a norvégok, azoknak a GDP-je hatszorosa
a miénknek, de - hallottam egy katolikus előadójuktól - nekik is kevés a fizetésük Mi
is sírunk - Európai Közösségen kívül, vagy belépve abba -, hogy nekünk csak ennyi.
Mind a hat párt ezt magyarázza. Jézus pedig azt magyarázza, hogy (bocsánat a szóért)
a fene a pofátokat, így is a gúla tetején vagytok, csak húsz százalék él az
emberiségből olyan jól, mint ti. Nyolcvan százalék szegényebb nálatok, miért nem
azokra néztek?
Mi bajotok van még most is? Hogy nem tudtok megélni? Hát persze, hogy nem
tudunk megélni, mert van a vízszámla, gázszámla, villanyszámla, telefonszámla,
huszonhat darab számla. Gyerekkoromban semmiféle számla nem volt. Egy
hétvégén, ha a Jancsi meg a Julcsa megszerette egymást, a pajtásokkal kalákában egy
hétvégen fölhúzták azt a tapasztott kemencéjű sárból vert kunyhót, amelybe
belerakták asztalt, ágyat, széket, dunyhát, párnát, - mindegyikből csak egyet ám! - és
lakodalomra kaptak egy süldőt, meg egy tyúkot és indulhatott az élet. És Julcsa
szülhette a magyarokat.
Egy feneketlenül pogány világba kerültünk bele, és észre se vesszük, hogy hogyan
fűzik az orrunkba a karikát. '52-ben az ÁVO-n az őrnagy úr azt magyarázta nekem -
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mert már akkor is ilyen hülye módon gondolkodtam -, hogy Bulányi mester, nem
várhatjuk meg amíg maga meglelkigyakorlatoztatja nekünk a kapitalistákat. Ezt nem
várhatták meg. Rendet kellett tenni. Megint úgy sikerült, hogy a kapitalistákat kell
meglelkigyakorlatoztatni, csak sajnos,azok a soraink között ülnek, mert - tisztelet a
kivételnek! - ki az, aki szegényebb akar lenni, ki az, aki azt akarja, hogy kevesebb
legyen a fizetése, stb. De nem gorombáskodom tovább, abbahagyom.
Még nem mondtam meg, melyik pártra kell szavazni. Hát ízlése válogatja. Akinek a
képét az újságokban kilencven előtt is sűrűn lehetett látni, arra nem szavazok.
Városmajor, 2001. január 11.
A harmadik napon lagzi volt Kánában - írja a mai nap evangélistája, János. Legalább
80 éves már, amikor tető alá hozza a negyedik kánoni evangéliumot. Hogy tud
visszaemlékezni így - a harmadik napon - a félszázada történtekre, a kánai lagzira?
Nem gondolom lehetetlennek. Most lesz februárban ötvenhatodik éve, hogy elindult a
Bokor, s pontosan be tudok számolni a kezdetekről. Lehettek Jánosnak feljegyzései
is, mert az Égei-tenger közepén, Isten igéje miatt a kicsiny Patmosz szigetére
deportálva, volt ideje összeszedni, pontosítani emlékeit.
Szóval a harmadik napon. De mi történt az első napon? Az első napon
Bemerítő János Betániában, túl a Jordánon, megvallja a Jeruzsálemből kiküldött
papoknak, levitáknak, hogy nem ő a Messiás; de itt van már az, aki őutána
következik, akinek ő még a saruszíját sem méltó megoldani.
Mi történt a második napon? Nem a papok s leviták, hanem Jézus keresi meg a
Bemerítőt, aki pedig bizonyságot tesz róla, hogy Jézus az Isten fia. És mi történt a
harmadik napon? Akkor volt a lagzi? Nem. A harmadik napon Jézus sétál a Jordán
partján, ahol a Bemerítőt körülveszik a tanítványai, s akiknek füle hallatára kijelenti
Jézusról, hogy ő az Isten báránya. Hát ezt már megnézzük közelebbről is - gondolja e
beszámoló szerzője, a későbbi János evangélista meg András. S utána erednek
Jézusnak, hogy megkérdezzék tőle: hol a szállása? A feljegyzés órára pontosan
tudósít: délután négy órakor indultak el Jézus nyomában. Még azt is tartalmazza a
feljegyzés, hogy az egész napot nála töltötték. Úgy tetszik azért, hogy csak részben,
mert közben András elszalad testvéréért, Simonért. Elhozza őt is a szállásra, Jézus
meg átkereszteli Simont Kősziklának (zsidóul Kéfásnak, görögül Petrosznak,
magyarul Péternek).
Mi történt a negyedik napon? Jézus elindul Galileába. Mi dolga van ott? Hamarosan
megtudjuk az evangélistától. Nem csekély a távolság, Galilea jó száz kilométerre esik
Betániától. Út közben találkozik Jézus András és Péter falujabelivel, a betszaidai
Fülöppel, akinek csak annyit mond, hogy Kövess engem! Fülöp erre gyorsan előkeríti
Natánaelt, akivel közli, hogy Megtaláltuk, akiről Mózes szólt (a Messiásról szólt),
aki József fia, a názáreti Jézust. Natánaelnek nincs jó véleménye a názáretiekről, de
azért hagyja, hogy Fülöp magával vigye őt Jézushoz, aki leszereli őt azzal. hogy
Láttalak a fügefa alatt. Erre megváltozik a véleménye - legalábbis egy názáretiről,
Jézusról. Már öten vannak Jézus körül: az eseményekről tudósító János, aztán
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András, Péter, Fülöp és Natánael.
Ezután következik, hogy "a harmadik napon lagzi volt Kánában". De ha összeadjuk a
négyet meg a hármat, akkor világos, hogy a hetedik napon volt a lagzi. Négy nap alatt
száz kilométert tett meg a hat fős csapat. Van közöttünk olyan is, akinek egy kicsit
sok volna, de mind a hatan fiatalok voltak, meg se kottyant nekik.
Miért megy Jézus Galileába? Hivatalos volt a kánai lagziba. Rokoni lagzi lehetett,
mert ott volt Jézus anyja is. Szövegünk azt mondja, hogy meghívták Jézust és
tanítványait is. Hát itt valami gubanc van. Jézust meghívhatták, ezért indul el
Betániából a negyedik napon. De a tanítványokról honnan tudtak? Azok csak az előző
napon csatlakoztak Jézushoz. E mailen nem értesíthette a vőlegényt: Megyek,
komám, de hozok magammal öt fiatal táncost is, jó dolguk lesz a fehérnépeknek.
Csak az lehetett, hogy Jézus hatodmagával állított be, s befogadták a korábban meg
nem hívott öt fiatalembert is.
János nyilvánvalóan préseli az eseményeket. Kezdődik az evangélium a Prológgal:
Kezdetben vala az Ige... S e prológ után azonnal indul az első nap története, a
harmadik napon kezdetét veszi a tanítványgyűjtés, a hetedikre már Kánában vannak.
Háromszor hallottuk idáig a tanítvány szót, s még kétszer halljuk majd a mai
evangéliumi szakaszban.
A Ószövetség nem ismeri ebben a jelentésben e szót, az Újszövetségben viszont nem én számoltam meg - 262 ízben találkozunk vele. Mi különös van benne? Jézus
tanítványokat gyűjtött! Azért van valami különös benne, mert a 262-ből 234 az
evangéliumokban található; a hiányzó 28 az Apostolok Cselekedeteiben, s aztán
mintha elvágták volna! Az Újszövetség többi 22 könyve már nem használja. Miért
nem beszél az Ószövetség róluk? Hogy jutott eszébe Jézusnak ez a szó? Mért hagyják
el - már az Újszövetség könyveiben is! - a keresztények?
Ilyenkor kezdenek új fejezetet a teológiai szakkönyvek, s odaírják címnek, hogy
Excursus. Magyarra azzal fordítanám, hogy Kitérő. Nekem is ki kell térnem, s
abbahagyva a lagzi-témát, felelnem valamit e három kérdésre. Az Ószövetség
prófétáinak, Izajásnak, Jeremiásnak nem voltak tanítványai. Az egy Illésnek volt egy
tanítványa Elízeus. Az Ószövetségben elég volt bedobni Jeremiást a kútba, Izajást
kettéfűrészelni, s királyok, főpapok folytathatták paráználkodásukat - politikai
szövetségeseket keresve, s nem Adonájban bizakodva építeni az Isten Királyságát.
Jézus tanult ebből. Tudta, hogy a prófétagyilkos főpapok ivadékai bedobják őt is a
kútba, kettéfűrészelik őt is, de elő fognak állni a tanítványok: Péter és János, és
mondani fogják Kaifásnak: istennektetsző-e, hogy inkább rátok hallgassunk, mint
Istenre?
Már két kérdésre feleltem. Hátra van még a harmadik: miért nincsenek már
tanítványok? Mert papok vannak és kedves hívek. Az egyiknek az a dolga, hogy
beszéljen, a másiknak meg, hogy hallgassa őt. Jézus pedig rájött, hogy az Isten
Országában nem papokra meg hívekre van szükség, hanem tanítványokra. Miféle
szerzet ez a tanítvány? Búcsúzóul Jézus ezt mondta tanítványainak: Tegyétek
tanítványokká az összes nemzeteket. Az a tanítvány, aki élete legfőbb célkitűzésének
tartja, hogy embertársait Jézus tanítványává tegye. Az Isten Országa tanítványokból
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álló társadalom. Ehhez Tizenkettőt kell gyűjteni. Ha nem tudsz ennyit, akkor hatot,
hármat. Mondhatom mindezt közérthetőbben is: Jézus népe kisközösségekből
szerveződő nép. Aki ma még csak templomba járó, annak holnapra kisközösségbe
járónak kell lennie, és holnaputánra meg kell szülnie a maga kisközösségét is. Az
Isten Országának van egy tartalmi elve: a jézusi értelmű szeretet, s van egy formai
elve: a tanítványság, a kisközösség. Vége a kitérőnek. Vissza Kánába!
Jánosnak valami miatt nagyon fontos volt kijelentenie, hogy ez volt Jézus első
csodatétele: arché tón sémeión! A többi evangélista nem számozza Jézus csodáit.
Miért volt neki fontos? Mindjárt elmondom. De előbb azon spekulálok, hogy hogyan
tehetett már ilyesmit, hogy az Országot beharangozó első csodatételül azt választotta,
hogy gondoskodik a lakodalmasok borszükségletéről. Volt ebben a Jézusban érzék a
szent, a numinózum iránt? Hát talán valamennyi volt szegényben az is. De Jézus
nem ájtatossági mozgalmat indított. Jézus Országot akart, amiben az isten
megteremtette ember jól érzi magát, a maga Istentől kapott vágyaival. A
transzcendens Isten országát is számtalanszor hasonlította lagzihoz. Az immanens
Isten Országa is olyan ország, amelyben emberhez méltóan lehet élni. Emberhez
méltó élet nincsen lagzi nélkül. Élet sincs lagzi nélkül. A lagziból lesz a gyerek. S
gyerek nélkül az Isten Országa sem lehetséges, csak a halál. Jó kedvű embert küldött
Isten Izraelbe, akiről ellenfelei nem azt mondták, hogy olyan savanyú a képe, hogy
elmegy az embernek a kedve az élettől is, hanem azt mondták, hogy falánk és
borissza ember, a bűnösök barátja. Jézus megcsinálhatót gondolt, nem merő
eszményt, s még kevésbé utópiát.
S most visszatérhetek oda, hogy miért lehetett Jánosnak fontos a csodaszámozás.
János azért szerkesztette evangéliumának elejét úgy, hogy az első csúcs benne egy
menyegző legyen, melyre Jézus hivatalos a tanítványaival együtt, mert hitet akart
tenni arról, hogy tanítványok nélkül ez az egész jézusi vállalkozás egy nagy semmi.
Igen az, mert tartalom forma nélkül - nincs. A forma nélküli tartalom egyenlő a
semmivel. És nemcsak az esztétikában. János már túl van a nyolcvanon, s nem
kesereg Patmosz szigetén, hanem dolgozik: megörökíti Jézus emlékét. Ő a tanítvány,
aki sohasem volt pap, és sohasem volt senkinek kedves híve, csak életre-halálra
elkötelezettje a jézusi gondolatnak. Ezzel fejezi be a borcsinálási történetet: és hittek
benne tanítványai. Mi az, hogy hittek benne? Csak annyi, hogy rátették az életüket
arra, amiben hittek. Ami ennél kevesebb, nem érdemli meg annak a hitnek a nevét,
amelyet Jézustól tanult János. Jézus is hitt az Atyában. El is tudott menni érte a
Golgotára.
Az evangélista is hitt, és kikötött érte egy magányos szigeten az Égei-tengeren. S ő
még jól járt. A többiek nem úszták meg ilyen olcsón. Az életükkel fizettek.
Nem jó képlet ez a tanítványság! Inkább maradunk papok és kedves hívek.
Városmajor, 2001. január 16.
Matyi cikket írt a Népszabadság jan. 15-i számában Szektablabla címmel.
Azaz nem Matyi, hanem Máté-Tóth András tanszékvezető professzor úr. Mért
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matyizom őt? Mert ifjú korától kezdve ez volt a neve a Bokorban. Így becéztük MátéTóthot. Addig-addig becézgettük, hogy elment papnak. Tanulta is az istenadta
teológiát, azzal nem is volt baj. De a hierarchia akkoriban már nagyon rákapcsolt az
eretnekség kiirtására, s megmondta Matyinak, hogyha nem hagyja ott a Bokrot, nem
szentelik őt pappá. Matyinak nem volt kedve összetépni a nem létező Bokorigazolványt, s így aztán nem is szentelték fel, hanem helyette elbocsátották a
szemináriumból. Egy ideig lakatosinaskodott Juhász Karcsi bácsinál. Aztán hogyan,
hogyan nem felfigyelt rá a bécsi Zulehner teológiai professzor. Ebből a felfigyelésből
aztán ösztöndíj meg kemény tanulás lett. Hosszú éveken keresztül.
Én csak a végeredményét mondom. Matyi írt egy vastag könyvet német nyelven. Az
volt a címe, hogy Bulányi és a Bokor mozgalom. S elkövetkezett a nagy nap, amikor
meg kellet védeni művét. Erre az alkalomra egy mikrobusszal jó egypáran fel is
mentünk a Bokorból Bécsre. A teológiai fakultás dékánja üdvözölte a
megjelenteket, s többek között egem is, mint a habilitációs dolgozat tárgyát,
megemelítve, hogy ritka alkalom az egyetemükön, hogy a dolgozat-tárgy elevenen
jelenik meg náluk. Matyi fényesen megvédte dolgozatát. Utána a professzorok
visszavonultak kiértékelni a hallottakat. Egy negyed óra múlva előjöttek, és a dékán
azt mondta Matyinak, hogy boldog, hogy ő mondhatja először Matyinak, hogy Herr
Dozent! Ez magyarul annyit tesz, hogy Matyi most már egyetemi magántanár. Azóta
Isten még inkább felvitte a dolgát, mert most már tanszékvezető professzor.
Tudós és mulatságos cikket írt a Matyink a Népszabadságban. Meg is ihletett, s írtam
egy levelet, amelyet íme, közzéteszek, ha közben a Népszabadság nem teszi közzé.
Levél a szektásoknak és a nem-szektásoknak
Kedves hittársaim!
Valamikor mindannyian szektások voltunk - a hatalmasok szemében. De ettől még
nyugodtan szerettük az Istent, és szerettük az embereket. A hatalmasok - ha igazán
szerettünk - meggyűlöltek érte. De nem ártott ez nekünk, ha szépen szerettünk
továbbra is. Aztán - ha így tettünk - a hatalmasok rájöttek, hogy egyszerűbb lesz a
dolguk, ha befogadnak minket, s megosztják velünk a pénzüket. Lépre mentünk.
Részt vállaltunk a hatalomban, s holnapra már velük együtt vigyáztunk a hit és a
vallások "kártékony követőire". Olyanokra, amilyenek még tegnap mi is voltunk. Ez
történt a konstantíni fordulatkor.
Aztán elkövetkezett a felvilágosodás kora, s a felvilágosodottak mondották:
hihesse, gondolhassa mindenki azt, amit akar. A felvilágosodás után két századdal a
II. Vatikáni Zsinat is kinyilvánította, hogy mindenki a lelkiismeretén keresztül
találkozik - olyan, amilyen hitvallással és vallással - az Istennel. Ami pedig az
erkölcstant illeti, vannak az államnak hatályos törvényei: ölni, lopni, csalni, hazudni
csak államérdekből szabad, s aki vét ellenük, megbüntetik - ha szektás, meg ha nem
szektás. Nem elég ez nekünk, vallásos embereknek?
Nem bizony! Akik nem szektások, kutatják a szektások bűneit. Akkor is, ha a
rendőrség nem talál ilyeneket. A szektások pedig ácsingóznak azokra a javakra,
amelyekben részesülnek az állam zsebéből a nem szektások. Mondanám először a
nem-szektásoknak: nem bűnüldöző vállalatnak akart minket Jézusunk. Mondanám
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másodszor a szektásoknak, hogy hagyják a fenébe az áhított állami támogatásokat.
Úgy is megkapják majd, de előbb meg kell fizetni az árát. Ahogy a nem-szektások is
megfizették annak idején, s fizetik egyfolytában tovább.
A nem-szektások olvassák csak buzgón az evangéliumot, meg a II. Vatikáni
Zsinatot, és szégyelljék magukat, de nagyon, ha állami pénzekből tudnak csak
hitoktatni, mert hát a nem szektás szülők a balett-tanfolyamért fizetnek, de a
hittanóráért nem. Inkább hagyják, hogy a gyerekek elszabotálják a 6. vagy 7. órában
sorra kerülő hittant. A szektások pedig legyenek boldogak, ha hitüket úgy is tovább
tudják adni, hogy az állam nem ad fizetést hitoktatóiknak.
Jómagam is - a Bokorhoz tartozván - szektásnak minősülök. Ma már nem
mondják szemembe, hisz már papirosom van róla, hogy igaz katolikus vagyok: Róma
rehabilitáltatott püspökeimmel, akik továbbra sem kérnek belőlem. Egyetlen
prédikációra sem kértek meg, pedig már három és fél éve rehabilitáltak. Ma már csak
a hátam mögött mondják, hogy szektás vagyok. Viselem peremre szorítottságomat.
A Bokor nem kér semmiféle állami pénzt. Közösségeinket fizetés nélkül táplálják
azok, akiknek sikerült a közösségbe gyűjtöttek "bizalmába férkőzni". A közösség
tagjai szeretik egymást, és igyekeznek e "beszervezettek" is népet gyűjteni: egy-két
barátot, baráti házaspárt, hogy segítsék őket gondolkodni arról, hogy merre is visz az
Út ebben a csodálatos neoliberalista-kapitalista világban, amelynek egyedül üdvözítő
dicsőségéről a hajléktalanok tesznek bizonyságot.
Valamiről végre le kellene szokniok a nem-szektásoknak. Ez ortodox terület,
mit keresnek itt a katolikusok és protestánsok - mondják Moszkvában. Ez keresztény
terület, mit keresnek itt a buddhisták - kérdezik Nyugaton. Nincsen már ortodox, meg
katolikus terület. Nemcsak mi megyünk téríteni keletre, keletről is jönnek téríteni
nyugatra. Sajnáljuk a mohamedánokat meg mindenkit, akik megpróbálják még a
kizárólagos vallás és üdvösség gyilkos és kiszámíthatatlan játékot játszani - ott, ahol
ők a nem-szektások.
Hol lehetne ma már az én egyházam, a katolikus, ha Rákosi Mátyás annak idején nem
kezd fizetni a papoknak! Milyen lenne mára, ha egyházamnak az elmúlt ötven évet
hívei buzgalmából kellett volna átvészelnie! De tudta a Magyar Kommunista Párt,
hogy ezt nem szabad engednie. Nem is engedte: fizetett. Ha engedte volna, bizony
nem számítanék ma szektás-gyanúsnak egyházamon belül, amelyért odaáldoztam,
amit tudtam.
A kedves szektás hittársak ne törekedjenek nem szektás babérokra. A Bokornak nincs
központi költségvetése meg kiadása. Csak éhező kasszája van. Minden évben
elküldünk néhány milliót az indiaiaknak. Ma már nem kell kisíbolni az országból,
mint a fordulat előtt, hivatalosan tehetjük: a Nemzeti Bank engedélyével, dollárban.
Nem halat küldünk nekik, halászni taníttatjuk őket. Amikor majd a Bokor is igényel
valamit az állam zsebéből, elindulunk afelé, hogy senki se mond minket többé
szektásnak.
A fordulat után gyakran átrándultam Bécsbe, s mondtam az ottani piaristáknak:
állami adóbehajtásból él itt az egész egyház. Öreg rendtársam bájosan mosolygott: az
opera is! A társadalom fizesse csak meg a szolgáltatásokat! Az opera, a sport, meg a

16

Újévi napló

vallás is, legyen mind államilag támogatott! Csakhogy akkor a vallások többé már
nem igényelhetik maguknak azt a szerepet, hogy társadalom kovászai legyenek. Csak
a szektások igényelhetik. Azok, akiknek nem fizetnek: akik megélnek abból, hogy
dolgoznak.
Kedves szektások, maradjatok meg szektásoknak! Kedves nem szektások, legyetek
újra szektások, mint történetek hajnalán! Boldogok lesztek, ha hazudván minden
rosszat elmondanak majd rólatok, mert tiétek az Isten Országa! Legalább is így tudja,
aki még figyel vallása alapítójára.
Városmajor, 2001. január 19.
Mi teljesedett be azon a názáreti napon?
Lukács tehát nem volt szemtanú. Nem is volt zsidó, hanem szír. Alighanem
Antióchiában akadt horogra, ott ismerte meg Szent Pált. Kísérte is útjain, s beszámolt
az azokon történtekről. Pál vértanúsága után adhatta fejét arra, hogy mindennek
gondosan utánajárva könyvet írjon Jézusról is, ne csak Pálról. A liturgia jelenlegi C.
éve elsősorban Lukács evangéliumát hozza. Tavaly Márk volt soron, jövőre Mátét
hallhatjuk. Nagyon sokat köszönhetünk Lukácsnak.
Mindenekelőtt a mai evangéliumi szakaszt. Márk és Máté is beszámol a názáreti
látogatásról, s elmondják, hogy Jézus tanított a helybéli zsinagógában, és
beszámolnak ennek hatásáról. De hogy mit tanított ott, azt csak Lukács örökítette
meg. Ennek egyik eredménye, hogy betekinthetünk a Jézus korabeli zsinagógák
liturgiájába. Először a Tórából olvastak, utána a Prófétákból. A Törvény és a Próféták
- ez volt a zsidó Biblia, a mi szavunkkal: az Ószövetség, mely zsidóul: Tora va
Nabim. Jézus a Tóra olvasását követően "felállt olvasni". A hallott magyar fordítás
már értelmezés: "olvasásra jelentkezett". Úgy kellett jelentkezni olvasásra, hogy
felállt, aki olvasni akart.
Olvasás után - hallottuk - összetekerte az írást, és leült. A görögben ez áll:
"összegöngyölítve a könyvtekercset... és leült". A boltokban akkoriban nem lehetett
sem A/4-es, sem más méretű ívpapirost kapni, csak tekercset, pergamentből vagy
papiruszból. Műszaki leírásuk: a tekercs magassága 25 cm (az A/4-es ívé 30 cm),
hossza 10 méter, de lehet rövidebb is. A tekercs elejéhez meg végéhez egy bot van
rögzítve. Erre a botra göngyölített Jézus. Jobb keze felé göngyölítette, hogy aki
legközelebb olvassa tekercset, a tekercs elejét találja, mert jobboldalon kezdtek írni.
Hasábokban írtak. Mindig jobbról balra. A sorokat is, a hasábokat is. Tíz méteren
elférhetett vagy száz hasáb. Egy tekercsre rá tudtak írni őseink egy egész
evangéliumot. Tíz tekercsre elfért az egész Újszövetség.
Megtudtuk tehát, hogy a zsinagógai liturgiában állva kellett olvasni és ülve
prédikálni. Templomainkban nem egészen így csináljuk: itt mindig állunk. A
kisközösségi liturgiában pedig ülve olvassunk, és ülve prédikálunk. Ahány ház, annyi
szokás.
Hát mindenekelőtt ezt a tájékoztatást köszönhetjük Lukácsnak. Most pedig azt
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mondom el, hogy miben nem tájékoztat Lukács. Ezt hallottuk: és éppen arra helyre
talált, ahol ez volt írva. A ökumenikus (értsd: reformátusoké és evangélikusoké)
fordítás pedig ezt mondja: megkereste azt a helyet, ahol ez volt megírva. A görög
szöveg alapján mind a két fordítás jó. Felütötem a TOB-ot, a francia ökumenikus
fordítást. A hazai katolikus szöveg szerint fordít, de a lábjegyzetből megtudom, hogy
nem eldönthető, hogy 1. az volt-e a textus a zsinagógában, arra a napra kitűzve, vagy
2. véletlenül, vagy 3. gondviselésszerűen ott állt meg Jézus a tekercs-göngyölítésben,
ahol ez a hely volt, vagy 4. megkereste Jézus ezt a helyet. Tessék, lehet választani!
Jézus Izaiás 61. fejezetéből olvasott fel. Elég sokáig kellett göngyölítenie, míg odaért.
Sajnos, nem tudjuk, hogy volt e Názáretben arra a napra kijelölt textus. De ha annyi
okos francia hugenotta és katolikus tudós se tudta eldönteni, alighanem mi itt
Széphalmon sem jutunk többre. Inkább nézzük meg már végre, hogy mit olvasott.
Ahány kódex annyi változat. Felolvasom a magyar ökumenikus fordítást is:
"Az Úr Lelke van énrajtam, mert felkent engem,
hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el,
hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak,
és a vakoknak szemük megnyílását,
hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat,
és hirdessem az Úr kedves esztendejét."
Ha akarom, nincs sok különbség a két szöveg között. Ha akarom, az ökumenikus
szöveg egy kicsit politikaibb tartalmú, mint a miénk. Mindegy! Az az érdekes, amit
utána mondott Jézus. Miután leült. Azt mondta, hogy ma beteljesedett az írás,
amelyet az imént hallottatok, avagy az ökumenikus fordítás szerint: ma teljesedett be
ez az írás a fületek hallatára. Ez utóbbi a szöveghűbb fordítás.
Ha van valami része Jézusnak abban, hogy ez volt a názáreti textus, amit felolvasott,
akkor kérdezem, hogy miért ezt választotta. Azt hiszem, hogy ha nem is választotta,
legalább is elfogadta, mert magára alkalmazta, amit felolvasott. Mért itt állt meg a
tekercs göngyölítésében? Mért nem keresett valami alkalmasabbat? Nem talált
hamarjában alkalmasabbat? De hát mit akarhatott mondani vele? Lukács ezt a
názáreti látogatást és szöveget teszi az egész galileiai tavasz élére, amelynek végén
Jézus sorsa már eldől, és tudja már, hogy a "főpapok, írástudók, vének" végeznek
vele. Érik már a kérdés, melyre holnap, a bokorportán felelniök kell azoknak, akik
odajönnek szentmisét hallgatni. Tehát mi teljesedett be a názáretiek füle hallatára?
Négy választ is felkínálok. Lehet ezekből választani, vagy ötödiket keresni.
Hozzáfogok.
Azért kente fel az Úr Lelke Jézust, hogy ellene mondjon annak, ami a világban
folyik! Azt a Jézust kente fel a Lélek, aki elsírta magát Jeruzsálem pusztulása felett,
amely el fog pusztulni, kő nem marad kövön, mert nem ismerte fel látogatása idejét.
Nem ismerte fel, hogy az Isten Fia látogatta meg Jeruzsálemet és Názáretet is. A Fiú,
aki hüvelyébe dugatta a kardot, s nemet mondott az uralkodásra, s különösen a
Mammonra, a gazdagságra. Nemet mondani jött Jézus arra a világra, amely ismeri a
kardot, az uralmat, a többet birtokolni akarást, s ezért gyártja a szegényeket, a
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foglyokat, az elnyomottakat, a megkínzottakat s mindenekelőtt az elvakítottakat.
Kitalálta Jézus az antipolitikát, az Isten Országát, amely csak a segítést, az osztozást
és a szelídséget ismeri. Nevezzük ezt az első választ politikainak.
Második válasz: dehogy is gondolt erre Jézus. A történelemhez nincsen küldetése. Az
a Sátáné! Az urak világáé. Az uraké, aki csalnak, rabolnak, ölnek, és kimódolják,
hogy a kis csalók, rablók, gyilkosok mint törvényeiknek, sőt, az Isten törvényeinek
áthágói is, megtöltsék a börtönöket. Az állam, a törvény - én vagyok! Mondja és
gyakorolja minden diktátor. Sőt: maga az Isten adta a hatalmat neki ehhez: Isten
kegyelméből király, vagy akármi, minden esetre úr és parancsoló a többi ember felett.
Hozzájuk ne nyúlj, mert a máglyán végzed te is! Hát akkor - kérdem tisztelettel vagy
tiszteletlenül - mi a fenének kente fel Jézust az Úr Lelke? Azért, hogy el ne tévedj az
előző irányba, ne menj be a zsákutcába, hanem járd be erőd szerint a
nyomortanyákat, a hajléktalanok szállásait, menj el az éhezők közé, mint Kalkuttai
Teréz anya, s tedd a jót körben járva azon a helyen ahol élsz, és gyógyítsd meg a
betegeket, ahogyan Jézus is tette. Az evangéliumok summásan gyógyítási történetek.
Adjunk már nevet e második válasznak is. Nevezzük karitatívnak.
Ez a második válasz már pedzi a dolgot, de nem fúr elég mélyre, nem ez a válasz a
kérdésre. Kívülről kezdi a megváltást, s nem jut el a dolgok gyökeréhez. Jézust azért
kente fel az Úr Lelke, hogy teljesebbé tegye az ember örömét. Jézu azt akarta, hogy
az ember megtalálja az Istent. Hogy nincs kivetve magányosan ebbe a világba,
ahogyan átélik és mondják az egzisztencialisták. Hogy Atyja van, akit Apucinak
szólít, akinek az ölén megszűnik magánya, és egyesülhet Istenével. Aki ugyan
kivetette őt ebbe a világba, de csak próbára tevés céljából. Azért hogy e rövid élet
nyomorúságos kis vacak élvezetei között el tudja mondani: Quid hoc ad aeternitatem!
Mi ez az örökkévalósághoz képest?! És csak az Isten és csak az ő öröme felé
forduljon. Adjunk nevet a harmadik válasznak is. Legyen ez az adorációs válasz.
E túlságosan is jámbornak tetsző válasz gyökerében igaz volna, ha nem volna
vészesen csak transzcendens. Nem látja a földi életet kívánatosnak, elvágyódik. pedig
van e földi létnek önmagában is értéke. Ha igaza volna, akkor az optimális megoldás
az volna, hogy menjen el mindenki karthauzinak, néma barátnak, néma apácának.
Inkább a modern pszichológia személyiség fejlődésének irányába kell menni. Jöjjetek
hozzám mindannyian, akik fáradtak vagytok, s én megenyhítlek titeket! Jézust azért
kente fel a Lélek, hogy megtaláljuk és kiteljesítsük magunkat. Ne másnak a zsebében
hordjuk lelkiismeretünket. Ne kívülről mondják meg nekünk, hogy mit tegyünk.
Szabad személyiséget akart, nem agymosottat. Azért kente fel a Lélek Jézust, mert
meg akarta szüntetni, hogy ember magyarázhasson embernek. Ebből akarta
kiszabadítani. Mindannyian Istentől tanítottak lesztek! S ha elérem a szabadságnak a
teljességét, majd fogom tudni, hogy mit csináljak. Szabadságra hívott meg minket.
Nevet kellene adni e negyedik válasznak is. Legyen ez az Istentől kapott érett
személyiség válasza.
Melyik válasz hozza meg az Úr kedves esztendejét? Melyik teljesíti be végre azt,
amiért Jézus jött? Az apolitikus, a jótettekben bővelkedő, az imádságos, a szabad
személyiséggé lett ember az, amit Jézus akart?
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A názáreti prédikátor mindenesetre azt mondta az izajási szövegről, hogy a szöveg
azon a napon, amelyen ő prédikált - ma! - beteljesedett. Mi? Az, hogy a
szegényeknek, foglyoknak, vakoknak, megkínzottaknak jó hír mondatik és
meghirdetődik az Úr kedves esztendeje. Az Istené, aki szolidáris a szegények,
foglyok, vakok és megkínzottak táborával.
Ebből következik, hogy össze lehet szedni Kalkutta utcáin vagy másutt a haldoklókat,
de az Úr kedves esztendeje nincs itt. Apucinak is lehet szólítani az Istent, de az Úr
kedves esztendeje nincs itt. A személyiségüket is fejleszthetjük, de az Úr kedves
esztendeje nincs itt. Csak a szegények, foglyok, vakok, megkínzottak felszabadulása
hozza meg az Úr kedves esztendejét. Hogy a felszabadító Apucinak fogja szólítani az
Istent, körben járva jót fog cselekedni és Istentől tanított lesz, azaz nem emberi
tekintélyek szavára fog hallgatni, ez együtt jár az Istentől akart felszabadítás
módjával. Jót tenni, imádkozni, érett személyiségnek lenni lehet a felszabadítási
program vállalása helyett is, s lehet mindez a program vállalásának a következménye
is. Ha helyette csinálom, a "főpapok, írástudók és vének" békén alusznak. Ha
felszabadításon töröm a fejem, akkor megácsolják a keresztet és elsétálnak alatta:
Szálljon le a keresztről, s mi hiszünk neki! - ez következik be.
Van-e módunk folytatni, ami Názáretben kezdődött? Ha még érdekes az, hogy Jézus
miért jött és mit akart? Ha nemcsak egy szerencsétlen flótással van dolgunk, akiket az
urak a maga helyére, a Golgotára raknak!? Ha ő az, akire rábízhatjuk magunkat, ha
megegyezik vele, programjával az Istentől kapott lelkiismeretünk szava!?

Budavári, 2001. január 22.
Alig vártam, hogy végre lejöhessünk. Karácsony másodnapján ugyan itt
voltam. De be sem mentem a házba, csak elmondottam a karácsonyi misét, s mentünk
tovább Ajkára, kisközösségi karácsonyra. Valójában december 21-én mondtam búcsút
a falunak, reggel, amikor Füredre mentem Csabáékhoz. Egy teljes hónap távollét.
Hajnalban keltünk. Negyed hétkor már az Erzsébet téren voltunk, hogy
helyjegyet váltsunk. A busz megállás nélkül megy Veszprémig. Félkilenckor ott
vagyunk. Teri vásárol a piacon. Kilenckor indul a busz Zánkára, tíz után valamivel
megérkezünk Budaváriba. Amikor leszállunk, a polgármester, Bódor Anti, kedvesen
nyugtázza, hogy megint itt vagyunk.
Enyhén havas a táj. A vázsonyi villanyóra mutatta, hogy fagyponton áll a
hőmérő. Sietünk a kapu felé, levesszük róla a bicikli lakatot. Elő a kulccsal, nyílik az
ajtó, kapcsolom a villanyt. Csak kapcsolnám. Marad a homály, s látom a mélyhűtő
körül a tócsát. 26-án Teri itt volt, hozta a misebort, villany volt, tócsa nem volt. Mi
történt itt? Valamikor a négy hét alatt a villanyóra kikapcsolt, s most villany nincs,
tócsa van. Benyomom a gombot a kapcsolótáblán, visszalöki. Kimegyek a
villanyórához, kifeszegetem a műanyagajtót, a felcsapom a kallantyút. Visszacsapja.
Telefonálok Molnárnak, a villanyszerelőnek Szentantalfára. Ő szerelte be a boylert
egy hónapja. Szerencsére a mobiltelefonon elérem. Mondom, hogy mi van. Csak
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ebédel, s ebéd után átjön.
Közben befűtünk a nagyszobában meg a konyhában, ebédelünk, s
hozzákezdünk az obligát sakk-partihoz. Megakasztja Molnár; mindent megnéz,
mindent ellenőriz. Nem érti, mi történt. Ne használjuk a hősugárzót! Jó. Nem
használjuk. Fél óra múlva így is kiugrik a táblán a gomb. Kikapcsoljuk a
hűtőszekrényeket, negyed óra múlva így is kiugrik a gomb. Telefonálunk Molnárnak,
s elmondjuk tapasztalatainkat. Nem nagy öröm - mondja, s tíz perc múlva újra itt van.
Újból megnéz mindent, s elmegy azzal, hogy nem tud semmit sem csinálni: nem
ugrálhat át minden félórában Szentantalfáról. Igazat beszél, mi meg itt állunk
megfürödve.
Jár az agyam. Ferenczi Andris villamosította annak idején, 85-ben, a házat, s
kérdezte, mit akarunk mi rászerelni a hálózatra. Mondtuk, hogy semmit, csak a
világítást. Azóta lett egy hűtőszekrény, két hűtőszekrény, egy kisboyler a konyhában,
két hősugárzó. Nem volt semmi baj. December 20-án bátran rákötöttük az új 150
literes fürdőszobai boylert is. Bírta a hálózat. Még karácsonyra is bírta. Alighanem az
új évezredben történt, hogy elhatározta: nem bírja tovább. Szép csendesen bemondta
az unalmast, amikor ott sem voltunk. S még valami eszembe jutott. December 20-án
Molnár átfúrta a falat, hogy a megfelelő dobozhoz jusson. S kiugrott a gomb.
Kérdeztem őt, hogy mi történt. Vezetéket ért a fúró. Kivette a fúrót, visszanyomta
gombot, s fúrt másutt. Nem lehet ebből a baj? Mindez csak elmélet. Majd eljön
tavasszal Gyeness Józsi Inárcsról, s rendbe teszi a dolgokat. Csak azért imádkozom,
hogy a hősugárzót bírja ki a hálózat, mert különben nem tudom e sorokat kopogtatni
cellácskámban, mert elgémberednek az ujjaim.
Az előző napokban Teri Debrecenben ment, két napra magamra maradtam, s
minden telefonomat elintéztem. Hampelnek is telefonáltam, hogy megkérdezzem, mi
van a feleségével, Máriával, aki rákos. Leírhatatlan, amit mondott - szegény. De
felhívta a figyelmemet Morel Gyuszi írására a Mérleg karácsonyra megjelent 2000/3.
számában. Betettem a táskámba, s a buszon, Veszprém és Budavári között,
elolvastam.
Nem másolhatom ide írását. Csak annyit mondok, hogy veres lett a fejem tőle.
Idáig jutottunk? Ez megjelenhetik egy katolikus folyóiratban? Ez már nyílt lázadás az
adott római vezetés ellen! Aztán lehiggadtam. S már tudtam is, hogy első dolgom
lesz, ha géphez jutok, írni erre valamit Boór Jancsinak is a Mérlegbe, s persze
Gyuszinak is.
Budavári, 2001. január 23.
Megírtam. Ettől meg másnak lesz veres a feje, ha a Mérleg le meri hozni. Pedig
szelíd voltam benne, mint mindig (?). Ítéljétek meg magatok!
Kedves Gyuszi!
Kedves Gyuszi!
Mióta néhány éve Innsbruckban találkoztunk, minden hozzám kerülő írásodat
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elolvasom. Örömmel akadtam Mi szól a radikalitás mellett? című cikkedre is.
Reflektálok rá. Pontonként.
Ad 1. Az a meztelen valóság, hogy az emberiség növekvő hányada
öntudatosul: nem hajlandó eleve tekintélyek szavára mozdulni. Ez a meztelen valóság
belesimul Isten teremtői tervébe: Ő Maga is ezt akarja. Korábban többen voltak
azok, akik eleve tekintélyekre figyeltek; ma már kevesebben. Ha továbbra is eleve
tekintélynek gondolja magát valaki, számolnia kell azzal, hogy egyre kevesebben
lesznek, akik figyelnek rá. Gondolod, hogy egyházunk uralkodó rétege képes feladni
a maga eleve tekintély szerepkörét? Hisz benne, hogy Isten maga kívánja tőle, hogy
kitartson mellette, és ebben a szerepkörében tartson ki. Akik mást gondolnak, azokra
csak ütni képes; persze, ha teheti. Ma már csak fizetett alkalmazottaira, a klérusra van
hatalma ütni. Akiket pedig nem fizet, gondolhatják és mondhatják, amit akarnak.
Akkor is, ha a lemorzsolódás 90 százaléknál is nagyobb lesz. Sajnálják őket, mint
hitetleneket, de csak ennyit tehetnek. Eleve tekintély szerepkörükből nem képesek
engedni. Úgy tudják, hogy maga az Isten kívánja tőlük e szerepkör folytatását. Akik
meg öntudatosultak, azok is azt gondolják, hogy az Isten kívánja tőlük ezt. Két
egymást teljességgel kizáró pozíció. Van-e, lehetséges-e közös nevező?
Ad 2. Egyházunk vadul védekezett ez ellen az öntudatosulási folyamat ellen.
De mára már csak index és kiközösítés a védekezésének eszközei, mert az
öntudatosodás kiverte az uralkodó réteg kezéből a korábban leghatásosabb eszközt: a
gyufát, amellyel máglyát gyújtottak. Legalább kétszáz éves késéssel született meg a
legutóbbi zsinaton az aggiornamento. Be kell vallanunk, hogy ez is csak szavakban
állt szóba ezzel az öntudatosodási folyamattal. A maga eleve tekintély szerepköréhez
nem nyúlt hozzá: egyetlen korábbi tanítását sem vonta vissza. Hogyan is tehette
volna: Isten maga látta el őket a tévedhetetlenség karizmájával - donum
hierarchicum! E régi szerepkör gyakorlásához az aggironamento zsinata bőséges
idézetanyagot biztosított. Magát a szerepkört érintetlenül hagyta. Példa: szól ugyan az
Isten népéről, de a hierarchia szerepét változatlanul hagyja. Más példa: beszél arról,
hogy csak lelkiismeretünknek tartozunk engedelmeskedni, és vallja egy másik
dokumentumban, hogy egyházi előjáróinknak engedelmességgel tartozunk.
Ad 3. Meghamisítanánk a történelmet, ha nem vallanók meg, mekkora árat
kellett fizetniök azoknak, akik merték az egyház történelmét előretaszigálni, vagy
pontosabban: visszataszigálni Jézus akaratához. A 19. században a modernizmus, a
20.-ban a nouvelle théologie elszánt, alázatosan szolgálni akaró hősei voltak azok,
akik fizettek, s nem keveset.
Ad 4. Botrányok mindig voltak, s a legendák mindig telve vannak
naivitásokkal. A hagyományokat is mindig védik az uralkodó rétegek. Ilyenek azok
is, amiket felemlítesz: születésszabályozás, újraházasodottak szentségekhez járulása,
egyházi adó, papi nőtlenség. A protestánsoknál ezek általában már nem problémák. S
templomaik megtelnek? Nem. Az említett öntudatosodás az ő templomaikat is üríti,
bár nincsenek ilyen katolikus gondjaik. Azt hiszem, mélyebben kell keresnünk a
bajok forrásait.
Ad 5. Sokkal többről van szó, mint a demokrácia hiányáról. Jézus egyházában
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keressük a közös nevezőt, mert démos (a nép) akarata nem kezelhető semmiként. De
ebben az egyházban semmi sem számít többet, mint az emberi lelkiismeret és Jézus
ezt formáló szándéka. Ennek a szándéknak érvényesítése pedig nehéz feladat, de
kráciával, azaz uralomgyakorlással nem megyünk semmire. Isten népének igent kell
mondania Jézus akaratára. Ha nem tud igent mondani, felemészti önmagát, szétzüllik
- ez kisközösségi tapasztalat! A hierarchia azt mondja, hogy az igazságról nem lehet
szavazni. Igaz. De az igazságot igazolni kell! Az igazolást nem helyettesítheti a szent
uralkodóréteg akarata, csak a közösség mindenegyes tagjában megszólaló
Szentléleknek alázatos tisztelete; magyarul: az érvelés.
Ad 6. A kontesztálók névsora az uralkodó réteget nem hatja meg. Az istenadta
népet meghatja? Keserű példáim vannak arra, hogy nem. Jó szerencse, hogy az a
bizonyos gyufa ma már nincs, s így a kontesztálók legalább ma már életben
maradnak. A hierarchia probléma nélkül gyilkolt a maga igazáért egy jó másfél ezred
éven át - Jézus és az Isten nevében. De annak ellenére, hogy ma már nincs gyufája,
még mindig többen vannak az engedelmeskedő hívek, mint akik készek valami
szellemi barikádra menni az egyházi Bastillet megostromolni. A társadalom egésze
viszont mára már érdektelen az egyházi tyúkperek iránt.
Ad 7. Hazánkban már nincs energia a viccekre. A liberális sajtó érdektelen. A
volt állampárt nem akar szavazókat veszteni. Egyikük sem gyárt már vicceket. A
katolikus sajtó pedig 99 százalékban hierarchia-hű. Az 1 százalék meg ki van tiltva a
templomokból. Egyházilag ma is földalatti életű. Az állampárt idején szinte csak ez
az 1 százalék volt a katolikus sajtó - és földalatti volt. A nem-földalatti - a
pártállamtól engedélyezett, vezetett, fizetett katolikus sajtó volt. Ma hazánkban
akkora a hierarchia ereje, hogy a szovjet csapatok kivonulásával semmi sem változott
azok számára, akik nem az engedelmeskedtetés kategóriájában gondolkodnak.
Ad 8. Szakmai eszmecserére nincs lehetőség ott, ahol nem kell igazolni, hogy
mit akart Jézus. Ahol elég hivatkozni arra, hogy ekkor meg ekkor, itt és itt már
megmondtuk, hogy mi az igazság. Próbálkoztam az elmúlt évtizedekben egy bíborost
hazánkban jobb belátására bírni azzal, hogy hivatkoztam a kifogásolt csoport
teljesítményeire. Válasz: Kedves Atya, cselekedeteik a baptistáknak is vannak! Értsd:
a hit forog itt szóban, annak a tartalmát pedig a hierarchia dönti el. Arról nem lehet
vita. '81-82-ben pedig hazánk akkori bíborosa az inkvizíciós tárgyalásomon
kijelentette, hogy kérdésekre kell felelnem olyan személyek előtt, akik hivatalból
képviselik az igazságot. Csak leckét mondhattam fel, vagy eretneknek minősülök. Ez
utóbbi következett be.
Ad 9. A kívánt közérthető nyelv biztosan kifejlődik ott, ahol szabaddá válik az
érvelés. De ez a nyelv megbotránkoztató a hierarchia, és a tőle függő hívek
kategóriája számára is. Amit a "Biblia olvasásáról" mondasz, igaz. De ha fenn akarod
tartani, hogy a Biblia lényege szerint Isten szava, megoldhatatlan problémáknak nézel
elébe. Egyfelől más kultúrkörökben más könyveket tartanak Isten szavának, másfelől
a Biblián belül az is Isten szava, hogy Isten megkeményíti a fáraó szavát, majd a
Vörös-tenger hullámait a hadseregére bocsátja, meg az is, hogy a kardnak a
hüvelyében van a helye. A Biblia lehet az emberiség legcsodálatosabb könyve, de
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nem lehet több, mint könyv, amely tartalmazza az ember Isten gondolatait kibetűzni
akaró szándékát.
A liturgia nem lehet - gépliturgia. Csak Isten népe által kitermelt, Isten népének
igényeit kielégítő liturgia. Másképpen misézek egy évtizedek óta összeszokott
kisközösségben, másképpen egy igényesre nevelt templomi közösségben, és ismét
másképpen azoknak, akikkel először találkozom. Van olyan közönség, amely
megbotránkoznék azon, ha azzal kezdeném az esti misét, hogy Jó estét kívánok!
Valakiknek fontos lehet, hogy mondhassák: És a te lelkeddel!
Amit a sokat kívánni és kevesebbet elérni kapcsán mondasz, nagyon igaz, de az
értékek és magatartási normák tekintetében - ha Jézus tanítványai akarunk maradni nem lehet kevesebbet mondanunk, mint amennyi az egész keresztény nép számára
alig elviselhető. Nem, mert enélkül nincs hűség a jézusi örökséghez. Itt kell sokkal
mélyebbre fúrnunk. Gondolkodás-átalakítás - metanoia - nélkül nincs lehetőségünk
az egyház jézusira formálására. Félő, hogy ez olyan gombóc, ami a leghaladóbbak
számára is alig emészthető. Annak idején Izraelben sem bizonyult emészthetőnek.
Jeruzsálemben sem, de még Názáretben sem.
Ez a gondolkodás-átalakítás és nyomában az életünk átalakítása ma kisközösség
nélkül - számomra elképzelhetetlen. Jézus számára is az volt - kétezer év előtt! Csak
kisközösségben tudott mindent megmagyarázni. Csak a kisközösség tagjai voltak
képesek a feltámadás és Pünkösd hatására - művét folytatni. Csak kisközösségben
nevelődő élcsapatok húzó ereje, példája mellett tudom elgondolni visszatérésünket a
jézusi örökséghez. Az esztétika a tartalom és a forma egységéről tanít. Azt hiszem, ez
érvényes az Isten Országára is. Értékek és magatartási normák a tartalom,
kisközösség a forma.
Meg kell próbálni, amit a németek és a franciák megtettek, de tudnunk kell, hogy
Isten Országában másról van szó. Olyasmikben kell megegyeznünk egymással, hogy
Isten Országa a szegényeké, a szelídeké, meg a tekintélyt-hatalmat nem ismerőké. A
német-francia párbeszédből ezek kimaradhattak.
Ad 10. Azt hiszem, hogy az egyház újjászületése nem lehetséges a kis nyáj és a
kevesek teljes közössége nélkül. De ott, ahol nincsen eleve tekintély, csak érvelés és
valósítás, ez a két kategória megárulhat egy gyékényen. Valakik vállalják a kicsit, s
szorítanak, hogy példájuk nyomán a nagy egyház is elinduljon Jézus irányában.
Ad 11. Érdekeltté kell tenni az egész társadalmat az egyház reformja iránt. Tua res
agitur - mondták a humanisták török elleni harcaink idején. A jézusi örökség vállalása
nem lehet egyházi belügy. Hatmilliárd kívánja, hogy rend legyen a világban. Meg kell
mutatnunk, hogy az uralkodás, a többet birtokolni akarás (pleonexia) és az
erőalkalmazás csak rendetlenséget képes teremteni. Ennek elméleti kimunkálása sem
könnyű feladat. De többre kell vállalkoznunk. Olyan kisközösségeket kell
létrehoznunk, amelyek megmutatják, hogy lehet értékes életet élni lemondva az
uralkodásról, a többet birtokolni akarásról és az erőalkalmazásról. Talán elmélet és
gyakorlat alapján nyilvánvaló lesz, hogy csak így lehet értékes életet élni. Egy új fajta
szerzetesi közösségben, amely végre tudomásul veszi, hogy Isten nőre vágyódónak
teremtette a férfit, és férfire vágyódónak a nőt. Talán világossá lesz az is, hogy Jézus
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nem hetenként, négy hetetenként összejáró közösségbe gyűjtötte tanítványait, hanem
életközösségbe. Reggeltől estéig, estétől reggelig - három éven keresztül. S "nem volt
semmiben sem hiányuk", pedig nem volt pénz az övükben. A Mammon veri szét a
globalizálódó világot, az veri szét az egyházat is. Ennek a hatalmát lecserélni az Isten
Országára, ez az a feladat, amelynél kevesebb nem tudja megújítani az egyházat. Ez
az a feladat, amelyre felfigyelhet a Marx Károly kísérletére - bizony - felfigyelni
tudó társadalom is.
Íme, az én Call for ideas-om. Szeretettel köszönt Bulányi György
Városmajor, 2001. január 27.
Egy héttel ezelőtt azzal a mondattal fejeződött be a vasárnapi evangélium,
amivel ma kezdődött: Ma beteljesedett. A négy kérdés elhangzott szombaton
Széphalmon is, vasárnap a Bokorportán is arról, hogy mi teljesedett be azon a napon.
Sokan inkább nem válaszoltak rá, hiába ment körben a felajánlási paténa. Mikor
eljutott hozzám, én sem válaszoltam, hanem kezdtem a felajánlás szövegét: Áldott
vagy Istenünk... Hiányolták is mise után, hogy nem foglaltam állást. Nem
sumákoltam, csak éreztem, hogy még idő kell nekem a kiérett válaszhoz. Kiérett-e
mára, nem tudom. Olyan, amilyen, de félek, hogy akármilyen is, magyarul fog szólni,
s nem fog sumákolásnak minősülni.
A názáreti prédikátor mindenesetre azt mondta az izajási szövegről, hogy a
szöveg azon a napon, amelyen prédikált – ma! – beteljesedett. Mi teljesedett be? Az,
hogy a szegényeknek, foglyoknak, vakoknak, megkínzottaknak jó hír mondatik és
meghirdetődik az Úr kedves esztendeje. Az Istené, aki szolidáris a szegények,
foglyok, vakok és megkínzottak táborával, és nem szolidáris azokkal, akik okozói a
szegénységnek, a vakságnak, a rabságnak, a kínzásnak.
Ebből következik, hogy össze lehet szedni Kalkutta utcáin vagy másutt a
haldoklókat, de ettől az Úr kedves esztendeje még nincs itt. Nincs, amíg az embernek
utcán kell meghalnia, mert az állatnak is van istenteremtette vacka, amelybe
belebújhatik. Apucinak is lehet szólítani az Istent, de az Úr kedves esztendeje nincsen
itt, amíg odajöhet hozzám 1952 karácsonyán a Markó utcai fogházban a szocdem
szervezett munkás, és mondhatja: Uram, ne készüljön itt nekünk karácsonyestet
csinálni, mert Isten nincs. S ha volna, akkor mindenekelőtt őt kellene megjavítani,
hogy ilyen piszok világot teremtett. Elnémultam sok okon. Többek között azért, mert
amíg mi apuciztunk, az egyház minden apucizás ellenére is elvesztette a
munkásosztályt, amely akkor már a maga egészében Istennek egy Marx Károly nevű
tolmácsára figyelt, mert tőle várta a szabadulást, az Úr kedves esztendejét. A
személyiségünket is fejleszthetjük, de ha – Istenben, egyházban, Bokorban csalódva –
arra az eredményre jutunk, hogy semmit sem tehetünk (mert maga az Isten teremtette
asszimetrikusnak az embert, amilyennek Ancsel Éva lát minket, s ezért valójában
nem lehet segíteni rajtunk...), akkor fejlett személyiségünk számára mindenféle „Ma
beteljesedett!” harsány kiáltás legfeljebb csak naivitásnak minősülhet. Annak, mert
amiről Izajás álmodott, s amit Jézus nagy naivan lehetségesnek tartott – az Úr kedves
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esztendeje –, az nem lehetséges.
Csak a szegények, foglyok, vakok, megkínzottak felszabadulása hozza meg az
Úr kedves esztendejét. Hogy a szabadító aztán Apucinak fogja szólítani az Istent,
körben járva jót fog cselekedni és Istentől tanított lesz, azaz nem emberi tekintély
szavára fog hallgatni – mindez velejár az Istentől akart szabadítás műfajával. De jót
tenni, imádkozni, érett személyiségnek lenni – lehet a szabadítási program vállalása
helyett is, és lehetnek mindezek a magatartások a program vállalásának velejárói is.
Ha helyette csinálom, akkor a „főpapok, írástudók és vének” békén aludhatnak. Ha
viszont a szabadításon is töri valaki a fejét, akkor a főpapok megácsolják a keresztet,
elsétálnak alatta és mondhatják: Szálljon le a keresztről, s mi hiszünk neki! Nem szállt
le, s nem hittek neki.
Van-e módunk folytatni, ami Názáretben kezdődött? Ez itt a kérdés! Ha még
érdekes az, hogy Jézus miért jött és mit akart? Ha nemcsak egy szerencsétlen
flótással van dolgunk, akiket az urak a maga helyére, a Golgotára raknak!? Ha ő az,
akire rábízhatjuk magunkat? Ha megegyezik vele, programjával Istentől kapott
lelkiismeretünk szava!? Ha van szimetria?
Mi volt a názáretiek reakciója a bejelentésre? Kérdezzük meg Lukácsot. Ezt
válaszolja rá: Mindnyájan helyeseltek neki és csodálták szavait, melyek kellemesen
ömöltek szájából. Lukács nem volt szemtanú. Nem is tudja megmagyarázni, hogy
miért is fordulnak Jézus ellen a názáretiek. A szemtanúkhoz fordulunk, tehát Márkhoz
és Mátéhoz, akik a beszéd tartalmáról nem, csak arról tudósítanak minket, hogy Jézus
bement a názáretiek zsinagógájába, és tanította őket. A názáretiek reakcióját Márknál
is Máténál is ugyanaz az ige jelöli. Kénytelen vagyok az eredeti szöveget mondani:
ekpléssein. Az ige főneve: plégé (a latin plaga) csapást jelent, s az ebből képzett ige
jelenthet – a nagyszótár szerint – megdöbbenést, rémületet, elutasítást; tehát pontosan
az ellenkezőjét annak a helyeslésnek, amiről Lukács tudósít. A katolikus fordítás
csodálkozást hoz, az őkumenikus meg álmédkodást. s így kénytelen vagyok Csia
Sándor magyarítását idézni: megdöbbentette őket, sokan megdöbenve szóltak. A TOB
is a francia frapper igét használja: magyarul frappirozta Jézus a názáretieket. A szótár
nyomán sok mindent érzek bele ebbe az ekpléssein igébe, mert figyelek az
evangélisták szóhasználatára. Igénk ugyanis 12 ízben kerül elő az evangéliumokban,
s többek között ez az ige jelzi a tanítványok reakcióját is, amikor Jézus a tevehasonlattal magyarázza meg nekik a gazdagok üdvözülési lehetőségeit. Az
ökumenikus fordítás ehelyt már Csia Sándor szavát használja: a tanítványok
megdöbbentek, a katolikus fordítás is vált: Máténál megdöbbenést fordít, ha Márknál
marad is a csodálkozás. A fordítói koronát mégsem Csia kapja. 1541-ben látott
napvilágot az első teljes magyar Újszövetség. Erdősi Sylveszter János magyarította.
Erdősi humanista volt: Erazmustól tanult görögöt, a görög eredetiből fordított, minek
folytán – idézem úgy, ahogy írva van, a majd félezer éves magyar szöveget –: Az
tanítványok kediglen elrímülínek az ű beszídin. (Szatmári volt, íző nyelvjárásban
beszélt, nem volt még helyesírási szótár.)
Bizony a tanítványoknál is a teljes elutasítást és rémületet jelentette a döbbenet,
amellyel tudomásul kellett venniök, hogy – könyörgöm – a gazdagok ki vannak zárva
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az Isten Országából. Hasonló rémület vett erőt a názáretieken is Jézus Izaiásmagyarázatának a hatására. Mitől rémültek meg a szegény názáretiek? Hát ezt nem
tudjuk. Tudni csak azt tudhatjuk, hogy elkezdtek arról beszélni, hogy Jézus ács, meg
ácsnak a fia, meg Mária az anyja. s hogy a testvéri meg a húgai itt laknak közöttük.
Tudni csak azt tudjuk, hogy valamit kérdésbe tesznek. Ezt: Honnan ez a nagy
bölcsesség? S válaszolnak is rá. Az elutasítás válaszával. Máténál, Márknál
ugyanazzal a szóval: és megbotránkoztak benne.
Csak ez az elutasítás magyarázhatja meg Jézus váratlannak tetszhető
ellenreakcióját, amely oly bőséges rajzot kap Lukács ma hallott szövegében –
hazáról, tolmácsról, Illésről, Elizeusról. Ezeknek értelme, hogy a pogányok is jobbak
a názáretieknél. A názáretiek viszont-reakciója meg már vérre megy: a jámbor
hallgatóság gyilkolni is hajlandó. Jézus azonban megmenti őket ettől: egérutat vesz
előlük. Nem mondom újra, amit úgyis hallottatok.
Helyette inkább kérdezek valamit. Mi háborította fel ennyire a jó názáretieket
ennyire? Csak a lélektanregény eszközeivel kísérelhetem meg a választ.
Legegyszerűbb, ha beültetjük magunkat a názáreti zsinagógába.
Első reakció: Ej, ha! Ma beteljesedett! Nem tapasztaljuk, hogy történt volna
valami. Ugyanolyan esős a tavasz, mint tegnap. Sephorisban a légionáriusok,
Jeruzsálemben Pilátus kegyéből Kaifás. Nagyokat mondani könnyű. A papiros
türelmes, de mi nem. Nem teljesedett be semmi.
Második reakció: Ki teljesítene be itt valamit? Ez az ácsgyerek? Itt él
közöttünk az egész retye-rutyája, célszerű szegény emberek, mint mi. Nem
közönséges nagyralátás ilyesmit gondolni magáról. De nemcsak gondolja, még ki is
mondja. Nem is tanult ember. El tudja ugyan olvasni a tekercset, de hogy mit
jelentenek a szavak, azt Jeruzsálemben tanítják, nem gyalu meg fűrész mellett találják
ki. Sohse járt jeruzsálemi iskolát: mé memathékós (Jn 7,15), nem tanult se matézist,
se mást.
Harmadik reakció: Ne hagyjunk már karikát fűzni az orrunkba. Legjobb lesz
ezt az embert rövidre zárni, amíg nem késő. Még számlabenyújtás előtt. A nagyokat
mondást mindig követi valami: nem mondják ingyen. Még hagyján, ha csak annyi az
előadás végén: és ne feledkezzetek meg meg az adományokról! Félő, hogy nem
ússzuk meg ilyen könnyen. Az ilyen autszájder nem éri be filléreinkkel, az ilyen
mindig többet akar. Nehogy már a bőrünk is rámenjen.
A negyedik reakció egy kérdő mondat: Honnan kapta ez ezt a tudományt?
Aminek már végeredménye van: és megbotránkoztak benne. Csia így fordítja ezt:
belebotolva tőrbe estek. Én meg úgy, hogy: ennek nem ülnek fel neki.
Ha most eljönne közénk Herkó Páter, azaz akárki, s elmondaná, hogy ebben az
órában fordul az emberiség története, s olyan karizmatikus személyisége volna, hogy
hatása alá kerülhetnénk, megvárnók-e, hogy a mise végén beszervezzen minket, vagy
kitalálnánk valamit, hogy jó lelkiismerettel hazamehessünk?
Megvan az ellenszerünk. Például: csak egy aggatyán mondja, és szombat este
hétkor. S nem beszél ugyan Illésről és Elizeusról, nem dicsér távoli nemzeteket, csak
annyit mond, hogy meg kell beszélni a legközelebbi csoporttalálkozón, hogy
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beteljesedett-e azon a napon, ami Izajás tekercsében áll. Hogy válaszolni kell a
kérdésekre, amelyeket a Koinónia januári száma megfogalmazott.
Miért kell? Azért, mert ha nem adunk választ reájuk, már választ adtunk. Azt a
választ, hogy arra szavazunk, amit a ma „főpapjai, írástudói, vénei” mondanak a
mindenkori Pilátusok sugalmazására. Arra szavazunk, hogy tegyünk jót; mondjuk,
hogy Apuci; fejlesszük ki személyiségünket, s a nagydumájúak názáreti vagy
akármilyen helyszínű bejelentéseire pedig ne ugorjunk. Olyan a világ, amilyen. S ma
az van, ami tegnap volt, s a holnap sem lesz másmilyen, mint a ma. A názáreti sztorit
nem kell feleleveníteni, mert úgyis csak ismételni tudnánk – hasonló és golgotai
eredménnyel.
Szerényen és halkan igyekezem kérdezni Biztos, hogy így van? Akin az Úr
Lelke rajta, akit felkent az Úr, csak azt mondhatja, hogy már tegnap be kellett volna
teljesednie az izajási szövegnek. És azt, hogy csak rajtam, rajtad, rajtunk fordul, hogy
rajtunk van-e az Úr Lelke, hogy felkent-e téged az Úr, mert Isten mindenkit fel akar
kenni, mert Lelkének mindenkin rajta kell lennie – ha engedi. Az emberi lelkiismeret
szava ez. Amen.
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Városmajor, 2001. február 1.
Első misém 58. fordulója. Ha még két évet kapok, akkor gyémántmisés leszek.
Ez a két esztendő most a Szellemi Búvárok szemináriumával indul. A múlt hónapban
is szavaztunk. Arra, hogy a téma, a kérdő mondat mára ez legyen:
Hogyan tudom szabadnak meghagyni azt, akit szeretek?
Tisztázni kell, hogy kiről beszélünk: házastársakról, gyermekeinkről, országbeli
testvérekről, akikkel kisközösségben találkozunk? A munkahelyi főnök, vagy a sarki
hordár nem jöhet szóba. Miért? Azokat nem kell szeretnem? De igen! Az is lehet,
hogy az ő szabadságuk ellen is vétkezem, de nem valószínű. Miért? Nem igen vagyok
érdekelt szabadságuk megnyirbálásban. Be kell vallanom, hogy annyira nem
szeretem őket. Rendre csak azok szabadságát van kísértésünk veszélyeztetni, akiket
komolyan szeretünk.
Kivétel nélkül minden embert szeretnem kell, s a szeretetemnek természetes
megnyilvánulása, hogy személyiségük istenadta igényét, a szabadságukat nem
akarom korlátozni. Természetes? Sajnos, inkább az ellenkező a természetünknek
megfelelő: az, hogy korlátozni akarjuk. Önzésből, felelősségből, akármiből
következően. A házastársam, a gyerekem, kisközösségi társam esetében fordulhat elő,
hogy erőszakoskodom. A többiek? Kisebb gondom is nagyobb annál, hogy ők mit
tesznek életükkel. A másik ember szabadságát elvenni csak akkor van igényem, ha
közeli a kapcsolatom vele, ha - mondjuk így: - szeretem. Bárki szabadságának
korlátozására igényem van, lehet - ha szeretem őt.
Szabadságát valakinek elvenni - csúnya. De úgy látszik, erős kísértésünk van
rá, különben nem kapott volna a múltkor ez a kérdés 16 szavazatot. Most pedig nem
általánosságban fogunk beszélni, hanem magyarul.
1. A férjem az, akinek el akarom venni a szabadságát.
Tünetek: Munkaidő után azonnal jöjjön haza. Ha rákérdezek: Most mire gondoltál,
azonnal és őszintén válaszoljon. Ha hazajön, vegye ki a részét a közfeladatokból
akkor is, ha gyesen-gyeden vagyok. Ne legyenek - pénzkeresésen felül - külön
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programjai. Ha valahova menni akar, velem menjen. Ha valahova menni akarok,
jöjjön velem. Hűséget esküdött nekem. Ő az én tulajdonom. - Ettől szegény
megfullad.
2. A feleségem az, akinek el akarom venni a szabadságát.
Tünetek: Azért asszony, hogy otthon legyen. Lássa el a háztartást, és szüljön
gyerekeket. Ne legyenek barátnői, Jézusban testvérei, vagy lehetőleg én ne tudjak
róluk, ne lássam őket. Intézze el őket addig, amíg munkában vagyok. Ha eljár
dolgozni, akkor is lássa el az otthont. Segítek neki Munkából hazajövet vásárolni.
Van hetenként egy bütykölő napom, amikor javítom a ház körül való dolgokat; írja fel
egy az előszobában kifüggesztett papirosra, hogy miket kell csinálnom, heti egy
délutánt, munka után, rászánok erre. Egyébként pedig mindent intézzen el, s nekem
hagyjon lehetőleg békét. Elvetem feleségül, s ehhez tartsa magát. - Ettől becsapva
érzi magát.
3. El akarom venni gyermekem szabadságát.
Amíg kicsi, trükkölök. Nem akarja az esti fürdetést. Dobom a kiskacsáját a kádba:
Nézd, a kiskacsa is fürdik, s dobom a vízbe, erre ő is hajlandó a kádba menni. A
trükkölésnek valamikor lejár az ideje. Mozgásszabadságot kell adnom neki, az évek
multával egyre többet. 18 éves korára a nevelés befejeződött. Mindent tud, amit
mondhatok neki. Ismer engem. Azt is tudja, hogy mit nem akar azokból, amiket én
meg jónak tartanék számára. Ezeket már hiába mondom, csak dühítem velük.
Véleményt még nyilváníthatok, de csak - partnerként. Ha többet akarok, albérletbe
megy, mihelyst teheti. - Ha módom van reá, ne üldözzem el szabadságát korlátozó
szeretetemmel. De el kell engednem, ha bűnrészességet kellene vállalnom: piros
lámpát pl. nem akaszthatok ki házunkra.
4. El akarom venni országbeli testvérem szabadságát.
Nem viselnem el, hogy más a véleménye, mint az enyém. Pofákat vágok, miközben
beszél, úgyhogy nem tudja elmondani, amit akar. Azt nem kell elviselnem, ha
kiváltságokat akar biztosítani a maga számára, pl. azt, hogy hol jön, hol nem.
Ilyenkor szólunk neki, ahogyan a családban is: Ez a rend, amelyhez tartanod kell
magadat. Amit mindannyian vállalunk, annak megkövetelésével senki szabadságát
sem korlátozzuk. A magunk által hozott törvények megtartása szabadságunk
kibontakozását tesz lehetővé.
Mondhatjuk, hogy azért akarjuk elvenni bárkinek is a szabadságát, mert
kiváltságokat akarunk biztosítani a magunk számára?
Városmajor, 2001. február 2.
Levelet kaptam, közérdekűt, Bokor-érdekűt. Nincs jogom közölni. De a válaszomat
igen.
Kedves .....!
Hát ilyen levelet nem kapok mindennap. A Naplóról pedig semmilyent sem, pedig
már elosztogattam vagy háromszáz füzetet belőle. Bár olyan vagyok, mint a
Gilgames-eposz istenei, akik bágyadtan heverésznek, ha nem száll fel hozzájuk az
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áldozatok füstje. Én is bágyadtan heverészek, ha nem kapok kritikát. Ady egyszer így
fejezte be egy versét: Tisza-parton mit keresek? Horváth János, feledhetetlen
mesterem a filológiában, írt rögvest egy kis füzetet, amikor Ady betört Dévénynél.
Ebben a füzetben megválaszolta a kérést: Én megmondom - olvasó közönséget keres.
Köszöntöm tehát az olvasó közönséget. S küldöm a folytatást.
Tegnapelőtt ebéd után olvastam el leveled, s másnap reggel a vérfolyásos asszonyról
olvastam a szentmisében. Milyen jó lenne, ha Te is megérinthetnél valakit, akiből erő
menne ki, s ha Te is meggyógyulnál. A szellemed ép, csak a szamártestvér
rakoncátlankodik: a betűid ugrálnak, időnként összeesel, kihagy eszméleted. Arra
gondoltam, hogyha rendet tennél dolgaidban, meggyógyítana Jézus.
Hosszú és gondos leveledet megelmélkedve mondom: Te bennem akarsz rendet
teremteni, s engem akarsz odaigazítani a magad rendjéhez. Ahhoz a rendetlenséghez,
amely beteggé tesz és benned pusztít, s bár ne pusztítana el. Barátságunk több mint
ötven esztendőre néz vissza. Egyik legjelentősebb tagja voltál az első nemzedéknek.
A letartóztatásom előtti esztendőben megváltoztál. Érthetetlen dolgokat csináltál.
Nem tudtam, nem mertem rád kérdezni, hogy mi van veled. Pedig csak az volt, ami
történt az első nemzedékkel - kevés kivétellel. A kivételek azok voltak, akiket az
ÁVH nem szervezett be. Téged, téged is beszervezett. Tudod, hogy tudom. Tudod,
hogy nem vádaskodom.
Az '56-os forradalom napjaiban Tabódi Pista egypár központista kispappal behatolt az
Egyházügyi Hivatal székházába, s összeszedte a jelentősnek vélt papirosokat. Ezeket
odaadta Endrédy Vendelnek, a zirci apátnak, aki a forradalom napjaiban velem együtt
szabadult a börtönből. Nem lévén cisztercita rendház, Vendelt a pesti piarista ház
fogadta be, ott élt közöttünk. Egy napon megszólít a folyosón: Gyurka, van itt egy
papiros, ami rád vonatkozik. Megköszöntem.
Szobámba érve, azaz hogy csak Magyar Pistáéba, aki megosztotta velem a magáét,
rávetettem magam a papirosra: Bulányi Györgyöt figyelő személyek listája volt rajta.
Azoké, akiket egy nem szép napon elvittek egy ávós pincébe, ahol ezt mondták: ha
meg akarod látni még a napvilágot, aláírod, hogy jelentéseket fogsz készíteni erről és
erről a személyről, vagy ezekről. Ha pedig valakinek elárulnád, ami itt történik veled,
államtitkot sértesz, amiért tíz év börtön jár. Volt azon a papiroson vagy harminc
személy: fedőnév, foglalkozás, lakóhely - megjelölve. Ezeknek az adatoknak a
segítségével nem volt nehéz megállapítanom, hogy kit takar a B....... fedőnév. Téged.
Pár nap múlva felkerestelek, s vártam, hogy mesélni fogsz. Nem meséltél. Én
mondtam ki a szót: B........ Azt mondtad, hogy el akartad magad is mondani. Azóta
csaknem ötven esztendő telt el, s egy szó nem sok, de annyit se mondtál róla.
Miért nem? Csak azért, mert életed e közel félszázados tette, az aláírás, meghatározta
személyiséged. A tiédet is. Nem marad az ilyesmi nyom nélkül senkinél, nálad sem.
Van, aki olcsóbban megússza. Te - úgy látszik - súlyosabb árat fizetsz érte.
Házastársad mondta el nekem, hogy lakásodban mindent eltűntettél, ami kollégáidat
arra emlékeztethette volna, hogy van valami közöd Istenhez, valláshoz, egyházhoz.
Pályád érdekében jó kommunistának, jó ateistának akartál látszani. Azt talán el tudtad
kerülni, hogy nyíltan megtagadd, amiben nevelkedtél - s nem is akárhogyan. De
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játszottál a neked legszentebbel. Ha nem is tagadtad le a csillagot az égről! Ha
kinyitottad volna a szívedet később, akármikor, ezekről is beszélned kellett volna.
Nem tudtál, nem akartál beszélni Róla, ahogyan "Baba" se tudott vallani, bár neki
sem volt kétsége, hogy ismerem sorsát, közös sorsotok. Pedig mekkora volt a
ragaszkodás Bennetek - legalább is személyemhez. De nem! Az Istenhez. Te vissza is
jöttél a közösségbe egy időre. De nem ment ez Neked. Egy pár év múlva kiváltál
belőle. Akármit is tettem meg érte, hogy maradj. Reaktiválódott a B........-szereped?
Nem tudom, csak valószínűnek gondolom, mert még tíz évvel később is
megkörnyékezték papjainkat a belügyesek.
Közben teltek az évek. Mindszentyt a Vatikán kicsalja az országból, megfosztja
érseki székétől - bár VI. Pál megígérte neki az ellenkezőjét: Te vagy és maradsz
Esztergom érseke! Megvárva Mindszenty halálát, a pápa Lékainak adja Esztergomot
('76 február), s az egyházügyi hivatal ezután már gyorsan beindítja a gépezetet annak
egyházi tisztázásra, hogy Bulányi valójában nem az állam, hanem az egyház
ellensége ('76 szeptemberében Bai László szigorúan bizalmas írása erről a Párthoz), s
'76 decemberében Lékai a karácsonyi püspökkari ülésen már követeli is
püspöktársaitól a bulányista papok szigorú egyházi megbüntetését. Te a 70-es
években jöttél vissza a közösségbe, 75 és 76 nyarán részt is veszel még
lelkigyakorlatainkon, de '77 nyarán már nem jössz. Ekkor formálódik véglegesre
kicsit régi, kicsit új identitásod: az egyházat véded velem szemben, aki valójában
nem az állam, hanem az egyház ellensége vagyok.
Ha olvasom minap írt hosszú leveledet, szinte minden sora erről tanúskodik.
Megdicsérsz, ha olyasmit olvasol, ami arra utal, hogy még sem vagyok az egyház
ellensége. Kigyűjtöd Naplómból a helyeket, amelyek arra utalnak, hogy mégis csak
ellensége vagyok az egyháznak. Gyűjtsd ki az evangéliumokból azokat a helyeket,
amelyekben Jézus dicséri a főpapokat, írástudókat, véneket! Aligha fogsz találni.
Nem dicsérő, korholó helyeket annál bőségesebben. Így formálódik ki az állampárt és
államegyház hatására 76 után megszerzett új identitásod. El lehet feladni a múltat,
egyetlen szó pardon nélkül, mert a megbánatlan múlttal még az Anyaszentegyház
védangyala is lehetek, az igaz hit tisztaságának védője az életüket Jézusért kockára
tevőkkel szemben. Nagyon csúnya ez. S ezt a nagyon csúnya játékot játssza az
intézményes egyház. Boldog volnék, ha legalább te kivonnád magad e csúnya - az
egyházat véded a hitvalókkal szemben - játékból. Csak bűnbánatra van szükség. Arra,
hogy elsírd magad.
Puhul a diktatúra, van immár némi lehetőség egyházi életre. Aláírta már a pártállam
Helsinkit. Folyik a vita egyházi-állami körökben a marxista meg materialista
humanizmusról. Megnyílik a laikusok Akadémiája, lehet már nem-papoknak is
teológiát tanulni. Mindent lehet annak, aki elhatárolja magát tőlünk. Miklós Imre
közli Poggival, Poggi meg velem, hogy szabad utat nyit a kisközösségnek is, ha a
fegyverforgatás megtagadásától el kell határolnunk magunkat. S a Bokron kívüli
kisközöségek és egész egyházam el is határolja magát tőle. És tőlünk. És Jézustól, aki
pedig elhatárolja magát a kardforgatástól. Nem akarod látni, hogy Jézus egyházáért
megy a Bokor harca. S tudni akarsz egy olyan jézusi egyházról, amelyben
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eldöntötték, a II. Vatikáni Zsinaton is eldöntötték, hogy szabad a gyilkolás. Csak a
magzatgyilkolás van megtiltva. Pilátus röhög: ám védjük a magzatot, csak legyen
mindenkor a pógár legszentebb kötelessége a haza megvédése.
Jézusnak nem voltak ellenségei, csak testvérei... Nem lehet így Neked is? - kérdezed.
Jézusnak nem voltak ellenségei, csak felebarátai. A testvérei azok voltak, akik igazat
adtak neki. Jézus azokról a felebarátairól, akik nem azonosultak a mennyei Atya
akaratával, lerántotta a leplet, de nem ártott nekik. Mivel nem óhajtok - ezer okon vallást változtatni, a főpapokkal kellő és illő reverenciával leveleztem. Nem
testvéreim azok, akik ismernek uralkodást, kardforgatást és gazdagságot.
Te szegény vagy-e? - kérdezed. Bizonyára az országos átlag-életszínvonal alatt élek.
Vágyódom arra, hogy semmit sem mondhassak a magaménak, mert testvéreimmel
mindenünk közös lesz. De ettől Te is, a Bokor is elhatárolja magát.
Még soha egyetlen jót sem mondtál a történelmi egyházról - állítod. Nem tudok jót
mondani róla, ha megtagadja Jézus tanítását. A Varga családról tudok jót mondani. A
magyar nemzetről is. A katolikusokról is. Isten Lelke működhetik akármelyik
Vargában és magyarban és katolikusban, akik figyelnek lelkiismeretük hangjára. De
az egyháznak az a feladata, hogy bizonyságot tegyen Jézusról. Helyette
"paráználkodik" a mindenkori hatalommal, és tartja a markát, hogy fizetni tudja a
hitoktatókat. Mit lehet elmondani az Isten országáról, ha egy erőszakszervezet fizeti a
hit oktatóit?
Egy fájó kérdés: Hol van azoknak a nagyobb része, akikkel indultál? Ott, ahol te.
Nem piacra termelő vállalat Jézus vállalkozása. Petőfi nem alkuszik! Jézus sem. Csak
az kívántatik tőlem, hogy hűséges maradjak. A Bokor belepusztul abba, ha elhagyja a
hűséget Jézushoz. Akár úgy, hogy ateista, agnósztikus lesz, akár úgy, hogy visszatér a
hűségre a hierarchiához, az államhatalomhoz, a Mammonhoz.
Nálatok mindenki úgy él, ahogy hirdeted? Biztosan belepusztulunk, ha nem úgy
élünk. A belepusztulás jelentheti azt is, hogy ateisták, agnósztikusok, vagy az egyház
feltétlen és hűséges gyermekeivé leszünk. Amíg élek, azért élek, hogy
megakadályozzam egy jézustalan Bokor kialakulását. Inkább pusztuljunk el.
Merjem-e mondani, hogy Testvérem, vagy csak azt, hogy Felebarátom? Nagyon
szeretném hinni, hogy meggyógyulsz, ha fel tudod adni azt az identitásodat, amely
abban az ávós pincében vagy más valahol kezdődött. Adjon Isten erőt ehhez Neked,
és gyógyulást.
Vass Tamás a diktatúra alatt mondta, amit mondott. A kényszerre hivatkozott. Ha
utólag elmondta volna hierarchia, hogy kényszer alatt tette, amit tett! De nem
mondta el. Csak az egyházat védte - a Párt parancsára. S ami még nyomorúságosabb:
Róma parancsára! Róma meg szintén a Párt parancsára.
Vissza kell térned B........-előtti
múltadhoz. A lelkiismereted szorongat. A szédülések is, a naplót olvasási buzgalmad
is ennek a tünetei. Jézus segítsen rajtad. Szeretettel
Bocsásd meg Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét...
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Városmajor, 2001. február 3.
58 éve szenteltek pappá. Amikor elterültünk az oltár előtt, lépcsőre hajtott
fejjel, még akkor is gondoltam a menekülésre. Mi lesz, ha nem bírod ki? Bűnös élet
vagy aposztázia: csak a halálos ágyadon vesznek vissza az egyházba! Aztán lesz, ami
lesz! - és ott maradtam. A szentelés után meg gyakoroltuk még egyszer a másnapi új
misét.
Újmisés képecskémre a napi mise szövegéből került a motto: Én pedig ne
dicsekedjem másban, mint a Krisztus keresztjében, akiben nekem keresztre feszült a
világ, s én a világnak. Nagyon szép és nemes, önfeláldozásról beszélő szöveg. Teljes
ellentéte minden megfutamodási szándéknak. A Galata levél szövege. Rendre Jézus
az alanya a keresztre feszítődésnek Pálnál is, az evangéliumokban is. Itt nem. Itt Pál
az alany meg a világ. Pál keresztre feszítődik a világnak, a világ meg Pálnak. Nincs
közük egymáshoz.
Hét évvel korábban Vácott, a noviciátusban, amikor augusztus 26-án délután szüleim távozván - bezárult számomra a világ, a templomban próbáltuk, frissen
érkezett noviciusok, az előző évfolyam tagjainak másnapi fogadalomtételét. Az
"öregek" elterültek az oltár előtt, s a magiszter úr (a noviciusok mestere) kezünkbe
nyomott egy legalább 6x4 méteres fekete leplet, s mi azzal letakartuk a földön fekvő
társaságot. Majd fogtunk négy hatalmas fekete kandelábert, rajtuk égő sárga
viaszgyertyák, s azokat a lepel négy sarkára tettük. Ezután következett a magiszteri
magyarázat: Carissimi (Kedveseim), ez azt jelenti, hogy most mi magukat eltemetjük
a világ számára! Megszólalni nem mertem s nem is akartam, de gondoltam valamit:
azt, hogy engem aztán ne temessen el senki se a világnak!
A következő évben már bennünket takartak le - az újak. Újabb három év múlva
megint jött egy letakarás, akkor már végleges; mert immár nem egyszerű, hanem
ünnepélyes fogadalmat tettünk. Ez már nem három évre szólt, mint a váci, hanem
mindörökre, legalábbis egész életünkre. Ilyen temetési szertartások után jutottunk el
hét év múltán a szentelésihez, amikor már le se takartak: Fusson, akinek nincs bora...
A primiciásképre meg már magam nyomatom rá a nyomdával, 2000 példányban,
hogy az egész világ értesüljön róla: nekem aztán keresztre feszült a világ. A súlyát
éreztük, mert azt jelentette, hogy a Mancikáról most már aztán igazán örökre le kell
mondani. Ennyit éreztünk. Másra nem gondoltunk, pedig akkor két hónapja volt a
doni áttörés. De nem sokat gondoltunk vele. Az újságok csak front-rövidítésről írtak,
s nem arról, hogy kétszázezer magyar halt meg ott örökre a világnak. Majd amikor
1952-ben az államügyész halált kér fejemre, gondolok egyébre is. Mert ideértek
közben a Dontól az elvtársak.
De hát most még csak 43 februárjában vagyunk. Az újmisén majd elszállok.
Áldoztatok, adom az újmisés áldást, s egy kispap osztogatja a szentképet, mi szerint
nekem keresztre feszült a világ, s magam is - a világnak. A mise reggel 9-kor van a
piaristák Duna-parti kápolnájában, s a primiciás ebéd Mátyásföldön, a szülői házban.
Ebédre kiutazik villamossal, Hévvel nagypapa is, aki nem más, mint háromszáz
magyar piaristának a főnöke. Nagy úr, a felsőház tagja, a kispapoknak pedig éveken
keresztül igazgatója, akit emberségéért nagyon szerettünk. Hatvan év körül volt már:
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magunk között nagypapának neveztük, de tudott róla ő is. Az ebédnél megdicsőülök,
mert arról beszél, hogy úgy látszott, hogy az újmisésnek szűk lesz Macedónia..., mint
Nagy Sándornak. De hát végül is elfért a piarista kereten belül, mert - ezt én
mondom, nem ő - összehúzta magát. Csak azért húzta, hogy ki ne penderítsék. Már
akkor is meg akartam váltani valamivel a világot, de akkor még gyorsan eszemre
tértem. Tartogattam magamat egy másik fajta megváltásra. És már akkor is
ragaszkodtam ahhoz, hogy engem aztán ki ne penderítsenek onnan, ahova
jószántamból és jóakarattal magam mentem.
Másnap, Gyertyaszentelő napján, még egy pót-újmise Mátyásföld népének, ahol öt
évet voltam gimnazista, s aztán irány: Sátoraljaújhely, első állomáshelyem. Azért
szenteltek fel tanév közepén, januárban, mert megbetegedett ott egy öreg rendtársam.
Német szakos volt, s így rám volt szükség. Az évfolyamból csak én voltam ezen a
szakon. A hajnali vonattal mentem, de a későbbiről értesítettem az újhelyieket.
Leszálltam ugyanis Miskolcon, hogy megnézzem a híres Palota szállót. Csak a
környékét, bemenni már nem mertem. Féltem, hogy fizetni kell a nézésért. Aztán a
következő vonattal megérkeztem Újhelyre. Az igazgatóm a rendház egy lovas
hintójával várt az állomáson. Ismertem őt, mert amikor másodikos gimnazista voltam,
nálunk gyakorolt mint latin szakos. Szigorúan magázódtunk. Nem volt haverkodás.
Elmondta, hogy a II.-ban hittant, a III.-ban németet, a IV.-ben magyart és hittant
fogok tanítani, s a IV.-ben meg osztályfőnök is leszek. Ezenfelül átadja nekem a
cserkészparancsnokságot, eddig ő volt a parancsnok. S aztán tanulhatok az utolsó
vizsgámra, amely májusban lesz. Tanulás nem volt, mert hamarosan jött a tavasz, s én
mindenre hajlandó voltam.
Egy napon a házfőnök ebédeléskor elmondta, hogy két asszony megkereste, s kérték,
hogy délután menjen be egy beteghez a kórházba; nem a káplánnak szóltak a
plébánián, piaristát akarnának. Feltételesen igent mondott, és megkérdezi az urakat ezek mi voltunk -, hogy nem vállalná-e valaki. Senki sem vállalta, s jelentkeztem. A
házfőnök eligazított, s ebéd után bementem a kórházba, ahol két néni várt: anya és
keresztanya. Elmondták, hogy a lányukról van szó, aki halálán van, s meg kellene
gyóntatni, de nem akar meggyónni. Mindenesetre holnap reggel mondjak majd egy
misét Kaszap István tiszteletére, hogy segítsen. S betuszkoltak a kórterembe, s
mutatták az ágyat.
Nehéz leírni, ami fogadott. Egy csontra-bőrre lefogyott, kiütéses arcú leány-múmia,
és szagok. Bemutatkoztam, s valahogy elindult a beszélgetés. Közel hatvan év
távlatában már csak arra emlékszem, hogy leizzadtam. Eredmény nélkül. Taktikát
változtattam: megsajnáltattam magam. Elmondtam a lánynak, hogy most szenteltek.
Papi életemnek ez az első beteglátogatása. Hát hogyan menjek én most haza úgy,
hogy nem tudtam semmit sem csinálni. Ez hatott. Megsajnált. Jó, akkor ő megígéri
nekem, hogy holnap, ha bejövök hozzá, akkor majd meggyónik. Mondtam neki, hogy
várjon, beszélek az orvossal.
Megkeresem az osztályos orvost, s megkérdezem, várhatok-e holnapig. Az orvos azt
mondja, hogy ennek a lánynak már két hete halottnak kellene lennie: nem eszik, nem
iszik, a szíve kalimpál, rohamai vannak, a lábfejtől kezdve a mellkasig teljesen béna -
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volt is szag kiadós -, ő nem áll jót egy óráért sem. Megyek vissza a lányhoz, s
mondom neki, mit mondott az orvos. Nem hatja meg a leányzót: ő csak holnap
gyónik meg.
Másnap délután visszamegyek. Valami roham van rajta, üvöltözik tagolatlan hangon,
amikor meglát, még jobban. Dolgomvégezetlen megyek haza. Másnap Pestre kell
utaznom vizsgázni. Brandensteinnél filozófiából, Kornissnál pedagógiából. Négy és
féléven keresztül ültem az óráikon. Tudtam, mit kérdeznek: Kitünőre vizsgázok, s pár
nap múlva megyek haza. A házfőnök azzal fogad, hogy kerestek a kórházból.
Bemegyek. Közlik velem, hogy a lány már hazament, gyógyultan távozott.
Az történt, hogy nem találván engem ráfanyalodtak a plébániai öreg káplánra.
Üvöltözött a lány akkor is, de az öreg káplán nem törődött vele. Mit mondott neki,
mit nem - nem tudom, de meggyóntatta a lányt. A gyónás után a lány elcsendesett, s
kimerülten alig lélegzett. Egy óra multán el kezdett mutogatni az ágy vége felé. Anya
és keresztanya megigazították a takarót, s látták, hogy a mellkasig béna lány lábán az
ujjak megmozdultak. Egy óra múlva kiült az ágy szélére, majd az ágy vasába
kapaszkodva elkezdett botorkálni. Evett s ivott, a szívműködése rendbe jött, s két nap
múlva gyógyultnak nyilvánították, s hazament Nagybózsvára. Pár nap múlva levelet
kaptam tőle. Elmondta benne, hogy nagy dolgot cselekedett vele az Isten, úgyhogy ő
belőle karmelita apáca lesz.
Ezer dogom volt, nem tudom, mit írtam neki, csak kilátásba helyeztem, hogy majd
meglátogatom. Közeledett a tanév vége és a cserkész állótábor a tanítás befejeztével.
Az örsvezetőkkel már az előző hónapokban kinéztük a helyet: a Szuha-völgyet. Ott
táboroztunk két hétig. Hatvan gyerekkel. Nagybózsva közel volt. Egyik délelőtt egy
fiúval átkarikáztam Nagybózsvára. Sovány volt, de már emberi volt az ábrázata.
Örültünk egymásnak. Sohse láttam többé, nem is hallottam róla.
Csoda történt! Kaszap Istvánért mondott szentmise hatására! Nem hiszem. Valami
egészen mást gondolok. Ez a lány nem mert valamit meggyónni. A félelme, hogy a
pokolba kerül, lebénította. Amikor meggyónta, megszűnt a bénulás. Mi volt a bűne,
nem tudom, de arra tippelek, hogy valami nagy semmi. Mért gondolom? Elmondom.
Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy a helybeli apácák meghívtak gyóntatni
a maguk elemi iskolájába. Sorba gyóntattam tíz év körüli kislányokat. Az egyikük azt
gyónja: szemérmetlenséget cselekedtem. Éreztem, hogy rá kell kérdeznem, mi volt
az. Elpirosodik, s hallgat. Végül kiböki: mosakodtam a szobában, amikor bent volt az
apukám. Könnyen lehet, hogy valami hasonló nagyságrendű vétek miatt bénult le a
nagybózsvai lány. Amit nem mert meggyónni, s ami miatt Isten majd egy
örökkévalóságon keresztül sütögeti őt az ördögökkel együtt a pokolban. Pár esztendő
telik el, s a marxizmus hatására megértem Jézust. Azt, hogy mi fájt neki. Ekkor már
így hívják a fiatalokat lelkigyakorlataimra: Gyere, itt van egy katolikus pap, aki tud
másról is beszélni, mint a hatodik parancsról.
Városmajor, 2001. február 4.
Á... a múltkor, amikor vitt ki Széphalomra, felpanaszolta, milyen kevés sikere
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van tanítványgyűjtő buzgalmunknak. Köztapasztalat ez.. Miért tehetetlenkedünk?
Erre szeretnék ma este válaszolni. Egész héten ez volt a főgondom. Azt hiszem,
megvan a válasz, de nem sokra megyünk vele. Röviden: nem úgy verik a cigányt.
Nem úgy gyűjtik a tanítványt, ahogyan mi gondoljuk. Hanem úgy, ahogy Jézus
gondolta és csinálta. Hogyan gondolta, csinálta? A csodálatos halfogás a szombatesti
textus.
A tanítvány
Úr ír. Nem úr nem ír. Tanító tanít. Olykor hajóból is tanít, mert a víz jól viszi a
hangot. S kell hogy vigye, mert nagy a hallgatóság S amikor abba hagyja a tanítást,
szól Péternek: Evezz a mélyre! Nagy a fogás, majd elsüllyed a hajó. Péter térdre hull:
Menj ki tőlem, Uram, bűnös ember vagyok. Olyan szép ez a jelenet, hogy Andink
meg is zenésítette: Menj ki tőlem... Ijedős a Péter, de Jézus azt mondja neki, hogy
semmi ok az ijedésre. Ez még csak a kezdet. Mostantól kezdve nem halakkal, eleven
emberekkel lesz dolga: akiket életre kell ébresztenie, támasztania, megtartania.
Leszel dzógérón; ebből a dzó - ismerős: életet jelent, a gérón meg az egeiró
felébreszteni, feltámasztani jelentésű ige participiuma. Jócskán többet mond tehát
Jézus, minthogy idáig halakat, ezen túl embereket fog majd Péter. Embereket fog
életre ébreszteni! Több ez, mint amit e jelenetből az ajkunkon megszületett
emberhalász szó mond, bár ez is nagyon szép és kifejező.
A halászat befejeződik, kiviszik a zsákmányt, hogyan értékesítik, nem szól róla
az írás. Lukács egyszerűen és tömören csak annyit mond, hogy a halász népség a
csodálatos halfogás eredményeként aphentes panta mindenüket elhagyva,
ékolouthésen autó követték őt. A mai nyelvtanórán erről a két igéről lesz szó. Az első
az aphiémi, melynek jelentése: elhagyni. Az evangéliumoknak sajátos a szókincse.
Egy tanító személyisége áll e szókincs mögött. Egy tanítóé, aki nem írt, mert úr ír, s
ez a tanító aligha volt úr, bár folyton így beszélünk róla; - latinizmussal -: Úr Jézus!
Csak Kodolányi középkort idéző regényeiben halljuk másképpen: Jézus úr. Ez
legalább magyarul van. Sajátos volt Jézus szókincse. Nem mintha nyelvújító lett
volna, s kitalált volna neologizmusokat. A köznapi emberek mindennapos szavait
használta, csak némelyeket egy kicsit sűrűbben, mint más emberek. Más
gyakorisággal használt bizonyos szavakat. Mással, mint például az Újszövetség című
írásgyűjtemény másik 23 könyvének a szerzői.
Itt van mindjárt az elhagyni jelentésű aphiémi. Az Újszövetségben 142 ízben
fordul elő ez a szó, s a négy evangéliumra ebből 126 esik, a másik 23 könyvre pedig
csak 16 jut. Van olyan a nyelvtudományban, hogy gyakorisági mutató. Hogy kell
kiszámítani, bárkinek szívesen elmondom. De rövidség okából most csak közlöm,
hogy kilencszer sűrűbben fordul elő szavunk a négy evangéliumban, mint a többi 23
könyvben.
Nézzük meg másik szavunkat is: akolouthó, melynek jelentése - követni. Ez a szó
meg 90 ízben kerül elő az Újszövetségben, s ebből 79 esik a négy evangéliumra, s
csak 11 a többi könyvekre. A gyakorisági mutató előbb 8,64 volt, most csak 8,17.
Kerekítünk most is: ennek a második igének pedig nyolcszoros a gyakorisága.
Még egy szóét megnézzük, aztán vége a nyelvtan órának. Aki mindenét elhagyja, s
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követi Jézust, az olyat az evangéliumok - tanítványnak nevezik. Ennek görög neve:
mathétés, a tanulni jelentésű manthanó ige főneveként - ebből van a matematika
szavunk is. Ez a mathétés vagy tanítvány 261 ízben szerepel az Újszövetségben, s a
négy evangéliumra 234 előfordulás esik. A hiányzó 28-at pedig mind az ApCselben
találjuk, s a többi 22 könyv nem használja egyetlenegyszer sem. Ennek a szónak is
van gyakorisági mutatója. Mennyi? Lehet találgatni! Megmondom: 9,55; kerekítve:
tízszeres a gyakorisága az evangéliumokban. Ha e három szó evangéliumi
előfordulásait nem az Újszövetség összes többi könyveivel vetjük össze, hanem csak,
mondjuk, Pál 13 levelével, amelyben az elhagyok 5 ízben, a követek 1 ízben s a
tanítvány meg egyetlenegyszer sem fordul elő, akkor a három gyakorisági mutató: 10,
40 és végtelen lesz. Sajátos világot tár elénk az evangélium. Másmilyet, mint pl. Pál.
Amikor a leveleket olvassuk, csak az áll föl, aki felolvassa. Az evangélium
felolvasására mindenki feláll. Ugyan miért? Hát csak azért, mert abban Jézus szól! És
menyire másként! Kitalált szavak nélkül! Egyszerűen csak a szógyakoriság
eszközével.
Ezek után nézzük már meg, hogy, mit kell elhagynia egy ilyen tanítványnak, aztán
meg azt, hogy miként lehetne követnie Jézust. Elhagynia tárgyakat és személyeket
kell. Tárgyak: hálót, hajót, házat, földet. A két első tárgy következik abból, hogy
Jézus főleg halászokat hívott meg tanítványnak. De házat, földet, vagy Lukács
összefoglaló szavával: ta idia, azt, ami az embernek sajátja, tulajdona - már a nemhalászoknak is módjuk van elhagyni, ha Jézus tanítványai akarnak lenni. A tanító
Jézus pályája is azzal indul, hogy elhagyja názáreti házát, műhelyét. Nem tért vissza,
hogy kipróbálja: balta, fűrész, gyalu áll-e még a kezére. Nem kíván a tanító olyat,
amit maga nem tesz meg. A tanító bemutató oktatással tanít: Nincs, hova fejét
lehajtsa!
Aztán nemcsak tárgyakat, személyeket is elhagy a tanítvány. Kiket? Minden szóhoz
fejezet és versszám járul, csak nem olvasom fel. Szülőt, apát, anyát, testvér, nővért.
Idáig még úgy-ahogy miden rendben - ezt mindenki megteszi, amikor megházasodik.
Most jön a nagyja. Halottakat is elhagy, mert a jó tanítvány hagyja, hogy a holtak
eltemessék halottaikat. Az otthoniakat - angró - is elhagyja, mert csak az alkalmas az
Isten Országára, aki, ha ráteszi a kezét az ekeszarvára, nem tekint hátra; haza sem
mehet elbúcsúzni. Ez már nem akármi. De van még tovább is: asszonyt és gyereket is
elhagy. Péter pl. elhagyta asszonyát, talán gyereke is volt már. Mivel tudunk arról,
hogy Kafarnaumban Jézus meggyógyítja Péteréknél Péter lázas anyósát, és nem a
mamáját vagy papáját, ebből alighanem következik, hogy benősült Péter, s az anyósapós, tehát a feleségének anya mellett biztonságban él asszony és gyerek. Van
híradásunk arról, hogy 25 évvel később Péter magával vitte missziós útjaira a
feleségét. De hát akkor is elhagyta őket Péter, mert három éven keresztül teljes értékű
hallgatója volt Jézus vándorló főiskolájának. A feleségét, a gyermekét azért láthatta,
mert sűrűn megfordult a kis csapat Kafarnaumban. - Csak zúduljon ránk az egész
anyag!
Menjünk a másik igére, a követésre. Szalad az idő, s így csak egyet zúdítok, de
csomagot: Aki az apját vagy anyját énnálam jobban kedveli, nem méltó hozzám. Aki
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fiát vagy lányát énnálam jobban kedveli, nem méltó hozzám. Aki nem fogadja el
keresztjét, és nem jön azzal utánam, nem méltó hozzám... Ha valaki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen (Mt l0, 37-38; 16,24).
Elhagyni, utána menni, követni - szinonimák ezek Jézusnál, s egyre megy a játék:
megtagadni magamat, felvenni keresztemet. A Tizenkettő elég jól bírta ezt a terhelést:
Amikor elküldtelek titeket erszény, saru és tarisznya nélkül, volt-e hiányotok
valamiben? Semmiben - válaszolták.
Következtetéseket szeretnék most levonni. Nem jámborkodással, apucizással,
karitásszal, személyiségfejlesztéssel épül alapvetően az Ország, hanem mindent
elhagyással, magunkat megtagadva, a kereszt felvételével. Ha most a Bokor erre azt
mondja, hogy nem erre alkudtunk jó ötven éve - igazat beszél. Csak arra alkudtunk,
hogy ávó ide, ávó oda, azért is összejövünk. De ebből nem következik, hogy most
már a tanítványok nyugodtan találkozgathatnak két vagy négy hetenként, hogy
okosokat mondjanak egy baráti vacsora melegénél. Lehet ezt is csinálni. De
tapasztaljuk, hogy senki meg nem indul felénk. Inkább fogyatkozunk.
Ma, ötven év után nem ülhetünk be a karosszékbe. Csak többet tehetünk. Mi ez a
több? Már annyiszor elmondtam, hogy unalmassá válok. Kell az az életforma, amely
a jeruzsálemi keresztényeké pünkösd után: semmit sem mondtak magukénak, mert
mindenük közös volt. Le kell mondanunk a Mammon szolgálatáról, azaz a
nemzetközi tőke és reklámjaik diktálják igényeink kielégítéséről. Amikor ez a téma
előkerül, nem lehet mást hallanunk, mint hogy ökröt vettem, házat vettem, feleséget
vettem, kérlek, ments ki engem. Nem csodálkozhatunk ezek után, ha nem igen
keresnek meg bennünket kisközösségünkbe járás céljából. Ha meg mégis megteszik,
idővel leszoknak róla, mert nem nagyon sok értelmét látják a felette okos
beszélgetéseknek egy olyan Országról, amelynek nincs sok realitása életünkben,
családunkban.
Olykor szó esik a napi sajtóban is a kártékony szektákról, amelyek hatást
gyakorolnak a fiatalságra, s elidegenítik őket családjuktól. Jézus pedig pontosan ezt
tette. Egyházunk szerzetesrendjei ugyanezt teszik. Egy nagyon buzgó, négy fiút
nevelő katolikus anyukának egyik fia elment bencésnek. Anyai szíve megérezte, hogy
óvják tőle a fiát. Igen óvják. A bencéseknel, meg a nem-bencéseknél. Amikor 37-ben
a noviciátus kitöltése után három napra hazamehettem, nem éreztem már otthon otthon magamat, vágyódtam vissza a rendházba. Lehet, hogy a történelmi egyházak
sokkal kevesebbet és mást akarnak, mint Jézus. Lehet, de a tanítványnevelést illetően
ők is elég rámenősek. Elidegenítik a gyerekeket a családjuktól... akárcsak a kártékony
szekták.
Ez az elhagyás, követés, utánamenés, magunk megtagadása, keresztfelvétel a
dolgoknak formai oldala csak. Elmondta Jézus a tartalmit is, ami bizony megkívánja
ezt a formát. A jövő vasárnapi evangélium már erről a tartalomról fog beszélni.
Városmajor, 2001. február 5.
Késő, de nem elkésett jubileumi köszöntés abból az alkalomból, hogy folyóiratunk,
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az Érted Vagyok lassan befejezi XI. évfolyamát. A múlt évben, a jubileumon csak a
főszerkesztő köszöntötte lapunkat, senki más nem szólt egy árva szót sem. Én most
elmondom a magam árva szavát.
Kedves Értem vagy!
Gyökér volt tegnap délután, Rólad is szó esett. Minek a kapcsán, már nem is tudom,
de főszerkesztőd megemlítette nyolcvan jubileumi kérdését. Fennállásod tizedik
évfordulójára gyártotta őket, és senki, de senki nem válaszolt rájuk, bár színes,
gazdag és termékenyítő Olvasók fórumában reménykedett. Egyre sem emlékeztem a
nyolcvanból. Ezért ma hajnalban, ahogy rendbe tettem magam, első dolgom volt,
hogy megkeressem a kérdéseket. Nem találtam, hiába lapozgattalak - úgy, jubileumtájt. Fölcsengettem tehát hajnali nyugalmából a főszerkesztőd, s ő felvilágosított: a
jubileumi szám (2000. április) 2. oldalán található a nyolcvan kérdés.
Újraolvastam, s most már emlékeztem. Hát ez a nyolcvan kérdés átzuhog a
leglelkesebb olvasón is. Nem bántom a főszerkesztőt; állításomat igazolja, hogy senki
se válaszolt a rengeteg kérdő mondatra. Nem csodálom. Aligha jól kérdezett. Hogyan
kellett volna kérdeznie? Gondolkodom, s Arany jut eszembe, s az Alkalmi vers,
melyet l853-ban írt újévre. Az első szakaszt ide írom:
Az uj évet (ócska tárgy!) / Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik, / Poharat emelnem.
Mit van mit kivánni még / Ily áldott időben? Adjon Isten, ami nincs, / Ez uj esztendőben.
(Ki ne javítsa a korrektor a helyesírási hibákat; Arany tudott valamelyest magyarul,
még helyesen írni is, ha az Akadémia tíz évenként változó szabályaihoz nem is
hajlandó már odaigazítani magát.)
Ez a vers segít nekem, helyben vagyok. Ha főszerkesztődnek a piaristáknál nem
Fekete Tóni lett volna a magyartanára, aki váltig arra okította őket, hogy minden
felesleget elhagyjanak, ha egy kis irodalomszeretetet s kedélyt is csöpögtetett volna
tanítványaiba, akkor a főszerkesztő talán idézte volna jubileumi cikkében Aranynak
ezt vagy más versét, s azonnal tudta volna a nagyérdemű közönség, hogy mit is kell
válaszolnia, amiként most már legalábbis én tudom.
Hálálkodva poharat emelek mindenekelőtt az első tíz esztendőre. Arra, hogy
megmaradtunk; arra, hogy átvészeltük a válságokat; arra, hogy egy párszor
összevesztünk, de sikerült mindig kibékülnünk; arra, hogy éltünk, ahogy élni lehetett
és tudtunk. Szóval emelem poharamat, s mondom: AD MULTOS ANNOS! És
emlékezem az Alapítóra, Gyuszára is! Valamikor '89 és '90 fordulóján beszélgettünk
arról, hogy kellene a Bokornak egy folyóirat. Mert az Egyház-fórumról csak
mondják, hogy a Bokoré; szimpatizál velünk, de nem a miénk. Azért vele
beszélgettem, mert Gyusza már akkor értett a computerhez, s értését a Bokor javára
szerette volna fordítani. Így aztán azt mondtam neki: Ha te megcsinálod, akkor lesz a
Bokornak folyóirata... És lett.
Kérem szépen, és is ott voltam a gyerek születésénél. Nem tudom már, hogy hol és
hányan jöttünk össze, de azt tudom, hogy ott volt Gyusza, Dombi Tibi meg én. S el
kellett dönteni, hogy mi legyen a folyóiratnak a neve, s az emblémája. Némi
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találgatások után kikötöttünk a név mellett és Dombi Tibi megrajzolta a csipkebokrot.
S most azzal fejezem be a hálálkodást, hogy hál' Istennek ezt jól kitaláltuk, azóta sem
kellett - már mint a címet! - megbánnunk, s megyek tovább a szamárvezető mentén, s
kandi pillantást vetve a közeli jelenbe mondom Arannyal:
Adjon Isten, ami nincs ez új esztendőben.
Ha főszerkesztőd a 80 kérdéssel felbátorított volna, hogy elmondhatjuk mindazt, ami
nincs!!! Micsoda áradat lett volna belőle! Vagy megtette, és csak süketek voltunk
bátorítására? Mindegy. Én most bátorodtam fel. S mondom - ami nincs. Mindet. Lesz
ebből most már olyan Olvasók fóruma, hogy még meg is sokallod. Kezdem tehát:
mikor Ady betört Dévénynél, írt az Új versekben egy olyant is, amelyet ezzel a sorral
zárt: A Tisza-parton mit keresek? Az én magyartanárom - az egyetemen! -, Horváth
János felelt a kérdésre: Én megmondom: olvasó közönséget keres.
Az első, amit kívánok: az az olvasó közönség, ami nincs. Melyik az? Hát csak
az, amelyik még nem olvas téged. Hol van ez a közönség? Nem tudni, de majd
előjön, megmutatja magát. Mikor? Mihelyst elmondom többi kívánságomat is.
Mindazt, ami nincs. Azt tanították nekem jó hatvan éve Pázmány egyetemén, hogy
irodalomhoz három kell: író, olvasó s írás. Hát valamennyi olvasó még csak akadna,
de írás és író már annál kevesebb. Mivel e kettőből csak az írót lehet fültövön
ragadni, az írást nem, ezért az előbbinek a fületövét keresem. Csak csínján persze,
ahogy illik hozzám. Azt javaslom a főszerkesztőnek, hogy próbáljon írókat nevelni.
Hát nem teszi? De nem ám. Hajlandó vagyok jó pénzért - majd megalkuszunk
valahogy! - elárulni neki, hogy mit tegyen.
Fogja egy kicsit vissza fordítói ambicióit. Tegyen fogadást, hogy egy számban
egy nagytudományú németből elég. Magyar folyóirat vagyunk. Ha mindenképpen
akar még egy idegent, az legyen, mondjuk, francia - akad tán a Bokorban, aki nem
Svábiából érkezett. Ettől nevelődnek az írók? Dehogy is ettől. Hát mitől? Attól, hogy
kérdezi az olvasókat. Miről? Arról, amiről szó van, főleg a hazai egyházi és világi
sajtóban. Nem a napi lapokra, s a hitbuzgalmi folyóiratokra gondolok. Szerkesztőtársai is csipkedhetnék magukat, s beülhetnének egy-egy közkönyvtár olvasójába,
hogy tudó folyóiratokat lapozva megállapítsák, hogy gondolkodik-e az ország, és
hogyan és miként. Ha véletlenül azt tapasztalnák, hogy igen, megírnák a következő
számban azt, amit tanultak, s megkérdeznék az olvasókat, hogy ők mit gondolnak az
olvasottakról. S a lap, amely vallja nagy garral, hogyértünk(!!!) van, szíveskedjék
beérni válaszok s az olvasók szintjével, a mi szintünkkel. Ez biztos alatta áll a német
pofesszorokénak, de van egy hallatlan előnye azok szintjével szemben: megértjük és
mellesleg még a miénk is.
Nem a szinten fordulnak a dolgok Isten Országában. Lapunk annak köszönheti létét,
hogy kétezer esztendővel ezelőtt valaki előállt, akiről az írástudók megállapították:
mé memathékós; magyarul: nem tanult ember (Jn 7,15). "Egy falusi néptanító"
szintjén mozgott - állapította meg róla korunkban, hazánkban egy tudós teológiaprofesszor, aki viszont nagy tanultságában el is tud menni e csak falusi néptanító
tartalmai mellett. Nagy baj volna, ha csak egy bizonyos szint felett tudnánk értekezni
arról az Országról, amelyet Jézus belőlünk akar felépíteni. Belőlünk, akik túlnyomó
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többségünkben nem vagyunk egyetemi tanárok, sőt egyetemet se végeztünk. De azért
az Atyának, Jézusnak nagyon is megfelelhetünk, mert tudva levő, hogy a jobb felől
állítódásnak nem feltétele az egyetemi, még a középiskolai végzettség sem.
Az első tehát, ami nincs, s amit kívánok lapunknak, hogy a főszerkesztő válláról
kedves szerkesztő társai vegyék le azt a terhet, hogy kénytelen - és egymaga! fordításokkal feltölteni lapunkat; dolgozzanak a szerkesztők azon felül is, hogy
megállapítják, hogy jót fordított-e főszerkesztő, vagy keressen és fordítson másikat. A
második, amit kívánok, hogy bátorítsa olvasóinkat: nyugodtan megírhatják, amit
gondolnak a szerkesztők által felvetett és kérdésbe tett tárgyakban. Nyugodtan,
hiszen olvasóink az "átkosban" írók voltak: a Karácsonyi Ajándék című szamizdat
vég nélküli köteteit az ő írásaik töltötték meg. Keljenek életre a rendszerváltozástól
megfagyott olvasók, első fecskék. Ennek üdvös következménye lehet, hogy nyarat
hoznak; nem ők, hanem a nyomukban a fagyból felengedő, nem első, hanem többi
fecskék.
A jó folyóirat-szerkesztés áldozatos munka. Arany János a nagykörösi kollégiumból
felkerült Pestre folyóiratot szerkeszteni. Levélben panaszkodott egyik barátjának
arról, hogy milyen jó volt Kazinczynak, aki fel-felujjongott, mert rendre muzsafikkal
találkozott, ő viszont csak majmokkal - már mint Petőfi-utánzókkal. De azért
szerkesztette a Koszorút meg a Szépirodalmi Figyelőt. Nevelte az írógárdát istenadta tehetségre várva. Hiába, nem érte meg! Amikorra itt hagyott bennünket,
Érmindszenten még csak a porban játszott egy kisfiú, aki csak majd 20 év múlva lesz
Dévénynél betörő muzsafi. Őrizzük mi a szent Veszta-tűzet, ahogy Arany. Mind ebből
az a tanulság, hogyha a Bokor folyóirata vagy, akkor nem a haladó - de Jézust el nem
érő - német katolikus teológiai irodalom propagálása a dolgod, hanem az, hogy
megszólaljon a Bokornak még nem egészen alvó és hamvába holt Lelke és Hangja.
Emlékeztek meg Tompára? Milyen szépen esengett: Fiaim, csak énekeljetek! Annál is
inkább, mert nagy vihar volt feldúlt berkeinkben, s bizony számunkra még tart bizony
ma is. Naponként tapasztaljuk
Elakadt a szekerem. Meglököm még egyszer Arannyal. Idézek még egy strófát tőle:
Író pedig írónak / Szemét ki ne ássa, Ne is legyen az idén / Napfogyatkozása
Jó erkölcs-, eszme-, hírnév-, / S előfizetőben.
Adjon Isten, ami nincs, / Ez uj esztendőben.
Egy folyóirat abból él, amit Ady a Tisza-parton keresett. Abban reménykedem, hogy
szerkesztőink megtáltosodnak, és munkájuk nyomán az olvasók hasonlót
cselekednek: írnak, írnak, írnak. Ennek nyomán meg te, mi újságunk, új életre
ébredsz. Mi pedig majd izgatottan várjuk a következő számot, hogy megtaláljuk-e
benne, amit beküldtünk. S ha megtaláljuk, mutatjuk majd fűnek-fának,
S nem lesz híja az előfizetők táborának.
Teles tisztelettel Rímkovács Orbán
Városmajor, 2001. február 10.
Még három vasárnap, s utána indul a Nagyböjt Hamvazószerdával, De addig
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még csúcspontra jár a liturgikus év, mert hozza Lukács 6. fejezetét. az ő
Hegyibeszédét, melyet Jézus történetesen egy sík helyen mondott volna el. Mindez
konstrukció az események után ötven esztendővel. De a tartalom nem konstrukció,
végre elmondja Jézus, hogy miért jött. Magyarul mondja el, hogy mi teljesedett be.
Már Tizenkettővé tette a tanítványokat. Sőt, a küldeni jelentésű apostellein
igéből képzett főnévvel apostolosnak, küldötteknek is mondja őket. Ha majd a
tanítványok megtanulják, amit kell, küldi őket, hogy közöljék másokkal is, amit
tanultak. Kezdődhetik tehát a tanítás. A tanító tanítja a tanítványokat.
Tanítónk nem gatyázik. Nem pedagogizál, nem óvatoskodik, nem azt mondja,
amit a hallgatói hallani szeretnének. Azonnal két részre bontja az embereket,
akárkiket; a jelenlevőket, a távoliakat, az egész emberiséget. Két részre: vannak,
akiket boldogoknak mond, s vannak, akiknek jajt kiált.
Boldogok azok, akiké az Isten Országa. Akiké ez az ország, azok egy adott
napon örülni és ujjongani fognak, mert jutalmuk nagy lesz - a mennyben. Ez az
emberiségnek az a csoportja, amelybe az Isten tolmácsai tartoznak. A tolmácsot (a
héber nabi-t) a Septuaginta prophétés-nek fordította. Ebből lett a latin propheta. A
magyar csak előre tette a szó hangsúlyát, s lett a magyar próféta szó. Jézus
anyanyelvén a megfelelő szó a tolmácsot, az Isten tolmácsát jelenti.
Ez a csoport választja, ennek a csoportnak a tagjai képviselik és mondják a többi
ember számára - a helyeset. Azt, aminek tevésére az Isten megteremtette az embert. A
másik csoportban vannak a hamispróféták vagy hazug-próféták, akik meghamisítják
Isten üzenetét, akik nem azt képviselik, amit Isten reábíz az emberre. És nincsen
harmadik csoport. Csak ez a kettő. Lehetsz az Isten üzeneteinek az átadója, és lehetsz
az Isten üzeneteinek az elcsavarója, elhazudója, letagadója. Rémülten kérdezheted:
Nem lehetek én csak egy - a kedves hívek közül? Nem lehetsz. Még a II. Vatikáni
Zsinat szerint sem. Annak tanítása szerint is az Isten népe vagy. A II. Vatikáni Zsinat
tanítása szerint is prófétai nép vagy. Tolmácsokból álló nép az Isten népe. Nincs
harmadik kategória. Nincs harmadik a nem próféták és a nem álpróféták számára,
nincs külön kategória az egyszerű közemberek tárolására. Mert Isten világában
nincsenek egyszerű közemberek. Ettől sokkal nagyobb a méltóságod. Ember vagy!
Az Isten Lelkének edénye, hordozója. Mit hordozol, mit mondasz: az Isten szavát
vagy valami hülyeséget? Olyat, ami az Isten szavával ellenkezik, vagy olyat, amit az
Isten általad üzen azoknak, akikhez szólsz? Nincs harmadik szerep, és nincsen
harmadik szöveg sem.
Ez a tanító is, aki valamikor szólt Galileában a sík helyen, az Isten tolmácsa. S a
tanítványok, akikhez szólt, tolmácsjelöltek, az Isten üzenetének megcímzett átvevői,
az Üzenet lehetséges megbízottjai. Nincsen harmadik kategória sem a sík helyen, sem
itt, a széphalmi templomban.
Az a boldog, akié az Isten Országa, s az a nem-boldog, aki nem tartozik ebbe az
országba, nem tartozik ebbe a szociológiai többes számba. Az a nem-boldog, aki
kívül reked az országban levők körén. Kívül rekedni - az abszolút rossz. Jelöli ezt egy
rövid szó, amely héberül is úgy hangzik, mint magyarul: Vaj, s ugyanazt jelenti, mint
a magyar Jaj. Hangutánzó szó. Utánozza a bajban levő ember nyögését: aj-vaj-jaj!
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Ki kerül bele az országba? És ki reked kívül rajta? Ha volna valami érzék ebben a
tanítóban a fizetőképes kereslet iránt, azt mondaná, hogy a jelenlevők tartoznak ebbe
a mindenek feletti országban, persze abban az esetben, ha csatlakoznak a hozzájuk
beszélő Tanítóhoz, ha hisznek neki. Azt mondaná, hogy a szépek, az okosak, a
tehetősek tartoznak bele, s a tanító majd ilyenné teszi őket, ha csatlakoznak hozzá, ha
hisznek neki. Semmi ilyenről nincsen szó. Azoké az ország, akik szegények, éheznek,
sírnak, akiket gyűlölnek az emberek, akiket kiközösítenek, akiket gyaláznak, akiket
kihajítanak maguk közül az emberek. Azoké az ország, akikkel a másik kategóriába,
az üldözők kategóriájába tartozóknak az ősei a múltban, tök-ugyanazt tették az Isten
tolmácsaival, mint ővelük a jelenben, a boldogokkal. Még pedig csak azért bánnak el
így velük az emberek, mert csatlakoznak a Tanítóhoz, mert - Hozzá! - tartoznak. Az
Emberfia miatt. Miattam! Újból kérdezem: van-e ebben a tanítóban valami érzék,
hogy miként kell eladni az árút? Felelek: nincs. Ez a tanító nem piacra termel. De
akkor ez a magatartás így - maga a teljes ellehetetlenülés!
Csakhogy van ennek az egész jézusi szólamnak egy kontrapunktja is. Mi? Ez: az
Országba bekerülők majd jóllaknak, majd nevetnek, s éppen ezért csak örüljenek és
ugráljanak örömükben Isten ítélkezésének a napján, mert nagy lesz a jutalmuk a
mennyben. Ez a kontrapunkt. Ki voltak ott a sík helyen? Nem tudjuk. De azt tudjuk,
hogy kik vagyunk itt, Széphalmon, ez esti szentmisén. S megkérdezhetjük
magunktól, milyen hatása van ránk ennek a tanításnak. Minden baj a jelenben, de
ezek a bajok megoldódnak - a transzcendens jövőben: a mennyben. Félek, ez az értés
nem váltja ki itt sem, nem váltotta ki akkor és ott sem az örömtől ugrálást a
hallgatóságból. Nem is válthatja ki - csak a mennyben?
Talán segít rajtunk, ha megnézzük azoknak a sorsát, akik az Országon kívül
rekednek. Jézus jajt kiált a gazdagoknak, a jóllakottaknak, a nevetőknek, azoknak,
akikről jó véleménnyel vannak az emberek. Mind ezek ellenére sem kívánatos a
Tanító szerint ebbe a csoportba tartozni. Miért? Csak azért, mert nem övék az Isten
Országa. Csak azért, mert ezeket az embereket, mint hazug prófétákat kalapolják
meg. Csak azért, mert az emberiségnek e gazdagokból álló csoportja e gazdagsággal
már ki is van fizetve, s a transzcendens jövőben éheznek majd és sírnak.
Nem lehet kétséges, hogy ez a Tanító nem evilági boldogulást ígér. Ez a tanító Isten
küldötte és tolmácsa. Az Ország, amelynek szószólója - legalábbis elsődlegesen transzcendens színterű. Ez az ország odaát van. Ennek az országnak szerények a
lehetőségei idő és tér világában. A Tolmácsnak is, és mindenféle tolmácsnak,
szerények a lehetőségei. Az Istennek is szerények a lehetőségei. Az ideát nem az
Istennek a világa, bár Isten messzemenően azért alkotta meg ezt az általunk
tapasztalható világot, hogy Isten otthonra leljen benne. De ez nem megy
automatikusan. Mintha automatikusan csak az menne, hogy az ország, a dicsőség és a
hatalom - nem az övé, hanem a hazugprófétáké, és azoké, akiknek a szolgálatában
állnak ezek a próféták .
Mindazonáltal a Tanító mégis belevág vállalkozásába: Tanítványokat gyűjt magának,
és tanítani kezdi őket. Nem ígér többet, csak annyit, hogy azok, akik felcsapnak az
Ügy szolgálatára, azoknak a transzcendens jutalmat biztosítja. A maga számára is, a
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tanítványok számára is. Annyit ígér csupán, hogy a végelszámolásnál nem fognak
rosszul járni. S ennek tudatában bizony boldogok lehetnek. s bizony boldogok is, ha
elvállalják azt, amit kell. A gazdagok és a hazugpróféták világa fog vesztesnek
bizonyulni. A gazdagságukkal, a hazugprófétáknak kijáró megkalapolással már ki is
vannak fizetve. És a jövőben éhezni és sírni fognak.
Ez a Tanító nem csap be. Magát sem csapja be, a toborzott tanítványokat sem. A
tábornak, mely hozzá tartozik, arról beszél, hogy bizony szegények és éheznek és
sírnak és üldözik őket. De boldogoknak mondja őket: boldogok vagytok, ti
szegények. És nem azt, hogy lesztek a jövőben. Már most. Miért, ha éhezünk és
sírunk? Miért, ha kiközösítenek, gyaláznak, kihajítanak, gyűlölnek minket? Mert a
tiétek az Isten országának a szolgálata. Mert az Isten zsoldjában vagytok.
S miért a szegények? Mert ha gazdagok volnánk, a túlsó parton lennénk. Mert
szegények vagyunk, ezért nyitva áll számunkra a lehetőség, hogy az Istenért
dolgozzunk. És ezért vagyunk boldogok. A sorsunk bizonytalan. Talán a Golgotán
végzi majd a Tanító is. Talán különböző színhelyű és kivégzési módú halál lesz a
sorsa az összes tanítványnak. Lehet, de akkor is szegények és boldogok vagyunk, és
miénk az Isten országa.
Így tanít a Tanító, amikor nemcsak annyi a prédikáció, hogy ma betejesedett az,
amiről Izajás beszélt. Amikor elkezdi mondani, hogy mi fán terem az Isten Országa.
Amikor témához ér. Amikor azt mondja, amiért jött. Ezért jött. Hogy elmondja, hogy
mi az Isten országa. Olyan ez a téma, hogy mindent megér. Még azt is, hogy belehal.
Hogy egy adott pillanatban el kell mondania: Éli, Éli, lamma szabaktáni. Istenem,
Istenem, miért hagytál el engem.
Még sem tudott mást mondani, mint hogy boldogok a szegények, és jaj a
gazdagoknak. Mert a transzcendens jövőre nézett, és boldog volt az immanenciában,
ide lent, akkor, amikor mindezt elmondhatta. És annak következtében is volt boldog,
hogy elmondhatta. Mert tudta, hogy ez az igazság. És tudta magáról, hogy ennek a
megismerése folytán lett ő is boldog.
Városmajor, 2001. február 12.
Hatni akarunk. Aki nagyon akar hatni, le is írja, amit gondol. Szókratész meg
Jézus is nagyon akartak hatni, még sem írtak le semmit. Mert biztosak voltak
hatásukban? Vagy csak mert tudták, hogy lesz Platonjuk, lesznek evangelisták?
Aligha. Tudták, hogy amit mondanak, úgy van, ahogy mondják. S akárki újra
elmondhatja azt, amit mondanak, ha figyel a daimonionjára vagy az Isten Lelkére, aki
bennük van. Ha figyel, nem mondhat mást.
Én is hatni akarok, és - írok. Gyerekkoromtól fogva. Írok, mert nincs meg a
szókráteszi és jézusi biztonságom. Várom írásaimra a kritikát, hogy módosítsam,
vagy tovább fejleszthessem, amit írtam. Két hónapja van már, hogy a budavári falusi
csendben papirosra vetettem A pártus királylány és herceg című karácsonyi
elmélkedésem. Elmondtam a bokorportán, Ajkán meg Inárcson. Megjelentettem a
NAPLÓban meg a Koinóniában. Az egyik közösségemben házifeladatnak is
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ajánlottam. Elolvasták. Halk helyeslések - amikkel nem sokra megyek. De egy kritika
is elhangzott: Tádénak abszolúte mindegy, hogy ki él ebben az országban, miféle nép,
magyar vagy cigány, őt csak az érdekli, hogy az Istené legyen, és gondja az Ország.
Válaszoltam rá valamit. Nem volt semmi hatása. Kritikusomra sem, a többiekre is
aligha, mert szótlanul hagyták, hadd győzködjük egymást. Megállapíthatom: ezzel az
írásommal aztán nem hatottam. Ez csütörtökön volt. Bár - most jut eszembe - Ajkán
volt lemérhető hatása. A misében hosszan imádkoztak róla, s Marianne mondta is
mise után, hogy még sok mindent akart mondani, de hát mérsékelnie kellett magát,
mert sokan voltunk. De nem emlékezem már rá, hogy mit mondtak. Csak éreztem ott,
Zoliék nagy szobájában, hogy "nem a semmibe rikoltottam szavam".
Vasárnap jött aztán Márti és Géza. Csoporttalálkozóról jöttek. Megkérdeztem
tőlük, hogy mi volt a házifeladat. A pártus királylány - mondták. Felvillanyozódtam.
És mi volt a reakció - kérdeztem. Meséltek. Arról volt szó, hogy egyszer megütöm
majd a bokámat a cigányozás miatt, mert - bár különben dicséred őket - nem nagyon
viselik a cigány elnevezést. Tudod, úgy van az, hogy elolvassuk, s aztán mindenki
elmondja, ami ennek a kapcsán az eszébe jut. Nem emlékszem rá, hogy mi minden
jutott még az eszükbe. - Még jobban le voltam lombozva.
Valamit mondanék erről a cigányozásról. A Kárpát-medencében velünk együtt élő
népeket - az együttélés során - valahogy elneveztük. Ők is minket. Beszéltünk
németről, svábról, szászról, vendről, horvátról, skrobótról, sokacról, benyevácrólbunyókról, rácokról, szerbekről, ruténokról, s e népek nem tiltakoztak - századokon
keresztül, s ma sem tiltakoznak ellene. Csak az elmúlt században emelték fel
szavukat a tótok, az oláhok, s a most legújabban a cigányok. Üsse part, azonnal
váltottunk szlovákra, románra, és csak kis idő, és romákról fogunk beszélni, ha úgy
kívánják. Felütöm a budapesti telefonkönyvet: van benne tízezer Tóth, jó ezer Oláh.
Szlovák meg Román csak mutatóban. Még jó, hogy az ellen nem tiltakoznak, hogy
ilyen nevű magyarok is vannak.
Nem egészen értem fájdalmukat! Mondjuk, hogy őrült spanyol. A zsidó elé is rakunk
egyet és mást - jelzőként. De se a spanyolok, se a zsidók nem kívánják, hogy saját
nyelvükből vett szavakkal illessük őket; ha magyarul ők spanyolok vagy zsidók, hát
elfogadják. Mikszáth ugyanolyan szeretettel írt a Jó palócokról, mint a Tót
atyafiakról, úgy hogy gyerekként sokáig azt hittem, hogy a tót is neve egy táj
magyarjainak, miként a palóc. A magyar humanizmus és egyháztörténet megbecsült
alakja Oláh Miklós. Költészetünk egyik csillagát Tóth Árpádnak hívják. Hogy jutna
eszünkbe tiltakozni, hogy ne beszéljen már a német sógor ungarnról, hanem mondjon
szegény magyart, bár csak madjart tud!? Mindegy: mondunk mi szívesen romát is, ha
úgy kedvesebb nekik. Nem is erről szól A pártus királylány.
Hanem? Arról, hogy Jézusnak kedves volt a maga nemzete. A prófétai
hagyományba beleállva, és Anonymusszal szólva ugyan vágta, mint a nyers tököt, de
meg is siratta. Hogy az evangéliumok mintha arról számolnának be, hogy a jézusi
tanítás egyik mély ihletforrása: meg akarja menteni nemzetét. Hogy úgy jut el a maga
univerzalizmusához, hogy azon spekulál, mi módon tartható, őrizhető meg a
pusztulástól nemzete. Hogy ez úton jut el az egyetemes emberszeretetig, mely
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minden nép életének, és bőséges életének - forrása és titka. Hogy nem lehet ugorni,
hogy csak zsidóként, magyarként, akármiként, de konkrét nemzethez tartozóként
lehet valaki az emberiség megváltója. Hogy észre kell venni azt a fájdalmat, amely
körülvesz, s csak azon segítve segíthetünk az emberiségen. Hogyan is beszélt erről
Arany János?
Légy, ha bírsz, te "világ-költő!" / Rázd fel a rest nyugatot:
Nekem áldott az a bölcső, / Mely magyarrá ringatott;
Onnan kezdve ezer szállal / Köt hazámhoz tartalék:
Puszta elvont ideállal / Inkább nem is dallanék.
Gondolok Kosztolányi szatírájára: a forradalmárra, aki nem a koldussal, hanem
az emberiséggel fog kezet. A hazai koldust sem lehet leírni, s a hazát és népünket sem
lehet leírni. Előttünk egy nemzet sorsa áll (Vörösmarty) - nem léphetsz rajta át.
Kommunát csinálni sem kelhetsz át a tengeren! Itt kell megcsinálnod, ha ezt kívánja
az evangélium, a lelkiismeret és az Isten akaratának a szava. Itt élned, s halnod kell!
Itt értik a szavad. Itt tudsz szavaddal a Lélek húrjain játszani. Az anyanyelveden. Más
nyelven csak azt tudod elmondani, amit tudsz, de nem azt, amit akarsz. Ezért nem
disszidált Jézus. Ezért kellett hazájában, Jeruzsálemben próféta-halált halnia. Ott és
nem másutt. Azért, mert előtte is egy nemzet sorsa állt. Előttünk is. Értitek ezt?
Városmajor, 2001. február 15.
Júdeában, a Jordán partján tanítványokat gyűjt, s onnan erőltetett menetben
Kánába megy lagzira, immár tanítványoktól körülvéve. Názáretben elmondja, hogy
végre itt az idő: felszámolódik a szegények, foglyok, megkínzottak nyomorúsága.
Péter és társai elhagynak mindent, hogy embereket ébresszenek életre. Múlt vasárnap
pedig megtudtuk, hogy a szegényeké az Isten országa, s nem a gazdagoké. De hogy
mi fán terem ez az ország, csak sejtették az eddigi vasárnapi szövegek. Ma viszont
megtudjuk. Azoknak árulja el Jézus, akik hallgatják őt. Gondolom, hogy a múlt
vasárnapi négy jaj hatására a gazdagok szedték sátorfájukat. Nem hazamentek,
hanem összeverődtek, s megállapították, hogy ez az ács - eretnek. Ki kell közösíteni.
Valójában ő közösíti ki magát, mert izgat a gazdagok, tehát a fennálló társadalmi rend
ellen. Jelenteni kell a szövegét Jeruzsálemben, a főpapoknak-írástudóknak-véneknek,
hogy intézkedhessenek. Nagyobb bajok megelőzése, elkerülése érdekében. Jönnek is
majd hamar kivizsgálni Jézust.
A gazdagoktól megtisztult levegőben, a szegények körében most már kezdődhetik a
felvilágosító munka. Újból mondom, amit már múlt héten is: ez az ács nem gatyázik.
Megállapítja, hogy mi az alapvető baj az emberiség érdekében. Az, hogy van
ellenség. Meg kell szűntetni. Egyoldalú leszereléssel, és azonnal. Akiké az Isten
Országa, azok nem tartanak ellenséget. Átminősítik az ellenséget felebaráttá. Ezért
aztán a mostani pillanattól kezdve Jézus szegényei szeretik ellenségeiket. Nem
mondják, hogy ez lehetetlen. Azért volna lehetetlen, mert ez ember nem tud
parancsolni az érzelmeinek. Hagyják a fenébe az érzelmeket! Azok majd igazodnak
az új szemléletből fakadó - tettekhez. A tettek azonnal elkezdhetők. Melyek? Jót
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tesznek azokkal, akik gyűlölik őket. Ezt lehetővé teendő, kitisztítják szívüket: áldást
mondanak az őket átkozókra, imádkoznak azokért, akik sértegetik és gyalázzák őket.
Jézus például Kaifásért imádkozik. Mi pedig a Nemzetközi Valutaalapért. Azokért,
akiktől húsz éve kaptunk egy rongyot, azóta mára már húszannyit visszafizettünk, de
még mindig tartozunk nekik 23 ronggyal. Fizetünk, mint a köles, és imádkozunk
értük. Pofoznak bennünket ezek az urak keményen, de odatartjuk a másik arcunkat is.
Hagyjuk, hogy hülyét csináljanak belőlünk. Lehetne tiltakoznunk ellene, keresni a
hatásos védekezést kamatkiszámító manővereik ellen, de nem tesszük, mert akkor
ellenségükként viselkednénk, s még keményebb rendszabályokhoz folyamodnának.
Leszedhetik a gatyát rólunk, s tudniok kell, hogy az ingünket is elvihetik. Aki elveszi,
ami a tiéd, ne követeled tőle vissza! Mi célja van ennek, Jézus? Csak az, hogy ne légy
az ellensége! Ha ellensége leszel, ha megpróbálsz védekezni, duplán ver bele a
betonba. Ha nem leszel az ellensége, ha megköszönöd jótéteményeit, hogy
kimenekített téged a tervgazdálkodás gyönyörűségeiből, akkor csak szimplán ver bele
a betonba, valamicskét meghagy neked is. Hogy a fenébe szeressem ezeket? Nem
kell mást tenned, csak imádkoznod érte. Mondok szempontokat imádságunkhoz: a
minimálbért a kormány már felemelheti néhány ezer forinttal, csökken a
munkanélküliség. Imádkozzál, hogy puhuljon liberálkapitalista szívük, s hogy
figyeljenek már egy kissé befelé is, hogy a Harmadik Világnak ne kelljen már
megdöglenie a kamatterhektől, hogy Isten Lelkét engedjék már megszólalni
magukban, hogy ne a Mammont, hanem Istent imádják. - Nem tartunk tehát
ellenséget, imádkozunk értük, áldjuk őket, akármit is tesznek velünk!
Úgy tetszik, a Jézus hirdette Isten Országának ez az elsőszámú, alapvető
követelménye. Mi a második? Felszámolni az önközpontúság lelkületét. Azt, hogy
vagyok én, nekem bajaim vannak, s ezeken kell segítenie Istennek, az embereknek,
az egész világnak. És vagy te, akinek bajai vannak, amiken segítenie kell az Istennek,
az embereknek, az egész világnak. Tehát én meg te összefogunk, s barátok leszünk,
kéz kezet mos. A többiek, a nem-barátaink pedig tegyék, amit tudnak, szerezzenek ők
is maguknak barátokat. Ez a második kategória, amit felszámol Jézus. Azt, hogy van,
aki barátom, és van, aki nem barátom. A nem-barátomból lesz az ellenségem.
Nincsen barátom, csak felebarátom. Minden barátság, amely kizár valakiket a
barátságból - rejtett ellenségtartás. Nincsen partikuláris barátság az országban, az
Isten országában csak felebarátok vannak.
E szelektív jellegű barátkozást mindenkire kiterjedő magatartásminták számolják fel.
Ilyen magatartásminta az Ország második számú követelménye: Ahogy akarjátok,
hogy veletek tegyenek az emberek, úgy tegyetek velük! Ha bajban vagyok, az
segítsen rajtam, aki lát. Ha bajban vagy, az segítsen rajtad, aki lát. Ne menjen el
mellettem - mint a pap, mint a levita a jerikói országúton - senki se! Ne nézzen meg,
hogy ki fia-borja vagyok, hogy aztán továbbálljon, azon a címen, hogy nem vagyok a
barátja. Álljon meg és segítsen, mert - a felebarátja vagyok! De nem várhatom meg,
hogy valaki más kezdje el ezt a nem-partikuláris viselkedést. Mert szeretni azokat,
akiket engem szeretnek - kutyafüle. Jót tenni azokkal, akik velem jót tesznek - megint
kutyafüle. És kölcsönözni azoknak, akiktől a kölcsönt visszavárom - megint csak
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kutyafüle. Ezeket a magatartásformákat Jézus nem díjazza. Miért? Záporozza ránk
háromszor is a választ. Ezt tudják a bűnösök is. Ezt teszik a bűnösök is. Ez
tapasztalható a bűnösök körében is. Hitelügyletek, kölcsönök bizony nem érik el az
Isten Országa küszöbét sem. Nehogy átverjük már magunkat! Nehogy kirekesszünk
már valakiket szeretetünkből! Csak az a biztos megoldás, ha azt mondja Jézus
nekünk, hogy ellenségeinket kell szeretnünk, hogy ellenségeinkkel kell jót tennünk,
és adni úgy kell, hogy az égvilágon semmiféle visszafizetést nem várunk. Ebben az
esetben tesszük azt, amit az Országban tennünk kell. Tégy így az ellenségeiddel, s az
érzelmeiddel, a szíveddel is át fogod ölelni őt! Lehetetlen nem szeretned a szíveddel
is azt, akivel jót tettél, akinek bedugtad a zsebébe - akár ismeretlenül is - azt az
összeget, amelyre szüksége van. Ennyi az egész. Ennyit kell tennünk, hogy az Isten
Országa itt legyen közöttünk! Enélkül pedig nincs itt. Legalább is neked nincs itt.
Neked csak akkor van itt, ha teszed azt, mi ebben az országban a módi.
S most jön a tanítás záró mozzanata, a befejezés, a csúcs. Nagy lesz a jutalmatok! S
most álljon meg a menet egy pillanatra. Isten Országa nincs a cselekvésed nélkül. Az
Isten Országa nem ajándékozás folytán lesz osztályrészed. Az Isten Országa - jutalom
azért, amit csinálsz. Nem kegyelmi ajándékozás az Atya kedveltjeinek, líblinggyermekeinek. Ilyeneket az Atya nem tart. A megkereszteltek sem azok. Az Atya
számára minden gyerek az ő gyereke. Ha sánta, ha vízfejű, ha gyógyós-fogyatékos,
ha sárga vagy rézbőrű, ha Nobel-díjas vagy csak a nyolc általánost sem tudta
elvégezni, ha magyar vagy román - mindet egyformán szereti, és mindegyiküktől azt
várja, hogy megtegye, amit az eszén és szívén és akaratán keresztül Isten Szent Lelke
súg neki. Csak így lesz a Magasságos Isten gyereke. Miért? Mert az Isten jó. Nem a
jókkal szemben jó, hanem a jókkal és a nem jókkal szemben. A hálatlanok és a
gonoszok iránt is jó. Minden gyermekével szemben. Talán a hülyékkel szemben még
jobb, s szereti őket, mint anya a hülye gyermekét. Miért? Mert nagyobb szüksége van
rá. Ugyanezen az okon talán az Atya is kicsit jobban szereti a hálátlanokat és a
gonoszokat. Nagyobb szükségük van rá a szerencsétleneknek, akárcsak a tékozló
fiúnak.
Az Isten Országa nem bűnüldöző vállalat. Az Isten sem. Senki sem ítéli el a saját
gyermekét. Legfeljebb sír miatta. Sír és szenved, hogy ilyen a gyermeke. Mi is
sírhatunk magunk miatt, hogy csak olyanok vagyunk, amilyenek. Sírhatunk amiatt is,
hogy a felebarátunk, embertársunk, az istenadta, még olyanra se sikerült, amilyenre
mimagunk. Sírhatunk, s el nem ítélhetünk senkit sem. Nem bűnüldöző vállalat
vagyunk, s ítéleteket kiszabó bírák sem. Az Isten tele van fájdalommal,
együttszenvedéssel és részvéttel. Nem jó fordítás az, hogy irgalmas. A bíró irgalmas,
amikor figyelembe veszi az enyhítő körülményeket is. Az Isten nem a bírói pulpitus
oldalán, hanem a szerencsétlennek oldalán áll, tele részvéttel. A moldvai Tatros
városában 1466-ban készült huszita bibliában találtam rá erre a fordításra: És lészen
tü érdemtek nagy, és lesztek felségnek fiai, mert ő könyöröletes hálátlanokon és
gonoszokon. De ez a fordítás se az igazi. Próbálom: Legyetek együttszenvedők,
ahogy Atyátok együttszenvedő! Legyetek résztvevők, miként Atyátok résztvevő!
Töltsön el titeket a részévét, ahogy Atyátokat eltölti. Legyen könyörület bennetek,
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mint Atyátok könyörülő! Essen meg a szívetek minden emberen, ahogyan az Atya
szíve megesik rajtuk! Legyetek tele részvéttel, mint ahogy Atyátok szíve is tele van
részvéttel!
Érdemes. Nem járunk rosszul. Úgy mérnek majd nekünk is, ahogy mi mérünk
embertársainknak, felebarátainknak. Isten is úgy mér, ember is. Amen.
Mária-sirató
Nem siralom, mint az ómagyar, mert abban Mária siratja Fiát. Most mi siratjuk
Máriát, őt magát. Ki ez a Mária? Hát a Babu, a Laci és az Eszter anyja, meg a Karcsi
tulajdon felesége. Ezért aztán ő, Karcsi rendelkezik: Mária nem fogja alulról szagolni
az ibolyát, szélbe szórják hamvait. Aztán majd lesz egy rekviem is. Törökbálinton
lesz, mert ott laknak az unokák. Majd a Pisti mondja a misét. Minderről Karcsi maga
tájékoztat telefonon, s mondja, hogy Pistinek szüksége van erre. Kérdem: miért? Hát
azért, hogy fejlődjön. Ez a Pisti egy nagyon kedves egy serdülő: ott voltam az első
miséjén is - közel harminc éve, s most éppen hatodik évtizedét tapossa... Nem
mondok Karcsinak semmit, mert mióta Mária meghalt, mélyen maga alatt van jobban, mint korábban; mostani tartózkodása valahol a bányászbéka ülepe körüli,
nem, inkább alatti tájakon található.
Karcsi ennek következtében nem is jön el barátai közé a Pótkávé-találkozóra. S
így aztán ott nyugodtan elpanaszolhatom, hogy fel vagyok háborodva, mert három
tisztes életkorú pap is él Mária közösségeiben, hogyan mondhatja tehát a Pisti gyerek
a rekviemet, aki a Fiatalok I. nevű közösségben - - második nemzedék - barátkozik a
barátaival. Valaki jelentkezik, hogy megmagyarázza. Neki Karcsi elpletyizte az
igazat. Azért nem mondhatom én a rekviemet, mert olyanokat találok ott mondani,
mint amilyeneket Andink temetésén. S ennek az lenne a következménye, hogy rosszabbik
esetben - Karcsi
üvöltve bőgne a fájdalomtól, vagy ezt
megakadályozandó - és jobbik esetben - szétrúgná a... bokámat, s ezt azért
alapvetően tekintélytisztelő lelkületével mégsem akarná megcselekedni. Ezért
biztosabb megoldás a Pisti gyerek. Hát ebbe bele kell törődnöm, ha már ilyen finom
lelkületje van nekije - ami egyébként köztudomású.
Dehát mégsem lehet sem a dolgozóval, sem a siratóéneket-mondani- akaróval
kikukoricázni. Ha nincs törökbálinti templom, van Koinónia. Abban Karcsi csak
fordító, ahol vagy elfogadják a fordításait, vagy nem. Ha Törökbálinton nem is, de a
Koinóniában azt teszünk, amit mi akarunk. Mária-siratót akarunk mondani, írni, s a
szerkesztőségi gorillák meg tudják Karcsit akadályozni, ha éppen rugdalódzni
támadna kedve. Így aztán azért is Mária sirató!
Karcsit időtlen-idők óta ismerem. Első markáns emlékem 1950 tavaszára
nyúlik vissza. Éppen Schmidt Mártát költöztetjük gőzerővel a Svábhegyen.
Osztályidegen ez a szegény leány, s papiros van róla, hogy nem fertőzheti tovább az
épülő szocializmus fővárosának levegőjét: kilakoltatási parancs Kutyabagosra. Mikor
már minden bútordarab a megfelelő szállítóeszközön, papirost hoznak: még sem
osztályidegen. Bútorok a kocsikról le: mindent vissza! Már megint felesleges munkát
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végeztünk. Magam ekkor debreceni lakos vagyok, és valami lelkigyakorlat okán
tartózkodom csak Pesten, s estére a lelkigyakorlat résztvevői gyakorlati gyakorlatként
tisztítják a főváros levegőjét az osztályidegenektől.
Amikor Karcsi kap igazoló okmányt arról, hogy osztályidegen, nem vagyok Pesten.
Ez alkalommal nem is érkezik újabb papiros, s így Karcsi el is jut Rákosi bácsi
jóvoltából Kutyabagosra, azaz Jászdózsára. Karcsi mindent a Rákosi bácsinak
köszönhet, mert ha ő nincs, sohase látja Jászdózsát. Mi van ott? Ma már semmi
érdemleges. De akkor! Ott szívja akkor a levegőt Rédey Mária. S Karcsi már tudja,
hogy a Gondviselés kifürkészhetetlen gondoskodása miért vezette őt a Jászságba.
Azért, hogy Rédey Máriából Hampel Károlyné legyen. Az is lesz.
Magam elég sokára tudhatom ezt meg, mert ugyancsak a Rákosi bácsi jóvoltából
ezen években beiratkozhattam az Ismerd meg hazád börtöneit! mozgalomba. Így csak
az OSE, az októberi sajnálatos események következtében és '56 körül ismerem meg
Máriát, aki akkor magas, nyúlánk, fekete és hosszú hajú fiatalasszony.
Szerzeteseknek - így tanultuk! - az ilyesmit észre sem illik venni. De Illemszabály
ide, illemszabály oda, a Teremtő másképpen rendelkezett: óhatatlanul észreveszik.
Oly annyira, hogy egy másik Márta még azt is tudja, hogy esetem is van, s az éppen a
kicsi, szőke és gömbölyű. Ennek ellenére, amikor Balkaiéknál először találkoztam
vele, elámultam: lélegzetelállítóan szépnek láttam őt. Mentségemre szolgáljon:
negyven éves sem voltam még akkoriban. De nem sokat bámészkodhattam...
hamarosan mentem újra tanulmányozni a börtönviszonyokat.
Amikor felhagytam ezzel, az utána következő tíz évben nemigen láttam
Karcsit. Vagy kétszer azért meghívtak otthonukba. Sokan voltak. Az esti órában
gyülekeztek, jóval éjfél után mentek haza, tintáztak és marha okosak voltak. Éreztem
is: Bulányi, kösd fel a felkötni valókat, ha kellő fokban intelligensnek akarsz te is
mutatkozni e körben. Kellett mutatkoznom: igazolnom kellett, hogy a papok se
egészen hülyék.
Aztán mire ötven éves lettem, megírtam a KIO-t. Andi vevő volt rá. Pelék meg
a barátai voltak. Mária kapta be kettőjük közül elsőnek a legyet. Hamarosan
csoportba is kerültek. A csoport volt a későbbi Öregek II. őse, de akkoriban még csak
NESAM-gyülekezet volt a nevük. Lefordítom: Ne siessük el a megtérést! Kaptak is
tőlem egy levelet ezen a címzéssel. Őrzik a levelet a Karácsonyi Ajándék kötetei.
Karcsi azonban az Istennek sem akart lelkigyakorlatra jönni, mert nem akarta elsietni
a megtérést. Nem volt esélye szegénynek és a nem-akarásnak. Máriával, Andival
megbeszéltünk egy kellemes csatárkai nyári délutánt, csak úgy, jó levegőt szívni,
kikapcsolódni. Körbe vettük őt. Szorongattuk. Hárman. Karcsi a teraszt körülvevő,
terméskőből készült virágtartónak egy kövébe kapaszkodott ostromunk ellen. Végül
is kiszakított szegény a nagy ellenállásban a betonhabarcsból egy terméskövet: a
kezében maradt, és megadta magát. Jött a lelkigyakorlatra.
Innen kezdve a gyengébb fél mellé álltam. Nem is kell mondanom, hogy
Karcsi volt az. De hát Máriára emlékezem. Valamikor, negyedszázada szociometriát
csináltunk a csoportokban, az Öregek II.-ben is. Tíz kérdésre kellett válaszolni. Így
kezdődtek a kérdések: Csoportomban melyik az a két testvérem... A 7. kérdésben a
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folytatás így hangzott:
... akivel legszívesebben hajtanék végre egy karitatív
feladatot. Én voltam a csoportvezető, s ebben a kérdésben senki, de senki nem
preferált, egyet kivéve: a Mária velem szeretett volna ilyesmit csinálni. Nem adatott
meg neki. Bokros teendőimre hivatkozva - csak úgy, magamban az alakítható
lelkiismeretemben! - sohase csináltam ilyesmit, bár Mária mégis kinézte belőlem.
Nem hiába - ha Pisti lehet serdülő, én meg lehetek lassan érő gyerek -, Kundra Pista
éppen tegnap cipelt el a Szövetség utcai kórház elfekvőjébe. 24 évig kellett Máriának
várnia ('77-ben készült a szociometria), s meg kellett halnia, hogy eredménye legyen
nagylelkű preferálásának. Bízni kell az emberekben! Abban, hogy fejlődő képesek, ha
a 83-ikat tapossák is.
Nagyszerűen tudtam együtt dolgozni Máriával. Egyszer Imrénél nyaraltunk
Nagyorosziban. Ha már ott voltunk, megnéztük a drégelyi várat. Lefelé jövet
elkeveredtünk A két büszke huszonhetes tökéletesen kimerült a hosszabbra nyúlt
túrában: a lábuk... meg a vércukruk, stb. Amikorra kikeveredtünk az erdőből, már
csak arra volt erejük, hogy egy leterített nagy neylonon elterüljenek. Kedves nővér,
Terire bíztuk ápolásukat, s mentő expediciót szerveztünk. Mária, Karcsi meg én
lettünk a mentőbrigád. Erőltetett menetben megindultunk a falu fele a réten át; azzal,
hogy Karcsi mentőkocsit - Skodát - visz, amivel a huszonheteseket hazaszállítja,
Mária pedig, mire megjönnek, elkészíti az ebédet - segédletemmel. Kb. egy óránk
volt rá. Mária meg nem szűnően adta az utasításokat. Az egyiket még meg sem
csináltam, már mondta következő feladatot. Tudott dolgozni és dolgoztatni.
Hatékonyak voltunk. Mire Karcsi hazaszállította a huszonheteseket s az ápoló
személyzetet, gazdagon terített asztal várta őket.
Főleg azért említettem meg ezt a kirándulást, mert ha előkerült a közösségben valami
terv, program, s úgy ment a kör Karcsi felé, hogy Mária csak őutána következett,
rendre ezt mondta: Passz, majd kialakítják a véleményemet. Máriának kellett ezt
megtennie. Karcsi igen használható ember, de azért a dolgokat Mária tartotta észbe, s
ő szervezte meg Karcsi tennivalóit. Ez általában persze így van mindenütt, ahol a
családokban rend van. A duma pedig az, hogy mi vagyunk a családfők. Amíg ez a
duma, csak duma - nincs semmi baj. Amikor valahol nemcsak duma, akkor jön a hét
baj, mitől az Úr óvja meg népét!
Mária csinálta a Pótkávéban a névnapi s a decenniumi (tíz évenént ültünk csak
születésnapokat) ajándékokat, s ő írta hozzá a szívnek szóló sorokat, valami nagyon
szép idézetet. Mária kötött mindegyikünknek meleg zoknit télire. Mária kötött
pamutból takarókat. Szobámban csak öt van belőle. Egy az ágyamat födi, s négy a
fotőjöket. Budaváriban is található néhány belőlük. Karcsi, szegény persze most meg
van lőve. Nincs, aki mondja, hogy mit csináljon. Nincs, aki kialakítsa a véleményét.
De Évi azt mondta, hogy sokat imádkozzunk érte. Talán ez használ. Többet. mint az,
hogy mondtam neki: Karcsikám, szedd össze maga!
Mária nagyon szerette a komoly zenét. Azt hallgatva adta utasításait Karcsinak, meg
kötötte a takarókat, zoknikat. Odaát az angyalok mind körben állnak, s Cecilia
zongorál, s most ezt hallgatja. De kinek ad utasításokat, kinek alakítja ki a
véleményét, s miféle zoknikat és takarókat köt közben? Ebben a kérdésben
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legegyszerűbb a teológusokhoz fordulni. Ők eligazítanak, s azt mondják, hogy ez
mysterium stricte dictum. Lefordítom. Előbbre románra: Nusnyu - ez a hiteles
fordítás. Magyarra is fordíthatom: a legmélyebb titok! Hát egyelőre ezzel be kell érni.
Valamit nagyon sajnálok. Szeptemberi találkozónkat a Pótkávéval Meleghegyen
tartottuk Veránál Neszmélyben. Mária- nap volt. Vera azt mondta, hogy a
szentmisénkben valami gyönyörű verset mondtam Máriáról. Fogalmam s
incs, mi volt az. Lapozgattam számítógépem könyvtárában. Semminek semmi
nyoma. Csak úgy szívből mondtam. Ha lett volna magnó - sosincs a találkozókon -,
most ideírhatnám.
Andival már kétszer találkoztam álmomban. Bízom benne, hogy Mária is érdemesít
egy álombeli találkozásra. Tőle is azt fogom kérdezni, hogy Mi van? Már mint odaát?
Majd amit felel rá, elmondom nektek. Hátha több lesz, mint amit a teológusok
mondanak.
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Városmajor, 2001. február 19.
Karácsony táján elönt a jóság – legalábbis gyengécske vágya. Mást is. Előveszi a
címjegyzékét s mérlegelgeti, hogy kinek küldjön valamit. Olyat már vagy egy negyedszázada nem csinálok, hogy boldog karácsonyi ünnepeket kíván nektek, Gyurka
(bácsi). S azt is bevallom, hogy ha én kapok ilyesmit, nem szoktam megköszönni;
csak ha találkozom azokkal, akik küldték. Nem válaszolok rá. Ha a pápától vagy hasonló méltóságoktól kapok ilyesmit, azért nem válaszolok, mert nem is ők kívánnak
nekem kellemes ünnepeket, hanem csak a hivataluk. Ha pedig pápától lefelé írnak nekem ilyesmit, nem növelem a Magyar Posta bevételét. Egy ilyen üdvözlet csak le
akar tudni valamit. Nem érzem személyes megszólításnak. Szép, nem szép – de több
kell ahhoz, hogy mozduljak.
Az elmúlt karácsonykor egy kicsit buzgóbb voltam, mert anyagi megterhelés nélkül
küldhettem valamit... Egy füzet vagy több füzet Naplót. Bőséges volt a jutalmam. Valakik megmozdultak tőle, akiktől már alig reméltem, hogy megszólalnak. Egy ilyen
megszólalást ideírok, mert..., mert – hát alig tudom elmondani, mennyire örültem
neki.
Kedves Bátyám!
Köszönöm a nagy örömet okozó küldeményt... nem kis meglepetést okozva. A válasz
azért megy egy jó hónap múlva, mert ilyen lassúvá vált az élettempóm; mind a fizikai
tevékenységek, mind a szellemiek terén. Az ötlet kitűnő, az (időnként) márványosan
sima magyar tenger közeléből (partjáról) beszámolsz napjaid tevékenységéről. És
minden, ami sorra kerül, nemcsak személyes, hiteles tükörkép a beszélőről, hanem
kép a világról, korunkról – ilyen módon – le merem írni: a történelemről. Mostanában
olvasgattam ilyesmiről: a történelemírás – nem királyok, háborúk, hadvezérek tetteit
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kisérve, hanem csak úgy, egyet, Egyet a sok közül.
Ez az ember, aki itt megszólal, boylert szerel(tet), cipekedik. Máskor kapcsolatokat
keres, teremt melós embertársaival, akik nem csókolnak neki kezet. Eszük ágába sem
jut, hogy könnyen fordulhatott volna a dolgok menete: címlapfotó, tévé-szereplés,
nagyképű tárgyalások, soktermes palota... De szerencsére nincs palota, hanem egyedül az Örökkévaló szolgálata. Közben igazi örömet az ad, hogy Jóska bácsi, Bözsi
néni megdicséri a prédikációt. Sikerült közérthetőnek lenni, célba jutottak a gondolatok. Valamire rátaláltak a keresők.
Köszönöm, hogy mindezt leírtad, elküldted. Jókor jött, válaszolt bennem levő
kérdésekre is. Szeretettel ölel nővéred...
Ennyi.
Aki ezt írta, hozzátartozik az életemhez. Én eskettem ő(ke)t és ötven esztendővel ezelőtt én kereszteltem az első fiát. Börtönből szabadulva siettem hozzájuk, akkor már
négy is volt a fiúkból. Emlékszem egy korai találkozásra: ’45-ben, május elsején, barátnőjével jöttek a nagyerdőről – felvirágzott fejjel. Májusi litániára? – nem tudom,
csak azt, hogy bókot mondtam nekik: Olyanok, mint a májusi lovacskák! (Akkoriban
még szigorúan magázódtam a nőkkel, még ha csak diáklányok voltak is.) Meg arra is,
hogy Babits-órát tartottam az ifjú házasok szobájában, s az egyiken ott volt édesanyám is, látogatóban; s Teri dajkálta az óra alatt az újszülöttet, aki növelte a
hallgatóság létszámát, s később, egyetemistaként, Teri csoportjában kezdte Bokorpályafutását.
A levél visszavitt az első ámulások szent városába, ami Adynak Párizs, nekem meg
Debrecen volt. Debrecen, mert ott értettem meg Jézust.
Városmajor, 2001. február 20.
Egy levelet tettem e-mail-re. A nagyobb nyilvánosság kedvéért ide is beteszem.
Emlékezem az 1945 és 52 közötti debreceni évekre
Neveket sorolok, ahogy eszembe jutnak, akik részesei voltak akkori életemnek, akikkel együtt csináltuk a csoportot, a kisközösséget; akik még élnek közülük: Forrai
Kati, Szabó Eci, Balogh Béla, Kállay Emil, Berényi Dénes, Bódor Elvira, Bódor Sanyi, Bacsa Erzsó, Király Marika, Kovács Teri, Kállay Emil, Volcsánszki Pötyi, Barna
Baba, Simai Atilla, Farkas Baba, Sveiger Ottó, Tornai Alajos, Kontsek Ildikó, Csongor Juszti, Merza Jóska, Petőfi Sanyi, Mocsári Sári, Vágó Ildikó, Dohanics Sanyi,
Zádovszky Béla, Sebella Irén, Balássy Géza, Orth Miska, Balás László, Rátonyi Mici
és mindazok, akiknek neve most nem jutott eszembe.
Amire én emlékezem: mintha az iskolák államosításáig csak egyetlen csoport lett volna. A gimnáziumban, diákmise után, időnként összejöttünk, s papirosra előzőleg
legépelt kérdéseket bogoztunk volna, de itt sokan voltunk, ez nem volt kiscsoport. A
48 nyara előtti kiscsoportos találkozásokra már nem emlékezem. Hogy hol voltak, kik
voltak, mit csináltunk rajta.
Csak 48 őszétől rendeződtünk kiscsoportokba. Külön voltak a bölcsészek, az orvosok, s később a házasok (Gaizler, Simai, Békési, Petőfi, Halász). Volt édesanyacsoport is, meg férfi-csoport. Voltak legalább is 51 őszétől külön fiatalok is, akik ak-
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kor jöttek egyetemre. És voltak csoportközi alkalmak is, melyeken a különböző csoportok tagjai együtt voltak: havi egy vasárnap délután az oratóriumban; ez volt a lelkinap; továbbá voltak a tanfolyamok: a számra emlékszem, hogy öt volt belőlük, de
emlékem csak a dogmatikáról, s a Babits-óráról van. Ez utóbbin valaki dajkálta Balogh Lacit, s az egyik órán ott volt édesanyám is, aki meglátogatott Debrecenben, s
fogalmam sincs, hogy hol lakott akkor: nálam, a Dobozy-bérházban? Voltak továbbá
a lelkigyakorlatok. Az utolsó 52 nyarán volt: három napos, és mindegyik nap más helyen voltunk. Hol? Volt téli lgy is. Az egyik öt napos volt, és tíz szentet néztünk meg,
félnaponként egyet. Szunyogh Xavér beszélt Szent Benedekről, Balanyi Gyuri bácsi
Szent Ferencről, P. Kollár Szent Ignácról, Lakos Bandi Nagy Szent Terézről. Volt
úgy, hogy a fiúk egy télen a Manrézába mentek, a lányok pedig Pécelre. Vargha
László, ill. P. Luzsénszky volt az előadó. Egy nyári lgy pedig a Regnum Damjanich
utcai székházban volt. Az 51-es az örmény kápolnában, azon Endrey Mihály püspök
is beszélt. Voltak karácsonyestek is; a 49-es Gaizlerék házában, az 51-es a Szent Annán, a sekrestye mögött, az egyik nagy teremben. A 49-esnek az elmélkedése megmaradt, az 50-esé is, de az 51-esé nem, annak csak a műsora. Még előkerülhet valahol. Voltak gyerekhittankönyvek is. Egy rajzos az alsósoknak, és egy csak-szöveges a
felsősöknek – ezek sem maradtak meg.
Nos, ezek az emlékeim egy leülésre. Arra gondoltam, ha sokan összetennénk az
emlékeinket, talán kijönne belőle valami. Leginkább arról szeretnék képet kapni,
hogy miként folyt le egy közösségi találkozó. Levél ez mindazoknak, akiknek nevét
felsoroltam, meg akiknek a neve nem jutott eszembe, de ti emlékezhettek még rá.
Megkérlek Mindannyiotokat, ha tudtok, emlékezzetek, s juttassátok el hozzám: bulanyi@freemail.hu
A régi és nagyon nagy szeretettel – a Tanár úr, az Atya, Gyurka
Városmajor, 2001. február 21.
Istenülő vágyaimba ki látott?
Óh, vak szívű, hideg szemű barátok.
Befejezése ez egy ’14-ben írt Ady-versnek: Ki látott engem? Reggel, a misémben jutott eszembe. Jézus óvja tanítványait a farizeusok kovászától, s ők azt válaszolják,
hogy nincs is kenyerük. Ekkora értetlenségükön begurul Jézus: Még mindig ... nem
értitek, még mindig olyan keményszívűek vagytok?(Mk 8,17). Az Ady-vers vak szívű
kifejezése mintha valami evangéliumi áthallást mutatna. A görög eredetiben a póruszthai nem annyira keményedést, hanem vakságot jelent. Erdősi Sylvester János 1540ben Sárváron (Új testamentum magyar nyelven – az első teljes magyar nyelvű
Újszövetség!) így fordít: megvakulván vagyon-í még a tü szüetek? Még Márk
evangéliumának másik két helyén is: az ű szüöknek vakságán bánkódván (3,5), és
mert az ű szüök megvakult vala (6,52). Az is lehet, hogy nincs áthallás. Csak az van,
hogy Adynak is arra a srófra járt az esze, mint Jézusnak. A szív lehet vak is. Miről lett
híres Pais tanár úr? Arról, hogy miután agyonérvelte azt az újdonságot, amit kimunkált, ezt mondta: más megoldás is lehetséges.
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De nem erről elmélkedtem én a misében. Mindezeknek csak mise végeztével –
filológushoz illően – csak utánanéztem. Arról gondolkodtam reggel, hogy van-e az Isten Országában korholás, Hát már hogy ne volna! Ha már verekednünk nem is szabad, de csak meg kell mondanunk egymásnak, hogy mit lehet és mit nem lehet, mi az
Országba illő, és az oda nem való. Ez biztosan így van, csak a gyakorlatban nem
funkcionál. Akkor sem, ha a tanítványok kaptak korholást Jézustól, bőven. Nem szedem össze, hogy mennyit. Tudhatja akárki, aki forgatja az Írást. Nem megy ez korunkban. Ha én csak fele annyit korholnám csoportjaimban testvéreimet,
megnézhetném magam. Hamarosan magam lennék. Ha engem testvéreim annyit korholnának, nem tudom, mit csinálnék. Korholnak eleget. Olykor nem is tudok elaludni
miatta. Úgyhogy felkelek az éj közepén, leülök szövegszerkesztőm elé, írok nekik
egy bánatosan felháborodott levelet. S aztán már el tudok aludni. A levelet pedig őrzi
a számítógép valamelyik könyvtára. Sohasem küldöm el nekik. Kiírtam dühömet, el
tudtam aludni, s kész. De ha nagyon sűrűn csinálnák? Valószínűleg akkor is így
segítenék magamon. Ők könnyen teszik. Tudják, hogy úgy sem megyek el, mert
hova mennék? A közösségeim nélkül én csak börtönben bírom ki. Inkább elviselem,
ami elviselni való adódik, inkább megbékélek. De én – magamról legalábbis azt hiszem – a könnyebb eset vagyok.
Úgy került ez a gond most frissen elő, hogy egyik közösségemben a házi feladat feldolgozása kívánni valót hagyott maga után. Beszélek erről a közösség egyik jól-húzó
tagjával. Azt mondja, hogy csördítsek oda: végezzenek becsületesebb munkát! Nem
lehet – mondom – inkább megkérdezem tőlük, hogy jól választottunk-e, nem kellenee lecserélni az anyagot valami könnyebbre. Kapnak a tagok elégedetlenséget bőven.
Van férjük, feleségük, munkahelyi főnökük is! Legalább én ne bántsam őket. Ilyen
nyuszi vagyok? Meg kellene nézni ezt a dolgot alaposabban! Hátha hozzászól még
valaki ehhez a témához. Megvárom.
Városmajor, 2001. február 24.
A mai farsangvasárnapra esik a lukácsi síksági beszédnek – a mátéi Hegyibeszéd
megfelelőjének – harmadik része, melyet Jézus ezzel a megállapítással indít: Vak –
vezethet-e világtalant? Nem, mert mind a ketten gödörbe esnek. Mi lehetett ennek az
apropója? Szerencsére, megtaláljuk Máténál is e megállapítást. A Jeruzsálemből végre befutó írástudóknak, akik gondosan mindent megfigyelnek, az a bajuk – nem
Jézussal, de tanítványaival –, hogy ezek az istentelenek nem mossák meg a kezüket,
mielőtt esznek, csakúgy leülnek s falnak a sík mezőn, ha megéheznek. Jézus erre
Máténál ezt a sommás megállapítást teszi róluk: Képmutatók, vakok ők, és vakok vezetői! Jézusnak az a gondja, hogy miként lehetne a gyilkosság-gazdagsághatalmaskodás világából valami Istennek tetszőbb világot csinálni, s ezeknek a jeruzsálemieknek meg rituális előírások betartása a gondjuk: vallási törvények – Isten parancsai helyett. Nem érdemes vitázni a főpapok, írástudók és vének világával. A vakok ők! megállapítás után Lukács Jézusa továbblép.
Hallgatóira, a tanítványokra koncentrál: A tanítvány nem lehet mesterének felette.
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Mit akar ezzel mondani? Hogyan lehetne felette a tanítvány mesterének? Hát úgy,
hogy páholyból nézi Mesterének erőfeszítéseit. Jézus az, aki megváltja a világot, ők
meg csak haszonélvezői a mester nemes erőfeszítéseinek. Lényegileg ezt csináltuk
kétezer esztendőn keresztül: Hurrá, ki van engesztelve az emberiség immár az Atyával, aki a Golgota óta többé nem haragszik ránk, mi pedig szentségekhez járulunk,
megbánjuk bűneinket, haldokolva megkennek bennünket szent olajjal, s megyünk a
mennyországba, mert meg vagyunk váltva. Ez a – Jézust káromlás. Az Atya a Golgota előtt sem haragudott ránk, a Golgotát szenvedve csak elviselte, Jézus tanítványaitól
meg azt várja, hogy tegyék ugyanazt, amit a Fia. Mindezt Lukács Jézusa így mondja:
Mindenki tökéletes, ha olyan lesz, mint a Mestere. Ez annyit jelent, hogy Jézusnak
nincs semmiféle privilégiuma. Ugyanazt a mércét alkalmazza reánk, mint önmagára.
Ha istenfiúsága képesítené őt arra, hogy páholyból menjen a Golgotára – mert mi az
neki! –, akkor erkölcstelenség volna részéről a kisbajos tanítványoktól, emberektől
ugyanazt várni, mint magától. A názáreti ács, az ember, mondja e szavakat, akinek
ugyanúgy meg kell küzdenie azért, hogy teljesíteni tudja és akarja Isten elgondolásait.
Miről? Hát az Országról, amelyben nincsenek kedves hívek és papok; csak
tanítványok vannak, akiket Jézus nem selejtesebb mérce alá állít, hanem a maga
mércéje alá.
Ezek után mintha újra az írástudók felé fordulna Lukács Jézusának gondolata. Piszkálják a szemetekben levő szálkát, a mosdatlan kézzel evést, mert az, amit Isten szeretne, annál a kisebb gondjuk is fontosabb nekik. Hát ez a gerenda, amit a
jeruzsálemiek nem látnak meg a maguk szemében. Ha törődnének azzal, hogy a szeretet birodalmává alakuljon a világ, jöhetnének a rituális törvényeikkel. Utóvégre a
higiéne se kutya. Az is fontos, hogy ne legyünk betegek gondatlanságunk, a bacilusok
és vírusok következtében. Legalábbis a Képmutató! kitétel arra utal, hogy az írástudóknak szól ez a szálka-gerenda ügy.
Bár azért talán van ennek a tanítványok körén belül is mondanivalója. Az ember legyen a maga mérce alá igazításával elfoglalva. A tanítvány sohasem egyedi személy.
A tanítvány mindig közösségben él: családban és kisközösségben. S óhatatlan, hogy
családunk és kisközösségünk tagjait akarjuk javítgatni. Van ennek is módja: szólunk
neki. Neki – és nem egy harmadiknak. Egy jó családnak és kisközösségnek feltétlen
szabálya ez. Ez esetben ugyanis ki vagyunk téve annak, hogy a megszólított személy
figyelmeztet – a saját szálkánkra, gerendánkra. A rossz megoldás az, hogy a nemérintett harmadiknak szólunk. Így: szegény feje..., meg kell érteni, már szenilis, azért
olyan elviselhetetlen, stb. Ez tönkreveri a szeretet-közösséget. Egy papi közösség elhatározta, hogy nagyböjtben, önmegtagadásként, nem beszélnek semmi rosszat
távollevőkről. A közös ebéd és vacsora alatt érnek rá leginkább beszélgetni. Ebben a
papi közösségben a mondott nagyböjt alatt – némák voltak az ebédek és vacsorák.
Semmi érdekeset nem tudtak mondani egymásnak.
A jó fa, a rossz fa, a jó gyümölcs, a rossz gyümölcs apropójában megint Máté Jézusa
igazít el minket. Ott is megtaláljuk ezt a szakaszt, melyet egy óvás vezet be:
Óvakodjatok a hazug, a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában érkeznek, de belülről
ragadozó farkasok! A tanítványok nem légüres térben élnek, ki vannak téve a kís-
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értésnek, hogy elcsábítják őket választott útjukról, Mesterük követésétől. Jézus nem
akar folytonos ön-apológiát, maga személyének mentését, mint Misztótfalusi Kis
Miklós. A tanítványoknak maguknak kell eldönteniök, hogy maradnak-e Jézus mellett, vagy martalékai lesznek a ragadozó farkasoknak. Füge és szőlő, jó gyümölcs és
jó kincs az, amit kapnak a hamisprófétáktól? Ha nem, akkor hamispróféták. Biztosan
felismerhetők, mert a szívet elárulja a száj. Nagykorúaknak akarja tanítványait, akik
dönteni tudnak, s így maradnak meg mellette.
Van ennek a résznek még egy záró mondata, amelyet lehetetlen nem a tanítványokra
érteni. Így hangzik: Minek mondjátok: Uram, uram, de nem teszitek, amiket mondok!
Először is mondanék valamit, erről az Uram, uram kitételről. A holdkóros gyermek
apja is, mások is úrnak szólítják Jézust. Vak – vezethet-e világtalant? Miért urazták
Jézust a tanítványok, ha egyszer Jézus annyira ellene volt mindenféle uraskodásnak
és uralkodásnak? A franciáknál a nagy forradalomtól kezdve előbb mindenki citoyen,
aztán meg Monsieur. Az utcaseprőt sem illik másképpen megszólítani, mint Uram! A
múlt század első felében olvastam valami falukutatást kigúnyoló novellában, hogy a
lelkes falukutatók eléggé ügyetlenül kutatják a falut, s a megszólított paraszt kiosztja
őket: Én maguknak csak János gazda vagyok, maguk pedig nekem az úr! Nem hatolt
el még hozzá a francia forradalom szelleme. Gyerekkoromban Mátyásföldön a mellettünk levő házban élt egy egyetemi magántanár, s történetesen Gál volt a
vezetékneve. A másik utcában is élt egy Gál, a borbély, akinél nyiratkoztunk. Egy alkalommal a postás a magántanár urat legálurazta. Mire ő: Ember, én Gál professzor
vagyok, a Gál urat pedig a másik utcában találja, ha borotválkozni akar. Idáig se hatolt el a francia forradalom szelleme. S mi volt Jézus korában?
Udvariassági fordulat volt valakit úrnak szólítani, jóllehet az Úr szó jelölte Istent is. A
rabbit, a tanítót pedig kötelező volt úrnak szólítani, és Jézus ebben nem csinált forradalmat, elfogadta azt, ami szokás volt Izraelben. A holdkóros gyermek apja is, mások
is úrnak szólítják Jézust. E szokáson csak a főpapok, írástudók és vének tették túl magukat, ők sohasem szólították Jézust úrnak. A múlt század első felében én nagyságos
és főtisztelendő tanár úr voltam, a szüleim is így címezték a borítékot, ha levelet írtak
nekem. Aztán a falukutató irodalom hatására forradalmi tettként váltottam az atyára.
Lett ebből nemulass. Az apáca iskola igazgatója, a jó Mellau Marci bácsi
felháborodva mesélte rendtársaimnak, hogy a rendház folyosóján megállította egyik
növendékét, s megkérdezte tőle, hogy mit keres itt. A kislány pedig csengő hangon
mondta: a Bulányi atyához megyek. Nem tudom idekottázni Marci bácsi hangjának
melódiáját, amikor kimondta, hogy atyához. Minden rendes piarista – tanár úr volt
abban az időben, és nem atya. Aztán még egyszer váltottam, immár Jézus hatására,
aki azt mondta, hogy ne szólítsatok senkit a földön atyának, mert egy atyátok van, a
mennyei!, s lettem Gyurka bácsi, s végül Gyurka, miután a tanítványaim is megöregedtek. Száz szónak is egy a vége: a tanítványok is, majd csak később kezdik Jézus nevét változtatni, akkor majd Krisztus lesz belőle.
De hát valójában többről van itt szó: Jézus kisközösséget nevelő stílusáról. Ha én ebben utánoznám, már rég kihordtak volna a határból. Kik? A saját tanítványaim. Mért
nem teszitek, amiket mondok? vagy: Még mindig értetlenek vagytok? vagy: Meddig
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tűrjelek még titeket? Ezt a hangot én sohasem használom közösségeimben. Több
okon. Az első nemzedékkel, hetvenes éveikben járó testvéreimmel azért nem, mert
azonnal leszállítanának a lóról. Eszembe se jut ez a hangmegütés. A második
nemzedékkel, az ötvenes éveikben járókkal azért nem, mert sok mindent tudnak, amit
én nem tudok, s hamarosan megkapom, hogy hát Gyurka bácsi, nem akarod
megérteni ezt, vagy amazt? S ennek következtében gyorsan beszüntethetik a
tárgyalást velem, mint értetlennel. A harmadik nemzedékkel pedig azért nem, mert az
öntudatuk nagyobb, mint apáiké és nagyapáiké, s rám mosolyognak: Nagyon kitartó
vagy, Gyurka bácsi, vagy kérdésfeltevéseimet is elutasítják: Talán most ne beszéljünk
arról, amit kérdezel! Hát kb. így áll ez a határból kihordási veszedelem. A másik ok,
hogy a kétezer esztendő alatt finomodott, akadémiai fokra emelkedett beszédstílusunk. Ma nem feltétlenül kell lehamisprófétáznunk valakit, elég ha azt mondom
neki: Nem tudlak követni! – s ebből is ért. A harmadik ok, hogy nyuszi vagyok, s
félek, hogy otthagynak? Talán ez is lehetséges.
Az első két okon nincs mód változtatni. A harmadikon igen. Tavaly tavaszon volt egy
Bokortanácskozás az elmúlt év zsinatolásának témájáról: a kommunáról. Valakik ennek kapcsán azt képviselték, hogy a mindentadás értelmezhetetlen. Így, ilyen finoman, a szint akadémikus magasán. Ez felszámolta a nyusziságom, s mondtam a következőket: Imádkozom azért, hogy akiknek a mindentadás fogalma értelmezhetetlen,
térjenek meg, s ennek erejében képesek legyenek annak értelmezésére. Mert a Bokor
addig él, amíg ez értelmezhető és világos... Jó ötven éve Debrecenben, amikor fiatalok voltunk, és csak annyit tudtunk, hogy valami nagyon szépet kell csinálnunk Istenért – kerül, amibe kerül –, ezzel az imádsággal zártuk csoporttalálkozóinkat:
A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, / A meddőségtől, lanyhaságtól,
A naptalan és esőtelen égtől: / Ments meg Uram a szürkeségtől!
Most pedig félszázad után rámondom erre az imádságra az Ament. Mindezt csak
azért, hogy ne vonatkozzék ránk a jézusi szó: ha nem teszitek, amiket mondok!
Városmajor, 2001. március 1.
Az Emlékezem az 1945 és 52 közötti debreceni évekre kezdetű írásomra kaptam egy
kedves beszámolót, egy régi bajtárstól, az ő emlékezéséről. Idézek belőle. „A
közösségi találkozók műsoráról vajmi kevés emlékem van a kezdő ima kivételével.
De kitörölhetetlen az az intenzív lelkiéletre nevelés, a szemlélet- és ismeretbővítés.
Mert mi is volt a célkitűzés? Ha a szovjet megszállás is 150 évig tart, akkor lenniök
kell olyanoknak, akik a hitet és a hitbéli ismereteket továbbadják. A püspökök felelősségének a taglalása még nem volt divatban: a magunk személyiségének a
formálása volt középpontban, hogy képesek legyünk az üldöztetést is vállalni, elviselni. Nem véletlenül nevezte valaki «vértanúképző főiskolának» a csoportmunkát.”
A divatok persze változnak. Öreg bajtársam arra gondol, hogy egy pár évtized múltán
divat lett a püspökök felelősségének taglalása. Emlékezem, hogy az 1950. nyárvégi
megegyezésről Lakos Bandi, aki Szegeden gyűjtötte csoportba az ifjúságot, azt
mondta, hogy kezdődik az egyházüldözés püspöki asszisztenciával, s magam is írtam
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akkor két lapot erről a megegyezésről. Ennek is nyoma veszett, bár reménykedem,
hogyha a történeti Hivatal szorgalamasan zúdítja anyagát, talán még előkerül. Arra is
emlékszem, hogy Pintér Laci bácsitól, aki ezekben az években volt a Csonka-Váradi
egyházmegyének a helynöke, s mint ilyen a Püspöki Konferencia tagja, megkérdeztem: Laci bácsi, hogy lehetett ezt aláírni?! Laci bácsi ezt nem vette zokon az ifjú
titántól, s csak ennyit mondott: Non sum episcopus, ha valamelyik püspök szólt volna,
csatlakoztam volna hozzá.
Mindezt azért írom le, hogy ha divat nem is volt még a püspökök felelősségének a
taglalása, de azért a történész bizonyos divat-előző jelenségek tényét megállapíthatná.
Akkor persze ez még belső kritikának minősült, mert a hierarchia dédelgetett gyermeke voltam, és főleg mert akkor még a püspökök is az üldözöttek közé tartoztak, csak
később álltak be egyház-üldözőknek – a párt parancsára... és természetesen nagyobb
jók, az egyház javának a szolgálatára... Isten nagyobb dicsőségére és Jézus evangéliumának megcsúfolására.
Városmajor, 2001. március 2.
A KIO-n dolgoztam hét évet, Szent Pál teológiáján a dupláját. Testvéreim becsülettel
végigszenvedték a köteteket, az elemzéseket, a táblázatokat, a görög szavakat. A
NAPLÓ füzeteit meg csak úgy kirázom a köpenyem ujjából, s kapom a leveleket. A
második nemzedéktől is, bár igazán a messziek, az első nemzedékbeliek mozdulnak
meg tőle, akik már hozzám vénültek s nem bácsiznak, többek között azért, mert nekik
még voltam. Íme:
Kedves Gyurka bácsi!
Nagy érdeklődéssel, esetenként megrendüléssel, és egyre nagyobb örömmel olvastam
a Napló-t. Hamvas Bélától kölcsönvett szemüvegen keresztül néztem: Nem az elmélet hat rám, hanem a létezési képlet, nem a tanítás, hanem a magatartás, nem az ábra,
hanem a személy.
Budavári prédikációidban túl sokszor fogalmaztál élesen a főpapok és a hierarchia ellen. Mintha nem tudnál lapozni, gondoltam. Jézus nyomában járva miért csodálkozol,
hogy ezt kapod tőlük? Aztán amikor a Napló-ban olvastam, a hogy három embernek
prédikáltál jószívvel a budavári templomban, mialatt itt, a falunkban – alig 30 km-re
Tőled – 3, 5 és 7 százan vannak a három misén, és nem kapnak egy épkézláb gondolatot hetekig, hónapokig... – hogy objektívan fogalmazzak – benedvesedett a szemem,
de municiót is kaptam Z. környékére...
Mintha életművedért lennél lázban, azért hajtod annyira a kommunát – gondoltam
olykor. Ami rajtad fordult, maximálisan megtetted. Miért láttalak mégis néha
keserűnek, és miért nem azt a békességet és harmóniát láttam Benned, amiről Hamvas is beszél? – Nos, ez a Napló egy magát megtalált, letisztult ember harmóniájáról
is szól, aki úgy látszik, utolsó leheletéig halálosan komolyan veszi, amit belülről hall.
Mennyországod annyira tüneményes, hogy hozzá csak az ,Isten lánya c. írásod fogható – az atyai házat hozza egészen közel.
Egyébként – betegségből gyógyulásért imádkozni nem mindig mágia. A nővérem ak-
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kor 20 éves leányáról lemondtak az orvosok. Az immunrendszerét támadta meg a kór,
földagadt mindene. A svájci gyógyszerek, professzorok sem tudtak segíteni. A gyerekeim 4-6 évesek voltak. Olyan szívből sohasem imádkoztunk, mint akkor, és a mindössze 12 km-re levő h-i pap teája – segített...
Az a bajunk – summáztam többször olvasás közben –, hogy az Öregnek igaza van, s
ráadásul még az is a ,,bibi’’, hogy előre lát 10-20 évet. Kapitalizmust építeni napi
10-12 órában és ugyanakkor még az Isten Országát is – lehetetlen. Ezért hagytam ott
augusztus végén azt a munkát, amit két és fél évig csináltam, pedig ez volt az egyetlen munka ez idáig életemben, amit szerettem csinálni. De lelkemben világosan hallottam, hogy el kell onnan jönnöm. Ezután 4 hónap puszta következett, mert ki kellett
lépnem a taposó- malomból, hogy megtudhassam, mi is a dolgom ezen a bolygón. És
január elején megtörtént velem az a csoda, amit az evangélium újjászületésnek mond.
Tavaly, Budaváriban, nagypénteken a keresztre téve a kezem – számomra is váratlanul – ezt kértem, és most megkaptam. Az azóta eltelt egy hónapot nem adnám oda a
korábbiakért... Egyelőre Z-ban, N-on tervezzük az Országért élést. Teli vagyok reménységgel. Nagy öröm, hogy a Párom is támogat...
A kommuna ellen azért dühöngünk, mert ahhoz, hogy belássuk igazát, szükségességét, újjá kellene születnünk. Most úgy látom, hogy eddigi életem, 49 évem summája:
hogyan tudnám az újjászületést megúszni, hogyan tudnék olyan üzletet kötni a Mesterrel, hogy odaadok én bármit, csak magamat nem. Nem hókuszpókuszolt bele az
életembe, hanem hihetetlen gyöngédséggel csak terelgetett, és várt tapintatosan...
Amíg az ember a háborgó hullámokat nézi, fél, retteg, hogy elsüllyed. Retteg és fél a
kommunaépítés és együttélés nehézségeitől is: tud-e három asszony adott esetben két
platnin főzni? Ha Jézusra néznek, biztosan tudnak. Tud-e két család újjászületni? Ez
itt számomra a tulajdonképpeni kérdés! Szeretettel ölelünk – Matyi és családja
Városmajor, 2001. március 3.
Márk 70 körül írta evangéliumát, s a mai evangéliumi történetből mindössze ennyiről
értesít: Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Mért ilyen
szűkszavú, mért hagyta el a kísértés tárgyát, ezt az érdekes történetet? Éppen ő, aki a
tisztátalan lelkek iránt nagyobb érdeklődést mutat, mint a többi evangélisták együttvéve: Márk egymaga tizenegyszer tesz említést róluk, míg a többiek csak nyolcszor.
Hogyan hagyhatta el mai történetünket evangéliumában éppen ő? Arra tippelek, hogy
nem ismerte. Ha ismerte volna, dehogy hagyta volna ki.
Miért nem ismerte? Mert még nem volt leírva. Úgy képzelem, hogy egy keresztény
csoportot felháborított az, amit Márk csinált. Valakik azt is tudni vélik, hogy ez a csoport Galilea északi részen és Szíria déli részén tanyázott. Azért háborodtak fel, mert
Márk evangéliuma minden bőséggel hozza a történeteket arról, hogy miként szabadított meg Jézus ideg- és egyéb betegeket a tisztátalan lelkektől, de alig hoz valamit Jézus tanításaiból, nem ismer se hegyi-, se síksági beszédet; alig valamit ismer. Jó, hogy
felháborodtak. Felháborodásuknak köszönhetjük a Q-t. Hát az meg mi? Első betűje a
német forrás szónak: Quelle. Ez a Q egy gyűjtemény a Jézus-mondásokból, magyarul

10

Nagyböjti napló

Logion-forrásnak mondják.
Honnan tudjuk, hogy volt ilyen? A német protestáns teológusok találták ki. Hogy miként, elmondom. Máté és Lukács evangéliuma 80 körül készül el. Ők már ismerik
Márkot. Hozzák is nagyjából az egész márki anyagot. Ezen felül van Máténak is külön anyaga, pl. a történet az öt okos és az öt balga szűzről, az egy dénárról, s az
ítéletről, amelyen majd csak az számít, hogy adtunk-e enni az éhezőnek. Van
Lukácsnak is külön anyaga: pl. tékozló fiú, irgalmas szamaritánus, hűtlen sáfár. Ezenfelül van olyan anyag Máténál, Lukácsnál, amit mind a ketten hoznak. E közös anyag
eredete – a Q. Ezt a közös anyagukat nem ők gyűjtötték a hagyományból, hanem készen találták: átvették a Logion-forrásból. Ezt a németek találták ki vagy száz éve, s
azóta tartja magát az elmélet. Az egész világ tudósai igazodnak már hozzá. A Q
átvétele folytán van Máténak hegyi-, Lukácsnak síksági beszéde és még sok drága
kincse.
A Q átvétele következtében van Máténál is, Lukácsnál is – kísértés-történet. Honnan
tudta vagy tudták a Q összegyűjtői, hogy mi történt a negyven nap alatt a pusztában?
Hisz Jézus egyedül volt ott! Elmondhatta a tanítványoknak, hogy miként kísértette
meg őt a Sátán. Ez az egyik lehetőség. A másik meg az, hogy a Q összegyűjtői maguk csinálták meg ezt a történetet? Miért tették volna? Felháborodásukban, hogy
Márk tölti a drága pergament a maga gyógyítási sztorijaival, s a lényeggel, hogy mit
tanított Jézus, alig törődik. Ezért aztán a Q szerzője, szerzői a Logion-forrás elejére,
mintegy bevezetésként szerkesztenek egy történetet, amelybe mindent beleraknak,
ami fontos a jézusi tanításból. Nézzük, mi az?
Elsőűl: nem a kenyér, a forint, a dollár, a nagyobb jövedelem, a többet birtokolni akarás a minden, hanem az Isten igéje, amely ennek az ellenkezőjét mondja: keressük
csak az Isten Országát, építsük csak meg a szeretet birodalmát, s közben ráadásként
hozzáadatik nekünk, ami kell földi létünk fenntartásához: a kenyér, a ruha, a lakás.
Másodikul: nem a dicsőséget és a hatalmat kell kergetnünk, mert ez annak rendje és
módja szerint a Sátánnak jutott, és a Sátán adja oda annak, aki hajlandó a Sátánt s a
hatalmat s a dicsőséget imádni. Hanem az Istent kell imádni, aki nem hatalmas, hanem csak mindent adó és mindent elviselő, és aki az Istent imádja, az olyan lesz,
mint az Isten: mindent adó és mindent elviselő.
Harmadikul: nem szabad vakmerően bizakodni, hogy Isten angyalai megóvnak minket, hiszen Jézust sem óvták meg, és el kellett mennie a Golgotára, hanem
istenkísértés nélkül kell megadnunk magunkat a szeretet életének, hogy sorsunk Jézusé és az Istené legyen, hogy elmondhassuk: Sorsom az Isten!
A rövid prédikáció ezzel véget ért. Ennyi idő adatott ma nekünk. Amen.
Városmajor, 2001. március 4.
Nemcsak Torgyán-vihar dúl a magyar közéletben, hanem szekta-vihar is. Módosítani
akarják az 1990. évi IV. törvényt, megkülönböztetni az egyházakat meg a szektákat.
Mióta megírtam levelemet a Népszabadságban a kedves szektás meg nem-szektás
testvéreimnek, többen megkeresnek. Így az ATV Nyitott száj! műsora is. Több test-
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vérem azt tanácsolta, hogy ne vállaljam, de én annyira nem vagyok bővében a megnyilatkozási lehetőségeknek, hogy okvetlenül elvállalom, ha valahol beszélni engednek. De azért egy kicsit frászban is vagyok miatta, így hát készülgettem a számítógép
előtt az élő adásra. Íme:
A szektákat is támogassa az államhatalom!
Nem! Csak a nem-szektákat támogassa az államhatalom!
Ha a szekta, meg a nem-szekta Isten gondolatait gondolná, akaratát valósítaná, akkor
az államhatalom egyiküket sem támogatná, hanem csak tűrné valahogy őket – ha demokratikus volna az államrend, és tiltaná őket, ha diktatórikus volna az államrend.
Miért? Azért, mert Isten gondolata-akarata ez:
1. Ne uralkodjál se többségként (demokrácia), se kisebbségként (diktatúra), hanem csak szolgáld azokat, akik nem törekednek kiváltságokra.
2. Ne ölj, ne kényszeríts, se háborúban, se békében senkit, hanem csak viseld el,
ha téged ölnek, kényszerítenek.
3. Ne akarja többet birtokolni, mint amennyi embertársadnak jut, hanem oszd
meg javaidat velük, s érd be a mindegyiküknek jutó egy dénárral.
Isten gondolatai és akarata tehát ellenkezik azzal, amit az ember magasáig még el
nem jutó ösztön akar, s az állam – szerény lehetőségeihez mérten – csak egyeztetiszabályozgatja ezt a rendre önös ösztönt; ennek folytán az állam mint magától idegent legfeljebb eltűri az Isten gondolatainak, e minőségileg más világnak a jelentkezését.
Mivel a szekta meg a nem szekta megmarad ezen az önös érdekek által irányított
ösztön-szinten, ezért igényli az ösztön-szabályozgató államhatalom támogatását: kivételezéseit.
Az államhatalom miért akar különbséget tenni köztük: egyeseknek kedvezni,
másoknak nem? Jobban bízik a nem-szektákban, mert ezek vezetői számára megbízható, az állammal konform úriemberek, míg a szekták még nem bizonyították be
eléggé, hogy konformak az államhatalommal.
Egy társaság akkor érdemli meg a vallás nevet, ha eléri az ember magasát, azaz le
tudja győzni azt, amit a mindig önös ösztön akar képviselni. Ennek következtében a
vallás, ha megérdemli ezt a nevet, magasabb rendű, mint az államhatalom. Ha az államhatalomban van etikai érzék, azaz ha van valami fogékonyság az államhatalom
képviselőiben az iránt is, ami több, mint önös ösztön, akkor meg fogja becsülni a vallás képviselőit. A támogatást már nem fogja gyakorolhatni vele szemben, (egyebet is
nyújtani neki, mint ami az önös ösztönök szabályozásából következik; egyebet is
nyújtani neki, mint ami minden állampolgárt megillet), mert a vallás – ha marad az,
ami – ezt a kivételezést el fogja hárítani magától. Az államhatalomnak azért kell nagyon megbecsülnie az így definiált vallás képviselőit, mert a vallás olyasmit szolgál,
amit az államhatalom is akar szolgálni a maga szerény lehetőségei között. Minden
fúzió az állam és vallás között azt eredményezi, hogy a vallás leszáll az állam
lehetőségeinek a szintjére, s ezzel a vallás szektává vagy nem szektává lesz. A szekták és nem-szekták ugyanis egy közös gyékényen árulnak: kivételezettek akarnak lenni. Az állam lehetőségei azért szerények, mert az állam függ mindig valami olyan ha-
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talomtól, amely nem a kiváltságmentesség alapján áll – akár Moszkva, akár a nemzetközi pénzvilág, akár az állampolgárok törekvése különböző kiváltságokra – ennek a
neve.
A nem-szekta olyan vallási társaság, amely államtól megszerzett kiváltságokat élvez.
A szekta olyan vallási társaság, amely törekszik ezekre, de még nem kapta meg. Vannak viszont olyan emberek is, akik emberhez méltatlannak tartják a kiváltságot. Állam és egyház, a trón és az oltár szövetsége mindig valakik kiváltságát biztosítja. Jézus korában: a főpapok, írástudók és vének kiváltságait – Jézus és tanítványai kárára.
Szent István korában a bajor lovagok, a keresztény papok, a hűséges törzsfők kiváltságát – a pogány papok, Koppány és Vazul kárára. Ferenc József klasszikus megfogalmazásában: a hadsereg és a klérus – a többi zérus. Ady Endre viszont így fogalmazott:
Nem volna más vallás, / Nem volna csak ennyi: Imádni az Istent / És egymást szeretni.
Jézus vallásokon is túlmutató fogalmazásában: Szeresd embertársadat úgy, ahogy magadat szereted – ez kizár minden kiváltságot.
Nevezzük a kiváltságra nem törekvőket - jóakaratú embereknek. Törekvésük – a kiváltságokra nem ácsingózás. Ezt a jézusit lehet szolgálni a társadalomban és az egyházban is, ha nem törekszünk kiváltságra. A trón és oltár szövetsége viszont a történelemben mindig kiváltságokat szolgált.
Ellene vagyok annak, hogy legyenek kiváltságolt emberek és társaságok. Senki se legyen kiváltságolt! Akiket jóakaratú embereknek gondolok, azokat támogatom az
adóm egy, két vagy több százalékával. Ez nem kiváltság, mert mindenki megteheti.
A jóakaratú emberek formálják az egyházakat és az államot is. Ez a kívánság lehet
utópia, de ez az Isten országa megszületésének az útja.
Városmajor, 2001. március 10.
Nagyböjt 2. vasárnapján már hosszabban prédikálhattam Széphalmon, tettem is.
Úgy nyolc nappal e szavak után magához vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment
egy hegyre imádkozni. Márk és Máté ugyanezen szavakkal vezeti be Jézus színeváltozásának történetét, csak ők hat napot említenek. Az eltérés oka, hogy a zsidók másképpen számítják az időt, mint a rómaiak. Ha a szóban forgó szavak az első napon
hangzottak el, s utána eltelt hat nap feljegyzésre nem méltatott események nélkül, s a
nyolcadik napon megy Jézus a három tanítvánnyal a hegyre imádkozni, akkor zsidó
időszámítás szerint hat eseménytelen nap után mennek fel a hegyre. A római
időszámítás szerint viszont figyelembe kell venni azt a napot is, amelyen a szavak elhangzottak, és azt a napot is, amelyen felmennek a hegyre, s ezért nyolc nap múlva
történtek a dolgok.
A mai perikopa nem tartalmazza a hat, ill. nyolc nappal korábban elhangzott szavakat, de aligha érthetjük meg nélkülük, hogy végül is, miért került sor a
színeváltozásra. Hát, a szavak azok voltak, amelyekkel Jézus első ízben jelenti be a
tanítványoknak, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vén-
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ektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell
támadnia. S ehhez a bejelentéséhez kapcsolódóan még azt is elmondja, hogy ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, naponként vegye fel keresztjét, s úgy kövessen engem. Ezek után a bejelentések után hat-nyolc napra megy Jézus a hegyre
imádkozni, és viszi magával Pétert, Jánost és Jakabot.
Mi történt a bejelentés és a hegyre imádkozni menés közötti héten? Egy árva szó
sincs erről az evangéliumban. Pedig kellett valaminek történnie. Jelentős dolognak
kellett történnie, mert az evangéliumokban páratlan egy ilyesfajta időmegjelölés.
Olyan van, hogy másnap, olyan is, hogy Jézus harmadnapon feltámad, de olyan, hogy
hat nap múlva, nyolc nap múlva, egy hét múlva nincs, csak ezen az egyetlen helyen, s
ami még külön is nyomatékozza, hogy ezt a különösséget hozza mind a három szinoptikus evangélista. Mondjuk, a zsidó hét első köznapján, vasárnap hangzottak el
ezek a szavak. Ekkor jön a hat nap: hétfő-kedd-szerda, csütörtök-péntek-szombat, és
a következő vasárnap megy Jézus a három tanítvánnyal – nem a Tizenkettővel – a
hegyre imádkozni. Mi történt vasárnaptól-vasárnapig. Mondhatnátok: semmi; ha történt volna valami érdemleges, biztos megjegyezte volna az élő hagyomány, s belekerült volna Márk evangéliumába, Máté meg Lukács átvették volna abból. Nem hiszem,
hogy nem történt semmi. Azt hiszem, hogy történnie kellett valaminek. Mire alapozom? Erre a furcsa időbeli pontosításra? Nemcsak arra.
Péter ott hagyta Kafarnaumban a feleségét, János és Jakab pedig Zebedeust, az apjukat, aki jól menő halászvállalkozó volt a Galileai-tengeren, s akinek még azt is el kellett viselnie, hogy a felesége, Jakab és János anyja, Szalóme, anyagilag is támogatta
Jézus vándorfőiskoláját, míg Zebedeus kereshette a pénzt, dolgozhatott a béreseivel
(Mk 1,20). Ezek a fiatalok nem azért hagytak ott feleséget, apát, hálót s jólmenő halászvállalkozást, hogy csatlakozzanak valakihez, akit a nómenklatúra elvet, keresztre
feszít, s – miként a mesében a harmadik fiú – ő majd a harmadik napon, borjúnyúzó
kiskedden feltámad. És még mit nem csinál, miután annak rendje és módja szerint kivégezték? Ők pedig tagadják meg magukat, szépen vegyék fel a keresztet, s még
szebben kövessék Jézust, menjenek utána. Nem oda Buda! Nem erre alkudtak! Meg
is mondják ezt Jézusnak. Valami másért mentek utána a Mesternek. Az Isten
Országáért, ami számukra azt jelenti, hogy Isten helyreállítja Izrael számára
királyságot, s a megszálló pogányokat, a rómaiakat hazakergeti Izraelből. Erre alkudtak. Még a feltámadás után is ezt kérdezik utoljára a mennybe fel- s visszamenő Jézustól: Mostanában állítod helyre Izrael számára a királyságot? Tudjuk Mátéból,
hogy Péter tiltakozik is a képtelennek tartott bejelentés ellen, mire Jézus elzavarja őt
magától: Távozz tőlem te, Sátán! Hát ezek az előzmények. S ezt követően egy hétre
viszi Jézus a hármat imádkozni a hegyre.
Ha regényt írnék még egyszer Jézus életéről – egyszer már megtettem, a KIO ötödik
könyve, a Nem fogadtuk be! valójában Jézus-regény –, akkor ebből a hat napból csinálnék egy jó húsz lapos epizódot. Elmondanám, hogy a bejelentés és Péter lesátánozása után kitör a válság a Tizenkettőben. A kafarnaumi eukharisztikus beszéd után is
kitört már egyszer. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak
vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: Ti is el akartok menni? (Jn 6,
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66-67) Ekkor még Péter áll a lábán: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. De azóta vége már a mindent beragyogó galileai tavasznak, túlvannak a
Föniciába visszavonulás akár hónapjain is, s hazafelé jövet Fülöp Cezáreájában
megtörténik a bejelentés a kereszthalálról, Péter tiltakozása és lesátánozása. Hogyan
tudja ezek után a maradék tizenkettő továbbszőni álmait Jézusról, a Messiásról, a
politikai szabadítóról? Hogyan nem mennek el ők is a maguk útján, visszavonulván,
elhagyván a Mestert? Ehhez kellhetett Jézusnak a hat nap. Hogy rábírja őket:
maradjanak meg mellette. Hogyan csinálta? Egy regényíró tudná csak megmutatni.
Fülöp Cezáreájától a Tábor-hegyig jó 60 km az út. A hagyomány szerint ez volt a
színeváltozás hegye, ott van Názárettől keletre, mintegy húsz kilométernyire. Hat nap
alatt könnyű megtenni a távolságot, s Jézus közben okítja őket. A későbbi szenvedésbejelentések kapcsán Az evangélisták megjegyzik, hogy a tanítványok nem értették
Jézust, de féltek megkérdezni őt, hogy mit jelent. Mitől féltek? Hogy újra lesátánozza
őket Jézus. Miért maradtak meg mellette, ha nem értették, amit mond? Talán erre ad
választ a színeváltozás a Tábor-hegyen.
Jézus rendre az éjszakát választja imádkozásul. Mire felmásznak a hegyre, le is száll
az éj. Rendes ember akkoriban nem gyújt lámpát, spórol és alszik. A három tanítvány
ezúttal is ezt választja, miként majd a Getszemáni kertben is. Lehet, hogy elkezdtek
ők is imádkozni – fekve. Nem kellett nekik dorlotin, eunoctin sem, hamar befejezték
az imádkozást és aludtak. Péter is megbocsátotta már Jézusnak a lesátánozást, ő is alszik. Megy az könnyen, csak mondani kell:
Lecsukódik már a szemem, De a tied nyitva Atyám, Amíg alszom, vigyázz reám! El is
aludt, mire a szöveg végére ért. Nem zavarják Jézust, imádkozhatik annyit, amennyit
akar.
Jézust azonban nem nyomja el az álom. Alighanem többek között azért sem, mert
nem feküdt le, hanem járkált, ült vagy térdepelt. Hogy mi történt a bejelentést követő
hat nap alatt, nem tudjuk. De arra következtethetünk, hogy Jézusnak nem ment ki a
fejéből a bejelentés, és ahogy a tanítványok a bejelentést fogadták, s amikről – ezt a
fogadást kivédendő a hat nap alatt beszélgetett velük. És miközben imádkozott
– arcának színe elváltozott,
– ruházata villogó fehéren szikrázni kezdett,
– egyszerre két férfi, Mózes és Illés beszélgettek vele,
– dicsőségben jelentek meg,
– Jézus haláláról beszélnek, melyet Jézusnak Jeruzsálemben kell elszenvednie.
Közben a tanítványok felébrednek. Nagyon is tetszik nekik, amit látnak. Péter javaslatot tesz Jézusnak: Készítsünk három sátort... Még ki sem mondja, felhőbe kerülnek,
megrémülnek, s a felhőből hang hallatszik: Ez az én kiválasztott fiam, rá hallgassatok. S miközben hallják a hangot, eltűnik Mózes, Illés és felhő, egyedül Jézus marad
a színen, s jöhetnek le a hegyről.
Azt hiszem, ez volt a hat napos kemény birkózás záró aktusa Jézus részéről.
Próbálom kitalálni, mi mehetett végbe a három tanítvány lelkében a Tábor-hegyen tapasztaltak után.
Nem értjük és nem értjük és nem értjük. De Mózesnek és Illésnek ez az egész ke-
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resztre-feszítés elfogadható. Egész nyugodtan beszélgettek Jézusnak Jeruzsálemben
beteljesülő haláláról. Mózes és Illés mégiscsak érdekeltek Izrael dolgában. Ha nekik
jó, mi mit okoskodunk? S végül a hang a felhőből. Nem akárki ez a Jézus. Biztosan
az Isten kiválasztottja. Hova a fenébe mehetnénk el tőle? És kihez? A farizeusok tóramagyarázataihoz, megtarthatatlan ezernyi vallási előírásához? Nincs hova mennünk.
Maradunk.
Jézusnak újra sikerült továbbtaszigálnia a szekeret. Immár abban a szituációban, amikor világosan látja már, hogy a nómenklatúra, a főpapok, írástudók és vének Golgotát
készítenek.
Az Isten Országa mindig ilyen szekértaszigálással megy előre. Ilyen szekértaszigálás
az is, ami itt, ezeken a miséken történik. A szekeret taszigálni kell. Akármilyen
kevésre is jutunk. Hinni kell abban, hogy Jézus a kiválasztott Fiú. S örülök annak,
hogy a Népszabadságban is megjelenhetett a Szektásoknak és nem-szektásoknak írt
levelem. Hogy a hét elején az ATV-ben elmondhattam, hogy egyszer be kell fejeződnie annak, hogy az egyházak függjenek az államtól. Azért kell befejeződnie, hogy elmondhassuk, amit Jézus ránk bízott, hogy boldogok a szegények meg a szelídek, s
azok, akik csak az istennektetszést akarják, azt éhezik és szomjazzák. Amen.
Budavári, 2001. március 15.
Február 28-án volt hamvazószerda, a szentmise végén hamvazkodtunk. A kisközösségi rítus szerint: a körben ülők egymást hamvazzák, s miközben a hamuval keresztet
rajzolnak szomszédjuk homlokára, mondanak is valamit, ami a szívükből jön. Akár a
hagyományost: Ember porból lettél, s porrá leszel, akár valami mást, pl.: Újulj meg
Teremtőd képére!, vagy Kövesd Jézust!, stb.
Másnap délután március elsején átadtam Kristófnak, a Bokor új és egészen ifjú tipográfusának, a Koinónia és a Napló félkész anyagát, s havi penzum terhétől így megés felszabadulva mentem a Szellemi Búvárokhoz szemináriumra, melynek megszavazott témája ez volt: Szabadon cselekszünk vagy meg van írva a sorsunk? Sajnálom,
hogy nem volt magnó. Hiába akarnám visszaidézni, ami ott elhangzott. Vagy húszan
ültünk a körben. Voltak újak is, és köztük fiatalok. Jönnek-e a következő alkalomra?
Megtapadnak-e? Nem lévén egyházközségem, nekem ez a szeminárium a halastavam. Az itt megtapadókból halászok a kisközösségekbe.
VI. Pál azt írta ezekről 1976-ban az Evangelii Nuntiandi kezdetű írásában (enciklika),
hogy ők az Egyház reményei. Mért éppen ők? A pápa így fejezte ki reményét: tárgyai és alanyai az evangelizálásnak. Hogyan kell ezt érteni? A hagyományos egyházban vannak hívek és papok. A papok az evangelizálásnak az alanyai: ők evangelizálják
a híveket, tehát a hívek az evangelizálás tárgyai. A kisközösségben nem így van. Ott
nem a papot hallgatjuk: ott mindannyian beszélünk. Nem egyszerre, hanem szép sorban egymásután. Mindenki elmondhatja, amit a Lélek neki mond. Addig, addig –
évek telhetnek el bele –, amíg szép sorjában meg nem táltosodnak. Ezután ők lesznek
táltosai egy új kisközösségnek, amelyet ők gyűjtenek egybe, ők halásznak ki a nekik
adott halastavakból: egyházközségből, munkahelyükről, ismerőseikből, akárhonnan.
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Mert a kisközösség = tanítványt nevelő iskola, mely tanítóvá neveli őket.
Amikor a pápa ezt az enciklikát megírta, akkor a Bokor kisközösségei már negyedik
évtizedükbe fordultak. Túl voltunk a bebörtönzések első nagy hullámán. Élt és virult
már a második nemzedék is. A bebörtönző, szegény kommunisták pedig elfáradtak:
már a puha diktatúránál tartottak. A Helsinki Megállapodást is aláírták. Ez tartalmazta
a személyi jogokat: kisközösséget is szabad csinálnunk. Mikor megjelent a
Megállapodás szövege a Hivatalos Közlönyben, Udvardi csanádi püspök be akarta
azt másolni egyházmegyei közlönyébe, de a Párt nem engedte neki. A Népszabadság
se másolhatta le. Hát erre még volt ereje a Pártnak, de a bebörtönzést abba kellett
hagynia: nem volt módja minket tovább börtönözni. Mit csináljanak szegények ezzel
az egyházat újító, ifjító társasággal?
Aki nem ismeri a történelmet, ki nem találná, hogy mit csináltak. De aki ismeri, tudja
magától, hogy az egyházhoz, annak hierarchiájához fordultak. A kommunisták is
megkeresték a főpapokat, írástudókat, véneket. Megmagyarázták nekik, hogy a
kisközösségek valójában nem is az államnak az ellenségei, hanem az egyháznak, tehát intézkedjenek. S azok elhitték? Dehogy hitték! Főpapok, írástudók és vének nem
agyalágyultak, csak szövetségesei a trónnak. Úgy, mint annak idején Kaifás – ha
akarta, ha nem – szövetségese volt Heródesnek meg Pilátusnak. A trón és oltár szövetsége formálja a történelmet. S a trónnak (az államnak) van hadserege meg
rendőrsége meg pénze, s ennek következtében ő diktál az oltárnak; már mint a főpapoknak, írástudóknak, véneknek.
Lékai, a magyar Sion ormán ülő bíboros és társai nem hittek el semmit, de intézkedtek. Kicsit vonakodva, de intézkedtek. Nem volt kecmec, intézkedniök kellett. De hát
hosszú történet ez. Két-három kötetre valót írtam s publikáltam már róla. Ide nem
írom újra. Intézkedtek, s a kisközösségek már nem a Párttól, hanem saját egyházi vezetőiktől szenvedték el, amit rendre el kell szenvednie annak, aki megmarad a jézusi
úton. De ahogyan átvészeltük a kommunista kemény diktatúrát, átvészeltük a puha
diktatúra pártjától irányított egyház intézkedéseit is. 1982-re gyakorlatilag eretnekké
nyilvánítottak Magyarország püspökei egy szálig, s kitiltottak templomainkból. Csak
Magyarországra vonatkozó hatállyal lettem eretnek, Hegyeshalmon túl nem voltam
az. Nem, mert Róma nem állította, hogy eretnek vagyok, csak 1987-ben helybenhagyta a hazai rendelkezést arról, hogy kitiltottak a templomokból. Várhatott volna
Róma, nem öt évet, hanem hetet; várhatott volna 1989-ig, s akkor megúszta volna,
hogy szóljon bármit is ügyünkben. Mert akkorra már itt volt a glasznoszty meg a peresztrojka.
1989 végén világútlevelet kaptam. Utoljára egyetemistaként voltam ’39-ben Nyugaton. Több, mint ötven esztendő után, ’90 első napjaiban kimentem Bécsbe – ott nem
voltam eretnek –, s prédikálhattam egy nagyot a bécsi piaristák Maria treu nevű hatalmas barokk templomában. Telt, múlt az idő, s Róma utasította a magyar püspököket, hogy ideje már rendezni ezt a Bulányi-ügyet. Szegény magyar püspököknek
1997 szeptemberében rendezniök kellett az ügyemet. Hát nem örültek, hogy rendezhették? Nem bizony, mert ’76-tól ’97-ig sok víz lefolyt a Dunán, s addig-addig mondogatták, hogy eretnek vagyok, hogy a végén maguk is elhitték. (Azért ezt a püsp-
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ökökről nem mindről hiszem el.) Ügyesen találták ki ezt a kommunisták: a püspökök
a papoknak, a papok meg a kedves híveknek egyre jobban és jobban megmagyarázták, hogy mi minden miatt vagyok is eretnek. Élőszóban, sajtóban addig magyarázták
bűneimet, hogy nehéz volt húsz év után visszatáncolniok.
De hát változik a világ. Más lett a trón. Nem Rákosi meg Kádár, hanem immár Antall
József ül rajta. Életfogytiglani bebörtönzésem miatt az igazságügyminiszter
bocsánatot kér, a nyugdíjamat felemelik, a Bokrot kitűntetik Sebők-díjjal, stb. Ehhez
a trónhoz is alkalmazkodni kell. Ki is adták a papirost a püspökök, hogy most már
visszamehetek a templomba. Csakhogy nincs templomom. Azokban nem az építő
hívek, hanem a püspökök meg a papok az urak. Ők meg nem kérnek meg rá, hogy
azokban is, ott is rontsam a levegőt. Ha nem is vagyok eretnek, még sem kérnek
belőlem. A Városmajorban lakom, szóltam is mindjárt az ottani plébánosnak, hogy
szívesen segítek neki. Azt válaszolta, hogy ezt meg kell beszélnie paptársaival. Erőst
beszélgethetik a témát, mert lassan négy éve lesz, hogy szóltam neki, de még nem
válaszolt. Pedig igen derék ember, ifjúságában tagja is volt a Bokor egyik csoportjának. Jó papként biztos, hogy megkérdezte erről püspökét. Ezért nincs válasz.
Külföldön viszont van. A magyar püspökök szóvivője Genfben elmondta, le is írta
papirosra: Bulányi beintegrálhatatlan az egyházba. Leírhatja nyugodtan. Nincs módunk tiltakozni ellene, mert a katolikus sajtó idehaza a szóvivő meg azoknak a
püspököknek a kezében van, akiknek viszi a szavát – a szóvivő. Ide nem írom a nevét, mert egy kedves rendtársam ő, maga is piarista.
Így aztán marad nekem a Szellemi Búvárok Egyesülete, ott halászhatok. Nem tudom
ide írni, hogy mi hangzott ott el március első napján, mert nem volt magnó. De azt,
amivel készültem e találkozóra, azt ki tudom szedni a gépemből.
Szabadon cselekszünk, vagy meg van írva a sorsunk?
Persze, hogy szabadon. Nem vagyunk bábok, s megalkotónk sem bábjátékos. De akkor miért kapott a múltkor ez a kérdés a legtöbb szavazatot. Mert ott bujkálhat a
kérdés akárkiben, hogy Isten hogyan engedheti meg ezt vagy amazt.
Ha Istent végső oknak gondolom, s nem közvetlen oknak, nem merül fel ez a kérdés.
Ez esetben szidhatom a körülmények összejátszását, mért akkor mentem el a ház
alatt, amikor kiszabadult a falból a tégla, mely fejemre esett, de Istent nem szidhatom, mert a téglakilazulás és a sétám idejét nem ő passzította egybe. Nem ő vitt ki a
Don-kanyarba, nem ő ült a Volán mellett, amikor a zebrán a kocsi ellapított stb. Ez
esetben viszont egy olyan világban élek, amelyben Isten tehetetlenül nézi, hogy kivigyenek a Don-kanyarba, éppen akkor lazuljon ki a tégla, éppen akkor menjek át a
zebrán. S az ember ragaszkodhatik egy olyan istenképhez, amelyben van végzet, van
isteni előrerendelés, és Isten belenyúl egyedek és nemzetek életébe, megmenti őket a
fenyegető veszedelmektől. – A fizikai erők fizikai erők, az Isten pedig csak inspirál, de
nem avatkozik be a történésekbe.
Ezzel a szöveggel készültem, de nem erről volt szó. Mindenki azt mondta, hogy bizony meg van írva a sorsunk. Kinek ilyen, kinek olyan, azt kell viselnünk. S én beszélhettem arról, hogy akármilyen rossz sorsban is lehetünk Isten gyereke; s akármilyen jóban is, elkutyulhatjuk az életünk. Mire a húsz jelenlevő mindegyikét meghall-

18

Nagyböjti napló

gattam, megtáltosodtam. Hogy jól táltosodtam-e, abból tudom majd meg, hogy ott
lesznek-e a következő szemináriumon azok, akik hallották, amit mondtam.
Másnap jött egy bajba került testvérem. Adtam neki, amit kért, sokat. Hálálkodott.
Mondtam, hogy ne tegye. Gyakran teszünk ilyet, amikor valaki megszorul. Nyugtát
se kérünk: ha nem adnád vissza, ennyivel kevesebb pénz menne ki Indiába az
éhezőknek! Évtizedek óta folyik ez a Bokor körében. Senki sem élt még vele vissza.
Legtöbbször nem is tudjuk, hogy ki segített kinek.
Szombat este, 3-án pedig rövidet prédikáltam Széphalmon arról, hogy Jézust megkísértette a Sátán. Azért csak rövidet, mert Mezőtúrról jött egy pap lelkigyakorlatot tartani, s nem akarta kihagyni a szombat estét sem. A széphalmi plébános egyébként bátor és igaz ember. Már két éve beengedett templomába: szombatonként misézhetek,
prédikálhatok nála. Pedig neki is van püspöke. De ő azt gondolja, hogyha már egyszer rehabilitáltak, s a hívei igénylik, hogy beszéljek nekik, ő engedi, ha nem is nézik
nagyon jó szemmel valakik ezt az engedélyezést. Nem járt rosszul, mert Róth Pistiék
jönnek sűrűn, ha nem is mindig, és gitároznak, zongorálnak, énekelnek Inárcs-módra,
s mise végén még körbe is állítják az egész templomot, s énekelnek valamit, ami még
szebb, mint amit addig énekeltek.
Vasárnap délelőtt nyugi volt, de délután jöttek öregharcos barátaim. Olyikkal, már 56
éve csinálom a Bokrot, de a többiekkel is barátkozom ötven vagy harminc éve. Háromkor kezdünk szentmisével. Könnyű a dolgom, mert elsütöm azt, amit szombaton
elmondtam Széphalmon. Le van az írva már, törtem eleget a fejem a hét folyamán,
hogy elkészüljön. Csak felolvasom, az evangélium után. Akkor kiteszem az órám,
hogy lássa Jutka, mikor telik le az öt perc csend. Rendre ő ül a mellettem levő széken.
Ez a Jutka egy olyan teenager külsejű kislány, de van már hét gyereke, a legnagyobbikat most két éve eskettem; harminc éves a barátságunk, akkor volt először lelkigyakorlatomon. Ő kezdi a kört. Kb. 12-en vagyunk, ha egyikük se adja 5 percnél alább,
akkor bizony öt óra lesz a mise végére; de van úgy, hogy már félötre befejezzük.
Olyankor van így, amikor nem mondok nagyon felháborító dolgokat.
Utána kávézás, majd az ehavi névnapos(ok) felköszöntése következik. Szigorú, évtizedek-alakította bokor-rítus szerint. Felállunk s énekelünk:
Serkenj fel kegyes nép, mosolyog az hajnal,
Aranyszárny tollakkal repdes mint egy angyal.
Ingó-bingó zöld fűszál szépen felöltözik,
Liliom, rózsával meg is törülközik.
Amennyi fűszál van a tarka mezőben,
Amennyi vízcsepp van a tenger medrében,
Annyi áldás szálljon..............fejére,
Annyi áldás szálljon mindnyájunk fejére.
Ezután egymás szemébe nézve – emiatt néha kilöttyen egy-két csepp a drága nedűből
– koccintunk, s iszunk. Az egész szertartást bevezeti egy szónoklat a névnapos dicséretére. Az a szónok, aki a legtöbb dicsérni valót tudja az ünnepeltről. A dicséreteket a
névnapos nem mindig tenné ki az ablakba. Hogy könnyebben viselje a dicséreteket,
ajándékot is kap: valami szép könyvet, s benne valami igazán szívre ható, immár nem

Nagyböjti napló

19

csúfondáros, hanem jézusi szöveget. Ezután következik az ünnepi torta, amelyet
rendre Teri készít. Ha dióstorta készül, akkor én töröm meg hozzá a Budaváriban
termett diót.
Miközben eszegetünk, beszélgetünk. Van miről, mert ez nem alapközösség, hanem
csoportközi alakulat. Ha jól számítom, vagy hat különböző közösségből jön egybe.
Eredetét most nem mondom el, de 23. éve találkozunk már négyhetenként, s nyaranként együtt töltünk hat napot. Kell-e mondanom, hogy mióta van Budavári, ott vagyunk, mert közel a Balaton. El ebből a közösségből nemigen megy senki, a kihalókat pótoljuk fiatalabbakkal. Már hármat sirattunk meg közülük. Így lehet örökéletű egy
közösség. Csinálhatjuk-e tovább odaát is? A már odaát levő tagok nem jönnek vissza,
még álmunkban sem, hogy erről valamit eláruljanak. Nagyon titkolóznak. Ha odaátra
kerülök, majd szervezem őket, ha még maguk nem tették.
Ez tulajdonképpen nem is igazi Bokor-közösség, mert nincs benne házi feladat. Akkor mivel töltjük az időt? Hat órakor abbahagyjuk a fecserészést, s következik az,
amiért tulajdonképpen összejövünk. Pótkávé a neve a közösségnek. Hogy miért, most
el nem mondom... semmi köze a cikóriához, szigorúan szemeskávéból készül a fekete, amit mise után iszunk. Ez a közösség valójában bridzs-kör. Családi hagyomány,
amelynek Bokorba átplántálását még édesapám kezdte jó félszázada, amikor a lelkigyakorlatra Pestre jövők egy része nálunk tanyázott. Szóval hat órakor zsugázni kezdünk. Húzunk. Aki ászt, királyt húz, marad az én szobámban, aki csak kisebbet, megy
Teri szobájába, akik meg egészen kicsit húznak, kénytelenek beérni az előszobával.
Bűnünk enyhíti, hogy csak négyhetenként csináljuk, és csak tizenketten az egész Bokorból!
A március 4-i Pótkávénak volt egy jelentős témája is: mit mondjak másnap Juszt
László Nyitott száj c. műsorában? Arról van szó, hogy a parlamentben módosítani
akarják a ’90. évi IV. törvényt. Csak kétharmados többséggel lehet módosítani. Meg
akarják vonni az egyházak státust azoktól a szektáktól, amelyek valójában nem egyházak. Mit is mondtam el másnap erről, tudhatják, akik megnézték kedden az ATV-t.
Én nem néztem meg, mert kedden Gyökér, szerdán Öregek I, csütörtökön Papok I
meg IKV volt, pénteken Mag találkozók voltak. Így hívják azokat a közösségeket,
amelyekben előfordulok. Szerencsére ezek csak négyhetenként találkoznak, s utána
három hétig egyebet is csinálhatok.
Szombaton nagy megtiszteltetés ért. Eljött hozzám délután négy hölgy: egy katolikus,
és három a Jim Sanders-féle Krisztus Szeretete Egyházból. Ott volt Sanders felesége
is közöttük. Kilenc éve működik ez a társulat, s már is csak tíz olyan egyház van hazánkban, amelynek taglétszáma nagyobb az övéknél. Nagyon tetszett nekik, amit a
szektákról írtam a Népszabadságban, le is közölték újságukban az egész cikket. Kaptam érte tiszteletdíjat, s adományt is adtak borítékban. Nagy szeretetben beszélgettünk. Kijöttek Széphalomra is a misémre. Szerencséjük volt, mert ott találták Róth
Pistiéket is, s volt körbefogódzás is a mise végén. Az egy katolikus hölgy áldozott, a
másik három nem. Azóta nem kerestek meg. Ha megkeresnének, talán felajánlom nekik a vallásközi közösséget. Miért is ne? Ha hajlandók rá, én szívesen dialogizálnék
velük. A Bokor elvileg vallásközi közösség, ha gyakorlatilag nagyobbára színkatol-
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ikusok is alkotják.
Aztán vasárnap délelőtt ifjúsági mise volt, s benne Vincze Anikó témája: Mi a luxus?
Számomra megható volt, hogy a jelenlevők milyen tisztán képviselték az evangéliumi
szegénység-eszményt. Volt benne kritika is az ősök iránt, de nem bántó. Jó lett volna,
ha az ősök is hallhatták volna.
Budavári, 2001. március 16.
Hétfőn reggel 7 órakor megszólalt a kaputelefon, s mentem lefelé. Ott állt a ház előtt
a kocsi az utánfutóval. Az utánfutón mindenféle kőmíves szerszámok s a Kundra
ajándékozta szivacsmatracok a lelkigyakorlatozók dereka alá, hogy éjszaka ki tudják
heverni, amit nappal hallanak. A kocsiban meg a kőmíves-mester, Való Zénó és képzett segédmunkásai: Szabó Jancsi és Árvai Pisti. Megállás nélkül mentünk Lovasig;
község ez Alsóörs oldalában. Vagy jó húsz éve tartottam ott egy lelkigyakorlatot, s
egyik lelkivezetői sétámon felfedeztem a katolikus templom szomszédságában egy, a
kerítésen átnyúló lombú törökszeder fát. Ilyet csak egyet láttam még: 57-ben Takáchék kertje közepén a Bürök utcában, Budán. Elmondhatatlanul finom, vitamindús
gyümölcse van: vérszínű s majd akkora, mint a hüvelykujjunk utolsó íze. Már többször megpróbálkoztam ojtásával, de még nem sikerült. Vagy nem forrott össze, vagy a
nagy és vastag levelű lombot letépte a szél. Megint megszedtük magunkat
ojtóvesszőkkel. Újra próbálkozom. Budaváriban, lenn, a patakpartján, a
Káposztásban, minden portához tartozik egy 11 méteres szélességű, közel száz méteres sáv. Régen ebből a területből pénzeltek az asszonyok: ott volt a patak, könnyű volt
kertet csinálni, s a fejükön vitték a termelt kerti árút a közeli, csak 7 km-re fekvő vázsonyi piacra. Ma már nem használják semmire. Az alumínium bányászat is felelős ebben, mert vagy van vize a pataknak, vagy nincs. Az én sávomra a szél ültetett két
eper-szeder fát. Megnőttek, ojtásra alkalmasok. Aztán egy percre még megálltunk a
közeli Füreden is Madaraséknál megnézni őket, meg a Vidám Parkot, hogyha Zénó
keresi majd a nagy akácokat az orgonásban, lássa, hogy Park lett belőle a Madarasgyerekeknek. Az egy-egy perc megállás sokra megy, majd tíz óra lett, mire Budaváriba értünk.
Első tekintetem a kapunál a villanyórára esett. A piros fény nem világított. A nap folyamán sűrűn ki kellett menni hozzá, hogy méltóztasson működni az áramszolgáltatás. Semmit nem kapcsoltunk be, csak a világítást, és mégis kiugrott a biztosíték.
Zárlatos – mondták a kőmívesek. Szegény Zoli, a villamos mérnök, mindent
kiszámított, mi lehet és mi nem lehet egyszerre rákapcsolva. Semmit se kapcsoltunk
rá, s akkor is kicsapta a biztosítékot. Estére aztán megoldódott a rejtély. Hat órára
mentünk át esti misére a templomba. Visszajövet megkeresik a hívek a kertben a zöld
házikót, s közben egyikük villódzást lát a fűben, úgy a pince körül. Szent János bogár, márciusban? Korai volna. Zseblámpát hoznak. Egy elvágott, szigeteletlen villanyzsinór villogott. Beszigetelik. Honnan is van az a drót? Ez vitte az áramot a kút
fenekére a szivattyúhoz. A szivattyú közben feldobta a talpát, a drót meg ott maradt a
fűben. Kaszáláskor elkaszálhattam. Reggel, világosban, megkerestem a borostyánnal
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sűrűn benőtt pincefalon levő kapcsolót: be volt kapcsolva. Megoldódott a rejtély.
Többet nem csapta ki a biztosítékot sem a boyler, sem a hősugárzó.
De hát még nem mondtam el, hogy mért jöttek le a három kőmívesek. Aki járt a budavári lelkigyakorlatos házban, tudja, hogy két részből áll. A régiből és az újból. A
régit még talán a 19. században építették. 60 cm szélesek a falak. Zsalu közé rakták a
talajban bőségesen található köveket. A zsalu két oldalára a nagyobbakat, közéjük az
apróbbakat, s az egészet kitöltötték sárral. Mész nélkül, cement nélkül. ’85-ben én is
ezzel a módszerrel javítottam ki a falakat, ahol összeomlottak, s lyuk támadt, bár tettem a habarcsba meszet is cementet is. Ezenfelül, amikor jöttek a kőmívesek – nem
Zénóék, mert hol volt még akkor a Hang, hang se volt róla – lementünk vagy harminc
centivel a talaj alá a ház előtt és mögött, s felhúztunk egy betonréteget szigetelőnek.
Jobbról és balról nem volt szükség rá, mert jobbról Máté szomszéd nem régiben
épített házához tapadunk, balról pedig alapozunk, s téglából húzzuk fel a büszke előadó termet. Mindezen beavatkozások nem akadályozták meg a régi házat abban, hogy
belül a szobában, konyhában bőségesen omoljék a vakolat. Egyik lelkigyakorlatozó
asszony mondta is a múlt nyáron, hogy mindenekelőtt takarítani volna kedve. Hát
hogy elvegyük a kedvét, s a nyáron már hiába akarjon takarítani, ezért kellett a három
kőmívesnek lejönnie.
Megérkezés után, amíg kipakoltak, gyorsan befűtöttem az új részben. Ebből a
kőmívesek pillanatok alatt cigánytanyát varázsoltak. Abban reménykedtem, hogy felviszik holmijukat a szigetelt tetőtérbe, de hiába reménykedtem. Zénónak ott tériszonya van, és meg kell hajolnia a lépcső végén, s ő ilyet nem tesz. Kérdezte is, hogy nem
baj, hogy lentre pakolták a cuccokat. Már öt éve a lelkigyakorlaton sem volt hajlandó
felmenni, s azóta már a körmére is vágott, meg az ujját is elnyiszálta, így hát még kevésbé alkalmas a magasságokra. Nagylelkűen belenyugodtam a változhatatlanba, három nap nem a világ.
Aztán neki fogtam a gyógyítandó területnek. Elkezdtem előbb Teri szobájában, majd
a konyhában mindent középre rakni, hogy a falak felszabaduljanak. Jött hamarosan
Jancsi segíteni. Zénó és Pisti meg kavarták az álomfinom habarcsot – majd megkóstoltam –, s hamarosan verték is lefelé a falról, ami lekívánkozott. Aztán befejeztük a
bútorok, hűtőszekrények, mindennek a szoba meg a konyha közepére pakolását, taszigálását. Kialakultak a munkakörök. Pisti anyagot biztosított, Zénó csapkodta a falra, Jancsi szállította a sittet. Mire Józsi bácsi delet harangozott, már fenn is volt a szobafalon, ami odavaló. 23 fokot mutatott a hőmérő, a kerti ebédlőben terítettünk, nem
– a cigánytanyán. Pisti melegítette Kati még Őrbottyánban készített levesét. Mind a
három nap ezt ettük, de még negyedik nap is megettem volna, ha maradt volna. Második fogás: kacsasült! Ezt is készen hozták. Zsuzsi gyilkolta le a kacsát, vagy Márti,
elfelejtettem már. Utána álomfinom – nem habarcs – tészták következtek. Jól éltünk!
Még feketéztek is. Én nem, mert ebéd után – vénségem jogán – nagyot aludtam, ők
meg dolgoztak tovább. Felébredve én is feketéztem, aztán meg bóklásztam a kertben,
mert gazda szeme hízlalja a jószágot. A mandulafák virágoznak, a kajszirügyek majd
kicsattannak, de a cseresznyerügyek is: az idén áprilisban esszük a májusi cseresznyét. Mire Józsi bácsi öt órakor elsőt harangozott esti misére, s én átmentem a temp-
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lomba, már a szoba- és a konyha-falak mind leverve, mind megdobálva azzal a finom
anyaggal, amit Pisti Zénó útmutatásai alapján kikevert. Mondtam nekik, hogy
háromnegyed hatra jöjjenek át énekpróbára, mert nincsen kántorom. Nincsen, mert
Teri nénit ebből a kőmíves vállalkozásból kihagytuk.
Mérsékelt sikerű volt az éneklésünk. Szerencsére csak a Jóisten halotta, meg Józsi
bácsi, aki azonban meg volt hatódva, mert Agnus Dei előtt mind a három kőmívessel
összeölelkeztem, s ebből nem hagytam ki Józsi bácsit sem. A prédikációt se húzta el
nagyon a pap. Arról beszélt valamit, hogy a napi szentmisék liturgiája nem a
nagyböjtöt idézi, hanem a Jézus-drámát: hogyan csinálták őt ki? Kik? Azt is megmondtam, de inkább nem írom ide. Még hét óra előtt valamikor már be is zártuk a
templomot, mentünk haza, s ekkor fedezte fel Pisti a márciusi szentjánosbogarat. Ezalatt telefonáltam a révfülöpi papnak, hogy meglátogatnók őt lelkigyakorlat-tárgyban.
Kérdeztem, hogy mehetünk e még aznap nyolc órára. Mehettünk. A kacsasültevés
folytatását ezért valamivel félnyolc után abbahagytuk, s mentünk papot nézni. A sötétben én navigáltam a kocsit, ismertem minden bokrot, tudtam, hol kell be és kifordulni, s nyolc óra után két perccel a színhelyen voltunk.
Csak pár hónapja érkezett az új pap. Zalacsányból. Ide kívánkozott, mert tihanyi születésű. Elődje meghalt a nyáron, s annak a helyébe tette őt ide a veszprémi érsek. Reichardt Gyuri meg Zalacsányba került Berhidáról. A Bokor III. ága Berhidán tartja
emberemlékezet óta nyári lelkigyakorlatatait. A III. ág nem akart még száz km-t utazni – ennyire van Zalacsány Berhidától – , s ezért szóltunk Gyurinak, kérdezze meg a
Révfülöpre került elődjét, mehetnénk-e hozzá. Igent mondott rá, s az én dolgom lett
terepszemlézni, mivel én is a III. ágba tartozom, és Budavári közelebb esik
Révfülöphöz, mint a Budapesten lakó lelkigyakorlat-szervező. Az ág Zénót kérte meg
erre a lelkigyakorlatra elmélkedőnek, nagyon is ésszerűnek látszott tehát velük menni
háztűznézni. Aztán volt még egy oka, hogy elvigyem őket. Révfülöp Budaváritól oda
s vissza csak húsz km. Megjárható tömegközlekedési eszközökkel egy nap alatt; gyalog valamivel rövidebb: egy félnap alatt. Így hát valójában nem én vittem őket, hanem Pisti kocsijával elvittek engem. Tudtam, hogy jönnek Zénóék, ezért vállaltam a
háztűznézést.
Csak röviden számolok be a jó félórás látogatásról. Haza felé jövet összegeztük is az
eredményt: ide aligha megyünk lelkigyakorlatozni. A plébános úr elmondta, hogy a
szepezdi plébániát adná nekünk, amiben még ott van ugyan a hagyatéki tárgyalásig az
elhúnyt plébános holmi-hummija, ahol még ez meg az nincsen rendben, ahol az elmúlt nyárvégen egy társaság kibérelte a plébániát, igaz nem négy napra, hanem csak
egy hétre, és százezer forintot fizetett érte. A révfülöpi papnak több ilyen objektuma
van, mert ő a plébános Révfülöpön, Szepezden, Zánkán, Tagyonban, Szentantalfán,
Balatoncsicsón, Szentjakabfán és Budaváriban. Érdeklődött is tőlem, hogy mi van
közelebbről a plébánia budavári objektumai körül: a kántorlakás és az iskolaépület
képezik ott az egyház birtokait, azokat hasznosítani kellene, stb., stb. Alighanem Zalacsányba megyünk, hacsak közben el nem készül a gyáli lelkigyakorlatosház. De
mehetnénk Budaváriba is, meg Bokorligetre is. Erre mondta Homérosz, hogy ez még
az istenek térdén fekszik.
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Másnapra jött Csaba padot építeni a kivágott akácok csonkjaira, a sofőrjével pedig lementem a Káposztásba szedret oltani. Ember tervez, eső végez. Csaba is, meg mi is
hamarosan bekényszerültünk a cigánytanyára. Ott múlattuk az időt, míg a kőmívesek
dolgoztak. Ezt a lehetetlen szituációt is valahogy megoldottuk. Szerdán délután 4
órára minden kőmíves munka befejezve, cigánytanya felszámolva, s búcsúőszibarackbefőttre gyülekeztünk a kerti ebédlőben, mert szerdára kisütött a nap. Elmondtam ünnepi záróbeszédem, megköszönve Istennek, hogy három ilyen kőmívest
produkált nekem, megemlékezve a három asszonyról is, akik a házasság legnehezebb
szerzetében tökéletesitettek, amit lehetett, Isten alkotásán: Zénón, Jancsin, Pistin.
Üzentem nekik, hogy ne hagyják abba, mert még van mit csinálniok. Példaként csak
egyet hoztam fel, amit a fiúk esetleg még megtanulhatnának: az ajtó azért van, hogy
becsukják. Erre Jancsi azt mondta, hogy jó, de előbb még nekik kell erre
megtanítaniok az asszonyokat, s aztán majd később eltanulják tőlük.
Békességben, integetve útnak indítottuk őket, s a közben megjött Teri néni elkezdte
reménytelen küzdelmét, hogy megtalálja a felforgatott házban, ami kell neki. Mert
Zénó azt mondta, hogy legalább két hetet kell száradniok a falaknak, csak utána meszelhetünk, takaríthatunk, s taszigálhatjuk helyükre, amiket eltaszigáltunk a helyükről. Este pedig telefonált Miklovitz Laci, hogy nem pénteken, hanem már csütörtökön
jönnének Pannival. Miért jönnek? Hát csak azért, hogy Zénót fel lehessen kergetni a
tetőtérbe. Laci faipari mérnök. Jött szemrevételezni a helyzetet. Hogy lehet elvágni a
mestergerendát, s kutyaólat rakni a tetőre ott, ahol jön felfele a lépcső. Akkor majd
Zénónak nem kell meghajolnia! Meg le lehetne szigetelni az új rész feletti padlásteret
is, hogy ne tudjanak bejárni a macskák. Szóval elhatároztatott, hogy az egész ház – a
fiatal Babits szavával – megmodernigényesül. Mindebben Kundra Pista a bűnös, aki
az őszön rávett, hogy boylert szereljünk a fürdőszobába. Repül a nehéz kő, ki tudja,
hol áll meg? Jövőre felhúzzuk a harmadik szintet? Nincs kizárva. ’86-ban, amikor befejeztük az építkezést, fogadalmat tettem – 67 évesen: Nyolcvan éves koromig nem
kezdek új házépítésbe. Letelt! Nincs már semmi akadálya a folytatásnak!
Mindenesetre a 2001. évben ennyi elkészülne. Most már csak azt kell megtudni, hogy
Laci faipari iskolájában mikor lesz az érettségi, s mikor tud két napra elszabadulni,
valamikor májusban. Egyik fiát hozza segédmunkásnak, s nekem is kell produkálnom
két hasonló képesítésűt.
Még ebédeltünk a helyreállított cigánytanyában Pannival, Lacival, amikor egy számomra ismeretlen férfi jött, bemutatkozott: Vadász István Győrből, ismer Inárcsról. Pár
napot itt tanyáz Füreden, beszélni szeretne velem. Mondtam, hogy vendégeim vannak, de hatkor misézem a templomban, s utána szabad vagyok.
Kedden este miséztem a kőmívesekkel, szerdán pedig reggel, mert estére már nem
lesznek itt. Józsi bácsinak szóltam is, hogy szerda este nem lesz szentmise, majd
csütörtökön, újból hatkor. A csütörtöki misén elértük a hetes létszámot. Ott volt Évike
a lányával, Violával – ő olvassa szentleckét –, meg a náluk vendégeskedő nővérével.
Terike, Józsi bácsi meg a meghívott Vadász volt a hat, s én a hetedik. Ünnepi volt a
prédikáció – március 15-én! Tarsolyomban volt, mert a múlt héten Kovács Laci Flóra
lánya felhívott, hogy menjek el hozzájuk a Sylvester Gimnáziumba, s mondjam el ne-
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kik, hogy mi volt a nem jó a forradalomban. Mondtam, hogy szívesen mennék, de le
kell mennem Budaváriba.
Alapbaja az, ami a nem-forradalomé. Ütéssel akarja orvosolni az ütéssel okozott sebeket. A következő baja az, hogy elbukik. Elbukott a Dózsáé is, s utána még nagyobb
lett a jobbágyok terhe, s Verbőczi megírta rá három évre Hármaskönyvét, amely a
jobbágyokat besorolta a marhák és a szántóföld kategóriába, a RES fejezetbe. Elbukott a 48-as is, s Széchenyi beleőrült, Deák hazament Kehidára. Elbukott a nagy októberi forradalom is, s közben termelt 60 millió hullát a Gulagon. Elbukott az 56-os
is, s kimenekült az országból kétszázezer fiatal. Vadász Istvánt utána behívtam vacsorázni, majd 9 óráig maradt, s nem esett ezekről szó. Akkora baja volt, hogy az ünnepi
prédikáció gondolataira nem is reflektált. De örültem neki. Remélem, hogy látom
még.
Csütörtökön meg pénteken ojtottam nagyszemű fekete cseresznyét, aminek ojtó
vesszőit a Bádi dűlőben találtam, meg szentiványi édes sárga almát, ami a kertemben
van. Az előbbit cseresznye- és meggyfákba, az utóbbit ősszel termő almafákba, amikkel nem sokra mentünk. Kajszit szilvába, barackot a helyi vadfajtákba már nem tudtam oltani, hiába van csak március közepe: nem alszanak már az ojtó rügyek. Majd
szemzek augusztusban. Ennyire előre van a természet. Más években még
Gyümölcsoltókor is nyugodtan olthattam.
Pénteken délben jöttünk haza, mert szombaton Széphalom, vasárnap Bokorporta meg
Revital Konferencia.
Budavári, 2001. március 17.
Délelőtt Szabó Jancsi elvitt Törőcsik Ágihoz. Papot kívánt. Rákja van, és csak fájdalomcsillapítóval kezelik. Hazajövet benéztünk a Revital-ra, ott találtuk Idát, szóltunk
neki Ágiról, hogy vesse be kinéziológiai tudományát.
Estére jött Ákos, és kivitt Széphalomra. Ez volt a prédikáció:
Ha át nem alakítjátok gondolkodástokat, mindnyájan elvesztek.
Ha nem tartotok metanoiát, mindnyájan elvesztek.
Ha még sem hozunk gyümölcsöt, kivágnak minket, mint... a terméketlen fügefát.
Az elveszés, az elveszés, a kivágás – a metanoiát nem tartás, nem tartás, a
gyümölcsöt nem hozás bizony nem jelent kevesebbet, mint a pokolba kerülést. Persze
régtől fogva jól tudom, hogy nem Isten csinálja a poklot, hogy ő nem taszít bele senkit. Magam csinálom magamnak és magamat taszítom bele. De mégis, hogy a fenébe
fér mindez össze azzal, hogy Jézus Istene irgalmas, meg jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt is? Ha valaki választ akar kapni erre, jöjjön el ma délben a Revital Konferenciára, fizessen be a kétezer forint napi díjat, és megtudhatja. (De azért az előadás
két kis részletét – előadtam, ingyen és bérmentve Széphalmon is, s másnap délelőtt a
Bokorportán is.)
Akiknek viszont ennyi pénzük nincs, megvehetik száz forintért a Húsvéti Naplót, s
abból is megtudhatják.

Nagyböjti napló
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Városmajor, 2001 március 25.
Megvolt a Revital-konferencia, s elhangzott rajta az én előadásom is. Ideírom azok
számára, akik nem váltották meg a kétezer forintos napi jegyet,.
A halál, mint állomás - a kereszténységben
HALÁL
Állomás. Ízlelgetem a szót: stazione, étape, Aufenthaltsort, halting place - egy stáció,
egy etap, egy tartózkodási hely, egy megálló az életemben. Nem! Mindaz, ami
megelőzi halálomat, az - a stáció, az etap, a tartózkodási hely, az állomás az
életemben. A halál nem állomás. S amikor eljön a halál, azonnal más stáció, más
etap, más tartózkodási hely és állomás következik. A véglegesnek gondolt és hitt
állomás. A keresztény kultúrában nőttem fel, minden egyebet csak könyvből ismerek.
Keresztényként - ezt élem meg.
Beszélhetek a halált megelőző állomásról, beszélhetek az utániról is. De maga a halál
olyan, mint a pillanat; olyan, mint a jelen. Amikor kimondom a szót, hogy jelen, már
is múlt lett belőle, s lépdelek előre abban, ami még előttem van: a jövőmben; abban,
ami jön szünetlenül, s folyamatosan múlttá lesz. Ebben a panta rei folyamatban, ahol
nem léphetünk be kétszer egy patakba, mert az a patak, amelybe korábban léptem,
már messzi futott; ebben a jövőből szüntelenül múlttá váló és csak egy pillanatig tartó
jelenben - milyen alapon beszélhetek egyáltalán állomásról? A halál alapján. Ami
innen van a halálon, az az egyik állomás. Ami túl van rajta, az a másik állomás. Az
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egyik az idelent, a másik az odaát. Ami számunkra a két állomást összeköti, az az
ego. Az első is az én állomásom, a második is az. Azt gondolom, hogy az emberi nem
egyetemes tudata (conscience), lelkiismerete (ez is conscience) vallja, hogy amit az
ego-m idelent csinál, az döntően befolyásolja a másik állomást, az odaáti sorsomat.
Az elmúlt hetekben kaptam egy Nyugaton élő barátomtól egy áldást. Az időről szól:
hogy miként használjam fel azt - idelent, az első állomáson. Lefordítottam.
Idő - áldás
Legyen időd magadra - neked mégis csak te vagy a legfontosabb
Legyen időd szeretni minden módon - ettől lesz Isten jelen a világban
Legyen időd a szamártestvérre - nem választható el lelkedtől
Legyen időd mélyen érezni - csak ebből látnak meg téged
Legyen időd nevetni - vidámabb lesz tőle a világ
Legyen időd dühöngeni - különben harag mérgezi meg életed
Legyen időd sírni - hogy megszabadítson e könnypatak
Legyen időd gondolkodni - rendbe teszi a dolgaid
Legyen időd énekelni - mélyebbre hatol az a puszta szónál
Legyen időd élni, élni - könnyebben fogsz majd meghalni is.
Halál = átlépni az egyik állomásból a másikba. Könnyű a halál, ha észre se veszem
azt az esetleg századmásodpercet sem kitevő pillanatot, amelyben átmegyek a másik
állapotba. Ha viszont nem lapít el a zebrán egy autó, akkor keserves és hosszú is lehet
itteni állomásunk utolsó szakasza. A gégerákban sokat szenvedő Babits Mihályt
idézem:
...Segíts, Balázs!
Hisz a te szent gégédet is
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
kivégzett: tudhatod, mi az!
Te ismerted a penge élét, vér ízét,
a megfeszített perceket,
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás
csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall
még az Isten jósága sem,
s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem is
olyan nagy dolog a halál.
(Balázsolás)
Hát nem! Van ennek a kétezer keresztény esztendőnek egy meg nem kérdőjelezett
személye. Aki etalon, akihez nem férhet kritika, akit Jézus igaz követőjének tart
keresztény és nem keresztény, protestáns és katolikus: Assisi városának szülöttje,
Francesco. Őt idézem most Sík Sándor fordításában:
Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
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Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, kik magukat megadták te szent akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.
(Cantico de le creature)
A testi halál fájhat, s általában fáj is; ha nincs is gégerákunk. De ezt a testi halált,
akitől élő ember el nem futhat, s ezért testvérünknek mondja Francesco, ezt a testi
halált ő megáldja. Megáldja, megköszöni, szeretettel átöleli, mert hozzátartozik
életünkhöz: mindannyian egy halálos betegséggel születünk - mondja az ókori
Egyiptom bölcsessége. Más dolog viszont a második halál - amely nem pillanat alatt
végbemenő átmenet, miként a testi halál, hanem már az odaát, az új állapot, az új és
végső állomás - valakik számára. Ez a második halál - ez fáj, nagyon is fáj, örökre
fáj: jaj azoknak - mondja Francesco -, akik megízlelik. Terminológia ez: van második
halál, s ez már állomás, végső állomás. Nem szükségképpeni, csak lehetőség, amelyet
elkerülni első állomásunknak, földi életünknek legfőbb feladata, végső értelme is.
Mert van egy másfajta második állomás-lehetőségünk is: megadni magunkat Isten
szent akaratának. Akik ezt teszik, azok a boldogok; ők nem ízlelik meg ezt a második
halált. Mit csinálnak odaát a megízlelők és meg nem ízlelők? Előadásomnak ez a
tulajdonképpeni témája. Egyetlen mondattal felelek a kérdésre: folytatják az életet, az
életnek a testi halál után következő második állomását, az életet odaát. Folytatják azt,
és úgy, amit és ahogy az első állomáson, idelent csináltak.
FENT, MINT LENT
A keresztény tanítás szerint a létezést azért kaptuk, hogy Istennek éljünk. Ha ezt a
felkínált lehetőséget választjuk, akkor az életet választjuk, s a testi halál
bekövetkeztével ezt az életet folytatjuk odaát. Ha nem Istennek élünk, akkor már
idelent a halált választottuk és a halált éljük, s a testi halál pillanatának
bekövetkeztével ezt a halált folytatjuk odaát is.
Ismerjük Jézus példabeszédét az öt okos és az öt bolond leányról - középkori magyar
nyelven: az okos és balga szüzekről. Az előbbieknek van olajuk, az utóbbiaknak
nincs. Kielemezhető a példabeszéd értelme. Az okosok azért nem adnak a balgáknak
olajat, mert az olaj nem adható, azt csak adásokra felhasznált élettel lehet
megszerezni. Amikor a Vőlegény megérkezik, a balgáknak nincs olajuk, nem tudják
lámpásukat meggyújtani, s így nem tudnak a Vőlegény elébe menni. A Vőlegény nem
is engedi be őket a menyegzőre, a második életre. Ezért sorsuk a Francesco-féle
második halál. Földi életük sem volt élet: adás nélküli volt, halál volt. Ennek a
példabeszédnek is van terminológiája: az adás nélküli élet a halál - idelent és odaát.
Hallgassunk meg egy minidrámát.
Nem ismerlek titeket
BALGÁK: Uram, uram, nyiss meg nekünk!
ÚR: Igazán mondom: nem ismerlek titeket.
BALGÁK: Nem a Szeretet-Isten tetszel lenni?
ÚR: De, az vagyok.
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BALGÁK: Akkor csak tessék elővenni a kulcsokat!
ÚR: Hát azt éppen megtehetem, de mire juttok vele?
BALGÁK: Kinyitod szépen, mi pedig besétálunk az ajtón.
ÚR: S odabent aztán, mit csináltok?
BALGÁK: Majd meglátjuk, ha odabent leszünk.
ÚR: Fölösleges fáradozás lenne besétálnotok, mert úgyis ki akarnátok jönni.
BALGÁK: Honnan tudod olyan biztosan?
ÚR: Hát annyira azért ismerlek titeket: a balgák nem érzik jól magukat nálam.
BALGÁK: Csináld úgy, hogy jól érezzük magunkat.
ÚR: Nem tudom.
BALGÁK: Hogy-hogy nem tudod? Mi az, hogy nem tudod? Nem a mindenható
Istenhez van szerencsénk?
ÚR: Igen, igen... de én inkább mindent-adónak nevezném magam.
BALGÁK: Nekünk úgyis nagyon jó. Hát akkor csak elő a kulcsokkal!
ÚR: Csináljatok egy vaskarikát fából, s máris mehettek befele.
BALGÁK: Te is tudod, hogy olyat nem lehet csinálni!
ÚR: Látjátok, így vagyok ezzel én is. Ha az élet törvénye, hogy olajat csak
adásainkkal szerezhetünk magunknak, akkor - mindenható ide, mindenható oda - nem
lehet azt másoktól kölcsönbe kapni.
BALGÁK: Mit akarsz ezzel mondani? Nem értjük.
ÚR: Hát csak annyit, hogy hiába engednélek be titeket. Mert azt nem tudnám
összehozni, hogy jól is érezzétek magatokat idebent, és ki ne kívánkozzatok.
BALGÁK: Mi az, hogy nem tudod megcsinálni? Hiszen mindenható vagy!
ÚR: Még mindig nem értitek, hogy ami lehetetlen, az lehetetlen. Magamból és
szabadnak teremtettelek titeket. Választhattatok, hogy mit akartok: engem vagy
valami mást? Engem választotok-e, aki olyan vagyok, hogy csak szolgálni szeretek,
meg odaadni azt, amim van, és mindenképpen békességben lenni, nem ütni oda
sohasem? Ilyen vagyok, és úgy nevezett mindenhatóságomban sincs módom és
lehetőségem másmilyennek lennem, mint aki és ami vagyok. Itt a kapun belül terül el
az én országom. El is találnak ide mind, akiknek tetszik ez a szolgáló, mindent-adó és
soha oda nem ütő életstílus. Akiknek ez tetszik, akik ezt választották, akik ehhez
szoktatták magukat odalent: az okosok! S ehhez szokván odalent, itt, idefent ugyanazt
csinálják.
BALGÁK: És te ezt még mennyországnak nevezed?
ÚR: Hát én már csak igen, nekem ez a mennyország.
BALGÁK: Hát mi nem kérünk ebből. Csak tartsd meg magadnak, meg a hülye
okosaidnak!
ÚR: Jó, megtartom... Akkor szerencsés utat!
BALGÁK: Azért azt megtehetnéd, hogy segítesz tájékozódni az idefenti világban, s
megmondanád, hogy merre menjünk?
ÚR: Hát hova akarnátok menni?
Balgák: Valami exkluzív helyre, ahol nem rontják a levegőt az "okosaid", ahol nem
papolnak olajról, meg adásról. Ahol jó show-kat lehet látni. Lehetnek akár vallási

Húsvéti napló

5

témájúak is, csak izgik legyenek.
ÚR. Hát akkor, ha ezt akarjátok, akkor csak erre, balra.
BALGÁK: Nem tévedünk el?
ÚR: Biztosan nem. Ki van írva.
BALGÁK: Mi van ki írva?
ÚR: Menjetek csak nyugodtan balra, ott találjátok szép sorjában, egymás után az S.
O.-üzemeket
BALGÁK: Mi az, hogy S.O.-üzem?
ÚR: Hát Lucifer üzemelteti őket, s manapság már mindent rövidítenek, a Sátán
Országa üzemeit is.
BALGÁK: No de ilyet... És van belőlük többféle is?
ÚR: Persze, van belőlük mindenféle, igények és ízlések szerint.
BALGÁK: Melyiket ajánlod nekünk?
ÚR: Azért az egy kicsit sok lenne. Egyiket sem ajánlom, de azért ahogy elnézlek
titeket, nektek talán leginkább az első lenne a megfelelő. Egyébként ez a
legkedveltebb és a legnagyobb is közülük.
BALGÁK: Biztosan megismerjük?
ÚR: Igen, ki van írva: Észak-atlanti Bár, belépés felekezeti különbség nélkül keresztények, ateisták, a New Age hívei, mindenki szívesen látva.
BALGÁK: Ez jól hangzik. De biztosan nem tévedünk el?
ÚR: Óh nem... Sajnos, már régen eltévedtetek.
REINKARNÁCIÓ
A minidrámában előadott szemléletnek vannak nehézségei. Már régen eltévedtek a
balgák, idelenti életükben tévedtek el, végleges érvénnyel tévedtek el, nincs már
lehetőségük módosítani. Ez ellen óvást jelent be a reinkarnáció tana, amely az
emberiségnek egyik legáltalánosabb hiedelme. 1994-ben jelent meg a Katolikus
Egyház Katekizmusa, amely vallja: A halál az ember földi zarándokútjának... vége.
Amikor véget ér "földi életünk egyetlen futama"(LG 48), nem térünk vissza újabb
földi élethez. "Az emberek csak egyszer halnak meg" (vö. Zsid 9,27). Nincs
"reinkarnáció" a halál után. A szöveget alátámasztja egy szentírási idézet és a Zsinat
dogmatikai konstitúciója az Egyházról. Nincs apelláta! Valóban nincs? Vagy öt éve
egy előadássorozatot tartottam a Szellemi Búvárok Egyesületében a kereszténységről,
mint Jézus tanításáról, s a hallgatóság sorában felállott valaki és mondta: Most már
valljon színt és mondja meg, hogy van-e reinkarnáció vagy nincs. Nem a Katekizmus
idézett szövegével válaszoltam neki, hanem ezt mondtam: nem tudom, hogy van-e
reinkarnáció, mert még nem jártam odaát. Egyet azonban biztosan mondhatok: a
reinkarnációt vallva ugyanúgy elmehetünk a jézusi tanítás mellett, mint ahogy
elmehetünk mellette akkor is, ha nem valljuk a reinkarnációt. Azaz lehetünk - balgák,
így is, meg úgy is.
Most ezt megtoldom valamivel. Biztosan állíthatom, hogy Jézus nem vallotta a
reinkarnációt. Nincs ilyen nyilatkozata: Ha balgákként viselkedtek a földi életben,
újra fogtok születni, s lesz még egy második, s ha nem elég, akkor egy harmadik,
negyedik, stb. lehetőségetek.
Nikodémusnak felülről (anóthen), vízből és
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Szentlélekből születésről beszélt (Jn 3,3.5-6); nincs is Jézusnak olyan szava, hogy
újjászületés; s az egész Újszövetségben egyetlen egyszer sem fordul elő ez a
kifejezés. Beszélt viszont Jézus arról, hogy a tüzes szekéren égbe ragadott Illés
próféta már el is jött a Keresztelő személyében; tehát csak Illésről mondott ilyesmit,
Izraelnek legnagyobbjáról. Volt Izraelben olyan hiedelem, hogy Jézus talán a meghalt
Keresztelő János, vagy Illés, vagy valamelyik feltámadt próféta a régiek közül. Ennek
azonban nincs köze a reinkarnációhoz, mert olyan személyekre vonatkozik, akiknek
nincs szükségük reinkarnációra, mert életük az okosok élete volt: a Keresztelőé,
Jeremiásé, vagy a múlt valamelyik prófétájáé. Heródes Jézusban a lefejezett
Keresztelőt véli látni, aki Jézusnak kortársa volt; nem reinkarnálódhatott tehát
Jézusban, aki a Keresztelővel egy időben született: - hat hónappal volt idősebb a
Keresztelő.
A történelem nagyjainak azonosítása valamelyik kortársunkkal - ez történik itt. Arany
János balladájában Szondi két apródja pengeti lantját, hogy méltón elsirassák a
várkapitányt. Az őrzésükre kirendelt őr is hatása alá kerül lantpengetésüknek, s ő is
magasztalni kezdi a gyaur basát: Rusztem maga volt ő... Ez a Rusztem a perzsa és
török regék legünnepeltebb hőse - írja egy jegyzetében Arany. Más: vagy negyven
éve magam is kaptam egy nagy dicséretet egyik hallgatómtól, aki még hallhatta
Prohászka püspököt prédikálni. Ezt mondta: Prohászka óta ember így még nem
beszélt. De ismét Arany, aki így versel Széchenyi István halálakor a Széchenyi
emlékezete c. ódájában:
Oh, hogy riadt fel intő jós-ajakkal! -...
Hogy álla tört szívvel, merev hajakkal Egy új Kasszándra Trója lángjain.
Széchenyi volna az új Kasszándra, a trójai nő, aki sok ezer évvel ezelőtt megjósolta
Trója bukását. Arany hitt a reinkarnációban? Dehogy hitt! Csupán a múlt nagyjaihoz
hasonlította hőseit. Ennyit tett Jézus is. Állítom tehát, hogy nincs reinkarnáció? Nem
állítom. Csak annyit képviselek, hogy Jézus biztosan nem tanított reinkarnációt.
POKOL
Én rajtam jutsz a kínnal telt hazába,
én rajtam át oda, hol nincs vigasság.
rajtam a kárhozott nép városába.
Nagy Alkotóm vezette az igazság;
Isten Hatalma emelt égi kénnyel,
az ős Szeretet és a fő Okosság. (fece il primo amore)
Én nem vagyok egykoru semmi lénnyel,
csupán örökkel; s én örökkön állok,
Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel! /lasciate ogni speranza)
Ki ne tudná, hogy ez a Pokol kapujának felirata Dante Infernojában? Ha nincs
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reinkarnáció, akkor van a Pokol, s örökre van. Örökre, mint a Paradiso is örök.
Hogyan fér össze ez azzal az Istennel, akiről Jézus tanított? Ti pedig szeressétek
ellenségeiteket, hogy fiai legyetek a Magasságbélinek, mivel ő jóságos a hálátlanok
és gonoszok iránt! (Lk 6,35) A mindenható Istennel nem is fér össze, de Jézus
egyszer sem mondta az Istent mindenhatónak. Az Újszövetségben csak a Jelenések
könyve állítja Istent annak: de ott maga Jézus is tapossa a mindenható Isten
bosszúálló haragjának borsajtóját (Jel 19, 15). A most következő mondatokat csak
idézem harminc év előtt írt munkám (Keressétek az Isten Országát!) második
könyvéből.
Ha nincs teremtés, nincs pokol. Ha nincs törvényállító Isten, nincs pokol. Ha nincs
meghívás a szeretetre, nincs pokol. De Isten még sem felelős a pokolért. Csak
annyiban, hogy nem volna pokol, ha nem teremtett volna meg minket szeretetből és a
Szeretet képére és hasonlatosságára; tehát ha nem hív meg bennünket a Szeretetbe, ha
nem hív meg minket szeretni. Nem tehette meg e meghívást másképpen, csak úgy,
hogy szabadnak teremtett bennünket; mert nincs szeretet szabadság nélkül. Az embert
csak úgy hívhatja meg Isten magához a Szeretetbe, ha szabadnak teremti. S ha az
ember ezt a szabadságot a meghívás visszautasítására használja fel, akkor a Messiás
elméleti és gyakorlati értékítéletének értelmében (de nem következtében) nem jutunk
el a szeretetre; kívül rekedünk azon.
A pokol kétségtelen ténye a jézusi tanításnak. De a poklot nem Isten teremti,
hanem az ember lázadása hozza létre - önmagában és önmagának. Isten nem is képes
abba beletaszítani senkit. Csak mi magunk taszíthatjuk magunkat oda. Isten csupán
egyetlen irányba képes hatni reánk: visszatartani bennünket a pokoltól. De minden
visszatartani akaró szeretet-energiája is megtörhet emberi szabadságunkon.
Miért nem semmisíti meg Isten ezeket a szerencsétlen odakerülteket? Miért nem
menti meg a Szeretet-Isten őket a gyötrelmektől? Azért, mert a pokoltól félelem
nélkül kevesebb lenne az ember szeretetre törekvő energiája? Biztos, hogy kevesebb
lenne. De nem biztos, hogy ezért nem semmisíti meg Isten őket. Lehet, hogy nem is
képes rá! Ki parancsolhat Istennek? Saját mivolta. Ha egyszer teremtményt hoz létre
a maga képére és hasonlatosságára, a maga Lelkével átitatva, s megalkotva azt úgy,
hogy abban van valami Őbelőle, az Ő természetéből, - akkor ezzel Isten ezt a
teremtményt beleemeli az el-nem-múlhatás isteni léttartalmába, akkor ezt a
teremtményt az Isten a maga "részévé", azaz valahogyan önmagává teszi, s ezért,
miként önmagát sem, őt sem semmisítheti meg. Ha a pokol megsemmisíthető
lenne, bizony megsemmisítené az az Isten, aki a gonoszokra éltető napot és esőt küld.
A Szeretet nem örülhet mások meghiúsultságának sem, gyötrelmének sem. A pokol
nem volna, ha nem áradna ránk az isteni szeretet.
Összefoglalok: a pokol létrejöttéért és fennmaradásáért kizárólag a szeretetet
visszautasító ember - a felelős. Nem az Ős-szeretet, nem az Őstény alkotása: a
szeretet megtagadása hozza létre. A pokol a visszautasítás terméke. Az ember
végleges jelleggel visszautasítja az Istent - ez a pokol.
És ezek után most megkérdezem a hallgatóságot, hogy látott-e már, ismer-e rossz
embert? Nem kell válaszolni, mert a következő kérdésre nagyon is valószínű, hogy
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nem válaszol senki sem. A következő kérdés: Rossz embernek tartod-e magadat? Én
még nem találtam olyat, aki annak hirdette volna magát. Aki pedig a gyóntatószékben
mégis annak mondja magát, arról maga Jézus állítja, hogy bizony mondom nektek,
istennektetszőbb ő, mint aki hálát ad, hogy hetenként kétszer böjtöl, s tizedet ad
mindenéből. Ismerős a farizeus és a vámos története. A tékozló fiú története is
ismerős: az Istent példázó apa levágatja a hízott borjút megtalált fiának, aki parázna
nőkre költötte apja vagyonát. Isten jóságos még a hálátlanok és gonoszok iránt is,
hogyan lenne nem jóságos irántunk, kisbajos emberek kisbajos teljesítményeit látva?
Isten végtelenül tökéletes a jóban, hogyan ne tudná ezt nekünk is megmutatni? Azaz
hogyan ne tudná elérni, hogy buzduljunk azért - kapacitásunk szerint - mi is a jóra?
Isten végtelenül irgalmas, együttérző és minden bajunkban velünk együtt szenvedő
is... Hogyan ne tudná elfogadni, hogy csak annyira tudtunk, tudunk jutni, amennyire?
Ki merné állítni, hogy Isten nem fogadja el valakinek, bárkinek is az életét,
teljesítményeit? Hogyan, ha egyszer embernek lenni, annyi mint hordozni azt, amit
Ady Endre egyszer így mondott:
Jóság síró vágya
Meleg karokban melegedni / Falni suttogó, drága szókat,
Jutalmazókat, csókolókat: / Milyen jó volna jónak lenni.
Buzgóságban sohsem lohadni, / Semmit se kérni, el se venni,
Nagy hűséggel mindent szeretni: / Milyen jó volna mindig adni.
Még az álmokat se hazudni, / Mégis víg hitet adni másnak,
Kísérő sírást a sírásnak: / Milyen jó volna áldni tudni.
Meleg karokban melegedni, / Falni suttogó, drága szókat,
Jutalmazókat, csókolókat: / Milyen jó volna jónak lenni.
Biztosat - a fentebbi kérdő mondatokra semmit sem mondhatok. Kétszer álltam
bíróság előtt. Az elsőn az ügyész halált kért fejemre. Szerencsétlen, kényszerített
emberekből állott az előadó, az ügyész, a bíró, az egész szomorú társaság. Nagyon
sajnáltam mindet. Nem hiszem, hogy jobb lehetnék, mint az Isten. Másodszor az
egyház bírósága előtt álltam. Megtiltották a nyilvános papi működést: pap-halálra
akartak ítélni. Ugyanabban a kényszerhelyzetben láttam a bíborosokat, fel a
legtetejéig, a magam Kaifásáig. Őket nem kevésbé sajnáltam. Nem hiszem, hogy jobb
lehetnék, mint az Isten. Jézus is imádkozott az őt elítélő főpapokért! Üresbe,
értelmetlenül imádkozott volna értük!? Nem! Istenének Lelke szólt belőle. Lelkük
mélyén az ő bírái is nagyon mélyen szégyellhették magukat.
Nem lehet, hogy üres a pokol? Nem lehet, hogy mindenki sajnálja, ha rossz emberré
szégyenül, kényszerül? Van Isten megbocsátó jóságának határa? Ha volna, Jézus
aligha imádkozott volna a főpapokért: Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit
cselekszenek? Ha nincs határa az isteni jóságnak, akkor nem üres-e a pokol? Minden
estre tény, hogy egyházam minden szentmisében azért imádkozik, hogy üres legyen a
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pokol. Így: és légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismered.!.
Támaszd fel őket a végső napon!
ÖRÖK ÉLET
Okvetlenül mondanom kell valamit arról a második állomásról, amely felé nagyobb
valószínűséggel tartunk. Tehát nem a második halálról, hanem a szeretet életét élők
véglegesült állapotáról. Amit röviden mondhatok, elmondtam már tavaly, az év
elején, amikor rekviemet mondta a városmajori kistemplomban Babci néniért, Liptay
András édesanyjának lelke üdvéért. Azt mondtam benne el, hogyan képzelem el a
második állomást a magam számára.
Megérkeztem. Szüleimmel, testvéreimmel, barátaimmal vagyok, s míközben folyik a
szó, valahonnan előkerül Jézus is. Egyszerre csak ott van. Megismer ő is, és én is
megismerem. Nem tudok szólni semmit, de ő öreg harcosnak és kisöccsének nevez,
és csodálkozásomra, mint aki jól ismeri irodalmi munkásságomat, azt mondja, hogy
éppen ideje volt, hogy megírtam a KIO-t, meg a Pál-szintézist, mert elképesztő, hogy
mit ki nem találnak a teológusok. És mondja, hogy valóban az Isten Országában
egyszerű minden, mert a gyerek is tudja, hogy jónak kell lenni, sőt aki gyermek, az
tudja igazán... És persze, hogy nem verekedünk és nem parancsolgatunk egymásnak,
és hogy ami az enyém, a tiéd is, és megfordítva is. Nem kell eldugni semmit, mert
minden ott van az asztalon. Csak kínálni kell, ha valakinek nincs annyi esze, és nem
hallja a maga fülével: vegyétek és egyetek, vegyétek és igyatok. Majd belejössz te is mondja -, és megtanulod, hogy mi a módi itt, Atyám országában. S én alig állok a
lábamon, úgy örülök annak, amiket Jézus mond.
S végül is megszólalok: De hol van az Atya? Úgy szeretném már látni! Jézus nagyot
nevet. Hát te aztán hiába írtad meg a KIO-t. S Fülöpnek szólít, hogy észre térítsen s
mondja: Fülöp, aki engem lát, látja az Atyát is. Az Atya bennünk van... most már
Tebenned is. Aki engem lát, aki Téged lát, látja az Atyát is. Az Isten ott van
mindnyájunkban. Olyan ez, mint a Kolumbusz-tojás. Hát igazán? Az Isten bennünk
van? Nem rajtunk kívül, hanem bennünk? Az Istent színről-színre látjuk, amikor
egymással beszélgetünk. Lehullt a fátyol a nagy titokról. Ha szeretünk, akkor istenek
vagyunk, mindnyájan. Kaifásék kétségbe estek, mert az Isten fiának mondtam
magam. Helyette inkább elővehették volna a Zsoltárok Könyvét, melyben írva van:
Nem tudnak és nem értenek semmit,
sötétségben járnak...
Azt mondtam ugyan, istenek vagytok,
a Fölséges fiai mindnyájan,
mégis meg fogtok halni, mint a közemberek,
és elhulltok, mint bármelyik főember.
Az ateisták csodálkoznak a legjobban - hallom -, amikor ezt megtudják, és mondják,
hogy ők megmondták..., és sírnak afölött, hogy milyen ostobák voltak. Én idéztem
ezt a zsoltárt Jeruzsálemben, de akik köveket dobálásban lelik örömüket, azoknak
hiába idézünk akármit is, nem érthetnek, és nem tudhatnak semmit rólunk. Odalent
lassan esik le a húszfilléres, mert megkövezésekben látják az élet legfőbb szabályát.
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De itt leesik a húszfilléres, és most már te is tudod, amit el is mondtam annak idején
a templomban: "Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, akkor,
akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok: Káromlást
szólsz, mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok". Itt viszont már mindenki tudja, hogy
ti is az Isten lányai meg fiai vagytok, és aki titeket lát, látja az Atyát.
Csak ámultam meg bámultam, mint apró kis legény, s kérdeztem tovább. És a
Szentlélek? Jézus csak nevetett: Elmondtam, hogy a Lélek bennetek van és ti a
Lélekben vagytok. Ne kívül keresd! Aki szeret, az magában hordja Isten Lelkét, mert
az Isten - a szeretet, s magadban hordod a Lelket, az Istent, a mindent. Ezért nincs itt
enyém és tiéd, s nincsen szükség magántulajdonra. Persze a Földön sincs rá szükség!
Ott, ahol megvalósítják az Isten Országát, az Isten álmát az emberről. Mert
értelmetlenség az enyém és a tied; csak az van, hogy miénk. Ha nem értik ezt odalent,
vég nélkül verekedhetnek egymással, hogy többet birtokolhasson, mint a testvére. De
itt már minden eggyé lett. Emlékszel, hogy mit imádkoztam az utolsó vacsorán:
hogy mindnyájan egyek legyenek úgy,
ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned,
hogy ők is bennünk legyenek...
hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk:
én őbennük és te énbennem,
hogy tökéletesen eggyé legyenek...
És elkezdtem ugrálni örömömben, hogy ez ilyen egyszerű és mégis csodálatos, hogy
tényleg van létazonosság: Atya, Fiú és Lélek és mi mindnyájan egyek vagyunk. És
így világos a magatartásbeli azonosság, mert annak ami egy, a cselekedete sem lehet
ilyen is, meg másmilyen is. És van sorsazonosság is, mert hogyan lehetne a sorsunk
különböző, ha egyszer egyek vagyunk! És ujjongtam, hogy istenek vagyunk, Adyra
is emlékezve:
Istenülő vágyaimba ki látott, / Óh vak szívű és hideg szemű barátok.
És ujjongtam, hogy immár, hogy nincs bennem kétféleség, és hogy csak szeretni
tudok. És ujjongtam, hogy mindnyájunknak közös a sorsa, hogy itt végre nincs már a
verekedéseket a földön mindörökre tartosító-biztosító magántulajdon..., hogy végre boldogok vagyunk akik ide bejuthatunk, ha okosok vagyunk.
Városmajor, 2001. március 31.
Epi autophoró - az Újszövetségben egyszer előforduló kifejezés. Arról beszél, hogy
tolvajt a lopás helyszínén fülön fogják. Ez történt az asszonnyal. In flagranti, a tett
pillanatában, tetten érve - kapták el őt. Mit ítél a Messiás? Hátha tetten érték, akkor
tetten érték. A tény - az tény. Ezt Jézus sem tagadhatja. Nem is tagadja. Aki tanítónak
jött, annak nagyon tényszerűnek kell lennie.
Ezennel ógörög nyelvtanfolyamot hirdetek. Felvételi vizsga május 28-án l8 órakor a
lakásomon? Közelebbi dolgok megtudhatók a mise után a templom közepén. Hogy
kerül ez ide. Mindjárt megmagyarázom. Történelmi múltunk, jelenük valamelyik
ismert közéleti szereplőjéről vagy csak a sarki hordárról megállapítom, amit már neki
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is megmondtam, hogy egy nem közönséges, nagy csirkefogó. Mindez egy keresztény
felebarátom jelenlétében történik, aki kiváló ismerője a jézusi tanításnak, és fejemre
citálja az Írást: ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek! Esetleg még a helyet is tudja:
Mt 7,1, ill. Lk 6,37. Torkomra fagy a szó. Mondhatok akármit. Hivatkozhatom arra,
hogy megírtam a KIO-t, meg akármire. El kell viselnem, hogy persze kimagyarázom
a szentírást, kimagyarázom Jézus szavait, csak hogy szeretetlenül ítélkezhessek élők
és holtak felett.
Mivel a jelelevők közül akadhat olyan is, aki nem eredetiben, azaz ógörögül olvassa a
szentírást, ezért amit most mondani fogok, hát az csak, olyan üres beszédnek tetszik,
amit - ha alkartok elhisztek, ha nem akartok, nem hisztek. Ez az állapot persze csak
addig tart, amíg el nem végzitek az ógörög nyelvi tanfolyamot. Ha elvégzitek, tudni
fogjátok, hogy színigazat beszélek. Addig is mondom, amit mondhatok. Jézus ránk
maradt szövegei különbséget tesznek két ige között. Az egyik ige: ítélek. A másik ige:
elítélek. Ítélet nélkül az emberi élet nem lehetséges. Elítélés nélkül pedig az Isten
országa - nem lehetséges.
Lássuk előbb az elsőt. Meg tudjátok állapítani, hogy ha felhő támad nyugatról, akkor
eső lesz. Azt is, hogyha déli szél, hőség támad. De képmutatónak minősül, aki Jézus
szavai, tettei alapján nem tudja felmérni, hogy valóságban mi is történik most
Izraelben, és nem tudja megállapítani, mi a istennektetsző. Embernek lenni annyit
jelent, hogy ítélni tudunk, és még azzal is tisztában vagyunk, hogy mit akar tőlünk az
Isten. Tudjuk például azt, hogy a házasság - két ember majdnem mindenek feletti
szövetsége, amitől különb csak egy van: szövetségünk az Istennel, de ennek is
alapvető része, hogy az asszonnyal kötött, az emberrel kötött szövetség szent és fel
nem bontandó, hanem sírig megőrzendő, és csak ásó, kapa vethet annak véget.
Mondjuk ezt lételméleti ítéletnek. Folyik ebből az értékelméleti ítélet. Erkölcsileg
elítélendő a házasságtörés. Ez az elméleti fajtája. A gyakorlati ítélet pedig így
hangzik: Pista, Julcsa, nem szabad házasságot törnöd. Pista, ha Julcsa házasságot tör,
meg kell bocsátanod neki. Julcsa, ha Pista házasságot tör, meg kell bocsátanod neki,
stb.
Száz szónak is egy a vége: A Gellért-hegyről nem mondhatom, hogy az a Balaton, a
muskátliról nem mondhatom, hogy az a Bodri kutya. Helyes ítéleteket kell
formálnom, s ha ezeket eltévesztem, akkor alighanem beszállítanak a Lipótmezőre.
Hát akkor mit akart Jézus azzal mondani, hogy Ne ítélj, hogy meg nem ítéltessél?
Egész tanításából nyilvánvaló, hogy nem a logikai, nem az elméleti és gyakorlati
értékítéletektől akart távol tartani tanítványait, hanem a bírói ítéletektől, amelyek
azért bírói ítéletek, mert hatályos ítéletek, azaz rendelkezésére állnak azok a
karhatalmi erők, amelyek érvényt szereznek ezeknek a bírói ítéletnek. Erről szól a
mai történet. Csak rajta, játsszunk csak megkövezősdit, de azért mégis csak furcsa
volna, ha rajta nem kapott házasságtörők köveznék meg a rajta kapottat. Viccet
mesélek. Szent Péter a mennyország előcsarnokában fogadja az aznap érkezetteket.
Amikor együtt van az egész társaság, ezt mondja nekik: Aki odalent megcsalták
férjüket, feleségüket, azok csak erre, a baloldali ajtó fel induljanak. Megindul a több
száz főből álló társaság bal felé. Jó messzire Pétertől egy lélek nem mozdul, helyben
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marad. Mire Péter odaszól az egyik angyalnak, aki segédkezik neki terelgetni a népet:
Szólj már annak a süketnek... Ez egy csúnya pesszimista történet, de arra akar utalni,
hogy ha bírói ítéleteket formálunk, akkor kitesszük az emberiséget annak a
veszedelemnek, hogy hamarosan nem lesz módunk sem bírói sem másféle ítéletre, az
életre sem lesz módunk.
Embernek lenni, kereszténynek lenni, Isten gyermekének lenni, Jézus tanítványának
lenni, annyit jelent, hogy ítélünk erősen, s bírót ítéletekkel pedig nem élünk. Lehet
papolnunk kegyelemről, megváltásról, Krisztus véréről, amely lemossa bűneinket, de
ettől nem változik semmi az életünkben, meg az emberiség életében. Változás csak
attól következik be, hogyha leszokunk a bírói ítéletekről. Azaz nincsenek polgári
pereink, ne nem válunk el asszonytól, embertől. Nem pereskedünk testvérünkkel,
hogy mi az, ami bennünket illet meg az örökségből. nem jelentjük fel a rendőrségen
az ismeretlen betörőt, aki elvitte ékszereinket, ellopta a kocsinkat. Nem fordulunk a
strassburgi nemzetközi bírósághoz. nem csatlakozunk a világ legerősebb katonai
szövetségéhez, hogy megvédjük hazánkat.
Nem teszünk olyant, ami nem istennektetsző, s ha velünk szemben
istenneknemtetszőt tesznek, azt elviseljük. Ilyen alapállás mellett hamarosan rá
fogunk jönni valamire. Ezt a magatartást csak akkor tudjuk a magunkévá tenni, ha
szükségleteinket mindenképpen ki tudjuk elégíteni. Ezt meg az biztosítja, hogy
nincsenek olyan igényeink, amelyek meghaladják mások lehetőségeit. Az Isten
Ország akkor lehetséges, ha semmit sem mondunk magunkénak, mert mindenünk
közös. Jöhet földrengés, árvíz, háború, ami megmarad, biztosan elég lesz, ha nem
akarok magamnak, enyéimnek többet, mint amennyi másoknak jut.
Hol vagyunk mi ettől? Sehol. Valahogyan el kellene indulni Jézus és Országa felé.
Mivel? Mondjuk azzal, hogy leszokunk arról, hogy bírói ítéleteket formálunk. Hogy
kit kéne elvinnie a rendőrségnek? Mit kellene csinálnia a NATO-nak? Kit kellene
felakasztani? Kinek kellene huszonötöt a talpára vagy egyebére verni?
Helyette miket gondoljunk? Például ezt. Istenem, mennyi disznóságot csináltam
életem folyamán. De jó, hogy annyi minden nem tudódott ki belőle, s megúsztam
anélkül, hogy elfenekeltek volna érte. Mert az az igazság, hogy mindannyian arra
vágyódunk, hogy a bírói ítéletek vesszenek ki a világból... akkor, ha minket
sújtanának. Hogy ne dobjon követ ránk senki se.
Városmajor, 2001. április 2-án
Március 17-én délelőtt Szabó Jancsi elvitt Törőcsik Ágihoz. El van jegyezve a
halállal: hasnyálmirigyrák. Őt is Dombi Feri hozta vissza Istenhez, az Egyházba, a
Bokorba. Tulajdonképpen Ferinél akart életgyónást végezni, de nem akarta őt
terhelni; hallotta, hogy csuklik, tudta, hogy kíméletre szorul. Én vittem így
eucharisztiát, kenetet neki. Egyre nem készített fel Szabó Jancsi: amikor bementem a
kis szobakonyhás lakásba, ott egy viruló nőt találtam. Olyan negyvenesnek láttam.
Kis unokája ott játszott az ágya közelében. Megvallotta, hogy 52. Elvégeztem, amit
kellett, s egy jó óra után, amikor lefelé jöttünk, kicsit szenvedélyesen mondtam
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Jancsinak: hogyan lehetséges, hogy lemondtak róla az orvosok, s csak
fájdalomcsillapítót adnak neki; szólnunk kell Idának, aki most végezte el a
kineziológiát, hogy próbáljon vele valamit; egy fél óra múlva ez meg is történik, mert
találkozunk vele a Revital konferencián, ahol Ida afféle rendező szerepet tölt be. Örül
neki, köszöni bizalmunkat.
A hét közepén meg megkerestek Jim Sandersék: jöjjek már el hozzájuk vasárnap a
Csepeli Munkásotthonba; ott tartják istentiszteletüket, melynek szíveközepe a
gyógyítás. Megkérdezem: hozhatok-e betegeket is? Persze, hogy hozhatok. Vasárnap
reggel 9-re kellett volna elhoznia hozzám Jancsinak Ágit, de szombat este telefonált,
hogy Ági már nem mozdítható, el is búcsúzott tőle... Másnap kaptam a telefont, hogy
még vasárnap délután átköltözött oda, ahova mindannyian igyekszünk... vagy
legalább is tartunk. A Csepeli Munkásotthonba így csak más két beteget vittem
magammal. Egyikük fel sem ment a színpadra, ahol Jim Sanders valahogy
megsimogatta a betegek arcát, hozzáért homlokukhoz, mire a betegek hátradőltek,
majd valaki elkapta őket, s lefektette a padlóra. De a másik, akit vittem, Babusa Teri
felment és eldőlt. Nem gyógyult meg tőle. Magam a színpadon ültem - oda ültettek -,
s az egyik ott ülő bíztatott, hogy menjek én is. Azt hittem, hogy nekem is azt kell
tennem, amit Sandersnek. De nem. Jött Sanders, megsimogatott, s amikor
megérintette homlokomat, éreztem, hogy hátradőlhetek, ha akarok. De minden előre
kiszámítás nélkül, nem akartam eldőlni, állva maradtam. Sanders továbbment, s én is
a helyemre. Akiket megismertem közülük, komoly gyógyulásokról számoltak be,
semmi okom sincs kételkedni szavukban, s az az ötszáz ember, aki hétről-hétre
megtölti ezt a hatalmas hodályt, aligha menne oda, ha semmi sem történnék.
Hogyan is vagyok én ezzel? Nem az számomra az evangélium lényege-közepe, hogy
a betegek meggyógyulnak, de tény, hogy A te hited meggyógyított téged! - ezt a
mondatot elég sokszor kellene kitörölni a szinoptikusok szövegéből. Isten országa
még nem lesz attól, hogy a hitünk meggyógyít minket, de Isten szeretetének
valamilyen jellegű megtapasztalása nélkül nem megy előre a szekér - az Isten
Országának ügye. Jézus szekere sem ment. Nem tudta nélküle csinálni, ha keserűen is
kellett mondania: Ha csodákat nem láttok, nem hisztek. Miben? Hát abban, hogy
lehetséges az Ország akkor is, ha meghalunk betegségünkben vagy egyszerűen
végelgyengülésben. A betegek is szerethetnek, élhetnek másokért, és az egészségesek
is élhetnek csak maguknak, családivá tágított önzésüknek - a Mammonnak Isten
helyett. Ha a vakok nem látnak, ha a sánták nem járnak, nincs hitele annak az
evangéliumnak, amely egyébként nem erről, hanem arról beszél, hogy a szelídeké, a
szegényeké, az üldözötteké az Isten Országa. Ezért gyógyított Jézus, bár kétségtelen,
hogy nem csodadoktornak, nem javas embernek jött, hanem sokkal többnek.
Ha ma és közöttünk testesülne meg Jézus, gyógyítana? Lehet, de nem gondolom,
hogy feltétlenül ezt csinálná ma is. Dombi Feri is összeszedett egy hatalmas tábort
pár év alatt, s nincs gyógyítás-profilja neki sem, övéinek sem. Az átlagéletkor ma már
duplája a Jézus-korabelinek. Magam is, bár olyan vakarcsgyerek-félének indultam,
mégis a 83-ikat taposom. Jó tíz éve a nyelőcsövemből egy nyolc és fél órás
operációval Bárczi tanár úr másik gyomrot eszkábált nekem a kilyukadt helyett.
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Mondtam is, hogy hetven évesen generáloztatom magam a következő hetven
esztendőre. Ha meg egy kicsit kevesebb ideig szolgálna a generálozás (híja lenne a
140 évnek), akkor sincs semmi baj, jó a kevesebb is. Ha 83 esztendő alatt nem vittem
többre az életszentségben, mint amennyire vittem, akkor hosszabbítani is, újra
születnem is, alighanem felesleges, mert úgy látszik: nekem ennyire futja és nem
többre. Isten irgalmas, majd csak tud valamit csinálni azzal a mái magammal is, aki
vagyok.
Mit csinálna Jézus, ha ma testesülne meg - ez a kérdés izgat. Ha nálunk, vagy
Kínában, vagy a harmadik világban köszöntene be az Isten Országa jóhírével: azzal,
hogy boldogok a szegények az üldözöttek, a kicsinyek? Mit rakna a prédikációja
mellé csalinak, cukros madzagnak? Mivel mutatná ki a szeretet hatékonyságát itt és
most, még az örök hazába érkezés előtt? Repülőgépre ülne, s mindenütt elmondaná,
hogy Isten szeret, s nekünk csak az a dolgunk, hogy teljesítsük akaratát: szeressünk
mi is mindenkit, mégpedig úgy, ahogy magunkat? Kenyeret osztana, gyógyítana,
lakást építene, ruhát osztana? Nem tudom. De van egy ötletem - valami olyasmit
találna ki, hogy a vak is lássa: akiknek elég az egy dénár, azok a boldogok. Egy
biztos: hitelesen képviselné ma is Atyja akaratát a bensőséges kapcsolat erejében,
mert az volt a kenyere, hogy tegye Atyjának akaratát.
A Népszabadságban megjelent levelemnek egyetlen számomra értékelhető
eredménye, hogy Nehéz Márta, Sanders felesége és még két hölgy meglátogattak
lakásomon, eljöttek Széphalomra, s meghívtak maguk közé. Volt a levélnek más
hatása is, a Nyitott száj és a Kossuth Klub, ahol bizonyságot tehettem ennek nyomán
arról, ami a szívemben van. De ezek múló s nem különösebben ígéretes dolgok.
Sandersék nyitásából viszont kijöhet valami.
Az elmúlt évtizedben a Bokor minden tőle telhetőt megtett, hogy legyenek bokorközi
találkozók. Havonta összejöttünk: Regnum, a Fokoláré s a Bokor két-két képviselője.
Nem azért, hogy "megtérítsük" egymást, hiszen mindhárman katolikusok voltunk.
Csak azért, hogy üldözött és illegalitásban élő közösségeink tudjanak egymásról s
arról, amit gondolunk tennivalóinkról. Végeredményben azért, hogy elmondjuk
egymásnak: miben látjuk az Isten Országát és akaratát. Ment is ez egy pár évig. Aztán
a pártállam és a katolikus hierarchia szövetsége, közös akarata, egyesített ereje
lehetetlenné tette ezeket az összejövéseket. S olyannyira hatékony volt az egyház és a
politika összefogása, a trón és oltár új szövetsége, hogy máig sem találtuk meg újra
egymás kezét. Ott hagytak bennünket magunkra, s még elfelejtettek békejobbot
nyújtani. Elfogadnók, mégpedig azonnal, ha nyújtanák. Engesztelődjetek ki
egymással! - minden szentmisénkben elhangzik. Meddig marad csak szó? Pedig
Róma szólt már. Rehabilitált bennünket. Egykori testvéreink nem kapkodják el a
dolgot.
Sandersék nyitásából viszont megszülethetnék a felekezetközi találkozó. Időről-időre,
havonként vagy két havonként, összejöhetnénk beszélgetni, hogy jobban
megismerjük egymást. Beszélgetni arról, hogy miben látjuk ma és itt az Isten
akaratát, hogy ezzel segítsük egymást abban, hogy jobban csináljuk a dolgunkat.
Hátha csatlakoznának hozzánk egyéb keresztény vagy akár nem keresztény
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felekezetek is, akik szintén nem mást akarnak, mint Isten akaratát megismerni, s azt
erejük szerint teljesíteni. Hát ez az ökumené! Igen, ez volna az igazi ökumené.
Bizony nagyon különbözne attól, ami van: a protokoll-ökumenétől. Mi ez?
Elmegyünk egymás templomába prédikálni. Valami több kellene! Mi az? Leülni és
beszélgetni arról, hogy mit jelent a vallásközi párbeszéd kora. Mert egyre többen
mondják, hogy itt van, és dörömböl a felekezetek kapuján. Amiről beszélt Ady Endre;
jó száz éve, egészen fiatalon:
Nem volna más vallás, / Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent / És egymást szeretni...
Városmajor, 2001. április 8.
Tegnap már fél hat előtt kint voltunk Széphalmom, hogy próbáljunk, Teri a rendező,
Ákos Jézus szerepében, Iván Gamáliel, Péter Nikodémus, Bella Sarah és én Kaifás
szerepében. Bevontuk még a rendezésbe a kántort, egy ifjú kislányt, akinek a nevét
már illenék megtanulnom. Lerövidítettem a liturgiát. Két versszakot elénekeltünk a
Hozsannáből, utána egy könyörgés, és jött az olvasmánypótló dráma, Nagy Katalin
műve:
Az Álmodozó
1. jelenet
Szereplők: Kaifás, Nikodémus, Gamáliel
KAIFÁS - Meglesz, Barátom, amit kértél. Ki fogjuk hallgatni.
NIKODÉMUS - Én már beszéltem vele.
KAIFÁS - S mit tudtál meg az Ácstól?
NIKODÉMUS - Arról beszélt, hogy újjá kell születnünk.
KAIFÁS. - Nagyszerű! Megpróbáltad? Sikerült? Magam csak olyannak látlak, mint
eddig.
NIKODÉMUS. - Nem úgy értette, ahogy gondolod. Lélekben kell szerinte
megújulnunk.
KAIFÁS - Lári-fári. A prokurátor akkor is itt van, ha új lesz a lelkem. A prokurátoré
pedig marad a régi, ő nem változik.
NIKODÉMUS - A Názáreti nem érdekelt a prokurátor ügyeiben. Jahve királyságában
gondolkodik. Kard nélkül akarja megmenteni Izraelt.
KAIFÁS - Megmondhatod a Názáretinek, hogy ne strapálja magát. Izrael
megmentésében valamivel több a tapasztalatunk, mint az övé. Hetenként hivat
magához ez a gój, s hallgatnom kell bölcs megjegyzéseit: mire vigyázzak jobban meg
még jobban, mert a Birodalom érdekei így, Róma meg a szenátus szándékai úgy, stb.
(Gamáliel érkezik.) Csakhogy jössz. Nikodémus már tudja, hogy újjá kell születnünk.
Téged is kiokított már erről a Názáreti?
GAMÁLIEL - Hagyd, hogy kifújjam magam. Betániában jártam. Alig tudtam
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ideérni. Szamárcsikó hátán tartott bevonulást a város előtt a Názáreti, s ruhájukat
terítik elébe Jeruzsálem tisztes polgárai. Dávid fiaként üdvözli őt az ujjongó tömeg.
KAIFÁS - Na, kedves Nikodémusom, láthatod, így fest ez a Lélekben újjászületés.
Reggel már mehetek is újra Pilátushoz. Majd megkérdezi, hogy én vagyok-e itt a
főpap, s kértem-e engedélyt az illetékes centuriótól templomon kívüli felvonuláshoz.
GAMÁLIEL. - Nemcsak a prokurátor van a világon. Engem az érdekel, hogy mi
mozog ebben az emberben. S hogy Adonájnak - áldott legyen a neve! - tetszik-e, amit
csinál.
KAIFÁS. - Jó neked! Irigyellek a gondjaidért. De hamar beszűkülne érdeklődésed, ha
neked kellene fel-felsétálnod a pretoriumba.
NIKODÉMUS - Adonáj főpapja is vagy Kaifás, nem csak Pilátus rángatottja.
KAIFÁS - Meg vagyok áldva a barátaimmal. Az egyik szentebb és bölcsebb, mint a
másik. Értsétek meg, ti Izrael okosai, hogy a prokurátor két esetben boríthatja ránk az
asztalt. Az egyik: ha tetszik Adonájnak, amit a Názáreti meg mi csinálunk. A másik
eset pedig, ha nem tetszik neki.
GAMÁLIEL - Nem lehet mindenből politikai kérdést csinálni. Izrael vagyunk, az
Isten népe, küldetésünk van: Sionhoz kell jönniök az összes nemzeteknek! Pilátus
nem lehet számunkra végső és egyetlen eligazító. Népünknek, küldetésünknek pedig
te vagy a főpapja. Felelősséged van Isten s az ő Izraeljének színe előtt.
NIKODÉMUS - Már megbocsáss nekünk! Nemcsak a Názáreti, de Isten
mindannyiunk által elismert és tisztelt tolmácsai, köztük Jeremiás is, arról énekelnek,
hogy új szívet teremt belénk Adonáj, a hatalmas. Ezt te is jól tudod.
KAIFÁS - Nagyon szép tőletek megtisztelő bizalmatok szerény személyem iránt. Mit
gondoltok, a Názáreti is belém veti reményei horgonyát?
GAMÁLIEL - Ezt nem tudom. De mit számít ez? Nem az ő főpapja vagy, hanem a
Mindenhatóé.
NIKODÉMUS - A Názáretinek nincsenek főpapi ambíciói. Mózeshez hasonlította
már magát, Áronhoz soha.
KAIFÁS - A minap itt járt nálam egyik írástudótok. Beszámolt a Názáreti egyik
szabadtéri előadásáról. Arról beszélt ott, hogy Jahve szőlőskertjében - én is, ti is,
írástudók - rosszul dolgozunk. Legyilkoljuk küldötteit. El is veszi tőlünk ennek
folytán Jahve a királyságot. Mit gondoltok, kinek adja majd oda? Gyümölcsöt hozó
népnek, amelyik jól dolgozik a szőlőben, s beszolgáltatja a termést. Ez a kiváló
minőségű társaság alighanem azonos a Lélekben újjászületőkkel. A Názáreti meg a
halászlegényei bizonyára már újjászülettek. Ne áltassátok magatokat. Ez a
szerencsétlen ácsmester Messiásnak képzeli magát. Lehet, hogy nem képzeli magát
főpapnak, de ennél ő magasabbra néz. A várva várt Messiásnak, új Mózesnek
álmodja magát. Majd választ magának Áront is, de a halászlegényei közül.
GAMÁLIEL - Biztos, hogy jók az értesüléseid? Idáig még az Isten egyetlen tolmácsa
sem tört hatalomra. Sámuel sem. Nem önmagát, hanem Sault meg Dávidot kente fel
királlyá.
KAIFÁS - Jók az értesüléseim. A feleségemet időnként felkeresi Kafarnaumból
Szalóme, az unokanővére. Két fia is együtt menetel az áccsal. Szalóme elpletykálta
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Sarahnak minap, hogy odament a Názáretihez, s megkérte, hogy az ő két fia üljön
majd jobbján és balján, ha megvalósul a Názáreti-féle királyság.
NIKODÉMUS - S mit válaszolt neki?
KAIFÁS - Csodálkozni fogtok: nem mondta, hogy nem lesz királyság.
GAMÁLIEL - Hanem?
KAIFÁS - Azt válaszolta, hogy erről mennyei Atyja fog dönteni. Maga a Magasságos
fog minisztereket állítani mellé.
GAMÁLIEL - Nekem ez tetszik. Az Örökkévalótól várja, hogy berendezze a Maga
királyságát.
NIKODÉMUS - Gamálielnek igaza lehet.
KAIFÁS - Hol éltek ti, Isten barmai!? Pilátus a maga és Antióchia szír légióival
eltapos bennünket mint egy varangyot, mielőtt egyet mozdulunk..., a Názáreti vagy
akárki, ti pedig arról teologizáltok itt nekem, hogy az Örökkévaló kompetenciája-e
minisztereket állítani a Názáreti királysága számára.
NIKODÉMUS - Már megbocsáss, de neked agyadra ment a hivatalod, s csak
pretoriumban meg Pilátusban gondolkodol. Elfelejted, hogy Isten kiválasztotta
magának ősatyánkat, Ábrahámot, hogy benne áldassanak meg a föld minden
nemzetségei. Mi vagyunk Ábrahám ivadékai. Nem adhatjuk alább. Nemcsak Római
Birodalom van a világon. A birodalmak jönnek s mennek, de Isten tervei örökök, s
meg kell valósulniok. S rajtunk is fordul, hogy megvalósuljanak. Akármilyen terhes
is Jahve népének lenni. Az ősatyáknak tett ígéretek az Isten ígéretei. Szövetségét
Isten vissza nem vonja. S ezt neked jobban kell tudnod, mint nekünk. Te hordod a
szent efódot.
GAMÁLIEL - Beszélj a Názáretivel! Biztosan jó szándékú ember. Érts szót vele! Ne
legyen már a prófétagyilkolás mindörökre főpapi szakma! Törd meg végre a
történelem eddigi menetét! Ne gondold, hogy kényszerpályán mozogsz! Kezdj végre
valami újat! Nem engedhetjük meg magunknak erőink megosztását. Te sem akarhatsz
mást, mint Jahve királyságát. Hátha van ennek az embernek üzenete számodra is.
Gondold meg, mit csinálsz!
KAIFÁS - Na végre, kibújt a szög a zsákból. Ha nem lennétek olyan vének, a
Názáreti befogadhatna titeket is mezítlábasai közé.
NIKODÉMUS - Csúfolódással nem jutunk előbbre.
KAIFÁS - Nem kell mindjárt megsértődnötök. Helyette inkább gondolkodjatok.
Lehet, hogy azt mondjátok: hitetlen vagyok. Nem vagyok hitetlen. Mindent hiszek.
De azt tudom, hogy két lehetőségünk van, s ti folyton egy harmadikról beszéltek.
GAMÁLIEL - Mi az a kettő?
KAIFÁS - Táncolnunk, ahogy Pilátus fütyül - ez az egyik.
NIKODÉMUS - S a másik?
KAIFÁS - A teljes nemzeti végpusztulás.
GAMÁLIEL - Eltúlzod a dolgot.
NIKODÉMUS - A Názáreti szelíd. A zelótákat nem találod közöttük. Ő tényleg a
messiási országról álmodik. Nincsenek katonái. "Nem ártanak, nem ölnek sehol szent
hegyemen" - erről énekelt Izaiás is.
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KAIFÁS - Csakhogy én nem vagyok költő, hanem reálpolitikus. Ha Jeruzsálem a
szent hegy, akkor tudomásul kell vennem, hogy jelenleg ott légiók vannak, s azok
bizony azért vannak ott, hogy öljenek. Ha majd az Örökkévaló eltakarítja innen a
légiókat, Izaiás azonnal aktuális lehet. Lehet. De erre idáig még nem volt példa. Csak
arra, hogy vagy nemzeti karhatalom ellenőrzi Siont, a szent hegyet, vagy pedig
Babilon királya, vagy Nagy Sándor valamelyik utóda, vagy mint most, a kitteusok.
GAMÁLIEL - Te nem hiszel Isten tolmácsainak.
KAIFÁS - Dehogy nem. Nem várom kevésbé álmaik megvalósulását, mint ti. De
kockára nem teszem álmokért azt, ami még megvan.
NIKODÉMUS - Mi van meg? Ez a nyomorult megalázott szolgaság. Az, hogy az a
gój a pretoriumban úgy ráncigál, ahogy akar. Téged, Izrael főpapját.
KAIFÁS - Maga az Örökkévaló kívánja tőlem, hogy elviseljem a ráncigálást. Ettől a
fajankótól, aki nem ismer semmit a mi történelmi szerepünkről, a próféták álmaiból,
Isten velünk kötött szövetségéből. Csak a szenátus hajón érkező rendelkezéseit, meg
az antióchiai futárposta közleményeit olvassa. Ebből áll a tudománya. Tárgyalnátok
egyszer vele ti! Mindjárt alább szállnátok, s megtanulnátok, mire van lehetőségtek.
Arra, hogy fejet hajtsatok kívánságainak. Hivatkozhatnátok a Tórára, de hamar
rájönnétek, hogy értelmetlen. Megpróbáltam nem egyszer. Megkérdezte, hogy
jóváhagyta-e már ezt a Tórát vagy mit a szenátus. Enélkül nem érdekli őt.
NIKODÉMUS - Így aztán nem tudsz mit csinálni a Názáretivel, meg az új szívvel és
újjászületéssel.
KAIFÁS - Ahogy mondod.
GAMÁLIEL - Ezért kellene beszélned vele.
KAIFÁS - Szerintem ugyanolyan értelmetlen, mintha Pilátussal beszélnék, de
lelketek rajta, szervezzétek meg a találkozót.
2. jelenet
Szereplők: Jézus, Nikodémus, Kaifás
JÉZUS - A Mennyek Királysága nem érinti a politikai hatalmat. Nincs szüksége rá.
Ahol két emberi szív egymásra talál, ott az Isten s az ő királysága. Ahol két család
megérti egymást, Isten lakást vett náluk.
NIKODÉMUS - De a Templom meg a zsinagóga csak a közhatalom ellenőrzése alatt
tud funkcionálni, s már ott is vagy a közhatalomnál.
JÉZUS - Az Isten Országának nincs szüksége középületekre. Lélekben és
istennektetszésben kell Jahvét szolgálnunk, s ez lehetséges templom, még zsinagógák
nélkül is.
NIKODÉMUS - Mi tartja akkor össze Izrael gyermekeit, akik idehaza meg a
diaszpórában élnek?
JÉZUS - A barátság.
NIKODÉMUS - S akkor hol mutatjuk be az áldozatokat?
JÉZUS - Istennek nincs szüksége áldozatbemutatásokra. Jahvé irgalmat akar.
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Etessétek meg az éhezőt! Kenyeretek megosztása a templom, az áldozat meg a főpap.
NIKODÉMUS - Mester, bocsáss meg, kopogtatnak.
(Nikodémus feláll, ajtót nyit, s belép Kaifás. Jézus feláll.)
KAIFÁS. - Legyen üdvözölve a Názáreti Rabbi, s Te is, Barátom.
JÉZUS és NIKODÉMUS - Shalom, shalom.
NIKODÉMUS - Foglalj helyet, Főpap.
KAIFÁS - (Jézushoz) Tanítványaidat nem hoztad magaddal, Rabbi?
JÉZUS - Nem illett volna. Majd elmondom nekik, amire megtanít bennünket a Lélek
találkozásunk órájában. Örülök, hogy lehetővé tetted beszélgetésünket.
KAIFÁS - (Nikodémushoz) Mire jutottatok?
NIKODÉMUS - A Rabbi éppen arról beszélt, hogy Pilátus, nem-Pilátus nem tudja
megkadályozni Jahve Királyságát, mert e Királyságnak nincs szüksége templomra,
zsinagógára, még áldozatbemutatásra és főpapra sem, csak irgalomra meg barátságra.
Szerinte van tehát harmadik út. A pogány jelenléte sem akadályozhatja az Ország
megszületését, nemzeti királyság sem tudja megteremteni azt. Más síkon, más
dimenzióban él ez az Ország.
JÉZUS - A Mennyek Országa nem ebből a világból való. Nem érinti a közhatalmat.
Élet, istennektetsző élet, a szeretet hatalmának az Országa ez, amelynek nincs
szüksége állami támogatásra.
KAIFÁS - Egyetlen dimenzió van csak. Mi van, ha Izraelt megtámadják?
Importálunk hadsereget, amely megvéd bennünket?
JÉZUS - Miért és ki támadná meg? Itt vannak a Birodalom légiói. De ha
megtámadják is, a támadók dolga meg a légióké a vérontás.
KAIFÁS - Te és a tieid pedig majd nézik a verekedést?
JÉZUS - Nem. Bekötözzük és ápoljuk a sebesülteket, eltemetjük a halottakat.
KAIFÁS - A támadókét vagy a kitteusokét?
JÉZUS - Nem kérünk személyi igazolványt a sebesültektől, a halottaktól sem. Az
irgalom nem ismer etnikai határokat.
KAIFÁS - Tisztában vagy azzal, hogy az, amiről beszélsz, még soha és sehol nem
valósult meg? Ha Mózes így gondolkodott volna, még mindig ott élhetnénk Gószen
földjén. Józsua fegyverei nélkül soha nem jutottunk volna el ide, a megígért Földre.
JÉZUS - Gószenben is lehet dolgozni és szeretni. Jahve megáldja azokat, akik ölni
nem, csak ölelni tudnak. József kard nélkül ejtette meg Putifár és a fáraó szívét. Azóta
már betölthette volna népünk nemcsak a Jordán, de még a Nílus völgyét is. Ábrahám
Istene megígérte, hogy Benne megáldja a Föld minden nemzetségét. Nemcsak Jákob
vérszerinti utódaira vonatkozik az áldás. Az egyiptomi nyelvet beszélők is Isten
teremtményei. Ők is eltanulhatták volna atyáinktól, hogy nem hódításokban és
honfoglalásokban, harci kocsikban és kardforgatásokban áll az istennek tetsző élet,
hanem Isten kedvének keresésében. Isten pedig nem a vérontás istene.
KAIFÁS - Rabbi, Te lemondasz Dávid királyságáról. Megtagadod a múltunkat,
elveszed Izrael reményét; azt, hogy egyszer még megint miénk lesz ez a Föld,
amelyért őseink annyi vért hullattak.
JÉZUS - Izrael főpapja, kell az Istennek az, amiről beszélsz? Kell Izraelnak az,
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amiről beszélsz? Mi lett az eredménye Józsue, Dávid, a Makkabeusok csatáinak? Mi
a gyümölcse napjaink fegyveres lázadásainak? Halottak, özvegyek, árvák, sírás,
nyomorúság. Mért gondolod, hogy ez a maroknyi Izrael uralkodhatnék a világ összes
többi népe felett? Eddig még a leghatalmasabbnak is csak ideig-óráig sikerült. Aztán
jött egy erősebb, győzött felettük, és zsarnokoskodott a meghódítottak felett, szedte
az adót, építette a harci kocsikat, amíg nem jött megint egy erősebb. Van ennek
értelme?
KAIFÁS - Ide figyelj, te Názáreti Rabbi! Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy kikkel
tudod elhitetni azt, amit mondasz. Talán tudod, hogy Szalóme, Zebedeus asszonya,
rokona a feleségemnek, s így tudok róla, hogy Szalóme két legényfia is a tanítványaid
közé tartozik. Ne haragudj rám, hogy így mondom: ők megeszik ezt a tanítást? Ők
nem jobbodon és balodon akarnak ülni királyságodban? Ők nem arról álmodoznak,
hogy leváltod Pilátus és a Római Birodalom hatalmát, s Te leszel majd dicsőséges
uralkodó Izraelben, s ők a minisztereid? Találtál már egyetlen férfit ebben az
országban, akivel el tudtad hitetni az álmaidat?
JÉZUS - Az Isten titkait kérdezed. Én nem tudom. A magvető sem tudja, melyik
magból lesz kalász és termés. Küldetésem csak az, hogy vessem annak az Istennek a
magját, aki maga a szeretet és az ölelés. Én csak azt tudom, hogy Isten nem azért
teremtett Földet, hogy csataterekké rondítsuk azt. Az asszonyok sem azért szülnek,
hogy tömeggyilkosokat neveljenek, meg hősi halottakat sirassanak. Temelletted szól
a történelem, a múlt s a Gyilkosság Atyja. A Hazugság Atyja is ő, s tőle származik az
a nyomorult reménytelenség, hogy ennek már mindörökre így kell lennie. Mind az
idők végezetéig, amikor a Hold s a Nap lehull az égről, s eljön a Vég. De Atyánk, aki
a mennyekben van, nem erről álmodik, hanem azt akarja, amiről én szólok Neked. S
akinek füle van a hallásra, meghallja azt. S nem lesz hitetlen, hanem hívő.
KAIFÁS - Idefigyelj, Rabbi. Én nem vitázom Veled. Arra valók Nikodémus meg a
többi írástudó. De tudom, hogy minden rendes zsidónak a házatáján, kertjében, jól
lezsírozva, ott van elásva egy görbe kard, s alig várja, hogy elhitesse vele valaki,
hogy itt az óra és lehet gyilkolni. Én meg tudom, hogy nincs itt az óra. S nem tudom,
hogy száz vagy ezer vagy mennyi évet kell várni, hogy az az óra itt legyen. Én csak
azt tudom, hogy amíg áll Jeruzsálemben a templom, ide haza lehet jönni áldozatot
bemutatni s imádkozni azért, hogy Jahve megelégelje a büntetést, s végre felvirradjon
Izraelnek, s ne tapodják idegenek Izrael annyi vértől megszentelt földjét.
NIKODÉMUS - Megbocsássatok már, ha én is szólok. Egymást meg nem győzitek.
Én mind a kettőtöket értelek. Főpap, a te szolgálatod, Rabbi, a te álmaid
megférhetnének békén egymás mellett. Az áldozatok, amiket bemutatsz a
templomban, nem akadályozzák a Názáreti reményeit. A magvetés nem zavarja a
templomi áldozatok rendjét. Jézus és tanítványai nem szítanak lázadást Pilátus ellen.
Mért ne ölelhetnétek át egymást. Kaifás, te vagy a jelen. Názáreti Te lehetsz Izrael
jövője. A Magasságbeli áldása ott lehet mindkettőtök munkáján.
KAIFÁS - Minden írástudó összekeveri a valót meg az álmokat. Szakmai betegségtek
ez. Ha valaki sokat olvassa Izajást, előbb-utóbb elhiszi, hogy szénát eszik az
oroszlán. Mi itt ketten megegyezhetnénk, hogy kölcsönösen tiszteletben tartjuk
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egymás mesterségét. De ez nem sokat segítene, Neked sem. Azt hallottam, hogy a
Tibériási tenger mellett egyszer már megindult ötezer férfi a Rabbi felé, hogy királlyá
tegyék. S Te, Jézus, elmenekültél előlük. Nem fogsz tudni mindörökre elmenekülni
előlük. Nem tudom, hogy mire teremtette Isten az embert, csak azt tudom, hogy az
egyik ember uralkodni akar a másikon. S ha sikerülne is a Rád hallgatókat megtartani
magvetéseddel álmaid mellett halálodig, ha lehunyod a szemed, a Téged követők azt
fogják csinálni, ami elől elmenekültél. Királyt akarnak majd maguknak. S a te
majdani Sámueled is be fogja látni, hogy valakit királlyá kell kennie néped közül.
Csinálhatsz, amit akarsz. Nyomodba jön majd egy új Mózes, akinél egyszer majd
betelik a pohár, megöli a rabszolgatartót, és Józsuét nevel. S kezdődik minden elölről.
Ezt sem én, sem Te, sőt maga az Örökkévaló - bocsánat főpapi fejemnek - sem tudja
megakadályozni.
NIKODÉMUS - Bízd rá az ügyet Istenre! Ha Gamáliel itt volna, mondaná: Isten ellen
ne hadakozzunk!
KAIFÁS - Nem bízhatom rá, mert van tisztemből folyó történelmi felelősségem.
Felülről kaptam. S ez nem kevesebb, mint Izrael egységének megőrzése. Ma Izraelt a
remény meg a Templom tartja össze. A Rabbi számára Izrael reménye nem remény.
Reménytelen akár Izrael, akár a Római Birodalom jövőjében. Jahve Királyságában
reménykedik, amelyben nem tanulnak fegyverviselést. Ő is sokat olvassa Izajást. Az
Izajásokat eddigelé idejében kettéfűrészeltük, mielőtt megbonthatták volna álmaikkal
Izraelt, s elvehették volna tőle az atyák reményét.
JÉZUS - Bocsáss meg neki, Atyám, ha nem tudja, mit beszél! S jaj neked, Főpap, ha
látsz és hallasz, és mégis vakká és süketté teszed magad!
KAIFÁS - (Nikodémushoz) Látod, hogy fölösleges volt a találkozás. Jöjjön, aminek
jönnie kell! (Feláll és távozik.)
3. jelenet
Szereplők: Sarah (Kaifás felesége), Gamáliel, Nikodémus, Kaifás
SARAH - Isten hozta az urakat. Férjemet minden percben várom. Pilátus hivatta őt.
De ennek van már egy másfél órája. Készítettem egy kis uzsonnát. Hozhatom?
GAMÁLIEL - Talán várjuk meg őt. Egyébként sajnálom, hogy éppen órám volt a
főiskolán, s nem vehettem részt a találkozón a Názáretivel. Mire jutottatok?
NIKODÉMUS - Talán semmire. Kaifás feldúltan távozott. Szememre hányta, hogy
rávettem a találkozásra.
SARAH - Nagyon dühös volt, amikor hazajött. Azt mondta, hogy legközelebb majd
akkor találkozik ezzel az emberrel, amikor kötélvégen viszik őt a Nagytanács elé.
GAMÁLIEL - Mért nem tudtak szót érteni?
NIKODÉMUS - Tóra va Nabim.
GAMÁLIEL - Hogy érted ezt?
NIKODÉMUS - Kaifás Mózesben és Izraelben gondolkodik. A Názáretinek pedig
kevés, hogy Izraelra gondoljon, neki a szigetek is fontosak. Az ő Örökkévalója
minden népnek az Istene. Nem akarja Izrael győzelmét. Senki győzelmét sem akarja.
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Az emberiség testvériségére gondol, s azt hiszi, hogy Sionhoz kell jönnie az összes
nemzeteknek, hogy megtanulják, miként kell elégetni minden menetelő harci csizmát,
s azt is, hogy a kardokból szőlőmetsző kések legyenek. Megkaptam Kaifástól én is a
magamét. Tulajdonképpen te is. Szerinte agyunkra mennek a próféták.
GAMÁLIEL - S a Názáreti nem mennydörgött az írástudók ellen?
NIKODÉMUS - Senki ellen sem mennydörgött, csak a végén mondott valamit, ami
sérthette Kaifást.
GAMÁLIEL - S mi lesz most? (Bejön Kaifás.)
MIND - Shalom, shalom, shalom.
KAIFÁS - Szokása szerint megváratott. Majd megkérdezte, hogy mennyi zarándokot
várok húsvétra. Mondtam, hogy bizonyára annyian jönnek, mint máskor. Felajánlotta,
hogy szívesen gondoskodik a templom külső udvarán rendfenntartó erőkről. Meg
kellett köszönnöm szívességét azzal, hogy majd élünk ezzel a lehetőséggel, ha
szükségünk lenne rá.
GAMÁLIEL - A betániai úton történteket nem említette?
KAIFÁS - Szerencsémre nem. Különben magyarázhattam volna, hogy miért nem
vagyok felelős érte. (Sarahhoz) Ennék, innék valamit.
SARAH - Már kínáltam az urakat, de azt mondták, hogy várjunk meg Téged. Már
hozom is. Egyébként kérni akartalak, hadd maradjak köztetek, valamit szeretnék
elmondani nektek. (Közben gyümölcsöt, poharakat, korsót tesz eléjük az asztalra.)
KAIFÁS - Te vagy házam asszonya. Nem kell kérned. Mondd, amit akarsz.
SARAH - Itt járt nálam Szalóme. Újra elmondta, hogy férje torkig van a Rabbival, de
a fiúk hajthatatlanok. János rajong a "Mesterért", de Jakab is szilárdan kitart mellette.
Az újdonság abban, amit mondott, az volt, hogy Szalóme is nyugtalankodik. Fiai
arról számoltak be neki, hogy a Rabbi egyre sűrűbben mondogatja, hogy a főpapok
kezébe kell esnie, akik megölik őt. Ott van köztük egy Péter nevű tanítvány is. Az
megpróbált tiltakozni ez ellen a lehetőség ellen, de a Mester erélyesen leállította:
Távozz tőlem, Sátán - szavakkal. Azóta a fiúk inkább hallgatnak, amikor ezt a témát a
Rabbi újra előhozza. Szalóme sem érti, hogy miért ilyen borúlátó a Rabbi, s azt még
kevésbé érti, hogy miért bántotta Pétert, aki el akarta volna kerültetni vele az
erőszakos halált.
KAIFÁS - Az a Péter nyugodtan tiltakozhatik, de feleslegesen. A Názáreti jól látja a
dolgokat. Kisded játékainak hamarosan végét szakasztom.
GAMÁLIEL - Gondold meg jól! Úgyis eleget beszél arról, hogy atyáink
meggyilkolták a prófétákat, s a nép ilyenkor is lelkesen hallgatja. Szükséged van a
népharagra?
KAIFÁS - A népharaggal könnyen megbirkózom. Ha keményen odaütök, hallgatni
fognak.
SARAH - Szalóme fiainak, ugye nem lesz bajuk?
KAIFÁS - Törődöm is én ezekkel a kamaszokkal. Majd jól felpofozza őket
Zebedeus, s ha visszamennek hálóikhoz, a kemény munka kiveri a fejükből ezeket az
ács-féle hülyeségeket. Meg azt is, hogy ők ülnek majd jobb felől, meg bal felől.
NIKODÉMUS - Nem teheted meg jó lelkiismerettel, hogy így oldjad meg ezt a
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Názáreti-problémát.
KAIFÁS - Nem tudom másként megoldani. Ami pedig a lelkiismeretemet illeti, ne
aggódjatok. Én nem vagyok írástudó. Nem engedhetem meg magamnak a lelkizést.
Amikor Jeruzsálemet ostromolják, s egy Jeremiás közben hülyéskedik, a ciszterna
mélyén van a helye.
GAMÁLIEL - Most nincs ostrom Jeruzsálemben.
KAIFÁS - Több van, mint ostrom. El van foglalva. Ha a miénk volna, a
Nagytanácsban oszlopra állítanám a Názáretit, s prédikáltatnám, legalább egyszer jól
kiröhöghetnénk magunkat. Értitek Ti egyáltalán, mi van ennek az embernek a
megkótyagosodott fejében? Végzek vele. Lelkiismeretem alapján végzek vele.
Idejében. Lehet, hogy már is késésben vagyok.
NIKODÉMUS - Mi háborít fel benne ennyire? Kevés jobb szándékú emberrel
találkoztam vele. Talán egyike a legkülönbeknek, akiket Izrael Istene elküldött
hozzánk.
KAIFÁS - Ezt én nem vitatom. Már mint a jó szándékát meg az ő lelkiismeretét. De
azt tudom, hogy Izraelt meg kell szabadítanunk tőle. Ha ez az összes nemzetekben
gondolkodása behatolna az írástudók fejébe is, megnézhetnénk magunkat. Amíg
halászok meg vámosok figyelnek rá, nincsen nagyobb baj a megszokottnál.
Fellázadnak, lemészárolnak néhány római katonát meg a családjukat, aztán jön a
megtorlás, s ötezer honfitársunkat kivégzik. Ezt eddig se tudtuk megakadályozni,
ezután sem tudjuk.
GAMÁLIEL - Ne haragudjál, de annyiszor mondtam már Neked, hogy a Názáreti
ellene van minden vérontásnak.
KAIFÁS - Nem hiába mondtad, megértettem. Találkozásunk óta magam is
megbizonyosodtam róla. Éppen ezért jutottam döntésre. Ezt az embert el kell
hallgattatnom. Mielőtt még szétszakítja Izraelt. Ha hülyíteni akarja az emberiséget,
hülyítse, de ne minket. Nem nyúlok hozzá, ha rábírjátok, hogy menjen el, ahová akar.
De Izrael földjén nem tűröm tovább.
NIKODÉMUS - Mondtuk már, hogy megpróbáltuk. Azt mondta, hogy Isten
tolmácsának Jeruzsálemben kell elvesznie.
KAIFÁS - Legyen úgy, ahogy akarja.
GAMÁLIEL - Változatlanul az az érzésem, hogy Isten ellen hadakozol. Ez az ember
meg van győződve az igazáról. Ennek az embernek az érveire nem tudunk semmit
sem mondani. Ez az ember azt mondja, amit a szívünk mélyén mindannyian, mi is
érzünk. Az Örökkévaló nem gondolkodhatik egy maroknyi nép, a mi népünk érdekei
szerint se. Minden ember az Örökkévaló alkotása. Ez a Názáreti az Isten és minden
ember ügyét képviseli.
KAIFÁS - Ha Jeruzsálemben marad, én leszoktatom róla. Semmi ellenérzésem nincs
iránta. Sajnálom. Sajnálom, mert hülye. Jószándékú hülye. Izrael népéé a dicsőség,
hogy megszülte az emberiség történelmének általunk ismerhető legnagyobb
álmodozóját. De ebbe az álmodozásába belepusztulhat a nemzetünk. Templomunk,
hazánk, mindenünk. Én nem hiszek ennek az ácsnak. Én Mózes Istenének hiszek, aki
azt mondta neki, hogy vezesse el Jákob ivadékait erre a Földre, s Józsuét nevelt, aki
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megtisztította ezt a Földet az itt lakóktól. Dávid parittyájának az Istenében hiszek, aki
leteríti nekünk tegnap a filiszteusokat, holnap pedig a... majd megmondom kiket.
Várok. Tudok várni és remélni. S minden utódomnak is ugyanez lesz a dolga. Izrael
minden felelős főpapjának. Ha Nektek jobban tetszik: a lelkiismereti kötelessége.
SARAH - Szalóme is hallgatja olykor a Názáretit. Megrendítette Szalómét, amikor a
Názáreti azt mondta, hogy hatalma van odaadni az életét és vissza is venni azt.
NIKODÉMUS - Nem tudom, mire gondolhatott, de azt tudom, ha Izajásra gondolok,
hogy egy embert ketté lehet fűrészelni, de a gondolatait nem. Azok megmaradnak.
KAIFÁS - Szerencsére a Názáreti nem ír. Tekercsei nem kerülnek be a zsinagógákba.
GAMÁLIEL - Leírhatják mások.
KAIFÁS - Nem bánom, csak héberül ne írják. Bolondítson meg velük másokat, ne
minket. Ha egy kicsit jobban ismernétek az embert, a valóságost, s nem a
szövegeiteket bújnátok, ti is megértenétek. Lehet, hogy valakiket elbűvöl szavaival.
De azok nem embernek valók. Az ember élni akar, s nem keresztre kerülni. S ha
egyszer valakik majd a Názáretire fognak esküdni, azoknak a főpapjai és királyai sem
fognak mást csinálni, mint amit mi csinálunk, amióta Mózes idehozott minket.
Legfeljebb a Názáreti nevében fogják kivégezni őket. De kivégzik őket, ha ezeket a
hülyeségeket képviselik.
Városmajor, 2001. április 9.
Másnap péntek volt. Délután háromkor találkoztunk a dogmatikai szakkörön: János,
Zénó és Öcsi tanulják a Dogmatikát, azaz elmondják, hogy az adott témában mit
gondolnak. Bűnbeesés és megváltás volt az aznapi lecke: vagy 70 oldal az Előd-féle
Dogmatikából. Összevetettük a KIO II. (Miért jött?) és a Szent Pál teológiája III.
(Krisztus keresztje) kötetével. Nagy volt az egyetértés.
Utána pedig összeesküdtünk. Nem négyen, hanem hatan: hozzánk jött még Kundra
Pista és Vágújhelyi Feri. Az összeesküvés tárgya: Feri bácsi. Félnyolcra elmegyünk
hozzá s megmondjuk neki, hogy azt határoztuk mi hatan, hogy hat hétre kivonjuk őt a
forgalomból. Ez alatt semmi más dolga ne legyen, minthogy megállapítsa
csuklásának az okát, s tegyen róla, hogy az okot megszűntesse. Felosztottuk a
szerepeket. Ezt a bevezető mondatot elmondom én. Utána jön Feri ezzel a szöveggel:
Feri bácsi leadtál pár hónap alatt 25 kilót, nincs még egy 25 kilód, amit leadj, s mi
nem akarunk téged ebben a 2001. évben eltemetni.
Arra számítottunk, hogy Dombi Ferenc a strassburgi emberjogi bíróságot fogja
emlegetni, de nem. Nagyon szelíden mosolygott ránk, s elmondta, hogy ma még, meg
holnap kik fogják kuruzsolni, de legkésőbb húsvét után megadja magát akaratunknak.
Ittunk is rá egri bikavért. Aztán a közeli napokban valami inárcsi disznótorra volt
hivatalos, s ott beszélt ugyan bizonyos ávós módszerekről, de ez csak olyan
utóvédharc volt. Mit is tehetett volna hat férfivel szemben? Mondtam is neki:
Ferikém, ez olyan erő, amelynek feltétlenül meg kell adnod magad. Majdnem akkora
már, mint egy fél feleségé. Inkább minket választott. Ebben aztán megegyeztünk.
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Városmajor, 2001. április 10.
A budavári nagyhét meg az utána következő erdélyi hét miatt nagyon elmaradtam a
naplóírással. Jó messzire kell visszamennem, legalább március 19-ig, amikor is
kaptam egy kézzel festett színes értesítést: egy égő gyertya volt rajta - a művész
aláírásával: Mireille Ráduly. Arról tájékoztatott az értesítés, hogy Budapesten a
mondott napon meglátta a napvilágot Antoine - Lehel. A művészi gyertya festője - az
édesanya, Ráduly János pedig az apa, akit a Koinónia olvasói már ismernek. Mireille
francia nő, János pedig erdélyi és a HVG újságírója. Hogyan, hogyan nem, ő
megismerkedett valamikor az erdélyi dolgok iránt is érdeklődő francia leánnyal.
Találkoztak - egy életre szólóan. Mireille, egyszer még szülése előtt, járt Széphalmon,
áldozott - őt még csak innen ismerem. Jánost már közelebbről. Gyermekeik a szent
keresztségben francia és magyar nevet kapnak; az első gyerek: Etienne - Benedek.
Kívánok nekik minden jót; magunknak pedig, a Bokornak meg azt kívánom, hogy
sokan ismerjük s szeressük őket.
Nagyjából ez időben felhívott egy genfi pszichiáter barátom. A 40-es évek
végén, még mint egyetemista, kisközösségesdizett - ő is. Az ötvenes években Rákosi
bácsi vendégszeretetét élvezte ezért - a Gyűjtő fogházban ő is. Ott is találkoztunk,
nemcsak korábbi lelkigyakorlataimon. '56-ban aztán a kétszázezer magyar fiatallal
együtt ő is felvette a nyúlcipőt. Így lett aztán pszichiáterré Genfben. Van kis háza
Avignonban is. Vagy öt éve - Mártival, Terivel, Imrével - egy nyárvégi hetet
töltöttünk el benne. Hát ez az én pszichiáter barátom felhívott, mert az egyik páciense
két hetet akar tölteni testvérénél Budapesten, s ez idő alatt próbáljam én kezelni
betegét - a magam tudományával. Megbuktam. Korombeli öreg úr a beteg, aki
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jelentős hivatalt töltött be korábban Genfben. Nem rég nyugdíjazták, s depressziós
lett. Nem találja a helyét a világban. Három találkozót terveztem, de a harmadikra
már nem került sor. "Meg akarok halni" - mondta a második találkozó végén - a
nálam évekkel fiatalabb öreg úr. Apámnál is mentális problémák jelentkeztek, amikor
75 esztendős korában nyugdíjba ment. Milyen jó, hogy idejében paraszt lettem. Ha
már semmire se leszek jó, a fákat még gondozhatom Budaváriban - depresszió
helyett. Így képzelem..., de hát az ember tervez, s más az, aki végez.
Közben nagy megtiszteltetés ért: meghívtak tanúnak a Bibó Társaságba. A
Kossuth Klubban volt az összejövetelük, amelyen Schanda Balázs miniszteriális
tisztviselő tájékoztatta a közönséget, hogyan is akarja módosítani a kormány a 90. évi
IV. törvénycikket, miután a korábbi módosítási tervet visszavonták - ebben szerény
kis része lehetett talán annak a levélnek is, amit a szektásoknak meg a nem
szektásoknak írtam a Népszabadságban. Ezután Dornbach Alajos elmondta, hogy
miért nincs megelégedve az ellenzék ezzel az újabb módosítással sem. Ezt követően
az Oriens szabadkőműves páholy magyar vezetője beszámolt arról, hogy szerte
Európában milyen a kapcsolat az egyházak és a kormányok között. Végül Tomka
Miklós következett, aki beszámolt Magyarország vallási állapotáról, melyből
megtudhattuk, hogy milyen jelentéktelenek is a szekták, akik csak egy-két százalékot
tesznek ki. Arról nem beszélt, hogy az is egy hivő katolikus, aki évente párszor
elmegy a templomba, s az is egy hívő szektás, aki hetenként öt-hat órát tölt el szektás
barátai körében, vagy még többet.
Ezek után következtek a tanuk: első helyen magam, másodikul a krisnás Danka
Krisztina, harmadikul pedig Buda Péter, az Emberi Jogok európai szervezet
magyarországi vezetője.
Hogy miket mondtam, nem tudom már, mert elszállt a levegőben, nem úgy
mint Inárcson, ahol a testvérek magnóra veszik, amiket mondok. De valamit azért
mégis ide tudok írni. Mit? Egy dokumentumot, amely tanúsítja, hogy miképpen
tervezte meg 1976-ban a Párt, hogy az egyházi hierarchia kinyírja a Bokrot, s amely
dokumentumnak a szövege nem kaphat Magyarországon nyilvánosságot - a
rendszerváltás 12. esztendejében sem, csak a Bokor kiadványaiban. Íme a hiteles
dokumentum:
"Javaslat a Bulányi-féle ifjúság közti, ifjúsági szervezkedési felvetésre
a püspöki kar vezetői előtt.
Szervezett illegális ifjúsági tevékenység folyik Budapesten és vidéken egy hét tagú
központi vezetőség irányítása mellett 14 csoportban, csoportvezetők felügyeletével.
Az illegális tevékenység fő szervezője és vezetője Bulányi György. A szervezetben 50
egyházi személy, köztük 28 aktív pap vesz részt. A csoportban tevékenykedik 3
szeminarista, 2 volt apáca. Bulányi saját teológiája alapján fejti ki káros
tevékenységét. Elsősorban a jelenleg működő püspöki karral szemben. A
szervezkedés mintegy 250 főre terjed ki. A szervezkedésben részt vevő papok
rendezik az illegális összejöveteleket. A szervezet működése kiterjed az esztergomi,
váci, székesfehérvári, egri, csanádi, pécsi, győri egyházmegyék területére.
1. Október hónapban a Bulányi-féle szervezkedést tárjuk fel Lékai bíboros előtt,
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beszéljük meg vele, mikor tárgyaljunk erről a témáról a püspöki kar érintett tagjaival..
- Lékai bíborossal történt megbeszélés után célszerű volna az ügyről külön tárgyalni
Ijjas érsekkel. Kikérni tanácsait a probléma lerendezésére.
2. Lékai bíborossal kialakított időpontban a Bulányi-féle szervezkedést tárjuk fel az
érintett egyházmegyék ordináriusai előtt.
3. A szervezkedés tényeinek felvázolásánál dramatizálva nagyítsuk fel a történteket és
élezzük ki annak politikai veszélyességét: - az állam és az egyház jóviszonya; a
püspöki kar politikai szavahihetősége, hitele; az ifjúságra, társadalomra vonatkozó
veszélyessége; a Vatikán és államunk kapcsolata szempontjából.
Mutassunk rá, hogy:
a.) Ez a szervezkedés teljesen megfelel a nyugati szélsőséges, reakciós,
emigráns egyházi erők törekvéseinek.
b.) Elsősorban a püspöki kar ellen irányul (elvtelen, kollaboránsoknak tekintik őket,
arról beszélnek, hogy halott az egyház, tehát szükség van élő földalatti egyházra stb.
c.) Egyes papok és püspökök akarva-akaratlan Bulányiék szervezkedésének
propaganda hátterét és bázisát erősítik azáltal, hogy tények és megalapozott okok
nélkül arról beszélnek, hogy nincs hazánkban vallásszabadság, hogy a vallásos
emberek, vallásos állampolgárok gyermekei egyetemeinkre nem kerülhetnek be és
hogy a vallásos szülők gyermekeinek hitoktatása miatt állandó zaklatásnak vannak
kitéve stb. (Udvardy püspök)
d.) Mint illegális szervezet áttételesen az állammal szemben is veszélyes.
4. Fejtsük ki az érintett püspökök előtt, hogy a Belügyminisztérium illetve a
rendőrség teljes joggal adminisztratíve akar fellépni ez ellen az illegális szervezkedés
és vezetői ellen.
Mi úgy ítéljük meg, mivel ez a szervezkedés elsősorban teológiai tévelygésen
és a hierarchiával való szembenálláson alapul, nem irányul direkt módon az
államhatalom ellen, ezért nincs szükség adminisztratív állami beavatkozásra.
Amennyiben a püspöki kar biztosítékot tudna nekünk szolgáltatni, hogy a
szervezkedést kivizsgálják, egyházfegyelmi úton rendezik, úgy esetleg lehetőség van
arra, hogy ezt az ügyet egyházon belül intézzék el.
Ezért javasoljuk, hogy a püspöki kar beszélje meg ezt a témát, és amennyiben
vállalják az ügy lerendezését, készek vagyunk a rendezéshez tényanyagot nyújtani
Lékai bíboros részére.
5. Az ordináriusok és a papi békemozgalom vezetői biztosítsák, hogy a Bulányi- féle
szervezkedéssel kapcsolatban megfelelő elítélő papi és egyházi közhangulat alakuljon
ki.
6. Az egyházi sajtó megfelelő módon foglalkozzon az illegális szervezkedés, a
földalatti egyház koncepciójának elitélésével. A Teológia c. katolikus sajtóban
teológiailag kellene szétzúzni a Bulányi-féle teológiai koncepciókat, valamint az
ennek nyomán terjedő pünkösdi kis közösségek szervezésére irányuló propagandát.
Budapest, 1976. szeptember 28.
(MOL-XIX-A-21-d AEH TÜK 153. doboz, 0033a-3/1976. Készítette Bai László, az
AEH Kat. Főoszt. vezetője. Bp., 1976, szept.28. Hiteles szöveg!!!)"
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Eddig tart a dokumentum. Kende Péter elnökölt, s azt mondta tanúskodásom után,
hogy már csak ezért is érdemes volt eljönni erre az estére. Nagy volt a taps a
közönség részéről. Gondolkodom: hány évnek kell még eltelnie, hogy egyházunk
bevallja a történteket, s végre új lapot kezdjen, tisztát, Jézushoz illőt. Erről beszél
Cserháti püspök vallomása is, melyet halála előtt két héttel tett az osztrák rádiónak. A
Vigilia is közölt szemelvényeket belőle, de az erről és a rólunk beszélő részt kihagyta.
E vallomásból is olvastam fel részleteket, mint a nagy idők tanúja.
Városmajor, 2001. április 11.
Amikor eljöttem a Kossuth Klubból, oda jött hozzám Kunstár Csaba, hogy
kifejezze örömét: az ÉS címlapjára került az interjú, amit az előző hónapban készített
velem - a Népszabadságban megjelent Levél a szektásoknak és a nem szektásoknak
című írást követően. Mivel nem mindenki olvassa az Élet és irodalom c. újságot,
ideírom a Naplóba. A III/III-asok megbízható barátai
(Élet és Irodalom, 2001,
március 23)
Bulányi Györgyöt 1997-ben rehabilitálta a Vatikán, de mint mondja, azóta csak
rosszabb lett a helyzete: a magyar katolikus egyház pontosan olyan elutasító vele
szemben, mint a pártállam idején. A jelenlegi egyházvezetést szerinte ma is a
kommunizmus alatt kialakult "dupla konzervativizmus" jellemzi. A 82 éves Bulányi,
aki a kommunizmus alatti egyházüldözést is másképpen értelmezi, mint egyházi
felettesei, úgy véli: az egyház még nem nézett szembe saját múltjával, ugyanis
átvilágítás szempontjából b?ven van takargatnivalója.
- Az "Aufbruch" nemzetközi kutatás, amely tíz posztszocialista országban vizsgálta a
vallásosság és az egyházak változásait, kérd?ívében föltette a kérdést, hogy a
kommunizmus alatt megtapasztalták-e saját életükben, baráti körükben vagy
rokonságukban a vallásüldözést. Meglep? módon igen csekély hányad nyilatkozott
úgy, hogy tud vagy tapasztalt ilyet a kommunizmus alatt. A kutatás eredményei
alapján akár ki is lehetne dobni az ablakon azt a leegyszer?sít? képletet, hogy itt
negyven éven át folyamatos egyházüldözés volt?
- Egyházüldözés? Az volt minden mennyiségben. Hetényi Varga Károly kötetei
igyekeznek teljes képet nyújtani arról a papokat és szerzeteseket illet?en. Az összesen
hétezer f?s papi állományból több ezerre tehet? a meghurcoltak száma. Ennek az
alapos és három évtizeden keresztül folyó munkának az eredményeképpen, s a
Vatikánnal történt megegyezés következtében elkezd?dött a megtiportak
felzárkóztatása a békepapokhoz. Ez a második fele az egyházüldözésnek. Lékai
László bíborossá választásával lett teljessé a siker. Kevésbé véres, de annál
siralmasabb folyamat. Mire a végére értünk ennek a második vallásüldözési id?
szaknak, addigra Magyarországon a takarító n?ket és a segédmunkásokat kivéve már
mindenki párttag vagy III/III-as volt. A papok pedig felzárkóztak a gy?ztes, vatikáni
megegyezéses vonalhoz.
- Az egyházak m?ködésébe is ennyire beférk?zött az elhárítás?
- Mivel a legf?bb ideológiai ellenség az egyház volt, így azon belül fokozottan.
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Tekintettel arra, hogy csak rendszerváltozás történt, de személyi változás nem, akik
ma pozícióban vannak, azok a párttagok és a III/III-asok megbízható barátai voltak.
Ennek következtében a kérdésre, hogy volt-e egyházüldözés, azt kell válaszolnom,
hogy a lehet? legsikeresebb volt: a végére, a Vatikán, Casaroli és Poggi irányítása
mellett csatlakoztunk ellenségeinkhez! Hogy mit gondoltak azok, akiket egyház
címszó alatt üldöztek, err?l az elmúlt tíz esztend?ben a különböz? vallási
sajtóorgánumokban szinte semmi sem jelent meg. A Magyar Katolikus Lexikon
frissen megjelent kötetei sem tudnak err?l semmit. Annak idején, ha egy pap
lelkiismeretesen tette azt, amiért erre a pályára jött, akkor az urak, vagyis a párt és az
egyházi vezet?k rendszeresen fejbe verték.
- Itt most az 1945-ben alakult Bokor-közösségre gondol, amelynek több tagját a
katonai szolgálat megtagadása miatt börtönbe zárták, vagy saját magára?
Tekintettel arra, hogy a rendszerváltozás el?tt kilenc évvel már az utolsó ellenálló
mohikánok is felzárkóztak a hierarchiához, sajnos kénytelen vagyok a Bokrot
említeni, mert egyedül maradtunk.
- Ön hogyan írná le a kommunizmus alatti egyházüldözést?
Volt egy Jámbor Árpád nev? ávós ?rnagy, aki 1952-ben hatvan napon keresztül, napi
tíz órában "készített velem interjút" a F? utcában. Ez az ?rnagy azt mondta nekem,
hogy "megnézheti, mit fogunk mi csinálni a maga anyaszentegyházából". Hát,
megnézhettem. Kés?bb egyházam bíborosai az ávósokat megszégyenít? módon
bántak el velem. Az egyházüldözés valójában annyit jelent, hogy a kommunista
hatóságok és az egyházi hatóságok közös er?vel igyekeztek összetörni mindent, ami e
fél században a lélek talajából feltört és Jézusra emlékeztette ?ket.- Nem túl merész együtt említeni a kommunsta és az egyházi hatóságokat?
Tudja, különös, hogy a kommunisták részér?l még megbecsülést kaptam. Azt
mondotta nekem ez a Jámbor ?rnagy a F? utcában: nézze, Bulányi mester, mi nem
várhatjuk meg, míg maga "meglelkigyakorlatoztatja" nekünk a kapitalistákat. Tehát,
bár világnézetileg különböztünk, mégis észlelte azt, hogy a jézusi szemléletet
képviselem, amelyik szándékait tekintve valahol azonos az övékkel. De ?k úgy
döntöttek, inkább fölakasztják ezeket a kapitalistákat. Az egyházamban pedig csupán
úgy szerepeltem, mint annak megrontója.
- Az átvilágításról szóló törvény vitájában sokan javasolták, hogy a vizsgálat ne csak
újságírókra és bírákra terjedjen ki, hanem az egyházi vezet?kre is, hiszen a volt NDKhoz hasonlóan nálunk is sokkal nagyobb publicitást érdemelt volna az egyházak és az
elhárítás közös munkálkodása. Ön ezt, egy évtizeddel a rendszerváltás után, még
aktuálisnak tartja?
Tiltakoznak ellene a papok. A püspökök még inkább. B?ven van takargatnivalójuk.
Igaz, hogy magyar állampolgárok, de ez mégis egyházi belügy, senkinek semmi köze
ehhez - állítja a hierarchia. Értsd, mindenkinek a körmére lehet nézni e hazában,
kivéve az egyházi férfiakat. Azokat, akiknek a legtisztábban kellene állaniuk a
magyar társadalom el?tt.
- Érdekes, hogy mindennek ellenére a demokrácia mindhárom kormánya mélyen
elkötelezte magát az úgynevezett történelmi egyházak irányába. Miért?
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Az állam er?szakszervezet, s ezt legitimálja az egyház - Jézus világos tanítása
ellenében. E legitimálásért az állam fizet. Ez a mai megfelel?je a hadvezér és a f?
sámán kett?sségének. Mindenki igyekszik annyi pénzt összeszedni, amennyit csak
lehet. És úgy látszik, hogy akár Antall, akár Horn vagy Orbán a miniszterelnök, egyre
több és több pénzt lehet szerezni. Ez a világ, amelyik tudja, hogy boldogok a
gazdagok, boldogok a hatalmasok, és boldogok az er?szakosok, szemben Jézus
tanításával. Tehát itt minden a Mammon körül forog. Amit persze meg kell védeni.
Mégpedig úgy, hogy a leghatékonyabb katonai szövetséghez, a NATO-hoz
csatlakozunk. Rehabilitációs misémre meghívtam együtt imádkozni egy tiszteletre
méltó lelkészt az egyik protestáns egyházból. Boldogan elvállalta. Az utolsó
pillanatban lemondta, mert megtudta a tévéb?l vagy az újságokból, hogy a NATOcsatlakozás ellen nyilatkoztam. Bármelyik katonai szövetség ellen így tettem volna.
Jézus tanítványa vagyok. Er?s a trón és az oltár szövetsége. Annak idején, akik vinni
akarták valamire, Miklós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal vezet?jének kegyeit
keresték, mert az ? szavára nevezte ki a Vatikán a püspököket. Most a jelenlegi urak
kegyeit keresik.
- Tehát azt mondja, ez régi beidegz?dés?
El sem tudják képzelni, hogy lehetne másképpen. Jézus egyházában azonban
illlenék elgondolkodni azon, hogy Jézus csak kötélvégen tárgyalt a hatalmasokkal..
Önt 1997-ben rehabilitálta a Vatikán, miután 1982-ben lényegébenkiközösítették, a
magyar püspöki kar megfosztotta tanítási jogától. Mi történt azóta?
Az elmúlt három és fél év alatt egyetlen püspök sem kért meg engem még egy
gyászmise elmondására sem. Az egyik püspök a rehabilitáció napjaiban mondotta:
nem készülünk Bulányi atya ünnepélyes visszafogadására. De "nem ünnepélyesen"
sem keresett meg egyikük sem. A mostani lehet?ségeim szinte ugyanolyan szerények,
mint az egyházüldözés id?szakában. A megnyílt nagy szabadságban azt tapasztalom,
hogy ma sokkal kevesebben kíváncsiak arra, hogy mit is akart Jézus, mint az elmúlt
ötven esztend?ben. Azt, hogy miért szánta el magát a Vatikán, hogy engem
rehabilitáljon, nem tudom megmondani, de a magyar katolikus egyház pontosan úgy
viselkedik velem szemben, mint a rehabilitációm el?tt. Gyakorlatilag tovább tart a
kiközösítés: integrálhatatlan vagyok, mondják a hivatalosok. Ennek az az alapja,
hogy amit én ézusról és Istenr?l gondolok, az tökéletesen emészthetetlen a számukra.
Egy magyar katolikus újságíró is megírta az egyik jelent?s külföldi folyóiratban,
hogy Bulányi integrálhatatlan személyiség. Tehát azt kell mondjam: sokkal rosszabb
a helyzetem. A rendszerváltozás els? három évében még mindenütt tudtam publikálni.
Ma már nem. Egy Balaton-felvidéki kis faluban töltöm az év nagy részét. Ebben a kis
faluban és egy pesti külvárosi templomban misézhetek. Amikor az értelmiség még
osztályidegen volt, még meg tudtam nyerni a Bokor-közösség számára a "nadrágos
embereket". Ma olyanok jönnek, mint akiket Jézus össze tudott szedni: akikre nem
kíváncsi az egyház, mert elváltak, újraházasodottak, s nem diplomások. Mint Jézus
korában: halászok, b?nösök. Ez a pasztorációs köröm. Az urak pedig újra megtalálták
helyüket a f?papok, írástudók és vének soraiban.
- Magyarországon számos teológiai irányzatnak nincs egyetlenegy képvisel?je sem.Itt
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a kereszténység szinte egyenl? a jobboldallal, azonban a világ más részein ez nem
igaz. A baloldalinak mondható, f?ként Latin-Amerikában népszer? felszabadítási
teológiáról hazánkban szinte nem is hallottak. "Haladó" hazai katolikusok
kritikáikban úgy fogalmaznak: a jelenlegi egyházvezetés szellemisége a 20-as, 30-as
évekre jellemz?.
Jelen pillanatban a magyar katolicizmus mögötte van a nyugatinak, mert az elmúlt
évtizedekben úgy lehetett gondolkodnunk, ahogy azt Róma és Kádár elvtárs kívánta.
Ez a "dupla konzervativizmus" a mai napig jelen van. De az elmúlt két évszázadra az
volt inkább jellemz?, hogy a magyar katolikusok nem nagyon zárkóztak fel a római
teológiai irányzatok mellé. Mondok erre egy érdekes esetet. Az egri érsek az I.
vatikáni zsinat alkalmával magánkihallgatást kért IX. Piustól, akinek a nevéhez a
csalhatatlanság dogmája f?z?dik. Az egri érsek szerette volna a pápát jobb belátásra
bírni, és valahogy megmagyarázni neki, hogy a csalhatatlanság nem alkalmazható a
gyakorlatban. IX. Pius egyszer?enkikergette?t.
- De nemcsak az I. vatikáni zsinat csalhatatlanság-dogmája nem volt hatással
Magyarországon, a II. vatikáni zsinat szellemisége sem nagyon érezteti hatását.
A II. vatikáni zsinat egy sereg új dolgot mondott ki, és ugyanakkor a régiekb?l
egyetlenegyet sem vont vissza, ennek következtében a haladók is találnak idézeteket
maguknak. A Ratzinger-rezsíim [Ratzinger bíboros a katolikus egyház legfontosabb
római hivatalának, a Hittani Kongregációnak a prefektusa. A kongregáció az
inkvizíció jogutódja - K. Cs.] pedig kizárólag a nem haladóknak tetsz? idézeteket
találja meg. Nemrég egy vatikáni személy mondotta: micsoda fényes megújulási
lehet?ségeket kínál a II. vatikáni zsinat egyházról szóló okmánya, mert a második
fejezetben elmondja, hogy az egyház az Isten népe. Csak arról nem beszélt, hogy a
harmadik fejezet szerint pedig az egyház a hierarchia. Aki úgy akarja, csak erre a
harmadikra hivatkozik. Nagy "papipari vállalat" vagyunk! Jézus pedig laikus volt.
Mit gondol az ökumenizmusról, milyennek látja az egyházak közötti kapcsolatot?
Van-e egyáltalán párbeszéd?
Az ökumenizmusról mesélnek, de minden vallásnak támasza, talpköve az, hogy nem
tehetünk róla, de kizárólag a miénk az igazság. Egy bíboros, mikor a Bokor h?si
tetteire utaltam - részint a s?r? bebörtönzésekre, részint arra, hogy nálunk tíz, s?t
tizenhat gyereket adtak a családok -, ezt mondta nekem: Kedves atya, cselekedeteik a
baptistáknak is vannak, de a hit, egyesegyedül nálunk tükrözi azt, amit a Jóisten
gondol. Ezek szerint Isten nem azt fogja megkérdezni, hogy éheztem és ennem
adtatok-e, hanem: felmondatja velem az egyedül üdvözít? brosúrát, s megkérdezi,
hogy hiszem-e azt, hogy egyedül csak ez az igazság. "Protokoll-ökumenizmus" van
csak, mert hát nem engedhetünk az igazságból. Ratzinger bíborosnak most jelent meg
egy Dominus Jesus cím? írása, ami gyakorlatilag azt mondja: az igazságból sajnos
nem engedhetünk, az pedig a világ hatezer felekezetéb?l történetesen nálunk van. De
a "Ratzingerek" az 5999 többi vallásban ugyanígy gondolkodnak. Az urak erre azt
fogják mondani: látjátok, ugye megmondtuk, hogy nem lehet integrálni a Bulányit.
Jézust sem tudták integrálni a f?papok és írástudók, csak legyilkolni.
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Városmajor, 2001. április 12.
Március 29-én a Szellemi Búvárok Egyesületében megvolt a szokásos
szeminárium. Ez alkalommal pedig a kérdőmondat, amelyet megszavaztunk: Hogyan
lehet rájönni, hogy mi az életfeladatunk?
A téma felvetője egyúttal az előadó is. Egyre felkészültebb szövegeket kapunk az
előadóktól, úgyhogy már nem is készítek pót-előadást, csak egy kis jegyzetet. Most
ezt írtam a füzetembe:
Mindenkinek ugyanaz a feladata: jónak kell lennünk, tehát az Isten Országa. E
közös törekvésünknek egyéni a kerete. A keretet befolyásolja 1. a sorsunk
(szegények, egészségesek, értelmiségeik, magyarok vagyunk, avagy gazdagok,
betegek, iparosok, románok), és 2. a választásaink.
Választunk: a/ élettársat, b/
pályát, c/ lakóhelyet, d/ politikai pártot. Csak ez a negyedik (d/) választásunk
végzetes, mert egyéni, családi és köz-életet - embervoltunkból következően - ugyan
élnünk kell, de a politikai pártot választás majdnem halálbiztosan lendít a
kiváltságkeresés irányában, ami pedig biztosan ellenkezik az Isten Országával.
Akárki és akármi vagyok is, törekedhetem arra, hogy jó legyek: azaz szolgáljak,
osztozzak és megbocsássak mindenkinek. - Csak ennyit kellett készülnöm erre az
alkalomra; és elég is volt.
Mesélnék valamit erről a szemináriumról, amelyet már öt éve csinálunk, s nem
fogy el a közönsége. Háromféle a közönsége: a/ akik mindig ott vannak, b/ akik hol
jönnek, hol nem, c/ és az újak. Vagyunk kb. húszan. Akik mindig jönnek, azokat
előbb-utóbb meghívják a jelenlevő Bokor-tagok a Bokor valamelyik közösségébe.
A találkozók elején mindig elmondom a játékszabályokat: körben szólunk
hozzá, van második kör is (körbe rakott székeken is ülünk). Magam csak az első kör
végén szólalok meg. Mikor a második kör is lement, kérem, hogy javasoljanak új
témákat. Amikor kifogyunk a témák gyűjtéséből, szavazunk. Mindegyik kérdésre
külön. Amelyik kérdés aztán a legtöbb szavazatot kapja, az a következő havi
szeminárium témája. Nyolc órakor eloltjuk a villanyt. A szoba közepén a padlóra
teszünk egy gyertyát és meggyújtjuk. Ezután öt-tíz percet imádkozom szabadon a
hallottak, mondottak alapján. Majd csend. Lehet hozzáimádkozni is. Végül felállunk
s egymás kezét fogva elénekeljük Kodály dalát: Erdő mellett estvéledtem, subám
fejem alá tettem...
Utána egyéni beszélgetésekre kerül sor a résztvevők között. Kilenc felé
hazamegyünk, s engedjük Boros Katát vagy Attilát is hazamenni.
Városmajor, 2001. április 13.
Ezután következett a sűrű hét. Minden nap közösség - öt-hat órás ülésekkel.
Egyszer, ha majd nagyon fogytán leszek a Napló-témáknak, beszámolok annak rendje
és módja szerint egy ilyen hétről; okulásul az utánunk következőknek: hogyan is
éltünk a Bokorban az új évezred első évében. De most nem, mert előttünk van még az
óbudavári nagyhét és a húsvéti hét Erdélyben.
Azzal kezdődött, hogy előadtuk Széphalmon virágvasárnapjának vigíliáján,
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azaz szombaton passió helyett a Kaifás-drámát: Az Álmodozót, melyet a NAPLÓ
olvasói ismernek már az előző havi füzetből. Vasárnap - ifjúsági mise, s hétfőn reggel
utazás Budaváriba. Megérkezés után befűtés és a birtok szemrevételezése, mert gazda
szeme hizlalja a jószágot. Van vagy 12 gyönyörű kajszi fánk, az egyik hatalmas,
"mindeneknél magasb" - mint Szent László király a középkori énekünkben. Amikor
utoljára lent jártam, szép volt, gazdagon virágoztak. Siralmas volt a mostani látvány:
mind elfagytak a virágok. Mázsa barack helyett örülhetek, ha lesz egy kiló. Mondta is
Karcsi, a szomszéd: az egyik reggel volt vagy mínusz három fok. Terinek az idén
nem kell kajszi lekvárt főznie, s nem kell fűnek-fának kínálnunk: nem akartok vagy
egy ruháskosárnyi kajszit, mert van ám bőven!
De volt öröme is a gazdának, virágoztak szépen mind a cseresznye-, meggy- és
körtefák. Megeredtek az ojtásaim is, s az őszön ültetett három nemes őszibarackfa is
szépen virágzott. Cseresznye is lesz bőven, meg meggybor is a látogatóknak - Szabó
Jancsi receptje szerint: 4 kiló megy, 4 liter víz meg 80 deka cukor. Költség: száz
forint, eredmény 8 liter meggybor. Majd itatom a lelkigyakorlatozókkal, legalább
jobb kedvvel hallgatnak.
Délután hatkor mise a templomban. Lefogytunk háromra: Józsi bácsi, aki
harangoz, a kántor, meg én. A törzsközönség negyedik tagja, Annuska elesett:
combnyaktörés, kórház... Józsi bácsi szót kér a prédikáció után. Megtudtam belőle,
hogy Óbudavárig ért az egyházi törvény módosításának a vitája. Józsi bácsi
elmondta, hogy a katolikus, a református, az evangélikus, no meg a zsidó vallás ezek kellenek. De a politika meg a Bokor-egyház nem! Mikor elhallgatott, mondtam,
hogy majd a mise után megbeszéljük a dolgot. Meg is beszéltük, s láthattam belőle:
szépen vagyunk, mert valaki megirigyelte tőlem ezt budavári templomi igehirdetési
lehetőséget is, és beojtotta ellenünk Józsi bácsit. Nincs béke az olajfák alatt. Ezért az
igazán kicsi lehetőségért is harcolnom kell. A plébános két-három misét tud itt
mondani évenként. De én minek misézzek itt naponként, ha itt vagyok... Nem
megbocsátható a múltam. Be kellett volna állnom a sorba, s nem tettem. Majd csak
lesz valahogy!
Városmajor, 2001. április 13.
Nagykedden délután nem miséztem a templomban, mert délután négy órára jött
hozzám a balatonfüredi református nagytiszteletű úr, hogy vigyen a Füredre.
Madaras Csaba és Jutka egyengette ennek útját. Az volt a kérés, hogy Ratzinger
Dominus Iesus kezdetű írásáról beszéljek. Beszéltem is róla. Ide írom, amit mondtam.
Dominus Iesus, magyarul Úr Jézus, még magyarabbul: Jézus úr - e szavakkal
kezdődik a római Hittani Kongregáció - s annak vezetője, Ratzinger biboros által
aláírt - 2000 nyarán kibocsátott írása, amely nem kevés vihart kavart a katolikus
egyházon belül, még inkább az egyetemes kereszténység körében, de leginkább
széles e világon a különböző nem-keresztény vallások reflexióiban. A vihar oka, hogy
a felháborodók azt gondolták, hogy a katolikus egyház életében a II. Vatikáni Zsinat
lezárt és kizárt bizonyos gondolatokat, s nem így történt. Miért, mi történt, mit
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mondott, ill. mit írt Ratzinger bíboros?
Hát csak annyit, hogy az igazságból nem lehet engedni, s ez az igazság pedig az,
hogy az üdvösség Jézustól ered, s ennek bonyolításában a katolikus egyháznak
tagadhatatlanul elsődleges a szerepe. Persze ez nagyon durva megfogalmazása a
hosszú, és igen szépen csiszolt mondatokból összerakott írásnak. Durva, de érthető.
Helyettesíthetném finomabbal, az viszont nem lenne érthető. Az írást ért kritikák sem
feltétlenül érthetők, de az érthetőbbek közül kiemelek hármat. A párizsi Olivier
Clément, keleti teológus ezt írja: Lehetetlen azt mondani - mint Ratzinger véli - hogy
a kereszténység a szó intézményi értelmében az üdvösség egyetlen útja.
Tagadhatatlan, hogy több isteni ökonómia van, s a Szentlélek mindenütt működik.
Miért ne jelenthetnénk ki, hogy Krisztus végső soron minden embert magában hordoz
- de az egyes vallási hagyományokon belül, s nem kizárólag az egyház révén. I.
Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka pedig ezt mondja: A 'Dominus Iesus' nem
viszi előbbre az ökumenikus párbeszédet, mivel a benne megszólaló feltétlenségigénnyel bármely egyház felléphetne - minket is beleértve. S végül a katolikus és
brazíliai Leonardo Boff ezt nyilatkozza: Ratzinger bíboros nem a kereszténység
mindent megalapozó lényegéről beszél, ezért egész érvelése összeomlik. Különösen
fájdalmas, hogy a két legfontosabb pontot meg sem említi, nem hirdeti a szeretet
középponti jelentőségét és egyetlen szót sem ejt a szegények rangelsőbbségéről...
szeretetlenül érvel, bizonyítja: saját rendszerén kívül semmi mást nem szeret.
Krisztus a szegényeknél van. A szegényekre irányuló kérdés alapzatán nyitott és
gyümölcsöző ökumenikus mozgalom bontakozhatnék ki, egységben minden
egyházzal, vallással, spirituális hagyománnyal és minden jóakaratú emberrel.
Ezt a Ratzinger bácsit én ismerem. Kb. tíz évvel fiatalabb nálam. Sokat
leveleztünk egymással. Amikor '89 végén az ebzárlat megszűnt számomra, meg is
látogattam őt Rómában, a Szent Inkvizíció (Santo Uffizio) palotájában. Normál
papbácsi. Meg van győződve az igazáról. Nem értettünk szót. Idézek valamit
beszélgetésünkből. Ratzinger megfogja a reverendáját és mondja: Híveinknek ebből
tudniok kell, hogy a katolikus igazságot és csak azt mondjuk. Én: magnókészülékeket küldjön a szószékre! Látta, hogy jól ítélt, amikor helybenhagyta a
magyar püspökök ítéletét, hogy eretnek vagyok; s kinyilvánította: téves, veszélyes és
félreérthető, amit tanítok. A politikai helyzet változásával aztán, 15 évvel később,
utasította a magyar püspököket, hogy ne büntessenek már tovább, mert mégis csak
katolikus vagyok. Mondom, hogy normál papbácsi.
A vallások versengését hasonlítanám a sportolókéhoz. Mindegyik vallás
törekszik az aranyéremre. Melyik kapja meg? Mindegyik. Saját maguknak adják az
aranyérmet. Ezzel a szöveggel: az igazságból nem engedhetünk, az igazság meg
pontosan az, amit mi és csak mi tanítunk.
Ismerek valakit, aki nem normál papbácsi. Úgy hívják: dominus Iesus, vagy
közérthetőbben: a Názáreti Jézus, Ő nem szövegre bízott minket, le se írt semmit.
Átadta nekünk a maga s Atyjának a Lelkét, hogy mindig csak azt mondjuk, amit
belülről hallunk Tőle.
Hát ennyit mondtam a Dominus Iesusról, aztán elővettem két és fél éve írt
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tanulmányomat: Isten Országának lehetőségei a második évezred fordulóján. Ezt a
tanulmányomat frissiben a tatabányai református templomban adtam elő, mindjárt az
elkészültekor, - 1998. okt. 23-án. Másodszor a nyugdíjas evangélikus lelkészek
találkozóján a budapesti Deák-téri székházban jó egy esztendő múltán. S most
harmadszor a balatonfüredi református egyházban. A katolikusoknál mért nem? Mert
ezt a már rehabilitásom után írt tanulmányomat katolikus helyen csak akkor
olvashattam volna fel, ha valahova meghívtak volna előadónak. De hiába telik le
lassan rehabilitásom negyedik esztendeje is, katolikus helyre még senki se hívott meg
előadni. Majd jövő héten előadom Erdély városaiban, amelyekbe meghívást kaptam.
Melyik egyháztól? Nem egyház hívott meg, csak a Bokor Közösség erdélyi tagjai
szervezik ezt az utamat.
Nagyon jó benyomásom volt a füredi református közönségről, amelyben persze
bőven voltak evangélikusok is, katolikusok is. Gondolkodó ember hívott meg.
Amikor az estében hazavitt Budaváriba, záporoztak belőle a jó kérdések, amelyek
bizonyították számomra, hogy megértette koncepciómat, s szóba is állt vele.
Református is, erdélyi is. Szabadon gondolkodik. Persze nekik könnyebb szóba
állniok gondolataimmal, mert nem vagyok református, s így nem köt engem a helvét
hitvallás egyetlen tétele se. Ha református volnék, akkor ennek a hitvallásnak a
cikkelyeit kérhetnék számon rajtam. Könyveimből is vásároltak, és én boldogan
dedikáltam őket.
Városmajor, 2001. április 14.
Másnap, Nagyszerdán délutánra jöttek már a győriek. A régiek közül Matyi és Norbi,
meg mezőörsi tanártársa, s egy jogásznő meg egy evangélikus kislány. Szép keretet
adott gitáros éneklésük este 6 órakor a templomban mondott misének. Miről
beszéltem, nem emlékezem már, de ahogy magam ismerem, alighanem arról, hogy
miként ágyazza bele Jézus az eucharisztiát népének, vallásának széder estjébe, hiszen
erről szólt az aznapi, a nagyszerdai textus.
Másnap aztán megjött Győrből Hajni is. S délután - a lábmosásos szentmisére,
s amelyben a Gloria után elmennek a harangok Rómába - megjött a budapesti
mikrobusz, s összesen 22 fiatal töltötte meg a templomot. Végül is csak 12 fiúnak
meg lánynak mostam meg a lábát, az önként vállalkozóknak, akiknek nem jelentett
gondot, hogy levegyék egyik lábukról a cipőt meg a harisnyát. Csak én mostam meg
a lábukat, de a prédikáció arról szólt, hogy Nektek is kell mosnotok egymás lábát! Ez
a belépő az Országba. Ez a szenvedelem, hogy mossuk egymás lábát, tesz képessé
mindazokra, amikből fel és megépülhet az Ország.
A győriek már délelőtt elkezdték a kertcsinosítást. Norbi szakavatott módon
megjavította a kapu előtt a hidat, amely alatt elfolyhat az eső - a kert nyeles bejárata
előtt - az utcán. Van vagy tíz éve, amikor első ízben javította: a szakértelme azóta
csak növekedett.
Matyi pedig hozzáfoghatott az asztal készítéshez. Legalább 15 éve hoztam le
Fehérvárról két ágyvéget a Zsóka-néni féle raktárból. Kérdeztem is Bécitől, amikor
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felraktuk Pálinkás Laci teherautójára az árút, hogy mi legyen ezekből. Közösségi
asztal! - válaszolta. Hát most, 15 esztendő múltán megvalósul. Mert az az
ebédlőasztal, melyet még Náci állított össze '85-ben, elvégezte a feladatát, Hiába
mázoltam le minden tavaszon, a végén már gyomok nőttek ki lapjából, szétkorhadt az
egész, Matyi alig tudta anyagát felhasználni.
Mire Nagyszombat délután 5 órakor átmentünk a templomba - tűzszentelésre, a
Húsvéti gyertya meggyújtásra, Exsultet-éneklésre, meg a többire, amit ilyenkor előír
a liturgia -, kész volt az asztal. Mérete: kb. 220 x 120 cm. Mit csinálunk egy ilyen
monstrummal. Ez is tönkremegy, ha majd 15 év áztatja hóval, esővel? De nem
áztatja, mert úgy kimódolta Matyi, hogy két csap kiütésével szétszedhető az egész
monstrum-asztal, s könnyűszerrel berakható a fészer alá, s lapjával állítva alig foglal
el helyet. Igazi mestermű. Csabának van ötlete, hogy mivel kellene lekenni. Nekem is
van nemcsak ötletem, hanem abroszom is, amivel lefedjük. Korondon találtam pár
nap múlva az egyik útmenti sátorban. Meg sem merem mondani, hogy mennyi pénzt
hagytam ott érte. Vagy merjem? Hát egy milliót - lejben. Majd lefedjük valami
áttetsző nylonnal, hogy óvjuk a milliós abroszt a fecskék, cinkék, verebek
névjegyeitől.
Csütörtök estére hideg idő támadt. A tetőtér szigeteletlen részét csak Benyhe
Berci merte igénybe venni harmadmagával. A többiek - 19-en - összezsúfolták
magukat a szigetelt részben, melynek egész alvásra használható felülete nincs több,
mint 40 négyzetméter. Így aztán jutott mindenkire durván 2 négyzetméternyi felület.
Bőven elég az alvásra, hiszen egy ágyfelület csak 1,8 négyzetméter.
Ilyen éjszakai előkészület után következett a nagy tavaszi kerttakarítás Az
elégetni valókat lehurcoltuk a kerten kívülre, a kályhába való vastagot, felhurcoltuk a
fészerbe. A zöld házikóban levő illatos drága holmit Dani szakértői, s jó gyomrú
irányítása mellett visszaforgattuk a fák alá, hogy ízletes alma, körte, szilva legyen
belőle. Norbi és Hajni szakértői irányításom mellett megmetszették a szőlősorokat.
Berci és Marci aprították a tüzelőnek valót. S végül minden szabad erőt a kert ására
összpontosítottunk, s Király Árpi irányítása mellett elkészítették a kiváló ágyasokat,
amelyekbe majd paprika, paradicsom, bab s egyéb jók kerülnek a nyári
lelkigyakorlatozók táplálására.
Mire mindent elvégeztek, Teri is elkészült kuktái segítségével az ebéddel. Csak
24 embert kellett jóllakatniok. Aki éhes maradt, ehetett meggykompótot minden
mennyiségben. Délután már nem dolgoztunk, csak a nagypénteki szertartásra
készültünk. El kellett készíteni a húsvéti gyertyát - 1999-őt 2001-re alakítva. Vagy
ötven kis gyertyát is kellett ragasztani egy nagy alumínium tálcára. mert a kereszt
előtti hódolat címén egyenként letérdeltünk a kereszt előtt, s némán meggyújtottuk
egy gyertyát. Azért némán, mert közben Krisi és Matyi csodálatosan szépen
muzsikált, Orsi pedig debütált, mint koloratúr szoprán énekesnő. A passiót is meg
kellett szervezni. Kaci volt a narrátor, avagy az evangélista, Berci volt Jézus, Marci a
Péter és Dani a Pilátus (Félelmetes és pimasz volt a Pilátus-alakítása). Kellett egy fiú
meg lány a hívők könyörgéseinek éneklésére. Ezek számát a hivatalos 10-ről
felemeltük a paraliturgikus 12-re. Az én Istenem megbocsátja. Ez volt a két
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kiegészítő könyörgés:
Most a tízezernyi különböző vallásában élő emberekért imádkozzunk,
testvérek, hogy lelkiismeretükben mindnyájan ugyanazt a hangot hallják, amit Jézus,
mindannyiunk Atyjának gyermeke, tanított nékünk, hogy kivétel nélkül minden
embert szeressünk, s ezzel közös Atyánknak örömet okozzunk.
Mindent adó örök Isten, te mindannyiunkat a magad lányává, fiává alkottad,
neveld tovább a különböző keresztény és nem keresztény vallásokban élő
testvéreinket, hogy tisztán csengjék vissza természetünkbe írt tanításod: mindnyájan
akarják mosni felebarátaik lábát, osszák meg javaikat egymással, hogy ezáltal
száműzzenek életükből minden ellenségeskedést, és megvalósuljon álmod: a szelídek
birtokolják a földet - Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Most végül a Bokor Közösségért imádkozzunk, testvérek, hogy a harmadik
nemzedék szüleik és nagyszüleik nyomdokaiba lépve, Istent mindenek felett szeresse,
és hogy ki-ki a maga egyházában élve, példát tudjon mutatni a különböző
egyházakban élőknek a mások lábát mosni akaró szolgáló alázatra, a többet birtokolni
akarás helyett az osztozásra, s a mindenkinek mindent megbocsátásra, hogy a
szelídek birtokolják a földet.
Mindent adó és mindent elviselő Istenünk, szívünk egész szeretetével kérünk
Téged, hogy életünk minden napján úgy igyekezzünk szolgálni Téged, hogy méltó
köszönetmondás legyen az életünk azért, hogy olyan szülőket és nagyszülőket adtál
nekünk, akik el tudtak vezetni bennünket hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen.
A prédikációra nem emlékezem, de biztosan arról szólt, hogy a jézusi
programba bele kell halni. Szerencsére éjfél tájban mondtam egy másik prédikációt a
Csiszár Jenőnek, a rohamrendőrnek, meg a csigatévé közönségének, s annak szövege
megmaradt. Fél nyolckor fejeztük be a misét. Tele volt a templom. Ott volt Piroska is
három fiával, ők is gyújtottak gyertyát s voltak mások is a faluból. Jöttek Korinekék
Veszprémből, s az ajkaiak: Zoliék, Janiék, Matyiék.
Utána hazamentünk, megtöltöttük a házat. Ettünk is valami keveset, s utána
kezdődött a virrasztás. Tartott éjfélig. Nekem negyed ötig, mert kilenckor magukra
hagytam őket, s mentem Pestre a tévébe, ahol elmondhattam a második nagypénteki
prédikációm.
JENŐ: Aki börtönben ült, és egész életében üldözték, és a börtönben úgy kezelték,
mint egy gyilkost.
- Hát inkább úgy, mint a népi demokrácia megdöntésére irányuló szervezkedés
vezetésének a bűnét elkövetőt. Így tekintettek.
JENŐ: Mit jelent a Gyuri bácsinak nagypéntek?
- Számomra a nagypéntek azt jelenti, hogy ha valaki az Isten tolmácsa, annak nem
lehet helye az élők között. Maga a főpap mondja ki róla, hogy istenkáromló. A főpap
vezényli a tömeget, hogy Feszítsd meg őt! Azt ki kell közösíteni. Azt fel kell
függeszteni. Annak nem lehet helye az élők között. Ezt mondja a nagypéntek. Mert
reménytelen dolgokat mondott.
JENŐ: De Gyuri bácsi, mi történt nagypénteken?
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- Kiakolbólították azt, aki közvetítette az Isten üzenetét. Aki közvetítette azt, hogy
nem az a rendje a világnak, hogy meggyilkoljuk egymást. Nem az a rendje a
világnak, hogy összekaparunk magunknak annyit, amennyit csak tudunk. Nem az a
világnak a rendje, hogy parancsolgatunk, mások meg engedelmeskednek nekünk.
Ezeket mondta el a maga halászlegényeinek, s ebből támadt a csődület, és a
csődületből - főpapok nagyon jól tudták - bármikor kitörhet egy lázadás. S ha kitör
egy lázadás, akkor Pontius Pilátus a Kaifást elcsapja. Inkább azt mondta Kaifás, hogy
ezt az embert leírjuk: Jobb, ha egy ember hal meg a népért, sem mint hogy az egész
nép meghaljon. Erről van szó nagypénteken.
JENŐ: A katonák üdvözülnek?
- Hát alighanem azon az alapon, hogy meg van írva, hogy az Isten végtelenül
irgalmas. Mindenkivel szemben. De az Isten végtelenül tökéletes is, és azt is mondja,
hogyha véletlenül kapsz egy pofont, akkor mondd, hogy van neked egy másik arcod
is. Oda is üthetsz abszolút nyugodtan, mert biztos lehetsz benne, hogy én nem ütök
vissza,
JENŐ: Vannak szolgálatmegtagadók. Jól tudom azt, hogy Gyuri bácsinak ehhez
valami köze van?
- Hát annyi közöm van, hogy amikor 45-ben elkezdtük ezeket a földalatti
kisközösségeket, hamarosan kezünkbe került a szentírás, amiben katolikus ember
régebben, hatvan évvel ezelőtt, nem sok kárt csinált. És egy napon, '49-ben le kellett
írnom ezt a mondatot, hogy Szeressétek ellenségeiteket! Ezt végig gondoltam. Ez '49ben volt, és 79-ben ezeknek a közösségeknek egyik tagja visszaadta a katonakönyvét,
mondván, hogy az ő Jézuson nevelt lelkiismeretével összeegyeztethetetlen, hogy egy
fegyveres testületnek legyen a tagja, és utána a Bokor Bázisközösség tagjai sűrű
sorokban megtagadták a katonáskodást, s leülték a maguk három esztendejét
Baracskán. Mert egyszer meg kell valósulnia annak, hogy a viszály elvérzik a
csatákon - ahogy Vörösmarty írja A vén cigányban. És hogyha senki el nem kezdi ezt,
akkor nem valósul meg Jézusnak az a szava, hogy a szelídek fogják birtokolni a
földet. Nem a leghatalmasabb katonai szövetség. Mert a leghatalmasabb katonai
szövetségek mind elbuknak. Mi már két világháborúban csatlakoztunk a legerősebb
katonai szövetséghez, s mind a kettőt elveszítettük. Mérhetetlen következményekkel.
Most a harmadikhoz csatlakoztunk. De a történelem bizonysága szerint ez a harmadik
legerősebb sem tart mindörökké.
Ez a délvidéki betelefonáló ember egyfelől azt mondja, hogy a gyilkolás a háborúban
nagyon rendes dolog. Másfelől pedig azt mondja, belénk neveli az állam. Az
államnak, mint erőszakszervnek el kell halnia. A Kommunista Kiáltvány is erről
beszél. Erőszakszerv, és az erőszak nem tartozik hozzá az emberi természethez. Csak
az osztálytársadalom következménye. Csak a magántulajdonon felépülő rendnek a
velejárja. Ha én gazdagabb vagyok, akkor legyen rendőrség és katonaság, amely az
egyéni és nemzeti gazdagságomat biztosítja. Nagyon csúnya szerepe van ez
emberiség életében az erőszaknak Nekem legyen minden a birtokomban, hogy a
másiknak van-e, vagy nincs, az nem érdekes.
JENŐ: Hát a Gyuri bácsi nem lehetett a börtön után sem pap!
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- Ja, hát ez meg már más kérdés, mert amíg én ülöm az éveket, a Vatikán elkezd
tárgyalni a magyar állammal, s ennek a végeredménye az, hogy az egyháznak is
ellensége leszek, ha egyszer az államnak ellensége vagyok.
JENŐ: A Gyuri bácsi miben hisz?
- Én? Abban, hogy jónak kell lenni. Abban hiszek, hogy ez a hang az Istentől van, és
erre kell használni az ember életét, hogy csipkedje magát, hogy legyen jó, hogy ne
akarjon parancsolni. Pl. ha felesége van, ne engedelmeskedjen az asszony, beszéljék
meg egymással. Ne legyen az életben parancsteljesítés. Megbeszélés legyen. S ne
legyen az életben többet birtokolni akarás. Osztozzunk, s ne intézzük el
pofozkodással a dolgainkat, kicsiben és nagyban. Mert megértjük: jónak kell lenni.
Az óvodások is tökéletesen megérthetik azt, amire az Isten teremtett bennünket, s
amiről az Üzenetet itt hordozzuk. Az államhatalom megmagyarázza nekünk, hogy
hazafias kötelességünket teljesíteni, az a világ legszentebb dolga, és hogy a folyó
túlsó partján élő nagyanyákat, nagyapákat és gyerekeket és anyákat is halomra kell
gyilkolni, s akkor az ember hős, akinek szobrot állítanak. Ha viszont véletlenül
legyőzik az embert, akkor meg háborús bűnös. Annyira értelmetlen dolgot csinál az
emberiség.
JENŐ: Gyuri bácsi, ez micsoda, hogy azért tanulok, hogy emberéleteket mentsek, de
úgy tudok emberéleteket menteni, hogy másokat legyilkolok?
- Ez egy borzasztó filozófia. Nem lehet gyilkolással embert megmenteni. Azt szoktam
mondani, amikor kisgyerekeknek tanítom, hogy mi ennek az egész jézusi
gondolkodásnak a lényege, hogy ide figyeljetek: ott a sarokban van száz ártatlan
ember, itt előttem pedig áll egy őrült géppisztollyal, és itt vagyok én az őrült mögött
egy stukkerrel. Ha lelövöm ezt az őrültet, akkor száz ártatlan ember életét mentem
meg. Lelőhetem vagy sem? A gyerekek mind azt mondják, hogy persze, lelőhetem.
Nem lőhetem le. Mert ha lelövöm, akkor két halálos bűn történik. Az egyik az övé,
aki gyilkolni akart, a másik az enyém, aki szintén hajlandó vagyok gyilkolni. Nem a
gyilkolások a megoldások. Az nem végső baj, hogy az ember meghal. Mindannyian
meghalunk, előbb vagy utóbb. Az Istenhez megyünk, aki elindított bennünket
utunkra. Nem végső baj, hogy meg kell halni. Nagyon szeretek élni. Már 83. éve,
egyfolytában nagyon szeretek élni, de ha meg kell halni, azt nem akadályozom meg
azzal, hogy megölök valakit. Ez a Sátán műremeke, hogy az természetes dolog, hogy
megmentem száz ember életét azzal, hogy valakit lelövök. Minden gyilkosság a
Sátántól van. Minden erőszak a Sátántól van. Az Istennek nincsen semmiféle büntető,
igazságosztó funkciója, az Isten csak mindent ad, és mindent elvisel. Azt is elviselte,
hogy a Názáreti Jézust a főpap kivégeztette, Isten ezt is elviseli. Pedig ha nem ilyen
volna, akkor odacsaphatna, pl. egy villámot, ahogy a Jupiter tonans-ot képzelt el a
római világ.
JENŐ: Gyuri bácsi nem szokott dühös lenni?
- Dehogy nem. Jézus is dühös volt, pl. haragjában, amikor a farizeusok azt mondták,
hogy nem szabad szombaton gyógyítani, akkor haragjában meggyógyította
szombatnapon a beteget. Dehogynem. A Jóisten is dühös, a Jézus Krisztus is dühös,
amikor látja, hogyan mérgezik főpapok, írástudók és vének a népnek a lelkét. Dühös
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vagyok akkor, amikor ez a lélekmérgezés történik, de nem teszek semmi rosszat.
Kihallgatásom alatt a börtönben egy korombeli őrnagy két hónapon keresztűk napi tíz
órában hallgatott ki és megismerte a filozófiámat, s ezt mondta: Nézze, Bulányi
mester, nem várhatjuk meg, amíg maga ezzel a szövegével meglelkigyakorlatoztatja
nekünk a kapitalistákat. Nem hitt a jézusi útban. Nem hitt abban, hogy ezzel le lehet
rendezni az emberiség életét. Aztán gondolkodtam, hogyan tudnám én ezzel az
őrnaggyal elhitetni, hogy komolyan gondolom azt, amit mondok. Hogyha
rendszerváltozás történnék, és üldöznék őt, akkor én ezt az őrnagyot, aki engem
elkészített az ügyész számára, hogy az halált kérhessen rám, elbújtatnám. Mért ne
bújtatnám el, ha jót tehetek? Csak rosszat nem szabad tenni. Mivel jónak kell lenni.
Ezt mondja minden anyuka a kisfiának és a kislányának. Ezt kell általánossá tenni.
JENŐ: Milyen érzés vigasztalni-elbúcsúztatni a halálra ítéltet - kérdezi Janika.
- Janikának azt üzenem, hogy egy halálra ítéltnek azt magyaráznám, hogy komám, se
baj, ezt az életet előbb-utóbb úgyis be kell fejezni. Téged most halálra ítéltek; ha
bűnös vagy, a Jóisten mindent megbocsát, ha nem vagy bűnös, ő akkor is szeretettel
fogad téged. Nincs itt végsőbaj. Hát sajnálja az ember, hogy ezt az életformát abba
kell hagynia, de hát ha odaátra kerül, akkor biztosan azt fogja mondani, hogy nem
baj, hogy abba kellett hagyni azt, ami itt van. Ilyet mondanék neki.
JENŐ: A Gyuri bácsi a Pisti helyébe hogy folytatná az életét? Üdv. Péter
- A Pisti már elmondotta, hogy mit akar csinálni.
JENŐ: Gyuri bácsi áldását adja rá?
- Nem adom. Mert a Pisti azt mondotta, hogy az ő szakmája az, hogy hogyan lehet
erőszakot alkalmazni. Megvédeni magunkat. Nem.
JENŐ: Nem tudná eltéríteni?
- Hátha a Pistivel elkezdenénk barátkozni, és sokat beszélgetni...
JENŐ: És mi van, ha a Pisti nyerne, s vinné el a Gyuri bácsit?
- Öreg vizslát már nehéz idomítani. Most már nem cserélek. Legalább kétszer olyan
öreg vagyok, mint a Pisti.
JENŐ: Nagypéntek. Virrasztás. Gyuri bácsi, kérhetnék egy nagyon rövid húsvéti
üzenetet?
- Hát azt, hogy végre álljunk szóba azzal, akit kétezer esztendő óta ünneplünk, s
akiről kitalálunk minden fajta csacsiságot, pl. az ilyesmit, hogy kiengesztelte az Atyát
a vétkeinkért. Azért nincsen ennek értelme, mert a Mennyei Atya nem haragszik,
mindannyiunkat szeret, minden bűnünket megbocsátja, nem kellet őt kiengeszteni.
Jézus azért jött, hogy megmutassa azt, hogy hogyan lehet az Atyának szerető
gyermeke lenni. Úgy, hogy jók vagyunk, minden embertestvérünket szeretjük. Ez a
húsvét üzenete.
JENÓ: Pisti, valamit hozzá akarsz tenni?
PISTI: Hát igazán csak annyit, hogy tényleg, ennek van értelme. S ha most valaki
befelé néz önmagába, akkor érzi is ennek a súlyát. Hogy ennek van valósága. Itt belül
van.
- Hát nem egészen reménytelen ez a Pisti. Nem reménytelen.
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Városmajor, 2001. április 15.
Említettem már, hogy negyed ötre értem haza. Nyolckor ébredtem. Kilencre
gyűltek a szokásos reggeli zsolozsmázásra az éjfélig virrasztók, Reggeli után már
nem dolgoztunk. Csak Matyi ment hűséges segédmunkásnőjével bütykölni az asztalt.
A szobában maradtunk, s ebédig "Virrasztottunk" tovább, azaz próbáltuk megbeszélni
mindazt, amire a virrasztás elején összeírt kérdésekből még megbeszéletlenül
maradt. Talán két kérdéssel végeztünk ebédig. Az egyikre emlékszem csupán.
Valahogy így hangzott: Mire kell nekem templom és egyház? Hallatlan tanulságos
volt a kör. Azt mondtam, hogy az ebben a háromnegyed óráig tartó körben a
válaszokban, amiket a kérdésre a húsz fiatal adott, olyan problémamennyiség gyűlt
össze, hogy egy három napos lelkigyakorlat kevés volna, hogy mindazt elmondjam,
aminek elmondására indítást adtak. Csak vázlatpontokat tudtam mondani. Ebéd után
meg mentek haza a pestiek. Budaváriban meg öt órakor kezdődött a szertartás. Fiatal
csak három maradt. Egypáran jöttek a faluból is, Korinekék meg Veszprémből és
Márta, Klári, Janka Kati Csopakról.
Volt tűzszentelés, nagy húsvéti gyertya, a hivők kis gyertyái. Énekeltem,
háromszor, hogy Krisztus világossága! Matyi meg elénekelte az Exsultet-et is.
Megszólaltak a harangok, volt vízszentelés, prédikáció is, mise is, de nagyon
gyorsan, még hat előtt befejeztük. Sietve mentünk haza, ettünk húsvéti sonkát
tojással, s zártunk mindent, autóba szálltunk, s robogtunk Norbi kocsijával a
veszprémi vasútállomásra, ahonnan l9,50-kor indult a gyors Budapestre. Negyedórás
késéssel meg is érkeztünk a Délibe. Miért a rohanás? Csak azért, mert húsvétvasárnap
10 órakor a Bokorportán ünnepi nagymise. Ünnepi volt. Azért is, mert vagy ötvenen
összejöttünk. El sem készült az ünnepi prédikáció, csak egy féloldalnyi, s a többit
csak úgy szabadon mondtam, s ígértem, hogyha megjövök Erdélyből, akkor majd
megírom tisztességesen. Megjöttem megírtam, itt van.
Városmajor, 2001. április 16.
Miért keresitek az élőt a halottak között? - mondja a két ragyogó ruhájú férfi
Mária Magdolnának és társainak. Csak azért, mert alig 36 órája egy halottat hagytak a
kereszten, aki ott kiszenvedett: Beteljesedett! és Kilehelte lelkét.
De hát emlékezzetek arra, hogy mit mondott nektek! S most kezdődik a két
ragyogó ruhájú férfiú szövegében az, amit államellenes és egyházellenes izgatásnak
mondottak akkor is, mondanak azóta is, és mondnak ma és mindörökre, amíg tart az
emberiség élete. Arra kell emlékezni, hogy azt mondotta, hogy az Emberfiának a
bűnösök kezébe kell kerülnie. Lehet persze történelmet is hamisítani és a század
második felének ünnepelt húsvéti versével mondani mást is: Mert megölhették
hitvány zsoldosok! Nem ezekre kell emlékezni. Ezekre nem lehet emlékezni, mert
Jézus nem beszélt zsoldosokról és hitványaknak sem mondta a légió katonáit; nem is
említette őket. Mást mondott. A főpapok, az írástudók és vének kezébe kell kerülnie
az Emberfiának. Meg a pogányoknak, akiket Heródes és Pilátus képviselnek. Nem
hitvány zsoldosokról van szó, hanem a negyedes fejedelemről, a Római Birodalom
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helytartójáról és a zsidó nemzeti szuverenitás legfelsőbb szervéről: a szünedrionról,
amely érvényesen és hatályosan és hatóságilag szavazta meg péntek délelőtt, hogy az
Emberfia istenkáromló, s ezért méltó a halálra. A statáriális eljárás gyorsaságával
intézkedett is, hogy semmi meg ne zavarja a szent vallási ünnepet, s mire az
esthajnali csillag feljön, addigra az Emberfia ki is legyen iktatva az élők sorából.
Mégpedig a ruháját megszaggató főpap istenének nagyobb dicsőségére.
A főpap az Istennek adta fel a leckét. Ferenc Jóska, az apostoli király...
mindent megfontolva és mindent meggondolva 1914 tavaszán hadat üzen a
monarchiánál tízszerte kisebb Szerbiának, mert Szarajevóban egy szerb férfi megölte
a monarchia trónörökösét. Kaifás is mindent meggondolt és mindent megfontolt:
Jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, és nem az egész nép pusztul el - mondta
az írástudóknak. A császár és király hadüzenetére megmozdul egész Európa, kitör az
első világháború, s négy év múlva nincs monarchia, és nincs történelmi
Magyarország! Kaifás kivégezteti Jézust a kereszten, s egy árva holló se károg utána.
Csak asszonyok mennek ki Jézus sírjához vasárnap hajnalban - harmad napon illatszerekkel, hogy megadják neki a végső tisztességet. De nem találják testét a
sírban. Ragyogó ruhájú férfiak emlékeztetik az asszonyokat, hogy Jézus megmondta:
harmadnapra feltámad. Az asszonyok csak asszonyok, hazaviszik a balzsamozáshoz
vitt illatszereket, és jelentik a történteket a tizenegynek. Az okos férfiak pedig üres
fecsegésnek minősítik az asszonyok híradását, s nem hisznek annak. Mindannyian?
Mintha Péternél más volna a helyzet, mert ő megmozdul: elfut a Getszemániba,
benéz a sírba, látja a levetett lepleket... Aztán? Elcsodálkozik és hazamegy. Tényleg
más a helyzet Péternél? Írhatta volna az evangélista azt is, hogy Péter nem
csodálkozott, hanem feldobta a kalapját a levegőbe, hatalmasat kiáltva: Hurrá,
feltámadott harmadnapon, ahogy előre megmondta nekünk! Nem ezt írta. Ezért
mondom, hogy holló se károgott utána. S ezért tudta Kaifás feladni Istennek a leckét.
Te, szegény Jóisten, már most mit csinálj? Küldj valami Jézusnál
tehetségesebbet? Olyat, akit nem feszítenek keresztre. Olyat minek küldenél?
Írástudóvá lenne, akinek megmagyarázhatja Kaifás, hogy csak úgy lehet csinálnia
dolgát, ahogy. Vagy főpappá lenne, akinek az a dolga, hogy beleverje a betonba, ha
valaki Tőled érkezik. Aki Tőled érkezik, az mind olyan, hogy a főpap csak
beleverheti a betonba! Minek tehát újabbal kísérletezni?
A Názáreti alighanem optimálisan tette a dolgát. Azt mondják Rólad a próféták, hogy
hűséges vagy. Maradj akkor hűséges a Názáretihez is! Akkor is, ha keresztre
feszítette őt a főpap meg szövetségese, a Birodalom helytartója. Ha hűséges akarsz
maradni hozzá, akkor támaszd fel! Persze okosan, ahogy Hozzád illik. Nem úgy,
hogy vasárnap délelőtt végigsétál Jeruzsálem utcáin. Ha ezt tennéd, ha ezt tenné a
Názáreti, megint csak a fogdmegek kezébe kerülne. Úgy küldd vissza őt, hogy ne
lehessen letartóztatni többé. Hogy hozzáférhetetlen legyen. Át tudjon menni a bezárt
ajtón, el tudjon tűnni nyomtalanul. Tudom, megalkuvás ez; de a tények és
körülmények ezt kívánják. Lesz persze ennek hátulütője is: majd azt fogják mondani,
hogy nem is támasztottad fel. Meg azt, hogy meg se halt, csak tetszhalott volt, akit
csodálatosan - Általad vagy Nélküled - visszahoztak a klinikai halálból... egyiptomi
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mágusok vagy akárkik. Istennél ugyan semmi sem lehetetlen. De ha nem így
támasztod fel, hanem ugyanolyan testben, amelyet megfeszítettek, akkor a légiók
nem gatyáznának, újra felfeszítenének, s Te kénytelen volnál angyali légókat
mozgósítani - ha vannak ilyenek. S akkor ott vagyunk, ahol a part szakad, mert
röhöghetne a Sátán, hogy Te sem bírsz karhatalom s erőszak nélkül meglenni ebben
az Általad teremtett szép világban. Vállald a hátulütőt! Azt, hogy lehessen arra
gondolni, hogy nem is volt feltámadás! Vállald, mert csak így lökheted meg a
szekeret, amely elakadt a főpapi-helytartói kátyúban, mocsárban.
Ha vállalod ezt az alulmaradást - azt, hogy nyilvánosan szégyenül meg, és csak
titokban támad fel -, akkor van még lehetőség a folytatásra. Arra, hogy a Tizenegy
leszokjék Mária Magdolna híradását üres asszonyi fecsegésnek minősíteni, s Péter, a
Jézust megtagadó tanítvány, meg elmondhassa még Jézusnak: Uram, te tudod, hogy
szeretlek. Akkor a Názáreti egy ideig folytathatja még tanítványai nevelését. De
minek tenné? Ha három év kevés volt, mit érhet el akkor negyven nap? Valamit. Nem
semmit, mert ezek már feltámadás utáni napok. Jó, a tanítványoknak a negyven nap
végén is Izrael királyságának helyreállítása, a politikai megmentődés van a fejében.
De Pünkösdkor csak kiáll majd Péter és vele a Tizenkettő egész Jeruzsálem népe elé,
és vallják: Mi tanúi vagyunk annak, hogy keresztre feszítették, de Isten harmadnap
feltámasztotta és látható alakban mutatta meg őt, ha nem is az egész népnek, de az
Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele, miután
feltámadt a halálból.
Hát ilyenek az Isten lehetőségei, ha egyszer olyan isten az Isten, hogy csak
adni tud, és mindent elviselni. Adta Jézust, de még a tanítványok is elárulták,
megtagadták és szétfutottak - és mindezt Isten elviselte. Adja még egyszer Jézust, s
adja a Lelkét is, és ebből a sorozat-adásból - Karácsony, Húsvét, Pünkösd - kijön már
valami. Mi jön ki belőle? Az, hogy Pünkösdkor Jeruzsálem népe hallja Péter ajkáról:
A názáreti Jézus, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, meggyógyított minden beteget,
mert vele volt az Isten. S hallatlan bátorságának - Kaifás fővárosában mondja
mindezeket, és nagy nyilvánosság előtt - köszönhető, hogy a Tizenkettővel elindult és
a nagypénteken megtorpant Jézus-mozgalom nem állt le, hanem folytatódott. És
évtizedek múltán mindezt le is írják, s a Kárpát-medencébe is eljut ennek folytán a
híradás, s mi is vallhatjuk, hogy nincsen megoldás más a bajainkra, csak az az út,
amelyet a Názáreti mutatott.
Testvéreim, ilyenek a lehetőségei annak az Istennek, aki csak mindent adó és
mindent elviselő.
Városmajor, 2001. április 22.
Átlép a zárt ajtón, s megmutatja nekik kezét, mely viseli a szög, s az oldalát,
mely viseli a lándzsa nyomát. A szög s a lándzsa nyoma igazolja, hogy nem kísértet.
A zárt ajtón áthatolás mutatja, hogy szög és lándzsa ennek a testnek már nem árthat
többé, nincs hatalmuk rajta. Feltámadott test ez, amely már más törvényeknek
engedelmeskedik. Gondolkodhatunk ennek nyomán, hogy milyen lesz a mi testünk,
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ha majd feltámad. Viselni fogja személyiségünk nyomát, kétségtelenül azonosítható
lesz azzal, aki most vagyunk. S nem lesz hatalma rajta, felettünk mindannak, aminek
most hatalma alatt vagyunk mi s a testünk: legyen ez a hatalom akár bacilusok és
kórok, akár rendőrség és katonai szövetségek. Feltámadott testünk más is lesz, és
azonos is lesz azzal a testtel, amiben most járunk. Legalább is ez következeik abból,
ahogyan Jézus a feltámadás után megmutatta magát a tanítványoknak.
Beletekinthetünk a mai evangéliumi szakasz alapján a negyvennapos
póttanfolyam anyagába is. Gondoljunk a Jézus tanította imádságra: Bocsásd meg a
vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! S most mit
hallunk Jézus ajkáról? Ezt: akinek nem bocsátjátok meg a bűneit, az nem nyer
bocsánatot. Harmóniában van ez a két szöveg egymással? Az első arról beszél, hogy
Isten Országában az Isten megbocsátja bűneinket, az ember is megbocsátja azt, amit
elkövetnek ellene. A második meg erről: ha a tanítványok megkapják Isten szent
Lelkét, akkor két csoportba rakják az emberek bűneit. Ami az első csoportba kerül,
azt a tanítványok megbocsátják. Ami a második csoportba kerül, azt a tanítványok
nem bocsátják meg. S ráadásul még Isten is azonosul ezzel a szelektív jellegű
magatartásukkal.
Ezek után kérdezem: mindent elviselő isten az Isten, vagy van olyan, amit már
az Isten se visel el? Kérdezem: az Isten Országában mindent elvisel az ember, vagy
van olyan is, amit azért már még sem viselünk el? Felelek rá: elvisel az Isten
mindent, s meg is bocsátana mindent, még Kaifás gyilkosságait is, ha Kaifás képes
lenne bűnbánatot tartani, de nem képes rá, mert őneki főpapi hivatása, hogy
együttműködjék a helytartóval, s meggyilkoltassa azt, aki veszélyezteti az evilági
ország biztonságát - akár Jézust, akár mást. Ezért aztán az Isten is két csoportba rakja
a bűnös embert. Az egyikbe kerülnek a bűnbánatot tartók, a másikba a bűnüket meg
nem bánók, bűneikért bocsánatot nem kérők. Igazában Isten azt szeretné, hogy ne
kelljen két csoportot csinálnia, csak egyetlen egyet, s ebben az egyben benne
lennének az összes emberek. Azok is, akik nem vétkeznek, és azok is, akik
vétkeznek, de a bűnüket megbánják, s ennek következtében Isten megbocsát nekik.
De Isten szabaddá tett minket, vétkezhetünk is, ha akarunk, nincs hatalma rajtunk. Ha
nem akarjuk megbánni bűneinket, akkor a mindent elviselő Isten ezt is elviseli.
Elviseli, de nem bocsátja meg, mert a megbocsátás feltétele a metanoia, a
bűnbánattartás, a gondolkodásunk odaigazítása az Isten gondolkodásához.
Mindezek következtében a mai jézusi szöveg csak azt jelentheti, hogy a
tanítványok Isten szent Lelkének birtokában megállapítják, hogy Kaifás vagy akárki
megbánta-e a bűnét, felzárkózott-e Jézus gondolkodásához, az Isten gondolataihoz, s
ha nem, akkor nincs bocsánat, hanem késik az, prolongálódik. Mert Istenben megvan
a megbocsátási készség mindenki irányában, de ez a készség nem lép működésbe,
nem aktualizálódik addig, amíg a bűnös ember lelkében meg nem születik a bánat. A
szinoptikusoknál négy ízben is megtaláljuk a mai jánosi evangéliumnak megfelelő
szöveget: Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat,
menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábaitokról (Mt
10,14). Aktualizálnám az egészet egy példával mai életünkből. Ha valaki nekem azt
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mondja, hogy tudom, hogy a pezsgőspohár felső, széles részének alsó tájain élünk mi
itt, Magyarországon valahányan, s az emberiség 80 %-a szegényebben él, mint mi, de
képtelen vagyok osztozni az emberiség egészével, mert ez esetben az életszínvonalam
nem a felére, de a negyedére esnék le, akkor... akkor mi a dolgom, ha Jézus
tanítványa vagyok és megkaptam Isten szent Lelkét? Akkor azt mondom neki, hogy
tégy úgy, mint Zakeus. Azaz tedd meg, amit ma meg tudsz tenni, de azzal, hogy
holnapra Isten segedelmével már majd többre leszel képes. Ha erre rábólintasz, akkor
az első csoportba tartozol, s bocsánatot nyersz. Ha viszont elkezdel handabandázni, s
mondod a magyar társadalom süket szövegét: de hát képtelen vagyok megélni a
fizetésemből,,,; s mondod ezt akkor, amikor Erdélyben havi tízezerből élnek, és
Kárpátalján még kevesebből; akkor a tanítványnak, aki megkapta Isten szent Lelkét,
az a dolga, hogy még a port is lerázza a lábáról, s bizony beletegyen a második
csoportba, s ne bocsásson meg, és nem nyersz bocsánatot.
Van még valami a mai evangéliumban, amiről szólni szeretnék, a Tamásnak
mondott szavakról: Boldogok, akik nem látnak, s mégis hisznek. Az emberiség lehet
akár millió esztendős is. Akik kétezer év előtt éltek, nem is tudhattak Jézusról. Akik
később éltek, azokból is vajmi kevesen. Napjainkban is az emberiség kétharmadának
még kísértése se lehet arra, hogy higgyen Jézusban; más kultúrkörhöz tartozik. Ahogy
számunkra sem valós kísértés, hogy Krisna-tudatúak vagy buddhisták legyünk. Ha
mindez így van, kiket mondott Jézus boldognak azon az alapon, hogy hisznek?
Boldogok azok, akik hisznek. De miben? Mi a hitük tartalma?
Embernek lenni annyit jelent, hogy hiszünk valamiben. Mindnyájan. Az
ateisták is. Nagyon buta ember, aki azt mondja, hogy ő tudja, hogy nincs Isten. A mi
vallásunk sem azt mondja, hogy higgy abban, amit tudsz. Hitvallásunk van. A másik
vallásban is a hitükről vallanak. Ez a fides generalis. Mindenki hisz valamiben. Jól
van ez így, az Isten teremtett minket ilyennek.
Az ateista is más valamiben hisz, a buddhista is más valamiben hisz, a
katolikus is más valamiben hisz. Amikor az ateisták összejönnek, akkor kiderül, hogy
bár mindegyikük ateista, de nem pontosan úgy gondolja a hitét, ahogyan a másik
ateista. A buddhistáknál is ez a tényállás. S a katolikusoknál is. Embernek lenni azt
jelenti, hogy még az ujjlenyomatunk sem egyforma - a rendőrség nagy-nagy örömére.
A hitünk egy kicsit bonyolultabb dolog, mint az ujjbegyünk, s ezért mondhatjuk,
hogy ma a világon nagyjából hatmilliárd különböző hitet találunk. Ez a fides
specialis. Mindenki egy kicsit, vagy nagyon másban hisz. Jól van ez így, az Isten
teremtett minket ilyennek.
Ezekre gondolt Jézus, amikor Tamásnak azt mondta, hogy boldogok, akik
hisznek? Nem ezekre gondolt. Egy harmadikra gondolt. Arra gondolt, amit minden
anya és apa mond a gyerekének, amit az óvodások is tudnak. Arra, hogy jó
kisfiúknak és jó kislányoknak kell lennünk. Ez a fides universalis. S annak ellenére,
hogy mindenki egy kicsit, vagy nagyon másban hisz, ebben az univerzális hitben
rejlik az emberiség megmaradásának a jövője. Abban, hogy mindahányan tudjuk,
hogy jóknak kell lennünk. Tudjuk? Igen. Mert embernek lenni annyit jelent, hogy
tudjuk, hogy a Bodri kutya nem a muskátli, s a muskátli nem a Bodri kutya. S ezért
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tudunk eligazodni a világban. S tudjuk azt is, hogy mindahányunknak jóknak kell
lennünk. S ez az alapja annak, hogy abban a világban, amelyben el tudunk igazodni,
meg is teremtsük az Isten rendjét, az Isten Országát.
De akkor mért mondta Jézus ezt a tudást hitnek? Boldogok, akik hisznek
abban, amit mindannyian tudunk? Csak azért, mert nem attól vagyunk boldogok, amit
tudunk, hanem attól, hogy megtesszük, amit Isten mindahányunktól kíván. S ezt a
megtevést mondta Jézus a Tamásnak mondott szavakban hitnek. Magatartást,
amelyben az életünkkel zárkózunk fel ahhoz, amit tudunk. Nem attól vagyunk
boldogok, hogy katolikusok vagyunk, nem attól, hogy mindenkiétől különbözik, amit
gondolunk, hiszünk, nem a csak ránk jellemző fides specialis-unktól, hanem attól,
hogy megtesszük azt, amit Isten kivétel nélkül mindahányunktól elvár.
Városmajor, 2001. április 29.
János beszámol egy harmadik találkozásról is a feltámadás után. A
tanítványokból hét - halászik a Genezáreti tavon. Jézus áll a parton, s nem ismerik
meg őt. Kérdi, hogy fogtak-e valamit. Semmit. Tanácsolja nekik, hogy vessék ki a
hálót a bárka jobb oldalán. Majd kiszakad a háló. János felfedezi, hogy Jézus áll a
parton. Erre Péter beveti magát a vízbe. Utána közös reggeli. Most következik egy
jelenet Jézus és Péter között, melyet igazán csak azok élvezhetnek, akik az
Újszövetség eredeti nyelvén tudják olvasni a szöveget. (Propaganda az ógörög
nyelvtanfolyam mellett!)
Jézus háromszor megkérdi Pétert, hogy szereti-e őt. Péter meg háromszor megvallja,
hogy szereti Jézust, s így hatszor kerül elő a szeretni szó. De csak magyarban! Nem
így az eredetiben. A hat helyen két különböző igét találunk: az egyik - az agapan, a
második a - philein. János csak fordít héberből. A héberben is két különböző szó
található e két görög igére. Az agapan jelentését ebből az ószövetségi mondatból
vehetjük tudomásul: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, egész lelkedből
és minden erődből. A philein jelentését meg abból, hogy a belőle képzett philéma szó
csókot jelent, s a magyarban is megtalálható filia jelöli azt az erős érzelmi töltést,
amelyet a szerelmesek éreznek egymás iránt. Az agapan jelenti Jézus nyelvében azt a
tettekben is megnyilvánuló erős szeretetet, amely oda tudja adni az életét is a
meglátott érték szolgálatában. A philein pedig azt, hogy valaki nagyon kedves
nekünk. Már most, ha a magyarban meg akarjuk különböztetni a két szó tartalmát,
akkor két különböző kifejezésre van szükségünk. Az agapan fordítása legyen a
szimpla szeretni szó, a philein fordítása pedig ez: szívvel szeretni. Ezek után lássuk
a jelenetet Jézus és Péter között.
Miután megreggeliztek ezt mondja Simon Péternek Jézus:
- Simon, Jónás fia, szeretsz-e engem jobban, mint ezek?
- Igen, Uram - feleli -, te tudod, hogy szívvel szeretlek téged.
- Legeltesd bárányaimat! - mondja erre neki. Aztán másodszor szól hozzá:
- Simon, Jónás fia, szeretsz-e engem?
- Igen, Uram, Te tudod, hogy szívvel szeretlek Téged.
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- Őrizd a juhaimat! - mondja neki. Harmadjára szól hozzá:
- Simon, Jónás fia, szívvel szeretsz-e engem? Elszomorodott Péter, hogy harmadjára
is mondja neki: szívvel szeretsz-e engem, és így válaszolt neki:
- Uram, te mindent tudsz, Te tudod, hogy szívvel szeretlek Téged. Mire Jézus így
szólt hozzá:
- Legeltesd a juhaimat.
Két lehetőség van. Az egyik: Péternek kevés az agapan, a szeretni, s többet
akar mondani: szívvel szeretlek téged. A másik lehetőség: a Jézust megtagadó
tanítvány nem meri használni Jézus százszor szent igéjét a Jézust megtagadása miatt,
s csak azt meri mondani, hogy minden megtagadásom ellenére is - a szívemből
szeretlek téged. Akármi is volt e péteri szóhasznált motívuma, a harmadik
megkérdezésnél Jézus átveszi Péter igéjét. Jó, tudomásul veszem, hogy szíveddel
szeretsz engem - akár többet, akár kevesebbet jelent ez számodra -, de ez esetben is
csak azt mondom neked, hogy legeltessed juhaimat.
Lehet Jézust szívünkkel szeretni, s lehet csak egyszerűen kész lenni arra, hogy
odaadjuk az életünkkel érte - ha van bennünk filia irányában, ha nincs. Kérdezem:
melyik a fontosabb? Mintha Jézus válaszolna rá Péternek az ezután mondott
szavakkal: Amikor még fiatal voltál, felölvezted magad, és odamentél, ahova akartál.
De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és hurcol
oda, ahova nem akarod... Kövess engem!
A válasz ez: Csatlakoztál hozzám, mert ifjúságodban a szíved azt diktálta,
hogy csatlakozzál. Ha eljön az idő, ha megöregedsz, majd kinyújtott kezeidre rákerül
a karperec, s az Ötszáz, bizony, dalolva ment / Lángsírba velszi bárd csak mese, mert
a kivégzés órájára már agyongyötörtek, jártányi erőd sincs, és háromszor is
leroskadsz kereszted súlya alatt, s legfeljebb az hagyja el ajkadat, hogy Istenem,
Istenem, miért hagytál el engem? A philein-nek, a szívvel szeretésnek összesen csak
annyi szerepe van, hogy eljuttasson az Isten tolmácsainak egyelőre rendre kijáró
golgotákra, s amit ott el kell viselni, már egyértelműen az agapan világba tartozik.
Örülnünk kell, ha filia van a szívünkben Isten és Jézus iránt, de tudnunk kell,
hogy nehéz órában, amikor ám egy cselédlány kérdezi meg tőlünk, hogy ki fiabornya vagyunk, ez a filia csak megtagadásra, majd keserves sírásra elég. Ahhoz,
hogy valakiket legeltetni tudjunk egy életen át, valamivel több kell. Ahhoz is, hogy
vissza tudjunk fordulni a Via Appián, ahhoz is több kell. Erről a többről beszél Jézus
ajkán az agapan ige: Szeresd a te Uradat Istenedet, teljes szívedből, egész elmédből
és minden erődből.
Városmajor, 2001. május 5.
Egy naplóban szabad nyafogni is. Most azt teszem. Rejtve, hogy lehetőleg senki se
vehesse magára, hogy miatta nyafogok. Egyszer kaptam egy nagyon jól eső dicséretet
egyik bokorbei testvéremtől, egy tőlem mindössze 10-15 évvel fiatalabb öreg úrtól.
Ezt mondta a fülem hallatára: Azt becsülöm a Gyurkában, hogy nem nyafog. Most
majd visszavonhatja elismerését, mert nyafogni készülök.
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Volt Jézus életében nyafogás? Hát volt. Egy órát se tudtatok virrasztani velem?
- ez biztosan az volt. A Meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek még titeket? - ez
már inkább a letolás, mint a nyafogás műfajába tartozik. Kiket tolt le, kik miatt
nyafogott Jézus? Pilátus, Heródes, Kaifás, írástudók vének miatt? Óh, nem. Ezeket
szimplán lebűnösözte: Az emberfia a bűnösök kezébe kerül... Amit ezek tette ellene,
természetes volt számára. Az uraknak az a szakmájuk, hogy kinyírják Isten küldötteit,
akik rendre az urak ellen pofáznak. Nyafogni Jézus csak azok rovására nyafogott,
akik szerették, becsülték őt: a tanítványai miatt nyafogott. Nyafogtam én valaha
Rákosi, Kádár avagy egyházam megfelelői ellen, akik ugyanazt csinálták velem, amit
az elvtárs urak? Soha. Ez a szakmájuk, a nép meg az egyház szolgálatában teljesített
hivatásuk!!! Én is csak a barátaim rovására készülök nyafogni.
Mért teszem? Ami fáj, azt ki kell beszélnie az embernek magából. Furcsa ez a
kompjúteres világ. Már imádkozni is csak a szövegszerkesztő előtt tudunk. Ha
testvéreim megnyafogtatnak, nem tudok elaludni. Éjjel egy és kettő között végül is
abbahagyom a reménytelen kísérletet, köpenyt veszek fel, s bekapcsolom a gépet.
Leülök, és elmondom nekik, hogy mi fáj, mit mondtak délután a találkozón, ami
megsebesített. Nagyon szépen csinálom: nem vádolok, csak elmondom, hogy hát
nekem ez meg ez, ezért meg azért, rosszul esett. Két-három óra alatt kész vagyok a
nagy levéllel, amit még soha sem küldtem el nekik. Ez csak olyan episztola-levél,
mint Mikes Kelemen levelei. Levél, amelyet nem küldenek el: az episztola nem
misszilis (elküldött) levél. Mire kész a levél, nagyot ásítok. Be az ágyba, s alszom az
igazak álmát.
Hát a napokban megint volt ilyen éjszakám. Letoltak egy írásom miatt, mint a
pengős malacot. Olyanért, amiért elismerést, kitűntetést, tapsot, azaz - szerényebben testvéreim halk megbecsülését vártam. Hát nem jött be. Először azt hittem, hogy ez is
olyan írásom lesz, hogy a holló se károg utána. Aztán jeges zuhanyként megjött - a
károgás. Megint nem tudtam elaludni. Írtam egy bocsánatkérő levelet: ha valaki
megbántódott tőle, hát sajnálom... Ezt kivételesen el is küldtem.
Azt mondják, akik házasságban élnek, hogy időnként veszekednek. Nem tudok
veszekedni. Egyik öcsém mondta: Jó, te nem káromkodol, de nézel!!! Olykor nem is
nézek, csak episztolát írok. Ez alkalommal misszilis levél lett belőle: elküldtem.
Az Isten Országa sem épül veszekedés, letolás, nyafogás meg fájások nélkül. Fájások
nélkül gyerek sincs. A fájások után pedig lehet örülni... Olykor megszűletik valami
belőlük
Budavári, 2001. május 14.
Megkért a Bokor képviselete, hogy írják valamit a politikáról a Közös Dolgaink című
füzetbe. Ezt a füzetet minden nyár elején legyártjuk, megtárgyaljuk a nyári
lelkigyakorlatokon, s aki indítást érez rá, beküldi hozzászólását. Ebből lesz egy másik
füzet: a Reflexiók. A kérés a Gyökér közösségben hangzott el. Elvállaltam, csak
megkértem testvéreimet, hogy gondolkozzanak ők is, hogy mit kellene erről írni.
Elgondolkodtak, s négyen le is írták, amit gondoltak. Én is. Négyünk írását, floppyját,
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vihette a kérést közvetítő testvérem a Közös Dolgaink szerkesztőségébe. Az én
floppymon ez állt:
Abból, hogy Jézust azzal kísértette a Sátán, amivel, azt következtetem, hogy
politikai érdeklődésű ember volt. Amit a Sátánnak mondott, és tanításával-életével
produkált, abból meg azt, hogy nem vállalta azokat a színtereket, amelyeken
Izraelben akkor a politikai tevékenység folyt.
E sorok megírása előtt - az egész KIO-t nem olvashatván el - két és fél óra alatt
elolvastam Az Ország c. V. könyvnek az Evilági ország c. fejezetét. Megerősödtem az
olvasás nyomán abban, hogy Jézus a fenti nemvállalást összekapcsolta egy olyan
Isten Országának vállalásával, amely Ország felvállalja mindazt, ami egy Jézus
fajtájú politikai érdeklődésből következik.
Izrael politikai tevékenységre alkalmas színterei a pretorium és a szünedrion
voltak. Ezekhez semmi köze nem volt: mindkét helyen csak megkötözötten jelent
meg, nem önszántából. Létrehozta tanítványaiból a Tizenkettőnek nevezett
kommunát, s felhasználta gondolatainak közlésére meg a hegyet és síkságot is a
zsinagóga és a Templom mellett.
Azt gondolom, hogy mivoltunkból, olyannak-amilyennek teremtettségünkből
következik, hogy érdekeltek legyünk a magunk, családunk, országunk-nemzetünk s
az emberiség boldogulása iránt. E Jézuséval egyező politikai érdeklődés kiélésére
milyen színterek kínálkoznak nekem, mint a katolikus felekezethez tartozó Bokortagnak ma Magyarországon, egy globalizálódó világban? Mi a jelen pretoriumaszünedrionja számomra? A Bokor, az egyház, a politikai pártok, és az ú.n. civilszféra.
Az egyházat elvállalom, mint Jézus a zsinagógát és Templomot, de alig veszi
igénybe energiáimat. A Bokrot elvállalom, s minden energiámat igénybe veszi. A
politikai pártokat nem vállalom azon felül, hogy elmegyek szavazni. A civil-szférát
szívesen vállalom: elmegyek a HEL-be, a Nyitott szájba, a Kossuth Klubba, Csiszár
Jenőhöz, s írok a Népszabadságba levelet a szektásoknak és nem szektásoknak, s
értekezem az ÉS-ben a III/III-asokról. De a Bokor köti le energiáimat, akár a
budavári nagyhét, akár Húsvét hete Erdélyben.
Szerencsés helyzetben vagyok. Mégis elmondhatok egy prédikációt hetente
Széphalmon. Hívnak ide-oda a civil-szférában, olykor írhatok is az országos lapokba.
Bokor-csoportjaim újra szaporodnak, s csinálhatok Koinóniát s Naplót havonta. Aki
nincsen ilyen szerencsés helyzetben, az részint örül, hogy él, hogy elvégezheti családi
és munkahelyi feladatait, ám megtoldva a maga Bokor-tevékenységével; részint
pedig frusztrál, mert Egyház, család, munkahely, Bokor nem ad neki annyi feladatot,
amennyit szeretne, s még nagyon sok lekötetlen, szabad kapacitása van.
Csak a szabad kapacitással rendelkezőtől kérdezem: Hány csoportot vezetsz?
Ha erre azt mondja, hogy vezetnék én akárhányat, de a kutya se kívánja
szolgálataimat, akkor helyben vagyunk. Itt a politikai pártok ajtajai előtt somfordálás
Sitz im Leben-je. A kutya-se szituációnak csak egy oka lehet: nem hiszek már többé
abban, hogy a Bokor megtalálta a kulcsot az ajtóhoz, amellyel fel lehet nyitni az
emberiség boldogulásának a világát.
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Amíg tudod, hogyan kell olyan világot csinálni, amelyben nem parancsolunk,
nem akarunk többet birtokolni és verekedni, addig nem kell somfordálnod. Ha már
nem tudod, akkor somfordálsz. Meg is találod a magad számára a parancsolás, a
többet birtoklás és erőalkalmazás lehetőségeit.
És Petőfi, Ady, Széchenyi, Deák? Ezek jellemóriások, akik a felvilágosodás
hatása alá kerülvén tenni akartak valamit nemzetükért, a közért. Ez lehetséges volt a
19. században. Ma minő eszme hatására somfordálsz? A neoliberalista kapitalista
globalizáció, vagy minek a hatására?
Budavári, 2001. május 14.
Naplóíráshoz Horatius szerint otium kell. Ebben a latintól elszokott világban
inkább Arannyal kell szólni: egy kis független nyugalmat, melyben a dal
megfoganhat - erre várt ő késő öregkorában, amikor hatvan éves volt. Én várom-e?
Nem. Akkor érzem jól magamat, ha a tennivalóimtól nem tudom, hol áll a fejem. De
ennek most az lett a következménye, hogy május 6-ról 14-re ugrok. Még jó, hogy
előre kellett dolgoznom, s a májusi szentbeszédeimet meg kellett írnom valamikor
januárban az áprilisi Érted Vagyok számára, ahol ennyi az átfutási idő. De elmúlik a
május, s én e naplófüzetnek a naptár miatt a Pünkösdi napló nevet adom. Illik tehát,
hogy legyen benne valami Pünkösdről is.
Szélzúgás, lángnyelvek...
Ne távozzatok Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét. Felmentek a
felső szobáb0a, s egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban.
Majd Júdás helyett megválasztották Mátyást azok közül, akik az egész idő alatt
együtt voltak velük, amíg közöttük járt az Úr Jézus. Amikor pedig eljött a pünkösd
napja, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, s Péter
elkezdheti beszédét: Jézust, akit Isten igazolt előttetek, ti felszegeztétek és
megöltétek. De őt az Isten feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva
tartsa őt. Negyvenkilenc nappal húsvét után a titokban feltámadás publikus,
kinyilvánított feltámadássá lesz; tudomásul veheti azt egész Jeruzsálem: Kaifás, a
főpap, a gyilkosság kitervezője is, s a nép is, aki a Feszítsd meg!-et kiáltotta. Péter azt
mondja, hogy szükségképpeni volt a feltámadás: lehetetlen volt, hogy a halál fogva
tartsa őt. Miért volt lehetetlen? Magyarázatul Péter zsoltárt idéz: nem engedted, hogy
Szented rothadást lásson. S az Isten azt tesz, amit akar. Ezért mindenható.
Ki kell már egyszer tisztázni a mindenható Isten fogalmát. Aki Istenről beszél,
állítja, hogy Ő létezik, az teljes valóság - mindennek, ami csak van -végső okának
vallja őt. Mert semmi sincs ok nélkül, még pedig elegendő és szükségképpeni ok
nélkül. Másképpen mondva ugyanezt: semmi sincsen magától; mindennek, ami
létezik, szükségképpen van létrehozó oka. A gyufának a gyufacsináló ember az oka,
aki megtervezte és megvalósította azt a gyárat, amelyben a gyufát előállítják. A teljes
valóságnak a megcsinálója az ezt a valóságot létrehozó Isten. Ez a szükségképpeni
ok; mert nem lenne gyufa, és nem lenne a bennünket körülvevő, fényévek távolába is
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terjeszkedő teljes valóság, ha nem lenne létrehozója, akit Istennek állítunk. Másfelől
a gyufacsináló embernek nem lehet oka a gyufa, mert a gyufa képtelen embert
alkotni. A gyufa képes elégni, hőt fejleszteni, de embert nem tud létrehozni Az ember
viszont már elégséges oka a gyufának, mert az ember képes gyufát csinálni. Aki
Istent állít, az olyan létezőt állít, aki képes létrehozni a valóságot, s a valóság egészén
belül embert is képes alkotni. Így aztán Isten az egész valóság szükségképpeni és
elegendő oka.
Szükségképpeni és elegendő oka nemcsak a teljes valóság létezésének, hanem
a valóságban ható törvényeknek is. Az emberalatti világban pl. a szélviharnak,
tájfunnak, a szökőárnak, a földrengésnek s a vulkánkitörésnek is. Az élő világban az
életnek és az elmúlásnak, a gyümölcsöt hozásnak s a szaporodásnak is, a kórokozókbacilusok létezésének is az Isten az okozója. Az ember világában pedig az ember
szabadságának: a jó és gonosz cselekedeteinknek is, melyek szabadságunkból
fakadnak. A lét törvényének tapasztaljuk a tájfunt, a halált, s az emberi szabadság
minden megnyilvánulását, pl. a neoliberalizmus gaztetteit is. Az Isten a végső oka
nemcsak a valóság egészének, hanem a bennük ható törvényeknek is. Miért ezek a
törvényei? Mert Isten - nem Istent teremtett, mert ez fogalmi ellentmondás lenne.
Isten, az abszolút lét, csak nem-Istent, csak relatív létet tud teremteni. A relatív lét
pedig ilyen, hogy van benne földrengés, halál és emberi gonoszság. Szükségképpen.
Vak erőkből is áll és gonosz erőkből is - szabadságunk következtében. Nem tudott
másmilyen világot teremteni. Biztos, hogy a lehető legjobb világot teremtette;
következik ez az Isten tökéletességéből, jóságából. Abból, hogy Isten azt hozta létre,
amire egyáltalán képes volt. Az ember sem csinál egy alkotást pocsékabbra, mint
ahogy tudja. Ha Isten világot, valóságot hoz létre, az ilyen. Így mindenható az Isten.
Az öntudatlan világ nem szenved. Az ember szenved tőle, de jutalma lehet az
Isten örök élete halálunk után. S jutalmunk lehet az Isten Országának boldogsága már
a földi létben is, ha jóra használjuk a kapott szabadságot: ha adunk. Ha adunk,
százannyit kapunk vissza: testvért és nővért, házat és földet. Nem csinálunk rossz
vásárt, ha meg is kell halnunk. Sorsunk itt is a boldogság, ha itt még nélkülöznünk is
kell az abszolút lét zavartalan örömét.
S most jön a nagy kérdés: ha már csak ilyenre sikerülhet a relatív lét, nem
tudná Isten a tájfun borzalmait, s korunkban a neoliberalizmus gonoszságait - s más
korokban más gonoszságokat - felszámolni, hatályon kívül helyezni? Miért ne
tudná?! Akinek van hatalma törvényt szabni, annak van hatalma a törvényt
hatálytalanítani is. Meg is teszi az Isten ezt nemegyszer. Jairus házában, Naim
városának kapujában, Lázár sírjánál. Sőt, minden egyes csodás gyógyuláskor, Jézus
korában és akármikor. Jézus ugyan azt mondja a gyógyultaknak: A hited gyógyított
meg téged. De ehhez a gyógyuláshoz azért az Istennek is köze van, mert a kilenc
leprásnak szemére hányja, hogy nem dicsőítették Istent a gyógyulásért. Ateisták nem
szoktak csodálatosan meggyógyulni. Egy baráti házaspár négy gyermekéből egy
rákos lett. Buzgón s hittel imádkozott az egész család. S a rák nyom nélkül eltűnt.
Lourdes-ban jegyzik az orvosilag érthetetlen gyógyulásokat, s nem keveset. Másutt is
történnek csodálatos gyógyulások, ma is.
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Mért nem avatkozik bele Isten sűrűbben a folyamatokba? Talán azért, mert
Jairus lányának, a naimi ifjúnak s Lázárnak néhány évtizeden belül mindenképpen
meg kell halnia. Talán azért, mert a meggyógyult betegeknek előbb-utóbb ugyanez
lesz a sorsuk - a teremtett világ törvényszerűségei szerint. Meghalnak néhány év vagy
évtized után ők is - ismét a teremtett világ törvényszerűségei alapján. Minek nyúljon
bele, ha mindenképpen működnek az általa létrehozott világ törvényei?
Ha Isten mégis belenyúl a törvényszerű folyamatokba és megmásítja azokat, valami
oka van rá. Találgathatjuk ezt az okot. A Golgotán nem nyúlt bele, mert nem
bábjátékot akart, hanem történelmet: Kaifás, Pilátus kezét nem köti meg, ellenük és
társaik ellen csak háborúkkal csatázhatna, s ezt azért az Isten még sem vállalja.
Húsvétkor, Pünkösdkor viszont belenyúlt. Miért tette? Mert meg akarta taszítani
Jézus ügyének kátyúba jutott szekerét. Azt akarta, hogy a feltámadt Jézus húsvét után
összeszedje a megfutott Tizenkettőt. Pünkösdkor pedig azt akarta, hogy a feltámadása
publikus, mindenki által tudottá legyen. Isten gyilkolni nem hajlandó, de Jézust
feltámasztja, új életet ad neki. Gyilkolni nem hajlandó, de kiárasztja Lelkét:
szélzúgást támaszt, lángnyelvek ereszkednek a Tizenkettőre, s bátorság tölti el őket:
nem gyilkolni, de vállalni azt, hogy Kaifás most már az ő életükre is törjön.
Mindenható-e már most az Isten? Nem jó szó ez az Isten jellemzésére. Hajlandó létet,
életet adni. Hajlandó gyógyításkor, feltámasztáskor újra adni ezt az életet. De
gyilkolni nem hajlandó, inkább együtt szenved a szenvedővel; ha kell, akkor a
kereszten vergődő Jézussal is. Inkább mindent adónak és mindent elszenvedőnek
mondanám őt. A mindenhatóságának korlátot szabnak az által megteremtett világ
törvényszerűségei; pl. az, hogy mindannyian egy halálos betegséggel születünk a
világra. Ide kívánkozik most egy vers. Szabó Lőrincé. Címe:
LÓCI VERSET ÍR
...egyszerre nyílt az ajtó,
jött Lóci és elébem állt
s megszólalt: - Apu, verset írtam!
- De hisz még nem tudsz írni, te!
- Nem is írtam, csak kigondoltam.
- No, halljuk. - Hát figyelj ide, szólt Lóci, azzal nekikezdett
s két sorban elmondta a verset:
"Az életet adja, adja,
egyszerre csak abbahagyja."
Én nagyot néztem: - Ki? Kiről szól
a versed? Ennyi az egész?
- Hát az Istenről, az a címe! magyarázza a gyerek; és:
- Nem kéne még valami hozzá?
- kérdeztem én kíváncsian.

Pünkösdi napló

29

- Nem hát, - felelt ő, - ez az élet,
- ebben már minden benne van.
- Benne van, jól van, igazad van,
szép a vers, menj és játssz tovább! Szinte ijedten csókoltam meg
Lóci hatéves homlokát...
El kell fogadnom, hogy Isten ilyen világot teremtett, s ezen a világon belül kell
tennem, amit kíván tőlem. Tőlem azt kívánja, amit mindenkitől. Hogy el ne akadjon a
szekér. Hogy megvalósuljon az ország. Az Ország, amely testvérekből áll, akik nem
parancsolgatnak egymásnak, hanem mossák egymás lábát. Az Ország, amelyben nem
akarok gazdagabb lenni, minta testvérem, hanem osztozok. Az Ország, amelyben
nem erőszakoskodom, mert mi értelme lenne annak ott, ahol mosni akarom a
testvérem lábát, s mindent meg akarok osztani vele. Isten Lelke csak ezt kívánja
tőlem. Ugyanazt, amit tőled is.
A NAPLÓ ezzel a számmal, amelyet kezedben tartasz, elérte a tizedik füzetet. Ha a
következő tíz füzetre igényt tartasz, akkor Tájék, a Koinónia megrendelésével azonos
módon megrendelheted a következő tíz füzetet, melynek ára: 1000 Ft., és genetikus
úton kapod majd, mint a Tájékot és a Koinóniát. Ha postán kéred, akkor 1400 Ft-ért
rendelheted meg Kovács Teréznél (1122 Bp Városmajor u. 47/B), valamint az eddigi
tíz számot 1 000 FT + postaköltség ellenében.
A szerző elérhető elektronikusan: bulanyi@freemail.hu
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Átmennék a Királyhágón...
2001. április 16-tól 21-ig voltam Erdélyben, s annyi minden dolgom tetőzött
előtte meg utána, hogy csak most, június közepén tudom befejezni róla a híradást.
Hol s mikor kezdődik az erdélyi út? Nem kezdem Ádám-Évánál. Beérem
annyival, hogy 2000 januárjában betéved a Szellemi Búvárokhoz a szemináriumra
egy lányos külsejű, hosszú hajú, fiatal hölgy. A szokásos bemutatkozó kör során
elmondja, hogy Bernád Ilona a neve, s Erdélyből jött. Tájékoztatásnak nekem ez
kevés, s megkérdem:
- S Erdélyből honnan?
- Marosvásárhelyről.
- Ott született?
- Nem, hanem a Kis-Küküllő völgyében, Makfalván, s mondja is már a
történelmi nevezetességeket, amikről híres a faluja.
Amikor az est során hozzászólásra jelentkezik, már mint Makfalva lánya kap
szót. Összebarátkozik vele Ida, a szeminárium üdvöskéje, aki küldi is aztán
Marosvásárhelyre - elektronikusan - az egymás után következő szemináriumok
anyagát. Amikor Ilona tavaszon újra Budapesten jár, kijön Széphalomra is a szombat
esti misére, s hivatalos lesz a Mag közösségbe Vágújhelyi Feriéknél. A nyáron újra
Budapesten jár, átadom neki Városmajor utcai lakásom, míg én Budaváriban teszem a
dolgom: tartom a lelkigyakorlatokat. Onnan feljőve együtt megyünk vele, Kundra
Pistával és Idával - a Nőtincsi Bokor Nagytáborba. Ilona itt anyagot gyűjt készülő
tanulmányához (a születés körüli elnevezések, szokások folklórja?), s magnóvégre
fogja a 16 gyermekes Király Zsikét. A tábor befejeződik egy vasárnap ebéd után, s az
este Ilonát már Balatonfüreden találja Madaras Csabáéknál. Honi levegőn, mert
Csaba Makfalvától keletre, a görgényi havasok túlsó oldaláról, a gyergyói
medencéből került Füredre. Ott tanyázik Ilona csütörtökig, s Madarasék hozzák
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Budaváriba - lelkigyakorlatra. Ennek során, a harmadik napon, a
lelkigyakorlatozók összemelegedése után, esküvő is esik: Csaba és Judit - öt
gyerekkel!!! - örök hűséget esküsznek egymásnak. Tanúk is voltak, ünnepélyes
bevonulás is, menyasszonyi ruha is, meg pezsgő, torta, s utána éneklés az estében
arról, hogy Szivárvány havasán felnyőtt rozmaring szál... s egyébről. De azért nem
kivilágos-kivirradtig, mert hátra van még a lelkigyakorlat negyedik napja - a záró
elmélkedéseké. E negyedik napon - augusztus 20-a lévén - Szent István királyunkat
ünnepeltük a templomban: Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga... A két székely,
Csaba meg Ilona, ministrál. S én meg a prédikációban mondom - ünnepen meg nemünnepen - a magamét: azt, hogy nemzetet csak szüléssel lehet megtartani, s anélkül
bajosan. S azt is, hogy van egy dunatáji magyarság, és van egy másik is, a Kárpátok
két oldalán: a székelyek- és a csángók-féle. Ezért a mise végén nemcsak a magyar,
hanem a székely himnuszt is elénekeljük, ha már éppen két székely áll s térdel
mellettem, amikor szövetséget újítunk: Ez a szövetség az én véremben... Véremben olcsóbban nem lehet újítani, Jézusnak sem sikerült. Csak a szeretet áldozata hozhatja
közelebb a székelyt s a magyart, de abból a román s a szász sem maradhat ki, mert
csak az a magatartás érdemelheti ki a szeretet nevét, amelyből senki sem marad ki.
Csak attól szeretet a szeretet, ha mindenkit átölel. Ezt és csak ezt tanítja nekünk Jézus
annyi harc és oly sok viszály után is. És csak ha megtanuljuk tőle ezt a leckét, csak
akkor él nemzet e hazán. Semmi sem riaszthat vissza: S ha nem szeretnek is: szeress!
Vörösmarty és Babits Mihály ugyanazt tanítja.
Ebben a levegőben fogan meg Ilonában a gondolat: Gyurka bácsi, neked át kell
jönnöd Erdélybe! Nem sokat gondolkodom, veszem a naptárt, és mondom: Jövő
húsvét hetében, ha addig élek, bizony átmennék..., úgy igazítanám dolgaim. Hittem
is, meg nem is, hogy még egyszer látom Erdélyt. Még egyszer? Mert láttam már?
Először Erdélyben: 1941 nyarán
El kell mondanom, hanyadjára láttam Erdélyt, 2001. húsvétjának hetében.
Hatodjára. Első ízben 1941 nyarán, hatvan éve, huszonévesen. '38 nyarán szentelték
pappá a piarista Gerencsér Pistát, öt évvel járt felettem a teológián - mély tisztelet s
az ifjú szív igaz barátsága kötött hozzá. '40 ősze már a kolozsvári piarista
gimnáziumban találja őt, s '41 nyarán hív, hogy menjek 16 éves piarista diákokkal,
tanítványaival regös-útra a szórvány magyarsághoz. Nem gondolkodom egy percet
sem: Csak szerezz az elöljáróktól engedélyt, s már megyek is. Szerzett, s én mentem.
Felkészülünk a regös-útra a kalotaszegi Kisbácsán egy cserkésztiszti táborban, majd a
Kolozsvár-sétatéri színházban meghallgatjuk Aczél bárót (a Gulagon verik majd
hamarosan agyon, s egyik fiával - volt belőlük vagy hat - majd a Gyűjtő fogházban
találkozom tíz esztendő múltán), s már mehetünk is a háromhetes regös-útra a
szórványba. Az első állomás - Magyarlápos, ahova el is kell jutni. Büszkén
karikáztam a hét vagy nyolc fiú előtt az országúton: Szamosújvár, Dés, Retteg
irányában. Onnan a hegyeknek vettük utunkat, kerékpárommal együtt bele is estem
egy patakba (amikor a parnok úr beleesett... - anekdotáznak majd), ők voltak a
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gyakorlottabbak, én csak a szórvány magyarokért ültem a kerekekre, de azért estére
velem együtt is elértek - jól kifáradva - Négerfalvára. A szórvány magyarok száma
itt összesen egy volt: a tanító. Megaludtunk az iskola puhafa padlóján. Másnap meg
leereszkedtünk a hegyről, amire felmásztunk, s estére már tarthattuk is a regös
előadást Magyarláposon. Visszatérnek az emlékeim. Meg tudnám tán tölteni e
régmúlt három hét emlékeivel is ezt a füzetet. Mondok valamit belőlük. Egyszer a
fiúk sötét pillantásokkal kísérve böktek mellbe: a tanár úr nem magyar! Mért? Egy
nótával akartak bekarikázni az egyik román többségű faluba. Ezzel:
A Horthy lova lába térdig / Jár az oláh vérbe...
Megmagyarázták: azért kell ezzel, hogy féljenek, különben nem félnek. Én nem
akartam, hogy féljenek, s ragaszkodtam az eredeti népdalszöveghez: Jár a piros
vérbe... Ha én akkor, 41-ben, a dogmatikát és a morálist kitanulva már, tudtam volna,
hogy Jézus nem akar tudni sem oláhról, sem pirosról, csak a maga véréről, s amelyet
mások ontanak ki! Talán azért sejtettem már valamit korábban is. Tizenhat éves se
voltam, amikor az egyik magyar órán A Török áfium ellen való orvosság volt a téma.
S a tanár aktualizálni akarta a mű mondanivalóját: Fegyver, fegyver, fegyver
kévántatik és jó vitézi rezolúció! Ezért megkérdezte az osztályt: Mit üzen Zrínyi ma
nekünk? Nem tudom, mi szállt belém, felnyújtottam az ujjam, s mondtam valami
olyast, hogy fegyverekkel nem lehet megoldani semmit. 1934-et írtunk akkor, másfél
évtizeddel Trianon után! A paptanár meghökkent, de mondta tovább a konstantíni
keresztény szöveget: Zrínyi bizony aktuális, ma is.
De abbahagyom ezt a kitérést, mert nem erre alkudtunk, hanem arra, hogy a
hatvan évvel későbbi, a hatodik erdélyi utamról számolok be. Csak annyit mondok
még el ebből az elsőből, hogy Négerfalváról Magyarlápos felé ereszkedve
találkoztunk román pásztorokkal, akik eladásra kínáltak egy nagy fazék erdei
szamócát. Lehetett úgy három kiló. Kértek érte összesen 60 fillért, akkor másfél kiló
kenyér árát. Megint nem gondolkodtam. Fizettem a közpénztárából, mint egy
katonatiszt. Nagyon finom volt... - mezők üde lelke....
A legnagyobb bánatomra a következő nyáron nem tudtam Erdélybe menni.
Megakadályozott benne a haza: két hónapos tartalékos tábori lelkészi szolgálatra
hívott Szegedre. A végén katonakönyvet kaptam, s az állt benne, hogy tart. eü.
honvéd vagyok. Erről a két hónapról is tudnék egy Napló-füzetet írni, de hát most
megint nem lehet. Csak annyit mondok, hogy ennek erejében lettem én '45
áprilisában Debrecenben a 17. demokratikus honvéd gyalogezred regimentpáterje főhadnagyi rangban; igaz, csak négy napra. Három nap alatt ért fel a hatvani utcai
kisállomáson bevagonírozott 17. ezred Budapestre, ahol is rögvest találtam egy a
fasiszták elleni harcra s katonai babérokra pályázó papot. Átadtam neki gyorsan az
ezredlelkészséget, s mentem haza, Debrecenbe leszerelni, négy napi zsoldot felvenni,
és sietni vele ki a piacra, venni valamit. Ha másnapra hagyom a vásárlást, már nem
kapok érte semmit - ilyen volt akkoriban az infláció. Egyébként '52 decemberében ért
véget tündökletes katonai pályám. Az életfogytiglani ítélettel együtt katonai
rangomtól is megfosztottak. Akkor már tudtam, hogy főhadnagyság nélkül is van
módom Jézus tanítványának lenni. Amikor szabadultam, újra lett katonakönyven. Az
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állt benne, hogy megint tart. eü. honvéd vagyok. Sebeket bekötözni - ez is elég.
Másodszor: 1943 nyarán
Ott tartunk, hogy '42-ben a hazát kell szolgálnom, s emiatt nem mehetek
Erdélybe. Se baj, egy év marad csak ki. '43. januárjában felszentelnek, s a tanév
közepén Sátoraljaújhelybe rendel a rendkormány. Gimnáziumi tanárnak. Az igazgató
hintóval vár a vasútállomáson, s a hintó be sem fut a rendházba, s én már
cserkészparancsnok is vagyok. Az igazgató volt a korábbi parancsnok. Mint utód (
vezetem nyáron a két hetes álló tábort a Sátor-hegyekben, a Szuha-patak mentén hatvan kis diáknak Egy magam ( felnőtt, 24 évesként. Csak a nagydiákok segítenek,
mint örsvezetők. Jutalmul a nagyokat viszem - három hétre Székelyföldre.
Első nap Saújhelyből Debrecenbe utaztunk, s megszálltunk a rendház egy
szobájában - megint puhán, mert puhafa-padlón. Másnap vonattal utaztunk tovább
Kolozsvárnak. Éjfél körül érjük el a Királyhágót. Nem láttunk a tájból semmit, csak
hajnalban valamit Kalotaszegből, s utazunk tovább Székelykocsárdon keresztül
Maroshévízre. Ott szedtük le a vonatról kerékpárjainkat, s jöttünk délnek... láttuk a
Gyilkos-tót is meg a Szent Anna-tót is, mg méág sok mindent, aminek a nevét csak a
földrajz órákon hallottuk... mi még hallottuk. Ehhez is kellene egy Napló-füzet. A
három hét végén Nagykárolyon keresztül keveredtünk haza Saújhelybe. De már
Nagykárolyban megtudtam, hogy véget ért saújhelyi dicsőségem, s ősztől már Tatán
tanítom a magyar irodalmat. Fekete Tóni osztályát veszem át, s ebben találom Jahn
Fricit, aki férje lesz majd a debreceni Bacsa Erzsónak, akire úgy talál, hogy 52
augusztusának végén Tatáról Debrecenbe utazik megtudakolni, hogy igaz-e, hogy az
ÁVO elvitte az Atyát. Erzsó abban a házban lakott, amelybe én is kerültem, miután
elvették rendházunkat, s felvilágosította Fricit a tényállásról, s ezért cserébe Frici is
életfogytiglani rabságot - választott. Ma is tölti... Túl van már a hetvenen, nem is
szabadul belőle.
Harmadszor: 43 karácsonyától 44 vízkeresztjéig
Végre elszabadultam Pestről - nem akkor, hanem most, amikor írom e Naplót -,
hogy egy kicsit ápoljam a kertmt is. Siralmas a látvány: a monília elpusztította az
egész kajszi, mandula és meggy termést. Az eső meg esik, így hát írhatok tovább.
Pótolnom kellett a kimaradt 1942. évet. Ezért '43-ban kétszer is jártam Erdélyben.
Nem Gerencsér Pista hívott. Isten feljebb vitte a dolgát. A IX. hadtestben szolgált
hadtest-vezetőlelkészként - őrnagyi rangban, s '42 novemberében hazajött a Don
mellől. Odahívott engem is regimentpáternek. Mondtam neki, hogy megyek, ha
beszél az elöljárókkal. De már ő sem ment vissza. Bekövetkezett a sztálingrádi csata,
a doni katasztrófa, s benne kétszázezer magyar katona halála. Kis tragédia: csak
három-négyszázezer gyermek, feleség, menyasszony, anya, apa holtig tartó bánata...
Meg hány százezer meg nem születő gyermek!? Erről énekelte Sinka a Bégül sírig
feketében meg az Ének a Don hőseiről c. verseit:
„Hős a Donnál Bánó Balázs / Kevés jóért de sokat ád...”
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Így aztán '43 karácsonyára hívhatott Börzsei Márton, kolozsvári piarista,
kispapkori jóbarátom, hogy segítsek neki szórványlelkészkedni. Menjek Beszterce
vármegyébe, az Ilva völgyébe: Kisilvától Nagyilváig s a határszéli Kosnáig.
December 23-án érkeztem Kolozsvárra. Megaludtam ott, a rendházban s utaztam
tovább Beszterce felé, Kisilváig. Várt az állomásfőnök, fűtött vendégszobával.
Délután öt óra lehetett - sötét decemberi éjszaka. '43-at írtunk. '43 januárjában
szenteltek, ez volt az első papi karácsonyom. Vártam, nem jött értem senki. Majdnem
elsírtam magam. Valamikor éjjel, 11 óra felé aztán jöttek értem nagy jókedvvel az
ottani magyarok, s vittek éjféli misét mondani. Semmire sem emlékszem, csak arra,
hogy havas volt minden, s láttam a faluban egy gyönyörű román karácsonyt:
népviselet, ének, zene, tánc, jó kedv - ahogy mise előtt s után végigmentem Kisilva
utcáin.
Másnap reggel szánnal vittek Nagyilvára. Ilyet még nem láttam: kékek voltak a
havasok a szikrázó napfényben. Úgy hatott rám, hogy azt érzem azóta se láttam ennél
gyönyörűbb tájat. Itt ismertem meg a főjegyzőt, Soós Károlyt meg a feleségét, a
helybéli patikust. Életre szóló barátság lett belőle. '46-ban Debrecenben a
szamosszegi főjegyzőtől kapok levelet. A debreceni Móra Ferenc népi kollégium
igazgatójának van címezve, aki akkoriban voltam. Abba szeretné beíratni a fiát, akit
szintén Károly névre kereszteltek. Azt válaszolom, hogy szívesen látom a fiút, de ha
ez a gyerek azonos volna azzal a fiúcskával, akit '43 karácsonyán Nagyilván láttam
játszadozni, akkor ezerszer is, ahogyan Szendrei Júlia válaszolt Petőfi Sándor versére
száz évvel korábban a Pesti Divatlapban. Apával, fiúval találkozom később is, nem
egyszer, de igazi barátság a harmadik Soós Károlyhoz fűz, az unokához, aki sűrűn
látogatja a 70-es évektől kezdve a Bokor lelkigyakorlatait. A nagymamáját sem
felejtem: a pesti ostrom után orosz tiszteknek kényszerül táncolni asztal tetején. '45
után többször megkeresett, Debrecenben is. Korán meghalt.
Nagykarácsonytól Kiskarácsonyig, Kiskarácsonytól Vízkeresztig volt a
házszentelés. Az első Soós Károllyal, a nagyilvai főjegyző-kántorral minden házba
be kellett mennünk, bár nagyobbára románok voltak a gazdák. Én elimádkoztam
latinul vagy magyarul a háziáldást a kiskönyvből, rálocsoltam a szenteltvizet a
falakra, s a kántor közben krétával rárajzolta az ajtófélfára:
19+G+M+B+44
Ez magyarul is, románul is ugyanazt jelentette. Elvégezve az imádságot, a
spriccelést, a rajzolást, következett a szertartás boldogabbik része. Ebből - sűrűn
kérve a bocsánatot, s hivatkozva gyenge fiatal koromra -, mármint a pálinkaivásból
kimaradtam. A kántor bírta, bírnia kellett, volt is gyakorlata benne, s valakinek csak
helyt kellett állnia... Majd következtek az adományok: bőven adták a lejt, amikor még
a bani is pénz volt - a lej századrésze. Ezt is a kántor gyűjtötte, ott is maradt a helyi
egyháznak.
Eljutottunk a határszélre is, Kosnába. Ott szilvesztereztünk. A helyőrségen
vártuk meg a 1944. év elejét. Nagy, faházakból álló katonai létesítmény volt a
helyőrség. Emlékszem, hogy a hadnagy úr kicsit szívta is a fogát, amikor megtudta,
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hogy a helybeli pópa is hivatalos a felségével. Batyubál volt. Nem tudom már, ki volt
a házigazda, de amikor elmentünk, történt valami. A hadnagy úr fiatal házas volt. A
háziak elmosták a batyubálba hozott edényeket, s egyet a hadnagy úr ifjú feleségének
is kezébe nyomtak. Az asszony pedig a csomagot könnyed mozdulattal a hadnagy úr
kezébe nyomta, aki idegesen megrándult ettől a tiszthez nem illő megbízatástól. Mire
a menyecske megszólalt: Egy évvel ezelőtt ez még így volt: Szabad, majd én viszem!
Ennyit lehet romolnia egy férjnek a szent házasságban egy esztendő alatt. Vízkereszt
utáni napon már Tatán voltam. Órám volt a IV/A-ban, s ott ült Frici, akinél máig úgy
van, hogy Szabad, majd én viszem! - pedig már közel ötven éve gyűri az ipart.
Negyedszer: a 60-as évek közepe táján
Nagy szünet következik most nálam Erdélyre. Hamarosan nem mozgok, csak
ülök és ülök és ülök. Csak ha az Ismerjük meg hazánk börtöneit mozgalom titokzatos
törvényei kívánják, akkor mozgok: Fő utcáról Markóba, Markóból Gyűjtőbe,
Gyűjtőből Vácra, Gyűjtőből Nosztrára. Két évtized is beletelik, amíg szocialista
útlevélhez jutok. Gerencsér Pista már Buffaloban csinál iskolát a tehetségesesek
számára (küld majd '90-ben repülőgépjegyet Amerikába, amikor már van nemszocialista útlevelem is), ő nem tud Erdélybe hívni. De tud Börzsei Marci, aki
plébános Görgényszentimrén. Hogy mikor hív, pontosan meg nem mondhatom.
Valamikor a 60-as években, amikor ott bérmál a püspök ( Gyulafehérvár meg tudná
mondani, mikor került sor Szentimrére.
Amikor vége a bérmálásnak, kimódolom, hogy beszélhessek a püspökkel. Nem
tudom már, hogy mit beszélgettünk, csak azt, hogy a végén letérdeltem előtte, és
megcsókoltam a kezét. Nem akarta engedni, de látta, hogy nagyon akarom, s rám
hagyta. Alighanem csodálkozik az olvasó. Tőlem rendre csak azt hallja, hogy a
főpapok, írástudók és vének így meg úgy feszítik keresztre azt, aki Istentől jön, és
Isten Országát akar. Vannak kivételek. Azok a főpapok, akik nem a keresztre feszítők,
hanem a keresztre feszítettek között töltik életüket. Ezeknek én kezet csókolok, mert
az ember az apjának, akitől az életet kapta, kezet csókol. Annak is, aki mutatja neki,
hogy merre visz az út, amelyen járnia kell annak, aki Jézus tanítványa. A magyar név
megint szép lesz - írta Petőfi. Ha a magyar katolikus név megint szép lesz, azt egy
bíborosnak is köszönhetjük. Mindszenty Józsefnek meg egy püspöknek, akinek kezet
csókolhattam. Őt meg Márton Áronnak hívták.
Pár napot töltöttem Marcinál. Közben megnéztem Görgény várát, Szászrégent.
Meg voltam Léstyán Ferencnél Marosvásárhelyt. Ma is él az "öreg" (
Gyulafehérvárott. Láttam a szentimrei mezőn, hogyan zúdul le a Görgény vize
tavaszonként, a hagy maga után a völgyben medreket és hordalékköveket. Ahogy
neki tetszik. S még valamit láttam. Egy halk szavú férfit, aki esténként hozta a
plébániára a tejet. A román görög katolikus pap volt, aki abból tartotta el a családját,
hogy volt egy tehene. Maga fejte, legeltette, s a tejét maga hordta szét a faluban. Meg
is jegyezte Marci: Azt mondjuk, azért kell a nőtlenség az egyházban, mert család
nélkül jobban meg tudjuk állni a helyünket. A görög katolikus papok hely álltak
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feleséggel, gyerekkel is. Nem tántorodtak el Rómától. Isten áldja meg ezeket a román
testvéreinket. Bár tudna a Bokor is szót érteni velük - a jézusi kereszténységben.
Ötödször: a 70-es évek közepén
Tíz éven belül, a 70-es évek közepén újra Erdélyben voltam. Négyen mentünk,
papok a Bokorból, Csikszentdomokosra, az ottani plébánoshoz. Kolozsváron
eltévedtünk, s kérdeztük, melyik út visz Kolozsra, ahol egy piaristát akartunk
meglátogatni. Egy csapat nő állt együtt a járdán, az egyik válaszolt is, kiadósan,
harsány hangon - románul. Egy szót se értettünk belőle, s a mellette levők közül senki
sem mert megszólalni magyarul, pedig az arcukra volt írva, hogy értik a szavunkat.
Kemény idők voltak ezek.
Erdélyt akartuk látni, s a plébánosnak, Bálint Lajosnak megmutatni, hogyan
analizáljuk a Bokorban Jézus szavait. Püspök és érsek lehetett ettől - akkor és ott.
Erdélyben, ahol Márton Áron volt a mérce. Itthon nem akadt párja, senki sem lett
püspök azokból a papokból, akik a Bokorban tanulták az analízist, pedig voltak tán
negyvenen is. Egy ilyen analizálás során jön be a konyháról az asszony: Plebános úr,
egy menyecske van itt, tessen már megönteni a bubát! A megöntés közelebb van az
alámerítéshez (baptidzein), mint a keresztelés. Esténként meg részeg legények
énekelték kurjongatva azokat a dalokat, amelyeket én csak Kodály gyűjtéseiből
ismertem, s nekem imádságszámba mentek - ennyi a folklór-emlékem. Voltunk
Békáson is, ahol jó harminc éve már jártam, aztán a Tölgyesi szoroson kimentünk
Moldvába. Bákóban egy kis legény nem mert magyarul megszólalni, aztán Lujzi
Kalugorban voltak ismerősei Lajosnak, azok már mertek szólni hozzánk. Hírül is
vitték a plébániára. Ezért el kellett mennünk oda is. Csak franciául tudtam ott
beszélni katolikus paptestvéreimmel. Aztán a bor megoldotta nyelvüket. A
plébánosuk egyszer csak magyarra váltott: Márton Áron azt mondta: Jó papok
legyetek! Utána már mind a négy román pap kiválóan beszélt magyarul. A templom
mérete a pesti Bazilikáét közelíti. Tán hatezer magyar él ott. A templomban román a
prédikáció, az éneklés, és a II. Vatikáni Zsinat óta - a mise is. Ojtoznál jöttünk vissza
Erdélybe.
Vásároltam ezer forintért egy csergét, vagy húsz évig volt takaró a fekhelyemen.
S kaptam Lajostól egy szőttest, az máig díszít egy benyílót Budaváriban. Korondról
rengeteg cserepet hoztam. Hat nagy kávés bögrét Ildinek ígértem belőlük, ha férjhez
megy. Aztán ahogy sorba bekötötték a lányok fejét, akiket én eskettem, kaptak kettőtkettőt belőlük. Ildinek egyre kevesebbért lehetett a házasság igájába hajtani a fejét, de
máig sem tette. Hazafelé jövet Aradon még meglátogattam egyik rendtársamat.
Iszonyat volt látni, hogy mennyire félt. Jelentenie kellett, ha külföldiek látogatták.
Ezután következett a jó negyedszázados szünet. 90-ben még meglátogatott
Bálint Lajos. Kérdeztem: Mit tehetünk értetek? - Hogy a pirula ne jusson be Csíkba!
De hívni - nem hívott senki. Nyugatra annál többen. Több, mint ötven éven keresztül
nem léptem át a határt Hegyeshalomnál: '39 augusztusában jártam kint utoljára,
Münchenben voltam egy nyári egyetemen. De Erdély hallgatott, a hazai hierarchiától
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függők lettek: innen kapják s veszik az eligazítást meg az egyebeket: azok is, akik a
70-es és 80-as években Bokor-lelkigyakorlatokon vettek részt. Turistaként azért még
sem akartam Erdélybe menni. Huszonöt évig kellett várnom a hívásra. Ilona hívott
meg, s nyomában Ipó Gyuri meg András Veronika.
Váradtól Kolozsvárig
Végül is negyedszázados szünet után, 2001. húsvéthétfő hajnalán, 6 óra előtt
indultunk. Dugig megraktuk Kundra Pista kocsiját a könyveimmel. Ha baj lesz a
vámon, visszafordulunk, s lerakjuk Berettyóújfalun. Nem volt semmi baj a borsi
vámnál. A vámos elhitte Pistának, hogy amit visz, az úti poggyász. Váradon misét
hallgattunk, s áldoztunk a székesegyházban. Kifele jövet, megállok a sekrestye
üvegajtója előtt. Erősen hívnak befelé: Megismertük, láttuk a tévében! - mondja a
főpap. Két napja volt a Csiszár Jenő műsora. Bemutatkozunk. Fodor György, a
püspöki helynök mondta a szentmisét.
Nem sokat időzünk Váradon. Megnézzük a Körös-partot, ha már a "Körös parti
Párizsban" járunk, és repesztünk Kolozsvár felé. Balról a Réz-hegység, jobbról a
Királyerdő. Hasonlítani is alig tudom ezt az először látott tájat. Budavári körül a
Balaton-felvidék apró kis völgyeit találom, itt pedig tágasság, és minden hatalmas. Az
egész Erdély az, ahogyan mai formájában elénk rajzolódik. Szombathelytől
Biharkeresztesig 400 km széles az ország, de Nagylaktól az Ojtozi szorosig már 500.
S mélységben: Nagyoroszitól Szegedig 250 km, de Szatmártól az Aldunáig 400. Ha
összeszorzom a hazai adatokat, meg az erdélyieket, kétszerte nagyobbnak hat az
utóbbi. A történelmi Erdély csak 16 vármegye - 1928-ban, amikor első gimnazista
voltam, még el kellett tudnunk sorolni őket, máig sem felejtetem el -, alig nagyobb
mint a Dunántúl. De hol van már a tavalyi hó? Mohácsig tartott Erdély vajdájának
birodalma, utána duplájára nőtt az erdélyi fejedelemség a Párciummal. S most már
kilencedik évtizede Szatmárt, Temesvárt is Erdélynek mondjuk. A magasságról nem
is szólva. Otthon a Kékestető a csúcs, itt meg se szeri, se száma a hegyeknek,
amelyek dupla magason feketetélnek és fehérlenek is - április második felében.
Elhagyjuk Telegdet, ahol jó négyszáz éve született Pázmány Péter. Innen került
Kolozsvárra, majd Grácba és Nagyszombatba. Kik születtek Nagyszombat-PozsonySzombathely térségében? De erről a tájról indult el Kazinczy, Kölcsey, Arany s Ady
Endre, s jutottak Kufsteinbe, Pozsonyba, vagy csak a Margit-szigetre - Vagy éppen
Párizsba, hogy onnan törjön be verseivel Dévénynél. Mi lett volna, ha őseink nem a
túl a Dunán ütnek sátrat, építenek palotát - Esztergomban, Székesfehérvárott -, hanem
a Tisza mentén, mint Atilla, vagy Váradon, mint Szent László? Jobb lett volna?
Akkor nem lennének olyan távol egymástól székelyek-csángók és magyarok!
Másként alakult volna a sorsunk? Egybe lennénk?
Ilyesmik jutnak eszembe, míg mögöttünk marad az Alföld, és mese-tájra
érkezünk. Lent a mélyben a Sebes-Körös alig kivehető vékony csíkja, balról a Réz és
azon túl a Meszes Jobbra, messze zöldel a Királyerdő, a kocsi meg kapaszkodik
fölfelé a Királyhágónak. Település alig. Csupa természetvédelmi tájon járnánk, ha
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otthon volnánk. A Királyhágó olyan magasan van, mint Kab-hegy. István próbál
telefonálni mobiljával Veronikának Kolozsvárra. Nincs kapcsolat. Őt lehet hívni, de ő
nem tud. Valamit még fizetnie kellett volna odahaza. Mindezt egy vásáros
segítségével tudjuk meg Királyhágón. Elkezdünk költekezni. Két korondi hamutartót
veszünk, egyet a Városmajorba, egyet Budaváriba. Csillog-villog. Csak érjen épen
haza. Áruk: egy-egy villamosjegy. Itt havi tízezer forintból élnek az emberek,
családok. Hogy jobban hangozzék: egy millió lejből. Ezért nekik Magyarország Amerika. Mint nekünk Ausztria.
Jöttünk már Borstól idáig annyit, mint hazulról a vámig, s már megálltunk
kétszer: a Királyhágón és Váradon. Megyünk tovább, de Csucsánál újra meg kell
állni. Az ünnep miatt zárva minden, de azért pár száz lejért bemehetünk Csinszka
kastélyába, s az ablakokon keresztül beleshetünk azokba a szobákba, ahol élt és
haldokolt Ady, 40 évesen. Megyünk tovább, de Körösfőn újra meg kell állnunk. Egy
sátorban faragott dobozban sakkot veszünk 700 forintért, s megkérdem az eladó
fiatalasszonyt, hogy ismeri-e a nótát:
„Körösfői rétek alatt, három kislány zabot arat.
Zabot arat a lovának, szeretőt keres magának.”
Mondja, hogy igen, mindenki ismeri itt. Az eladó magyartanár. A templom pedig
a hegyen épül. Hat éves kisfiú kerül utunkba, megkérdezzük, merre lehet felmenni a
templomba. Készségesen és értelmesen magyaráz, de a nyelv, amelyen beszél,
magnóra kívánkozik. Minden magánhangzónak külön zamata van. István sajnálja,
hogy nem tudta felvenni. Elkapunk egy asszonyt: Bemehetünk a templomba? Igen,
mindjárt szól a férjének, s jön a harangozó. Bemegyünk. Kalotaszegi varrottastól
piroslik az egész. István filmez. Kazettás a mennyezet. Két táblán az első és második
világháború halottai: Varga meg Kovács meg Szabó, de mindegyik ragadványnévvel:
kuka, pöszke, cséva, kató, pun... Ezer református magyar lakik ebben az alsó
kalotaszegi faluban. Nehezen hagyjuk ott, de az óránkra nézünk: félhárom van már.
Innen már csak egy jó ugrás Kolozsvár. Veronika hívja Istvánt, aki mondja neki, hogy
már a kertek alatt járunk. Félnégyre megállunk Kolozsvár főterén. Jobbra a Bánffy
palota, mögöttünk a Szent Mihály templom.
Keressük a Gaudeamus könyvesboltot, nem találjuk. Jó negyedóra múlva
Veronika újra hívja Istvánt: s mondja, hogy ne mozduljunk; Jenő, a férje, jön értünk.
Összeölelkezünk, s megyünk a könyvesboltba. Jenő és Veronika olyan ötvenesek.
Veronika mondja, hogy az utcában, ahol vagyunk, minden a katolikus egyház
tulajdona, ezért aztán nagy propagandát nem csinálhattak. Örülök azoknak, akik
vannak. Lassan gyülekeznek. Az első, aki elkap, a bukaresti magyar napi lap
újságírója. Töviről hegyire kikérdez. Nem úszom meg, el kell mondanom neki
minden tudományom. Azt hittem, nem akar ott maradni. De ott maradt végig, bár
mindenről előre kifaggatott. Megjött Tőkés Pista bácsi, a László apja. Ott volt Fodor
György a romániai szerzetes elöljárók konferenciájának titkára, Köllő Gábor, a
szászfenesi plébános, aki járt már Budaváriban is, és még sokan mások, de a létszám
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azért nem érte el a 20 főt.
Félhat körül elkezdhettem az előadást. Elmondtam, hogy Csallóközből valók
kócos jobbágy őseim, s hogy - nevemből megállapíthatóan - kabar-ivadék volnék.
Elmondtam, hogy most járok hatodszor Erdélyben - egy jó negyedszázados szünet
után; s azt, hogy miért is e szünet, s hogyan ér az most véget egy református atyánk
lánya jóvoltából. Majd azt mondtam, hogy főleg arra szeretnék válaszolni, amit
kérdeznek tőlem. Fodor György, Veronika meg Tőkés Pista bácsi szólalt meg.
Veronika kérdését nemigen értettem, csak sejtettem. Tőkés Pista bácsi meg azt kérte,
hogy az erdélyi szellemiséget mérjem meg a magam Isten Országa mércéjével, s
mondjam meg, hogy számomra mit jelent az Isten, mert a teológiában nagyobbára
csak egy név, amely nem sokat jelent. Fodor György tisztének megfelelően pozitív
hangot várt tőlem: milyen nagy baj a szekularizáció, s milyen nagyszerű, hogy a pápa
mindenkitől bocsánatot kér, s én ezekről mint vélekedem .
Elmondtam Fodor Györgynek adott válaszomban, hogy csak a szekularizációban
reménykedem, mert a szekuláris ember istenadta értelmével és lelkiismeretének
hatása alatt gondolkodik, az egyházak viszont dogmáiktól meghatározottan. Ha
Jézusnak az a szerepe, hogy kiengesztelje bűneinkért az Atyát, akkor Jézus semmit
sem várhat az egyházaktól. De ha a szekuláris Petőfi arról a korról énekel, amikor a
bőség kosarából egyaránt mindenki vehet, és az ugyancsak szekuláris Vörösmarty
pedig arról, amikor a viszály elvérzik a csatákon, akkor e szekuláris hangoknak van
valami közük ahhoz a Jézushoz, aki annak fejében ígéri nekünk az üdvösséget, hogy
éhezett, s mi enni adtunk neki. A pápa bocsánatkéréseiről pedig azt mondtam el, amit
Denzler megírt a Süddeutsche Zeitungban: a megholtaktól könnyű bocsánatot kérni.
Azoktól kell a pápának bocsánatot kérnie, akiket ő bántott meg. Denzler fel is sorolta
őket, a nevüket is megmondta, s a tíz név között még az enyém is szerepelt. Fodor
megszólalt: De hát az Atyát rehabilitálták! Elmondtam, hogy e rehabilitálás erejében
egyetlen magyar püspököt sem láttam, s egyikük sem kért meg e négy év alatt egy
árva gyászmise elmondására sem, és hogy a könyveim ma is ki vannak tiltva a
magyar katolikus könyvesboltokból. Aztán előadtam élőszóval azt, amit megírtam a
Koinóniában, s ami első ízben 1998. október 23-án a tatabányai református
gyülekezetben hangzott el: Az Isten országa megvalósulásának lehetőségei az
ezredfordulón. Veronikának elmondtam, hogy Jézusnak nincsenek titokzatos
ezóterikus mélységei. Nála minden kétszer kettő, s tanítását egy óvodás is megérti:
jónak kell lenni. Pista bácsinak inkább az utószavaira emlékezem: Csupa negativumot
hallott tőlem, azt kellene elmondanom, hogy az erdélyi szellemi életnek mit kellene
csinálnia. Mondtam neki, hogy készséggel elmondom azt is, csak teremtsenek
alkalmat reá. Veronika azt ígérte, hogy péntek délutánra megszervezi nekem ezt a
közönséget Kolozsvárott. Sajnos, nem valósult meg. Nem kellett visszamennünk
péntekre Kolozsvárra, mint terveztük. Mehettünk Dévára.
Előadás után a könyvek egy negyedét átvette a Gaudeamus könyvesbolt
Terikétől s Pistától, én meg elmentem két házzal odébb, hogy meglátogassam 90 éves
rendtársamat, Denderle Józsefet, akivel '43-ban együtt tanítottam a saújhelyi piarista
gimnáziumban. Azt mondta, hogy nagyon megváltoztak a hatvan év alatt a vonásaim.
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Magam olyasfélének láttam őt, mint korábban Saújhelyben. Lassan elbúcsúztunk
egymástól, s a hallgatóságból egy Varduca György nevű építészmérnök elvitt minket
szálláshelyünkre: a reformátusok Diakonissza házába. Szupermodern hatalmas
épület. A hollandok építették a minap. Megnyugodtunk, hogy lesz, hova fejünket
álomra hajtani. Ezután, következett az este egyik fénypontja: újra a főtérre hajtottunk,
s vacsorázni vitt bennünket Varduca a Melodyba - ami a csúcsot jelenti Kolozsvárott.
Biztos, ami biztos: snitzlit rendeltem, azaz kirántott sertéshúst burgonyával. Teri még
óvatosabb volt, rántott sajtot kért. Pista bátor volt, de hát ő az úton is dolgozott.
Ottani táj jellegű bort ittunk: nagyenyedit.
Beszélgettünk, s azt hiszem,
megalapoztunk vele egy komolynak ígérkező barátságot. Utána meg felvitt
bennünket a fellegvárba, ahonnan jól lehetett látni a fényárban úszó négyszázezer
lakosú Kolozsvárt, amely immár nem fővárosa Erdélynek. Nincs is olyan Erdélyben.
Kolozsvár csak Kolozs megye székvárosa, ahogy Brassó meg Brassó megye
székvárosa. Ez utóbbinak valamivel több is a lakosa, mert Romániának nagyjából
Brassó a közepe. A fellegvárból Pista kocsijával hazajutottunk, s áldozatos barátunk
gyalog ment haza az éjszakában. Azt mondta, hogy bármikor vendégei vagyunk, ha
Kolozsvárra jövünk, s találkozunk még csütörtökön Kovásznán is, mert ott van
szanatóriumban a felesége, aki a minap infarktuson esett át. Ennyi minden után
próbáltam aludni - húsz munkaóra után ez nem semmiség: ötkor keltünk, ez
Romániában hajnali négy, s éjfélkor ojtottunk villanyt.
Kolozsvártól Vásárhelyig
Hát az alvás nem sikerült. Valahogy megvirradt, s egy holland csoport
társaságában megreggeliztünk a fényes Diakonissza házban. Veronika elküldte
hozzánk a tegnapi hallgatóságból Melindát, egy húsz év körüli leányt, a Gaudeamus
alkalmazottját, hogy megmutassa nekünk a várost. A Farkas utcai templommal
kezdtük. Utána kimentünk a házsongárdi temetőbe. Majd megnéztem a piarista
rendházat és iskolát: most is iskola van benne. Végül megnéztük a piarista
templomot, s utoljára a Szent Mihály templomot... meg a Funár-gödröt. Csaknem dél
lett. Előző nap azt ígértem, hogy déli misét mondok Köllő Gábornál Szászfenesen, de
ez sok lett volna a jóból. Telefonáltam neki, hogy majd a legközelebb..., ha megint
jövök Erdélybe. S Pista beállt kocsijával Vásárhely irányába, Teri a térképekkel
előre ült melléje a mitfahrer-ülésre, és meg cipőmet levetve, hátul összekuporodtam
mögöttük, s mire kiértünk Kolozsvárból, már az igazak álmát aludtam, ha az igazak
közé tartozom. Mire egy óra múlva tökéletesen kipihenve az éjszakát felébredtem,
már túlvoltunk Tordán meg a hasadékon és Ludas felé robogtunk. Kerelőszentpálon
megálltunk, hogy nyújtózzunk egyet, s mentünk tovább Ipó Gyurihoz a Ceahlau
(=Csaló?) utcába, ha tudtuk volna, hol van ez az utca. Nem Ilonához mentünk, hátha
ő Kovásznán ragadt Gazda Józsinál. Szerencsére Vásárhelyt azért még magyarul
beszélnek - a magyarok, s végül is sok tekergés után eljutottunk a Csaló utcába.
Kiszállunk, s a sohse-láttuk Ipó Gyuri köszön ránk nagy Dicsértessékkel. Éppen a
boltból jött a kislányával, s meglátták a kocsinkat. Gyuri beszállt hozzánk, s vitt
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Ilonához a Rovinari utcába.
Jó, hogy Gyurihoz mentünk, mert Ilona nem volt otthon, hanem a fogorvosnál.
Ott meg azért, mert főzés közben - természetgyógyászként - beleharapott egy
sárgarépába, s a bestéje eltörte Ilona egyik szemfogát... Mi lenne, ha pöszén, törött
foggal beszélne délután a Continental Zöld-termében? Inkább elment összeragasztás
céljából a fogorvoshoz. Mi meg vártuk őt a Maros partján, mert ott folydogál az;
Ilona házától vagy százmétere. Azért megjött még idejében, meg is ebédeltetett
bennünket, s negyedórára el is tudtam dőlni a heverőjén, hogy elfogadható formában
legyek öt órára. Félötre Gyuri jött értünk, s irányítása mellett megtaláltuk a
Continentalt, s a Zöld-termet, ami az abszolút csúcs itt Vásárhelyen ( ahogy mondja
nekünk másnap délelőtt Fülöp Dénes, a református vártemplom papja. Megérkezve a
Continentalhoz, Pista, Gyuri és mások a könyvek második negyedét fel is cipelik a
Zöld-terem asztalára. Tükrös a terem, így aztán mikor Pista filmez, időnként saját
magát is filmezi. A terem előtt meg nagy fogadó: benne asztalok az álló fogadáshoz,
meg ülő garnitúrák, hogy ne csak állva fogyaszthassanak majd, akik kibírták a két
órát a Zöld-teremben. Aztán öt óra lett, s még szállingóztak befelé a vendégek, akik,
ha máshonnan nem, az erdélyi magyar napilapból, a Krónikából, tudomást szereztek
arról, hogy itt leszünk. Én meg öt órakor elkezdtem beszélni. Ilyesformán:
Nem tudom, hogy itt Vásárhelyen az öt óra az öt óra, vagy csak az 5,10 vagy l5,
mint odaát, Budapesten. De hát azért mondom, hogy Bernád Ilona a múlt nyáron
elkerült Balaton-felvidéki lelkigyakorlatos házunkba, s azt mondta ott, hogy Gyurka
bácsi, neked el kell jönnöd Marosvásárhelyre. Mire én azt mondtam, hogy részemről
ennek semmi akadálya, jövő húsvét hetében ott leszek. Hétfő hajnalban el is
indultam, s tegnap délután már volt is Kolozsváron egy nagyon-nagyon értékelhető
hallgatóságom, s most itt vagyok, s Ilona is itt van, hogy megnyissa vásárhelyi
találkozónkat. S Ilona megnyitotta:
A piarista papot, tanárt és írót köszöntjük Marosvásárhelyen. Nagyon örülünk,
hogy itt van Bulányi atya, és hallgathatjuk. Ő volt az, aki 56 év előtt megszervezte a
Bokor-csoportokat. Nevezhetjük ezt földalatti egyháznak is. Az egyház a hatalomnak
behódolt, de neki volt bátorsága és ereje arra, hogy ezzel szembeszálljon. Munkája az
56 év alatt Magyarország egész területén elbokrosodott, sőt még Erdélyre is átterjedt.
Ez az egyház élt, s miután a hatalom őt bebörtönözte, egyháza arra ítélte, hogy nyolc
nyelvet tudó emberként kétkezi munkás és polgár legyen. Nekem nagyon nagy öröm,
hogy őt megismerhettem. Gyermek- és fiatalkoromtól mindig azon gondolkodtam,
hogy létezik-e olyan pap a világon, aki szembe mer szegülni a hatalommal és a
kommunizmussal. Hiányérzetem volt, mert senkit nem ismertem ilyent a
környezetemben. S amikor tavaly januárban a Szellemi Búvároknál megismerkedtem
vele, akkor soha nem érzett öröm és hála fogott el, hogy ő van, létezik. Szakolczay
Lajosnak Páter Bulányi című könyvét együltömben kiolvastam. Ez az ő életéről szól,
s nagy csodálója lettem Gyurka bácsinak. És az is nagy öröm volt, hogy meghívott
nemcsak Budaváriba a lelkigyakorlatára, hanem Nőtincsre is, a Bokor Nagytáborba.
Nekem az volt a legcsodálatosabb és soha meg nem tapasztalt élményem, hogy több
gyermek volt ott, mint felnőtt. Nagy szeretet vett körül, mindenki mosolygott, s
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mindenki arcán látszott, hogy mély lelki életet él. Azoknak az embereknek, akiket 56
éve összegyűjtött, ott voltak a gyerekei, unokái, sőt még a dédunokái is, a Táborban.
Csodálatosak, ahogy az élethez, a hithez viszonyulnak: hittel vallják, hogy szülni,
szülni. Gyurka bácsi mindig ezt mondja, hogy a nők vállalják csak a gyermekáldást,
és neveljenek minél több embert, s vállalják az egyházat és a kultúrát. Kívánok hitet
és jó egészséget Gyurka bácsinak, hogy áldásos munkáját végezhesse, s azt kívánom
a Bokornak, hogy továbbra is bokrozzék, virágozzék ( egy hang a közönségből:
legyen erdő, Ilona meg ráhagyta ( , és legyen erdő.
Visszavettem a szót: Lám, a női szív olyan szépeket tud mondani, hogy alig
ismertem rá magamra... Ilona ott ült mellettem, s míg szóltam, szedelőzködött, hogy
beül a hallgatóság sorába. Mire én: Azért nem kell elszaladnod, hogy ne árváskodjam
én itt egyedül. S folytattam:... Én itt egy tudós előadást fogok most tartani.
Remélhetőleg nem fogtok elaludni. Azt, hogy mit tanított Jézus Krisztus, azt
megírtam a 60-as években hat kötetben. Hogy mit tanított Szent Pál, azt is megírtam
a 70-es és 80-as években hét kötetben. Most van a nyomdában a nyolcadik kötet,
amely csak olyan hely- és tartalommutató, de a végére függelékként odaírtam
valamit, ami összefoglalja és összehasonlítja a jézusi és a páli tanítást egymással. Ezt
a nyolcadik könyv végére biggyesztett függeléket fogom felolvasni. Remélem, hogy
érthető lesz. Arra igyekeztem. A címe: Az Isten Országa megvalósulásának
lehetőségei az ezredfordulón Ezután Ilona énekelt valami szépet, míveset, mívesen.
Csak ennyit tudtam szövegéből kihallani a magnómról:
„Csak a lájblim gombolom, haj szeretőmet gondolom, haj.
Csak a lájblim gombolom, haj szeretőmet gondolom, haj.”
Az előadás után kérdések következtek: Annyit akarok kérdezni, hogy amikor a
Hiszekegyet imádkozzuk, azt mondjuk, hogy hiszem a test feltámadását. A Biblia
meg azt írja, hogy test nem támad fel soha. Most már hogy jön ez ki?
Próbálok erre válaszolni. Ami a transzcendenciában, a másvilágon van, arra azt
mondom, amit a somogyi paraszt mondott húsvét vasárnap, amikor jött ki a plébános
úr a nagymiséről, amelyen elmondta, hogy biztos, hogy Jézus föltámadt, és hogy mi
is mindnyájan feltámadunk, mert meg vagyunk körösztölve. Mikor kijött, nézett,
hogy mit szólnak a nagy prédikációhoz... Aztán az egyik atyafi megszólalt:
Tisztelendő úr, majd meglátjuk. Ki tudja azt, hogy hogyan van? Nem ezekben igazít
el minket az Isten. Nem abban, ami aztán olyan fontos lesz az egyik hitvallásban,
meg a másikban, hanem abban, hogy viselkedjünk tisztességesen, és ne tegyük a
másiknak azt, amit nem akarunk magunknak, s jójcakát. Az Isten összesen ezt kívánja
tőlünk, mert nem azt mondja, amikor találkozunk vele, hogy mondd fel az egyedül
üdvözítő hitvallásodat. Van belőlük hatezer, vagy nyolcezer...Hanem azt, hogy
éheztem és ennem adtatok-e, szomjaztam, és innom adtatok-e, ruhátlan voltam és
felruháztatok-e...? Azt, ami általánosan emberi, és ami abszolúte nyilvánvaló, és
semmiféle kiváltságot nem biztosít. Egyesegyedül ez érdekli az Istent, s erre kell a
négy-öt magyar összehajol. Nem lehet az Istent kifizetni azzal, hogy elmegyünk
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hitvallásunk templomába minden vasárnap, vagy nem minden vasárnap, s
meghallgatjuk azt, amit a pap mond. Nem lehet az Istent kifizetni ezzel.
Úgy értettem, hogy azt tetszett mondani, hogy az Úr Jézus nem akart új vallást
alapítani. Akkor miért olvassuk a Szentírásban, hogy az Úr Jézus Péternek azt
mondta, hogy te kőszikla vagy és erre a kősziklára építem egyházamat... Akkor
hogyhogy nem akart új vallást alapítani? Ezzel már meg is alapította az új vallást,
amikor Pétert odatette az egyház fejévé.
Hát a Bokor bázisközösségben minden egyes közösségnek van Pétere, aki össze
tudja szedni és össze tudja tartani a közösség tagjait. Az Úr Jézus tudván, hogy betelt
az ideje, rámutat arra a Péterre, aki az evangéliumok tanúsága szerint a
legszavattyúsabb volt, hiszen a tizenkét tanítvány összesen nem nyilatkozik annyit,
amennyit Péter. A természetes vezetőt jelölte meg vezetőül. Hát attól, hogy Jancsi a
Juliskának azt mondja, hogy elveszlek feleségül, a konyhai dolgokba nem szólok
bele, abban te vagy a főnök - még nem alakít egyházat. Viszont bármiféle
közösségben kell valamiféle rendnek lennie. Azzal, hogy Jézus is gondoskodott a
maga közösségében rendről, ezzel semmiképpen sem akart új vallást csinálni, mert a
vallás annyit jelent, hogy engedelmeskedünk, és van egy tévedhetetlen eligazítást
nyújtó brosúránk, s van egy óriási vallási cselekményünk, amely üzembiztosan
biztosítja az üdvösséget. Ezt jelenti a vallás. Azzal, hogy Jézus azt mondta, hogy te
Péter vagy, tereád bízom ezt a társaságot, ezekkel még nem azonosította magát.
Szeretném megköszönni, kedves Atya, hogy a másként gondolkodásra buzdít
bennünket, és ennek bátor példáját mutatja előttünk. Az előadás első felében szó volt
arról, hogy valamiképpen egy kollektív bűnt akarnának a nyakunkba sózni. S
ahogyan Jézus beleszületett egy vallásba, egyházba, ez megtörtént velünk is, és
főképp velem is. Mindig nehéz volt elviselnem, hogy bementem egy templomba, és
istenélmény helyett azt láttam, hogy mindannyian bűntudattól terhesen lehajtjuk a
fejünket és a padlót nézzük, és nincs meg az a fény a szemünkbe, hogy felfele
nézzünk és valami célt kövessünk. Azt szeretném kérdezni, hogy ( ahogyan a
történelemben Mózesnak, Jézusnak, Judásnak, mindnyájuknak megvolt a maga
történelmi szerepe; nagyon határozott és konkrét feladatuk volt, valami miatt úgy
kellett tenniük, ahogyan az történt ( Ön mit gondol arról, mi volt Ádámnak a feladata
abban a történelmi pillanatban? Aminek az lett a következménye, hogy mi ezt a
kollektív bűnt valamiképpen viseljük magunkban, elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el,
s ezen fordul, hogy mennyire sikerül magasra emelni a fejünket... hát mi volt
Ádámnak a feladata ?
Minden nép hordoz őseitől áthagyományozottan egy hitvilágot. Mi is hordoztuk
ezt a hitvilágot; már mi, magyarok, de ezt a hitvilágot annak rendje és módja szerint
kiirtották Szent István korában. Ha nem irtották volna ki, akkor nekünk is volna
hitvilágunk, ismernők ezt a hitvilágot. Szeretném megmutatni, hogy az egyik
hitvilág-hagyomány nem feltétlenül különb a másik hitvilág-hagyományánál. Amit
mi kinyilatkoztatásnak mondunk, az Mózes és Józsue honfoglalási harca is. Össze
kell ezt vetni Vörösmarty Zalán futásával. A kettő között eszmei különbség nincsen
semmi. Amíg Mózes imádkozik, addig Jahve biztosítja, hogy a filiszteusok és az
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amalekiták tönkre mennek. Amíg Hadúr az Ármányt nem hatástalanítja, addig nem
sikerül Zalánt elfuttatni. Amikor megkötözi Hadúr Ármányt, akkor következik a
Zalán futása, és pusztul serege, hogy a mienké legyen ez a föld. Ugyanúgy, miként a
zsidóké az a föld. Van most ebben a zsidóktól átörökített hagyományban egy történet
arról is, hogy Ádám ezt csinálta, meg azt. Wilhelm Schmidt, a verbita atya, vagy 14
kötetben gyűjtötte össze a hegyekben és az eldugott völgyekben élő primitív és kicsi
népek hitvilágát Ők is tudnak az ősapáról, az ősanyáról, meg a bűnükről. Hitvilágukat
ugyanaz az emberi kultúrateremtő erő szülte meg, mint a másik tízezret. Amit mi a
Teremtés könyvében olvasunk, annak összes mondanivalója csak az, hogy Isten
valami feladatra teremtette meg az embert, Ádámot és Évát. Tudjuk, hogy Ádám és
Éva (=az ember) igen töredékesen felelt meg ennek a feladatnak. Ha korunk
keresztény teológiáját figyelemmel kísérjük, akkor ez a teológia azt mondja, hogy
valójában összesen csak ennyi a Teremtés könyvének mondanivalója. Ez azt jelenti,
hogy nem lehet ezeknek a történeteknek különb rangot adni, mint annak a hangnak,
amelyet itt, a bensőnkben, a többi emberben levő hang ellenőrzése mellett
tulajdonítunk. Nem a régieknek ez vagy az a könyve ( Isten kinyilatkoztatása, hanem
mindaz, amit mindannyian hallunk itt, belül. Nem lehet ma már teológiát csinálni
azon az alapon, hogy valami meg van írva. Legalább ötezer szentkönyv van a
világban, s azokban is minden meg van írva. A globalizáció korában élünk, a
vallásközi párbeszéd korában. Miféle bizonyító erőt jelenthet egy Konfucsét, egy
Laocsét valló világban, hogy Pál ezt meg ezt írta az Efezusi levélben? Megszűnt az
emberiségnek az a szituációja, amelyikben nekünk különb forrásaink vannak, mint
másoknak. Ha akarok szólni olyat, ami az egész glóbusra érvényes, csak olyasmit
mondhatok, amire bármely embertársam a maga belső tapasztalatával igent tud
mondani. Nagy dolog, hogy a Bibliában le van írva ez vagy az, de a sintoisták, a
buddhisták azt mondják, hogy a ő könyvük az értékesebb. De hát csak nekünk van
szentírásunk, jó, ha becsülitek ti is a magatok könyveit, de hát nyilvánvalóan csak a
mi a könyvünk a szent... - ennek a Ratzinger-féle Dominus Jesus-ban képviselt
hangnak és stílusnak véget kell vetnünk. Annak, hogy nekünk van egy olyan
szövegünk, amely előtt hasra kell esni bárkinek. Nem szabad hasra esni semmiféle
szöveg előtt, hanem elsődlegesen arra kell hallgatnunk, amire belülről tudunk igent
mondani. Jézus egyetemes jelentőségét abban látom, hogy azt szólaltatta meg, amit
mindenfajta hagyomány és előfeltevés nélkül az ember magában hordoz. Ő érzékelte
az Istent, és ezen Istent-érzékelése következtében tudta mondani azt, ami abszolút
nyilvánvaló. Nem azért lehet elfogadni a buddhistának azt, amit Jézus mondott, mert
Jézusról valljuk, hogy az Isten fia, hanem azért, mert amit Jézus mond, az a buddhista
számára is nyilvánvaló.
Ötkor kezdtük, de hét után még mindig beszéltem. Valamikor végét
szakasztottam a beszédnek.. Azzal, hogy elénekeltük: Erdő mellett estvéledtem...
Utána következett a könyvvásár s a dedikálás, s közben beszélgetés. Itt nem voltak
nagy nevek, mint Kolozsvárott, de rangos, értelmes közönségem volt. Dedikálás
közben meg barátkoztam. Alapoztam tovább, egy marosvásárhelyi lelkigyakorlat
reményében. Aztán kimentem az álló fogadás termébe, s ott tovább folyt a
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beszélgetés. Nyolc óra is elmúlt, mire indulhattunk hazafelé. A maradék könyveket
Ipó Gyuri vette gondjába, s az eladott könyvek fejében másnap száz német márkát
nyomott kezembe, s egy csomó lejt, amiért már nem kapott márkát a bankban.
Hazamentünk. Ilona megvacsoráztatott bennünket. Imádkoztunk egyet, lefeküdtünk.
Sikerült az alvás! Reggel a konyhaasztalon volt egy bensőséges szentmisénk, aztán
megreggeliztünk. Ilona ment vissza a fogorvoshoz, mi pedig hárman mentünk
barátkozni a városba.
Emlékeztem még a 60-as évekből, hogy a város nagy főterén van a katolikus
templom. Sikerült megtalálnunk a főteret is, a templomot is. Vásárhelynek van hét
katolikus temploma, református meg vagy tizenkettő. A belvárosi katolikus plébánián
három pap is működik, de mindhárman elmentek egy papi temetésre, csak estére
jönnek meg. Megyek tovább a vártemplom felé, amely a reformátusok kezén van a
16. század óta, s Fülöp Dénes benne a pap, akit 90 nyarán ismertem meg feleségestől
a hollandiai Dribergenben valami konferencián. Terit és Pistát ott hagyom a főtéren a
kocsival, s megállapodunk, hogy egy fél óra múlva ugyanott találkozunk.
Megkeresem a református egyházi hivatalt, elmagyaráztatom magamnak, hogy hol
lakik a pap. Becsengetek a hatalmas portán, nyílik a kapu, s egy nagyon kedves, 60
év körüli nagyasszony borul a nyakamba: Dénes felesége köszönti - az atyát
Vásárhelyen. Egy világos szürke öltönyben mentem az erdélyi útra, papi szabótól,
Guba Máriától készített kolláréval, mely diszkréten ugyan, de jelezte, hogy a ruha
hordozója egyházi státussal rendelkezik. Dénes az orvosánál van, de hamarosan jön
haza - mondja az asszony. Én meg gyorsan elköszönök a nagytiszteletű asszonytól,
mondván, hogy megyek a kocsihoz, s jövök hamarost útitársaimmal. Nagynehezen
megtalálom a főtéren a kocsit, valahonnan előkerül Teri és Pista, s navigálok Dénes
háza elé. Megérkezünk. Nagy üggyel-bajjal betolatunk a kocsival a ház udvarára, s
várjuk Dénest, aki rosszul volt az éjszaka, s valami kelés van a nyakán. Dénes 70
éves. Most kellene nyugalomba mennie, de megállapodott a presbitériummal, hogy
még egy évet marad. Hiába, hiába. Az ember 70 éves korában már nem jó
plébánosnak, 75 éves korában már püspöknek sem jó, 80 éves korán túl arra sem
alkalmas, hogy pápát válasszon. Egy hivatal betöltésére képes már csupán: pápának
még elmegy, 80-on túl is. Nagy vigasztalás ez annak, aki már a 83-ikat tapossa.
Megjön Dénes. Mondja, hogy járt nála Ipó Gyuri, aki jelezte, hogy jövök
Vásárhelyre. Szívesen átengedte volna a vártemplom előadó termét számomra, de
aztán Ipó nem jelentkezett nála többet. Kimentettem Ipót: én gondoltam úgy, hogy
jobb, ha ez az utam nem egyházi szervezésű, talán majd máskor köszönettel igénybe
vesszük. Kapunk feketét. Elmondja, hogy Csató Bélával, a belvárosi katolikus
pappal, nehéz ökumenizálni: Béla szeretné meg nem történtnek tudni a 16. századi
reformációt. Sokan jönnek Déneshez, közeledik a dél, kölcsönösen megajándékozzuk
egymást könyvekkel, s elköszönünk. Nagynehezen visszatalálunk a Rovinari utcába.
Ilona közben megjött a fogorvostól, készíti nekünk az ebédet. Ebédelünk. Még egy
kicsit le is tudok utána dőlni.
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Vásárhelytől Udvarhelyig
Aztán csomagolunk. Ilonának rengeteg cucca van, ő csak átjáró vendég
Vásárhelyt, Kovásznán van a szállása Gazda Józsinál. Kettőre jön Ipó Gyuri Varga
Leventével. Varga Levente bérelte ki a Continentalban a Zöld-termet. Ipó Gyuriék is
jönnek Székelyudvarhelyre. Hogy fogom én akkor ott ugyanazt a szöveget előadni? suhan rajtam át a gondolat. Nem maradnak ott az előadáson, csak ki akarja használni
Ipó Gyuri az utat, hogy engem kérdezhessen. Levente vezet, egy hölgy ül mellette a
tegnapi hallgatóságból, s Gyuri vég nélkül kérdez. A kérdésekből látszik, hogy
benyelte a HANG-könyveket. Rákérdez Dombi Feri fordulataira, s én magyarázom,
magyarázom neki a tudományom. Pista kocsijával megy Teri és Ilona. Az első
állomás: Makfalva, ahova elment Ilona fia, Istvánka a húsvéti vakációban a
nagymamához, Ilona édesanyjához. Makfalva a Kis-Küküllő völgyében van. Előbb
azonban még látjuk a Nyárád folyó völgyét. Vásárhelyről jövet látszik az egész völgy
rengeteg apró településsel. Ez is egy kicsit mesetáj, nem úgy, mint a Mezőség Torda
és Vásárhely között, amely kiégett, lepusztult, elporosodott vidéknek tetszik
számomra.
Megérkezünk Makfalvára. A nagymama kedves nénike, tíz évvel fiatalabb
Terinél. Istvánka boldogan vezet be minket a nagy szobába, melyből éktelen csipogás
hallatszik. Hidegre fordult az idő, s a nagymama kénytelen volt a naposcsibéket egy
nagy kartondobozban bevinni a szobába. Iszunk egy pohár bort, ismerkedünk,
Istvánka mutatja kincseit. Kedves fíú. Olyan 12 éves forma. Kundra Pistával hamar
megbarátkozott. Mennünk kell, hogy idejében Székelyudvarhelyen legyünk,
Keresztülmegyünk Szovátán, Parajdon, Korondon, Farkaslakán, sehol meg nem
állhatunk. Udvarhelyen Veronika és Jenő könyvesboltjához megyünk. Örülünk
egymásnak. Ők a Pethőbe invitálnak bennünket egy kávéra. Ez a Pethő ( Udvarhely
Melody-ja.
Láttam Udvarhelyet harminc éve is. A mostani benyomásom nagyon más.
Diákváros és csendes. Az utcán por, bűz, német szó, piszok - írta Arany a hetvenes
évek Budapestjéről. Ennek ellentéte Udvarhely. A hangulata miatt jutott eszembe:
Salzburg. Szegény rokona neki Udvarhely, de tisztes és tiszta a szegénysége. Talán ez
az egyetlen város Erdélyben, amelyet nem akartak még román ízű várossá tenni.
Meghagyják szegény magyaroknak. Nemes önmérséklet is lehet ez részükről. A
Városi Könyvtár hangzó- és látványanyagtárában lesz az előadás. Egészen új épület.
Végig vezetnek rajta. Mindenkorú ifjúság megtalálja benne a magáét. A tárban vagy
ötvenen gyűlnek egybe meghallgatni mondókámat. Javarészt ifjúság, közép- és
főiskolás. Mondtam is nekik, hogy ilyen fiatal közönséghez Pesten nem jutok én. Az
előadás a vásárhelyi normát követte: bemutatkoztam, Ilona szólt és énekelt, én
előadtam s válaszoltam a kérdésekre. Az egyik kérdésre el kellett mondanom a
Bokor születésének történetét, s mondtam a horvát jezsuitát, aki '45 februárjában
megjelent Debrecenben, csoportokat kezdett gyűjteni, s négy hét munkája után
eltávozott, mielőtt még a rendőrség felfigyelt volna rá. Távozása előtt bejött a
szobámba, hogy rám bízná az ifjúsági csoportot. Megkérdeztem tőle, hogy mire jó ez
a csoport, hiszen van nekünk annyi dolgunk e nélkül is, hogy ki se látszunk belőle. Ő
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erre azt mondta, hogy hamarosan olyan idők, hogy nem lesz ilyen sok dolgunk, és
csak ezekben a titkos, földalatti sejtekben fogunk tudni valamit csinálni, mert csak
ezekben fog fennmaradni az egyház. Elhittem neki, mert ő volt az öregebb. De azért
megkérdeztem tőle, hogy mit csináljak én ezekben a csoportokban. Azt mondta, hogy
vegyem elő a teológiai jegyzeteimet, s bizonyítsam a fiataloknak Istent s az örök
életet. Elővettem őket, meg gyorsan félre is raktam, mert a marxista valláskritika előtt
nem állta meg a helyét, amit a teológián tanultam. Aztán elővettük Jézus
evangéliumát. Amikor a Bokor e kezdetek után valójában megszületett, az a pillanat
volt, amikor úgy '49 elején leírtam e mondatot: Szeressétek ellenségeiteket! Amikor
Jézus e mondatát leírtam, akkor tudtam már, hogy nincs kereszténység, ha itt
közöttünk nem ülhet egy román is. Ha ez a mai találkozó csak magyar ügy, akkor
nincs kereszténység. Ha itt egyetlen olyan mondat el tud hangzani, amely nem a
románoké is, akkor nincs kereszténység. Ez a mondat oldotta meg az én s az én
nemzedékem számára az egész Trianon-problémát. Az én nemzedékem Trianon
következtében agyonvert nemzedék volt. Mi csak ebben a nemzeti fájdalomban
tudtunk gondolkodni. Ez a Szeressétek ellenségeiteket mondat annyit jelent, hogy itt
sincs más megoldás, csak az, hogy a székely is, a magyar is, a román is, a szász meg
a cigány is tanítványa lesz Jézusnak. Ez viszont minden problémát megold, mert nem
akarunk parancsolni, nem akarunk többet birtokolni, nem akarunk verekedni. Hát így
született meg a Bokor.
Az első válasz erre a Rákosi bácsié volt: ez nem jámbor egyesület, hanem a népi
demokrácia megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének a bűntette, amelynek
felső büntethetőségi határa a kötél általi halál. A bíró aztán lejjebb adta.
Életfogytiglannal megúsztam: 52-ben varrtak be, s '61-re már kint is voltam. Aztán
éltünk, ahogy a Securitatétól lehetett, amit nálunk ÁVO-nak mondottak. Mindaddig,
amíg '76-ban a puhuló diktatúrának alá nem kellett írnia a Helsinki Megállapodást,
amely szerint az embernek jogában áll kisközösséget csinálni, mert, kérem, az
hozzátartozik az emberi szabadsághoz, hogy ilyet is csinálhasson. Ekkortól kezdve az
ÁVO már csak fényképezett, s jelentéseket gyártott rólunk, de bebörtönözni nem
tudott minket. E nagy bajában szegény állam bácsi elment a hierarchia bácsihoz.
Ezzel kezdődik történetünknek második szakasza. A Szakolczay-féle könyv
(Páter Bulányi) meg a Nagypénteki levél ( az egyik a pesti, a másik a római egyházi
peremet tárgyalja ( megmutatja, hogy a kommunistákkal együtt kivont karddal védte
a hierarchia a hont, hogy tönkre ne tegyük a hazát meg az egyházat. Még van egy
harmadik fejezet is: a felszabadulás után: '89 után. Eddig külső ellenség
garázdálkodott rajtunk: a párt és a hierarchia szövetsége. Ezek ugyan nem változtak
irányunkban, de idejött a neoliberalizmus, s annak a többet birtokolni akarási elve, és
ez belülről fogyasztja és szorongatja a Bokrot. Mert '89-ig akinek bőr volt a képén,
nem volt párttag és nem volt rendőrségi ügynök; s ez nagyon szerény anyagi
lehetőségeket biztosított a Bokor-tagoknak. De vagy éppen ezért természetes volt,
hogy jövedelmünk 10 vagy több százalékát kisíboljuk az országból Teréz anya vagy
Prakhas iskolái számára Indiába; s az is természetes volt, hogy leüljük a magunk
három esztendejét Baracskán, mert nem fogunk fegyvert, ha egyszer keresztények
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vagyunk, mert keresztény katona ( ez ellentmondás. De '89-ben újra felszabadultunk,
s kinyílt az új világ, s olyan csábító lehetőségek támadtak arra, hogy többet akarjunk
keresni; úgyhogy megakadt ( reméljük: egyelőre ( a lendületünk. De hiszek az
emberben, hiszek Jézus gondolataiban, hiszek az emberi lelkiismeretben, s hiszek az
okvetlenül bekövetkező borzalmas melléktermékekben, amelyek újra gondolkodásra
fogják késztetni az embert arról, hogy van-e út arra felé, hogy a többet fogyasztás
határait kitoljuk Békéscsabáig, a Hargitáig, meg a Keleti Kárpátokig. A kérdések
elfogyván még előadtam Sinka István Virág balladáját:
„Hát mért játszik sokkal szebben s más húron a bolond.
Testét majd a disznófertő belepi vagy a lomb.
Hallgatták a húr pengését s elővette mind a kését...
S mire odanézett a hold: Eső-Virág András csak volt.”
Majd egymás kezét fogva elénekeltük: Erdő mellett estvéledtem. A végén meg
István árulta a könyveket, én dedikáltam, s ami a könyvek e harmadik negyedéből
nem kelt el, azt Veronika levitte a könyvesboltjába. Ez is úgy fél nyolc tájában ért
véget. Utána meginvitáltak bennünket a Pethőbe vacsorázni: ahogy később
megtudtuk ( Varduca György kolozsvári barátunk számlájára. Nagyon fáradt voltam.
Jenőt átengedtem Istvánnak, Veronika pedig távol ült tőlem, így hát pihenhettem.
Utána meg a Városi Könyvtárban levő szállásra mentünk. Nyolcágyas szobában
aludtunk, én is Pistával, s a nők is Istvánkával, aki előbb ránk szavazott, aztán később
mégis anyjához pártolt. Nagyot aludtunk, s reggel fél nyolckor visszamentünk
Farkaslakán keresztül Korondra vásárolni. A faluban az országút két oldalán sátor
sátort ért. Ilona szakavatott vezetése mellett mentünk a sátrakba. Vettem a Budavári
tetőtér díszítése céljából hat nagy és hat kistányért. Az előadó terem díszítésére
köcsögtartó fán hat kávés csészét. A konyha díszítésére só- és egyebet tartó
esztergályozott három kicsi hordót, ugyancsak esztergályozott lapátokkal. Mindezek
egy-kétszáz forintba kerültek. De a luxusnak is áldoztam. Szemenkár Matyi a
nagyhéten csinált egy csudálatos asztalt a kerti ebédlőnek, arra vettem egy négy
négyzetméternyi szőttest abrosznak. Alig merem kimondani, hogy mennyiért....
Millióért, ami tízezer forint idehaza. Nem lehetett alkudni. De azért a korondi
asszony megtoldotta még egy szalvétával a szőttest. ugyanabból az anyagból; s nem
is tudta, hogy abból meg korporalé lesz a misekehely alá Budaváriban a
lelkigyakorlatok házi miséin. Csak megpökdöste a tízezrest: Apád, anyád ide jöjjön!
Udvarhelytől Kovásznáig
Jó sok idő ment el a vásárlásra, pedig még hosszú út volt előttünk. Vissza
Udvarhelyre, s neki a hosszú útnak, mert délután már Kovásznán kell lennünk.
Mentünk a Hargitának. Egyházasfalut elérve megdobbant a szívem: innen jöttek ki
'44-ben a Fintáék. Csíkszeredát elérve délnek fordultunk, s mentünk
Sepsiszentgyörgynek. Aztán onnan meg a havasok aljában levő Kovásznára, Gazda
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Józsi udvarházába. Megebédeltünk, megpihentünk, s négyre mentünk a térre,
amelyen a Csoma-szobor áll.
Gazda Józsi már 1990-től kezdve szervezi-rendezi a város nagy szülöttjének
tiszteletére a Csoma-napokat. Az idei már a 12. rendezvény volt. Nagy
megtiszteltetés volt számomra, hogy az idei megnyitón én mondhattam az ünnepi
beszédet. Szabad ég alatt zenekarok, énekek, koszorúzások, táncok körítésében. Ezt
mondtam:
Kovásznai székely testvéreim! Messziről jöttem hozzátok, talán a
legmesszebbről: a Balaton-felvidékről, Budaváriból. Egy kicsit úgy, ahogy Pilátus
került a Krédóba. Egy erdélyi előadó körúton vagyok, és azt mondta a Gazda Józsi,
hogy ne menjek Gyergyóba, ne menjek Csíkba, hanem inkább jöjjek ide, Kovásznára,
mert hát itt amúgy is Körösi Csoma Sándor napok lesznek. Mért ne jöjjek
Kovásznára, ha már egyszer úgy is erre járok? - gondoltam. Aztán meg amikor
megérkeztem Székelyudvarhelyről, azt is mondta, hogy ne csak előadást tartsak,
hanem imdádkozzam is. Kérdezem tőle, hogy mennyit. Azt mondta, hogy háromnégy percet legalább, de nyolcnál semmiképpen se többet. Aztán annyi előadó esett ki
a programból, hogy a végén azt mondta, hogy ne is csak imádkozzam, hanem
beszéljek is, meg hogy több is lehet nyolc percnél. Hát így kerültem ide.
Gondolkodtam, hogy mit is mondjak. Arra gondoltam, hogy arról beszélek majd,
ami a világon a legfontosabb. Arról, hogy a Jancsi kiválasztja magának Julcsát, s
Julcsa pedig kiválasztja Jancsit. Hogy aztán legyenek kis Jancsik, és legyenek kis
Julcsák, s minél többen legyenek. Csak az a fontos, hogy senki senkinek se ártson,
hanem hogy használjunk egymásnak. A családon belül is, a családon kívül is. Ez az
emberi élet istenadta szabálya, nálunk is, meg a hottentottáknál is. Aztán meg arra
teremtette meg a Jóisten az embert, hogy foglalkozzon valamivel, hogy valami
hasznot hajtson. Hát legyen, pl. ha Korondon született, fazekas, és készítsen szép
tányérokat, meg egyebet. Ha pedig Kovásznára való, akkor menjen el Indiába, és
keresse az ősmagyarokat, s mellékesen még csináljon egy tibeti szótárt. Csakhogy
valami hasznosat csináljunk, s azzal töltsük el földi életünknek azt az egy-két
évtizedét, ami jut nekünk. Meg aztán úgy alkotta meg Isten az embert, hogy vagyunk
valahol. Ott meg, ahol az ember van, eltanulja a nagyapjától meg a nagyanyjától,
apjától, anyjától a hagyományokat, melyeknek elseje az, hogy anyanyelve van, meg
nagyon szépen tud énekelni, ahogy most is hallottuk. Az a fontos, hogy ezeket a
dolgokat úgy csináljuk, hogy megint csak használjunk, és ne ártsunk az égvilágon
senkinek. Annyi hagyomány van a világon: a magyar hagyomány, a szász, a román, a
cigány hagyomány, és ezek a hagyományok egyaránt mind nagyon kedvesek a
Jóistennek. Ha a cigányok elkezdik muzsikálni a magukét, gyorsabban kezd verni a
szívük. Ahogyan az én magyar szívem is gyorsabban kezd verni, amikor rákezd
valaki arra, hogy Elindultam szép hazámbul... - mint előbb öt perccel tanítónőtök.
Most már körülbelül megvan az, amit beszéd címén elmondhattam, most már
jöhet az imádság. Húsvét hetében vagyunk. A sok-sok jézusi mondás közül
elmondom nektek azt, amelyik nekem, személy szerint a legjobban tetszik. Úgy
kezdődik ez a mondat, hogy Hatalmam van... Mire van neked, árva Jézusom,
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hatalmad? Arra van hatalmad, hogy felpofozzanak a főpapok, az írástudók meg a
vének, Heródes és Poncius Pilátus, erre van neked hatalmad. Jézus is tisztában volt
ezzel, hogy erre van neki hatalma. Ezért aztán így folytatta ezt a mondatát, hogy
Hatalmam van az életemet odaadni. Hát amíg mindannyian kivétel nélkül fogjuk
tudni azt, hogy erre kapott az ember hatalmat az Istentől, hogy az életét odaadja a
család, a szakmája meg a nemzet szolgálatában, addig nincsen semmi baj. A baj
akkor kezdődik, amikor az ember semmit sem törődve a lelkiismeretének a hangjával,
semmit sem törődve Jézus szavával butaságokat kezd beszélni. Azt, hogy hatalmam
van tégedet beleverni a betonba, és megtanítani téged arra, hogy a magyarok Istene
így meg így... Ekkor kezdődnek a bajok. S ez rettenetes nagy baj. Nemcsak azért,
mert akit bekeverünk a betonba, az valakinek az apja, anyja, férje, felesége, fia vagy
lánya. Hanem azért is, mert ezek a betonbaverések rendre úgy végződnek, hogy
bennünket vernek bele a betonba. Nézzétek a történelmet, és mondjátok, hogy
képzelődöm (Arany). Egy-kétezer esztendő után minden nemzet beadja a kulcsot.
Miért? Mert ilyen butaságokat kezdünk mondani, hogy hatalmunk van valakit
beleverni a betonba. Jézus azt mondta, hogy hatalma van az életét odaadni. És most
következik az, ahogyan folytatta: és hatalmam van az életemet vissza is venni.
Beleverhették őt a betonba akármiféle nagy urak, de harmad napon feltámadt.
Feltámadt, és él ma is ez a Jézus mindazok szívében, akik tudják, hogy az ember nem
arra lett, hogy valakiket beleverjen a betonba. Hanem arra, hogy hasznos munkát
végezzen, gyereket szüljön, szoptasson, neveljen; s ha korondi, akkor fazekas legyen,
ha pedig olyan tudós ember, mint a kovásznai Csoma, akkor csináljon egy tibeti
szótárt, és így tovább. Most jön az imádság.
Istenem, segítsd meg az én magyar nemzetemet abban, hogy megértsen Téged.
Hogy kivétel nélkül mindannyian hasznos emberek legyünk, hogy sok-sok életet
adjunk, és soha semmiféle életet el ne vegyünk, mert csak azok a nemzetek maradnak
meg, amelyek ezt a leckét megtanulták: nemzeteket fenntartani hadseregekkel,
betonba beleverésekkel nem lehet, hanem kizárólag csak azzal, hogy szülnek,
szülnek, szülnek az édesanyák. Mikor nálam járt a korábbi gyulafehérvári érsek, aki
jó barátom, ezt mondtam neki: Lajoskám, mondd meg, hogy mit tehetünk értetek?
Gondolkodott, és ezt mondta: Azt csináljátok meg, hogy a pirula nem jöhessen be
Csíkba. Istenem, és is imádkozom azért, hogy minden nemzet éljen, minden nemzet
megmaradjon. Hogy egyetlen nemzet se bántson egyetlen nemzetet se, és hogy az
édesanyák szüljenek, és ennek következtében a magyar nemzet is megmaradjon. Mert
az élet élni akar, az Isten nem a holtak, hanem az élők Istene. Az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében. Amen.
Ezek után az iskola udvarán táncokat roptak, István fényképezte őket, majd a
kocsival elballagtunk öt órára a Katolikus Házba, ahol már egybegyűlve találtam a
hallgatóságot. Ilona tartotta a bevezetőt, énekelt is, s én meg némi bevezető után
harmadszor is elmondtam szövegemet, s utána következtek a kérdések.
Egy hetven év körüli férfi elmondta, hogy a 40-es években Kolozsvárott piarista
kisdiák volt, s tanáraitól csak olyat hallott, ami megegyezett az emberi logikával. Jó
lenne, ha a papoknak is volna egy szakmájuk, amelyben megtanulnák, hogy
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szólamokkal nem lehet semmit sem megoldani. Hogyan higgye el Istenről, hogy a
zsidók számára megnyitot6ta a Vörös tengert, hogy aztán az egyiptomi sereget meg
hullámsírba borítsa. Azt válaszoltam rá, hogy a vallásközi párbeszéd korát éljük. Van
hatezer vallás, s mindegyik vallja, hogy az övék a kinyilatkoztatás. Ha Szent István
nem irtja ki, akkor volna magyar kinyilatkoztatás is, amelyben pedig Hadúr biztosítja
a magyar győzelmet Zalán felett. Jószándékú emberek gondolatai vannak a szent
iratokban arról, hogy milyen az Isten, s mit vár tőlünk. De a forrása ezeknek az a
kinyilatkoztatás, amelyet Isten az emberi természettel együtt adott. Nem lehet másra
hivatkozni, csak arra, amit az egyetemes emberi értelem igaznak tart. Minden vallás
olimpiai bajnok és Nobel-díjas, s mindegyik magának adja az aranyérmet és a Nobeldíjat. Erről le fog szokni az emberiség. Ezt minden bázisközösségben már
tapasztaljuk is. Semmiféle tekintély érv nincsen: Mivel tudod alátámasztani, hogy
amit mondasz, azt az embernek így kell gondolnia? Meg tudod-e magyarázni, hogy
olyan világot kell csinálnunk, amelyikben nem gyilkolunk? Amelyikben nem
parancsolgatunk egymásnak? Arra, hogy kétezer évvel ezelőtt valaki mit mondott,
nem lehet hivatkozni. Csak ha okosakat mondott.
Egy másik azt kérdezte, hogy mit is kell már ezek után csinálnunk. Azt
válaszoltam, hogy négy-öt magyar összehajol, de ha tudna négy-öt magyar meg
román összehajolni, az lenne a teljesség. Amíg mi itt az emberiség egyetemes
kiútjáról beszélgetünk, de a tőlünk tíz kilométerrel lakó románnal nem tudunk
beszélgetni, addig érvénytelen a beszédünk, addig ez az egész marad magyar nemzeti
belügy. Addig titokban mindig csak arról van szó, hogy a mi magyar sebeinket
hogyan lehet gyógyítani. Ennek a szövegnek, amit elmondtam, semmi katolikus
értelme, semmi református értelme, semmi magyar értelme, semmi román értelme
nincs, ennek csak egyetemes emberi értelme van. És ha egyszer lehet magyart találni,
aki legyőzi a maga csak nemzetben gondolkodni tudását, aki a maga szakmájában
megtanulta, hogy az igaz, ami igazolható, aki a valóság előtt tiszteletet tanúsít, akkor
történik valami. Mert akkor történik valami, ha egy kisközösségben ott ül egymás
mellett a magyar meg a román. Azért a kisközösségben, mert az nevelőiskola. Abban
különbözik ettől a mai alkalomtól, hogy itt én beszéltem, s ti hallgattátok. A
kisközösségben ha elmondom a mondókámat, elhallgatok, s következik az, aki a jobb
kezemnél van. Majd a harmadik, s amíg vissza nem ér a szó hozzánk, addig
hallgatunk. Ezzel a módszerrel, hogy kénytelen vagyunk figyelni arra, amit
embertársunk mond, hihetetlen információk birtokába jutunk. Nem hamar, de az évek
és évtizedek tengelyén kialakul egy nagy nyilvánvalóság. Nevelőiskola ez, mert
kizárja a tekintélyt. Csak a teljes testvériség levegőjében lehet a teljes igazságot
keresni és meg is találni. S én ezt ( nagyszerényen ( a harmadik kísérletnek mondom:
Jézus csődje s a felvilágosodás csődje után.
Mi volt a krisztusi megváltás? - hangzott el a harmadik kérdés. Megváltom a
jegyet, mert a buszon akarok utazni. Közelebb kell hoznom ezt a szót. Az Isten meg
akarja menteni az embert. De csak azáltal menthet meg bennünket, hogy teljesítjük az
Isten akaratát. Semmi más megváltás nincs. Ha teljesíted akaratát, akkor boldog
leszel. Mert a szegényeké az Isten Országa, meg a szelídeké, meg a tiszta szívűeké ( s
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ezek a boldogok Semmi automatika nem kapcsolódik Jézus nevéhez. Akkor van
megváltás, ha teljesítjük azt, amit a szívünkön keresztül hallunk az Istentől.
Különben Auschwitz és Gulag és nukleáris katasztrófa meg ökológia katasztrófa és
patkányok ( ez a sorsunk a jézusi megváltás nélkül. Ő semmit sem csinált, aminek
alapján megönthetjük a bubát, s ezzel minden rendbe jön. Semmit. Csak azáltal
jönnek rendbe a dolgok, ha hiszünk az értelmünknek, s ha rábízzuk magunkat a
szívünkre: ha nem szeretnek, akkor is szeress (Babits). Ennél drágább kincset az Isten
nem bízott reánk. Köszönöm a kérdést, nagyon jó volt. A végén még hozzászólt
kolozsvári barátunk is, Varduca, aki feleségét látogatta egy kovásznai
szanatóriumban. Visszhangra találtak benne az előadás gondolatai. Sajnos mire ő
sorra került, addigra István filmezője már kimerült...Ilona megköszönte az előadást,
és kaptam tőle, vagy a Csoma-napok rendezőségétől egy szép korondi köcsögöt,
amely azóta már a budavári előadó asztalát díszíti.
Jelezték, hogy itt olyan nagy a szegénység, hogy csak ajándékozni lehet a
könyveket. Ezért aztán kihirdettem, hogy mindenki azt a könyvet viheti, amelyik
tetszik neki, s ad érte annyi lejt, amennyit tud. Így aztán majd minden könyv elkelt.
Fél nyolc múlt, amikor eljöttünk.
Nem szólalt ugyan fel, de az egyik hallgató ( egy magyartanárnő ( számára a
Szent Istvánról szóló mondat botránkoztató volt: sem az ő kardjával, sem Rákosi
gumibotjával nem lehet Isten Országát csinálni. E mondat eljutott a helyi katolikus
paphoz is, aki aztán vasárnap erről prédikált: Felejtsük el a csütörtököt! ( mondta.
Mert meg kell menteni a hazát, s főleg az egyházat - a jézusi gondolatoktól!
Alighanem küldök neki egy példányt ebből a naplóból.
Hazaballagtunk. Csak Istvánkát találtuk, aki terített nekünk. De hamarosan jött
Ilona és Józsi is. Meg még Tibesz György is, akinek a kovásznai kalapjait
ajándékozom a hozzánk jövőknek nyaranként Budaváriban. Számlát is egyenlítettem
vele az előadás alkalmával. Ő is hozott ajándékba egy nagyon szép faragott
sulykolófát. Aztán igyekeztünk ágyba, mert másnap hosszú út várt reánk.
Kovásznától Déváig
Elkövetkezett utunk ötödik napja, s reggel hat órakor vettünk búcsút Ilonáéktól.
Messziről fehérlettek elénk a Szebeni és Fogarasi havasok. Egy benzinkútnál
megálltunk, s a tegnapi könyvbevételből tankoltunk. István nagyvonalú volt. A
kezébe nyomta a nőnek a bevételt, a lej csomagot. Az megszámolta, s nyomta a
benzint a kocsiba. Valahol megállt - ott fogyott el a lej. Elkerültük
Sepsiszentgyörgyöt, s Brassónak vettük utunkat.
Impozánsabb a főtere, mint Kolozsvárnak. Hiába, ez Románia második
legnagyobb városa. A fekete templom pedig idézi a középkori szász világot
Magyarországon. Hétszáz évig virultak hazánkban. Ceacescu pedig eladta őket
márkáért. Tízezren maradtak a több százezerből? A sétáló utca végén találjuk a
templomot. Parkolni kell. Megnézünk mindent, amit a hajnali óra meg az időnk szűke
lehetővé tesz, s megyünk a kocsihoz. Rajta a cédula: 8000 lej. Jön is egy fiatalember
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érte. Mutatunk neki egy száz forintost. Karját széjjel tárja, s mond is valamit: change
( nem tudja átváltani. Nekünk meg nincs lejünk, mert benzin lett belőle Kovászna
határában. Mi a megoldás? Autónk egyik utasa belenyúl a zsebébe, s elővesz onnan
egy megkezdett Helikon-csomagot. Felderül a parkőr arca: ez már valuta! Mehetünk
Fogarasnak.
Most már balkézről fehérlenek a havasok, s igen jó utakon érjük el Fogarast,
miután nem kevés bajjal megtaláltuk Brassó külvárosában az oda vezető utat.
Megállunk a hatalmas fogarasi vár egyik oldalában, ahol a vásár. Hatalmas és keleti:
bóvli árúk tömege, még kísértésünk sincs valamit vásárolni. Babitsra emlékezünk, aki
fiatalemberként itt tanárkodott, s repesztünk Szebennek. Talán Sopronra emlékeztet,
de hát Szeben nagyobb: Nagyszeben! Nézzük a nézni valókat. István meghív
bennünket egy előkelő cukrászdába. Értenek benne németül. Iszunk egy kávét.
Közben átesünk egy ijedelmen: ellopták minden pénzemet. Tíz perc múlva
megtudom, hogy nem loptak el tőlem semmit, csak tévedésből a farzsebembe raktam
a tárcát, s nem a kabátom zsebébe. A piacon még megállunk, mert már delet
harangoznak. A cukrászdában Istvánnak lejt adtak vissza a márkájából.
Vásárolhatunk valamennyi almát meg narancsot. S máris repeszthetünk tovább
Szászsebesnek.
Megkérdem úti társaimat, hogy tennének-e egy 16 km-es kitérőt, mert akkor
megnézhetjük Gyulafehérvárt is. Tennének. Ezért Szászsebesre érve nem Dévának,
hanem Gyulafehérvárnak fordulunk. Hatalmas 20. századi építmények árnyékában,
azoktól teljesen elnyomva, szerénykedik magas fák árnyékában a középkori gótikus
székesegyház. A gyulafehérvári érseké. Egymillió erdélyi (csak erdélyi, nem Partiumbeli) katolikus magyar főtemploma. Hétszáz magyar katolikus él a városban.
Református sem sokkal több. Kis magyar sziget az ortodox tengerben. Bemegyek az
érsekségre: tisztelegni kívánok Jakubinyi érseknél. Keresik mobilon is, nem találják.
A helynökkel, Potyó Ferenccel beszélgetek, erről-arról. Közben teszi a dolgát,
ügyintéz. Végül is negyedóra multán megmondom neki, hogy ne keressék tovább az
érsek urat: nincs különösebb mondanivalóm, csak tisztelegni akartam, mert hát úgy
tanultam ifjúságomban, hogy ahol a pap jár, a helyi egyház képviselőjét megkeresi.
Erdélybe bejövet, voltam Váradon, most meg haza felé tartva, Gyulafehérvárott
tisztelegtem volna. Elfele menve megajándékoz egy sematizmussal. Nekem értékes
ajándék. Sok mindent megtudhatni belőle. Képeskönyv is: az egyházmegye minden
papjának benne van a fényképe, személyi adatai is. Teritől, Istvántól egy félórát
kaptam e látogatásra. Megtalálom őket a kocsi közelében, egy padon ülnek.
Mehetünk a Maros mentén Dévára. Egy órás út. Kicsit nehezen találjuk meg
Böjte Csaba ferences otthonát. Évek óta jár ide Csire Feri, meg a széphalmiak.
Elhelyezkedünk egy szobában, a kis lakás egy másik szobájában németek alszanak
majd, akik este ki akarnak még menni a városba. Megbeszéljük a dolgot: nem zárjuk
be az ajtót. Hat órakor szentmise a templomban. A németek is, mi is megyünk, s
vannak helybeliek is. Nagyon szépen énekelnek valakik a kóruson az orgona mellett.
Egy fiatal nő ministrál, s olvas szentleckét és hívők könyörgéseit. Fegyelemmel, mély
áhítattal. Utána invitál bennünket vacsorázni, s útközben mondja, hogy egy közeli
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faluban tanítónő, és hogy itt megtalálta a hivatását. Elérünk az étkezdébe. A vacsora
spenót fasírttal, laktató. Közben előkerül egy pozsonyi magyar jezsuita is a németek
mellett, s adja magyar nyelvű kiadványait. Miféle nemzetközi központ ez? Közben
megérkezik Böjthe atya. Lakására visz. S mesél a 231 árva gyerekről s 45
munkatárásáról, akikkel együtt élnek ezek a gyerekek. Külön lakásokban, s egy-egy
munkatársa mellett négy-öt gyermek. Akár férfiakkal, akár nőkkel. Nem úgy, mint a
magyarországi S.O.S. falvakban, ahol csak nők lehetnek az "anyák". Itt férfiak is
lehetnek, s meg is házasodhatnak ( gondolom. Csak száz gyerek után kap segélyt:
havi ötezer forint értékűt, a többi után nem. S a többi mind a te gondod? ( kérdem.
Dehogy az enyém, a Jóistené! ( válaszolja. Kezdem érteni Csire Ferit. Hazaérve
mondom Istvánnak: Minden valutámat itt hagynám neki. István: ő is. Úgy tettünk, s
másnap hajnalban felzörgettük az atya édesanyját, s oda hagytuk a valutánkat, amit
csak azért hoztunk magunkkal, hogy bajba ne kerüljünk. Bajba kerültünk volna
lelkiismeretünkkel, ha haza hoztuk volna.
Dévától Belényesen, Szalontán keresztül hazafelé.
A hajnal már szombat hajnal volt. Estére Széphalmon kell lennem. Előző este
térképre hajoltam. Déva után elfogynak a hegyek, s mehetünk a Maros mellett Makó
alá, s onnan meg Szegedre, aztán Pestre. Ez összesen 450 km síkság. Mi lenne, ha
helyette átvágnók az erdélyi középhegységet, s a Fekete-Körös völgyén jönnénk ki az
alföldre Belényesen keresztül Várad alá? István megnézte a térképet, s azt mondta:
Jó! Csudás tájat láttunk. Szebbet, mint az első napon; szebbet, mint a többieken.
Brádnak mentünk. Elhagyva a Fehér Köröst, égig érő hegyek magasodtak tőlünk
jobbra, csak 2000 méteresek. Szerpentineken megyünk fel s alá, s közben egy
valamikori száz várost érünk, ahol Thököly Imre intézte királysága-fejedelemsége
dolgát - csak az úti könyvem tudta melyiket, de nem, találom a falut sem, könyvemet
sem. Beültünk valahol egy kávéra: tart még a szebeni lejből. Végül Belényesre érünk.
Megtaláltuk a katolikus templomot. Beszédbe elegyedtünk ott mise után egy
asszonnyal, aki nem tudott magyarul, csak németül. A ministránssal is, aki tudott
magyarul, Nyíregyházán végzett teológiát, de román és görög katolikus. Meg a
pappal, aki székely, de ennek az a baja, hogy öreg és beteg, vagy tíz évvel fiatalabb
nálam. Még megnéztük kívülről a református templomot is. Siettünk. Ez az egész
völgy a 16. század elején még színmagyar volt. Ma már csak nyomokban az. E
nyomok alapján írta meg egykori tanárom, Györffy István szép néprajzi könyvét: A
Fekete Körös völgyi magyarság.
Belényes után megszavaztatom a társaságot: akarja-e látni Szalontát? Ha igen,
akkor Belényes után balra fordulunk, s Szalontáról megyünk és Váradot elkerülve
Borsra, a határhoz. Akarják, s fordulunk balra. Csak egy kicsit hamar, s nem arra az
útra kerültünk, amelyet kinéztem a térképen. Nagy lett a jutalmunk. Vagy tíz km-en
keresztül kavicsos földúton haladtunk, de mindenütt közvetlenül a Körös mellett.
Semmihez sem tudom hasonlítani; a kertek alatt jutottunk Szalontára, ahol láttuk a
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Csonka-tornyot s a nagy református templomot. De esett az eső, közeledett a dél,
faltunk valamit tarisznyából, s repesztettünk Borsba. A vámnál elvacakoltunk majd
egy órát. Hétfőn egy percet sem kellett várnunk. Átjutva a határon a lovak közé
dobtam a gyeplőt, innen már nem téveszthetik el az utat, s elfoglaltam a hátsó
szakaszt. Teri előre ült. Megpróbáltam aludni. Egy fél órát sikerült is. Istvánt
szorgalmasan hívta az egész úton a fia meg a felsége. Most is. Igyekezett nagyon, de
csak fél négyre értünk haza. Fél hatra jött Ákos Széphalomról. S én meg mondtam a
széphalmiaknak, ami tudtam. Alighanem Böjthe Csabáról is valamit.
Ez volt. Szép volt. Megérte a fáradságot. Csak valami kijönne belőle. Ipó Gyuri
már írt: számít egy szeptember eleji erdélyi lelkigyakorlatra. Adná az Isten, hogy meg
tudnák a vásárhelyiek szervezni!
Levél Erdélybe mindazoknak, akik segítették Kundra István, Kovács Terézia és a
magam erdélyi útját 2001. húsvét hetében. Név szerint is megemlítem András
Veronikát és Jenőt, Vaduca Györgyöt Kolozsvárról, Ipó Györgyöt (s a zöld terem
bérlőjét, akinek nevét nem jegyeztem fel, elfelejtettem, de kérem Ipó Györgyöt, hogy
írja meg nekem) Marosvásárhelyről, s végül Gazda Józsefet, s igazán nem utoljára
Bernád Ilonát Kovásznáról, aki tavaly nyáron Budaváriban felajánlotta nekünk ezt az
erdélyi utat. E levélcímzés után hadd következzék a megszólítás:
Kedves Testvéreim!A kolozsvári húsvéthétfő után, kedden Marosvásárhelyen
adtam elő, majd szerdán Székelyudvarhelyen, s végül csütörtökön Kovásznán.
Mindhárom helyen több mint ötven ember hallgatta azt, amit mondtam, s
hozzászólásaikból az derült ki, hogy megértették az általam közvetíteni próbált jézusi
üzenetet. Hála legyen érte Isten Lelkének!
Mivel Veronikától nem jött üzenet arról, hogy pénteken valami dolgunk lenne
Kolozsvárott, ezért Brassón, Nagyszebenen, Gyulafehérváron keresztül Dévára
mentünk, ahol megismerkedtünk Böjte Csaba ferencessel és meghatóan szép
munkájával. Végül szombaton Brádon, Belényesen, Nagyszalontán keresztül Borson
átléptünk a határon, ahol hétfő reggel bejöttünk Erdélybe. Természeti szépségek
szempontjából ez a legutolsó nap nyújtott talán a legtöbbet. Átszeltük az erdélyi
középhegységet, ahol most jártam először.
Nagyon szeretnélek minél hamarább Magyarországon látni Benneteket. Akár
úgy, hogy ide csörögtök, amikor Budapesten jártok, de még inkább úgy, hogy részt
vesztek egy óbudavári lelkigyakorlaton, amelyet Nektek tartanék és más erdélyi
barátaitoknak, akiket elhoztok magatokkal. A nyarat általában Óbudavárott töltöm, s
ez a helybeliektől Budavári-nak nevezett helység - egy egészen pici falu Balatonfelvidéken, Zánka és Nagyvázsony között, 7 kilométerre a Balaton partjától. Ebben
építettem 1984-ben egy lelkigyakorlatos házat. Szerényet, szegényet, ahogy Jézus
tanítványaihoz illik, s ahol sok jó ember elfér kis helyen. A lelkigyakorlatot
bokormódon tartjuk: azaz megbeszéljük, hogy mit üzen nekünk Isten a
mindannyiunkban megszólaló Lelke által. Maximális létszáma: kb. 15 fő. A
tetőtérben a külön női és férfi szállás, a földszinten az előadó, s a félholdas kertben az
étkezés. Kocsival a Balaton egy ugrás, s a háztól egy percre kezdődik a
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természetvédelmi terület erdeje. Költség: amit megeszünk a három nap alatt.
Ha van igényetek és lehetőségetek egy ilyen lelkigyakorlatra, szervezzétek meg
magatokat, hogy kik jönnétek. Hét végen szoktam tartani őket, hogy a munkaszüneti
napok beleessenek: csütörtök délután 6 órakor kezdődik egy templomi szentmisével
és vasárnap kora délután fejeződik be. Mondok ilyen csütörtöki napokat, melyeken
lelkigyakorlatot kezdenék, s amelyeket még senki sem vett igénybe, tehát lehet a
tiétek: június 21, július 12. július 19, augusztus 2, augusztus 9, s végül augusztus 30.
Ez a hat dátum pillanatnyilag még szabad. Az lenne jó, ha minél hamarabb
lefoglalnátok egyet belőlük, akár többet is. Ha aztán megtetszenék nektek, amit
nyújtani tudok a lelkigyakorlaton, örömmel mennék át Erdélybe is ilyennek tartására.
Ha viszont a Bokrot nagyobb méretben akarnátok megtapasztalni, akkor
meghívlak benneteket a Bokor Nagytáborba, melynek színhelye: Kismaros Üdülőfalu
(Kismaros, Tábor u. 1.), melynek időpontja: 2001 augusztus 16-19. Kismaros 50
kilométerre van északra Budapesttől a Dunakanyarban. Itt sok százan vagyunk
együtt.
Egy apróság: Kolozsvárott ott volt a bukaresti magyar szó egy újságírója.
Érdekelne: megjelent-e valami erről a találkozóról a lapban. Ha igen, örülnék, ha
elküldenétek szövegét.
Most más már nem jut eszembe, csak tele van a szívem hálával, hogy
megérhettem ezt a hatodik erdélyi utamat - 1941, 1943, 1944, 1965, 1975 után most,
2001-ben, s nagyon szeretném, ha lenne még egy hetedik is. Isten áldjon meg titeket
mind a két kezével.
Budapest, 2001. április 24.
Gyurka (bácsi)
A szerző elektronikusan is elérhető: bulanyi@freemail.hu
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12. SZENTIVÁNHAVI NAPLÓ
Budavári, 2001. június 26.
Végre. Amikor valaki haza ér. Újra nyugodt naplóírás. Az Erdélyi naplót már
nem is dátumoztam. A Pünkösdi napló utolsó dátuma: május 14. Több, mint egy
hónap kihagyás. Pedig mennyi minden történt. Május utolsó napjaiban még megjelent
a Koinónia nyáreleji dupla száma. Aztán a munkaév hajrája: június 4-én még
dogmatika óra, s nagy beszélgetés Gáborral, kispapkorom háziorvosának a fiával, s
aztán délután jön János, aki levisz minket Budaváriba, mert Mireille már hazarepült
Lyon mellé a gyerekekkel, s ő csak később tud utánuk menni. Rengeteget segített:
kaszált, szénát gereblyézett, talajt egyengetett az új nagy kerti ebédlőasztal alá,
megjavított egy gyerekágyat a tetőtérben, én meg élhettem a tudományoknak, azaz
készülhettem a 7-én kezdődő Kommuna- s a 14-én kezdődő Mag-lelkigyakorlatra.
I7-én a Mag-lelkigyakorlat vasárnapi templomi miséjén hirdettem: Elkészül
tölgyfából az új külső templomajtó, mert testvérünk, Székács Feri megcsinálja
anyagárban ( 30 000 Ft-ért. Mire vége lett a misének, nagyjából meg is volt az
összeg, oda is adtuk Ferinek. Vitte és hozza majd, ha kész lesz; Vágújhelyi Feri
kocsijával hozza, akit Abázia egyik hegyének tetején érek el mobilon, s aki most
Hang-táborozik, de azért a templomajtó a messzi Egerből időben megérkezik. Holnap
meg én megyek a III. ág lelkigyakorlatára, s ma este 18 órakor ( ahogy a
számítástechnika betűivel készült hirdetés adja tudtul mindenkinek a templomajtón (
még misét mondok. Meggyújtottam a gyertyákat, az összes lámpákat, s megyek a
templom elejébe harmadikat harangozni: beharangozni. Bejön a templomba
Horvátné, s mondja: Kedves Atya, nem tudok itt maradni a misén, de hoztam a
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templomajtóra. S kezembe nyom egy ötezrest. Megköszöntem szépen, s mentem
harangozni. Harangoztam hosszan, hosszan, hogy mindenki meghallja, de hiába. A
misét egyedül, magamban, magamnak mondtam. De azért csengő hangon énekeltem:
Itt vagyok végre, jó Uram... Prédikációt nem mondtam, csak leültem, s elmélkedtem.
Azt akarom elmondani, hogy miről.
Az evangélium első mondata ez volt: Ne adjátok a kutyáknak azt, ami
szent...(Mt 7,6) Eszembe jutott, hogy '38 körül betévedtem Pázmány egyetemén egy
Kerényi-órára. Akkor még nem volt az a híres svájci professzor. Magántanár volt
Moravcsik Gyula görög-tanszékén. Mitológiát adott elő, az ókori görögök
mitoszaival, hitvilágával foglalkozó tudományt. Tudtam róla, hogy Hamvas Bélával
és másokkal együtt kiadott egy Sziget című füzetet, amely akkor ( az egyetem
folyóírattárában megtalálván ( nem sokat mondott nekem. Az ezotéria szó akkor még
nemigen volt nálunk használatban, de én valami olyasmit éreztem a vékony
kiadványban.
Teli volt az előadó terem. Sejtelmes hangon, csaknem a vallási áhítat hangján
szólt, s jó hatvan esztendő után mindössze egy mondatára emlékszem. Ez volt:
Kedves Hallgatóim, előadásaimban eddig igazságtalan voltam a kutyával szemben...
Ez alighanem azt jelentette, hogy korábbi óráin még nem foglalkozott a kutya
szerepével az ókori mitosz-világban. De nem mentem több Kerényi-órára. Valamitől
megragadott ember benyomását keltette, s ezért bűvölte el hallgatóságát. Engem nem,
s inkább az öreg Solymossy Sándor bácsi történeteit hallgattam a pogány magyar
hitvilágról.
És mi van Jézusnál? Ő is igazságtalan a kutyával szemben? Alighanem. A fent
idézett mondat csak Máté Hegyibeszédében kerül elő, a többi evangélistánál nem
találjuk. Valójában Jézus nem is a kutyákról beszél, hanem az emberek egy
csoportjáról, akiket Jézus ezzel a szóval minősít: kutyák. Még másoknak is mondja
őket: disznóknak! Gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé... Miért? Mert eltapossák
lábukkal, azután megfordulnak, és széttépnek titeket. Azok az emberek a kutyák s
disznók, akik nem érdemlik meg, hogy elmondják nekik a jóhírt, mert csak gyilkos
szándékokat vált ki belőlük, ha hallják az evangéliumot. Kik is gyilkolták Jézust meg
az apostolokat? Istvánt meg a két Jakabot? Kik is akarták megölni Pétert? Inkább
nem válaszolok... Nem akarok tekintélyeket sérteni. Mindenesetre: ezek a meg nem
nevezettek ( a kutyák. Illethette volna őket az emberalatti világ akármelyik más
tagjával. Mért éppen a kutyával? A magyar ember, ha nincs megelégedve azzal, amit
lát, kutyavilágot emleget. Jézusnak is a kutya jön a szájára, ha azokra gondol, akiket
hidegen hagy Isten meghívása ( az Országba.
Mindez így volna, szép volna, igaz is volna, ha Jézus, a büszke zsidó, nem
mondta volna a szír-föniciai származású pogány asszonynak, egy gójnak, amit
mondott. Az asszony azt kéri tőle: gyógyítsa meg a lányát. Jézus meg ezt válaszolja:
Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak (Mt 15,26). A
bibliamagyarázók minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy kimagyarázzák Jézusnak
ezt a kínos szóhasználatát: nem a gójokról van itt szó, mert a zsidók is ismerték a
saját kutyát, a házőrző ebet... ??? Miért kell ilyen nyakatekert érvekkel előhozakodni?
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Hát csak azért, hogy mentsük Jézus becsületét: nem volt ő nacionalista, nem volt
benne ellenségkép, nem nézte le a pogányt, stb. Ezzel szemben, ami elhangzik: Jézus
csak Izrael házának elveszett juhaihoz lett küldve, nem teljesítheti egy gój kérését:
nem gyógyíthatja meg az asszony lányát, mert vannak a gyerekek (= Izrael), és
vannak a kutyák (= gójok). De az asszony ( nő; és tudja, hogy bánni kell tudni a
férfiakkal, s ráhagyja. Lenyeli, hogy ő meg a lánya csak kutya, és fordít egyet Jézus
mondanivalójának szándékán: de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek
uruk asztaláról lehullnak. Jézus ettől meghatódik, le van szerelve, és teljesíti a kérést.
Másképpen magyarázom a történteket. A kutya itt nem a derék házőrző ebet
jelenti. Hanem valakit, aki terhes neki. Azért terhes, mert Jézus élete válságba került.
Felmérte helyzetét. Nem történt meg Izraelben a tudat átalakulása, s időt kér
magának, mint a vízipólózók az Európa bajnokságon, ha bajba kerülnek... s elhagyja
Izraelt. Elmegy tanítványaival Tírusz vidékére, Izraelen kívülre. Idő és nyugalom kell
neki... és azt akarta, hogy senki se ismerje fel. Túl van a ragyogó galileai tavaszon, a
rengeteg beteggyógyításon, és azon is, hogy megindul feléje az ötezer férfi, hogy
királlyá tegye, s menekülnie kell előlük. Semmit se értettek meg a jó hírből, ha
királlyá akarják tenni őt. Ugyanabban a cipőben járnak, mint akik meg akarják ölni. A
hatalom cipőjében. S a hatalom Kaifásé meg a római légióké. Ezen a területen
Jézusnak csak vesztenivalója van. Akkor hogyan tovább? Ezt végiggondolni megy ki
hazájából, hogy egy kis nyugalma legyen a gyógyulni akaróktól. S ekkor jön a
föníciai asszony, aki már volt Izraelben is. Jézus híre vonta őt oda: felismeri és
mondja a baját és kér. S Jézus éppen azért jött Föníciába, hogy ezektől a kérésektől
egy kis nyugta legyen. S most kezdődik az egész elölről. Mint egy fél éve
Kafarnaumban: Mindenki téged keres.
Volt a Jézus utáni századokban egy tévtan. A dokétizmus. Azt tanította, hogy
Jézusnak csak látszatteste volt; ezért nem volt valóságos ember, csak valóságos Isten.
Hát ez a lekutyázás ennek tannak kerek perec ellentmond. Valóságos teste volt,
valóságos emberi természete volt. Sőt: még valóságos férfi természete is volt. Mert
ha egy föníciai férfi kérte volna őt lányának meggyógyítására, azt talán nem kutyázta
volna le. Nőkkel szemben a férfi ( ha nem akar éppen tőlük valamit ( könnyen
nagyvonalú, könnyen kutyáz. Egy mindenképpen bizonyos: Jézus nem volt éppen
kutyabarát. Az ő kedves állata a juh volt, a bárány. Erről szóltak a példabeszédek,
ennek megy utána Jézus, fáradtságot nem kímélve, hogy hazahozza, ha eltévedt.
De ezért volt egy jó szava is a kutyáról. A koldus Lázárnak egyedül a kutya volt
a barátja. A gazdag asztaláról lehulló morzsákból is szívesen jóllakott volna, de senki
se adott neki. Ebben a szituációban kerül elő a kutya: csak a kutyák jöttek hozzá, és
nyaldosták sebeit. E mondat csak szava jelzi, hogy a kutya nem ember, hanem csak
kutya. De ugyanez a csak szó ez alkalommal meg is magasítja a kutyát: a gazdag
nem, de a kutya tett valamit Jézus preferáltjaiért: a szegényekért, a betegekért. Felette
van a kutya a gazdagnak? - Talán még sem volt Jézus igazságtalan a kutyákkal
szemben. Olyankor, amikor a kutya nem embereket jelez-jelent, hanem saját magát, a
kutyát. Mert a kutya teszi a dolgát, legalább sebet nyal. De ha az ember nem teszi a
dolgát, akkor nem ember, csak kutya.
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Mi a dolgom? Nem kutyának lenni. Elfogadni a szentet, Jézus szavát. Nem
megtaposni azt, aki mondja a szót. Hogy is mondta feleségének Szabó Lőrinc?
Mutasd meg a kedvemért, / Hogy a világnak ellentéte vagy...
Nekem meg Jézus mondja e szavakat. Megmutatom? A kedvéért? Különben
kutya vagyok, s nem ember.
Budavári, 2001. június 27.
De az elmúlt vasárnap nem voltam egyedül a szentmisén. Helybeliek is voltak,
meg az ország minden részéből... azaz csak három helyről. A közeli Ajkarendekről
Zoli és Gabi az öt gyerekkel, a messzi Fótról Gergő meg Veronika a maguk négyével,
s hogy hazánk fővárosa is képviselve legyen: Széphalomról öt középkorú felnőtt (
bánatomra ( gyerekek nélkül. Iván, Bella és Eti már voltak tavaly nyáron is, most
eljött még Eti nővére, Évi és Gyuri is. Voltunk a templomban vagy jó húszan. Zoli
segítségével beharangoztam, aki ministrált is, tíz éves Marci fiával együtt. Jól
megrángatta Marci a csengőt, kimentünk az oltár elé, fejet s térdet hajtottunk, a
padokban meg felhangzott a gitár meg az ének. Gabi volt a kántor. Végiggitározta és
énekelte a misét, csak a másfél éves Virág Annát kellett Julcsának távol tartania
anyjától, hogy tehesse Gabi a dolgát. Mindenki ismerte és fújta az énekeket.
Szent Iván napja volt a naptárban, mely az egyházi direktóriumban (=naptár)
tudva levően Keresztelő Szent János születésnapját jelöli. Hogyan lett ez a János
nyelvünkben, naptárunkban Iván, nem tudom, s nincs is itt lent Budaváriban olyan
könyvem, amiből megnézhetném. De hát Arany János is Szent Iván éji álmot (Mid
summer night) fordított, s a kertemben levő bőtermő, ilyenkor érni kezdő honi
almafajta is a szentiványi nevet viseli, így hát alighanem bizonyos, hogy népünk a
középkor századaitól kezdve ezzel a névvel illette Keresztelő Szent Jánost: Szent
Iván. Megkülönböztetvén őt Istvántól, első vértanúnktól, akinek ünnepét meg
Karácsony másnapján üljük: ő az István. Mindezt nem mondtam el a misében. Ha
elmondtam volna, talán eszméltem volna: a padokban ülő egyik széphalmi barátomat
Talpas Ivánnak hívják, s ebédkor ráköszönthettük volna névnapja alkalmából a
szomszéd Gyarmati Karcsi borát.
Ha a templomban gyereket látok, megfeledkezem a felnőttekről, csak a
gyerekeknek beszélek. Most meg kilenc gyermeket is láttam. E szokásomat a szülők
talán jobban értékelik, mint a gyerekeik. Lekötöm a gyerekeket, s nem gyötröm a
szülőket elméleteimmel. Így aztán elmondtam, hogy az egyház csak három
személynek ünnepli a születésnapját is, meg a mennyei születésnapját, halálát is. Az
egyik Jézus. Az ő két napja Karácsony és Nagypéntek. A másik a Szűzanya.
Szeptember 8-án van Kisboldogasszony, s augusztus 15-én Nagyboldogasszony (
születésének ill. mennybevitelének az ünnepe. S a harmadik: Keresztelő Szent János.
Most üljük a születésnapját, s augusztus 19-én ünnepeljük Keresztelő Szent János
fővételét.
A többi szentnek általában be kell érnie egy ünneppel, s egyetlennél se
ünnepeljük meg a napot, amelyen világra jött. Névnapjuk van, születésnapjuk nincs.
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Jézus és a Szűzanya esetében érthető még ez a kiváltság, de hát a Keresztelőnél mi
magyarázza? Azt prédikáltam ( jól, nem jól (, hogy a családi összetartás a
magyarázat. Jézusnak anyja volt a Szűz. A Szűznek meg rokona volt Ivánunk anyja,
Erzsébet. Hogyan volt rokona? Nem tudjuk. Talán nagynénje, talán unokanővére volt
Erzsébet a Szűznek!? Akárhogyan is volt, de Erzsébet fia, Iván s Mária fia, Jézus (
rokonok voltak.
Meg is becsülte egymást a két rokon. János Jézust az Isten bárányának mondta a
maga tanítványai füle hallatára. Jézus pedig a maga tanítványai előtt Jánosról ezt
mondta: Bizony mondom nektek, nem támadt az asszonyok szülöttei között nagyobb
keresztelő Jánosnál! Ebből aztán következett a prédikációs intelem, hogy illik nekünk
is megbecsülnünk testvéreinket, stb. Meg aztán meséltem arról is, hogy Jézus és
János nem gondoltak mindent egyformán. János beszélt arról, hogy Isten hamarosan
elégeti a pelyvát, azaz a rá nem figyelő embereket. Jézus pedig azt mondta, hogy ő
nem elveszejteni jött az embereket, hanem megmenteni. Amikor lankadni kezdett a
figyelmük, abbahagytam.
Prédikáció után elmondtuk a kis Hiszekegyet, majd Zoli és Marci egymást
váltva a Hivők könyörgéseit olvasták, amikre rámondtuk: Kérünk téged hallass meg
minket! Szentáldozás előtt csináltunk a templomban egy nagy kört, megfogtuk
egymás kezét, és mondtam: Az Úr békéje legyen veletek! és Bocsássunk meg szívből
egymásnak! Rá felelték, amit kell. Két szín alatt áldoztunk, s Gergőék kicsi fia
keresztet kapott a homlokára, mert ő is felvonult a áldozók sorában. A mise végén
beszámoltam a templom újabb szerzeményeiről, majd gitár-hang kíséretében
elvonultunk az oltártól.
Zoliék, Gergőék siettek Ajkára, mert várják Jocót és Erzsit a három gyerekkel:
Együtt fog sátrakban táborozni a három család 12 gyerekkel ( Zoliék ajkai kertjében.
S így csak a széphalmiakkal folytatódott a vasárnap. Ebéd után az öt felnőttnek
felolvastam a szerdán kezdődő Öregek lelkigyakorlatára gyártott, még nem egészen
végleges előadásom szövegét. Ez volt a főpróba. Megbeszéltük. Egyet és mást
módosítottam is rajta. Akik kíváncsiak volnának a végleges szövegre, olvashatják azt
a Koinónia aug.-szept.-i számában. Ide azért nem írom, mert megtöltené a füzet
felét. Meg azért sem, mert nem biztos, hogy szívderítő olvasmány. Már a címe sem
az: Más faj áll a kihunyt helyére?
Csalogatja csemegével Muci paripáját... Hátha jövőre még többen jönnek, hogy
kölcsönösen pótoljuk egymásnak a szombat esti találkozókat.
Budavári, 2001. június 28.
Levelet kaptam a Napló egy szorgalmas olvasójától. Ide kell írnom egy részét,
mert Istenről beszél, a mindenhatóságáról. Íme:
Talán az első leveledben írtad, hogy rejtély számodra: miért olvassuk a Naplót.
Egyszer már igyekeztem megfejteni e rejtélyt, de most másképp fogalmazok: sok oly
mondatot találok benne, amin el kell gondolkoznom, amit magamban meg kell
válaszolnom, s ez nagyon izgalmas. Többször találkoztam tiltakozásoddal a panto-
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krator egy omni-potens, egy minden-ható Isten ellen. Az is eszembe jutott, hogy
lekicsinyelted egyszer az iskolai hitoktatási formát. A kettő összekapcsolódott
bennem. Volt egy iskolai csoportom, VII-VIII.-os, tehát 13-14 éves gyerekek, s a
mindenható Atyát kellett tisztáznom, a nem boldogultam vele magamban sem. Arra
gondoltam, hogy leírom, hogyan tartottam meg az órát. Légy Te a szakfelügyelő, és
ha nagyon sok időd lesz (?!) és írsz, adjál nekem rá jegyet, bíráld meg!
Kérdeztem a gyerekektől: A Hiszekegy első gondolategységében ( Hiszek egy
Istenben, mindenható Atyában... stb. ( mi az, ami gondot okoz nektek, ami nem
annyira világos, hogy meg tudnátok magyarázni.
( Két szó: "mindenható", "látható és láthatatlan". Hogy lehet láthatatlant
teremteni?
Jó, kezdjük az elsővel. Te mit gondolsz, amikor ezt mondod a misén,
hogy..."mindenható Atyában"?
( Én azt, hogy az Isten mindent meg tud tenni, amit csak akar. Előtte nincs
lehetetlen.
Mondjatok valami nagyon nehezet, amit csak az Isten tud megcsinálni? Sok kéz
a levegőben. Mondják. Egy nagyon tetszett nekik:
( Meg tudja csinálni, hogy a Föld visszafelé forogjon.
Jó. De ennek, mi értelme lenne? Válaszok:
( Semmi. - Meg tudná mutatni, hogy milyen ügyes - milyen hatalma van megijesztené az embereket...
Na, ez nagyon primitív elképzelés az Istenről. Tisztelnél egy olyan Istent, aki
arra használja a tudását, hogy ijesztgeti az embereket?
( Nem.
Tudjuk Istenről, hogy jó, így szoktuk mondani, hogy jó Isten. Hát biztosan nem
csinálna ilyen butaságot, mert ez senkinek sem jó. - A természettudósok közül sok a
hitetlen ... itt mit jelent ez a szó? Sok kéz a levegőben:
( Hogy nem hisz Istenben, nem hiszi, hogy Isten van,
Idegen szóval is sokszor halljátok ezt. Mi ez a szó?
( Pogány (az nem idegen szó!), szektás, muzulmán, unitárius... Apukám azt
mondta, ő nem hisz Istenben, ateista. - Ez az, ez az, én is hallottam! Én is tudtam!
Valóban ez az. De most térjünk vissza a tudósokhoz. Egyesek azt mondják, hogy
ők olyan rendet, összhangot, harmóniát találtak a világmindenséget tanulmányozva,
hogy ez Isten létére enged következtetni. Ha most az Isten a visszafelé forgó Földdel
ebben a rendezett világban csinálna egy nagy rendetlenséget, hogyan hatna az a
tudósokra?
( Megint hitetlenek lennének. Az Isten nem örülne nekik, mert Ő jót akar
mindenkinek, és ha ateisták lennének újra, az nem lenne jó nekik.
És az Istennek ez jó lenne?
( Nem, mert az Isten örül, ha több jó ember van a világon.
Ti az óra után hogyan imádkoznátok a Hiszekegyet? Többen jelentkeztek, s így
döntöttek:
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( Hiszek egy Istenben, szent és jó Atyában...
Azóta sokat gondolok rá, hogy nem voltam-e túl profán, nem ártottam-e ezzel a
gyerekeknek. Igaz, Te írsz az Isten bolondsága címmel, de azt mégis felnőtteknek
írod és Te írod. Eddig tart a levél, s én nagyon örülök, hogy másvalakinek is gondot
okoz a szó: mindenható.
Ezek után a szakfelügyelői vélemény következik. Kedves Kartársam! Kiválóan
oldotta meg feladatát. Javaslom: szedje össze emlékeit, jegyzeteit, akár költsön hozzá
új anyagot is. Hátha lenne belőle egy füzetre való, s a kollégák hasznát vehetnék.
Nagy értéke az óravázlatnak, hogy a tanár tudja, hogy mit akar, de a tanulók
megszólalásai alapján bontja ki mondanivalóját. A zárás meg egyenesen zseniális: a
gyerekek fogalmazzák meg a megoldást ( tanfelügyelőét is, nemcsak a tanárét.
Köszönöm.
Budavári, 2001. június 29.
Ahonnan az apám kirúgták, oda én se megyek ( írta Kovács Laci a Koinónia
májusi számában Honnan rúgták ki? A Hálóból. S most mindazok a Bokor-tagok,
akik Háló találkozókra járnak, sárosnak érezhetik magukat.
Elevenítsük fel a történteket! 1952-ben megvolt a pártállam első Bokor/Bulányipere, és '56-ban a második is. 1982-re befejeződött a magyar katolikus egyház
pártállam mozgatta hierarchiájának ellenünk lefolytatott pere is. Persze, hogy
kirúgták '90-ben Bokrot/Bulányit a hierarchia rendelkezésére megalakuló Hálóból is.
Miért persze, hiszen akkor már politikailag szabadok voltunk? Azért, mert a pártállam
nem nyugodott addig, amíg 1987-ben Róma is rá nem tette a pecsétet a magyar
püspökök ellenünk hozott ítéletére. Parva sapientia regitur mundus. (=Kicsi
bölcsességgel kormányozzák a világot.) A Vatikán se tudta még '87-ben, hogy '89-re
összeomlik a SzU. Ha tudta volna, Ratzinger nem öt esztendőn keresztül vizsgálta
volna kis ügyemet, hanem hat-hét éven keresztül. Ez esetben meg is spórolhatott
volna két papirost: a pártállam kezében levő magyar püspökök ítéletét megerősítő
'87-es papirost, meg ezt a megerősítést megszüntető papirost '97-ben. Nem tudtak '87ben erről az összeomlásról még Washingtonban sem.
Hogyan is történt hát kirúgásunk a Hálóból? Csak úgy, hogy a Regnumot
képviselő Györgydeák Márton 1990-ben kijelentette, hogy nem ül velünk egy
asztalhoz. Fel kellett kelnünk. Andi és én képviseltük ott a Bokrot. Most 2001-et
írunk. Még senki se mondott pardont. Csak a misében énekeljük jó hangosan:
Engesztelődjünk ki szívből egymással! Legyen békesség köztünk mindenkor! Nem
életet példázó liturgia, hanem liturgia ( élet helyett. Kapjuk a kiengesztelődési
gesztusokat folyamatosan a kormányoktól, a társadalomtól, még a kommunistáktól is,
csak kedves egyházunktól nem, amelynek szolgálatában végig raboskodtuk és
segédmunkáskodtuk ezt a félszázadot. Nem enyhül a szíve? Dehogynem! A
nélkülünk megalakult Háló eljuttatja kiadványait a Bokor jelesebb tagjaihoz,
egyeseket még meg is hív találkozóira. Bulányit nem, de másokat igen. Miért?
Bulányi már 83. évét tapossa, csak nem tart élete már sokáig, aztán teljes lesz a béke.
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Miért is ne mennének azok a Bokor-tagok a Háló-találkozókra, akiket oda
meghívnak? Mert apámat onnan kirúgták? Mindörökre Haragszom rád-ot játszani (
mi értelme van ennek? Semmi ( ha valami jó történik ezeken a Háló-találkozókon. Mi
ez a jó? Mondhatjuk ott azt, amiért végigszenvedtük ezt a félszázadot. Ki sem ejtve a
Bulányi-nevet, amely diszkreditál. De amit ott mondunk és teszünk, azt Jézus
nevében s a Bokor nevét el nem hallgatva tesszük. Amit most leírok, úgy történt meg,
ahogy leírom. Létrejön egy jelentős karitatív akció az egyik Háló-találkozó után.
Bokor-tagok akciója. Egyikük az elvégzett akció után beszámol a Háló reprezentatív
vezetőségi tagjának az akcióról. A következő beszélgetés alakul ki. A Háló-vezetőség
tagja: És mondtátok nekik, hogy Háló nevében csináltátok, amit csináltatok? Az
akcióban résztvevő Bokor-tag: Nem, de azt se mondtuk, hogy a Bokor nevében
csináltuk.
Miért is ne hallgatnók el a Bulányi név után a Bokor-nevet is? Úgy, ahogy a
Katolikus Lexikon, amelynek vastag köteteiben nem jut szócikk ezeknek az
elhallgatandó megjelöléseknek. Damnatio memoriae! Az életből kitörölni akarás
szándékát követi az emlékezetből is kitörölni akarás. Ezt cselekedjétek, hogy sohase
emlékezzetek! Jézus valami mást akart az utolsó vacsorán! Nem tiszta ez a játék...
Szép sorjában dönthetünk, hogy a Bulányi név elhallgatása után lecseréljük a
Bokor nevet is valami másra, kellemesebbre ( Bulányi nevére immár nem
emlékeztetőre. Miért is ne? Hát a Bulányi vagy a Bokor névben van az üdvösségünk?
Semmikképpen sem! Csak Jézus nevét ne cseréljük le! Azt nem is cseréljük. Biztos
ez? Félő, hogyha az előbbi neveket elhallgatjuk, lecseréljük majd azokat a jézusi
tartalmakat is, amelyekért szenvedett Bokor és Bulányi az elmúlt félszázadban s
szenved ma is. Lábmosás helyett kézcsók és atyázás. Mindent adni akaró osztozás
helyett a helyünket megállás a neoliberális kapitalizmusban is és gazdagodás.
Ellenséget nem ismerés és mindenkit átölelni akarás helyett NATO-magasztalás és a
rendőri szolgálat felvállalása. Ha a lecserélést elvégezzük, mondhatjuk, hogy Jézus.
Még azt is, hogy Bokor meg Bulányi. Egyik se harap, egyik se ráz. Ha a lecseréléssel
a szent kísérlet kifújt, mondhatunk már akármit. Akár azt is, hogy a Bokor és
Bulányi magasztos példái az egyházi vezetők iránt tanúsított engedelmességnek.
Megköszönöm, hogy Laci bátran felemelte a szavát. Nélküle nem lett volna
módom a fentieket elmondanom.
Budavári, 2001. június 30.
A tavaszon a Bíbó-Társaság meghívott a Kossuth Klubba, be is számoltam róla
akkoriban. A Társaság ügyintézője az elmúlt napokban megküldte ott elmondott
szavaimat. Idegépelem őket.
Német Géza barátom, a nemrégen elhunyt református lelkész egyszer magához
vont az Erdélyi Gyülekezetben : Gyurka, meg kell már valamit beszélnünk, mert ezek
a kártékony szekták... Hallgattam, hallgattam őt, és ezt mondtam Gézának : Ide
figyelj, elhiszem, hogy nagyon kártékonyak, de egyik sem olyan kártékony, mint a te
református és az én katolikus egyházam. Mért mondtam ezt ? Mert csak a nagy
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létszámú egyházaknak van módjuk igazán kártékonynak lenni.
Izraelben a főpapok, az írástudók és a vének megállapítják azt, hogy ez a
Názáreti Jézus okvetlenül istenkáromló és ki kell nyírni. Ebből még nem lenne baj, de
elmennek az államot képviselő Poncius Pilátushoz, és akkor létrejön a Golgota.
Ugrok nagyot a történelemben. Szent István a bajor lovagok segítségével kinyírja és
négyfelé vágja Koppányt, és annak birtokaiból megveti a pannonhalmi apátság és
veszprémi püspökség anyagi alapját. Most ugrok a történelmi jelenbe. Ennek
igazolásául felolvastam Bai László pártfunkcionárius titkos dolgozatát 1976
szeptemberéből, amely beszámol arról, hogyan tanítják meg megint a katolikus
püspöki kart kesztyűbe dudálni. Majd így folytattam:
Már '76 decemberében megindult az a folyamat, melynek végeredménye az,
hogy mi a katolikus egyház ellenségei vagyunk, és ezt Ratzinger bíboros is
megerősíti '87-ben, majd visszavonja '97-ben. - Van egy másik érdekes dokumentum,
a haldokló Cserháti püspök mondta el az Osztrák Rádiónak-Televiziónak. Ez se
jelenhetik meg a magyar sajtóban. Ezért aztán én minden frigynek, amely az állam és
az egyház között létrejön, megveszekedett ellenfele vagyok. A 2000 esztendővel
ezelőtti történet, az 1000 esztendővel ezelőtti történet, és a mostani történet miatt.
Van egy Concilium nevű nemzetközi folyóirat, annak a múlt nyári számában
megjelent egy anekdota az én rovásomra. Elmondom. A XXI században megkérdezi
majd valaki, hogy ki volt az a Lékai bíboros ? Erre azt válaszolják, hogy jelentéktelen
bíboros a Bulányi-korszakban. A cikkíró azt írja meg a hét nyelven megjelenő
nemzetközi folyóiratban, hogy ennek az égvilágon semmi alapja már nincs, mert ki
tudja ma Magyarországon, hogy mi a Bokor meg Bulányi? Úgyhogy nem tudom, mi
címen vagyok itt, de ha még van egy pár perc türelme a közönségnek, akkor
felolvasom azt, amit az ORF kiszedett a Cserhátiból halála előtt tíz nappal.
Gyalázatos volt, ami velünk történt
A nemrég elhunyt Cserháti magyar püspök mondta utolsó TV-interjújában: A
kommunista rendszerben még arról is az állam döntött, hogy ülésein a püspöki
konferencia miről tanácskozik és miről nem. A püspöki konferencia üléseit először
"le kellett játszani", aztán lehallgatták azokat. Kikényszerítették a papok áthelyezését.
A magyar egyházban a múlt feldolgozása még várat magára.
Bécs-Budapest, '94. 07. 15. /KAP/ A kommunista uralom alatt a magyar
Katolikus Püspöki Konferencia teljes mértékben az állam utasításaitól függött. Erről
vallott az április közepén meghalt Cserháti József magyar püspök utolsó TVinterjújában, amelyből július 17-én, az "Orientierung" című ORF adás sugárzott
részleteket. A mindenkori prímás és konferencia titkára alkották az úgynevezett
"állandó" püspöki konferenciát, mondta Cserháti, aki 19 évig volt a konferencia
titkára. Ez a négyes grémium készítette elő a konferencia napirendjét. Előtte egy
nappal meg kellett jelenniük az Állami Egyházügyi Hivatal vezetője előtt, és a
konferenciát le kellett "játszaniuk". Az állami hatóság azután döntötte el, hogy mit
szabad és mit nem szabad tárgyalniuk, illetve bizonyos kérdéseket miképp kell
kezelniük.
Úgy bántak velünk, mint kisiskolásokkal
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Utasításokkal láttak el bennünket. Ez volt a leggyalázatosabb abban, ami velünk
történt", kommentálta a folyamatokat visszapillantásában Cserháti, "a püspöki
konferencia nem volt szabad, és én sem voltam az." A kommunisták úgy kezelték a
püspököket, "mint kisiskolás gyerekeket". Megparancsolták nekik, "mondjanak igent
olyan dolgokra, amelyeknek nem lett volna szabad megtörténniük". Ezen kívül
bizonyosan lehallgattak minden ülést. Cserháti szerint minden püspöki rezidencián
lehallgató készülékeket építettek be, "nálam még a kertben is". Minden püspöki
titkársághoz legalább egy besúgót állítottak.
A Bulányi ügy" Lékai bíborosnak "köszönhető"
A püspöki konferencia titkára őszintén feltárta azt a konfliktust is, ami a magyar
egyházi hierarchia, valamint Bulányi György piarista szerzetes és "Bokor"mozgalma között van és évekre nyúlik vissza. Akkor éleződött ki, amikor a "Bokor"mozgalom elkötelezte magát a katonai szolgálat megtagadásának joga mellett. A
kommunista rendszer azt kívánta a püspököktől, hogy tegyenek intézkedéseket a
Bulányi-mozgalom ellen. Erre a püspöki konferencia nyilatkozatot tett közzé, amely
minden katonaköteles katolikus számára erkölcsi kötelességként írta elo a katonai
szolgálat teljesítését. A püspöki konferencia ezen nyilatkozatát a "Bokor"-mozgalom
nem fogadta el, hiszen tagjai közül sokan megtagadták a katonai szolgálatot, és ezért
börtönbüntetést szenvedtek.
Bulányi azt a nézetet képviselte, hogy az adott körülmények között a magyar
püspököknek nem kell engedelmeskedni, mivel döntésüket nem szabadon hozták
meg. A konfliktus kiélesedett, úgyhogy végül Lékai László, akkori magyar bíboros
prímás, eljárást kezdeményezett Bulányi ellen, amelyben a piarista szerzetest
eretnekségek terjesztésével vádolták meg. Az ügy Rómába, a Hittani Kongregáció elé
került. Bulányit nem ítélték el "eretnekként", de felszólították a Bokor-mozgalom
tagjait, hogy engedelmeskedjenek a magyar püspököknek. Ezen kívül a Hittani
Kongregáció - aláírás céljából - 12 pontot terjesztett Bulányi elé. O kijelentette, hogy
erre hajlandó, azonban hozzáfűzte a II. Vatikáni Zsinat kijelentését a lelkiismeretről.
A Hittani Kongregáció ezzel nem értett egyet. A vitát tehát a mai napig nem fejezték
be.
Cserháti úgy vélekedett, hogy a Bulányi körül kialakult konfliktus
mindenekelőtt Lékai bíborosnak és kevésbé az állami nyomásnak köszönhető. A
bíboros öntelt módon úgy hitte, hogy ha o mint prímás mond valamit a magyar
egyháznak, azt követni kell. Ezért ellenszenvvel viseltetett a "bulányisták" iránt, és
nem volt hajlandó semmiféle kompromisszumra vagy megértésre. Nem ismerte fel,
hogy a dolog ily módon nem oldható meg.
Bulányinak sok követője volt
Cserháti a Bulányi ellen indított "egyházi pert" is szerencsétlennek tartotta. A
kihallgatás során Bulányit "személyében szörnyű módon megtámadták" és "valami
gyalázatos módon meg akarták semmisíteni". Szemére vetették, hogy szándékosan
éket akart verni az egyházvezetés és a hívők közé. Bulányi az eljárást nagyon
elszomorítónak, szinte dühítőnek tartotta. Cserháti nyilatkozata szerint Bulányi
minden vádat visszautasított, kivéve azt, hogy a katonai szolgálat ügyében
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nyilatkozata nem követte a püspöki konferencia nyilatkozatát. Az állami kommunista
hatóságok bizonyosan arra törekedtek, hogy az egyházban szakadás jöjjön létre.
Cserháti azonban elképzelhetetlennek tartja, hogy Bulányi az állami érdekeknek
megfelelően járt volna el.
Lékai Bulányival kapcsolatos kijelentéseivel nem minden püspök és pap értett
egyet. A piarista szerzetesnek sokkal több követője volt , mint azt az egyházvezetés
gondolta, közöttük volt mintegy 50 jó képességű fiatal pap is. Lékai bíboros ahelyett,
hogy az ügyet országon belül rendezte volna, beterjesztette azt a Hittani Kongregáció
elé, és még az akkori piarista generálison keresztül is nyomást gyakorolt Bulányira.
De őt a generális sem tudta rávenni, hogy vonja vissza kijelentéseit. Cserháti tagadta,
hogy a háttérből együttműködött volna a Vatikán az egész ügyben. Róma "tiszta
megoldásra" törekedett. A Bulányi ügy a magyar egyház számára máig "nagyon
kellemetlen" ügy, amelynek a ténylegesnél nagyobb jelentősséget és figyelmet
fordítottak. Cserháti azt kérdezi, hogyan lehet, hogy a konfliktust még mindig nem
tisztázták, és hogy még ma is "egyházellenességgel" vádolják a Bokor-mozgalmat.
Minden félnek be kell vallania, hogy "túlzó módon érveltek". Egyesek a konfliktust
még ma is abból a szempontból tekintik, "mint egykor, amikor az igazságot még nem
lehetett kimondani".
A bűnök bevallása nélkül hitelre méltatlanok maradunk
Cserháti püspök általában sajnálta, hogy a kommunista uralom múltját az
egyházban még nem dolgozták fel. A hibákat ki kellene mondani és bevallani.
Cserháti szerint "amíg ez nem történik meg, az egész egyházi lét nem méltó hitelre,
mintha léteznék valami tabu, ami mögött valami be nem vallható rejlik". Ennek a
következménye az is, hogy az egyház a társadalomban nem talál megértésre, amit
pedig igényelne. Hasadás keletkezik az egyház és a társadalom között. Magyarország
lakosságának mintegy 30%-a közömbös az egyházakkal szemben. Cserháti felvetette
a kérdést, hogyan képes felkínálni az egyház megoldásokat társadalmi kérdésekre, ha
nem képes rendben tartani saját ügyeit. Fennáll annak a veszélye is, hogy az
egyházellenes pártok befolyása erősen megnövekszik. (Megjelent a Koinónia 1994.
novemberi számában)
A szövegek ismertetése után még ennyit mondtam összefoglalásul: A trón és az
oltár szövetsége káros az egyháznak, káros az államnak, káros a magyar
társadalomnak. Nem tud a Hamvas Béla-féle hagyomány, az emberi lélek legmélyén
megszólaló ( ha úgy tetszik ( Isten, nem tud feltörni, ha a hatalmak dirigálnak. A
Szokratészeket és a Jézusokat a hatalmasságok Athénben vagy Jeruzsálemben
mindenütt keresztre juttatják, mindenütt méregpohárhoz juttatják. Az emberi
gondolatnak istenteremtette emberi szívünkből megszületnie csak úgy lehetséges, ha
ebbe semmiféle erőszakkal nem szólnak bele.
Budavári, 2001 július 2.
Drága Pistám!
A köszöntőmből kimaradt a legfontosabb: hogy Te álltál ki a Szent Annában
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mellettem, és hogy hogyan! A húszfilléres olykor lassan esik le, ha valaki az ötödik
16-oson is túl van már. Most azért írok, mert nem sikerült az utolsó este Csányban.
Nem jött ki a sár a csizmából, hiába jöttünk ki Csányból. Megpróbálom most
kiszedni. Nappali világítás mellett olvasom, amit lejegyeztem "Pistánál":
Ne csodálkozzak a próféta-sorson!
Igyekszem rá, de nem sikerül teljesen. Másnak sem: pl. Jeremiásnak sem
(Siralmak). Most, négy év után, egy új felismerésem támadt. Megértettem, amit idáig
nem értettem, s ezt mondtam el barátaimnak. Nem mondtam még el senkinek, ebben
a dolgozatban fogalmaztam meg először. Tizedrészét se tette ki dolgozatomnak.
Korábban nem értettem, miért akarta ügyemet rendbe tenni Róma. Most megértettem,
hogy nem volt szándéka rendbe tenni semmit.
Az iszlám nem gyilkolt annyit, mint mi?
Azt hiszem, tizedét se. Latin-Amerika népeinek kiirtása, a harminc éves
háború, Hitler és Sztálin közel száz millió hullája, stb.
Semmi pozitív nem történt?
Mindenütt történnek pozitívumok: a primitíveknél, az indusoknál, a kínaiaknál
és a katolikusoknál is, hiszen az Isten, a Szeretet Szentlelkét hordozzuk magunkban:
szeretjük feleségünket, gyerekeinket, s olykor másokat, az elesetteket is. Az
ateistáknál is megfigyelhető ez. De hogy a keresztények szuverénül túlteszik
magukat Jézus szándékain, s alvállalata lesznek az államnak... - ez a Bokor szent
kísérletének a meglátása. Ágoston, Tamás ebből semmit sem látott, s ma sem látja
sem a latinamerikai, sem az európai megújulás teológiája.
Ha elismerem, hogy abszolútum, nem mindenható is?
Az Abszolútum a valóság végső oka. A skolasztikus filozófia meghosszabbította
az emberi uralkodót, s lett belőle az abszolút uralkodó. Hosszabbítsd meg az emberi
szeretetet, s lesz belőle a mindent adó és a mindent elviselő.
Mást mondjak, amit megszoktunk!
Életem legbelső parancsa, hogy csak azt mondjam, amit gondolok ( ha
megszoktuk, s ha nem szoktuk.
Ember tud Jézust követni magától?
Jézus az Isten akaratát vélte megtalálni. Azt, aminek a teljesítésére teremtette
Isten az embert. Volt, aki teljesítette ezt az akaratot az emberiség Jézus előtti félmillió
esztendejében is. Van, aki tudja most Jézus segítségével tejesíteni, és Jézust nem
ismerve is. Isten bennünk van ( Jézus előtt és Jézus után. Mindenkiben. Hatni akar
bennünk, ha engedjük.
Nem lépek ki az Egyházból, de bírálom.
Ha nem azt csinálja az egyház, amit elindítója tanított, mi mást csinálhatok? És
miért lépjek ki? Másutt különb embereket találok?
Vállaljam az új felekezetet csinálást!
Szánalmas kísérlet volna. Nincs reményem arra, hogy nálatok különbeket
találnék. Jézus sem akart mást, mint én: egy kis magot, amely megújítja Izraelt, s
nyomában az emberiséget. Sem övéi nem hagyták el egyházukat, s másoknak sem
kellett volna elhagyniok a maguk kultúrköréből született vallást. Azért nem kellett
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volna megkeresztelkednünk nekünk, magyaroknak, hogy immár Jézus nevében
aprítsuk ellenségeinket. Erre tökéletesen megfelelt Vörösmarty Hadúr nevezetű istene
is. Amit Jézus akart, minden valláson belül gyakorolható, meg valláson kívül is.
Ugyanaz a Bokor-kép, mint a kétezer éves egyház-kép.
Sajnos. S ha valamiért élni van még kedvem, éppen az, hogy ne csináljuk meg a
magunk konstantini fordulatát.
Csak a Bokor valósítja meg?
Nagyon boldog volnék, ha találnánk másokat is.
Ferinél nem dominál az értelem.
Nem tudom, hogy ez a megállapítás elmarasztaló-e, avagy dicséret. Kellő
mennyiségben megvan az értelem is, és szíve is van. Sajátos.
Ennyit találtam a füzetemben. Nagyon szeretlek. Katókát is.
Budavári, 2001. július 3.
Hétfő kora reggel. Nyolc órára jön a MTV I. A hét műsora forgatni az
átvilágításról. Kell-e az egyházat átvilágítani? Mit fogok mondani nekik? Ezt.
A Vatikán akarta a keleti politikát. Ennek erejében tudott püspököket kinevezni.
Püspökké tenni pedig csak azokat a személyeket tudta, akikben a pártállam
megbízott. Hogy ezek a személyek konkréten milyen módon tudtak a pártállam
bizalmába jutni, azt nem tudhatom. De ez teljes átszerveződést eredményezett
egyházunkban: pozícióba csak azok a személyek juthattak, akik a püspökökhöz
hasonlóan megszerezték maguknak a pártállam bizalmát. Ez a legritkább esetben
maradhatott csak dokumentáció nélkül. A teljes átszerveződés eredménye lett az is,
hogy aki nem akarta a pártállam kegyeit megszerezni, az idegen test lett az ezek által
a püspökök által kormányzott egyházban. Természetes most már, hogy egy ilyen
beszervezett egyház kézzel-lábbal védekezik az ellen, hogy átvilágítsák a
püspököket-papokat. Azt mondják, hogy ez az egyház belügye. Ha a püspökök-papok
magyar állampolgárok, akkor ennek a kijelentésnek semmi értelme sincs.
A l8 és fél évet ült, s most 90 esztendős piarista pap, Lénárd Ödön szavait
idézem: De hogy amikor szabadok vagyunk, alkalmazkodásból, félelemből ne
hazudjunk magunknak, az Egyháznak, a Jóistennek ( testvérek, ez olyan rettenetesen
nagy dolog lenne a huszadik században?
Aztán megjöttek a tévések, forgattak vagy egy órát, és el is mentek. Mondta a
vezetőjük, hogy három-öt hét múlva kerül sor az adásra. Seregélynél, Gyulainál már
voltak. Nem nagyon hiszem, hogy amiket mondtam, adásra kerül.
Budavári, 2001. július 4.
A Mérleg c folyóirat közölt egy tanulmányt, s írtam róla egy kritikát. Még nem
jelent meg, de nem is biztos, hogy a NAPLÓ olvasóinak kezébe kerül e rangos
kiadvány, s ezért ide írom.
Vladár Gábor "Az újabb Jézus-irodalom mérlege" c. írásához ("Mérleg",
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2000/4), kívánok hozzászólni, amely meg akarja védeni "a hit Krisztusát". Idézek a
szerzőtől A hit középpontja Jézus Krisztus, akivel a keresztény egzisztencia áll vagy
bukik (452. l.). A hit azonban egyedül Isten ajándéka... A hit igazsága mindig más,
mint a mi relatív, történeti igazságaink (453. l.). Ennyit.
Ezt a Krisztus-középpontú hitet, amely Isten ajándéka, s amelynek igazsága nem
relatív, hanem újszövetségi, melynek tárgya a hit Krisztusa ( védelmezi a a szerző.
Nem tudtam meg cikkéből, hogy mit védelmez. Hisz a szerző Jézus Krisztusban?
Biztosan. De mit hisz róla? Azt, amit a valdiak, az unitáriusok, a katolikusok vagy
meg-annyi protestáns felekezet tagjai? Azt, amit századokkal ezelőtt, vagy azt, amit
ma is hisznek? És melyik valdi, unitárius, katolikus vagy protestáns: Kovács János,
vagy Szabó János? Vagy lehet ezeknek a felekezeteknek olyan tanító hivataluk, amely
figyelmen kívül hagyhatja a Kovácsok és a Szabók hitét... százmilliókra rúgó hívő
emberekét? Nem lenne egyszerűbb pár mondatban leírni: erre és erre a hittartalomra
gondolok? Bizony nem. Ha ilyen egyszerű lenne a dolog, a szerző bizonyára leírta
volna, mire gondol. Ha leírta volna a maga nem-relatív, újszövetségi, egyedüli
igazságát, alighanem minden felekezet tiltakozhatott volna; hát még a Kovácsok és
Szabók egyenként: Nem ez az én, nem ez a mi hitünk Krisztusa, mert mi ezt és ezt
hisszük. Nem akarom kitalálni a szerző krédóját, a nem-relatívot, az újszövetségit.
Különösen az újszövetségit nem, mert az ezernyi felekezetet és hitvallást tesz
lehetővé. Csak azzal a megállapításával kívánok foglalkozni, hogy a hit Isten
ajándéka.
Akár világi történészként, akár keresztény teológusként, de mindenképpen
értelemmel felruházott emberként akarom vizsgálni e megállapítást. A hit jelenthet
hittartalmat (pl. Jézus a világ megváltója), és jelenthet hívő magatartást (pl.: ráteszem
az életemet arra, ami következik számomra abból, hogy Jézus a világ megváltója).
Az ajándék ( nem bérként, jutalomként, hanem ( ingyen adott valami. Ilyen ajándék
az Istentől az ember számára az élet maga, a lelke, a teste, a tulajdonságai, melyeket
végső soron mind léte végső okától kap. Tőle van a legfontosabb is, amin az emberi
egzisztencia áll vagy bukik: Isten adja tehát ingyen az embereknek a hitet is. A
hittartalmat? Igen. Az egyik vallásét, meg a másikét; a Kovács Jánosét, meg a Szabó
Jánosét. Generaliter: mindenkiét, mert embernek lenni annyit is jelent, hogy az ember
valamiben hisz; és ez a valami még az is lehet, hogy hiszi: "nincs Isten, mert ha
volna, legelőször őt kellene megjavítani, hogy ilyen piszok világot teremtett" ( ahogy
mondta nekem Rákosi rémuralma idején egy szervezett szocdem munkás a Markó
zárkájában.
Annyiféle ez a hittartalom, ahány ember van. Isten úgy teremtette meg az
embert, hogy mindenki gondolja, amit tud és akar. E felismerés ellen a vallások
tiltakoztak a legjobban, mert ők egyenként és mindannyian tudni vélik, hogy mit
szabad gondolnunk s mit nem. Csak az igaz hitet szabad gondolnunk, a nem-igazat
nem szabad, mert az igaz hiten fordul az ember üdvössége. A legutóbbi zsinaton a
katolikus egyház is meghajolt Isten egyetemes teremtői szándéka előtt: az ember
azáltal jut el az Istenhez, hogy hallgat lelkiismerete szavára (Dignitatis Humanae).
Szókrátész, Jézus Krisztus, Mórusz Szent Tamás, Giordano Bruno, Jakob Hutter,
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mind ( életükkel fizettek, mert azt gondolták igaznak, amit gondoltak. Az üdvösség
nem a konkrét egyedi személyen kívülről felkínált hittartalmak elfogadásán fordul,
hanem azon, hogy ragaszkodunk-e lelkiismeretünk szavához. Aki ezt másképpen
gondolná, azt mára már kizárnák az ENSz-ből. Csak belső, felekezeti használatra
képviselhetjük már hitünk egyedül üdvözítő voltát. Nem is kereshetjük, hogy melyik
hittartalom van harmóniában a valósággal? Dehogy nem! De csak érvekkel. S
meggyőzzük azokat, akiket kielégítenek érveink. De akiket nem elégítenek ki az
érveink, akik csak más hittartalmakra tudnak biztosan, vagy úgy-ahogy igent
mondani, azok is az Isten ajándékából vallják, amit vallanak. "Te azt a hitet, amely
benned van, tartsd meg az Isten előtt... Mert ami nem hitből származik, az bűn" (Róm
14, 22-23). Ami meggyőződésünk ellen van, az mindenképpen bűn! Ha nagyon buta
vagyok, érveljenek kitartóan és hatékonyan. De engedelmességet senki se kívánjon
tőlem.
A hittartalom tehát az Isten ajándéka, mert velejár ez az emberi természettel. A
hívő magatartás viszont ( tehát az, hogy ráteszem az életemet az igaznak gondolt
hittartalomra ( az ember válasza, az ember szabad ajándéka az őt szabadsággal
megajándékozó Istennek. Ha akarom, ráteszem az életemet hitemre, a megismert
hittartalomra; és megajándékozom Istent a hitemmel, hívő magatartásommal. Ha nem
akarom rátenni életemet a megismert hittartalomra, s élem világom ( ez a nem-hívő
magatartás. Élek magamért magamnak, s nem az Istennek. Ha ez a hivő és hitetlen
magatartás is az Isten ajándéka volna, akkor Isten közvetlen oka volna az ember
üdvének és kárhozatának egyaránt. (lásd: tőlem: Szent Pál teológiája I-VIII,
Bokorliget kiadó, Budapest 1995-8, Hit és ajándék: 536-544. l.). Istenkáromlás volna
ilyesmit állítani. Egy olyan Istenről állítani ezt, akiről Jézus beszélt, mindenképpen
istenkáromlás volna, mert ez az Isten szereti az embert, s nem készít neki
kikerülhetetlen csapdát egy ilyen ( örök sorsát az ember akaratától függetlenül
eldöntő ( ajándékkal.
Az az Isten a keresztény hit középpontja, akiről Jézus beszélt. Mivel nem
feltételezhetem egyetlen emberről sem ( akkor sem, ha biblia-kutató a mestersége (,
hogy nem azt képviseli, hirdeti, amire tudományos meggyőződése indítja, ezért az a
hittartalom, amelyet képvisel, akármi légyen is az ( az Isten ajándéka. Isten alkotta az
embert, s amit a hatodik napon alkotott, az is jó volt. A különböző hittartalmak alapját
is a hatodik napon hívta létre. Az is jó. Azok a hittartalmak is jók, amelyekkel
szemben a szerző védelmezi a hitet. A szerző hittartalma is jó, mert kétségtelenül
meggyőződésből ered. A niniveiek hittartalma is jó volt: alkalmas volt arra, hogy
bűnbánatot tartsanak Jónás szavára. Pedig nem is ismerhették még Jézusét. Ha
félmillió esztendős volna az emberiség élete, akkor Jézus az utolsó másodpercben jött
el, s a korábban élt embereknek a korábbi ki tudja hány billió másodpercben a maguk
jézus-nélküli hittartalmai alapján kellett megállniok-bukniok az őket hívó Isten színe
előtt. Nem lehetett módjuk állni vagy bukni sem a szerző, sem ellenfelei Jézust látása
alapján. Olyan lényeges akkor, hogy a szóban forgó kérdésben melyik félnek van
igaza? Jézus mintha nem magát, hanem az Atyját prédikálta volna! Jézus valami
egészen másról beszélt, mint amik e gondosan megírt tanulmányban előkerülnek!
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Mintha Jézust ezek nem érdekelték volna:"Ha valaki az Emberfia ellen szól, annak
megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg"(Lk
12,10). Ki szól a Szentlélek ellen? Aki nem hallgat lelkiismeretére.
Barátom, Jean-Jean, hazalátogat Nyugatról, s meghív egy kocsmába, hogy
megismerjem egy osztálytársát, aki rákezdi: Ha valaki hisz... Megállítom: Miben?
Hallgat, aztán kisvártatva ezt mondja: "Mindenki ugyanabban. Abban, hogy jónak
kell lenni!" Aki az ellen szól, hogy jóknak kell lennünk, az szól a Szentlélek ellen.
Lehet, hogy a szerző tanulmányában említettek közül valakik az Emberfia ellen
szólnak. Megbocsáttatik nekik. Hogy kicsoda Jézus, nincs beleírva az emberi
természetbe. Hogy jónak kell lennünk, ez bele van írva. Akár az volt Jézus, amit a
szerző képvisel, akár az, amit ellenfelei képviselnek, aligha van, aki tagadná, hogy
Jézus az Atyáról beszélt, s azt tanította, ami bele van írva az emberi természetbe.
Hogy mi a hit Krisztusa, nem mondta meg a szerző; de jobb is, mert csak
indulatokat kavart volna vele. Kár viszont, hogy feladatán kívül maradt az, amiben
talán az összes említettek közös nevezőn lennének. Abban, hogy szeretnünk kell,
hogy mosnunk kell egymás lábát, hogy nem állhatunk ellen a gonosznak, hogy a
kardnak a hüvelyében van a helye... S különösen abban, hogy nem a pleonexiában, a
többet birtokolni akarásban áll az ember élete (Lk 12,15 sköv), mert Jézus el tudta
engedni a gazdag ifjút, és csak a szegényeké az Isten Országa. Azért kár, mert abban,
hogy ki volt Jézus, immár kétezer esztendeje vitáznak és gyilkolnak is a különböző
hittartalmakat képviselők. Ezzel pedig biztosan szembekerültek Jézussal, mert ő
vitathatatlanul tanította, hogy jónak kell lennünk, s a fentieket tanította jóként. Akkor
is ezt tanította, ha főpapok, írástudók és vének ezért halálra ítélték, s az állami
hatóság is jobbnak látta engedni a főpap akaratának. Az -archiák megint egymásra
találtak, s ítéltek valaki felett, aki archiáról nem, csak dúliáról, lábmosásról akart
tudni. Egymásra találtak megint, akik szeretik az uralkodást, és nem először, és nem
is utoljára. S a vesztes ( Jézus és az ember.
A történeti Jézus az Isten Országáról beszélt, amely rajtunk fordul, mert
teljesíthet- jük a mennyei Atya akaratát. Ha ezt is képviseli a hit Krisztusa, számomra
nemnagyon jelentős, hogy ezen felül miket képvisel még. De ha ezt nem képviselné,
akkor ízetlen só volna, amiről Jézus megmondta, hogy mire való. A szerző
megmutatta vita-anyag csak keresztény vallási belügy. Amit pedig Jézus tanított, az
az egész emberiség ügye.
Budavári, 2001. július 5.
Amíg szombatonként Széphalmon misézem, minden héten készítek a vasárnapi
evangéliumi szakaszról egy prédikációt. Erőm szerintit. Kicsi, de rangos közönségem
vagy közösségem van ott. Gromon Bandi szavát hallgatják már több mint egy
évtizede. Nekem is ki kell vágnom a rezet! Június 2-án voltam ott utoljára. Azóta
szombat-vasárnaponként Budaváriban vagyok, s nincs széphalmi prédikáció. Persze,
hogy nincs, ha egyszer itt vagyok! De nemcsak ez a különbség. Pesten nem bízom rá
magam az ihletre. Ott már a hét elején megnézem a textust, s vajúdok a képernyő
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előtt... mert szeretném megint kivágni azt a valamit. Szombatig nagy nehezen
elkészülök vele.
Egészen másképpen van itt, Budaváriban, mert itt minden nap prédikálok, de
nem vajúdok a képernyő előtt. Este hat órakor vannak a szentmisék, amelyeken
lelkesen beszélek azoknak, akik jönnek. Előtte egy órával átmegyek a templomba.
Harangozok ötkor, fél hatkor, s hatkor meg beharangozok. A kettő között különbség
van. Beharangozáskor Terike is húzza a kötelet: egy másik harangét. S közben van
időm rendbe tenni a gyertyákat, meg kicserélni a kehelykendőt s a miséző stólát: a
zöldet fehérre vagy pirosra, ha szentet vagy éppen vértanút ünneplünk. Ha egyiket
sem, akkor marad a zöld. S a zavartalan csendben betérdelhetek a padba, s
elővehetem a textust. Azonnal zsibongani kezdenek bennem a témák, s mire hat óra,
addigra akár egy egész órára való mondanivaló is összegyűlik. Így van. Térdepelve
sokkal könnyebb, Itt nincs ceruzarágás, mint a képernyő előtt. Persze ennek is van
hátulütője. Mi? A széphalmi szövegekkel megtelik a havi NAPLÓ harmadrésze, a
budavári térdeplős prédikációknak pedig egy sor hasznát se látja a naplóm. Sem a
hétköznapiaknak, sem a vasárnapiaknak.
A vasárnapiaknak sem, mert azok is úgy készülnek, mint a hétköznapiak.
Nyolckor megyek át a templomba harangozni elsőt, s utána térdepelek, s nyomában
mondom, amit Széphalmon még sohasem próbáltam: az óra eredményét. Dehogy
merném ott elmondani. Itt azonban merem, pedig vasárnap itt is rangos a
közönségem. Elmondanám, hogy kik.
Mióta lejöttem Pestről, már öt vasárnap telt el. Június 10-én vasárnap reggel
szentmisével zártuk a kommuna-lelkigyakorlatot. Voltunk vagy jó tizenöten rajta, és
nem váltottuk meg a világot. Szentháromság-vasárnap volt. Nézem a textust: még
nem vagytok elég erősek! Semmire sem emlékezem abból, amit prédikáltam.
Visszatekintve pedig ezt mondom: ha elég erősek vagyunk, ha nem ( elpusztul a
világ, ha nem vesszük tudomásul és a szívünkre, hogy a Szentháromságban nincs
magántulajdon, mert minden ami az Atyáé, a Fiúé is, és megfordítva is. Az Atya
mindent oda akar adni nekünk, mert tőle kaptuk az életet is. Mindent, mert hát a
szülők csak ilyenek. De nem azért akar mindent odaadni, hogy rossz testvérek
legyünk. Ki kell találni a módját a köztulajdonnak! Nem tudom, hogyan! De nem
lehet belenyugodni abba, hogy az egyik dőzsöl, a másik meg éhezik. Éhezhet a
testvérem? Miféle testvére vagyok akkor én neki? Ezt a gombócot le kell nyelni.
Enélkül nincs jézuskövetés, csak szövegelés a szeretetről... Azt meg minek? Hát arra
csak jó lehet, hogy elszégyeljük magunkat. S szégyenünkben tegyünk már valamit.
Valamit? Olyat, amivel elhallgattatjuk a lelkiismeretünk hangját? Ne olyat!
Nézem a naptárt. A következő vasárnapon pedig a Mag közösség
lelkigyakorlatát zártuk. Ez a lelkigyakorlat sem volt egészen zavartalan. Szombat este
lent a mosóháznál Csaba hatalmas tábortüzet rakott. Feri tíz liter bort is vett erre az
alkalomra a szomszéd Karcsitól. Reggelre maradt is valami belőle. Féltízkor
nyugovóra tértünk, de nem mindnyájan...(Itt most a NAPLÓ kihagy... mert
gyakorolni kell a diszkréció, az irgalom meg hasonló erényeket.) A textus ezen a
vasárnapon: Ti adjatok nekik enni! Erről sem lehetet mást mondanom, mint az előző
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vasárnapon. Az átkosban a vértanúság jutott mindig eszembe. Most meg a
hajléktalanok. Akármilyen is a szöveg, mindig odaugrik az eszem, hogy Jézus nem
nézheti, ha valamelyik testvérünknek hiányzik, ami nekünk nem. Vagy engem
hagynak emiatt ott, vagy történik valami. Csak az ne legyen, hogy ott se hagynak,
meg nem is történik semmi. Ez lenne a konstantíni fordulat, vagy közérthetőbben a
vakulj magyar!, vagy még közérthetőbben: kereszténység...de minek?
Budavári, 2001. július 6.
A fentiek példája legyen a júniusi utolsó széphalmi beszédem. Ott egészen
mása volt a textus, de csak ugyanazt mondtam. Mivel ez még képernyő előtt készült,
nem térdepelve, ide tudom írni.
Lukács az Apostolok Cselekedeteiben beszámol Péter pünkösdi beszédéről,
amelynek ez a vége: Alakítsátok át gondolkodásotokat, és keresztelkedjetek meg
valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a
Szentlélek ajándékát, mert nektek szól az ígéret és gyermekeiteknek... Akik pedig
hittek beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek
csatlakozott hozzájuk. - Háromezer lélek... - ez már döfi. Ilyen Péter-féle beszédre
vágyom én is; ilyet szeretnék magam is mondani. De hát ilyet Jézus se tudott, pedig
hát ő igazán gondolhatta magáról, hogy Vele és Benne van nemcsak az Atya, de a
Lélek is!
Legegyszerűbb lenne ezt mondanom erre: Honnan tudja Lukács ilyen pontosan
- Jézus után 80-ban -, hogy mi történt ötven évvel korábban pünkösdkor? Senki sem
élt már addigra a háromezerből! Aztán arra gondolok, hogy lehettek azért megbízható
forrásai is; mert senki sem él már azokból, akik látták 1514-ben Temesvárott, hogy
miként kényszerítették a kereszteseket arra, hogy sült dózsagyörgyhúst egyenek, s
még sincs semmi okom kételkedni abban, hogy megtörtént ez a furcsa lakoma.
Ezért aztán inkább hitelt adok a lukácsi beszámolónak. Hallgatósága mégis csak
kiabálta a Feszítsd meg!-et, így aztán nagyon is érthető, ha szíven találta őket Péter
beszéde, s megkérdezték tőle: Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak? Péter meg ezt
válaszolja nekik: Alakítsátok át a gondolkodásotokat, s keresztelkedjetek meg! Ha
Jézus is ezt mondta volna a pusztában az ötezer ember megvendégelése után, neki is
sikere lett volna, nem kellett volna elmenekülnie az őt királlyá tenni akarók elől.
Jézus valami mást mondott? Ezt: Alakítsátok át a gondolkodásotokat és higgyetek az
evangéliumban! Mi a különbség a keresztelkedés és az evangéliumban hivés között?
Egy egész világ!
Amit Péter mond, teljesíthető. Gondolkodás-átalakításra hív ugyan fel, de vele
egy lélegzetre megmondja, hogy mit is kell nem - gondolni, hanem tenni: meg kell
keresztelkedni. Ehhez könnyű viszonyulni: ezen már igazán ne múljék az idei
kavicstermés. Üsse part, bemerülünk a Jordán vizébe, úgy is nagyon meleg van már
júniusban Izraelben, legalább egy jót kirándulunk... De ha nem akarunk akkorát
gyalogolni, találunk vizet közelebb is. Jézus viszont a gondolkodásuk átalakításra
szóló felhívást azzal folytatja, hogy higgyenek a jóhírben. Hát az meg micsoda? Csak
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annyi, hogy boldogok a szegények, a szelídek, a tiszta szívűek, meg akik üldözést
szenvednek érte... meg a többi. Erre nem mondjuk, hogy ugrunk, kérem, rögvest; s a
kavicstermést sem emlegetjük,
A Péter-beszéd sikerének a titka, hogy elindul ugyan a jézusi nyomon:
Metanoésate, de utána azonnal vált: keresztelkedjetek meg. Vált, s e tőlünk mit sem
kívánó vallási cselekmény fejében ígér mindent, ami csak kell egy vallásos, és
mindenek előtt patrióta, vagy ha tetszik, nacionalista zsidónak. Mit? Elnyeritek
bűneitek bocsánatát, s nem kell drága pénzen áldozati állatokat vásárolni, azokat
elvinni a papoknak, hogy engesztelő áldozatokat mutassanak be Istennek. És még
mit? Elnyeritek a Szent Lélek ajándékát! - vagy tudják, mi az, vagy sem, de biztosan
valami nagyon jó dolog, hiszen tapasztalják Péteren, milyen lelkesen és bátran beszél.
S most jön a javak teteje: Mert tiétek az ígéret, meg a gyerekeiteké! Az ígéreten
minden zsidó egyet ért: az Ígéret földjét, amelyet most pogányok tapodnak, de ha eljő
a Messiás, minden másképpen lesz: nem fogják tapodni, alkalmas módon megkérik
majd a légiókat, hogy szíveskedjenek kivonulni, távozni országukból. Bizony!
Mert minden vallásnak van hit és erkölcstana. Az elsőt csak gondolni kell, de a
másodikat tenni is. A tennivaló erkölcsi törvényből meg vallási cselekményekből áll.
Rosszul csinálta Péter a dolgát? Vagy inkább Jézus dolgozott gyenge hatásfokkal?
Másképpen is kérdezem. Mikor hatékony az igehirdetés, ha az erkölcsi törvényt
nyomatékozza, vagy ha inkább bevezet a vallási cselekmények, tennivalók világába?
Nincs semmi kétség, a jóhír - a jóhír: szeresd felebarátodat, mint saját magadat.
Ebből születik meg a világformáló forradalom, a jézuskövetés, a kereszténység!!! A
kereszténység? De hát kinek? Ki vállalja? Ki teszi rá az életét a szegénységre, a
szelídségre, a parancsolásról lemondásra, az üldözöttség vállalására? Kinek kell az
egy dénár, kinek a másodrendű állampolgárság?
Inkább kellenek a vallási cselekmények. A szentségek, a szentelmények: a
betegek megkenése, a szentolvasó mondása, a Szűzanya tisztelete, a vasárnapi
templomba járás, és a zarándoklatok. Medjugorjeba vagy Csíksomlyóba. Ezek sokkal
kevésbé ráznak, mint az, hogy add el mindened, ne fogj fegyvert, a bíróságra se
menj! A vallási cselekmények egyáltalában nem ráznak, és mellékesen még béke is
tölti be szívemet tőlük, istenélményt is adnak nemegyszer. Az evangéliumi
eszményeknek pedig általában az a hatásuk ránk, hogy szépek ezek az eszmények,
szépek, de magunk sajnos, igazán sajnáljuk, teljesen, vagy alig érezzük
alkalmasaknak magunkat rájuk. Hagyjanak nekünk békét ezekkel, Jézus már
kiengesztelte az Atyát, mehetünk a mennyországba a megfelelős vallási
cselekmények, szentségek és szentelmények erejében.
Ez is kereszténység! A kereszténység - de minek? A Nato marad tőle Nato, s
költjük a dollár billiókat a sikeres embergyilkolásra, földünk csataterekké,
romhalmazokra rondítására, értékpusztításra... Ettől a kereszténységtől a Duchrowféle pezsgőspohárnak egyre szélesebb lesz a szája, s egyre hosszabb és vékonyabb
lesz a szára. Ettől a gazdagodásra sikerrel ráhajtó rétegek s nemzetek szépen vagy
csúnyán kipusztítják magukat, mert nincs kedvük gyermeket szülni meg nevelni,
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ahogyan a mi nemzetünknek is már rég elment a kedve tőle. Jézus elsírhatja magát
felettünk is: Budapest, Budapest, hányszor akartam egybegyűjteni gyermekeidet,
mint kotlós a csibéit..., s nem akartad... ezért pusztán hagyatik a házatok. Mások
költöznek bele, nem magyarok. Aki kihull, megérdemelte - énekelt Ady száz éve.
Volna egy igazi, jézusi kereszténység is, de kinek? S van egy ájtatos kereszténység
is... de minek? - Minek? Az is jó valamire. Mire? Mondok róla egy példabeszédet.
Most mesélni kezdek. Kovács, Varga meg Szabó bekerültek a Bokorba.
Megismerték az igazi evangéliumot. Tetszett nekik. De Kovácsnak betörtek a házába,
s elment a rendőrségre feljelentést tenni. Vargának meg annyira megtetszett a
jogtudomány, hogy bírói pályát választott. Szabó pedig informatikus lett, a felkínáltak
neki egy állást havi egy millóért. Mikor legközelebb találkoztak Jézussal, sohse
hallott dolgokat mondott nekik: Kovácsnak ezt: Aki elveszi a köntösödet... Vargának
ezt: Ki tett engem bíróvá köztetek...? Szabónak pedig ezt: Add el mindenedet...
Mindhárman nagyon szomorúak lettek, és távoztak... Mindez októberben történt.
Miközben mentek elfele Jézustól - szomorúan, mert nem tudtak tanítványaivá lenni -,
találkoztak egy katolikus pappal.
Megkérdezte tőlük: Miért szomorkodtok?
Elmondták. A papot mély részvét töltötte el. Éppen októberi szentolvasó-ájtatosságra
ment templomába. Meghívta őket: Majd a Szűzanya segít rajtatok! Kovács meg
Varga elment vele. Szabó meg ment tovább szomorúan hazafele.
Egy évvel később találkoztam velük. Kovács megszerette a szentolvasó
mondását, s a közösségét rávette arra, hogy találkozzanak minden héten; este, amikor
már lefektették a gyerekeket. Elmondta, hogy a legutóbb arról beszélgettek, hogyan is
tudnának egymás közelébe költözni, s valami Kft-t vagy Bt-t csinálni, ahol együtt
dolgozhatnának, meg egymás közelébe is költözhetnének. Vargát nem hatotta meg a
szentolvasó, otthagyta Bokor-közösséget: ha már Isten Országát nem is lehet csinálni,
csináljuk azt, amit lehet, és belépett a MIÉP-be. Szabó nem hagyta ott a közösségét,
hanem kifejlesztett egy elméletet arról, hogy biztosan az Istenben van a hiba, aki meg
tudja ugyan mutatni az embernek, hogy a jézusi úton kellene menni, hogy rend
legyen a világban, de vagy nem tud vagy nem akar hatékony segítséget nyújtani az
embernek, hogy megtehesse, ami kell az Isten Országához. Végeredménye Szabónak
egyelőre az, hogy Istenben van a hiba, hogy csak ilyen világot teremtett.
Vége a tanmesének, Visszatérhetek már Péter pünkösdi prédikációjára, s azt kell
mondanom, hogy nem is volt az olyan rossz. Nem, mert hatására - ha hihetünk
Lukácsnak - a megkeresztelkedők, e vallási cselekményt vállalók állhatatosan
kitartottak a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban. A hívek mind
összetartottak, és mindenük közös volt. Birtokaikat eladták, és az árát szétosztották a
szegényeknek, kinek-kinek szükségéhez mérten. Egy szívvel-lélekkel mindennap
állhatatosan megjelentek a templomban, és magasztalták az Istent. Az Úr pedig
napról-napra növelte számukat.
Úgy tetszik, hogy jók is lehetnek ezek a vallási cselekmények. Jézus is csak
imádkozott egyfolytában negyven napot, mielőtt tanítványgyűjtésbe fogott. A
Tizenkettő kiválasztása előtt is imádkozott egy egész éjszakát. Főleg akkor jók, ha
azért folyik az imádkozás, hogy istennektetszők legyünk, azaz teljesítsük a Mennyei
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Atya akaratát. Főleg akkor jók, ha nem a Mennyei Atya akaratának teljesítése helyett
imádkozzunk. Ha pedig azért imádkoznánk, hogy tudjunk olyan egyházat csinálni,
amelyben följelenthetünk nyugodtan, bírók is lehetünk nyugodtan, gazdagok is
lehetünk nyugodtam, akkor jobb, ha egy vastagot káromkodunk Isten ellen, aki egy
ilyen piszok világot tudott csak teremteni. Mert ebben a káromkodónak még van
reménye az Istennek. Ez a káromkodó azon fog gondolkodni, hogy ne csupán
magyarázza, hanem megváltoztassa ezt a világot (Karl Marx). A káromkodó még
dolgozhatik az Istennek is. De aki imádságban elfogadja azt a szemét, és rendnek
nevezett rendetlenséget, ami a világban van, annak az imádkozónak csak egy
reménysége lehet: Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik!
Holnappal véget ér a liturgiában a húsvéti idő, s folytatódnak az évközi
vasárnapok; immár a 9. következik. Én is elbúcsúzom, csak szeptember 8-án jövök
újból, mert a Bokorban a nyár - a lelkigyakorlatok ideje. Egy vallási cselekményé,
amelyen imádkozni tanulunk. Titeket is hívlak reájuk. Mindnyájatokat, akiknek még
nincs meg a lelkigyakorlatos helye és ideje.
Holnap a Bokorban ifjúsági mise lesz, amelyikre le kell gyártanom egy kérdő
mondatot. Megvan már. Ez lesz: Te Kovács vagy-e, avagy Varga, netán Szabó? Talán
használhatjátok ti is e kérdő mondatot, amikor megfogalmazzátok a magatok
egyetemes könyörgését!?
Budavári, 2001. július 7.
Holnap vasárnap, s Matyi már telefonált is Bokorligetről, hogy jönnek ám. Mi ez
a Bokorliget? Mondom: Magyarország, Veszprém vármegye, tapolcai járás, kis
község a Nevegy völgy szélén, a Káli medencétől keletre. Egyéb meghatározásait
most nem említem, csak legfőbb nevezetességét: határos Budavárival, miként Szeged
Tápéval. Szeged híres város, / Tápéval határos Ez adja a rangot Szegednek.
Szentantalfának meg más. Mikor 84 nyarán kemény 45 000 Ft-ért megvettem
Budaváriban a nyeles telket, a rajta levő romháznak Tál Tóni tette rendbe a tetejét:
adott lécet, szöget, cserepet meg nem tudom hány napi munkát. Hétszáz forintot
fizettem érte. Segédmunkás két heti bérét. Az asszony előtt adtam oda neki a pénzt.
Tóni oda is adta az asszonynak, csak egy százast fogott vissza, azt könnyű helyre
tette. Veszprémbe járt a hajnali busszal, dolgozni a lógerbe, azaz a fatelepre, s a
buszon nem szondáztak a rendőrök. Kellett a pénz az embernek is.
Az asszony is tudta ezt, aki nem volt akárki: Hazafi Ilonkának hívták, s vagy
harminc évvel korábban Kaszap Márti mellett volt babysister Pécelen. Hogy került
oda? Úgy, hogy Márti nagyapja a református iskolában volt tanító Antalfán, s innen a
barátság Ilonkával, aki antalfai lány volt. Ennek férjétől, az ezermester Tónitól
kérdem egyszer munka közben ( én voltam a segédmunkása (, hogy Budaváriban
született-e? Nem, hanem Ótafán ( válaszolta. Hol...? Nem érti, hogy mért nem értem.
Tanulni kell a helyi nyelvet is. Szentantalfa ( Ótafa. A másik szomszéd község meg
Jakafa. Innen való Annuska is, a sok neves piaristát adó Szentjakabfáról, amely még
tartományfőnököt is adott a piaristáknak.
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Mindezt csak azért mondom, mert Bokorliget Ótafán van. A térképen még nincs
rajta. A térképen csak a falut nyugatról határoló Hangyástető olvasható. A tetőnek alja
is van, s annak a 25 hektárnak, amelynek mi a Bokorliget nevet adjuk, falubeli neve
egyelőre még Hangyásalja. Hogy Bokorliget volna, egyelőre még nem mutatja más
csak egy ménkű nagy emeletes faház, meg biokultúra, meg nyaranként ott sátorozó
Bokor-ifjúság, amely sűrűn mártózik a Balaton vizében, amely onnan csak öt
kilométerre van. Ők már autóval vagy busszal járnak, de Márti ötven éve még gyalog
ment le a vízre Csepütésen. Kérdeztem is tőle, hogy mi az. Hát egy ösvény ( a
Balatonra.
Szóval ez a Bokorliget, ahonnan Matyi telefonált. Matyi pedig egy derék
ajkarendeki magyar ( a neve is mutatja: Schnur Mátyás (, akinek felnőtt gyermekei
vannak, az egyik már tanítónő, a kisebbik meg, a fiú, Piliscsabán tanulja a
bölcsészetet Pázmány egyetemén S Matyi most mindenféle pereputtyával
Bokorligeten táborozik. Ezért telefonál onnan, s mondja, hogy fürdés után, misém
végére átjönnének fia bölcsész barátai egy kis esti beszélgetésre, ha ráérnék, s
másnap reggel meg jön az egész tábor, ki biciglivel, ki autóval, misére, és lesz gitáros
is, a Jani lánya, aki a Patrónában tanulta a mesterséget. Én mondom, hogy szeretettel
várom őket. Meg is jönnek a misém végére. Leülünk a nagyasztalhoz. Összesen heten
vagyunk. A Matyi meg a fia, annak négy barátja, meg még én. Teri hozza a nyári
almát, meg valami gyorsan fogyó süteményt, amely kimaradt a vasárnapi készületből,
mert csak olyan másodosztályú.
Bemutatkozás. Ők tudnak rólam, én csak Matyit meg a fiát ismerem, a többi
négyet nem. Kérdés nincs, csak egy. Aki felteszi, teológiát is tanul: Hogyan lehet
megközelíteni az ifjúságot? Én, a 83 éves, vagyok a leghivatottabb megválaszolni ezt.
S mondom: előadni a Marica grófnőt, zarándok utat szervezni Medjugorjéba és
Csíksomlyóra, foci bajnokságot szervezni a szomszéd települések fiaival, lányaival,
sakk-kört hívni létre, stb, akármit lehet csinálni, csak véletlenül sem foglalkozni
azzal, hogy Jézus mit akart, mert ebből baj lesz, nagy baj, és eretnekség. Tudom
tapasztalatból, s mondom rá a példákat életemből. Azt kell nagyon pontosan
tudatosítani, hogy Jézus mit akart. Egy országról álmodozott, amelyben mossuk
egymás lábát, mindenkinek elég az egy dénár, s ha véletlenül pofon vág valaki,
megmagyarázzuk, hogy van a képünknek másik fele is, mert a kardnak a hüvelyben a
helye... stb. A tanítványai azt hallják tőle, hogy boldogok a szegények, a szelídek meg
az üldözöttek. Arról álmodozott, aminek minden normális fiatal az ellenkezőjét
akarja.
Sietniök kell. Betty, a tanítónő, Matyi lánya a háziasszony Bokorligeten, csak
egy fél órácskát kaptak. Maradtak is nálam másfélórát. S még az est leszállta előtt
autóba ülnek. Hatan.
Gyuszi bácsira emlékezem: Pilisszentlelken volt plébános, első
lelkigyakorlataink színhelyén. Volt egy Trabantja. A pilisi ruszki katonáktól kapta (
igen előnyös áron -hozzá a benzint. Azoknak is kellett egy ki pótlás, s a kincszári
benzin nem kért kenyeret. Ebben a futóműben nem hatan fértek, hanem nyolcan, még
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a csomagtartóban is ültek. A busz csak a hegy lábáig hozta a lelkigyakorlatozókat.
Onnan meg Gyuszi bácsi fuvarozta fel őket, két-három fordulóval. Ehhez képest
bölcsészeim ( úri módon hajtottak el. Hogy Betty mit szólt a vacsorára későn
érkezőknek, nem árulta el másnap Matyi. Csak ezt: Bejött, amit az este csináltál
velük. Még éjfélkor is vitatkoztak...
Budavári, 2001. július 8.
Másnap 8-kor elsőt harangoztam. Mire másodikat, megjött a tábor eleje.
Megjöttek György Zoliék is Ajkáról. Két nagyobbik fiuk,. Marci és Bálint
ministráltak. A kis Töltl Erzsi volt a gitáros, akinek Betty melléje ült, és mint okos
felnőtt vigyázta, mit tesz a kisebbik. A bölcsészek olvasták az olvasmányokat, csak az
evangélium maradt rám. Én meg olvastam: kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és
elküldte őket kettesével... Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne
vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát... Gyógyítsátok meg a betegeket, és
hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa...
A prédikációban folytattam a magam tegnap esti szövegét. Hogy Jézus
bárányokat küld a farkasok közé, meg hogy erszényre, úti poggyászra nincsen semmi
szükség ( ezt a NATO-ba és neoliberális kapitalizmusba kiválóan bele-nem-illő
szöveget elmondtam már bölcsészeimnek tegnap este. De a mai textus másról is
tudósít. Minden forradalomnak van tartalma és formája. A jézusinak is. A tartalom (
ez a bárány-farkas meg sem erszény, sem tarisznya... nóta. A forma pedig: hogy
nemcsak a Tizenkettő van, hanem kiküldött még más hetvenkettőt is. ( Isten Országát
nem lehet papok-hivők-képlettel csinálni. Azért nem, mert ebben a képletben egy
elkötelezett emberre jut ezer, s rossz esetben ( s ez van ma ( tízezer hívő, azaz elnem-kötelezett ember. Ha pedig egy embernek, a papnak a dolga összetartani tízezret,
akkor ez azt eredményezi, hogy nem tart össze senkit. Elég szegénynek
leadminisztrálnia tíz templom, tíz parókia birtokviszonyait meg dologi s személyi
költségeit. A hívőkből pedig néhány százalék jelenik meg a vasárnap szentmisén,
amelyet a pap lóhalálában mond el, mert még más négy helyre is el kell jutnia
szegénynek. Találkozik is híveinek öt-tíz százalékával. No, nem hetenként egy fél
vagy háromnegyed órára, csak havonta kétszer, vagy inkább egyszer sem. Kivéve
néhány derék öregasszonyt 70 és a halál között. A hetvennél fiatalabbakkal már
kevésbé találkozik, mert. azok még jók babysisternek.
Jézus képlete nem ez volt. Ő tizenkét emberrel foglalkozott, nem ezerrel és
tízezerrel. Prédikálni prédikált sokaknak is, de életét a Tizenkettővel osztotta meg.
Napi 24 órában volt velük, s haláláig. Úgy gondolta, hogy csak ilyen időráfordítás
mellett lehetett reménye abban, hogy a híveinek soha nem nevezett tanítványai
megértsenek valamit az Ország titkaiból. Nem papokra van szükség az Isten Országa
elérkeztéhez. Nem egy elkötelezettre, szemben az ezer vagy tízezer el-nemkötelezettel. Hanem mennyire? Hát egy elkötelezettre annyi juthat, mint a maga
esetében: kereken ( tíz még el-nem-kötelezett. Ha az emberiség létszáma hatezer
millió, akkor már hatszázmillió elkötelezett ember is elég. Ha egy ország lakóssága
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pedig tízmillió, akkor már egy millió elkötelezett elég is. Mert mindegyikükre jut tíz
el-nem-kötelezett, s az elkötelezetteknek az a dolguk, hogy ezt a tízet is elkötelezetté
tegyék. Ez Jézus ügye forradalmi újdonságának a formai oldala.
Egy nyugodt fél órám is alig volt a mise előtti térdepelésre, de azért az ihlet
megszületett, s éreztem a döbbenetet a prédikáció alatt, s hogy a kanál megáll a
levegőben. A mise befejezés előtt, szentáldozás után, még leültem a műanyag-fotőjbe.
Nem gubbasztani, hanem összefoglalni a mondottakat. Valami ilyesmit mondtam: a
Bokor ( ilyen vállalkozás volna,. ilyen egy a tízhez. Hazánkban még valamivel
kevesebben vagyunk az egymillió elkötelezettnél. Lehet jelentkezni... Csak az jöjjön
katonának, aki ilyet szeret.
Csöngetőpénz is volt: három és félezer forint. Azért ilyen sok, mert e napon volt
a családi nagytalálkozó is, már mint az én vérszerinti családomé. Úgyhogy puszi
jobbról, puszi balról, a mise után gyorsan elbúcsúztam a bokrosoktól. Lesz-e
folytatás? Megkeresnek-e még Pesten a piliscsabai bölcsészek? Mert csak akkor jött
be ( legalább is az én reményem szerint.
S mentem befelé a családi nagytalálkozóra. Hát az csak kistalálkozó volt.
Valamit mondok e találkozókról. A legelsőt negyven éve rendeztem még
Mátyásföldön, a szülői házban, a börtönből nem rég szabadulva: apám 70.
Születésnapját ünnepelendő. A következőt pedig 15 éve rendeztem, már itt,
Budaváriban, amikorra felépült a ház. Azóta minden évben sor került rá; párszor
másutt, de javarészt itt. El kell mondanom, hogy kik alkotják ezt a nagycsaládot. A
kiegyezés évében született anyai nagyapám és nagyanyám. Hét gyerekük volt, köztük
anyám is. Ők adják az első két nemzedéket.. A mátyásföldi találkozón, '63-ban még
ott voltak, de az első óbudavárin ('86) már csak az unokák, a harmadik nemzedék,
melyhez én is tartozom. A húszas években még együtt játszottunk a nagyszülők
lipótvárosi lakásában, szemben a Nyugatival. Hárman jöttek el belőlük a találkozóra,
s kitettünk hárman együtt több mint 240 évet. A dédunokák ( a negyedik nemzedék (
közül öten jöttek el, s az ötödik nemzedékből már csak ketten: érettségi előtt álló két
fiatal hölgy. A hatodik nemzedéket pedig senki sem, pedig volnának már bőven. Akik
nem jöttek el, azoknak fontosabb dolgaik voltak.
A találkozó lefolyásának szigorú liturgiája van. Mise után bejöttünk a házba,
azaz csak a kertbe, s leültünk az orgonásban, a Csabáék bütykölte padokra - ott
voltunk árnyékban. Odahozta Teri az enni- és innivalókat. Majd elkezdődtek a
beszámolók. 15 éve Ádámosy Margit megrajzolta családfát, a hat nemzedéket: így
mindenki megtalálhatja magát rajta, meg azt is, aki beszél, s akiről beszélnek. A
fiatalok kezdik a beszámolót. Az öregek maradnak a végére. Nagy udvariasan előre
engedtem Kamilla nővéremet, aki másfél évvel előttem született, s ezt a súlyos
hátrányt azóta se tudtam ledolgozni. Mire rám került a sor, már harmadik órája
folytak a beszámolók, s csak ennyit mondtam: láthatjátok, hogy fáradt öreg ember
vagyok, s már 23.éve nyugdíjban. Kitört a felháborodás. A bérmakeresztfiam
körülnézett a társaságon, és kijelentette: Nem fogadjuk el a beszámolót! Aztán
bevallottam, hogy mit csinálok, télen meg nyáron. Mennyi a lelkigyakorlat meg a
csoportösszejövetel, meg hogy van Koinónia meg Napló is. Tudtak még a Szellemi
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Búvároknál viselt dolgaimról is. A hierarchiához fűződő kapcsolataimat nem
érintették, én sem hoztam elő. Egy részük jámbor katolikusnak látszott. Amikor
elmentek, megajándékoztam őket a 11 Napló-füzettel.
Közben átültünk a Matyi-féle ebédlőasztalhoz - árnyékot keresvén a lassanlassan vén-lesz diófánk alá. Megvolt az ebéd is. A hagyományos málnaevés ugyan
elmaradt, amely régebben a találkozók legfőbb attrakciója volt: mindenki annyit evett
belőle, amennyi befért. A találkozás előtti napon nagy lapos ládákba szedtem a
málnát... Kipusztult a gondos ápolás meg az aszályok következtében. Helyette
tavalyi mandulával szolgáltam. Én törtem, egy negyedik nemzedékbeli férfiú (Fáró)
pucolta, a többiek meg ették. Megmutattam még a házat is, az újdonságokat: a
kutyaólat, a kibővített tetőteret, meg a kilátást az erkélyről...A végén ( búcsút vettek.
Utána kemény munkakövetkezett. Mindent összeszedni, elmosogatni, helyére
tenni. Jó másfél órába tellett. Nem vacsoráztam már, mert egész nap csak zab... Még
két sakkpartit játszottuk, aztán lefeküdtünk, mert másnap reggel már Pestre kellett
utaznom, hogy Horváth Jánossal meg Stupovszky Anikóval találkozzam valutaügyben. Anikó azt mondta, hogy jókor jöttünk, mert megy fel a dollár meg a márka.
Itt ér véget a Napló 12. füzete. S a 13. Mikorra készül el? Homérosz adja meg a
választ: theón en gounasi keitai! Ugyan van már megint ógörög-tanfolyam, de azért
biztos, ami biztos, inkább lefordítom: az istenek térdén fekszik. Ez a válasz.
A Napló tíz füzetenként megrendelhető 1 000 Ft-ért, s genetikus úton ér célba a
Tájékkal és a Koinóniával együtt. Postán is eljuthat 1 400 Ft-ért. Megrendelhető
Kovács Teréznél (122 Bp. Városmajor u. 47/B).
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Budavári, 2001. július 15.
Kedves Gyurka bácsi! A Matyi vagyok, Szilasbalhásról. A Röjtökmuzsaji Matyi.
Csak azért mondom meg a falumat is, mert még soha nem írtam Neked e-mailt, s nem
szeretném, ha valakivel összekevernél. Köszönöm a Naplóidat, amiket nagyhéten
kaptunk Tőled, s melyek lelkes olvasója lettem. Tulajdonképpen azért ragadtam
billentyűzetet, mert az Újévi naplóból: Városmajor, 2001. január 27-i gondolataidra
szeretnék reflektálni.
/1./ A munkásosztály ugyanazért figyelt a Jóisten Marx Károly nevű tolmácsára,
amiért a Genezáret-tavi halászok a Jézus nevű tolmácsra. Mindketten gazdagodni
akartak. A munkásosztály és a halászok is csak azt látták, hogy az osztozás
eredménye az lesz, hogy nekik is több jön a konyhára. A szegény réteg csak nyerhet
az osztozással, hát persze, hogy csinálja a propagandát. A történelem mindössze csak
egy-két őrültet produkált (pl.: Assisi Szent Ferencet), aki hajlandó volt a gazdag
rétegből csatlakozni ehhez a programhoz. A többiek szomorúan távoznak (Mt 19,22).
/2./ Ma sincs másképpen A szerdai (ápr. 25-i) közösségi találkozón arról volt szó,
hogy a bankszektorban dolgozók lapátolhatják-e majd a földet az Isten Országában?
Eredmény: a./ Nem az számít, hogy mit dolgozik az ember, hanem az, hogy osztozikvisszajuttatom az általam kizsákmányoltaknak. b./ A bankszektorban dolgozó is lehet
jó fej, kedves, aranyos, tele jó gondolatokkal, adakozhat, karitatívkodhatik, osztozhat,
és még egy csomó jézusi dolgot művelhet. Ez számít, nem a munkakör, hiszen mit
csináljon a szerencsétlen, ha egyszer ezt a munkát szereti? Ez kicsit nekem hasonlít
ahhoz a Pistihez, akivel a Csiszár műsorban együtt szerepeltél. Mit csináljon
szerencsétlen, ha egyszer az erőszak a hivatása? Jézus egészen másképpen gondolja
ezt: Máté (Lévi) sem maradhatott vámos. Nem mondhatta Jézusnak, hogy
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megígérem, hogy jó fej leszek, kedves, aranyos, osztozkodó, csak hadd maradjak
meg a vámszedő asztalomnál, hiszen annyira szeretem csinálni.
lelkes, öntudatra ébredő 16-17 éves korosztály vevő a dumánkra. De ők is csak addig,
amíg az egzisztencia szele meg nem csapja őket. Aztán már kényelmetlenné válik,
mert csábít a pénzesebb szakma. Még azt is megetetjük magunkkal, hogy az a
hivatásunk, meg hogy a több pénz szükséges az életkezdéshez, a családalapításhoz.
Holott családot még eszünk ágában sincs alapítani, de azért gondolnak már a jövőre.
Aztán kifizetjük az Istent Apucizással, karitatívkodással, de tudat- és életmódátalakítást nem vagyunk hajlandók vállalni, csak a kényelmesebb, a pénzesebb
irányba menni,
/4./ Gyurka bácsi! Életképes ez a jézusi program? Vagy csak egy-két őrültnek
szánta Jézus? Ennyire szervesen hozzátartozik az emberi természethez a többet
birtokolni akarás? Ha az emberi természet része, akkor a jézusi program
természetellenes, megvalósíthatatlan. Vagy az a küldetése az embernek, hogy
fölülemelkedjen ezen a természetén? Az Istentől kapta ezt a természetét?
Kíváncsian várom, hogy mit gondolsz az ember birtokolni vágyó természetéről.
Előre is köszönöm. Szia! Matyi
Ui: A Tájékban olvastam a Budaváriban tartandó nyári lelkigyakorlataidról. Ha
lehet, szeretnék jelentkezni, és elvinni Hozzád az énekkarosaimat. Kb. 15 főből állna
-it
szemeltük ki, ha még szabad ez az időpontot.
Budavári, 2001. július 20.
Hát ilyen levelet is hoz nekem az elektrónikus posta. Meg sem érdemlem. Csak
gyorsan telefonáltam, hogy jöjjenek a választott időpontban, és kész. Amikor
megjöttek, a bevezető estén, amikor összeírjuk a hozott kérdéseket, Matyi azt
mondta, hogy ő már megírta nekem a kérdéseit. Alig emlékeztem rájuk.
Nemcsak a Naplóba, hanem a Koinóniába is beraktam a két széphalmi és
bokorportai beszédemet, amikre botrányosan nem kaptam semmi választ. S ami még
botrányosabb: amikor megkaptam a választ Balhásról, arra meg nem válaszoltam.
Miért? Alighanem időzavarban voltam: csak gyorsan felhívtam Matyit: szabad még a
kívánt dátum, jöjjenek csak. Aztán totál megfeledkeztem Matyi kérdéseiről. Hát ilyen
vagyok. Én vétkem, én vétkem... De mint látható most bűnbánatot tartok, s ennek
jeléül válaszolok minden erőmből. Hogy kendőzetlenül is válaszolhassak, ezért a
Szilasbalhás meg a Röjtkmuzsaji. Gondosan eltűntettem vele várost és nevet. Így
aztán beszélhetek bátran, nem fogok személyiségi jogot sérteni. Mentelmi jogomat
sem veszélyezteti semmi. Mindenek előtt ideírom, hogy mire válaszolt a Matyi: a
január 27-i NAPLÓ-szöveget, hogy az olvasónak ne kelljen keresgélnie…
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Mi teljesedett be azon a názáreti napon?
„Az Úr Lelke van énrajtam, mert felkent engem,
hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el,
hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak,
és a vakoknak szemük megnyílását,
hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat,
és hirdessem az Úr kedves esztendejét.”
Ez Izajás szövege. Az az érdekes, amit utána mondott Jézus. Miután leült. Azt
mondta, hogy ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok, avagy az
ökumenikus fordítás szerint: ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Ez utóbbi
a szöveghűbb fordítás. Mit akarhatott mondani vele? Lukács ezt a názáreti látogatást
és szöveget teszi az egész galileiai tavasz élére, amelynek végén Jézus sorsa már
eldől, és tudja már, hogy a „főpapok, írástudók, vének” végeznek vele. Négy választ
is felkínálok. Lehet ezekből választani, vagy ötödiket keresni. Hozzáfogok.
Azért kente fel az Úr Lelke Jézust, hogy ellene mondjon annak, ami a világban
folyik! Azt a Jézust kente fel a Lélek, aki elsírta magát Jeruzsálem pusztulása felett,
amely el fog pusztulni, kő nem marad kövön, mert nem ismerte fel látogatása idejét.
Nem ismerte fel, hogy az Isten Fia látogatta meg Jeruzsálemet és Názáretet is. A Fiú,
aki hüvelyébe dugatta a kardot, s nemet mondott az uralkodásra, s különösen a
Mammonra, a gazdagságra. Nemet mondani jött Jézus arra a világra, amely ismeri a
kardot, az uralmat, a többet birtokolni akarást, s ezért gyártja a szegényeket, a
foglyokat, az elnyomottakat, a megkínzottakat s mindenekelőtt az elvakítottakat.
Kitalálta Jézus az antipolitikát, az Isten Országát, amely csak a segítést, az osztozást
és a szelídséget ismeri. Nevezzük ezt az első választ politikainak.
Második válasz: dehogy is gondolt erre Jézus. A történelemhez nincsen
küldetése. Az a Sátáné! Az urak világáé. Az uraké, akik csalnak, rabolnak, ölnek, és
kimódolják, hogy a kis csalók, rablók, gyilkosok mint törvényeiknek, sőt, az Isten
törvényeinek áthágói is, megtöltsék a börtönöket. Az állam, a törvény – én vagyok!
Mondja és gyakorolja minden diktátor. Sőt: maga az Isten adta a hatalmat neki ehhez:
Isten kegyelméből király, vagy akármi, minden esetre úr és parancsoló a többi ember
felett. Hozzájuk ne nyúlj, mert a máglyán végzed te is! Hát akkor – kérdem
tisztelettel vagy tiszteletlenül – mi a fenének kente fel Jézust az Úr Lelke? Azért,
hogy el ne tévedj az előző irányba, ne menj be a zsákutcába, hanem járd be erőd
szerint a nyomortanyákat, a hajléktalanok szállásait, menj el az éhezők közé, mint
Kalkuttai Teréz anya, s tedd a jót körbejárva azon a helyen, ahol élsz, és gyógyítsd
meg a betegeket, ahogyan Jézus is tette. Az evangéliumok summásan gyógyítási
történetek. Adjunk már nevet e második válasznak is. Nevezzük karitatívnak.
Ez a második válasz már pedzi a dolgot, de nem fúr elég mélyre, nem ez a válasz
a kérdésre. Kívülről kezdi a megváltást, s nem jut el a dolgok gyökeréhez. Jézust
azért kente fel az Úr Lelke, hogy teljesebbé tegye az ember örömét. Jézus azt akarta,
hogy az ember megtalálja az Istent. Hogy nincs kivetve magányosan ebbe a világba,

4

Nyárközépi napló

ahogyan átélik és mondják az egzisztencialisták. Hogy Atyja van, akit Apucinak
szólít, akinek az ölén megszűnik magánya, és egyesülhet Istenével. Aki ugyan
kivetette őt ebbe a világba, de csak próbára tevés céljából. Azért hogy e rövid élet
nyomorúságos kis vacak élvezetei között el tudja mondani: Quid hoc ad aeternitatem!
Mi ez az örökkévalósághoz képest?! És csak az Isten és csak az ő öröme felé
forduljon. Adjunk nevet a harmadik válasznak is. Legyen ez az adorációs válasz.
E túlságosan is jámbornak tetsző válasz gyökerében igaz volna, ha nem volna
vészesen csak transzcendens. Nem látja a földi életet kívánatosnak, elvágyódik. pedig
van e földi létnek önmagában is értéke. Ha igaza volna, akkor az optimális megoldás
az volna, hogy menjen el mindenki karthauzinak, néma barátnak, néma apácának.
Inkább a modern pszichológia személyiség fejlődésének irányába kell menni. Jöjjetek
hozzám mindannyian, akik fáradtak vagytok, s én megenyhítlek titeket! Jézust azért
kente fel a Lélek, hogy megtaláljuk és kiteljesítsük magunkat. Ne másnak a zsebében
hordjuk lelkiismeretünket. Ne kívülről mondják meg nekünk, hogy mit tegyünk.
Szabad személyiséget akart, nem agymosottat. Azért kente fel a Lélek Jézust, mert
meg akarta szüntetni, hogy ember magyarázhasson embernek. Ebből akarta
kiszabadítani. Mindannyian Istentől tanítottak lesztek! S ha elérem a szabadságnak a
teljességét, majd fogom tudni, hogy mit csináljak. Szabadságra hívott meg minket.
Nevet kellene adni e negyedik válasznak is. Legyen ez az Istentől kapott érett
személyiség válasza.
Melyik válasz hozza meg az Úr kedves esztendejét? Melyik teljesíti be végre azt,
amiért Jézus jött? Az apolitikus, a jótettekben bővelkedő, az imádságos, a szabad
személyiséggé lett ember az, amit Jézus akart?
A názáreti prédikátor mindenesetre azt mondta az izajási szövegről, hogy a
szöveg azon a napon, amelyen prédikált – ma! – beteljesedett. Mi teljesedett be? Az,
hogy a szegényeknek, foglyoknak, vakoknak, megkínzottaknak jó hír mondatik, és
meghirdetődik az Úr kedves esztendeje. Az Istené, aki szolidáris a szegények,
foglyok, vakok és megkínzottak táborával, és nem szolidáris azokkal, akik okozói a
szegénységnek, a vakságnak, a rabságnak, a kínzásnak.
Ebből következik, hogy össze lehet szedni Kalkutta utcáin vagy másutt a
haldoklókat, de ettől az Úr kedves esztendeje még nincs itt. Nincs, amíg az embernek
utcán kell meghalnia, mert az állatnak is van istenteremtette vacka, amelybe
belebújhatik. Apucinak is lehet szólítani az Istent, de az Úr kedves esztendeje nincsen
itt, amíg odajöhet hozzám 1952 karácsonyán a Markó utcai fogházban a szocdem
szervezett munkás, és mondhatja: Uram, ne készüljön itt nekünk karácsonyestet
csinálni, mert Isten nincs. S ha volna, akkor mindenekelőtt őt kellene megjavítani,
hogy ilyen piszok világot teremtett. Elnémultam sok okon. Többek között azért, mert
amíg mi apuciztunk, az egyház minden apucizás ellenére is elvesztette a
munkásosztályt, amely akkor már a maga egészében Istennek egy Marx Károly nevű
tolmácsára figyelt, mert tőle várta a szabadulást, az Úr kedves esztendejét. A
személyiségünket is fejleszthetjük, de ha – Istenben, egyházban, Bokorban csalódva –
arra az eredményre jutunk, hogy semmit sem tehetünk (mert maga az Isten teremtette
asszimetrikusnak az embert, amilyennek Ancsel Éva lát minket, s ezért valójában

5

Nyárközépi napló

nem lehet segíteni rajtunk...), akkor fejlett személyiségünk számára mindenféle „Ma
beteljesedett!” harsány kiáltás legfeljebb csak naivitásnak minősülhet. Annak, mert
amiről Izajás álmodott, s amit Jézus nagy naivan lehetségesnek tartott – az Úr kedves
esztendeje –, az nem lehetséges.
Csak a szegények, foglyok, vakok, megkínzottak felszabadulása hozza meg az
Úr kedves esztendejét. Hogy a szabadító aztán Apucinak fogja szólítani az Istent,
körben járva jót fog cselekedni és Istentől tanított lesz, azaz nem emberi tekintély
szavára fog hallgatni – mindez velejár az Istentől akart szabadítás műfajával. De jót
tenni, imádkozni, érett személyiségnek lenni – lehet a szabadítási program vállalása
helyett is, és lehetnek mindezek a magatartások a program vállalásának velejárói is.
Ha helyette csinálom, akkor a „főpapok, írástudók és vének” békén aludhatnak. Ha
viszont a szabadításon is töri valaki a fejét, akkor a főpapok megácsolják a keresztet,
elsétálnak alatta és mondhatják: Szálljon le a keresztről, s mi hiszünk neki! Nem
szállt le, s nem hittek neki.
Van-e módunk folytatni, ami Názáretben kezdődött? Ez itt a kérdés! Ha még
érdekes az, hogy Jézus miért jött és mit akart? Ha nemcsak egy szerencsétlen
flótással van dolgunk, akit az urak a maga helyére, ti. a Golgotára raknak!? Ha ő az,
akire rábízhatjuk magunkat? Ha megegyezik vele, programjával Istentől kapott
lelkiismeretünk szava!? Ha van szimetria?
Mi volt a názáretiek reakciója a bejelentésre? Kérdezzük meg Lukácsot. Ezt
válaszolja rá: Mindnyájan helyeseltek neki és csodálták szavait, melyek kellemesen
ömöltek szájából. Lukács nem volt szemtanú. Nem is tudja megmagyarázni, hogy
miért is fordulnak Jézus ellen a názáretiek. A szemtanúkhoz fordulunk, tehát Márkhoz
és Mátéhoz, akik a beszéd tartalmáról nem, csak arról tudósítanak minket, hogy Jézus
bement a názáretiek zsinagógájába, és tanította őket. A názáretiek reakcióját Márknál
is Máténál is ugyanaz az ige jelöli. Kénytelen vagyok az eredeti szöveget mondani:
ekpléssein. Az ige főneve: plégé (a latin plaga) csapást jelent, s az ebből képzett ige
jelenthet – a nagyszótár szerint – megdöbbenést, rémületet, elutasítást; tehát pontosan
az ellenkezőjét annak a helyeslésnek, amiről Lukács tudósít. A katolikus fordítás
csodálkozást hoz, az ökumenikus meg álmélkodást. s így kénytelen vagyok Csia
Sándor magyarítását idézni: megdöbbentette őket, sokan megdöbenve szóltak. A TOB
is a francia frapper igét használja: magyarul frappirozta Jézus a názáretieket. A szótár
nyomán sok mindent érzek bele ebbe az ekpléssein igébe, mert figyelek az
evangélisták szóhasználatára. Igénk ugyanis 12 ízben kerül elő az evangéliumokban,
s többek között ez az ige jelzi a tanítványok reakcióját is, amikor Jézus a tevehasonlattal magyarázza meg nekik a gazdagok üdvözülési lehetőségeit. Az
ökumenikus fordítás ehelyt már Csia Sándor szavát használja: a tanítványok
megdöbbentek, a katolikus fordítás is vált: Máténál megdöbbenést fordít, ha Márknál
marad is a csodálkozás. A fordítói koronát mégsem Csia kapja. 1541-ben látott
napvilágot az első teljes magyar Újszövetség. Erdősi Sylveszter János magyarította.
Erdősi humanista volt: Erazmustól tanult görögöt, a görög eredetiből fordított.
Idézem úgy, ahogy írva van, a majd félezer éves magyar szöveget: Az tanítványok
kediglen elrímülínek az ű beszídin. (Szatmári volt, íző nyelvjárásban beszélt, s nem
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volt még az Akadémiának helyesírási szótára.)
Bizony a tanítványoknál is a teljes elutasítást és rémületet jelentette a döbbenet,
amellyel tudomásul kellett venniök, hogy – könyörgöm – a gazdagok ki vannak zárva
az Isten Országából. Hasonló rémület vett erőt a názáretieken is Jézus Izaiásmagyarázatának a hatására. Mitől rémültek meg a szegény názáretiek? Hát ezt nem
tudjuk. Tudni csak azt tudhatjuk, hogy elkezdtek arról beszélni, hogy Jézus ács, meg
ácsnak a fia, meg Mária az anyja. s hogy a testvéri meg a húgai itt laknak közöttük.
Tudni csak azt tudjuk, hogy valamit kérdésbe tesznek. Ezt: Honnan ez a nagy
bölcsesség? S válaszolnak is rá. Az elutasítás válaszával. Máténál, Márknál
ugyanazzal a szóval: és megbotránkoztak benne.
Csak ez az elutasítás magyarázhatja meg Jézus váratlannak tetszhető
ellenreakcióját, amely oly bőséges rajzot kap Lukács ma hallott szövegében –
hazáról, tolmácsról, Illésről, Elizeusról. Ezeknek értelme, hogy a pogányok is jobbak
a názáretieknél. A názáretiek viszont-reakciója meg már vérre megy: a jámbor
hallgatóság gyilkolni is hajlandó. Jézus azonban megmenti őket ettől: egérutat vesz
előlük. Nem mondom újra, amit úgyis hallottatok.
Helyette inkább kérdezek valamit. Mi háborította fel a jó názáretieket ennyire?
Csak a lélektani regény eszközeivel kísérelhetem meg a választ. Legegyszerűbb, ha
beültetjük magunkat a názáreti zsinagógába.
Első reakció: Ej, ha! Ma beteljesedett! Nem tapasztaljuk, hogy történt volna
valami. Ugyanolyan esős a tavasz, mint tegnap. Sephorisban a légionáriusok,
Jeruzsálemben Pilátus kegyéből Kaifás. Nagyokat mondani könnyű. A papiros
türelmes, de mi nem. Nem teljesedett be semmi.
Második reakció: Ki teljesítene be itt valamit? Ez az ácsgyerek? Itt él közöttünk
az egész retye-rutyája, célszerű szegény emberek, mint mi. Nem közönséges
nagyralátás ilyesmit gondolni magáról. De nemcsak gondolja, még ki is mondja. Nem
is tanult ember. El tudja ugyan olvasni a tekercset, de hogy mit jelentenek a szavak,
azt Jeruzsálemben tanítják, nem gyalu meg fűrész mellett találják ki. Sohse járt
jeruzsálemi iskolát: mé memathékós (Jn 7,15), nem tanult se matézist, se mást.
Harmadik reakció: Ne hagyjunk már karikát fűzni az orrunkba! Legjobb lesz
ezt az embert rövidre zárni, amíg nem késő. Még számlabenyújtás előtt. A nagyokat
mondást mindig követi valami: nem mondják ingyen. Még hagyján, ha csak annyi az
előadás végén: és ne feledkezzetek meg meg az adományokról! Félő, hogy nem
ússzuk meg ilyen könnyen. Az ilyen autszájder nem éri be filléreinkkel, az ilyen
mindig többet akar. Nehogy már a bőrünk is rámenjen!
A negyedik reakció egy kérdő mondat: Honnan kapta ez ezt a tudományt?
Aminek már végeredménye van: és megbotránkoztak benne. Csia így fordítja ezt:
belebotolva tőrbe estek. Én meg úgy, hogy nem ültek fel neki.
Ha most eljönne közénk Herkó Páter, azaz akárki, s elmondaná, hogy ebben az
órában fordul az emberiség története, s olyan karizmatikus személyisége volna, hogy
hatása alá kerülhetnénk, megvárnók-e, hogy a mise végén beszervezzen minket, vagy
kitalálnánk valamit, hogy jó lelkiismerettel hazamehessünk?
Megvan az ellenszerünk. Például: csak egy aggatyán mondja, és szombat este
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hétkor. S nem beszél ugyan Illésről és Elizeusról, nem dicsér távoli nemzeteket, csak
annyit mond, hogy meg kell beszélni a legközelebbi csoporttalálkozón, hogy
beteljesedett-e azon a napon, ami Izajás tekercsében áll. Hogy válaszolni kell a
kérdésekre, amelyeket a Koinónia januári száma megfogalmazott.
Miért kell? Azért, mert ha nem adunk választ reájuk, már választ adtunk. Azt a
választ, hogy arra szavazunk, amit ama „főpapjai, írástudói, vénei” mondanak a
mindenkori Pilátusok sugalmazására. Arra szavazunk, hogy tegyünk jót; mondjuk,
hogy Apuci; fejlesszük ki személyiségünket, s a nagydumájúak bejelentéseire pedig
ne ugorjunk! Olyan a világ, amilyen. S ma az van, ami tegnap volt, s a holnap sem
lesz másmilyen, mint a ma. A názáreti sztorit nem kell feleleveníteni, mert úgyis csak
Szerényen és halkan igyekezem kérdezni: Biztos, hogy így van? Akin az Úr
Lelke rajta, akit felkent az Úr, csak azt mondhatja, hogy már tegnap be kellett volna
teljesednie az izajási szövegnek! És azt, hogy csak rajtam, rajtad, rajtunk fordul, hogy
rajtunk van-e az Úr Lelke, hogy felkent-e téged az Úr, mert Isten mindenkit fel akar
szava ez. Amen.
Hát ezt olvasta a Matyi a Naplóban.
Budavári, 2001. július 25.
Válaszolok röviden, ahogy az eszem meg a szívem diktálja. Az ember két
törvényű lény. Tehet ezt is, meg azt is: kinek a papné, kinek a lánya! Választhatsz Te
is: Apucizol meg karitászkodol meg fejleszted személyiségedet, vagy mindezeket el
választhatsz. Alighanem azért tett ilyenné, mert ez az egy lehetősége van arra, hogy
beemeljen a maga életébe (gyengébbek kedvéért: hogy üdvözítsen). De hát ő szereti
az inkább csak apucizókat-karitászkodókat, még a káromkodókat is szereti. Azokkal
meg mit csinál? Nem tudom, csak azt tudom, hogy azokat is szereti. Ha meg így van,
akkor miért menj te a Golgotára? Inkább csak apucizzál-karitászkodjál! Majd bement
Téged is az üdvösségbe! Valóban bement? Azért ebben nem vagyok egészen biztos…
Nem tudom miért, miért nem, de én csak ezt a jézusi Golgotára menést tudtam
választani. Te is ilyen szerencsétlen flótás vagy? Akkor már ketten vagyunk. Etessük
magunkat azzal, hogy majd hárman is leszünk, meg négyen is. Ebből a magunkat
etetésből született meg 45 után a Bokor. Egyet biztosan gondolok: Isten álma az,
hogy elfogyjanak a főpapok, írástudók meg vének; csak azért, hogy ne legyenek már
mindörökre, akik Golgotára küldik az olyanokat, akik arról beszélnek, hogy ma vagy
valamikor beteljesednek azok, amikről Izajás beszélt. Ezt is csak azért gondolom,
mert nem szeretem, ha mazochistának mondanak, Istent pedig szadistának. Azt sem,
ha engem, s azt sem, ha mást tartanak féleszűnek.
A 16csak bennük van reménye. Csinálj valamit, amivel megragasztod őket! Nem azért,
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hogy Golgotára kerüljenek, hanem hogy elhiggyék (ők meg a világ), hogy az Isten
Országa lehetséges. A KIO előszavában olvasom, olvasod ezt a mondatot:
Gondolkodjék valaki akárhogyan is a transzcendens, nem evilágból való dolgok és
így az Isten létezéséről, azért az evilági valóságok síkján szóba lehet állnia azzal a
teljesen ebben a világban lejátszódó magatartással, amelyet Jézus az Isten Országába
bejutás ellenében tőlünk kíván. S minden transzcendens érdeklődés híján is
szembesülnie lehet ezzel a teljesen evilági természetű kérdéssel: jelent-e valamit az
emberiségnek ebben a világban folyó élete számára az az Út, melynek megjárását
Jézus azoktól kívánja, akik az Isten fiai akarnak lenni? Sőt, szembesülnie lehet egy
élesebb kérdéssel is: Vajon ez az Út nem az egyetlen értelmes és a fenyegető
katasztrófát kikerülő út-e az emberiség életében is?
Becsüld meg a 16-17 évesek között az ateistákat is! Mivel őket is az Isten
teremtette, a lelkük fo

A világ az Isten kertje. / Gyom s virág vagytok ti benne, / Emberek.
Én a kertnek egy kis magja, / De az Úr ha pártom fogja: / Benne gyom tán nem
leszek.
Egy húsz éves fiú hangját. Valami Petőfi Sándornak hívták.. Az 1843.
esztendőben a Regélő c. folyóiratban jelent meg ez a verse, és a nagytekintélyű itész,
Bajza József azt írta róla, hogy nem üres, de kevés a gond a rímekre. Ejnye, ejnye te,
Petőfi Sándor, mért nem gondolsz a rímekre? Csak azért, mert fontosabb a gondja: a
tartalom, amely aztán formát is szül, és nem is utolsót. Szeretettel Gy. bácsi

Budavári, 2001. július 26.
De hát mindez csak olyan elvi válasz, s Szilasbalhás többet érdemel.
Ad 1. Az óvodánál kell kezdenünk. Vagy inkább a bölcsődénél. Amíg a
társadalom még nem szocializálja, azaz el-nembirtokolni akarásra. Nem a balekok és őrültek számára találta ki Isten a maga
Országát, s annak ágyát, a világot, amelyet Isten országává kellene formálnunk.
Milyen világot talált ki? Olyat, amelyikben megfelelés van az alma meg köztem.
Olyan világot, amelyben akarom az almát. Amelyben birtokolni akarok. Almát is,
meg egyebet is. Én is, te is, ő is. Azért kell az óvodánál és bölcsődénél kezdenünk,
hogy el ne ronthassa senki az embert, Isten teremtményét, aki normális, nem
elembertelenített, s a megfelelést az alma és közöttünk tudja és akarja. Ezért, ha kis
Matyinak csak egy almája és húga és öccse van, akkor Matyi harmadol. Ha netán
bűnözni akarna, s elbújnék, hogy maga egye meg az egész almát, megszólal a
lelkiismerete: Rossz vagy! Nem akarja ezt hallani, és osztozik. Osztozik, mert
tisztaszívű akar lenni, s meg akarja látni az Istent. Aki osztozik, az a tisztaszívű; és az
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látja meg az Istent, aki tisztaszívű. Nem én találtam ki ezt. Meg van ez írva a
keresztények zöldséggyűjteményében is, melynek az a neve hogy Újszövetség.
Hogy azok a csúnya halászok és munkások nem így gondolták? Lehet. De a
tolmácsok, akik nevelték őket, folyton a tudat átalakításáról beszéltek. Nem a többet
birtokolni akarásban áll az ember élete… meg a többi. Így a názáreti tolmács. S a
jénai? Mondok erről egy kis tandrámát az átkosból: A szeminárium. Szereplők:
párttitkár és elvtársnő.
A kommunizmusban a moszkvai GUM áruház tele lesz pompás bundákkal.
Én kilenc szilszkin bundát fogok akkor hazavinni.
Elvtársnő, vetkezzen le meztelenre!
Nem teszem.
Miért nem?
Mert szégyellem magam.
A kilenc szilszkin bundát is szégyellni fogja…
A bölcsődékhez nehéz hozzájutni. Egyszerűbb lenne a kisközösségekben olyan
gyerekeket nevelni, akik számára az osztozás természetes. Nem ezt mutatja a
tapasztalat? Akkor a tudatátalakítás nemcsak a szemináriumon nem sikerült. Valahol
másutt sem. Úgy látszik, a kisközösségekben sem. Nemcsak a kapitalistákat nem
sikerült meglelkigyakorlatoztatni az elmúlt félszázad alatt, de a kisközösségeket sem.
Akkor mit csináltunk? Valamit elhibintottunk? Alighanem, mert akkor nekünk is
szégyellnünk kellene, ha másnál többet birtokolunk. S nem szégyelljük. Ellenkezőleg,
igyekszünk tőlünk telhetően a többet birtokolni akarásra.
Ad 2. Ne légy már olyan szigorú! Lépes vesszővel fogják a madarat, nem
ágyúval. Mondok én Neked valamit. Ha mondjuk, ötven-hatvan évvel fiatalabb
volnék, úgy nagyjából a te korodban, magam is ezt tenném. De 83 esztendővel, az
ember készüljön a jó halálra. Hogyan kell azt csinálni? Én idáig még csak azt tudtam
kigondolni, hogy elmegyek hozzád útkaparónak. Ezt már begyakoroltam. Amikor
lelkigyakorlatra jöttök, mindig kikapálom a füvet a murvával kiöntött kerti útra, hogy
világítson, s hogy félre ne lépjetek, s le ne tapodjátok Teri néni virágait.
Szilasbalhásra megyek? Akár oda is. Nekem mindegy. Ahova kirakod a lépes vesszőt.
Nem érted? Semmi baj… nem lehet, mert engem (téged) Jézus szeret, kicsi vagyok
én, mégsem félek én! La-la… A lépes vessző olyan jószág, hogy a Pisti is, meg a
bankszakma hívatásúak, meg Jézus minden igazi szerelmese, mind ráragadhat.
Az Öregek I. nevű színtársulat júliusi lelkigyakorlatán Zalacsányban elmondtam,
hogy mit csinál egy Böjthe Csaba nevű ferences Déván. Azt, hogy összeszedi Erdélyszerte az árva gyereket. Eddig 231-et. Úgy ötösével családot is formál belőlük a
munkatársaival. Ezek a munkatársak jórészt a felcseperedett, s nála nevelkedett
árvagyerekekből adódnak. Már van egy kockaházuk, abban laknak, onnan járnak a
gyerekek óvodába, iskolába. Épp most készül összehozni egy magyar nyelvű
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gimnáziumot is. Honnan van ennyi pénze? Az Istentől, magától. Mert aki látja, hogy
mit csinál, mind ott hagyja nála a kétfilléresét. Abból vette néhány milliárd lejért a
kockaházat. Szavaim nyomán nagy volt a csodálkozás. A lelkigyakorlatozók között
Tsön, ez az ötgyerekes, 41 éves fiatalember azt mondta rá, hogy Magyarországon
ilyesmit nem lehet csinálni. Miért? Egzisztencia okán nem csinálunk gyereket se!
Zavarná az egzisztenciánkat. De van még két szociálisan lefedetlen terület
hazánkban. A leányanyák az egyik. Megszülik a szülészeten a gyereküket, s utána
nincs hova menniök. A börtönből szabadultak adják a másik terület. Kijönnek a
börtönből, s ott keresett pénzükből, kb. négy-ötezer forintból, csinálnak egy jó bulit.
Aztán munkához látnak… s pillanatok alatt megint a Markóban találják magukat.
Négy esztendővel ezelőtt rehabilitált engem, mint bűnös és tékozló fiát az
Anyaszentegyház. Nagy port vert fel. Még a parlamentben is beszéltek róla. A
napilapok, folyóiratok egy vastag kötetre valót cikkeztek, még külföldön is. Ezt a
helyzeti előnyt már kihasználjuk
gondoltam , s a Bokorliget Alapítvány
kuratóriumának tagjaitól kísérve elmentem négy államférfihez, akikkel még az
átkosban barátkoztam össze. Az volt a végeredmény, hogy olyan hazai szociális
munkához foghat hozzá a Bokor, amilyenhez akar. Az állami támogatás biztosítva.
Nem tudtuk eldönteni, hogy melyik legyen az. Miért? Csak azért, mert tele voltunk
szerelmes emberekkel, akik mind ragaszkodtak hivatásukhoz. Ha nem is a Pistiéhez,
de a bankszakmához hasonlókhoz. Ki ehhez, ki ahhoz. Szociális munkába fogni
egynek sem volt hívatása. Vagy ha már volt aki hozzáfogott, ott nem hagyta volna az
állását semmiért. Pontosítok: csak a Bokorportán jelentettük be a nagy lehetőséget, s
ott nem jelentkezett senki. Egy azért akadt volna, de az éppen a 79. szülinapjára
készült, ezzel volt elfoglalva, s meg nem indult. Hitetlen módon nem hitte, hogy
csatlakozni fognak hozzá. Ő sem szereti, ha kiröhögik. Négy év telt el azóta, s még
mindig ez a helyzet. Nem egészen. Annyi a változás, hogy most meg a
gyémántmiséjére készül az akkor 79 éves ebadta. Tőle fiatalabb azóta se jelentkezett.

Budavári, 2001. július 31.
Mikor is megyek el hozzád útkaparónak? Mihelyst választasz valamit.
Akármelyiket választhatod. De megvallom: terveim vannak veled. Az eddig látottak
alapján sorban mennek férjhez a balhási lányok. A napokban Kati is; s én a Bokor
Agglegények Körének elnökségét (korelnökség ez!) szánom Neked. Jelenleg a
fehérváriak birtokolják a posztot, de van már közülük, aki sűrűn utazik Erdélybe, ahol
Mátyás király óta Selistyén gyűjtik a szép lányokat…Előbb-utóbb eljuthat közülük
valaki Balhásra is. Jól gondold meg! Emiatt nem ajánlanám neked a leányanyákkal
foglalkozást, mert eltántoríthatnak a Kör elnökségét betöltés feltételétől. De szabadon
választhatsz, ahogy akarod. Mihelyst akad egy ember, aki ilyen vagy olyan szociális
munkára kész, újra megkeresem az átkosban megszerzett barátaimat, s
megtudakoljuk a know how-t.
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S mi lesz a lépes vessző? Hát az, hogy elkezdesz valamit az útkaparóddal, s az
olyan csodálatos lesz, hogy mindenki oda akar majd jönni, hogy ott vállaljon munkát.
A bankszakma szerelmesei meg az egyebek is. Ráragadnak? Ki kell találni, valami jó
ragasztót. Majd összehozlak egy ragasztó-specialistával. Ferinek hívják. Jobb a
szakmája a bankosokénál. Informatikus. A bankszakmában csak havi százezreket
lehet keresni, informatikuséknál milliókat. Most már csak az a dolgunk, hogy
megkeressük azokat a szakembereket, akik eljönnek Balhásra informatikusnak. Ők is
megkapják a harmad almát, meg a többi mindet, amit a börtönből szabadult,
büntetésüket leült derék emberek kapnak a munkájukért: nem a képernyő előtt
görnyedve, hanem a lapátjukat forgatva. Az informatikusok pedig nem végeznek
szociális munkát, csak keresik a milliókat tudományukkal, s beadják a pénzt a
közösbe, hogy épüljön, amit majd csinálsz. Ha nagyon jól épül már, nem bánom,
jöhetnek a leányanyák is.
Ad 2./ folytatás Olyan csúnyát mondtál a bankszektorban dolgozókról:
kizsákmányolnak. A napokban voltam a OTP-ban: egy hitelműveletet hajtottunk
végre. A bank tisztviselő dolgozott az ablak mögött, mi meg álltunk az ablak ellőtt.
Hárommilliónyi pénzt kellett átutalni valaki számára. Az aranyos tisztviselőnő
dolgozott rajta úgy legalább vagy öt percet, s felszámított kezelési költség címén, ha
jól emlékszem hatezer forintot. Ez az ára. Mit csináljak? Rájöttem e tíz év alatt, hogy
nincs mód ebbe a kapitalista gazdálkodásba beütni az orromat. Olyan ez, amilyen.
Kicsi fiú vagyok én ehhez. De azért ki lehet tolni velük. Csak el kell menni Balhásra.
Minél többeknek. Számít ezek után, hogy mit csinálnak azok a kapitalisták?
Csinálhatják azt, amit akarnak, mi pedig harmadoljuk az almát, meg a többit.
Halmozhatják a billiókat, de valamennyit csak adniok kell a kezelő személyzetnek.
Az meg osztozik Balháson, harmadolja az almát. Megvan mindene, ami kell, ami a
többinek is megvan, s vígan élünk.
Bajuk csak azoknak van, akik nem jönnek Szilasbalhásra, mert nem akarnak
harmadolni. Ezek, szegények a tévéből figyelik, hogy mi mindenre van még
szükségük, s állandó pénzhiányban vannak. Akkor is, ha százezreket keresnek. Mert a
balhásiaknak az is jó, ha el tudnak menni Bokorligetre, s a busszal lemennek a
Balatonra fürödni. De a harmadolni nem akaróknak, szegényeknek, csak malorcai
tenger árja tudja bevizezni a fürdőruhájukat, holmi hazai víz őket szárazon hagyja a
nagy melegben. S Malorcába utazni – még a bankszektorosoknak is nehéz, mert
drága a repülő, meg a nem tudom hány csillagos szálloda. Meg hát valamit vásárolni
is kell, ha már ilyen messzire utazik az ember.
El kellene újból olvasni az evangéliumi szakaszt, amiből ezek a goromba
gondolatok fakadtak. Jézus azt mondta Názáretben, hogy ma beteljesedett, amit
felolvasott Izajásból. Mikor teljesedik már be? Nem illik káromkodni. Jézus nem is
szokott. Beérte annyival, hogy bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket… Mi is
a puding próbája? A készítés meg az, hogy jól lakunk vele. El kell kezdeni. Amíg
csak sírsz, addig csak annyit érsz, mint magam. Amikor megindulsz, azonnal van egy
útkaparód. Ha nem indulsz meg, akkor csinálhatod az okosokkal együtt az
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elméleteket arról, hogy az Istenben van a hiba, meg hogy nem életképes a jézusi
program: természetellenes, meg megvalósíthatatlan. El kell készíteni a pudingot!

Budavári, 2001. augusztus 1.
Van olyan is, hogy Bokor-naptár. Legalább számomra. Az a jellemzője, hogy
három hónapra leküld Budaváriba, s csak olykor-olykor szaladok el innen pár napra.
A másik kilenc hónapot meg a Városmajorban töltöm, s csak akkor szaladok
Budaváriba, amikor tehetem. Kilenc hónapon keresztül vannak a csoportok
találkozói. De a nyári hónapokban csak nyaralunk meg lelkigyakorlatokra járunk.
Valamit mondanék ezekről a gyakorlatokról, mert több mint félszázada csináljuk
őket. A mai formájúakról, vagy szerényebben: ahogyan én ma csinálom őket.
Csütörtök délután kezdődnek a templomban hat órakor. Egy nap szabadságot
dolgozók hat órára. Van olyan is, aki nem tud szabadságot kivenni, s csak pénteken
érkezik. Ez bocsánatos bűnnek számít. Igyekeznie kell, hogy három nap alatt is
megtérjen. A mise után megvacsorázunk, majd bemutatkozunk. Töredelmesen
megvalljuk, hogy mi a nevünk, honnan jöttünk, s mik vagyunk. Ez utóbbit főleg
abból tudjuk meg, hogy ki-ki elmondja azt a három kérdő mondatát, amelyeket
odahaza megfogalmazott. Ezekre akar itt választ kapni. Jó későre jár már, amikor leés bezárjuk a napot azzal, hogy zsoltárokat meg egyebeket énekelünk. Elalvástól
reggelizésig szilencium (= nem beszélgetünk egymással, kizárólag csak a Jóistennel).
Másnap hasunkra süt a nap: hajnali hét órakor folytatjuk a zsoltározást, majd
reggelizünk. Nyolckor hallgatjuk meg az első hosszú, egyórás szöveget. Ezután
megint szilencium következik, melyben leírjuk azt, amit a szöveg nyomán belülről
hallunk. Tízkor összejövünk, s felolvassuk, hogy mit mondott kinek-kinek a Lélek.
alatta megfürdik a Balatonban, vagy pótolja éjszakai alváshiányát. Félháromkor jön a
második hosszú szöveg, ismét szilencium, majd megbeszélés. Hatkor mise és
második prédikáció a templomban. Már négyszer szólottam kiadósabban. Aligha
marad bárkinek is kétsége, hogy hova akarok eljutni. Utána vacsora, a kérdő
mondatok megválaszolása, majd tíz óra körül napbefejezés zsoltározással. Mindez
duplázódik szombaton. Csak annyiban különbözik az előző naptól, hogy vacsora
végén borocska került az asztalra és nótázunk egy-két órát. Miről? Arról, hogy Alma
a fa alatt, nyári piros alma, meg arról, hogy Egy ablaknál állj meg cigány…meg a
többiről. Szigorú rendben, mert Ez a nóta, nóta körbe jár, s minden gyakorlatozóra
rátalál…
Tizkor pedig ismét zsoltározunk, és vasárnap egy kicsit korábban kelünk, mert a
9 órai templomi mise előtt meg kell írnunk záró elmélkedésünket. Ennek két pontja
van: 1. Mi világosodott meg számomra e négy napon? 2. Mit fogok másképpen
csinálni, ha innen egyszer hazajutok. Még egy őrangyal-imádságot is kell készíteni
azért a velünk lelkigyakorlatozó testvérünkért, akinek a nevét kihúztuk. A mise
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prédikációja a záró szöveg, melynek műfaja: nyolcadik változat egy témára: meg kell
térnünk Jézushoz, Istenhez, a lelkiismeretünk hangjához. Ezt követi a záró liturgia,
melyen előadjuk eredményeinket, s őrangyalunk is imádkozik értünk. Majd ebéd,
búcsúzás és körletrend helyreállítás, részemről pedig végkimerülés, de megérte.
Megérte? Fogós a kérdés. Van, aki könnyezik a meghatódottságtól, van, aki
dühöng attól, hogy az előadó csak fújja, mint a pereces a maga nótáját. Van, aki nem
bírja a reggel héttől este tíz óra utánig tartó maratoni programot, meg hogy nem illik
késni, meg hallgatni és dolgozni kell. Tekintsük át csak a nyarat A legelső egy olyan
lgy volt, amelynek bevallott témája volt, hogy életközösséget kellene csinálni. A
nem bevallva. Alighanem ez volt a legviharosabb. Miért? Mert a
legelkötelezettebbek voltak rajta, s mindegyik résztvevő részlegnek nagyon fáj, hogy
még mindig nem sikerült. Mert elkezdték, de két évtized után sincs, aki folytatja.
Mert még el sem kezdték, de az előkészületeket úgy szeretnék feltűntetni, mintha az
már az életközösség volna. Mert még csak keresik a nekik megfelelő partnereket a
nagy kezdeményezéshez. Én meg csak fújom a magamét Jézusról, meg Kalazanti
Szent Józsefről .Hogy Jézus összeszedett egy nem összejáró, hanem évszám reggeltől
estig és esétől reggelig csapatot, s az tudta, hogy mi a dolga: gyógyítani a betegeket,
meg hirdetni: Közel az Isten Országa! Hogy Kalazancius észrevette a római
utcagyerekeket, megmosdatta őket, írni-olvasni meg számolni tanította őket, meg
arra, hogyan tehetik kedvessé magukat Istennek. Megvolt a feladat, s jöttek az
elkötelezett munkatársak, s a végén szerzet, kommúna lett belőlük.
A következő lgy-on olyanok vettek részt, akinek csak egy-két éves a
kisközösségi múltjuk, s tegnapelőtt még az agykontrollnál tartottak. Hápogtak a
zsoltároktól. Hápogtak a kommúnától. Nehezen tudtam megmagyarázni nekik, hogy
isten elfogadja tőlük azt, amit nyújtani tudnak. De nem prédikálhatom azt, amire
képesek, csak az Isten országa evangéliumát, amely nem egyenlő azzal, amit ma meg
tudunk valósítani. Nem kell letagadni a csillagot az égről, mert nem tudjuk elérni. Ez
a főpapok, írástudók és vének szakmája, és gyilkolásba torkollik. Biztosan van olyan,
aki megérti… Sajnos olyan is lehet, akinek savanyú a szőlő. Imádkoznom kell értük,
hogy megmaradjanak!
Ezután útra keltem, hogy részt vegyek a magam Bokor-ágának lgy-án. Olyanok
voltak rajta, akik már húsz-ötven éve járnak kisközösségbe. Ez sem egyszerű műfaj.
Budaváriban beszélek a szív bőségéből, ide írott anyagot vittem. Csaknem mindenki
kiborult tőle. Én meg a kritikáktól. Szövege olvasható a Koinónia folyóirat aug-szepti dupla számában: Más faj áll a kihunyt helyére? S a válasz: Nem, dehogy is,
semmiképpen, csak nekünk meg kell térnünk, s el kell jutnunk az életközösség
vállalásáig. S mindezt nagypapának-nagymamáknak mondom! De nem
akármilyeneknek, hanem Bokor-belieknek. A kacsa is, meg a régi Bokor-tag s tud
hápogni. Hogy is mondta Arany? Engem esz a lúg, amikor fejed mosom.
Utána már egy üdítő lgy következett. A balhásiak jöttek. Csupa tizen- meg
huszonéves. Igaz ugyan, hogy csak a fele jött el, de így is voltak tízen, s jól
meglehetett beszélni a dolgokat. Első lgy-os is volt közöttük, aki csak azt kérdezte,
hogy mi is a Bokor-mozgalom. A harmadik nap végére érve én kérdeztem, hogy

14

Nyárközépi napló

tudja-e már. Igen volt a válasza.
Aztán már a csúcs következett: Kecel-vidék. Huszan voltunk. Ide íroma nevüket,
sorban, ahogy ültek: Melinda, Gallina, Éva, István, Mihály és Maris, Mária, Tamás és
Mari, Anikó, László, Gabi, Erika, Gábor, Sanyi, Zoli, Mihály és Vali, Teri néni meg
én. Ideírom a záró elmélkedésemet.
Istenem! Miben erősödtem mg a három nap alatt? Csak abban, hogy lehetséges
szeretnünk egymást. Együtt voltunk közel 70 órát. Senki sem lépett a lábamra, és
senkinek sem akartam én sem a lábára lépni Ha mégis megtettem volna, senki sem
adta jelét, vagy én nem vettem észre.
Úgy hiszem: minden közösség a szentháromságos Istentől van. Az is, hogy egy
nő s egy férfi egymásra talál. S hogy így egy család is egymásra talál. Csak
szeretniök kell egymást. És együtt kell kigondolniok, hogy mit tehetnének Isten
Országáért. Széphalom példa nekem: tudják, hogy támogatniok kell az erdélyi Böjthe
Csabát.
Megerősödtem a hitemben, hogy kitalálunk még valami szépet Istenért, s hogy
lesz még olyan helye a Bokornak, ahova az év bármely napján, ki mikor tud,
elvonulhat csendbe-magányba, hogy lelke Istenének éljen, és része legyen a mi
legszentebb vallási cselekményünkben, a szentmisében.
Küldj munkásokat, Uram, az aratásba! Olyanokat ia, akiket pappá lehet
szentelni. Házas embereket is! Nemcsak férfiakat, hanem nőket is! Nem akarok
reménytelen lenni. Akkor is hiszek a Szentlélek egyházat formálásának erejében, ha
nem biztos, hogy ezt vagy azt megérem.
S mit teszek ezért. Amíg Budaváriban vagyok, ötkor átmegyek a templomba,
Rendbe teszem a rendbe tenni valókat az oltár körül, majd letérdelek az első padban,
s rendbe teszem magamat is. Ha jön valaki, ha nem, hatra tele legyen a szívem.
A szenvedélybetegségemre kellene egy jó kézrátétel. Magamtól nem megy.
Imádkozzatok értem, hogy meg tudjak szabadulni ettől a nagyon szégyenlem
bajomtól. Magam is imádkozom érte. Esténként egy tizedet.
Az embernek minden lehetséges, ha hisz. Én a hitemet csak azzal tudom
kimutatni, hogy imádkozom azokért, akik a csoportjaimban élnek, akik nyári
lelkigyakorlataimon részt vesznek. A börtönben nagyon sok időm volt. Mindegyik
csoporttestvéremért elmondtam naponta egy Üdvözlégyet. Most elhatározom, hogy
egyet mondok mindegyik testvéremért, s felsorolom nevüket az Üdvözlégy közepén.
Ennek a mostani 19 testvéremnek is a nevét, hogy naponként gondoljak reájuk.
Minek rájuk gondolnom? Csak azért, hogy segítsek nekik megvalósítani azt az
álmot, amelyet, Istenem, te álmodtál róluk megteremtésükkor. Amen
Budavári, 2001. augusztus 5.
Gyorsan szalad ez a három hónap. Voltam közben Balatonedericsen Smiciéknék,
ahol 70 kisközöségi fiatal nyaral gyerekestül. Pécsről jöttek. Melinda barátai.
Legyártottak egy csomó kérdést előre. Azokra kellett válaszolnom. Otthagytam
nekik a Napló l2 füzetéből ötöt-ötöt, meg még más egyebet is. Éjfélre értem haza, de
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megmutattam azért még nekik lgyAztán voltam gyerektáborban Nemesvámoson, Takács Attilánal, s láttam a
párhetes kisbabát. Amikor feleségével együtt Budaváriba, hogy meghívjanak, még
csak ketten voltak. Némi bevezetők után elmondtam nekik azt, amit a Bokor Nagy
Tábor részére készítettem. Fogták is, nem is. De azért jó volt a mindössze egy órás
gyerekfoglalkozás. Ugyanannyi felnőtt is volt, akik hallani akartak. A református pap
is. De én, ha gyereket látok, csak nekik beszélek. Utána bevittek a veszprémi buszpályaudvarra, s két óra múlva már Pesten voltunk, ahonnan egy nappal később
Kundra Pista visz Kismarosra, a Bokor Nagytáborba.
fordultunk meg a táborban. Most elég, ha ideírom a vasárnapi szentmise homiliáját
Hatalmas, padokkal ellátott nyitott téren voltunk, s a szentmise egy másfél méter
magas színpadon. Kilenc széket tettem az oltár mögé. Marci és Éva, Andris és Zsuzsa
balról, jobbról pedig Judit és Zoli, Kiss Kati és Melinda valamelyik fia. Elmondtam,
hogy a kilenc széken a három Bokor-nemzedék egy-egy tagja ül: egy házaspár és egy
félszárnyú madár. Ekkor a gömbölyödő Judit odasúgja, hogy azért a negyedik
nemzedék is képviselve van. Javítok: bemondtam értesülésem a mikrofónba,
szállingóztak el a gyerekek.
Jézus azért jött, hogy tüzet hozzon a földre
A szöveget Máténál is megtaláljuk: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy
békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy
kardot. Mindez Lukács fogalmazásában: Azt gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy
békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek, hanem inkább meghasonlást.
Az elmúlt hetekben egy jámbor és békeszerető keresztény megtudta Jézus emailjét, s levelet írt e címre: jezus@freemail.mo Ez a mo nem Magyarország
rövidítése, mert, amint jól tudjátok az övé freemail.hu; hanem a mennyországé.
Sikerült, majd elmondom hogyan, jámbor és békeszerető keresztény testvérünk
levelét el is olvasnom. Ne gondoljatok semmi rosszra: nem komputer kalózként,
számítógépébe behatolva, hanem teljesen legálisan. Ismertek, soha illegális dolgokra
nem vállalkozom. Pardon, módosítok. Régen még csináltam ilyent, de amióta
rehabilitáltak, élvezvén ennek minden javát, előnyét, óvatos duhaj lettem, nagyon
vigyázok, s nem kockáztatok semmit sem. Nos, ezt a levelet küldte el testvérünk:
Kedves Jézus! Ne haragudj, hogy zavarlak égi békességedben. Mi is azt
szeretnők itt, a földön. De van Rómában egy hivatal, amely elrendeli, hogy milyen
szövegeket kell felolvasni, amikor Rád emlékezünk. Tudod jól, hogy 2001. aug. l9-én
szentmiséje. Mivel a római hivatalok ritkán ugyan, de még Rád is szoktak hivatkozni,
ezért megkérlek, ha van módod rá, és ha hatni tudsz az illetékes római urakra, tedd
meg nekünk azt a szívességet, hogy ezen a napon valami békeszerető szöveget
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olvashassunk tőled a szentmisén. Pl. azt, hogy Békesség nektek. Én vagyok. Ne
féljetek! Vagy valami más, de mindenképpen megnyugtató szöveget. Kiválasztását,
ha megengeded, Rád bízzuk Te biztosan tudod, mi felel meg mostani helyzetünknek,
igényeinknek
Kedves Jézus! Én teljességgel megértelek Téged, hogy Neked abban a Golgota
előtti szituációdban ilyen keserű s enyhén szólva nyugtalanító szavak hagyták el
ajkadat, utóvégre neked is van idegrendszered. Aktuálisak voltak ezek a szavak a mi
számunkra is az elmúlt félszázadban. De most végre felvirradt ránk a jobb idők
hajnala. Igazán semmi nagyobb bajunk sincs már. Szépen gyarapodunk. Már Bokor
Nagytábort is tudunk szervezni, s nem is fillérekért. Tudod, nagyon nem ideillők
lennének az akkor mondott szavaid: nem tűzre, kardra, meghasonlásra, hanem
békességre volna most szükségünk
Kérlek tehát szeretettel, intézkedjél a megfelelő hivatalnál, hogy rendelkezzék, s
kapjunk valami megnyugtatóbb szöveget, Uram, hiszen Te vagy a béke. Szeretettel,
tisztelettel. Dátum és aláírás: Hólyag Nagy András.
Jézus minden késlekedés nélkül Replay-választ küldött. Alig merem elmondani,
hogy mit. Bisztrai Gyuri stílusában volt fogalmazva. Rövid volt és velős. Egy kicsit
félek, hogy megbotránkoztató lesz, de hát Jézus írta övé a felelősség , én csak idézem
Ez volt: Majd elmégy a …Tőlem nem kaphatsz más szöveget. Aláírás: Én vagyok…,
aki voltam, vagyok s leszek ugyanaz. Én nem botránkoztam meg ezen a levelen
nagyon. Hiszen Pétert annak idején jóval kevesebbért lesátánozta.
Ismeritek jól András szelídségét. Hát, szegény ilyen válaszra aztán igazán nem
számított. Teljesen lesújtotta. Valahogy azért mégis magához tért. Kinyomtatta a
küldött s a kapott levelet is, s eljött vele hozzám, hogy megvigasztaljam. A
megfontolt s bölcs öreghez, aki legalább is vénségében már mindenkit megért.
Mellesleg: szólva megvallom nagy elkenő vagyok, aki mindenkinek jó akar lenni.
Ismertek. Hát így értesültem a levélváltásról. Hogy mit mondtam neki, ez lesz a
szentbeszéd. Most már figyeljetek! Ha nagyon hosszú a vasárnap felolvasandó
evangéliumi szakasz, akkor az olvasmányos könyv közöl rövid változatot is; s aztán a
pap azt a változatot olvassa fel, amelyiket akarja a rövidet, vagy a hosszút. Én is két
választ adtam Andrásnak, egy rövidebbet s egy hosszabbat. De jaj nektek én most
mind a kettőt elmondom. Előbb a rövidebbet, ami csak egy négy szavas, és
tévedhetetlennek szánt megállapítás volt, s így hamar végzünk vele. Így hangzott:
Nagy hólyag vagy András! De ezt alighanem tudta magától is, ezért hívják Hólyag
Nagy Andrásnak. De hogy értse is a nevét, kapott azért egy hosszabb választ is.
Elmondtam neki, hogy mostanában azzal foglalkozom, hogy szentírást csinálok.
Nem nagybetűvel írva a szót, csak egészen kicsivel. Így nem gondolhattok arra, hogy
lefordítom magam szája íze szerint a négy evangéliumot, bár talán az sem lenne
teljesen értelmetlen munka. Én egy virtiglich, igazi magyar szentírást csinálok, amely
nem mindenféle zsidók írtak össze, hanem olyat, amely mindjárt, kezdetben is
magyar szívből született. Egy kicsit Pázmány Pétertől ihletve, aki négyszáz éve a
Kempis fordítása előszavában ezt írta. A szólásnak módját pedig úgy ejteném, hogy
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az ne láttassék deákból csigázott homályosságtól repedezettnek, hanem oly kedvesen
folyna, mintha magyar embertől először magyarul íratott volna. Az én magyar
szentírásomban eleve ki van zárva a mondott repedezettség, mert ezek nem fordított,
hanem eredeti magyar szövegek, olyanoktól, akik meglehetősen jól beszélik
nyelvünket, pl. ilyen Arany János is, meg Sinka Pista ha hallottatok róluk. Ami a
tartalmat illeti, olyan szövegek lennének benne, mint pl. a Petőfi Sándoré: ha majd a
bőség kosarából mindenki egyaránt vehet… Olyan Bokor-ízű szentírást csinálnék.
Már megírt, kész szövegek gyűjteményét. Darabjait szép sorjában közlöm majd a
Koinóniában. Máris olvashattok belőlük egyet az augusztus-szeptemberi dupla
számban: Wass Albert Előhangját.
Nos, e gyűjtemény darabjainak közös alaphangja s a kiadandó kötet mottója is :
Tüzet hoztam a földre, s oly nehezen várom, hogy lángba boruljon tőle a világ. Arról
a tűztől is szó van, amely dühbe gurította az internetes levélváltás Jézusát, aki
egyébként távolról sem ment az indulatoktól. Akkor sem volt az, amikor köztünk
járt. Ha hiszitek, ha nem, még Ko. Laci sem éri utol, pedig hát ő kétszer jelentkezett,
amikor a Jóisten az indulatot osztotta. Na, de a komolytalankodást félretéve
kérdezem:. miféle tűzről van itt szó? Arról a tűzről, amely Jézus szívében égett az
Atya iránt. Azért égett, hogy megtegye akaratát. Azért, hogy az Atyának és ne másnak
tessék.
És mi az Atya akarata? Hát erről csak szakállas szöveget tudok Nektek mondani.
Mondom. Mindem ember az ő lánya és fia. Mindegyiküket hazavárja Magához.
Ennek egyetlen feltétele, hogy hallgassunk arra a hangra, amelyet ő szerkesztett bele
a szívünkbe. Ez a hang azt mondja, hogy jelenleg hat és fél milliárd testvérünk van.
És azt mondja, hogy jó kislányoknak és jó kisfiúknak kell lennünk. Mindnyájunknak.
S akkor vagyunk jó kislányok és jó kisfiúk, ha jó testvérekként szeretjük egymást.
Szeretni pedig annyit jelent, hogy bármi anyagi vagy szellemi javunk van, azt
megosszuk a hat és fél milliárd testvérünkkel. S hogy véletlenül se próbáljunk
uralkodni rajtuk, hanem inkább mossuk meg a lábukat. S verekedésről pedig szó se
essék köztünk: a legkultúráltabb formákban sem. Nemcsak fegyvergyárosok nem
lehetünk, de katonák, rendőrök s bírák sem. Még politikusok sem. Igénybe sem
vehetjük szolgálataikat. Nem fordulhatunk hozzájuk, ha valami bajunk van. Semmi
közünk azokhoz, akik börtönök építésével akarják megjavítani a világot. Atyánk sem
gyakorolja e karhatalmi funkciókat, hanem inkább a szívünkön szólít. S azt mondja,
hogy bízzunk az ő erejében. A szeretet nagyobb erő, mint a hidrogénbomba. Csak
sokan kellünk hozzá, hogy megtapasztalhassuk a hatását. A hidrogénbombához elég
egy őrült, aki ledobja, s az mindent elpusztít. A szeretethez nagyon sokan kell
lennünk, de megújul tőle a Föld színe. Isten örömére és a mi örömünkre.
András ezt nem tudja? Tudja, tudja, csak megszédült. Ki szédítette meg? Az
Isten ellenlábasa: a Pénz. Azt hiszi, hogy minden rendben van, mert többet kereshet,
mint az átkosban. S nem gondol arra, hogy mennyi a munkanélküli, az alkoholba meg
drogba menekül…és mennyi a hajléktalan. S az éhezők vagy majdnem éhezők
milliárdjairól is megfeledkezik. Beszéltem vele és magához tért. Viszonylag nem volt
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ez nagyon nehéz számára, mert jó helyre született, ahol magunkhoz térhetünk, ha
megszédülünk. A Bokorba.
De hát akkor Jézus mért beszélt arról, hogy kardot hozott? Mert vannak, akik
nem hallgatnak a szívük hangjára. Nem akarnak jó kisfiúk, meg jó kislányok lenni.
Ezek aztán megragadják a kardot. Azt mondják, hogy mi szektások vagyunk, akiktől
meg kell szabadítani az emberiséget. Karddal, gyilkolással. Háborúval és népirtással
a Sátán örömére. És mért beszélt meghasonlásról? Mert a Jézushoz és Atyjához
csatlakozást nem lehet miniszteri rendelettel elrendelni. Még püspökivel sem. Azt
mindenki csak maga döntheti el a szívében. Az egyik úgy dönt, hogy jó gyereke lesz
Istennek. A másik pedig úgy, hogy inkább a Pénzt választja. Miért? Mert többet akar
birtokolni, mint a testvére. Mert meg akar gazdagodni. Mert nem elég neki az egy
dénár, amit a mennyei Atyánkat példázó szőlősgazda megad, ha dolgozunk,
mindannyiunknak. Mindannyiunknak ugyanannyit. Nem többet és nem kevesebbet,
hiszen testvérek vagyunk, az ő gyermekei. A jó szülő pedig nem kivételez. Azért nem
csatlakozik, aki nem csatlakozik Istenhez, mert rossz testvér, mert többet akar
birtokolni, mint a testvére..
Mindezeket elmondtam Andrásnak. Megértette. S hazament s írt az interneten új
levelet Jézusnak. Rövidet. Begépelte a számítógépébe: jezus@freemail.mo s már ment
is a levél. Mi volt benne? Csak ennyi: Nagyon buta voltam, amikor korábbi levelemet
írtam. Bocsáss meg! Dátum és aláírás. Belügyminisztériumi engedéllyel nevet is
változtatott: néhai Hólyag Nagy András.

Budavári, 2001. augusztus 10.
Van egy világhírűvé lett magyar bibliatudós, Vermes Gézának hívják. Négy
könyvet írt már jézusról S van egy 36. évfolyamában levő külföldi magyar nyelvű
teológia folyóirat, a Mérleg. Évenként négy száma jelenik meg. Számomra
mindegyik esemény. Aki nem olvas csak magyarul, annak pótolhatatlan. Időnként
még én is írhatok bele. Vermes negyedik Jézus könyvéről írtam valamit. Talán a
Napló olvasóit is érdekli. Ezt:
A Jézusról szóló könyvek rendre elárulnak valamit szerzőikről, de ez Vermes
Géza szerint őrá nem v
írásaik, hogy lehetségesnek tartják, hogy az Isten emberré legyen. Akik meg egyebet
vallanak, azokról pedig azt árulják el könyveik, hogy ezt nem tartják lehetségesnek. A
Mérleg híradása óta (2000/4) megjelent magyarul is Vermes negyedik Jézus-könyve
(Jézus változó arcai). Elolvastam; nemcsak az innsbrucki előadás szövegét, ahol is a
meghívóban a szerző ezt kérdezi: Az elkövetkező évtizedek, sőt évszázadok során
derül majd ki, hogy felveszi-e valaki a kesztyűt. Aligha érhetvén meg a jelzett
időpontokat, mondanék valamit a szerző negyedik Jézus-könyvéről meg az előző
háromról is. Hogy felveszek-e vele valami kesztyűt, nem tudom.
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Azon az alapon mondanám, amit mondok, hogy a 60-as évek során magam is
írtam hat szamizdat könyvet Jézusról (Keressétek az Isten Országát! Bp. 1990-91).
Elárulja szerzőjéről a hat könyv, hogy tényként fogadja el Jézus feltámadását és
istenségét, de
valamire rátesszük az életünket. Hanem a szembesülés egy teljesen evilági természetű
kérdéssel: jelent-e valamit az emberiségnek ebben a világban folyó élete számára az
az Út, melynek megjárását Jézus azoktól kívánja, akik az Isten fiai akarnak lenni? Sőt
szembesülni lehet egy élesebb kérdéssel is: vajon ez az Út nem az egyetlen értelmes
és a fenyegető katasztrófát kikerülő út-e az emberiség evilági életében is? A
szembesülés e kérdéss
kérdést, hogy zsidó volt-e, csak ember volt-e Jézus.
Az elmúlt napokban egy hétközi szentmise leckéjét egy klasszikus Tóra-szakasz
(Kiv 20,1-17), a Tíz parancsolat adta. A fenti Út ennek a szövegnek egy tizedére
koncentrál: az utolsó hat parancsolatra. A judaisztikába Vermes műveivel
bevezetődvén megismertem Honi és Hanina nevét. Miért, hogy e két derék
jézuskorabeli galileai haszidnak az elmúlt két évezred alatt a holló se károgott utána?
Miért, hogy csak a harmadik derék galileai haszid, Jézus miatt folyt a keresztények
vére, ontottak maguk a keresztények is vért, és lobogtak az egyház által meggyújtott
máglyák. Általában nem azért folyt a vér, és nem azért ontották a vért, meg lobogtak
e máglyák, mert az elégetettek tagadták Jézus feltámadását és istenségét. Általában
azért égtek el valakik a máglyán, mert vallották az Utat, és állították, hogy Jézus
nevét üresen emlegeti az egyház, amikor megfeledkezik erről az Útról, és helyette
egy másik utat jár: a főpapok, írástudók és vének útját, a hatalom, a gazdagság és
erőszak útját.
Szerzőnk tiszteletre méltó felkészültséggel vizsgálja a Jézus személyéhez
jut el a derék galileai haszid Jézus-képhez. Teljes tisztelettel a szerző felkészültsége
iránt képviselem: azzal, hogy beállítja Izrael szellemi életébe Jézus alakját, nem adott
még választ arra, hogy kicsoda ő az emberiség számára. Egy analógia legyen
segítségemre. A század első felében hungarisztikát és germanisztikát (nem
judaisztikát) tanultam Pázmány egyetemén. Innen véve az analógiát állítom:
lényegében semmit sem mondok pl. Petőfi költői-emberi alakjáról, zsenijéről azzal,
hogy beállítom őt elődei sorába; azzal, hogy megrajzolom: Kazinczy, Berzsenyi,
Vörösmarty, Bajza – miként hatottak rá. Nem, mert a Helység kalapácsa, a János
vitéz, Az apostol, a Reszket a bokor, a Szeptember végén, az Én, az Egy gondolat
bánt engemet, A XIX. század költői, s benne a sor: Ha majd a bőség kosarából /
elmondható Aranyról is. Ezt Petőfi maga mondja el: Ki és mi vagy? hogy így
tűzokádó gyanánt / Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki. Ady meg magáról
vallja: Ha ki király, Sorsának királya, / Mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja, /
Hogy tempóz Arany, s Petőfi hogy istenül. (Hunn, új legenda) Ennyi az analógiából.
A zseni levezethetetlen; éppen ezért zseni. Így van ez annak ellenére, hogy igaz,
amit Arany a gyökereinkről, származásunkról vall:
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„S hol vevéd gyász tévedésed: / Hogy faját s a nemzeti
Bélyeget, mit az rá vésett, / A nagy költő megveti?
Hisz’ forgattam, a javából, / Én is egy párt valaha;
Mind tükör volt: egy-magából / Tűnt nekem föl nép s haza.”
Jézus életműve is tükrözi az 1. századi Galileát: a népet és hazát. Csak
megköszönni tudom, hogy ezt a tulajdonképpeni nyilvánvalóságot a szerző ilyen
bőséggel megmutatta. Nem pártus herceget vagy királyt tükröz a négy evangélium,
hanem mindenképpen egy zsidó kultúrájú tanítót.
Persze négy könyvében a szerző azért egyebet is megmutat. A 70-es és 80-as
években írtam hét könyvet Szent Pál teológiájáról (Bp. 1995-98) a Vermes Géza és
mások által is képviselt eredménnyel, mi szerint Pál nem ismerte Jézust, s a haragvó
s annak Atyjától, s idegen a negyedik evangéliumtól is. Nem ezen a Páltól elgondolt
módon váltotta meg a világot a galileai tanító, aki kiszenvedett a Golgotán. Utaltam
már reá, hogy teljességgel hit kérdése Jézus feltámadásnak és istenségének akár
elfogadása, akár elvetése. Akik csak hajlanak az Újszövetségben az inkarnációnak az
lenyűgöző
személyisége és tanítása indítja őket erre. De igazolhatatlan az álláspontjuk, miként
az ellenkező is. Marad ez a kérdés az idők végezetéig a tanúbizonyság-tevés vagy
em
nyilvánvalóságként tanítják, hanem hiszik. Ha a történész számára üres is a
természetfeletti kategóriája, attól a valóságba az még beleférhet.
Ami a negyedik evangéliumot illeti, az teljes harmóniában van a jézusi Utat
illetően az előző hárommal. A Prológus csak továbbfejlesztése annak a szinoptikus,
azaz péteri vallomásnak, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Ami pedig János
állítólagos antiszemitizmusát illeti, Éliás József kimutatta, hogy János
evangéliumában „a zsidók” Izraelnek csak egy részét, azaz a judaita csoportját jelzik,
amelyet a szinoptikus evangéliumok a „képmutató farizeusok és írástudók”, ill. a
„főpapok és vének” szavakkal jelölnek. Jelölik tehát Jézus és a JézusJézus-korabeli, azaz az evangéliumok keletkezési évtizede
ellenségeit (A gyökerekig ásva le I-II Bad Salzig 1988).
Amikor a kommunista diktatúra alól felszabadultunk, s még minden írásunk csak
szamizdat-teológia lehetett, írtam (hat Jézus-könyvem összefoglalásaként) egy
rövidletet az Útról, amely Jézust potenciális megváltónak mutatja. Tényleges, aktuális
megváltóvá csak az emberiség teheti őt, ha magáévá teszi az Utat. Ezt mondtam el –
50 év után újra nyugatra utazhattam. Ennek az előadásnak utolsó fejezetét írom ide.
Talán némileg összecseng Vermes Géza negyedik Jézus-könyvének Epilógusával
(Egy álom). Címe:
Egy alternatív társadalom és annak feltételei
Hofstaetter, a szociológus könyvet írt a kisközösségekről. Feleségének ajánlotta.
Ezekkel a szavakkal: De te fabula narratur. Rólad mesél ez a történet. Azt mondta el,
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hogy a kisközösségben megvalósulhat az az erőszakot nem ismerő csak-szeretet,
amelyet megtapasztalt házasságában. És azt mondta, hogy bizony nem lehetetlen,
hogy a társadalom élete ilyen erőszakot nem ismerő kisközösségek hálózatából
integrálódjék egybe. Azt mondta el ezzel, hogy lehetséges az Isten, azaz a Szeretet
országa a Földön. Egy másik, egy alternatív társadalomként. Modellként, mintaként
és kovászként. Hogy utat mutasson. Jézust (és az ő Atyját) tolmácsolni szándékozva
kérdem, mik a feltételei annak, hogy az Ország, amelynek elközelgését hirdette,
megvalósuljon a Földön?
Első feltétel: átalakítani gondolkodásunkat. Ezt görögül – metanoiának
mondják. Mi tekintetben kell alakulnunk? Abban, hogy megszüntetünk magunkban
három kategóriát. Ez a három kategória: jóbarát, közömbös, ellenség. S ezt a hármat
lecseréljük egyetlen egyre: felebarát. Más szóval: mindenkit embertársunknak
tekintünk, azaz mindenkire vonatkozóan érvényesnek tekintjük a lelkiismeret, a tóra,
az evangélium szavát: Ne tedd a másikkal szemben, amit magadnak nem kívánsz!
Második feltétel: radikálisan elutasítani magunktól az uralkodás vágyát, és
szolgálni akarni kivétel nélkül minden embert. Ezt görögül pán-dúliának mondják.
Pán annyi mint mindenki. Dúlia annyi mint szolgálat. Nem elég tehát elutasítani
magunktól a diktatúrát és lecserélni azt demokráciára. A demokrácia csak a többség
uralkodását jelenti. Igaz, hogy közelebb áll az evangéliumhoz mint a diktatúra, amely
a kisebbség uralkodása. Közelebb mint az arisztokrácia, oligarchia és hierarchia. De
az evangéliumtól idegen mindenfajta krácia és archia, mert ezek a szavak mind
„uralkodást" jelentenek, akár a legjobbak, akár kevesek, akár a papok uralkodnak.
Isten sem az első körben (Szentháromság), sem a második körben (világ) nem
uralkodik. Az Atya nem uralkodik a Fiún, s a Fiú nem uralkodott az embereken, sem
a betlehemi jászol nyomorúságában, sem a háromesztendős tanítványképző
vándorfőiskolán, sem a Golgotán. Isten nem „él és uralkodik" – ezt csak Ágoston
gondolta így –, Isten csak él és szeret... Isten csak szeret. Jézus mosta tanítványainak
a lábát. Példát akart ezzel mutatni nekünk. A tanítvány pedig nem lehet különb a
Mesterénél. Aki közületek első akar lenni – mondta övéinek –, legyen
mindnyájatoknak a szolgája; mindnyájatoknak: pán, szolgája: dúlia. Jézus pándúliára
tanított minket.
Harmadik feltétel: megetetni az éhezőket. Máté 25. fejezetében ennek a
feltételnek a teljesítése fejében állítja Jézus jobb felé az Atya áldottait. Egyetlen
rászorulót sem hagyhatunk ki. S a segítés mértékének nincsen más határa, mint a
magunkat szegénnyé tevés. A Hegyibeszédben a tényleges, az anyagi értelemben vett
szegények a boldogok, s a tényleges, az anyagi értelemben vett gazdagoknak szól a
nagy jézusi JAJ. Aki ezt másképpen magyarázza, alighanem áruló írástudó. Talán
biztosan is, mert a történelem azt mutatja, hogy a nyomorúságot egyetlen faj, nemzet,
osztály sem viseli el, és csak az alkalmas órára vár, hogy véres bosszút álljon azokon,
akik nyomorúságba taszították, vagy akárcsak benne hagyták. Higgyetek az
evangéliumban - mondom Jézussal. És ez az evangélium ezt mondja: „Add el
mindenedet és árát oszd szét a szegények között". Enélkül pedig legyen még oly
rokonszenves is a gazdag ifjú személye Jézusnak, ez az ifjú nem lehet az ő
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tanítványa. Mindenkinek mindenünket kell adni. Erre is van görög műszavunk: pándória. Minden rászorulót meg kell ajándékoznunk, s ha kell, mindenünket latba vetve,
ahogyan Jézus a gazdag ifjútól kívánta.
Negyedik feltétel: az egyoldalú leszerelés azonnali és személyenkénti
foganatosítása. Nincs súlyosabb fábólvaskarika, mint a keresztény katona. Mint ez:
hónom alatt az evangélium, kezemben a kézigránát. Közel ezerhétszáz esztendeje tart
ez a Krisztust csúfoló gyalázat. Legyenek akármilyen szép szavaink is, amíg a
keresztény ember katonai esküt tesz, azaz megígéri az ellenség, értsd: embertársai
elpusztítását, addig meggyalázzuk Jézust; s ha hozzá még Istenről is beszélünk, csak
félrebeszélünk. Nonviolansz nélkül nincsen kereszténység. Az „ellenség"
szükségképpen valamelyik embertársunknak a fia, apja, férje... ember. Ha kell görög
műszó, akkor a negyedik feltétel: az ekhtrofilia, azaz ellenségszeretet. S ha ezért az
államhatalom börtönbe zár vagy kivégez minket, vállalnunk kell. Enélkül nem
lehetünk Jézus tanítványai. Nem tud az emberiség karhatalom nélkül élni? Jézus is
tudta ezt. Nem is az emberiségnek mondta, csak a tanítványainak. Mire
tanítványokká tesszük a világot, megtanulja az egész emberiség. Csak tanítványoktól
tanulhatja meg, akiknek a hóna alatt nincs kézigránát.
Ötödik feltétel: egyetemes hirdetési kötelezettség. A papoknak az a dolguk,
hogy ezt, és kizárólag ezt és nem más Jézust – és különösképpen nem ennek a
Jézusnak az ellenkezőjét – hirdessék. A nem-papoknak pedig ugyanaz a dolguk, mint
a papoknak. Mert Jézus a maga népét tanítványokból álló népnek akarta. Padban ülő,
szolgáltatásokat pusztán elfogadó keresztényeket (kedves híveket) nem akart, s ezért
is aligha akart egyházat alapítni. A tanítvány Jézus tanítása szerint olyan embert
jelent, aki embertársait tanítványokká akarja formálni. Ma öt-, holnapra hat- vagy
hétmilliárd ember vár a jézusi igére, hogy élni tudjunk a földgolyón. Élni s a
Hegyibeszédben rajzolt boldogságban élni. Senki sem mentheti fel magát az
egyetemes hirdetési kötelezettség alól. Kérüssein: hirdetni - ez a pánkérüsszia
feltétele.
Utolsó és hatodik feltétel: a kahal héber szó. Jézus így nevezte a maga
egyházát, a maga kisközösségét, amely Vele együtt tizenhárom főből állt. Ebben a
kahalban nevelte a tanítványait. Mi sem lehetünk ügyesebbek nála. Enélkül mi sem
tudhatunk tanítványokat nevelni. Minden tanítványnak egy kahalban kell nevelődnie,
és minden tanítványnak létre kell hoznia a maga kahalját, amelyben ő neveli azokat,
akiket ki tud halászni a társadalom halastavából. Képes reá, mert Jézus nemcsak
Pétert és társait tette emberhalászokká. Ma is azzá teszi azokat, akik átadják magukat
neki.
Testvéreim, akik a legkülönbözőbb keresztény és nem keresztény
felekezetekhez, vagy az ateisták közé tartozhatnak, bizonyságot teszek. Egyszerűbb
szóval: az a meggyőződésem, még egyszerűbben: az a véleményem, hogy amit a
fentiekben elmondottam, ez az emberiség közös jézusi öröksége. Kultúránk, vallási
múltunk s hagyományaink lehetnek nagyon különbözők. De ez a közös jézusi
örökség összeköt minket, ha vállaljuk azt. Nem különbözőségeinket kell
felszámolnunk. Ragaszkodjunk ezekhez mindannyian külön-külön, mint édes
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miénkhez; nyelvben, zenében, liturgiában, istenmegközelítési stílusokban. Isten örül a
gazdagságnak és sokféleségnek. Csak a jézusi örökségben legyünk egyek. Abban,
hogy mindannyian nagyon szeretjük egymást.
Eddig tart az idézett szöveg. Ha valaki erre azt mondaná, hogy erről álmodott
Mikeás és Izajás igazat mond. De nem ezt vallja a Törvény és a Próféták egésze,
mert ez a szöveggyűjtemény egyebet is vall. Van benne honfoglalás és másoknak a
betonba beleverése Isten nagyobb dicsőségére, mint ahogy a keresztény egyházak
történetében is van ez teljes bőséggel, még az Újszövetségben is (Jelenések könyve).
Jézus mind a két gyűjteménytől különbözik. Jézus Istene csak él és szolgálva szeret.
És Jézus is. És minden igaz tanítványa is. Ez a jézusi örökség. Ez az Út, amely a négy
evangéliumban ellentmondásmentesen megtalálható. S e trouvaille-nak az erejében
lett az egész emberiség páratlan Tanítója a zsidó Jézus, akiről egyébként hihet bárki
bármit, csak ezt az Utat ne tagadja, el se mellőzze, mert ekkor elmegy mellette.
Kaifás és Pilátus ki nem egyezhet vele. Azok sem tudnak szót érteni vele, akik
mindenképpen tudni vélik, hogy milyen értelemben gyermeke ő az Atyának.
Számomra maradhat ez a kérdés megválaszolhatatlan. Ettől még a vallásközi
párbeszéd korában iránytű lehet.
Egybefogja ő az emberiségnek azt a Hagyományát, melyet Hamvas Béla rendre
nagy betűvel ír. Ennek a kivirágzása a názáreti Jézus. Eleddig páratlan, legkülönb.
Vagy az idők végezetéig az? Ha így volna, akkor pedig talán mégsem lőtt akkora
bakot János a Prológussal!

Budavári, 2001. augusztus 15.
Jézusnak csaknem minden megnyilatkozása nyugtalanító. A mai vasárnapra eső
szavai különösen is azok. Miért ilyenek a megnyilatkozásai, a szavai? Lehet arra
következtetni, hogy nyugtalan volt ő maga is? Azt hiszem, hogy igen. S ennek oka?
Feladat-orientált ember volt. Lázban égett. Három hete hallottuk tőle, vasárnap: Azért
jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna...
mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy! Jó az, ha valaki ilyen nyugtalan?
Kinek jó? Magának? A környezetének? Azt hiszem, nem jó a kérdés. A lélektan azt
mondja, hogy vannak különböző alkatú emberek. Jézus ilyen nyugtalanító alkatú.
Viselnie kell ezt neki is, környezetének is. De meghatározza-e az embert az alkata?
Nem feltétlenül. Az ember nevelhető. Lenevelheti magáról valamelyest még az
alkatát is. Hogy ne legyen olyan nyugtalanító. Azt hiszem, Jézus nem akarta magáról
lenevelni ezt az alkatot.
Minden alkattal alkalmasak vagyunk az Isten országára. A gondolkodó hajlamú
inkább az Isten szó- és írásbeli tolmácsa lesz. A cselekvés-orientált ember megtalálja
a rászorulókat, s Teréz-anyai művet hoz létre – képessége szerint. Az elmélyülni
szerető imádságra neveli, akiket elér. A jókedvű – táncol, dalol, gitároz s összeösszecsapja majd a tenyerét, s ezzel gyűjt népet Istennek. Jézus milyen alkatú volt?
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Jézus a megszálltak közé tartozik. Bár jókedvű, s eszik-iszik, a bort sem veti meg,
azért nem ezek a fő jellemzői. Megszállta őt egy gondolat: nem mehet tovább úgy az
emberiség élete, ahogy eddig ment. S ennek a gondolatnak biztosít abszolút
elsőséget az életében.
A mai evangéliumi szakasz erről tanúskodik. Mindenkit gyűlölni kell!
Leginkább apát és anyát, ha még nem alapítottam családot. Feleséget és gyermeket,
ha már igen. Sillye Jenőnek van egy dala, ide kívánkozik: Az Isten szeret. Az Isten
elszeret. Az apámtól, az anyámtól. A házamtól, a hazámtól... Ott hagyta Názáretet és
Máriát, az anyját, s fájdalmas anyává tette őt. A Zebedeus-fiak ott hagyták apjukat,
Zebedeust és anyjukat, Szalómét meg a hálót. Az Isten elszeret. Péter asszonyt
hagyott az anyjánál Kafarnaumban. Csak ott hagyta, nem hagyta el. Két évtized
múlva Pál az Első Korintusi levélben értesít róla, hogy missziós útjaira Péter vitte
magával a feleségét. De a galileai években sírnia kellett ennek az asszonynak, és
Szalóménak is, mert Jézus elszerette tőlük a férjüket s a fiaikat. Jézus tudta, hogy mit
jelent ez számukra. Erről beszél a gyűlölni ige.
A szentírás-magyarázók minden leleményüket összeszedik, hogy bizonyítsák: ez
a szó csak azt jelenti, hogy kevésbé szeretünk; nem azt, hogy gyűlölünk. Hiába! Ez a
szó az evangéliumok Jézusának ajkán sohase jelenti azt a kevéssé szeretést. Ez az ige
Isten Jézus, a tanítványok ellenségeinek a viselkedését jelölik Isten, Jézus és a
tanítványok ellenében. Gyűlöld ellenségedet... Vagy Istent gyűlöljük vagy a Pénzt...
Mindenki, minden nép gyűlöl majd titeket a nevem miatt... boldogok vagytok, amikor
gyűlölnek titeket...jót tegyetek azokkal, akik gyűlölnek titeket... aki rosszat tesz,
gyűlöli a fényt... gyűlöl a világ, mert tanúskodom, hogy gonoszak a tettei... gyűlöl
majd a világ titket, de engem előbb gyűlölt... mivel nem a világból vagytok, azért
gyűlöl titeket a világ... Jó húszszor találjuk Jézus ajkán e szót, és sohasem jelent
kevésbé szeretést. Istent, Jézust, tanítványokat gyűlölést jelent. A világ magatartását
azokkal szemben, akik Istenhez tartoznak.
Kivéve Lukács e mai helyét, ahol apánkat, anyánkat, feleségünket, gyerekünket
gyűlöljük. De ha őket gyűlöljük, magunkat gyűlöljük. Magunkat is gyűlölnie kell
annak, akit megszállott az Isten Lelke. Írja is Lukács: sőt még saját lelkét is gyűlölnie
kell annak, aki Jézus tanítvány akar lenni. Vermes Géza, a világhírű Jézus-kutató, a
negyedik evangéliumról le akarja szedni a keresztvizet: Jézust nem ismerő, 2. század
eleji pogánykereszténynek mondja szerzőjét, akinek semmi sem fontos, csak az, hogy
Jézust az Isten Fiának állítsa. Ezzel szemben János evangéliumában megtaláljuk e
lukácsi helynek a párját: Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli életét e
világon, örök életre őrzi meg azt.
Semmi kétség: Jézus tudatosan használta ezt a szót, akkor is, amikor a gyűlölet
vonatkozásának első határpontja is, a második határpontja is – mi magunk vagyunk:
magát is gyűlölni kell tudnia annak, aki az Isten tenyerébe csap, szövetséget újít vele.
Jézus a szövetséget nem állatok, bakok és bikák vérében újítja az utolsó vacsorán,
hanem a magáéban: Ez a szövetség vére, a szövetség az én véremben... Értitek ezt?
Megpróbálom közelebb hozni. Még 56-ben történt velem, a november 4-e utáni
napokban. Szüleim álltak elibém, s megkértek: disszidáljak. Nyitva volt a határ. Azt
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mondták, hogy nem bírják tovább a herce- hurcát velem. A forradalom kitörésekor
már ötödik éve voltam börtönben, s még csak nem is láthattak. Vissza fognak vinni,
hiszen életfogytiglanra voltam elítélve. S meg kellett keményítenem a szívemet, s
nemet kellett mondanom szüleimnek. Mert ha nem gyűlöljük az apánkat, az
anyánkat, nem lehetünk Jézus tanítványai. Nem, mert az Isten szeret, s az Isten
elszeret... az apánktól, az anyánktól, a házamtól, a hazámtól...
Mért kellett megkeményíteni a szívemet? Ha én akkor disszidálok, most aligha
van Bokor. Akkor csak egy bennem csalódott első nemzedéket hagyok magam után,
amelyik rezignáltan állapíthatta volna meg: apánk nagyokat is, szépeket is, igazakat is
mondott; csakhogy nagyot akar a szarka, de nem bírja farka. Megértjük, hogy
disszidált, de az Isten Országa nem lehetséges. Nem bírjuk. Nem bírta ő sem. Nem
tudta gyűlölni magát: disszidált. Mi meg itthon maradunk, s hordjuk a bélyeget
magunkon, hogy kisközösségeken keresztül akartuk megújítani az egyházat –
szembehelyezkedve a pártállammal. Megadatott, hogy tudjam gyűlölni saját lelkemet,
s két évtized múlva visszaadjuk katonakönyvünket tanúsítván, hogy Jézus tanítványai
nem ígérhetik meg a hazának, hogy meggyilkoljuk, akit kell. Az Isten szeret, és
elszeret, a házunktól, a hazától. S ma meg képviselhetjük, hogy nem lehet Jézus
tanítványának lenni, ha a hatalommal együtt működünk. A pártállam idején, s ma
sem. Az Ország – elszeret, mert az Istené ez az Ország.
Jézus példákkal próbálja nyilvánvalóvá tenni, hogy jól meg kell tudnunk
gondolni, hogy mire vállalkozunk. Ha építkezni kezdünk be kell tudnunk azt fejezni
is. Ha hadseregparancsnoknak csapunk fel, erősebbnek kell lenni az ellenségnél, vagy
idejében békét kell kérnünk. Elijeszt? Nem. Csak becsületes. Megmondja a
tanítványoknak, hogy nem babra megy a játék. Gondolják meg jól, mire vállalkoznak.
A példák után azt is elmondja, hogy minek kell búcsút mondani. Aki nem mond le
minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. A Mammon, a Pénz szolgálata
összeegyeztethetetlen az Ország szolgálatával. Ennek a diónak a feltörése
nemzedékünk legnagyobb feladata. Meg kellett teremteni a kisközösséget, fel kellett
hagyni a katonáskodással, s ez a harmadik. Ennek a diónak a feltörése. Bízom benne,
hogy feltörjük. Az előkészületi munkák azonbn hosszadalmasok. Ma már nem
kezdünk bele. De feltörjük, ha akarunk tanítványok lenni, ha tudjuk mindazt gyűlölni,
amit gyűlölni kell. Amen.
Budavári, 2001. augusztus 23.
Végre tegnap délután egy kiadós eső. Mise előtt kezdett el esni, és zuhogott,
záporozott késő estig. Vártam Zénóékat misére Zalacsányból, és nem jöttek. Este
kilenc körül érkeztek. Hárman. Teri felutazott Pestre. Szomorúan harangoztam,
felmérve, hogy egyedül leszek. De ahogy megrántom a csengőt a sekrestyeajtóban, s
kimegyek, térdet hajtok és megfordulok, két nőt látok a hátsó padban: Horváthnét és
alighanem a lányát. Evangélium után engedélyt kérek, hogy leülhessek, s
tanítóbácsisan magyarázok.
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A Jefthe-történet volt a szentlecke: győz a csatában, s fogadalmat tesz Istennek,
hogy akivel hazaérkezve elsőül találkozik, azt az Istennek áldozza. Egyetlen és
legkedvesebb lányával találkozik. Mennyi butaságot gondol a történelem folyamán
Istenről az ember! Lehet istennek tetszően embert gyilkolni. Ebben segít is Isten az
övéinek. Aztán lehet köszönetül újabb embert gyilkolni. Fogadalomból. S ennek
megtartását Isten okvetlenül számon kéri az embertől. Értelmes dolgokat kell
megfogadni, pl. adakozni a templomajtóra. (Horváthné már sok ezer forintot adott rá,
de ezt már nem említettem. Ne tudja a balkéz…!)
Aztán áttértem az evangéliumra: meghívás a menyegzőre volt a tegnapi.
Mennyi mindent nem tudunk pontosan s jól érteni e példabeszédből! Mi az, hogy
nincs menyegzős ruhája az utcáról behívottaknak? S miért vannak kevesen a
választottak? Mondtam, amit tudtam. Mise végén megköszöntem Istennek ezt a
kedves együttlétet.
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Budavári, 2001. augusztus 31.
A mai napra nem ír szentet a misenaptár, s így magam keresem meg a nagy
misekönyv tartalomjegyzékében, hogy mik is legyenek a szentmiseváltozó részei.
Megakad a szemem egy címen. Ez lesz a jó, az elmúlt napokhoz illő:
Bántalmazóinkért. Öt kis szöveg: a mise elején egy, áldozás után egy – és három
könyörgés. Az elsőnek ez a szövege: Istenünk, Te a szeretet parancsával azt akartad,
hogy bántalmazóinkat is őszinte szívvel szeressük. Add, úgy követnünk parancsodat,
hogy a rosszért jóval fizessünk, és törekedjünk egymás terhét hordozni. Hogy jutott
eszembe értük imádkozni? Úgy, hogy előbb-utóbb rászolgálok, hogy bántsanak.
Azzal kezdődik – vagy csak folytatódik? – ez a rászolgálás, hogy vagy két hónapja
eljött hozzám az MT1 forgatni – az átvilágításról. Mondtam, amit mondtam. Mit is?
Egyszerűség okából kivonatolok:
Az aug. 5-i A hét-műsor
Műsorvezető: Ma még titok, hogy hány pap, lelkész és rabbi volt besúgó vagy
III/III-as ügynök. Hányan járultak hozzá hittestvéreik megalázásához,
bebörtönzéséhez, netán meggyilkolásához. Akár önszántukból, karriervágyból, akár
félelemből vagy emberi gyengeségből, netán az eszme, a szocializmus iránti
elkötelezettségből, merthogy ilyen is volt, és akkor még nem szóltunk a hívek
lelkében okozott károkról. Egyelőre csak azt tudjuk, hogy Isten szolgái közül hányan
váltak áldozatává az 1945 és 1990 között dúló terrornak, illetve a korszak felén már
jóval enyhébb politikai légkörnek, számuk 2-3 ezerre tehető. Éppen egy éve annak,
hogy a parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely egyházi személyek
részére is lehetővé teszi az átvilágítást. Fontos mozzanat az önkéntesség. Az állam
megnyitott egy kaput. Nem kötelező belépni. Szó se róla, nincs nagy tülekedés a
küszöb előtt. Egyebek között a katolikus egyház sem noszogatja papjait, püspökeit,
hogy álljanak az átvilágító bírák elé. Vajon miért?
Seregély István: Teljesen feleslegesnek tartjuk ezt a kizárólag politikai célú
tevékenységet, ami az emberek múltjában igazolhatatlan, ellenőrizhetetlen
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ismeretekre próbálja építeni az emberekről alkotott véleményét.
Rendező: Nem támogatja az átvilágítást a szegedi püspök sem.
Gyulai Endre: Én azt hiszem, hogy a püspökök, amíg egy kinevezéshez eljutnak,
előtte egy nagyon-nagyon hosszú vizsgálat van Róma részéről, és akár a hit vonalán,
akár erkölcsi vonalon, akár egyéb dolgokban, olyan komolyan tájékozódik Róma,
hogy a katolikus egyház vezető karában levők, ilyen értelemben átvilágítottak már,
mire oda kerülnek. Nem látom én magam sem személy szerint alkalmasnak vagy
fontosnak ezt az átvilágítást.
R.: Bulányi György az államszocializmus idején hosszú éveket töltött börtönben
a hite miatt. Semmilyen hivatalos posztot nem visel egyházában, túl azon persze,
hogy felszentelt pap. Talán ennek is köszönhető, hogy erre a kérdésre, hogy miért
óckodnak az egyház vezetői az átvilágítástól, egészen más választ tart helyesnek,
mint a püspökök és az érsekek. Szerinte ugyanis a Vatikán egykori keleti politikája a
felelős azért, hogy a magyar katolikus egyház ma erkölcsi, lelkiismereti csapdában
vergődik.
Bulányi György: Ez a keleti politika el akarta érni, hogy az egyház püspököket
nevezhessen ki, de hát másokat nem nevezhetett ki, csak olyanokat, akik a Párt
bizalmát megszerezték. Egyáltalán nem csodálkoznék azon, hogyha az egyházak
személyi állománya, a papok, lelkészek és a többi – 99 százalékig be lettek volna
szervezve. Egy legmagasabb rangú egyházi személy mondta nekem 20 éve: Kedves
atya, higgye el, én mindig csak engedelmeskedtem. Amikor ez a vatikáni politika
csinálódott, akkor a Szentszék követe itt volt és tárgyalt az illetékesekkel. Egy percre
meglátogatta az egyház Hejcére internált püspökeit is és mondta: Püspök atyák, én
csak azért jöttem, hogy egy áldást kérjek maguktól. Az egyik püspök, aki igazán nem
szeretett csúnya szavakat használni, azt mondta, hogy szerette volna felrúgni ezt a
digót. Érthető, hogy most, a rendszerváltozás után, nem akarják sem a magyarországi
egyház személyek, sem a pártállammal úgy ahogy megegyező Vatikán, hogy
dokumentálódjék, hogy kik mindenkik voltak, és milyen jellegű kapcsolatban a
pártállammal.
R.: Nem védhető a Vatikán álláspontja?
B.Gy.: Dehogy nem, védhető. Csak tudja, mit mondok: a teljes jézustalanság, a
teljes Jézust meg nem értés alapján védhető. A Vatikán álláspontja az, hogy nekem
biztosítanom kell azt, hogy püspökök legyenek. Mert ha püspökök nincsenek, akkor
nem tudják a szentségeket kiszolgáltatni és nincsen üdvösség. Hát ez Jézus szemével
nézve a legnagyobb szamárság, mert az üdvösség attól van, hogy az ember hallgat a
lelkiismeretének a hangjára. Mélyen meg vagyok róla győződve, hogyha nincs ez a
vatikáni politika, akkor ma Magyarországon virágzik a katolikus egyház.
Műsorvezető: Bizonyára vannak, akik hiányolják összeállításunkból Paskai
László bíboros, prímás esztergomi érseket. Természetesen megkerestük őt is,
felajánlottuk a megszólalás lehetőségét, ő azonban nem kívánt élni vele.
Magyarázatul mindössze annyit közölt, a Vatikán megtiltotta, hogy beszéljen.
Riportalanyaink nem egységesek Paskai László múltbéli ténykedésének
megítélésében.
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S. I.: Paskai László a Római Katolikus Egyház bíborosa, a pápa tanácsadó
testületének tagja. Az Apostoli Szentszék elfogadja őt, én vele dolgozom14 év óta,
semmi olyan kifogásom nincsen, ami miatt én ezeket a róla vagy általa írt dolgokat
komolyan vegyem.
Gy.E.: Nem tudom, hogyan élt, mit csinált. Egészen biztos, hogyha Róma jónak
látta a kinevezését, akkor volt benne valami, ami miatt megbíztak benne, és úgy
látták, hogy megfelelően viszi akár a dunántúli, akár a kalocsai, akár az esztergomi
beosztását. Én a püspöki kari munkájában nagy megbecsüléssel tudtam őt követni,
mert mindig az egyház érdekeit próbálta képviselni. Még akkor .is, ha próbált
kompromisszumokat kötni, hogy talán ezt most még nem érdemes az állam elé
vinni... Nem tudom, hogy ő milyen elkötelezettségű volt, nem hiszem, hogy
komolyabb elkötelezettsége lett volna.
B. Gy.: Megírtam a rendszerváltozás után – most kimondom a nevét – Paskai
bíboros úrnak, hogy vallják be, hogy mi történt, és megtisztíthatnák az egész magyar
közéletet. A magyar katolikus nép tegyen bűnvallomást: úgy táncoltunk, ahogy a
pártállam fütyült. Nem tette meg!. Semmi bajuk nem történt volna. Nincs elítélés!
Jézus nem azért jött, hogy elveszítse az embereket, hanem hogy megmentse. Azzal
bíztattam Paskait, hogy vallja ezt be, és meg fog magasztosulni az egész magyar
társadalom előtt.
Hát ezt adta augusztus 5-én A hét! Még július elején volt a forgatás a
Városmajorban, s ezt megelőzően forgattak volna Paskainál, és forgattak is
Seregélynél meg Gyulainál. A Városmajorban egy óra hosszat tartott a forgatás, s ezt
a pár percet vágták össze a forgatásokból. Öt hét után került sor az adásra. Lent
voltam Budaváriban, de ott is sűrűn csengett utána a telefon. A városmajori
üzenetrögzítőmön meg találtam két
kő… Meg tudok-e felelni a misekönyörgés normájának, hogy rosszért jóval fizessek?
De hát itt én volnék az, aki bánt! Azzal bántok hogy kimondom: mi történt itt! És
éppen ez minősül bántalmazásnak. Voltak már előttem is ilyen bántalmazók.
Szókratész, s az Isten tolmácsai, mind. Jézus volt közülük talán a legnagyobb
bántalmazó! Most az egyházi vezetők által elkövetett rosszért rosszal fizetek?
Rosszal fizetnék, ha nem igazat mondanék. Rosszal fizetnék, ha Jézus ügyének ártani
akarnék. De nem fizetek rosszal, ha azt teszem, amit Jézus tett: megmutatom, hogy
micsoda kárt okoztak Isten országának, akik összefogództak Jézus ellenségeivel, s
vágták azt, amit szeretniök kellett volna.
Budavári, 2001. szeptember 1.
Másnap megint nem volt szent a naptárban. Megint kerestem valami lelkemhez
illő szöveget. S találtam: Az egyetértés ápolásáért. Ennek első könyörgése: Add, hogy
híveid egy szív, egy lélek legyenek, s virágozzék Egyházadban az egyetértés… Hát
ettől nagyon messze volnánk. Nem vagyunk egy szív, s egy lélek sem. Az elmúlt
félszázadot nem vagyunk hajlandók egyféleképpen látni. Pedig mindannyian tudjuk,
hogy diktatúra volt. S azt is, hogy a diktatúra képviselőivel a hierarchia parolázott.
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Mindegyik egyház ugyanezt tette. Miért nem akarja bevallani? Hiszen emberek s
keresztények vagyunk, tehát megbocsátunk! Nem kívánnak bocsánatot. Fenn akarnak
tartani egy tizenkét éve sulykolt tételt: a hierarchia felelős kompromisszumokat kötött
a pártálammal. S ezért bűntelenek ők, és nincs szűkségük bűnbánatra s bocsánatra.
Az adás utáni napokban felhívott a Népszabadság egyik szerkesztője. Cikket kért
tőlem az átvilágításról, és én megírtam. Íme:
„Gyalázatos volt, ami velünk történt”
Jöhet a katolikus püspökök, papok átvilágít
átvilágításra a nagyvilágot. Imígyen: a kommunizmusban a keresztényeknek
„biztosítaniuk kellett túlélésüket, és Urukról bizonyságot tenni”. Hát nem! A
keresztényeknek elég, ha Urukról bizonyságot tesznek, túlélésüket már nem kell
biztosítaniok. Erre Jézus sem szavával, sem élete példájával nem bíztatott minket.
Ellenkezőleg: azt mondta, hogy a tanítványok sorsa ugyanaz, ami Tanítójuké: Ha
engem üldöztek, titeket is üldözni fognak! Nem biztosította a maga túlélését. A
tanítványaiét sem.
Milyen alternatívák kínálkoztak egyáltalán? – kérdezi Tomka. Az egyik:
azonosulás a rendszerrel, a segédmunkási feladatok elvállalása a rendszer javára. Ez
volt Lékai bíboros és a békepapok opciója. E „meggyőződésesek” maguknak és az
egyháznak előnyöket tudtak szerezni. A másik opció: visszavonulás a világból – így
Tomka. Ezek a visszavonulók úgy vonultak vissza a világból, hogy elvitte őket az
ávó. Elítélték őket, s tíz vagy tizenhét évet lehúztak a kommunizmus börtöneiben. S
most tessék jól figyelni Tomka szavaira: e visszavonulók „megkísérelték
üldözöttségüket korlátozni azzal, hogy a nagy nyilvánossághoz fordultak. Nyugati
megfigyelők ezeket a példaszerű tanúkat olykor egyedüli igaz hitvallókként
idealizálták. Könnyen feledésbe ment eközben a szektásodás veszélye; az, hogy
túltették magukat a teológia és az egyházjog normáin... elvileg utasították el a nem
alulról választott vezetési hivatalt az egyházban, elitöntudatuk lazáknak tekintette
mindazokat, akik a politikai konfrontációt ki tudták kerülni. Magyarországon P.
Bulányi és mozgalma nemcsak a püspököktől, hanem más keresztényektől is
elidegenedett. Fundamentalista hajlamuk politikai erővé tette őket, az állam fel tudta
voltak egyházuknak, de ezeknek az ávós börtönökbe éjjelenként a társadalomból
kilopott visszavonulóknak a bűneit Tomka alig győzi összeszámolni. Ahogy olvasom
tudományos értekezését, azt érzem, hogy tulajdonképpen e visszavonulókat kellene
átvilágítani, hiszen annyi rosszat tettek, annyi bajt okoztak.
De hallgassuk tovább Tomkát, akinél sötét háttérként szolgál e rajz a harmadik
csoport számára: „A keresztények kelet-közép-európai mindennapja viszont e két
szélsőséges álláspont között folyt, keresték a felelős kompromisszumokat.
Felelőtlenség lett volna harcukat csak azért nem vállalni, mert a kommunizmust
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elvileg elutasították. Vállalni e harcot felelősségteljesebb volt, mint a menekülés az
egyik vagy a másik szélső pozícióba (békepapaság az egyik, a visszavonulás a
másik)”. Ugyan kik adhatták e harmadik csoport tagjait? Alighanem azok, akiknek az
átvilágítása nagyon is nem meglepő eredményekkel járna. Nem lepne meg, ha az
éjszakai ávós látogatásokat ügyesen kikerülni tudók – a segédmunkásokat és
takarítónőket kivéve – nagy része ügynök lett volna. A pártállam rendőreit nem volt
könnyű kijátszani: valamit csak kellett fizetni az említett kompromisszumért!
Tomka, mint kortárs, mint szociológus, ezt egyaránt biztosan nagyon jól tudja.
Nagyjából azonos eredményekre jutott minap a Katolikus krónikában Jelenits
István, piarista szerzetes is. Ő megérti a disszidálókat, s az itthon maradó
megalkuvókat is, csak a meg nem alkuvók, a „hősök” iránt rejlik nagyon kevés
megértés a szívében: „A hősök sem voltak tiszták, mert a hősiességbe is keveredik
sokszor hiúság meg gőg, meg türelmetlenség, és nincs bennük elég alázat vagy
megértés, és felelősségérzet mások iránt. Sokszor egyszerűbb hősnek lenni úgy, hogy
nekimegyek a veszedelemnek, vállalom például a börtönt, és azután ezzel meg van
oldva egy kérdés. Ha az, aki a börtönből jött ki, elismeri, hogy az is lehet tisztességes
megoldás, amelyik nem vezetett börtönhöz, akkor fel kell vetnie azt a kérdést, hogy ő
vajon maradéktalanul helyesen járt-e el.” Jelenits álláspontja summázható: hiúság,
gőg, türelmetlenség, az alázat, megértés, felelősségérzet hiánya jellemzi a meg nem
alkuvókat. Az ügyész nemegyszer halált kért e meg nem alkuvókra, ahogyan Jézust is
halálra méltónak vélte vallásának főpapja. Ő ment a halálba, a tanítványainak pedig
azt mondta, hogy példát adott nekik. S bizony nem kérdezte meg magától, hogy
maradéktalanul helyesen járt-e el, csak egyszerűen elment a Golgotára, s ezzel
megoldott egy kérdést – Jelenits szerint. Aki Golgotát vállal, arról a Golgotát nem
Jézus megy oda, ha más. Az illendőségtől eltekintve azonban értem őt. A legnehezebb
időkben, ’53 elején a Gyűjtőben magam is gondoltam ilyesfélét. Az apám-korabeli
Kelemen Gyula államtitkárnak, aki azért volt ott, mert nem helyeselte a két
munkáspárt egyesülését, mondtam: Gyula bácsi, nem a gőgünk büntetése az, hogy itt
vagyunk? Nem azért vagyunk itt, mert nem volt elég alázat bennünk elvállalni, hogy
együtt üvöltsünk s vastapsoljunk…? Ezt válaszolta: Hogy mondhatsz ekkora
butaságot? Bőven kárpótolják a vál
náluk alázatot?
Nem filózni kellett akkoriban, hanem dönteni. ’51-ben volt Debrecenben egy
békepapi gyűlés. Jó volt az előkészítés: a mintegy 40 debreceni katolikus pap mind
egy szálig úgy döntött, hogy elmegy a gyűlésre, bár egyet se a szíve húzott oda,
hanem az „előkészítés”. Egyedül maradtam otthon. Utána, ebédnél, együtt voltam
néhányukkal a plébánián. A jó hetvenes, idős Molnár János prépost az ebéden felém
fordulva ünnepélyesen mondta: A vértanúságot ezzel eljátszottuk! S nem azt mondta,
hogy bizonyára gőgből nem mentem el. Elgondolkodhat Jelenits, hogy miért mondta
Jézus képmutatóknak a ruhaszaggató főpapokat, s barátaikat, az írástudókat.
Üzenetértéke van Tomka és Jelenits megnyilatkozásának: Ez: csak maradjanak a meg
nem alkuvók, a Jézus példáját követők továbbra is búra alatt az egyházban, meg az
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egyház peremén. Ha lehet, mindörökre, s képviseljék Jézus egyházát azok, akik
ügyesen kötötték a kompromisszumokat. Legyen övéké a dicsőség és a hatalom a
meggyalázott Jézus egyházában mindörökké. Ha lesz átvilágítás, akkor sem lesz
változás. Masszívak az ellenerők, s hatalomban vannak. Ugyan ki fog itt
átvilágítósdit játszani? A „keresztény értékeket” képviselni akaró kormány? A
Vatikán? Egyik sem.
Az a kérdés tehát, hogy át kell-e világítani az egyházi személyeket? Menjünk
egy kicsit mélyére e kérdésnek. ’45 után minden személyt átvilágítottak, akik
együttműködtek a németekkel, Szálasi diktatúrájával. Általában nem kaptak igazolást
(bár voltak kis nyilasok is, akik bűneiket leplezendő, beléptek ide-oda), és népbíróság
elé kerültek. ’89 után nem világítottak át senkit sem. Mindenki tiszta lappal indult,
mintha semmi sem történt volna az elmúlt félszázadban. Nem került népbíróságra
senki sem. Pedig ezreket rejtettek az 56 előtti és 56 utáni parcellák. Magyar
állampolgárok hulláit, akiket magyar állampolgárok likvidáltak. Meg sem
ajtották végre az országban a győztes
hadsereg, a SzU tisztogató szándékait. Nem ízléstelenség ezek után azt kutatni, hogy
kik is működtek együtt az egyháziak közül az elmúlt idők titkos rendőrségével? Ha
egyszer a társadalom színe előtt mindenki felemelt fejjel járhat, a pártállam egész
apparátusa is?! Miért fontos, hogy kik segítettek a pártállam rendőrségének, hogy
biztonságban élhessen az apparátus, a pártállam diktatúrája? Miért fontos, hogy
voltak-e egyházi személyek is a segítők között? Hiszen a felelős miniszterek s
mindazok, akik irányították a pártállamot, közöttünk élnek, s nemegyszer jelentős
vagy akár a legmagasabb pozíciókban is. Elmondhatatlan álság és képmutatás rejlik
az átvilágításnak az egyházi személyekre kihegyezett igénye mélyén Csak ők a
bűnösök? s akik rábírták, rákényszerítették őket arra szerepre, amelyet most át
akarnak világítani, azok makulátlan bárányok?
Hogyan képviselhettem akkor A hétben az átvilágítás szükségességét? Úgy, hogy
van Jézus tanította felelősség is, amely ellene mond a képmutatásnak. A bűnös vallja
meg s bánja meg bűnét! Nincs tisztulás nélküle. ’89. április 20-án levelet írtam Paskai
bíborosnak. Idézek belőle. „Pasztorális feladataink halaszthatatlanul megkívánják,
hogy a jelen Püspöki Kar elhatárolja magát… intézkedésektől, amelyekre az akkori
Kar állami nyomásra reá kényszerült. A jelen Püspöki Kar tekintélyét csak öregbíteni
fogja, ha ezt megteszi.” Nem tette meg! Később, ’89. December 1-én új levelet írtam
neki: „Megértem, hogy akkor így tett, engedett az államhatalom nyomásának, bár
nem helyeslem. Ezt, úgy látom, nehéz bevallania. Pedig köztudomású. Odakint is,
idebent is. Hazai egyházunk javát aligha szolgálja késlekedése, hogy… a hazai
sztálinizmus romeltakarításában elmarad az egyházon kívüli társadalomtól”. Annyi
eredménye volt, mint az előző levélnek.
Meg kellene írni egyházam múlt félszázadi történetét. Ha lehetne egy történetet
’45 után kezdeni! Ott kellene kezdeni, hogy a magyarok fejedelmének, Vajknak, bajor
keresztény lovagoktól támogatva sikerül 988-ban négyfelé vágatni Koppány testét.
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Jézushoz! Mert Péterrel hüvelyébe dugatta Jézus a kardot
mindenkorra! (S így kardrántáson épülő keresztény értékek sincsenek.) De a
sámánokat István, az első magyar király, bizony lecseréli a keresztényeknek mondott
papokra, s folytatódik, immár keresztény szerelésben, a trón és oltár ősi szövetsége. A
király intézi a háborúnak mondott tömegmészárlást, s a pap, leghűbb szövetségese a
trónnak, imádkozik Istenhez a tömegmészárlás sikeréért. Az egyik oldalon is, és a
másikon is. Melyikük oldalán áll ezek után az Isten? Az a véres Isten n
Babits Mihály. Sikeres imádságuk ellenében a főpapok képezik a királyság első
rendjét, s Esztergom érseke lesz a magyar állam első közjogi méltósága. Ők a bibliai
„vének”, az ország leggazdagabbjai is. Jézus tanítása pedig valami más: Add el
mindened, s kövess engem! Nincsenek keresztény gazdagok sem, ha Jézus egyáltalán
számítana valamit a keresztény teológiában, világnézetben, kultúrában. Semmit sem
számít! De ez volt a rend ezer évig…, s mindaz, ami még vele járt.
S máris 1945-ben vagyunk, Mindszenty nevénél. Ezt az olyan-amilyen történeti
kereszténységet, ezt a trón és oltár szövetségére épülő kereszténységet akarja
megvédeni a szovjet eszmével szemben, amely le akarja cserélni a múltat a
valósulóban levő szocialista-kommunista jövővel. Lecserélni a trón és a párttitkárok
szövetségével, amelyben a papoknak legföljebb csak pojáca-szerep juthat:
Minden íze tiltakozik ellene, s kész e tiltakozásért akármi árat is fizetni. „Párttitkárok
sohasem határozhatják meg az egyház magatartását… Az ősegyház történetét nem
nappal letartóztatása előtt, a már ávós kordonnal körülvett esztergomi palotában. S a
nyáj, a papok –
-három ezerre
tehető a pártállamtól meghurcolt: legyilkolt, bebörtönzött, megkínzott katolikus
papok száma. Át vannak világítva! Hetényi Varga Károly vastag kötetekkel igazolja,
amit mondok. És Havasi Gyula könyve is: A magyar katolikusok szenvedései.
De van egy másik hagyományunk is. Schrotty Pál, a ferences főatya mondja
Mindszenty éveiben: az Alföld csak azért maradt meg katolikusnak, mert a török
hódoltságban, Szegeden az alsóvárosi barátok a basa papucsát is hajlandók voltak
megcsókolni. Ilyesmit képvisel az egri érsek, Czapik Gyula is, akinek tudomására
hozza Rákosi, hogy ismeri ám ’43-ban mondott templomi prédikációját: ő maga is a
Kárpátokra megy, hogy tíz körömmel is megvédje a hazát a bolsevista bitangoktól. S
Czapik csak kikarikázva-cenzúrázva olvastatja fel papjaival a templomokban
Mindszenty körleveleit. De a negyvenes években a magyar papságnak ők csak
elenyésző kicsiny részét alkotják. Amikor ’49-ben a Párt létrehozza a békepapi
mozgalmat, csak vagy száz szerencsétlen s megfélemlített papot tudnak összeszedni.
Egy két kótyagos szélkakas azért akadt, s agitált engem is, hogy olyan emberekre van
ott szükség, mint magam. Nem írom ide nevüket. A magyar katolikus papság hősi,
mártir korszaka ez. Tele van velük a Gyűjtő fogház. Más felekezetbeli pappal
éven keresztül folyt a kíméletlen bebörtönzés vagy ítélet nélküli agyonverés. A
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többség nem alkudott meg, s az ÁVO tehetetlen volt vele szemben. Adassék nekik
tisztelet és megbecsülés. Püspökeink, prelátusaink is csaknem mind elhullottak a
hosszú harc alatt, az emberi, a polgári tisztesség, az ellenségnek nem
engedelmeskedés mezején… kerül, amibe kerül alapon. Hogyan jöhetett létre itt a
jelen szituáció, amelyben az egyháziaknak átvilágítástól kell rettegniök, s nem is
keveseknek? Történt közben valami. ’52-ben a Fő utcán hatvan napon keresztül napi
tíz órában vallatott egy Jámbor Árpád nevű ávós őrnagy, aki: Bulányi mesternek
szólított. A kihallgatás során mindig Anyaszentegyházat emlegettem. Megúnta, s
egyszer ezt mondta: Bulányi mester, megnézheti magának azt az anyaszentegyházat,
amit mi húsz esztendő alatt csinálunk majd belőle. Hát megnézhettem, s nézem már
vagy harminc esztendeje, s egyre szomorúbban.
Az első repedést egyházam falán, sajnos, maga Mindszenty okozta. Nem az
amerikai követségre kellett volna mennie ’56 november 4-én hajnalban, hanem vissza
a börtönbe. Ilyent a szent öreg, Márton Áron, sohasem tett volna. Ő a diktatúra
puhulásával kijöhetett börtönéből, visszament Gyulafehérvárra, s kiadta a
rendelkezést: minden pap visszamegy oda és abba pozícióba, amelyben volt, amikor
őt a Securitate elvitte. S ezzel vége volt Erdélyben a békepapságnak. Mindszenty is
kijöhetett volna pár év múlva 56 után a börtönéből, s mehetett volna vissza
Esztergomba, s nemcsak a gyulafehérvári egyházmegyében lett volna vége a
békepapságnak. Péteri és Badalik püspökök is hazajöhettek volna Hejcéről, Endrey is
Nógrádból. S nekem nem lett volna módom megnézni azt a mai egyházat, amelyet
bizony a Párt formált ki s formál kreatúrái s e kreatúráktól kinevezett papok erejében
mind a mai napig. Miklós Imre örömmel állapíthatja meg: Jó munkát végeztünk!
Minden békepap ment volna nálunk is vissza a helyére. Beresztóczy is, akinek
békepapi pályafutása egyébként az Andrássy úton indult: fejjel lefelé kilógatták az
ablakon. Ilyen előzménnyel lett ő aztán békepap meg országgyűlési képviselő.
A második repedést már a Vatikán ú.n. keleti politikája vágta. Jól kell érteni,
hogy ez micsoda. Egyszerű. A régi és bevált recept: kiegyezni a hatalommal.
Freidrich Heer a ’45 utáni években: Az egyházat mélyen elhagyta a Szentlélek,
amikor kiegyezett Hitlerrel. A vatikáni hierarchiát ez nem zavarja. Ha kiegyezett húsz
millió ember gyilkosával, a hatvan millió gyilkosával miért ne tenné meg ugyanezt?
Ilyen ronda ez a politika? Ilyen ronda, de van még álszent és hazug ruhája is:
híveinket kell megmenteni a hosszú üldöztetéstől, amelybe belefáradnak. Elfelejti ez
a politika Tertulliánusznak egyébként sokszor emlegetett megállapítását: semen est
sanguis christianorum, azaz a keresztények vére az a mag, amely elhullva-kihullva
megtermékenyül, és szaporítja Isten népét. A valóság az, hogy a hívő ember az
üldöztetésben nem elfárad, hanem megacélozódik. Tudták Tertulliánusznak ezt az
ejében ’64ben megegyezik a Vatikán a pártállammal, és ennek ellenében kinevezhet a
pártállamtól megnevezett papokból öt püspököt. A pártállam pedig börtönzi tovább a
hitvalló papokat, akik nem akarják tudomásul venni a pártállam kegyéből létrejövő
egyházépítés lehetőségeit. Helyette építik tovább a maguk immár nemcsak államilag,
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hanem hovatovább majd egyházilag is illegálisnak minősülő kisközösségeit. Építik az
emberbe Istentől belerakott Lélek, avagy civil kurázsi alapján. Mert azért, amit
szentnek és igaznak tartunk, a bennünk levő Léleknek semmi sem drága.
Ennek az átkos vatikáni politikának van egy másik álszent ruhája is: biztosítani
kell, hogy legyenek papok, és legyenek azokat felszentelni tudó püspökök. Miért
kell? Mert csak általuk árad a kegyelem,
püspök és pap nélkül adom életemet az ember ügyéért, az Isten akaratának
teljesítéséért, s az Isten elé jutok, Isten akkor majd megkérdezi tőlem, hogy láttam-e
Rómától elismert szentelésű papot meg püspököt? Válaszolni sem érdemes rá. A
kínai katolikusok is megvannak nélküle, s maholnap megismétlődhetik a csoda, ami
időszámításunk első három századában a Római Birodalomban: Kína is kereszténnyé
lesz. Minden hívősereg kineveli a maga kisebb és nagyobb beosztású vezetőit; akkor
is, ha elismerik őket valamiféle központban, meg akkor is, ha nem. A vértanúk
korában a keresztény nép maga szemelte ki a püspökeit, minden római megerősítés
nélkül. Enélkül is sikerült nekik helytállniok. Megtapasztaltam ezt magam is. Idehaza
is kinevelődtek azok a személyek, akik kisközösséget tudtak összehozni és
megtartani. Akkor is, ha nem voltak papok. Akkor is, ha feleségük volt; és akkor is,
ha nők voltak. Meg is írtam Rómába Ratzinger bíborosnak: számomra ezek az AVO
minden fenyegetését vállaló személyek a tisztelendők, s én ezeket a személyeket
kínálom fel püspökeinknek, hogy pappá szenteljék őket.
A harmadik repedés már végzetes volt. Mindszentyt ki kellett csalnia a
Vatikánnak az amerikai követségről. VI. Pál megígérte neki, hogy marad Esztergom
érseke. Nem tartotta meg ígéretét, megfosztotta hitvalló alattvalóját az érseki széktől.
nyarán nevezi ki őt a pápa esztergomi érseknek, s ’76 szeptemberében már meg is írja
Bai László, az AEH katolikus főosztályának vezetője, hogyan kell Lékainak s a
magyar Püspöki Karnak elintéznie személyemet a hazai kisközösség-építés
egyházelleni (!!!) bűnéért. Kezemben van a dokumentum. Hiába kínálom fűnekfának. Nem publikálják. Hogyan kerültem birtokába? Véletlenül. Nem a Történeti
Hivataltól kaptam. A Hivatal küldött már ezer lapnyi érdektelen anyagot, amiből nem
tudtam meg semmit. Most a Népszabadságnak is felkínálom ezt TÜK-anyagot, amely
még mindig TÜK.
Azt mondtam az imént egy bíborosról, hogy a pártállam minősített pojácájaként
kapta meg tisztét. Hogy lett azzá, erről vannak mendemondák, véresek is. Majd
megfésüli őket a történettudomány. Csak azt mondom, amit megtapasztaltam.
Egyetlen alkalommal beszéltem vele, ’77 januárjában. Hívatott magához. A
szeminárium rektora maga jött el értem, akit Paskai Lászlónak hívtak. A kihallgatás
két óra hosszat tartott. A vád(!) az volt, hogy a kispapokból is csinálok
kisközösséget. Ennek kapcsán közölte velem, hogy Magyarországon papok csak
erkölcsi
okokból (értsd: pedofilia, homosexualitás) kerülnek börtönbe.
Felháborodtam, s emelt hangon mondtam: És ezt az egyházam egy bíborosa mondja
nekem? Már csak Lénárd atya van börtönben. Öróla állítja ezt? Ezek után csendesen
mondta: Nem állítom róla.
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Minden szavát a poloskának mondta. Amikor kimerülten kimentünk az
előszobába, az öreg bíboros felsegítette a kabátomat, halkan a fülembe súgta:
Visszaadom ezt az ügyet nekik. Nem tudta visszaadni. Végig kellett csinálnia.
Szerencsétlennek is mondh
regényt is írt róluk (Kopasz a hegyen). Legutóbb pedig Szabó Iván novellát
(Üvegfalak).
A negyedik repedés az volt, amikor ’80 körül Bokor-beli testvéreinknek az őket
elítélő bírák ezt mondhatták: Magukat saját püspökeik is elítélik! A katonáskodás
megtagadása miatt kerültek a törvényszékre. Püspökeinket megkerestük, s közöltük
velük, hogy csak Jézus parancsát akarjuk teljesíteni, aki hüvelybe dugatta a kardot
Péterrel. A Püspöki Kar teológus-szakreferense válaszol: azért nem támogathatnak
minket, mert megbontjuk az erőegyensúlyt a NATO és a Varsói szerződés között.
Kihúztuk magunkat, 30 árva magyar legény, hogy még erre is képesek vagyunk…, s
ilyen teológiai indokolás alapján. Paskai László a neve a teológusnak és
szakreferensnek. Róma is bedobta magát: Poggi, a Szentszék utazó nagykövete
hívatott magához a Hiltonba, s közölte velem: Miklós Imre azt mondta neki, hogy
zöld utat kap az egész kisközösségi munka, ha elállunk a szolgálatmegtagadástól.
Nem álltunk el, nem óhajtottunk a pártállam engedélyével kisközösségeket csinálni.
A Regnum Marianum, a Fokoláré, a Karizmatikusok sohasem vetemedtek
szolgálatmegtagadásra. De annak következtében, hogy harminc Bokor-beli testvérünk
hajlandó volt három évet ülni Baracskán, szabad utat kaptak egyháztól, államtól a
maguk kisközösségi munkájára, amely már nem sértett állami érdeket. Bizonyítja ez,
hogy nem a lefekvés az államhatalom előtt, nem a keleti politika biztosítja a hívek
jézuskövetését, hanem a kurázsi, az áldozatot hozni tudás.
Az utolsó fejezet kezdődik. ’82-ben a Bokor papjait kényszernyugdíjazzák,
áthelyezik, s eretnek-tanításaim miatt megvonják tőlem a nyilvános papi működés
jogát. Róma szekundál ehhez: ’87-ben –
helyben hagyja a megvonást. Rá két évre, már rendszerváltás után, írok Paskainak:
vallja be a történteket. Hiába. Aranymisémet, ’93-ban csak a volt Pártfőiskolát
kibérelve mondhatom el barátaim, testvéreim körében. ’96-ban levelet írok Rómába
Ratzingernek: letelt l4 és fél év egyházi büntetésemből. Hazámban ilyenkor még a
gyilkosoknak is amnesztiát adnak. De püspökeimnek ezt hiába mondom, mert azt
állítják, hogy ügyem Rómára tartozik. Ratzinger rendez: ír a magyar püspöki karnak,
akik levelének félévi aszalása után megszüntetik a korlátozó intézkedéseket. A
parlament, a sajtó lelkesen üdvözli rehabilitálásomat, mint a rendszerváltás egyik
jelentős mozzanatát, de a 16 év után mondott első nyilvános misémen saját
tartományfőnököm, egykori tanítványom is egy verssel köszönt: egy tégla nem
tetszett a templomfalban, s a templom összedőlt – én jót akartam. Bűnös vagyok tehát
mindhalálig, mert következetesen ellene mondtam életem folyamán
Korlát nincs, csak nem hívnak be a korlát mögé. Nem történik semmi: sem a
püspökök, sem a papok nem veszik igénybe szolgálataimat. Könyveim továbbra is
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kitiltva a katolikus boltokból. Az egyház Lékai korszaka alatt, a puhuló diktatúrában
nagyon kevés kivétellel a papság egésze felzárkózott a pártállam engedélyéből
kinevezett püspökök mögé. Mikor ’82 májusában a nagymarosi ifjúsági találkozó
során Lékai kihirdeti, hogy velem és Kovács László nevű káplánjával nem hajlandó
együtt misézni, a papság, a Bokor-papok és a Keglevich István kivételével, beöltözik
szentmisére. Akármilyen fájó, de fel kell tennem a kérdést: lehet-e mindezért
kizárólag a pártállamot felelőssé tenni? Nem lehet, a nagy-konstantíni alku szomorú
öröksége vírusként pusztít az egyház testében-lelkében ma is.
Nem a én dolgom a Bokor jelentőségét megrajzolni. De valamit azért el kell
mondanom róla: kísérlet ez a jézusi örökség helyreállítására az egyházon belül. A
pártállam illetékes szervei értették ezt a kísérletet: Bulányi mester, nincs nekünk
őrnagy előadóm ’52-ben a Fő utcán. S életfogytiglani ítélettel jutalmazták a kísérletet.
csak búra alá helyez, és próbálja kiszívni a búra alól a levegőt. Egyházam is
életfogytiglanra ítél, és az amnesztia minden reménye nélkül; az emlékezetvesztés
maradandó ítéletével: a Katolikus Lexikon vastag köteteiben nincsen Bokor vagy
Bulányi címszó.
Jézus egyházának különb alapokat kell felkínálnia. Szent István az új magyar
államban első renddé tette a főpapságot, amely uralkodott, csatákat vezérelt (Muhi,
Mohács), és a leggazdagabbak között is első volt. Jézus pedig lábmosó szolgálatra,
másik arcunkat is odatartó szelídségre, és arra nevelte tanítványait, hogy
mindenkinek be kell érnie munkája után az egy dénárral, nem többel, mint amennyi
képes egyesíteni az emberiséget, melynek szegényei el nem viselik hátrányaikat.
új és új erőszak-alkalmazá-sok, háborúk formájában. Ez ellen
pedig a gazdagoknak meg kell tenniök az ellenintézkedéseket, s megy tovább a régi
nóta. Az ember fáj a földnek: oly sok / Harc- s békeév után / A testvérgyűlölési átok /
Virágzik homlokán. (Vörösmarty) Ha ezt az állam, amely szükségképpen
erőszakszerv, nem egészen vagy egyáltalán nem értheti, talán megbocsátható. De
hogy az egyház kézzel-lábbal védekezzék a jézusi örökség ellen, ez kevésbé
bocsátható meg. E jézusi program nélkül az egyház csak segédcsapata lehet az
államnak, pedig inspirálójának, jövőképet mutatójának kellene lennie.
Vagy a szekularizáltakban lehet már csak reménye Istennek? Azok fogják
megérteni, hogy a testvéremnél többet birtokolni akarás teszi tönkre az emberiség
életét? Hiszen volt egyszer már egy Karl Marx, s egy Kommunista kiáltvány! Nem
tudom, és nem tudom. Megtérhet még az egyház Jézushoz? Meg kell térnie! Mit
segíthet ebben az átvilágítás? Nem tudom, hogy segíthet-e. De meg kell próbálni.
Talán segítene a hívők közösségének, ha megismerhetné azt, amiért a Bokor több
mint fél százada küzd és szenved, és ami ellen a hierarchia egyelőre minden tőle
telhetőt megtesz.
Kinek jó ez az átvilágítás? Csak az egyháznak: Jézusnak, s az ő közösségének.
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Az az egyház, amelynek ez rossz, aligha Jézus egyháza; csak a címkéje szerint az. El
kell végre mondani, amit Cserháti pécsi püspök a halála előtti napokban, lelke terhén
könnyítendő, megvallott az osztrák televízió munkatársainak: Gyalázatos volt, ami
velünk történt. Ezt se publikálták még Magyarországon. Ezt a szöveget is
megküldöm a Népszabadságnak.
Tizenkét évet késett az átvilágítás. Ezen a címen ma nem maradhat el.
Ellenkezőleg: egy napot sem szabad várni vele. Nagyon nagy késésben vagyunk.
Eddig tart a szöveg. Erre válaszolt Tomka Miklós egy hét múlva: Elvek és
felelősség címmel, ugyancsak a Népszabadságban. Nem válaszolok rá. Azt hiszem,
nem érdemli meg cikke a választ, legalábbis részemről nem. Majd válaszol más.
Budavári, 2001. szeptember 2.
Most jöttem át a templomból. Szerény öt fő. Nincs már Bokorliget és nincs
lelkigyakorlat sem. Ez a falu vasárnapi létszáma. Terézia, a kántornő, Évike Violával
és a Keller-lány, azaz Horváthné, no meg a pap. Majd elmondtam a mise végén a
viccet arról, hogy miért van a pápa annyira ellenére a nők pappá szentelésének.
Miért? Hát csak azért, hogy legyen a szentmisén egy férfi is. De mire elbocsátásra
került sor, megfeledkeztem róla. Elbocsátáskor egyébként megvolt a nagy nyárvégi
búcsúzkodás. Holnap reggel felutazunk, s nem jövünk vissza, csak holnapután... mert
Feri üzent, hogy kész van a templomajtó, és a másik Feri megy érte szerdán
hajnalban Egerbe, s fordul visszafele, s már 8-kor ott is lesz a Városmajorban, s visz
bennünket is, meg a templomajtót is, meg a készítőjét... akár tízre lent is lehetünk..
De nem ezt akarom mondani. Egy órával mise előtt ma is átmentem,
harangoztam, gyújtottam... csak villanyt meg gyertyákat, beöltözködtem, s áhítatosan
letérdepeltem az első padba, s megnéztem a szövegeket. És prédikáltam jó tizenöt
percet a szív bőségből. Meg nem tenném ezt a Bokorban meg Széphalmon. Ott
felolvasom, amit kismillió segédkönyv alapján összeállítottam, s lehozható a
Koinóniában, a Naplóban, esetleg az Érted vagyokban. De hát itt is hallgatnak Bokortagok, Budaváriban! Nem számít. Miért? Ez a hely varázsa. Itt bátran mondom nekik
is, ami a szív bőségéből folyik. Van ennek értelme? Van, bizony. Itt előtte
térdepelhetek egy órát. Ez a szituáció számomra nincs meg sehol. Utaznom kell a
Bokorportára is, Széphalomra is, otthon pedig szól a telefon, a kapucsengő, fogadom
az érkezőket, rendezem az üléseket, stb.
Megpróbálom elmondani, amit prédikáltam. A textus: Lukács 14,1.7-14 volt:
Jézus a farizeusoknál vacsorál, s beszél az alázatról (Barátom, menj feljebb!), meg
arról, hogy nem a barátainkat kell meghívni vacsorára, hanem azokat, akik nem
tudnak visszahívni minket. Az első olvasmány dicséri az alázatot (Sirák fia), a
második olvasmány meg elmondja, hogy mennyivel kiválóbb a keresztények
helyzete, mint a zsidóké, mert ezek csak homályhoz és sötétséghez járultak, mi
viszont a mennyei Jeruzsálemhez, meg Istenhez, meg Jézushoz (Zsidó levél).
Az első két olvasmány kiváló, még dagasztja is önérzetünket. De Jézus mindig
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olyat mond, amivel felháborít. Miért? Mert az ember rendre arra vágyik, hogy
megbecsüljék, s ezért keresi a méltó helyet magának. Csodálom a keresztényeket,
hogy elviselik ledorongálásait. Persze, egyre kevésbé viselik. Nem jönnek el a
templomba. S ha jönnek, meghallgatják, de legyintenek szavaira. Pedig érdemes
volna odafigyelni. Viselkedjél természetesen, mert ember vagy és nem a kínai
császár. Köszönj előre te, akárki is vagy! Ülj meg akárhol, ahol nem lehetsz útban.
Ne alázatos légy, csak vedd észbe, hogy nem te vagy az Isten… Érzem, hogy nem
tudom visszahozni azt a levegőt, amit teremtettem. A templomban mindig valakinek
beszélek. Évike és Viola kiváló hallgatóság. Figyelem arcukat. Meg tudtam
magyarázni, hogyha szerényen viselkedem, mindenki számára elfogadhatóvá leszek.
Ha felvettem volna magnón, az se adná vissza az élő szót. Láttam ezt A hét
nyomtatott szövegén is. Olvasva sokkal színtelenebb volt, mint az adás – élőben.
Aztán áttértem a második példabeszédre. Megrajzoltam mindannyiunk közös
szituációját: segítünk a másikon, hogy az is segítsen minket. Gondoltam a mi falubeli
kapcsolatainkra, melyeket én is haszonélvezek. Mindet a kéz kezet mos határozza
meg. Azért elmondtam azt is, hogyan síboltuk ki pénzünket, hogy az éhezőket
segítsük és ne egymást. Végül feltettem a kérdést, hogyan viselhetők el egyáltalán
ezek a jézusi szövegek. Úgy és akkor, ha nem a szószék magasából halljuk, hanem
testvéri szájból. Ha olyantól, aki maga is szenvedi, hogy milyen messzi jár az élete a
jézusi szövegektől.
Nem tudtam visszahozni az egésznek a levegőjét. Így, ha akarok valamit a
prédikációimból a Naplóba is, le kell írnom azokat, esetleg fél hetet kerekítvegombolyítva (vagy aszalva) gondolataimat.
Városmajor, 2001. szeptember 6.
Tegnap éjjel 11 után értünk haza Budaváriból. Reggel nem nyolckor ért a két
Feri Egerből a Városmajorba, hanem tíz után. Egy órát eltöltöttünk még az M7-es
mellett az OBI áruházban, amíg az összes kellékeket összekerestük a
templomajtóhoz, s a tervezett tíz helyett félkettőre értünk csak le Budaváriba. Mire
lepakoltuk és összeraktuk az új nagyasztalt az előadóba, s a búvárszivattyút
leengedtük a kútba, meg fel is húztuk, mert ez is meg az is hiányzott még, addigra
Teri kész volt a három fogásos ebéddel. Közepe a káposztás tészta volt, amely borssal
bőven megszórva igazán fogyasztható étel. Félháromkor mentünk át berakni a
templomajtót. Ketten, hárman, négyen dolgoztunk rajta, s röpke hat óra múltán már
állt is, mint a Sion hegye. A falu meg sem csodálhatta, mert késő este lett, amire
elkészült a nagy mű, igen... s foroghat sarkain. Feri még egy réztáblát is szeretett
volna rászerelni, amely az idők végezetéig hirdethetné, hogy az ajtó a Mag-közösség
ajándéka. Nem volt ott a közösség, s annak beleegyezése nélkül meg semmit sem
tehetünk. Majd előterjesztjük a dolgot a következő találkozón, azaz két nap múlva.
Következett a vacsora – bio-paradicsommal, bio-paprikával, bio-fügével és bio
pölöskei muskotály szőlővel, meleg szendviccsel meg egri bikavérrel. Mindezek
tetejébe még bekapcsoltuk a tévét is, és néztük a magyar-románt. Két dugó után
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elszállt hazafias lelkesedésünk és kikapcsoltuk. Ma sem tudom, mi lett a
végeredmény. Hiába fizetik ki Bicskei kapitánynak a húsz milliót, attól még nem
tanulnak meg focizni a fiúk.
Kilenckor autóba szálltunk, s robogtunk az éjszakában. Olyan viharban, esőben,
hogy Feri alig tudta megtartani a kocsit az úton. A négy óra alatt pedig – kettő le és
kettő föl – mindent alaposan megbeszéltünk. Csak a legfontosabbat említem: jövő
nyáron nem keverjük a műfajokat: a lelkigyakorlatot meg a kohézió-növelést. Két
budavári hétvéget is felajánlok a Mag-közösségnek. Egyet lelkigyakorlatra, egyet
pedig csak kohézióra, hogy a tíz literes boros kannák – mert jó ám a szomszéd
szőleje meg amit kiprésel belőle – ki tudjanak annak rendje és módja szerint ürülni,
és sor kerülhessen a Szivárvány havasára is, meg arra is, hogy egy ablaknál álljon
meg az a cigány... A lelkigyakorlatnak is használna: mindenki ott tudna lenni a záró
elmélkedésen.
Egyet azért még megemlítenék. Vágújhelyi Feritől származik. Ő mondta, nem
én. Azt mondta, hogy abba kellene hagyni az evangéliumok analizálását. Annak
megállapítani akarását, hogy Jézus a jobb vagy bal lábával lépett be először a Galileai
tenger vízébe. Azért kellene abbahagyni, mert – pótcselekvés. Tudjuk már, hogy mit
akart Jézus. Annak eldöntésére kellene inkább a közösségi találkozót felhasználni,
hogy miként valósítsuk meg, amit már megtanultunk. Ha már megvalósítottuk,
eldönthetjük majd azt is, hogy Jézus, hogyan lépett be a vízbe. Igaza van-e Ferinek?
Aki tudja, mért nem mondja, Merre van az Ország útja?
Magamtól azért megkérdezhetem: Nálam pótcselekvés a szentírásolvasás? Miért
olvasom, ha olvasom? Azért, hogy megszívleljem? Hogy kövessem Jézust? Vagy úgy
is tudom, hogy nem akarom (vagy akarnám én, csak) nem tudom követni, de legalább
olvasom Jézus szavait. Nem olyan egyszerű a válasz. Nem vagyok én olyan
elvetemült, hogy akarjam a pótcselekvést. De azért mégis jó valamire a Feri
kérdésfelvetése. Mire? Arra, hogy végre meginduljunk és csináljunk is valamit.
Valami olyasmit, mint amit Teréz anya csinált. Amit a tévéseknek mondott:
something beautiful for God (valami szépet Istenért). Nekem az is elég lenne, ha meg
tudnók csinálni idehaza is, amit B. Csaba csinál Déván.
Városmajor, 2001. szeptember 7.
Elindult az új munkaév. Tegnap délután 6 órakor a Szellemi Búvároknál. A
szeminárium soros előadója többet mondott magáról, mint a témáról. Hirtelen ötlettel
arra szólítottam fel a l3 tagú társaságot, hogy csináljunk bemutatkozást: mondja el
mindenki, hogyan jutott el az élete idáig, hogy most itt van közöttünk. Eleinte egy
kicsit akadozott a kör, de aztán sor került arra a hölgyre, aki most volt először
köztünk. Olyan mélységekbe ereszkedett le, hogy megdobta kört, s a következők őt
követték. Magamat kihagytam a körből, s este 8-ig meg sem álltak.
Ekkor magamhoz ragadtam a szót: Alakuljunk át közösséggé! A találkozó
induljon egy imádsággal, amit majd sorban egymás után mimagunk szerkesztünk: az
egyik találkozón egyikünk, a másikon másikunk. Legyen házi feladat. (Míg ment a
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kör, Idát megkértem, menjen ki s Attilával 12 példányban sokszorosítsa le azt az egy
lapnyi szöveget, amivel a mai alkalomra készültem). Kiosztottam a lapokat azzal,
hogy az a házi feladat: hogy elmondjuk róla a véleményünket. S végül a közösségi
találkozó harmadik pontja pedig abban áll, hogy mindenki elmondhatja a végén, amit
közölni akar; kérdezhet is.
Ezután meggyújtottuk a gyertyát, s imádkoztam arról, hogy Istennek hatmilliárd
kinyilatkoztatása van: bennünk, s az a szívünkben hallható. Érdemes figyelnünk a
magunkéra, a másikéra is. Meg arról, hogy e kinyilatkoztatás legmélyebb rétege
mindannyiunknak ugyanazt mondja: azt, hogy jónak kell lennünk.
Majd 9 óra lett, mire végeztünk. Az 5-ös busz tíz perc alatt a Nyúl utcáig röpített
minket. Nagyon boldog voltam. Mi lesz ebből? Valami? Nem tudom. Imádkoznom
kell érte, hogy el ne szálljon belőlük az est levegője, hangulata. Azért a most először
jött nővérünkért különösen is.
Városmajor, 2001. szeptember 8.
0lyat csináltunk a nyár végén, amilyet még soha. Papi lelkigyakorlatot. A
Bokorban csak tanítvány van. A papi „méltóságát’ az adja meg valakinek, hogy hány
közösséget vezet. Ebben pedig a nagypapák, nagymamák nemegyszer ügyesebbek,
mint azok, akiket pappá szenteltek.
Harminc éve még fordításból éltem, nem úgy mint ma, amikor már több mint
húsz éve a postás hozza a nyugdíjamat... csak győzzem elkölteni. Harminc éve még
eretnek sem voltam, hanem a pártállam elviselte, hogy stikában Bandi bácsi péceli
plébániáján, s Feri bácsi mellett Halásztelken papként annyit papkodjak, amennyit
csak akarok. Az ilyen helyeken szerzett tapasztalatok alapján írtam akkor valamit.
Mit? Valamit, amiről mint fordító vehettem tudomást. Puhult a diktatúra, s az IBUSZ
megrendelhette a Országos Fordító Irodánál egy anyag fordítását. Nem is tudom már,
milyen nyelven írták az anyagot, de a marketingről volt benne szó.
Mért kellett ehhez puhulnia a diktatúrának, amikor ma Friderikusz Sándor a
Gyerekszájban pontos felvilágosítást kaphatna valamelyik kisokostól arról, hogy ez a
marketing micsoda? Ma, de nem harminc éve! Akkor a legokosabb kisokos sem tudta
volna, talán még az apukájuk sem. Én is akkor tanultam. Meg sem magyarítottam:
csak címül adtam egy botrányos kis könyvnek: Lelkipásztori Marketing. Mi volt
benne botrányos? Előkereshetném a Magyar Püspöki Kar Konferenciájának a
jegyzőkönyveit, s pontos felvilágosítást is adhatnék. Most csak annyit mondok, hogy
felháborította a Konferenciát, jegyzőkönyvbe is vették a felháborodást. Mi volt már
benne? Nem az háborította fel
a konferenciát, hogy mit sem törődve a
tervgazdálkodással, a piacgazdálkodás analógiáival keresem, hogy hogyan lehetne
eltalálni az emberi lélekig. Csak fel kellett háborodnia a Konferenciának, mert a
pártállam azt kívánta tőle, hogy háborodjon fel. Ha pedig az ateista pártállam
felháborodott. akkor nem volt hiábavaló megírnom a kis könyvet.
Akármi is volt benne, arra gondoltunk, hogy meg kellene néznünk, igaz-e még,
amit akkor írtam? Mit sem törődve azzal, mit akkor írtam, hogyan látjuk ma, hogy
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miként kell elérni az emberi lelket? Legyen már egyszer papok lelkigyakorlata is!
Vessünk számot magunkkal, mire vagyunk még jók!
Meghirdettük idejében, s egy augusztus végi hétfő délután összejöttünk.
Tizenkilencen. Jó tízen nem jöttek, nem jöhettek, egyéb dolguk volt. S a program?
Mindenki elmondja, hogyan folyik az élete. Meghallgatunk nyolc előadást,
megbeszéljük. S az utolsó napon összeállítjuk címszavakban, hogy mi mindenről
beszélgettünk. E címszavakat aztán felosztottuk magunk között, hogy legyen belőle
karácsonyra egy füzet, amelyet testvéreink, a Bokor elé terjeszthetünk. Én az alábbi
címszavakat kaptam.
Kik vagyunk mi, a küldöttek?
1. A Bokor az eszmények mérlegén
Kifogástalanoknak látszanak az elveink. A gyakorlatunk szerényebb. Tudni
véljük – Jézus nyomán gondolkodva –, hogy mit kíván Isten az embertől, s amit tudni
vélünk, igyekezünk – legalább elvben – meg nem tagadni. Akik megelégelik
közülünk Isten Országában gondolkodásunkat, halkan lelécelnek. (Várjuk vissza
őket.) Így aztán őrizhetjük elveink tisztaságát. Ragaszkodunk a kisközösséghez is,
mint az egyház Jézustól tanult életformájához, s abban nevelődünk a szolgálatra, az
erőszak minden formáját elutasító szelídségre, s valamelyest jótékonykodni is
akarunk akár a harmadik világ, akár a hazai rászorulók javára. Akármilyen keveset
vagy sokat valósítanak meg ezekből a közösségekben élő testvéreink, mindenképpen
céltáblái vagyunk elveink miatt a nem alulról felfelé építkező egyházi uralkodó
rétegnek, a hierarchiának. S ebben is osztjuk Jézus sorsát.
2. Minden kipróbált közösségvezető pappá szentelése
Változatlanul képviseljük, hogy a paphiány jézusilag értelmetlen fogalom.
Minden létező közösségnek szükségképpen van természetes vezetője, aki a közösség
tagjait behalászta, ill. szolgálatával megtartja. Minden közösségnek joga van nemcsak
az igére, a tanításra, hanem a vallási cselekményekre is, így az eucharisztiára is. Rá
lehet ugyan bízni egy felszentelt személyre több falu népét vagy sok ezer embert is,
de ennek következménye csak az lehet, hogy a katolikus hívők száma egyre kevesebb
lesz. Vagy elpogányodnak, vagy kihalásszák őket azok a felekezetek, amelyek tudnak
kellő számú személyt munkába állítani, hogy eljusssanak az igére és szentségekre
vágyódó emberekhez. Püspökeinknek változatlanul készek vagyunk a bevált
közösségvezetőket felkínálni, hogy pappá szenteljék őket, ahogy az Egyházrend-ben
előadtuk, s Ratzinger bíborosnak megírtuk.
3. Közösségeink közti kommunikáció
Ennek az a természetes módja, hogy a közösségek vezetői rendszeresen
találkoznak egy, a közösségvezetőket összefogó másik kisközösségben, amely
biztosítja tan- és életbeli továbbfejlődésüket. Ezek a közösségvezetők titkos
szavazással maguk adnak megbízatást valamelyik társuknak, hogy meghatározott
időre (egy vagy több évre) ennek a vezetőkből álló közösségeknek összetartói
legyenek. Másfelől pedig az biztosítja a kommunikációt a közösségek között, hogy az
unokákban és a gyermekekben természetes ragaszkodás él a nagyszülőhöz. Ha valaki
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a maga közösségének tagjait közösséget összeszedni és megtartani tudó
közösségvezetőkké tudja nevelni, ezek örömmel viszik bizonyos alkalmakkor a
maguk népét, az őket emberhalásszá fejlesztő nagyszülő elé.
4. A plébániarendszer jövője
Jézus egyháza nem ismer papokat és civileket, hanem csak tanítványokat. Ezek
részint olyanok, akiknek már sikerült maguknak is közösséget gyűjteni, részint pedig
olyanok, akiknek ez még nem sikerült. De mindenképpen tanítványokból áll az Isten
népe, mert a tanítvány olyan ember, akinek az a feladata, hogy a föld határáig
tanítványokat neveljen Jézusnak: tegyetek tanítvánnyá minden népet!
Isten népe is lakóhely szerint szerveződik. Az a kívánatos, hogy közösségi
találkozóra, istentiszteletre csak a szomszédba kelljen ugorni, vagy legalább is ez a
távolság minél kisebb legyen. A járási központban közösen élő papi közösség olyan
gondolat, amely következménye az érvényben levő egyházrendnek, és
szükségképpen hatékonyság nélküli, mert tíz-húsz km-re él a pásztor a nyájtól. A
közösségvezetőnek ott kell élnie egy karnyújtásnyira közösségének tagjaitól.
5. Kommunák az egyházban
Jézus életközösségbe hívta a tanítványokat, nem hetenként, havonként összejáró
közösségbe. Az egyházépítésnek ez a legősibb és jézusi formája még megvalósítandó
feladatként áll előttünk. Alighanem a jelen neoliberális fogyasztói társadalom fog
rábírni minket ez ősi, jeruzsálemi gyakorlat újra elkezdésére. Ez a társadalom
ugyanis a maga mivoltából adódóan olyan vagyoni különbségeket fejleszt,
amelyeknek osztályharc a következménye, s ezt az egyház a maga testén belül nem
viselheti el. Ha közösségeink életközösségekké rendeződnek, amelyekben javainkat
megosztjuk egymással, akkor az egyházépítés egyúttal társadalomépítés is lesz.
Ország tehát, nem pedig közösségi találkozó, melyben csak imádkozunk és
beszélgetünk. Közösséggyűjtésünk ez esetben életközösséget tud felkínálni azoknak,
akiket megnyerünk Jézus ügyének.
6. Rendalapítás
A szerzetesség története mutatja, hogy mindig tudtuk, milyen erő rejlik az
energiák koncentrálásában, a szerzetekben. Jézus azonban nem gondolta azt, hogy a
férfi ne legyen férfi, és a nő ne legyen nő. Istennek odaadott életet élhetünk a
házasságban is, gyereket nevelve is. Az energiák koncentrálása megkívánhatja azt is,
hogy szakosodjunk, s legyenek tanító, gyógyító és egyéb feladatot vállaló
szerzetesrendjeink – házas emberek számára is. Mivel mindezt még nem próbáltuk ki,
a részleteket a bennünk élő Szentléleknek kell kidolgoznia az idő tengelyén.
7. Celibátus, házasság, gyermeknemzés
Hogy van-e a Szentléleknek olyan egyénre szabott speciális ajándéka, hogy nemi
önmegtartóztatásban éljük le életünket, ezt egyértelműen megmutatja majd egy olyan
egyházrend, amelyben férfiak és nők házas állapotban, gyerekeket nevelve is,
bármely feladatot betölthetnek Krisztus Testének építésében, akár püspökök és pápa
is lehetnek. Biztos, hogy csak keveseké lesz ez a karizma, mert Isten a maga
képmására teremtette az embert –férfivá és nővé. A feleségéhez ragaszkodik – a
Teremtő rendje és akarata. Ebbe a ragaszkodásba építette bele Isten az Ország
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fennmaradásának alapját is – az egymást követő nemzedékek által. A sokasodjatok és
szaporodjatok aligha megkérdőjelezhető. A demográfiai robbanás azért gond, mert
nem úgy használjuk a föld javait, hogy az ökológiai egyensúly megmaradjon. A Föld
alkalmas még nagyon sok milliárd ember eltartására. Hazánkban (és Európában)
nincs demográfiai robbanás. Ellenkezőleg: nemzetkipusztulás fenyeget. A Bokornak
meg kell őriznie a maga sokasodjatok és szaporodjatok–eszményét is: a
sokgyermekes családot.
8. Honnan van időnk, energiánk erre? Töprengés a bérmunkáról
A teljes életközösség vállalása megszabadít majd minket a pótcselekvésektől, s
felszabadítja energiáinkat az Isten országába illő cselekedetekre. Pénzhajhászás,
tévénézés helyett a Föld izzadságmentes művelésére, az értékek szolgálatára, s
mindenekelőtt Isten és embertársaink szolgáló szeretetére.
9. Közösségi gazdálkodás, vállalkozás, pénz
A szerzetesrendek szép sorjában – kevés kivétellel – mind gazdagok lettek.
Elsősorban az erőkoncentráció következtében. Életközösségeinknek ezt a kísértést el
kell kerülniök! Amíg nem felejtjük, hogy jaj a gazdagoknak és boldogok a szegények,
nem fenyeget a gazdagság veszedelme bennünket. Évtizedek óta megtanultuk, hogy
nélkülözhető pénzünk a harmadik világé és más rászorulóké. A neoliberális
kapitalizmusban élünk. Egyelőre más termelési rendet nem tudunk bevezetni, de
szabadságunk van egy más elosztási rendre: ez a tisztes szegénységet jelenti a
magunk számára, s az egyre növekvő adakozást a harmadik világ s hazánk
rászorulóinak a javára.
10. Szövetségesek és ellenerők
Nem tudom, hogy lesznek-e szövetségeseink, de bizakodom benne, hogy ha
mások között nem is, de a szekularizáltak körében lesz, aki támogat bennünket. Ezért
nagyon fontos fenntartani, hogy a Bokor Közösségnek bárki tagja lehet, aki a jézusi
örökséget a magáénak vallja, tartozzék bár akármely felekezethez, legyen
agnósztikus, vagy akár ateista is. Ellenerőkre bőven kell számítanunk. Jézus életében
ezek az ellenerők a főpapok, írástudók és vének voltak. Közös tegnapi-mai nevük: a
nómenklatúra. Jézusi nevük: a világ fiai. Biztos, hogy akadályozni fognak, amiben
tudnak. De ez Jézust sem riasztotta vissza az Út vállalásától.
11. Nagyegyház
Hogy a nagyegyház ne tartozzék bele ebbe a nómenklatúrába, ezért csak
imádkozni tudunk. Minden tettünket Jézussal kell igazolnunk. S bízni kell a
Lélekben, amely ott működik, ahol engedik neki.
12. Ökumené
Egyértelművé kell tennünk minden vallásfelekezet számára, hogy mindenkitől
tanulni kész lelket hordunk magunkban. Senkit sem akarunk megnyerni a magunk
felekezete számára. Mi csak a jézusi örökséget képviseljük, s ez sajátja lehet
akárkinek.
13. Civil szervezetek
Ezek rokonok velünk abban, hogy hatalommentes megoldásokra törekszenek.
Nem szabad semmi kétséget hagynunk, hogy Jézushoz tartozó nép vagyunk,
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amelynek hatalma van az életét odaadni, és nincs hatalma az élet elvételére. Csak a
szeretet hatalmával akarunk rendelkezni mindenki javára, és ez összeköthet minket
velük.
Eddig tartott a rám eső rész. Abban állapodtunk meg, hogy november 8-ig küldi
el ki-ki a maga anyagát Szabó Gyuszinak Mezőörsre. Azért neki, mert ő rendelkezik
infrastruktúrával, értsd alapítványi titkárral, aki elvállta az egész anyag
egybedolgozását. Lesz belőle, ha igaz, egy szép fűzet Karácsonyra. Örülök, hogy 30
év után újra telik tőlünk egy Lelkipásztori Marketing.
Városmajor 2001. szeptember 17.
Szeptember 5-én éjjel 11 után érkeztünk meg Budaváriból a tölgyfaajtó
berakását elvégezvén, s azóta nem volt megállás. Másnap a Szellemi Búvároknál – ha
igaz – hat év munka után megalakult egy újabb közösség.
Pénteken a Mag-közösség félszárnyú részlege találkozott Azért félszárnyú, mert
az asszonyoknak nincs ott a férjük, az embereknek meg a feleségük. A hiányzók
beszeretés alatt vannak. Nem nagyon akarják hagyni magukat beszeretni, de nem
adjuk fel. Határozatokat is hoztunk, pl. azt, hogy a közösség jelenlegi kasszaállományát, lejben sok-sok milliót, elvisszük Dévára a gyerekeknek. A posta is
elvinné, de inkább összekötjük a kellemest a hasznossal, egy újabb erdélyi úttal.
27-én hajnalban indulnánk, s meg sem állnánk Kolozsvárig. Már telefonáltunk is
András Veronikáéknak meg Varduca Györgynek, kolozsvári barátainknak.
Beszélnénk ott azoknak, akiket összehívnak, a hazai egyházi átvilágításról, vagy
Böjte Csabáról, vagy a közben sajnos megtörténendő amerikai megtorlásról – Jézus
meg az emberi lelkiismeret nézőszögéből, no meg amit kérdeznének tőlünk. Másnap
aztán megnéznők Tordát, Torockót, Nagyenyedet, Gyulafehérvárt, s onnan mennénk
estére Dévára. Ott volnánk szombaton egész nap, s jönnénk vasárnap haza Brádon,
Belényesen, Váradon keresztül Adyligetre, az este 6 órai szentmisére.
Szombaton valami befejeződött: a széphalmi templomi szolgálatom. Az új
plébános nem tart igényt szolgálataimra. Az elődje, Székely János meghívott 1999.
nagyböjtjében öt vasárnapi szentmisére, aztán szeptembertől kezdve átadta nekem a
szombatesti miséket, a plébános pedig az időközben neki jutott ófalui szombat esti
miséket mondta. Tartott ez egészen 2000. júniusig, amikor is elkezdődött a nyári,
budavári lelkigyakorlatos idő. Szeptemberben folytattam, s 2001. júniusában, amikor
ideiglenesen újból elbúcsúztam tőlük, még nem tudtam, hogy templomuktól végleg
búcsúzom. Az új plébános hajthatatlannak bizonyult: ő még fiatal, neki nem kell
segítség. Szeptember 8-án a széphalmi közösség egyik családjának házában mondtam
el a misét, Ivánéknál: igazi kisközösségi mise volt, körben járt a kehely a szent vérrel.
Azt prédikáltam, ami megjelent az előző Napló végén: az embernek gyűlölnie kell
magát, ha Jézus tanítványa akar lenni.
Ákos bíztatott: szereznek templomot. Szerzett is. A nagykovácsi plébánostól,
Keme-nes Gábortól, aki felkínálta neki, nekünk Adyliget-i templomát –
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vasárnaponként este 6 órakor. Itt mondtam el a misét az évközi 24. vasárnapon, meg a
prédikációt arról, hogy
Jézus a bűnösöket hívja,
s azok közelednek hozzá. Az igazakat nem hívja. Jönnek azok maguktól is –
jórészt – keresztre feszíteni őt. Ezek az igazak tehát nem igazak. Imádkozni is így
imádkoznak: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember.
Még szerencse, hogy mi a szentmise elején nem így imádkoztunk, hanem vertük
mellünket: sokszor és sokat vétkeztem... én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
Egy francia dominikánus cikket is írt erről a bűnösöket hívásról. Mégpedig a
katolikus világ legrangosabb folyóiratában. Az a folyóirat neve, hogy Concilium.
Egyszerre hét nyelven jelenik meg: angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál,
holland kiadásban. Az egyházi hivatal elhallgattatta a francia dominikánust, Jacques
Pohiert. Neve szerepel Denzler német egyháztörténész híressé vált múlt tavaszi
újságcikkében, amely felsorolja annak a tizenöt kortárs katolikus teológusnak a nevét,
akiket az elmúlt évtizedben az egyház elhallgattatott, s akiktől – Denzler szerint – a
pápának bocsánatot kellene kérnie. Tőlük, s nem a meg sem nevezett és századokkal
korábban kivégzettektől. A neves szerző még nálam is fiatalabb, s ’77 decemberében
jelent meg a cikke, melynek címe: Hegyen prédikálni és kurvákkal enni. Kicsoda
teszi ezeket a botrányos dolgokat? Hát Jézus.
Nem csodálom a vámszedőket és bűnösöket, hogy igyekeztek meghallgatni
Jézus prédikációit. Mert nem arról prédikált nekik, hogy hagyják már abba a
bűnözést, tegyék már rendbe az életüket, végezzenek életgyónást, szűnjenek meg a
becsületes és jólfésült embereket megbotránkoztatni életükkel, meg a többi. Nem
mondott semmi ilyent. Hanem arról beszélt, hogy az Isten nem sokat törődik a 99
igazzal. Otthagyja őket a pusztában. Az egy elveszett bárány érdekli őt. Annak megy
utána, aki elveszett. Minden ág megtépi, tüske megszaggatja, s bolyongva keresi a
pusztában az elbolyongott bárányt, a sziklák és bozótok között. A bárányt, aki már
nem is képes kikeveredni átláthatatlan körülményei rabságából, csak
magatehetetlenül vergődik a bozótok kusza szövevényében. Aztán megtalálja, s a már
járni sem képes kicsi állatot a vállára veszi, s hazaviszi. Össze is hívja nagy-nagy
örömében a barátait, meg a szomszédait: Örüljetek velem, mert megtaláltam azt, aki
elveszett! Ilyen az Isten.
S a vámszedők és bűnösök tudták, hogy róluk szól a prédikáció, ők az elveszett
bárány. Kurvák és vámszedők, sánták és bénák, házasságtörők és rablóktól
kifosztottak, az élet hajótöröttei, akik az Isten számára előbbre valók, fontosabbak
mindenkinél. A diszkrimináltakról szól a prédikáció, mert az anya is a hülye gyerekét
szereti jobban. Az Isten sem azokkal foglalkozik, akiknek semmi szükségük sincs rá,
mert van ruhájuk, lakásuk, autójuk, bankszámlájuk. Figyeljétek a felsorolást, amit a
Keresztelőnek üzen: a vakok látnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a
halottak feltámadnak, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Az Istent és az ő
tolmácsát s annak tanítványait csak a marginalizáltak érdeklik igazán. Valami más
világról álmodik, amelyben nincsenek marginalizáltak. Az Isten világáról, az Ő
Országáról.
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De hát akkor minek imádkozott Jézus egy egész éjszakát a tizenkettő
kiválasztása előtt? Marginalizáltat találhatott volna minden faluban tizenkettőt! A
Tizenkettő nem volt marginalizált. Azokat arra választotta ki, hogy megmagyarázzák
a marginalizáltak-nak, hogy az Isten preferálja ezeket a marginalizáltakat. S arra
választotta ki, hogy vele együtt dolgozzanak értük. Az volt a dolguk a
kiválasztottakanak, hogy gyógyítsák meg a betegeket s mondják, hogy elközelgett
hozzájuk az Isten és az ő Országa. Isten is, Jézus is meg minden tanítványa a
marginalizáltakért van, Gromon András népnek ezt nem kell magyaráznom, mert
előbb segítették a dévai gyerekeket, mint én.
Visszatérek Jacques Pohierra. Cikkének egyik fejezetcíme:
„Isten nem jutalom az erényes magatartásért.”
Ahogyan Jézus kezelte a bűnt és bűnöst, az éppen ellentéte volt annak, amit az
ún. morál megkíván. Minden értelmes morális rendszer, minden értelmes
morálpedagógia egészen másképpen kezelte volna Zakeust, a házasságtörő asszonyt,
s azt a kát, aki megcsókolta a lábát, stb. Látva azt az erkölcstelenséget, amelyben
élnek, minden okos morálpedagógus ezt mondta volna nekik: Isten a végtelen
könyörület Istene; azért jött, hogy megmentse, ami elveszett; legmélyebb vágya, hogy
hozzá visszatérhessetek. Hogy megfeleljetek e nagyon nagy szeretetnek, kezdjétek
azzal, hogy száműzitek életetekből az erkölcstelenséget, és mindent összhangba
hoztok az erkölcsi renddel. Ezután majd újra találkozhattok Istennel. Ha Jézus tartotta
volna magát a szokásos erkölcsi nevelés normál törvényeihez, ezt mondta volna
Zakeusnak: Zakeus, gyere le hamar. Érdeklődésed jutalmául ma hozzád kellene
betérnem. Mivel azonban annyi embert megnyomorítottál és annyi szegényt
megloptál, add vissza nekik előbb, amit elraboltál tőlük. Ha ezt megteszed, akkor
majd betérhetek hozzád; de most még nem tehetem, akármennyire is szeretném.
A morálpedagógia szerint a házasságtörő asszonynak pedig ezt kellett volna
mondania: Elítéllek, mert a házasságtörés bűn, s én ezt még szigorúbban ítélem meg,
mint Mózes. Ha azonban megígéred nekem, hogy többé nem vétkezel, ha rendbe
teszed életedet úgy, ahogy a morál kívánja, akkor majd megbocsátom a bűneidet. S
mielőtt megengedte volna, hogy az a k. megcsókolja a lábát, illatozó olajjal
megkenje, és hajával felszárítsa, számadásra kellett volna vonnia őt, és el kellett
volna érnie nála, hogy rendbe tegye életét.
Jézus egészen másként járt el. Semmiféle követelményt nem támasztott ezzel a
nővel szemben, akinek a jelenléte a vacsorán sokkal kevésbé gyakorolt volna sokkhatást, ha előbb megbánta volna bűneit. De a szövegben nincs arról szó, hogy
kéjüzemét bezárta volna, avagy csak bejelentette volna Jézusnak ebbeli szándékát.
Ellenkezőleg, minden arra mutat, hogy úgy nézik ott ezt az asszonyt, mint aki
továbbra is k.-ként fog tevékenykedni. A házasságtörő asszony nem vágyik
megjavulni, nem nyilvánít ki semmiféle bánatot, ahogy Zakeusnál is ez az eset. Hát
ez hihetetlen. El sem hiszi senki, be is visszük önkéntelenül az ezekből a szövegekből
adódó morálleckébe a szokásos pedagógiát, amely tiszteletben tartja a dolgok rendjét:
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a bűnösnek csak akkor van joga megbocsátásra és Istenre, ha előbb tudtul adja
bűnbánatát, ha megbüntették, vagy megbüntette magát, de mindenesetre akkor, ha
előbb bűnbánatot tart. A bűnbánat, amelyet a bűnös teljesít, hozza meg számára a
megbocsátást és az új találkozást Istennel.
Jézus azonban rendre fordítva járt el; létrehozta az új találkozást, anélkül hogy
előfeltételt szabott volna A férfival, a nővel, akit megvetettek, nem úgy állítja helyre
a kapcsolatot, hogy elmondja nekik, hogy egyáltalán nem bűnösök, vagy hogy a bűn
nem játszik szerepet, hanem úgy, hogy megmondja nekik, milyen az Isten, mégpedig
egyszerűen azáltal, hogy elmegy hozzájuk. A bűnbánattartás vagy a felszólítás a
bűnbánattartásra csak következménye annak a találkozásnak, amelyhez újra
hozzájutottak. Csak gyümölcse a találkozásnak, amelyben részesültek. Csak a
találkozás után, nem pedig előre osztja ki vagyona felét Zakeus a szegényeknek, és
adja vissza négyszeresen, amit kizsarolt. A házasságtörő asszonynak előbb elmondja:
Nem ítéllek el téged! és csak utólag szólítja fel: Menj és most már többé ne
vétkezzél!. És nem ezt mondja: Bár elítéllek, de ha elhatároztad, hogy többé nem
vétkezel, akkor már nem ítéllek el többet, menj!
A szkéma tehát nem ilyen:
1. A bűnös megmondja, hogy kicsoda is ő: megvallván bűneit
2. A bűnös bűnbánatot tart
3. Ezek következtében újra a bűnösé lesz az Isten.
Jézus szkémája más, az előzőnek éppen a fordítottja:
1. Példájával Jézus megmutatja a bűnösnek, hogy milyen Isten is az Isten
2. A bűnös ennek folytán azonnal Istennél találja magát
3. A bűnös megvallja bűneit és bűnbánatot tart.
Isten szeretete teszi lehetővé tehát a megtérést, nem pedig a megtérés teszi
lehetővé Istennek, hogy újra szerethessen. Jézus Istene nem jutalom a bűnbánó
számára. Ellenkezőleg. A bűnbánó bűnös látszik jutalomnak Isten számára – ha hitelt
adunk a példabeszédek egész sorának. Így beszél Pohier, és azt hiszem, hogy
nagyjából az igazat mondja.
Mi következik ebből? Csak annyi, hogy nem bújhatunk meg kényelmesen nemmarginalizált jólétünkben. Évtizedekkel ezelőtt, amikor a KIO-t írtam, a második
Bulányi-per egykori fővádlottja, Fekete Gabi – meghalt már – gyártott egy viccet a
rovásomra. Cserkész-romantikával mindig nagyfőnöknek nevezett engem, s így szólt
a vicc: Nagyfőnöknek jelentik: Jerikó és Jeruzsálem között a rablók kifosztottak egy
embert, s ott fekszik az úton vérében fagyva. Mire nagyfőnök: Sajnos, nem
segíthetek, mert könyvet kell írnom a szeretetről.
Állapotbeli kötelességeink teljesítésével jók lehetünk családunk s tőkés
munkaadónk színe előtt. Jézus színe előtt aligha. Böjte Csabának van egy friss írása:
Mária földje. Csütörtökön a Bokor-papok egy csoportjának találkozóján Tádé kezébe
adtam, hogy olvassa fel. Nem tudta. Az írás közepén elsírta magát. Vajdahunyad
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marginalizáltjairól szólt az írás. Ide haza is megtalálhatók ezek. Aki erről többet akar
tudni, s van kapacitása az állapotbeli kötelességein túl Jézus számára is, jöjjön el jövő
vasárnap a Bokorportára, Szentkirályi u. 49. alá. Amen.
A mise után még felolvastam Böjthe Csaba írását. Majd mindenki ott maradt
rajta. Utána a templom előtt nagy baráti triccs-traccs következett. Örültünk, hogy
újból otthonra leltünk. Volt olyan is, aki mondta, hogy nem is rossz a csere: ez a
kistemplom bensőségesebb. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél e
földön és – Adyligeten!
Városmajor, 2001. szeptember 18.
11-én Gyökér-találkozó volt. A Gyökér-közösség volna a Bokor gyökere. Átlagéletkorunk azért kevesebb mint száz év, de az ötvenen messze túl van. Kipusztulnak
belőlük a nők, meg akik még nem-nyugdíjasok. Azért volt egy nő is, Gabi, s egy-két
nem nyugdíjas is. Kinek-kinek a párttagsági könyve 30-50 esztendős. Ennyi idő óta
vannak a Bokorban. Amióta belenyugodtunk, hogy az égvilágon semmiben sem
tudunk egyetérteni, s ha tízen vagyunk, tizenegy félét képviselünk, azóta egész
elviselhetően érezzük magunkat. De ezen a találkozón megegyeztünk valamiben.
Egyelőre mély titok, hogy miben. Abban is sikerült megegyeznünk – ebben máskor is
–, hogy mi legyen a házifeladat: a Bandi lefordította könyv – Sárdy Péter, Jézus
kincse az emberek kezében – első fejezete. S ha megnyeri tetszésünk, jöhet a
következő fejezet. Kitartana tavaszig.
Nyári beszámolót tartottunk. Legalább tíz dologról akartam beszámolni.
Hagyták is, nem is. Hogyhogy nem hagyták? Ők is be akartak számolni a maguk
dolgáról. Azt azért elmondtam, hogy megint levelezhetnékem van. Kettőt is írnék.
Mind a kettőt leszavazták. A második levelem kapott azért egy-két igent. Azt tegnap
reggel postára tettem: cdf@sfaith.va volt a cím. Ez magyarul a római Hittani
Kongregációt jelenti. A levél tárgya pedig: in die Hände von Kard. Ratzinger. A
szövege pedig klasszikus vatikáni stílusban készült. Begyakoroltam ezt az irályt a 70es, 80-as években, s nem felejtettem el. Íme: Eminenciád! 1997. szeptember 17-én
Magyarország Püspöki Kara kijelentette, hogy megszűntek a rám vonatkozó 1982.
június 9-i intézkedések. Csaknem semmisem történt. Bár a templomajtók továbbra is
nyitva álltak számomra, de alig adtak és adnak lehetőséget, hogy azokon belül papi
tevékenységet folytassak. Négy év után ezt tisztelettel tudomására hozom
Eminenciádnak, mivel szándéka 1997 elején, amikor a piarista generális által
értesített ügyem megoldásáról, feltehetően valami más volt. Krisztus szeretetében
Bulányi György Sch. P – Ez a szöveg nincs hitelesítve, mert csak fordítás németből.
Írhattam volna magyarul is a levelet, de azt valaki olaszra fordította volna. Ezt
inkább elkerültem, mert biztos az, amit Ratzingernek az anyanyelvén írok. Magyarul
még nem tanult meg. Az én hibámból is, mert amikor egy egész könyvet írtam neki a
Bokorról, németül írtam, mintha német lennék. Közben igyekeztem németül
gondolkodni is. Azóta ki is adták – olykor azért belejavított a kiadó. Úgy látszik, még
nem vagyok igazi német. Most már így fogok meghalni.
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Másnap, csütörtökön nagy nap volt nálam. Délelőtt a Papok I.-közösségnek volt
találkozója, de nem ettől volt a nap nagy. Hanem attól, ami délután volt. Kicsit
messzebbről kell kezdenem. 1997. szeptember 17-e utánról, amikor azt hittem, hogy
hogy, pedig dehogy. A nagy euforiámban, hogy rehabilitált engem egyházam,
felkerestem négy államférfit, akivel barátságba keveredtem még az átkosban. Azért
kerestem fel, mert azt gondoltam, hogy itt az ideje, hogy a Bokor tegyen valamit az
asztalra a hazai elesettek érdekében is, ne csak Prakash indiai gyerekeit támogassuk –
a pénzükkel. Vittem magammal az államférfiakhoz a Bokorliget kuratóriumának
tagjait is. E négy találkának az lett az eredménye, hogy abban a szociális munkában
támogatnak bennünket, amelyiket választjuk. Kaszap Pista meg is kérdezte a Bokrot a
Bokorportán. Egyiket se választottuk. Hogyan lehetséges ez? Nem volt szabad
kapacitás. Mindegyikünknek volt állása, szakmája, s ragaszkodtunk hozzá.
Hogyan, hogyan nem, négy év után találtam egy házaspárt a Bokorban, amelyik
hajlandó lenne valami szociális munkára, munkaviszonyszerűen is. El is mentem újra,
no nem mind a négyükhöz, csak felhívtam telefonon Iványi Gábort, aki hajlandó volt
eljönni hozzám szeptember 4-én. Megkérdezte, délben jöjjön-e, vagy este 9-kor. Ebéd
után a csecsemőknek meg aggastyánoknak aludniok kell, ezért az este 9-et
választottam. Már háromnegyed kilenckor lementem az utcára, hátha nem tudja
elolvasni nevemet a kaputelefonon. Hiába, nem jött, s féltízkor nagybúsan elkezdtem
vetköződni. Mire a pizsamáig jutottam, megszólalt a kaputelefon. Teri odament a
masinához, s mondta: valami Iványi. Gyorsan vissza az egész... csak nyakkendőt
nem tudtam már kötni, s ott volt Gábor.
Hogy gyorsabban menjen a dolog, kezébe nyomtam egy lapnyi írást – amelyet a
Szellemi Búvárok csütörtöki szemináriumára készítettem –, hogy be tudjon
illeszkedni a bajomba, amiről kérdezni akartam. Elolvasta. Még elmondtam, amit a
III-as ág lelkigyakorlatán Tsöntől tanultam: Böjte Csaba munkáját idehaza nem lehet
csinálni, mert nálunk nincsen se árva gyerek, se nem-árva, mert mi már csak ölebeket
tartunk, de két terület még lefedetlen: a lányanyák meg a börtönből szabadulók.
Ekkor szólalt meg Gábor: Nem egészen így van. Elmondta, hogy az Európa
Közösséghez csatlakozás egyik feltétele, hogy megszűntessük az árvaházakat, s
kiadjuk a gyerekeket nevelőszülőkhöz. Azt is elmondta, hogy Magyarországon se
szeri, se száma azoknak a falvaknak, amelyekben már csak négy-öt öregember él, s
az egész falut meg lehet vásárolni tíz millió forintért, a földeket, pedig az
önkormányzat megszavazhatja nekünk, ha ott valami értelmes dolgot csinálnánk.
Mert mégis kicsi lelkek lámpását gyújtani – ebben több a fantázia, mint a
lányanyákban s a börtönből szabadulókban. Elképzelhetitek, hogy meglódult a
fantáziám, hogy megérem még, hogy... Azért sem mondom el, úgyis tudjátok, mit
akarnék én megérni. Gábor majd elküldi nekem ezeknek a falvaknak a jegyzékét. Van
belőlük mindenfelé, de főleg Cserehátban. Meg elküldi hozzám munkatársát,
Radoszáv Miklóst, aki szakértője ezeknek a kérdéseknek. Még kikérdeztem
gyermekei s unokái száma felől, s 11 felé boldogan hajtottam fejem a párnára, bár
aludni ezek után aztán igazán nem tudtam.
Nos, ez a Radoszáv Miklós jött el csütörtök délután. Olyan negyvenes. Hozott
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magával két fiatalt is, huszonéveseket, karikagyűrűvel az ujjukon, mint később
megtudtuk, többszörös családapák. Négyre jöttek, hétig maradtak. Kik fogadták őket?
Fiatalok, meg lélekben fiatalok. Orsi meg Kristóf, Máriusz meg Zsuzsa, Zénó meg a
párja, Anikó, Gábor, a Pista, a Teri meg én. Összesen 14-en voltunk. Megtöltöttük a
szobát. Szakemberek számoltak be a szociális munkáról. Elmondták, hogyan kell
indulni, meg folytatni. Felírtuk mobilukat. Az egész társaságot meghívtuk szeptember
23-a, 15 órára a Bokorportára. Nem mondok el semmi többet. Majd megtudjátok, ha
eljöttök. Nem ez a meghívó. Mire ezt olvassátok, már október lesz, de a szeptemberi
Tájékban ott a meghívó.
Városmajor, 2001. szeptember 19.
Hogy Jézus a bűnösöket hívja, az erről szóló prédikációt háromszor is
elmondtam. Először szombaton délelőtt Lőrinciben, ahol jó ötven ember gyűlt össze
Palánkai Józsi házában. Azazhogy a mi házunkban, mert Józsi nekünk adta. Kinek?
Hát mindenkinek, aki Jézus dolgáról beszélgetni, lelkigyakorlatozni vagy ezek közül
akárcsak üdülni akar. Olyan Budavári II-nek szánja. A tetőtérben aludni is lehet.
Annyival több a Budavári I-nél, hogy van benne külön gondnoki lakás is, s a nyári
konyhából meg kápolna készül. Az egyik résztvevő fényképen mutatta hogy épített
Szolnokon egy külön házat, s be is rendezte kápolnának, már csak miséző kellene
belé. Hát ilyen embereknek prédikáltam, s elámultam, hogy mennyien vannak még,
akik szeretik az Istent s az ő katolikus egyházát.
Nemcsak mise volt, hanem házavatás is. Szerencsére megtaláltam a Karácsonyi
Ajándék egyik korai kötetében azt, amit Ferenczi Andris és Piroska 1973-ban frissen
elkészült házának avatására írtam, s annak a könyörgéseit imádkozták a jelenlevők.
Élő volt a szöveg, mintha erre az alkalomra fogalmaztam volna. Aztán Józsival és
Máriával végig jártuk az összes szobákat, a tetőteret, a gondnok-lakást, a nyári
konyhát, s a vizes tálba bemártva egy vágott gallyat, mindent meghintettem az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.
Másodszor pedig vasárnap délelőtt mondtam el a szobámban a havi ifjúsági
misén. Ott csak elhangzott, de a téma, melyben június elején megállapodtunk, nem ez
volt, hanem: Aktívan valamit. Volt még egy alcíme is: Mi az a cél, amelyért érdemes
vállalni a kommunát? Két és egynegyed órát tartott a szentmise – evangélium után
megbeszéléssel. Mikor ezt befejeztük, s az áldozati rész előtt könyörögtek a „hívek”,
az öt perc gondolkodási csend dacára alig valaki foglalkozott imádságában a
prédikációval, vagy a megállapított témával, hanem azzal, ami a lelkük mélyén volt:
az amerikai bombázással.
Szerencsémre szombat este eljött hozzám Farkas Henrik, a HELL
(Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája) ügyintézője. Kikupált a témában, s tudtam
mondani valamit a fiataloknak. Azt mondta Henrik, hogy az én pacifizmusommal
nem lehet semmire se menni, mert ha Amerika azt tenné, amit én mondok (Tartsa oda
a másik arcát is), akkor két hét múlva jönnének az újabb kamikázók, s folytatódnék
az egész. Erre újra mondtam: most meghalt húszezer ember, s a kár sok milliárd
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dollár. Ha háború lesz, akkor meghal ezerszer ennyi ember, s a kár is ezerszeres
lenne. Henrik azt mondta, hogy olyan csapást kell mérni megfelelő helyre, hogy ne
legyen belőle világháború. Mire én azt mondtam, hogy ilyen hely és csapás csak
akkor van, ha a kamikázók megbízói nem akarják kirobbantani a harmadik
világháborút. Gavrilo Princip szerb terrorista 1914. jún. 18-án belelőtt revolverével az
osztrák-magyar trónörökösbe. Ferenc József lenyelhette volna ezt, s nincs
világháború. Mire Henrik: ha a Narodna Obrana szervezet megbízói háborút akartak,
mindenképpen meglett volna, akármit lett volna hajlandó elviselni I. Ferenc József.
Rendben – mondtam én –, a világ fiai gyilkolják, pusztítják az emberiséget, ahogy
akarják. Elpusztítanak, amit tudnak, de a szelídek öröklik a Földet, akik nem
pusztítanak és valakik közülük életben maradnak. Így vitáztunk egymással. Azt
mondta, hogy ő harcol azért, ami lehetséges. Amiért én harcolok meg a pacifisták, az
nem lehetséges. Nagy az én hitem az Országban, de az övé még nagyobb.
Juhász Gyula
SZIKRATÁVIRAT
Testvérek! Emberek!
Közös veszélyben fogjatok kezet!
Bajtársak! Szenvedők!
Boruljatok le a Jóság előtt!
Bukottak! Győztesek!
Az Igazságban egyesüljetek!
Hívők! Kételkedők
Az Ember vérzik: Szeressétek őt!
Harcosok! Álmodók!
Mindnyájatokban e g y bús szív dobog!
Testvérek! Emberek!
Ne öljetek már! Ölelkezzetek!

Mindszenthavi napló

1

15. MINDSZENTHAVI NAPLÓ
Tartalomjegyzék
15. MINDSZENTHAVI NAPLÓ ......................................................................................................... 1
Városmajor, 2001. október 3. .......................................................................................................... 1
Budapest, 2001. szeptember 20. ..................................................................................................... 3
Budapest, 2001. szeptember 20. ..................................................................................................... 4
Városmajor, 2001. október 4. .......................................................................................................... 5
Városmajor, 2001. október 5. .......................................................................................................... 6
Budavári, 2001. október 6. .............................................................................................................. 8
Városmajor, 2001. Október 7. ........................................................................................................ 8
Városmajor, 2001. október 14. ...................................................................................................... 11
Városmajor, 2001. október 17. ...................................................................................................... 14
Budavári, 2001. október 20. .......................................................................................................... 22

Városmajor, 2001. október 3.
Szept. 26-án este még telefonáltam Kolozsvárra Veronikának s Gyurinak.
Megmondtam, hányan megyünk, ők meg azt, hogy hánykor adok elő. Nyugodtan
hajtottam álomra a fejem. 27-én hajnali hatkor indultunk a Városmajorból, s ez évben
immár másodszor mentem át a Királyhágón. '43-ban is kétszer jártam Erdélyben akkor is kárpótlásként. '41-ben voltam először Erdélyben, de '42-ben már nem
mehettem, mert hívott a haza, hogy tábori lelkészt képezzen belőlem. '43-ban aztán
kárpótoltam magam a kihagyott évért, s voltam nyáron a székelyeknél, karácsonyra
meg a besztercei Ilva völgyében. Sajnos, 1975 után huszonöt éven keresztül nem
jártam ott... Csoda-e, ha az idén már másodszor megyek Erdélybe - megint csak
kárpótlásként? Mennék én még többször is, s talán még megyek is, ha Isten megsegít.
Az a tényállás, hogy szeptemberben a két Mag-közösségben, s még másutt is,
felolvastuk a dévai Böjte Csaba írását: Mária földje. Szépségének híre ment: Fóton is
olvasták, Adyligeten is. Megmozdultak a szívek, s e mozdulás nyomában nyíltak a
pénztárcák is. Szeptember 14-ére szavazta meg a két Mag-közösség, hogy a
kasszánkban levő 137 ezer forintot odaadjuk Dévának. Az indulás napjára, nem is két
hét alatt, több lett belőle. El sem hiszitek, mennyi: egy millió forintnál is több. Isten
bizony megáldja azokat, akiknek ekkorára tágult a szívük. Csodálatos Isten az ő
szentjeiben - mondja a zsoltár (67,36); de még azokban is, akik még nem egészen
szentek, csak arra felé igyekeznek - különböző sebességekkel... meg lassúságokkal.
Végül is négyen tudtunk csak menni. Kinek ez jött közbe, kinek az. Még Kundra
Pista sem tudott jönni, de odaadta a kocsiját. No nem örökbe, csak négy napra.
Becsülettel, sértetlenül vissza is adtuk neki 30-án délután Inárcson, ahol ráadásul
megint megfürödtem az oda jött testvérek szeretetében, a nyáron Budaváriban
lelkigyakorlatozókéban is. Zénó Gyálról, Jenő Inárcsról és Gergely meg Fótról voltak
az útitársaim. A gondviselés kimódolta, hogy asszony nem volt velünk, bár azért
alighanem volt ebben némi emberi besegítés is. Mekkora bánat volt bennünk, hogy
így sikerült, erről mit sem ír a corpus iuris. De így, felügyelet nélkül is, nagyon
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illedelmesek voltunk. A vámnál nem volt semmi baj, bár dugig volt tömve a Fótról,
Széphalomról származó iskolaszerekkel a csomagtartó. Váradra érve megkerestük a
Körös-partot. Ott megálltunk, s néztük a pecázókat. A kocsiból kiszálltunk, hogy ne
morzsáljuk össze Pista kocsiját, s megreggeliztünk. Körömből, de királyit: előző nap
őzláb-gomba-szüret volt Gyálon, s Zsuzsi kirántotta a gombák kalapjait. Egy darabig
elélnék rajtuk.
Utána felmentünk a várba. Sokáig kerestük, míg megtaláltuk a várba felvezető
utat. A törökök is keresték, több mint száz évig. Megérte megnézni. Benne bóklászva
értettem meg, miért volt az Erdélyi Fejedelemségben a második ember a váradi
kapitány. Egészen 1660-ig nem bírt meg a várral a török. Ez volt a Párcium kulcsa s
ereje. Princeps Transilvaniae et Partium (a Részek) Hungariae - volt Bethlen Gábor
címe is. Az erdélyi fejedelemséghez tartoztak a mai-tegnapi 16 erdélyi vármegye
mellett még a magyar királyság bizonyos Részei, azaz egy sereg északkeleti
vármegye Abaújtól Máramarosig, s alatta Szabolcs, Hajdú meg a többiek - majd
akkora területen, mint maga Erdély. Mai lerobbant állapotában is hatalmas a váradi
vár. Mintha az egri el is bújhatna mellette. Ha ezt egyszer rendbe lehetne tenni...!
Majd ha mi is, Erdély is része leszünk az Európa Közösségnek, akkor majd lesz mód
meg pénz reá.
A várat elhagyva közelítettünk Királyhágó felé, de leszállt a köd, s nem láttunk a
Rézből s Királyerdőből semmit. Azért Királyhágón, Bánffyhunyadon, Körösfőn megmegálltunk, s lassan csorogtunk Kolozsvár felé. Közben meg eleredt az eső. Volt
időnk bőven, hat órára volt meghirdetve az előadás. Kalotaszegben csodálatos
gombákat árultak az út mentén, de hát nem hazafelé mentünk, s így nem álltunk meg
értük. Félnégyre értünk a Szent Mihály terére, és mentem a Gaudeamus könyvesbolt
felé. Szembejött Varduca Gyuri, aki elvitt minket a Betániába, már jól ismert
szálláshelyünkre, s megkérdezte, hogy hány percet akarok pihenni. Nagyot néztem,
legalább egy órát akartam pihenni. Ő meg közölte velem, hogy 15 perc múlva
kezdődik az előadásom, mert háromnegyed hatot mutat az órája. Krach in die Melone
- mondják a soroksári franciák! Az történt, hogy mikor átértünk a határon, az óránkat
visszaigazítottuk egy órával, pedig előre kellett volna tekerni a mutatót. Én adtam a
bölcs tanácsot, én vétkem, én vétkem... Gyurinak pedig azt mondtam, hogy egy
percet sem akarok pihenni, csak engedek a tarkómra egy kis forró vizet, s aztán
mehetünk. Engedtem, s valamivel jobban éreztem magam, bár azért harmatosan, mert
aki vén, az vén, s igen hiányzott az ebéd utáni hajcsi.
Kihúztam magam, s negyedhét előtt egy-két perccel beszélni kezdtem a
könyvesboltban, úgy hét óra utánig. Kicsi, de rangosnak látszó, kb. 20 főnyi társaság
jött össze. Indulás előtt csináltam egy fél lapnyi vázlatot, aktuálisat: az átvilágítás
utánit, és a szeptemberi 11-i bombázás utánit. Így kezdtem:
Orbán Viktor kedd este a TV-ben ezt mondta: Nekünk is hadat üzent az amerikai
bombázás: Északnak, Nyugatnak, gazdagoknak. Érthető, amit tettek, de nem
igazolható és - megbüntetendő. A Bokor pedig ezt mondja (s ezek után felolvastam a
Bush-nak és a terroristáknak fogalmazott két levelünket):
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Levél az Amerikai Egyesült Államok Elnökéhez
Mélyen tisztelt Elnök Úr!
Mi, a magyarországi Bokor közösség, keressük meg Önt közös történelmünk e
sorsdöntő órájában. A New York-i és Washington-i öngyilkos támadók áldozatai
miatt - mi is mély fájdalmat érzünk. Kérjük, fogadja részvétünket
A katonai szakértők és sokan mások azt kívánják Öntől, hogy üssön vissza.
Engedje meg Elnök Úr, hogy idézzem Tolsztojt, aki annak idején levelet írt III.
Sándorhoz, a meggyilkolt II. Sándor cár fiához: "Ha nem bocsát meg, és kivégezteti a
bűnösöket, ezzel a százak közül kiemel hármat-négyet. De a visszaütés erőszakot
szül, s a három-négy helyére majd harminc-negyven lép. Ön pedig elmulasztaná a
percet, amikor teljesítheti Isten akaratát. Ha nem teljesítené, örökre maga után hagyná
az útelágazást, ahol választhatná a jót a rossz helyett..."(1881. márc.)
Ön most a harmadik évezred kezdetén szintén útelágazás előtt áll. Erőszakra
erőszakkal válaszol, vagy nem üt vissza, és elindítja a háború végzetes forgatókönyve
helyett a béke forgatókönyvét. A háborúé jól ismert: a "Szemet szemért, fogat fogért"
erkölcse hullahegyeket hoz létre. A béke forgatókönyve még várat magára. Ön
keresztény, tehát hisz Jézusban, aki hüvelyébe dugatta a kardot, s azt tanította, hogy
ne álljunk ellen a gonosznak, s hogy szeressük ellenségeinket. Jézus Istene jó a
gonoszok iránt is. Hallgasson a nem-pap, a civil Jézusra. Próbálja ki azt, amit még
egyetlen államférfi sem próbált ki a történelemben. Hirdesse meg az erőszakmentes
szeretet kultúráját, a "megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel" erkölcsét! Engedje el
a szegények minden adósságát. A háború sokkal többe kerülne. Itt a történelmi perc,
ne hagyja ki. Válassza a szelídség útját. Amerika népe és Ön mutasson példát a
világnak! Hallgasson Istenre és lelkiismeretére!
Mély tisztelettel
Budapest, 2001. szeptember 20.
A Bokor közösség képviseletében
S a másik:
Nyílt levél az amerikai bomba-támadás terrorista vezetőihez.
Mi, a magyarországi Bokor közösség nyílt levéllel fordulunk Önökhöz a
történelemnek e sorsdöntő órájában. Nem akarunk elmenni részvét nélkül sem a
támadás áldozatai mellett, sem a támadás végrehajtóinak áldozata mellett. Fogadják
ez utóbbiak rokonai és barátai is - őszinte részvétünket.
Értjük, hogy igazságtalannak tartják a világ jelenlegi berendezkedését. Értjük:
azt akarják, hogy mindenki odaülhessen az élet asztalához, mert ez az Isten akarata.
Vannak muszlim barátaink. Tőlük tudjuk, hogy az erőszakmentesség nem idegen a
Korántól. A Korán, a Thora, az evangélium és az emberi lelkiismeret ugyanazt a
közös nyelvet beszéli. Lehetnénk jó muszlimok, jó zsidók és jó keresztények is.
Kérjük, legyenek az erőszakmentes szeretet szószólóivá.
Üljenek tárgyalóasztalhoz a világ vezetőivel, hogy népeikért s a Föld
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valamennyi népéért érzett felelősséggel megvitassák, hogyan juthat kenyér, tiszta víz,
biztonságos otthon, iskoláztatás - megkülönböztetés nélkül - minden embernek. Ha
ezt teszik, történelmi fordulatot indítanak el. Hallgassanak Istenre és lelkiismeretük
szavára!
Budapest, 2001. szeptember 20.
A Bokor közösség képviseletében
Majd így folytattam: azért mondja ezt a Bokor, mert Jézus tanítványai számára
nyilvánvaló, hogy nem büntetni kell a bűnt, a bajt, hanem orvosolni. A büntetés
rengeteg pénzbe kerül, és még gazdagabbá teszi a gazdagokat, s még szegényebbé a
szegényeket. Az orvoslás: elengedni a szegények adósságát, s háború helyett az USA
egy évi fegyverkezési költségéből megetetni az éhezőket, s megteremteni jólétük
infrastruktúra-alapjait.
A kapitalista termelés összeomolhat a jövőben, mi ma ezt a termelési rendet nem
tudjuk megdönteni, de az elosztási rendet a jelenben megteremthetjük. Marx jól tudta,
hogy sem ateisták, sem vallásosok nem hajlandók osztozni, ezért a kapitalista
termelési rendet kívánta az erőszak eszközeivel megdönteni. Kísérlete - legalábbis
Európában, mert Castro és Kína áll még - nem sikerült. De ha volnának Jézusnak
tanítványai, azok tisztában volnának azzal, hogy senkit sem illet meg az egy dénárnál
több, s ez esetben valósulni tudna az Isten Országa. Feladatoknak élhetnénk, amelyek
nyomában elindulhatna mindannyiunknak a gazdagodása. Csak be kellene érni az egy
dénárral.
Helyette a keresztények belesimulnak a mindenkori hatalmasok világába. S itt
felolvastam a Koinónia aug-szept-i duplaszámából a történelmi kereszténységről
írottakat: hogyan állt az egyház Nagy Konstantin után a gazdagok, a hatalmasok
szolgálatában (Más faj áll a kihunyt helyére? - 602-603. lap). Ha ezt a történelmileg
jól begyakorolt szerepünket folytatjuk, akkor csak statisztálhatunk az
államhatalmaknak s a fegyvereknek az emberiség élet-halál-harcában. Mintha nem ez
lenne Jézustól kapott feladatunk, hanem az élet, s nem a háború, amelyet
megváltatlan gazdagok és megváltatlan szegények vívnak egymással - az ökológiai és
nukleáris katasztrófát is kockáztatva, mely végzetesebb, mint a világháborúk s a
szept.11-i bombázás.
Helyette tehetünk valami mást is. Mit is? Felolvastam a tanítványság hat
feltételét a Nyárközépi Napló 18-20. oldaláról, amit Vermes Gézának, a nagy zsidó
Jézus-kutatónak üzentem: gondolkodásunkat Jézushoz igazítani, radikálisan
elutasítani magunktól az uralkodás vágyát, megetetni az éhezőket, vállalva az
egyoldalú személyenkénti és azonnali leszerelést, az egyetemes hirdetési
kötelezettséget, és a kisközösségekben nevelődést. Azt mondtam el, hogy a
felelősöknek egyházon belül is megválasztása, a fegyverek eldobása, a
magántulajdonról lemondás nélkül - ne is álmodjunk róla, hogy tanítványai lehetünk
Jézusnak. Mert aki nem mond le mindenéről, nem lehet az én tanítványom. De hát
akkor ki üdvözül? - kérdem én is ijedten Péterrel. Az Istennél minden lehetséges.
Még az is, hogy elindulunk a tanítvánnyá levés útján. Ez az a minden, amiben minden
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egyéb is benne van. Az, hogy helyettünk majd cselekszik az Isten valamit, ez kívül
van a mindenen.
Volt a hallgatóságban egy magyartanár az egyetemről, aki értő partnernak
mutatkozott. S volt ott egy református telógia-professzor is, aki nagyon
fegyelmezetten ült, bár majd felrobbant attól, amit hallott. A nemzeti fájdalom nem
engedi meg nagyon sok erdélyinek, hogy Jézus tanítványa legyen. Azt gondolják,
hogy a (nem evangéliumi) védekező magatartás nélkül elpusztulnak a román
világban. Pedig a románok nem tudják elpusztítani őket, csak ők saját magukat.
Azzal, hogy nyugatra vándorolnak a jobb fizetés reményében, meg azzal, hogy
egykéznek, kettőkéznek. Ezektől pusztul ki a Mezőség református magyarsága.
Csíkban, Gyergyóban még nincs baj. Mert az ottani katolikusok a legutóbbi időkig
még nem egykéztek-kettőkéztek. Kiosztottam a hallgatóságnak önköltségi árban
legalább 4-5 ezer forint értékű Naplót, Koinóniát meg Ezredfordulót. Talán olvassák
majd, szélesebb körökben is. A Gaudeamus árulja a könyveimet. Inkasszáltam is jó
egymillió lejt - 10 ezer forintot. Ennyi könyvem kelt el húsvét óta Kolozsvárt.
Városmajor, 2001. október 4.
Előadás után Varduca Gyurihoz mentünk. A felesége örmény asszony.
Leszármazottja azoknak, akiket a törökök az első világháború idején kiirtottak milliós nagyságrendben. Ha nem olvasom Werfel regényét, Musza Dag 40 napja, én
sem tudnék róluk. Auschwitz nevével telve napjaink emlékezete. Mindig csak erről
beszélünk, pedig nem Hitlerrel kezdődik az emberiség életében a tömeggyilkosság.
Régi ipar ez. Legutóbb Sztálin és örökösei legalább háromszorosan teljesítették túl a
hitleri normát.
Kaptunk vacsorát. Tejfeles puliszka volt az első fogás. Mélyen hatott ránk az
asszony igazán finom és kedves egyénisége. A puliszka nagyon ízlett, s a többi étel is,
meg az erdélyi pálinka s a már nem is tudom, honnét származó bor. Maradtunk volna
akármeddig, de fáradtak voltunk, főleg én. Tíz órakor felálltunk, szállásra mentünk.
Reggel nyolckor nagyot reggeliztünk a Betániában, s nyolc után jött Gyuri, s
megmutatta nekünk a várost. Másfél órát kapott rá. Láttuk a XV. századi
várfalmaradványt a Bethlen-bástyával, a Farkas utcai református templomot, a
piaristákét, a Szent Mihály katedrálist Mátyás király szobrával, Mátyás szülőházát, a
Babes-Bólyai Egyetemet, s végül a fellegvárt, ahonnan messze láthattunk, egész a
Gyalui havasokig. Mert a tegnapi csordogáló esőnek vége volt. Tiszta, ragyogó
napfényes időben. Elkezdődött, megkésve bár, a régóta fiatal kislányok nyara.
Elindultunk Tordára.
Megálltunk a főtéren, megnéztük a református templomot, meg a Rákos patak
partján álló Fejedelmek házát. A férjek, Zénó meg Gergő, próbáltak telefonálni
asszonyaiknak, s elhagyva Tordát mentünk a hasadék felé. A dévai ferences házfőnök,
János atya, vagy 25 évig volt plébános Tordán. Ő mondta nekünk másnap, hogy aki
nem nézi meg a tordai hasadékot, megérdemli, hogy huszonötöt vágjanak a talpára. S
azt is, hogy aki másodszor is megnézi, az meg ötvenet. Ha így van, ha nem így, én
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akkor is elmennék még egyszer megnézni, csak legyen, akinek megmutathassam.
Száz méter magasnak tetsző sziklafalak között zuhog az Aranyos vize, és
függőhidakon keresztül kapaszkodunk, hol az egyik oldalra, hol a másikra, ahol van
annyi hely, hogy megvessük lábunkat, s tovább mehessünk.
Útitársaim a nagy gyönyörűségtől az időtlenség létezési módjában éltek. Hiába a
program, a megnézendő városok... Csak múlatták az időt, bóklásztak, gombáztak,
előre szaladtak megnézni a hasadék túlsó odalát, ahol az Aranyos vize kiér a gyalui
havasok túlsó oldalára, s mit sem törődtek azzal, hogy mi fog kimaradni a még
megnézendő gyönyörű tájakból, városokból. A honfoglalás, az Árpádkor, a
fejedelmek kora Erdélyének a szívében jártunk, amikor még mindent őserdő borított,
csak a Marosnak ezen a táján voltak sűrűbb települések. Ahol büszkén állt
Küküllővár. Ahogy mentünk a hasadéktól Torockó felé, kandi pillantásokat vetettek a
2002. esztendőbe: ide jövő nyáron - Tömörkény szép szegedi szavával - minden
okvetlen el kell jönniök: családostul, sátorban, nyaralni, pecabottal, stb. Erre be kell
fizetni: miként fog a négy bószali-gyermek (ez a bószali - elárulom - betűrövidítés,
írói álneve két személynek, egy a Koinónia hasábjairól már ismert ifjú házaspárnak
<szabó G és ila V>, némi betűátdobálással; elválaszthatatlan a nevük, miként őmaguk
is) megbirkózni a feladattal, mivel a legkisebb úgy két esztendős forma. Mondtam,
hogy én is ott leszek a táborozáson, mert ezek a körülmények főleg két éveseknek,
meg nyolcvan és kilencven közöttieknek alkalmasok.
Városmajor, 2001. október 5.
Ott hagyva a hasadékot - jövő nyáron úgy is visszajövünk! - közben Torockóra
értünk volna, ha a Betániában elfogyasztott bőséges reggeli hatása el nem múlt volna.
Megéheztünk. Találtunk is egy parkolót asztallal, s hét ágra sütött a nap. Amíg
előszedik az elemózsiát a kocsiból, nézem az út mellett a mélyedést - lent patak vize
szalad - s a rétet. Megiramodom, mert gombát látok. Hatalmas csiperkék voltak.
Kiáltottam is mindjárt szatyor után. Volt - testvérek között is - egy kiló.
Legalább egy órát ebédeltek. Mit tehettem? Egy negyed óra múltán
megindultam gyalog Torockónak. Nagy nehezen, valahogy azért utólértek - igaz, a
Pista kocsijával. De akkor meg én állítottam meg őket, hogy lássanak csudát: az úttól
beljebb találtam egy hatalmas rétet, teli volt csodálatos őszi kikericcsel, őszikével.
Megnézték, aztán én is beszálltam. Hamarosan kibontakozott előttük a torockói
Székelykő látványa, s négy óra előtt egy perccel már ott is voltunk a torockói
múzeum táblája előtt, s olvastuk: Nyitva 8-tól 16-ig. Beóvakodtunk, azaz felmentünk
az emeletre. Két gyermek és egy bájos fiatal asszony fogadott. Látva a négy daliás
férfiút, beengedett minket négy után is a múzeumba, s buzgón magyarázta a
középkori vashámor szerszámainak s termékeinek csínját-bínját. Az utolsó teremben
volt kiállítva a torockói népviselet: kislánynak, nagylánynak, menyasszonynak,
fiatalasszonynak, idősebbnek, öregnek ( mindnek más és más ruha dukál; még a
különböző korú férfiaknak is. A falu unitárius. Konfirmációkor még előveszik ezeket
a kincseket a ládafiából, s azokban pompáznak. Templomukba nem tudtunk bejutni.

7

Mindszenthavi napló

Nem is igen volt már időnk. Csak megcsodáltuk középkori ízeket sejtető
lakóházaikat, s mentünk tovább, mert estére Dévára kellett érnünk.
Nagyon gyenge minőségű út vezetett Nagyenyedre. Valahogy azért túljutottunk
rajta. Útközben láttunk bivalypárt. Megrakott szekeret húztak hazafelé - gazda nélkül.
Tudták maguktól is az utat. Megnéztük a várat, benne a református templomot. E két
napban egészen azért nem pogányodtunk el egészen. Ahol templomot értünk,
letérdeltünk egymás mellé a padba, s ami eszünkbe jutott, elénekeltük. Tele volt a
szívünk hálával attól a sok gyönyörűségtől, amit láttunk. Aztán attól is közel éreztük
magunkat Istenhez, hogy nem volt mit s kit elviselnünk. Legalább is nekem nem.
Lehet, hogy Zénónak, Jencinek, Gergőnek volt, de nem mutatták... s így aztán semmi
sem zavarta boldogságom, éltem, mint Isten tenyerén. Alighanem ők is, majd
elmondják, ha kérdezitek.
Öreg asszonyok s emberek sütkéreztek az enyedi vár körül. Kicsit évődtünk
velük. Nem találtuk a bejáratot, megszólítottam két idősebb nénit, olyan úriasszonyféléknek látszottak. A kezicsókolom-köszöntés kinyitotta a szívüket: mindent ők
maguk akartak megmutatni. Hálásak voltunk az útbaigazításokért, bementünk a váron
belüli református templomba, majd alaposan megnéztük a református egyház
büszkeségét, a Bethlen-kollégiumot. Tablók a falakon... Itt tanított Apáczai Csere
János, itt tanult Kőrösi Csoma Sándor, Kemény Zsigmond, Bólyai Farkas, Ápriliy,
Sütő... Fel sem igen sorolhatni őket, annyian vannak.
Közben hat óra lett. Mennünk kellett. Gyulafehérvár alá érve csak a kocsiból ki
sem szállva vetettünk egy pillantást a románkori székesegyházra, és sikerült
Alvinczen keresztül rátalálnunk a dévai útra, el nem kavarva Szászsebes felé.
Alvinczre érve, gondoltam a habánokra, a hutterikek, a Bruderhof magyarországi
őseire: kétszáz éven keresztül itt tanyáztak. Innen menekültek ki Havasalföldre Mária
Terézia jezsuitái elől, télvíz idején a Fogarasi havasokon keresztül.
Sötét este lett, mire Dévára értünk. Nem találtuk a ferences kolostort. Végül
találtunk egy asszonyt, aki magyarul beszélt: A Böjte atyát keresik? Ő aztán
vállalkozott rá, hogy beül a kocsinkba, s két perc alatt helyben voltunk. A rendházban
kaptunk lakást, gyorsan vacsoráztunk, s nem kellett sem dajka, sem altató... Ide írom
már, mi nem kellett:
Csicsíjja, bubúja, én csillagom / Bölcsődet álomba ringatgatom.
Úgy alszol el majd az én dalomon - / Csicsíjja, bubúja, én csillagom.
S ha napom süllyed az ég peremén, / Te fogod le majd az én szemeim,
S én alszom el majd a te dalodon - / Csicsíjja, bubúja, én csillagom.
Budavári, 2001. október 6.
29-én reggel, s nem este lesz a szentmise, mert ( mondták ( nagy ünnep van:
Szent Mihály arkangyalé, a dévai templom pátrónusáé. Akkora ünnep volt, hogy
János atya szentbeszéde el sem kezdődött, s már is be volt fejezve: az evangélium
felolvasása után azonnal a hívők könyörgése következett. Nagyon szépen, nyugodtan
misézik, nem emel ki semmit, nem hangsúlyoz ( tökéletes a gépliturgia. Azt hiszem,
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ereje van ennek is: ez a megszentelt hagyomány, a szentnek a kövülete. Nem
produkciót várnak a paptól. Csak azt, hogy megjelenítse a szent szöveget, a szent
mozdulatokat, a végtelen szentségű áldozat liturgiáját. Egyéni színt nem is várnak
tőle: a sajátos és az egyedi csak rontaná az áhítatot. Egyszer Széphalmon
meghallgatta a misém egy apáca. Utána odajött hozzám, s mondta: Nem is tudom,
hogy van-e most érvényes misém? Úgy gondolta, hogy egy szót sem szabad
változtatni azon, ami le van írva a misekönyvben. Tényleg erő ez a ragaszkodás?
Vagy csak az utolsó mohikánok megfáradt lelke haldoklik benne? Nem hiszek ebben
az erőben. Jézusban nyoma sem volt e ragaszkodásnak!
Mise után reggeliztünk. Böjte atyával, s az egész napot vele töltöttük. Délelőtt
megnéztük a szászvárosi részleget: azt a három családot, amelyik az ottani ferences
kolostorban tanyázik a harminc gyerekkel. Aztán Vajdahunyad várába mentünk. S
kigyönyörködtünk magunkat. Hoztam színes képeket is a várról. Majd kiakasztom
őket Budaváriban, hogy a lelkigyakorlatozók is gyönyörködhessenek bennük.
Megnéztünk a fantom-várost is, melyről beszámolt a Mária földje. Ebédelni
hazamentünk Dévára, délután pedig Marosillyére látogattunk. Csaba megvette ott
Bethlen Gábor szülőházát: 16. századi épület. Egyelőre semmit sem csinál vele. Egy
remete lakik benne: egy húszas éveiben levő unitárius leány. Próbáltunk beszélgetni
vele: tökéletes volt az egymást nem értés. Estére értünk haza. Vacsoráztunk. Korán
lefeküdtem.
Ennek a napnak az volt az értelme, hogy Zénó, Jenci és Gergő beleszagolhattak
ebbe a munkába. Ennek a szagolásnak az volna az értelme, hogy megtudjuk: ennek
magyarországi változatát várja tőlünk az Isten, vagy tőlünk valami mást vár. Gergőt
kértem, hogy írja meg a Koinónia számára a maga dévai mérlegét-élményét.
Elkövetkezett utunk negyedik napja. Keresztülvágtunk az Erdélyi
középhegységen. Belényesen megreggeliztünk, onnan Szalonára hajtottunk, s
okultunk a Csonka torony öt emeletén: az Arany Jánosra emlékeztető múzeumban.
Onnan Borson keresztül hazahajtottunk Inárcsra, majd a Városmajorba, s végül
Adyligetre, esti szentmisére, ahol beszámoltam valamelyest ( mise után ( a négy
napról. A misében pedig arról gondolkodtam hangosan, hogy miért olyan természetes
Jézus számára, hogy meghal a gazdag és - Jézus számára nagytermészetesen - a
pokolba kerül.
Városmajor, 2001. Október 7.
Jó ötven éve történt. A piaristák dunaparti palotájában jöttünk össze hittanárok,
egyetemi lelkészek lelkigyakorlatra. Nem kisebb ember volt a vezetője, mint Sík
Sándor. Elhangzott az egyik előadásában egy mondat: Magadnál butábbnak és
rosszabbnak ne tarts senkit! Nem tudom, hogyan fogadták a többiek, de én
engedelmes, katolikus és ifjú lélekkel vettem tartalmát tudomásul. Lelkigyakorlathoz
illő bűnbánattal is, mert inkább a tudatalattimban, de csak meg kellett állapítanom,
hogy én nem értem még el az alázatnak e magas fokát: bizony nem tartok mindenkit
butábbnak s rosszabbnak magamnál.
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Arra már nem emlékszem, hogy szerepelt-e a lelkigyakorlatos előadás
példatárában a Jézus utáni abszolút csúcs, Francesco esete, aki idősebb korában - a
Fioretti tanúsága szerint - igen sokat sírt. Amikor ferences testvérei megkérdezték
ennek okát, azt mondta, hogy a bűneit siratja. Erre a testvérek elmondták Ferencnek,
hogy az egész világ az ő életszentségét csodálja. Mire Szent Ferenc ezt válaszolta: Ha
az utolsó bravo (bérgyilkos) annyi kegyelmet kapott volna, mint én, már sokkal
előbbre járna az életszentségben. Én pedig mint engedelmes, katolikus ifjú pap ezt is
megettem, de azért elcsodálkoztam azon, hogy Isten miért Francesconak adott annyi
kegyelmet, s miért nem például nekem.
Mindezeken azonban nem sokat elmélkedhettem, mert alig vártam az előadás
végét, hogy bemehessek Sík Sándor szobájába, s elmondjam neki, hogyan áll
kisközösségeink ügyéhez az A. C. püspöke, Endrey Mihály. Rosszul. Féltékeny volt
rá, s azt mondta Sík Sándornak, hogy a püspöki kar elé viszi az ügyet, s a Kar döntse
el, hogy ő-e az A.C. igazgatója vagy a Bulányi. Ezt az ügyet kellett megbeszélnem
vele, s ajánlottam megoldás-félének, hogy talán előbb Bélával kellene
megbeszélnünk a dolgot. Mire Sík Sándor azt mondta nekem: De hát a Béla az egy
buta ember! S ezt tanácsolta: Ketten menjetek fel a püspök úrhoz, s kérdezzétek
meg, hogy mi a baja veletek! Úgy is tettünk. Magam mellé vettem Lakos Bandit, meg
összeszedtem minden szamizdat-brosúránkat, melyekkel már teleszórtuk az országot.
Felmentünk a püspökhöz, bemutattuk neki a brosúráinkat, s elmondtuk, hogy mi az
A.C. keretén belül akarunk dolgozni. De nem ért az egész semmit, a püspök úr fagyos
és elutasító maradt. Ekkor szólalt meg Lakos Bandi: De püspök úr, arról van szó,
hogy mondja meg, hogyan kerülhetnénk vissza az eredeti ártatlanság szituációjába!?
Erre Endrey elnevette magát, összetegeződtünk, s ettől kezdve szent volt a béke a
kisközösségek és Endrey között. Úgy látszott, hogy nem kell közvetítő, mert Lakos
Bandi nem volt buta ember.
Mi ebből a tanulság? Csak annyi, hogy a prédikációban Sík Sándor elmondott
egy lelkiéleti közhelyet (Magadnál butábbnak s rosszabbnak senkit se tarts!), de
prédikáción kívül megállapította, hogy a Béla buta, a Bandi meg a Gyurka kevésbé
buta, ezért ők menjenek a püspökhöz tárgyalni. S hallgatólagosan az is benne volt,
hogy a Sík Sándor még kevésbé buta, ha egyszer a nem egészen buta Gyurka meg
Bandi éppen az ő tanácsát kérik ki.
Most már rátérhetünk a mai napra rendelt evangélium szövegére. Lukács berakta
ezt a tszcs-történetet az aratásból vagy legeltetésből hazatérő szolgáról, akivel a
gazda kiszolgáltatja magát, s meg sem köszöni neki. Berakta, mert úgy gondolta,
hogy mindennek gondosan utána járva - ahogyan evangéliumának bevezető
szavaiban mondja - kincsekre talált, amelyeket Márk és Máté nem gyűjtött össze az
élő Jézus-hagyományból. Az imádkozó farizeus és vámos, a tékozló fiú, a hűtlen
sáfár, a jerikói úton leütött ember, a Lázár és a dúsgazdag ember történetei adják
ezeket a kincseket, s ezek között található ez a mai is: az aratásból vagy legeltetésből
hazatérő szolga története.
Berakta az evangéliumába, mert nem érezte idegennek ezt a történetet Jézus
tanításától. Pedig érezhette volna! Miért? Sok okon. Jézus felszolgál nekünk az
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Ország lakomáján, s nem arra vár, hogy mi szolgáljuk őt. A metanoiánk ellenében is
kész odaadni nekünk az Országot, itt meg akkor sem, ha mindent teljesítünk. Előre
szeret minket, s cselekedeteinkkel arányban nem levő jutalmat ígér nekünk, s itt még
meg sem köszöni nekünk, ha minden parancsát is teljesítjük. Jézus az isteni
tökéletesség eszményét rajzolja elibénk, hogyan tudnók ezt a mindent teljesíteni?
Csak a talentumot elásó szolgát mondja haszontalannak, s nem azt, aki mindent
teljesít, amit parancsoltak neki. A történet egyetlen vonása sem illik bele a jézusi
tanítás egészébe. Miért rakta hát bele Lukács e történetet evangéliumába?
Erre a kérdésre többféle felelettel találkozunk. Nem tudjuk - ez az egyik. S a
másik: hát azért, hogy a nagyon magabiztos Jézus-értelmezők el ne bízzák már
magukat. S lássák, hogy nem olyan egy kaptafára mennek a dolgok: vigyázzunk csak,
mert ha mindent teljesítünk is, még akkor sem olyan biztos, hogy jók lehetünk Isten
előtt. A kegyelmen fordul üdvösségünk, nem azon, hogy mit teszünk. S éppen ez az
értelme annak, hogy Szent Ferenc annyit siratta bűneit, stb., stb., stb. - ez a második
válasz.
De van még egy harmadik is. Az, hogy Jézus nem beszél össze-vissza, s ezt
Lukács is nagyon jól tudja. Ha berakta ezt a történetet, akkor nem azért rakta be,
hogy összezavarodjon ő maga, és összezavarja olvasóit. A történet maga nagyon is
világos. A munkaviszony - munkaviszony. A dolgunk becsületes elvégzése fejében
nem köszönet jár nekünk, hanem fizetés. Ez esetben, nagyon jól érthető a gazda és az
alkalmazott viselkedése: nem csodálkoznak, teszik a dolgukat. De ha így van, akkor
mit jelent a történet befejezése: ... haszontalan szolgák vagyunk, csak kötelességünket
teljesítettük?
Az apropót, amelyből folyóan Jézus ezt a történetet elmondta, nem ismerjük, s
Lukács, ha ismerte is, nem jegyezte fel nekünk. Miért mondott el Jézus egy történetet
arról, hogy a dolgunk becsületes elvégzéséért nem köszönet, hanem fizetés jár?
Találgathatjuk. Találgatom. Jézus nem találkozhatott még piarista diákokkal, de ha
olyanokkal találkozott volna, nekik biztosan elmondta volna e történetet. Mikor '28ban beléptem a piarista iskolába, különös világban találtam magam. Naponként
vezettek minket tanáraink a kápolnában félnyolckor szentmisére. De aztán 8-tól
l2,50-ig munka folyt. A tanárok tanítottak meg kikérdeztek, mi pedig figyeltünk s
elmondtuk tudományunkat. 12,50-kor megint imádkoztunk egyet. Kisparti János, az
igazgató azt mondta a szülőknek az évzárón a diákok füle hallatára: Ebben az
iskolában rendre és fegyelemre nevelünk; s ezen a munka megkövetelésének a módját
értette. A kegyes atyák ezt kegyetlenül belénk verték. Nyolc évet izzadtunk ugyan a
kezük alatt, de az egyetem aztán már sétagalopp volt. Volt egy kifejezés, amellyel a
Sík-Schütz-féle Imádságos könyvben s azon kívül is, unos-untalan találkoztunk:
állapotbeli kötelességeink teljesítése.
Megvan Jézus mai történetének az apropója. Valaki mondott, tett valamit,
amiből az következett volna, hogy állapotbeli kötelességeink teljesítése fejében nyitja
meg nekünk Isten a maga országának kapuját. Ennek az embernek szól a történet. A
piarista évzáró nem közönséges lezárása volt az évnek. Kisparti igazgató felállt a
tornateremben ácsolt tribünre és hallgatta őt nyolcszáz diák meg az érdeklődő szülők.
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Ezt mondta: Azért senkit sem jutalmazunk meg, hogy teljesítette a kötelességét. A
fizetség érte ott van a bizonyítványban. Azokat jutalmazzuk meg, akik ezen felül
tettek valamit. S jöttek az önképzőköri pályázatok nyertesei, az országos tanulmányi
és gyorsíró versenyek győztesei, a sportolók, s mindazok, akik dicsőséget szereztek
maguknak s az iskolának. Ebben az évben érettségizett Hajós György, a műegyetem
későbbi neves professzora, s vagy hatszor szólította ki őt az igazgató jutalmazás
céljából. Kisdiák-szívem megdobbant: ezt szeretném én is magamnak, mire én is
érettségizős leszek.
Állapotbeli kötelességeink teljesítése nem jogosít az Országra. Ahhoz kell, ha
nem is a hegyeket mozgató, de az eperfát tövestől kiszakítani és a tenger fenekére
küldeni tudó hit. Miben? Hát abban, hogy az Ország lehetséges. Lehetséges, mert
nem is egy hónap múlva egy inárcsi gazda viszi a terményeit Dévára a gyerekeknek, s
a Bokor is meghirdette a ruhaakciót Szeretném, ha mindannyian megértettük volna a
mai evangéliumi szakaszt. Csinálnunk kell valamit azért, hogy eljöjjön az Isten
Országa. Nem elegendő pénzt keresnünk, bár nem kétséges, hogy piarista tanároknak
igazuk volt, amikor arra neveltek bennünket, hogy szép dolog fiam a cserkészet, de
első a kötelesség. Mint ebből a műfajból késő leszármazott, hozzáteszem: első, de
nem utolsó, mert a kötelességteljesítést követnie kell hivatásunk teljesítésének. A
hivatásunk pedig, mindannyiunknak az, hogy - erőnk szerint -, de megcsináljuk az
Isten országát a földön, ahogyan azt Jézus ezzel a példabeszédével is a lelkünkre
akarta kötözni.
Városmajor, 2001. október 14.
A mai napon a kilenc leprásról szólt Adyligeten a prédikáció, nem a tizedikről,
aki visszament Jézushoz. Imígyen szólt:
A pap nem, a levita nem, de a szamaritánus megáll a rablók kezébe esett ember
mellett, és segít rajta. A többi kilenc nem jön vissza, de a szamaritánus visszajön
megköszönni Istennek a gyógyulást; csak ez a nem-zsidó, ez az idegen. A niniveiek
megtérnek Jónás prédikációjára, de a hazaiak nem hajlandók odafigyelni Jézusra. A
názáretiek is megkapják a magukét: sok özvegyasszony élt Illés napjaiban Izraelben,
de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak Szídon vidékére, a szareptai
özvegyasszonyhoz; és sok leprás élt Izraelben Elizeus próféta idejében is, de egyikük
sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Szamáriai, ninivei, föniciai, szír, mindenki jó,
az idegen a menő Jézusnál, csak honfitársai, a zsidók nem. Ők az ördög atyától valók.
Így beszél mindenki, aki - szerelmes a maga nemzetébe. Jézus is ilyen, ő is szerelmes
volt a magáéba: A szamaritánusok városaiba ne menjetek, a pogányokhoz vezető útra
le ne térjetek, menjetek csak Izrael házának elveszett juhaihoz! Az elveszett juhokat
megkeresni, a vállán hazavinni, ez Jézus szenvedélye. Ezekért zokogott
szívszaggatóan: Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni
gyermekeidet, mint kotlós a csibéit szárnyai alá, és nem akartad.
Így nevelünk, ha szeretjük gyerekünket. Apám is ezt csinálta. Ha ötös helyett
hármas vagy négyes lett a latin dolgozatom, s menteni igyekeztem magam, hogy

Mindszenthavi napló

12

nagyon nehéz doli volt, megkérdezte: és a Tertáké hanyas volt. A Tertáké mindig ötös
volt. Ő volt életem bezzeg-gyereke. Bezzeg a Tertáknak megint sikerült. A Tertáknak
minden sikerült. Csak úgy mellékesen még ifjúsági műkorcsolyázó Európa bajnok is
volt, miközben mindig, két verseny között is, ötösre írta a latin és nem-latin
dolgozatokat. De nem csupa Tertákból áll a világ, vannak szegénylegények is:
sírásók, ahogy Teller tanár úr szólította azokat a táblához, akiktől csak annyit remélt,
amennyit a sírásóktól is lehet remélni.
Mért nem tért vissza az a fránya, nem-szamaritánus kilenc? Miért nem írtam
meg ötösre a piaristáknál a latin dolgozatot? - vagy, hogy mélyebbre menjek: Mért
nem lett szent belőlünk, belőlem? Miért veszi Jézus csak annyi hasznomat, amennyit
veszi? Eszembe jut egy pár soros vers Friedrich Hebbeltől. A költő magával
találkozik a városban, magát köszönti megemelve a kalapját, és szomorú a találkozás.
A tényleges, a valóságos Friedrich azt a Friedrichet köszönti versében, akivé
válhatott, lehetett volna Friedrich, de akivé nem lett. Miért nem lett Friedrich azzá,
amivé lehetett volna? Hát csak azért, amiért a fránya kilenc nem ment vissza
Jézushoz. Van Adynak is egy idevágó verse:
Júdás és Jézus
Dühödt, lázongó szívverésem / Golgotai bazaltra vésem.
Krisztus, poétám, szent Alak / Eladtalak.
Enyém volt minden álmodásod, / Én voltam a lelked, másod,
Megkoszorúztam a fejed, / Szerettelek.
S eladtalak, én fejedelmem, / Mert az Élet az én szerelmem,
Mert én is álmodok nagyot, / Költő vagyok.
Nem hallgatom zsoltáros ajkad, / Nem kell szép, égi birodalmad,
Selymet, pénzt akar egy leány, / Vár, vár reám.
Galád vagyok? Galád az Élet, / Bűve miért nincs Igédnek?
Vággyal, kinccsel miért gyötör / Pénzes gyönyör?
Irott kövem dobom a mélybe. / Megreng a föld sok ezer évre
S késői bűnös, bús szemek / Megértenek.
A költő szemei a késői bús szemek. Ady megérti Júdást. Ady meri bevallani ezt
a megértést. Ady bedobja az írott követ a mélybe. Alighanem a kőtáblát, amelyen a
parancsok olvashatók. A kockázattal, hogy sok ezer évre megreng a föld ettől a
hajítástól. Ady felmenti a kilenc leprást. De hát ki az az Ady? Megérdemli, hogy őt
kérdezzük? Érdemes vele tölteni a drága időt, amely Isten igéjére van szánva? Mi az
Isten igéje? Az, ami a Bibliában olvasható. A miénkben csupán, vagy a Koránban is?
Vagy a Védákban is, s Lao-Ce Tao te kingjében is? József Attila Összes Műveiben is?
Hol az Isten igéje?
Mondanék valamit. Az emberiség lehet vagy félmillió éves. Félmillió éve van az
ember, a homo sapiens, aki attól ember, hogy van módja kutatni, mit vár tőle az Isten.
Fél millió esztendeje köszöntheti már Friedrich és nem-Friedrich azt az önmagát,
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akivé lehetett volna és nem lett. Ha ezt a félmillió esztendőt most egy napnak
veszem; egy napnak, tehát 24 órának, 1 440 percnek, 86 440 másodpercnek, akkor az
emberiség egész történelmi emlékezete - ami öt-hatezer év - az utolsó másodpercre
esik. Huszonhárom óráról nem tudunk semmit. A huszonnegyedik óra 59 percéről
sem tudunk semmit, s a hatvanadik perc 59 másodpercéről szintén nem tudunk
semmit. Az emberiség egész múltjából csak erre az egyetlen s utolsó másodpercre
emlékezünk. Mért mondom mindezt? Azért, mert kérdezni akarok valamit. Azt
akarom kérdezni, hogy az emberiség a maga életútjának Jézus előtti 86 339
másodpercében kapott-e valami eligazítást Istentől, hogy mit csináljon az életével.
Mit gondoltok erről?
Az az Isten, akit én el tudok istenként magamnak gondolni, erre a kérdésre csak
egyetlen választ adhat. Ezt: természetesen elláttam őket minden információval,
aminek felvevésére egyáltalán képesek voltak. Akik a 86 399 másodperc idején éltek,
nem kevésbé kedvesek számomra, mint akik 86 400-adik másodpercben születtek. De
hát e messzi múltban - vetnők ellene Istennek - írni, olvasni sem tudtak. Igaz válaszolná nekünk Ő -, de tudtak beszélni, dalolni, zenélni, táncolni, rajzolni, vésni,
faragni. S a szülők át tudták adni gyermekeiknek az üzenetem, hogy jónak kell lenni;
s következésképpen a gyermekek is az unokáknak. Üzenő láncomban nincs törés,
nincs szakadás. Attól a pillanattól kezdve nincs, hogy az első élőlény felemelte fejét a
porból, s ez a lény Istent tudott gondolni és mondani. Azóta egyfolytában minden
ősötöknek módja van Istenre forgónak lenni, ahogyan minden virág szükségképpen
és millió esztendők óta - napra-forgó. A virágba be van ez programozva, mi meg
szabadon dönthetünk, hogy merre akarunk forogni.
Szeretnék belefúrni a múltba. A mi népünk múltjába. Hátha mi köztünk is akad,
aki szerelmes a magyarba. A 19. században a gyűjtők még le tudtak jegyezni
Dunántúl, Székelyföldön - regösénekeket: szöveget és dallamot. Idézek belőlük: Ne
bánts, ne bánts minket, Szent István királyunk, nem vagyunk mi ördögök, hanem te
szolgáid. Ne siess, ne siess, Uram, Szent István király, Az én halálomra! Én sem
vagyok vadlövő vadad, Hanem én is vagyok Az Atyaistentől Hozzád követ, Haj, regő
rejtem; Regő rejtem. Ezerszáz esztendős az államiságunk, ezer esztendős a
kereszténységünk - mindössze. Igen: mindössze. S a korábbi ezer esztendőkben,
kérdzem, a mi magyarul, ugorul, finnugorul beszélő őseink hogyan keresték az Istent
és az ő akaratát, és az ő Országát? Erről ennyi maradt meg csupán? Ezek a
regösénekek, vagy többet is ki tudunk még bányászni az idők mélyéből? Ha semmi
mást fel nem hozunk e múltból, nekem ez is reveláció a kereszténység előtti
századainkból, évezredeinkből. Kibontom az üzenetet.
Minden ember az Atyaistentől érkező követ - Szent Istvánhoz, hozzád, hozzám.
S nekünk is nekem is az a hivatásom, hogy az Atyaistentől követ legyek - hozzád és
mindenkihez. S ha Petőfi, Ady vagy József Attila, ha tehát vátesz vagyok, akkor
különösen is. Kérdezem tehát újra, mi van írva a kőre, és minek az elhajításától reng
meg a föld sok ezer évre. Csak azért kérdezem, hogy megtudjam, mért nem ment
vissza a kilenc leprás Jézushoz. Atyaistentől követekként közösen gondolkodunk. Én
itt és most csak a karvezető vagyok, mint a színész szemben a karral Aiszkhülosz
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drámáiban. A kérdésekre csak a kórusok és az antikórusok összéneke, egésze
válaszolhat, mint a görög tragédiákban.
Azt válaszoljuk, hogy egyelőre ilyen az ember. Tudjuk, és alighanem mindig
tudtuk hogy testvérek volnánk, vagyunk mindannyian - az egy Isten gyermekei,
mind. Tudjuk, és alighanem mindig tudtuk, hogy javainkon osztozni kellene,
osztoznunk kell. Azt is tudjuk, és alighanem mindig tudtuk, hogyha valamelyikünk
megfeledkezve ki- és mivoltáról, pusztít és öl, bombázik és megtorol, azt még jobban
kell szeretnünk, mint azt, aki emberhez méltóan viselkedik. És egyelőre nem
osztozunk, és egyelőre visszaütünk a támadóra, aki valójában súlyosan beteg.
Tesszük azt, amit szülő nem tesz gyermekével, testvér nem tesz a testvérével.
Egyelőre ilyen az ember. Még el van foglalva magával. Nincs apja-anyja, nincs
testvére, és nincsen gyermeke, csak önmaga van. Erről beszél Tóth Árpád egy verse,
melynek címe oly sokat mondó: Meddő órán. Egyelőre meddők vagyunk. Így szól a
vers:
Magam vagyok / Nagyon.
Kicsordul a könnyem. / Hagyom.
Viaszos vászon az asztalomon / Faricskálok lomhán egy dalon.
Vézna, szánalmas figura, én. / Én, én.
S magam vagyok a föld kerekén.
Azt hiszem, emiatt nem ment vissza a kilenc leprás Jézushoz. De még
visszamehet egy nem-meddő órán, amikor megtanul a fele-ség szó nyomán egy
másik szót is: fele-barát. Amen.
Városmajor, 2001. október 17.
Az aug.5-i TV-szereplésemet s a Népszabadságban szept. 3-án megjelent
írásomat követően valamelyest megnövekedett az ázsióm. Ennek tudható be, hogy
felkeresett régi-régi ismerősöm, Szécsi Jóska, a Keresztény(Zsidó Társaság titkára, s
megkért, hogy tartsak náluk is egy előadást a témáról, mégpedig okt. 16-án. Igent
mondtam, s megállapodtunk a címben is: Az egyházak helytállása az elmúlt
félszázadban. Egy órát kellett beszélnem. Három elemből raktam össze az előadást.
Az elsőt már tíz esztendővel ezelőtt megírtam a Magyarok Világkongresszusára. A
közönség megállapíthatta, amit már Buda Péter is észrevett, hogy ebben a témában a
rendszerváltás első pillanatától kezdve ugyanazt mondom. A második részben csak
kivonatoltam azt, ami e Napló elején található: a Kolozsvárott mondottakat. Végül a
harmadik rövid részt már erre az alkalomra készítettem ( friss csomót kötve a témára.
Több mint százan jöttek össze az előadásra az evangélikusok Deák-téri nagy
termében. Megfelelően nagy volt az értetlenség. De kárpótolt, hogy értette, amit
mondtam, egy újonnan szerzett barát is: Szakács Sára filmrendező.
Könyveimet is vittem, s dedikáltam. Kundra Pista vitte a kocsijával, no meg
Terit és engemet is. Hét óra felé volt vége az előadásnak. Pista csak nyolcra tudott
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visszajönni értünk, mert neki Feri bácsija volt ez időben. A langy estében a templom
előtt vártuk meg őt Idával s Vincze Anikóval mélyítve barátságunkat. Boldogan.
Többek között azért is, mert másnap reggel ( minden programon túl ( mehettünk
Budaváriba szüretelni: szőlőt, birset, diót és füge-másodtermést, és a veteményes
kertben: tököt, paradicsomot, paprikát. Végre négy nap, amikor nyugodtan
parasztkodhatok. Az előadás szövege pedig ez volt:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! avagy Kedves Testvérek!
Már 1989 tavaszán megírtam Paskai bíborosnak, hogy a múltat be kell
vallanunk. Nem díjazta ötletemet a bíboros. De 1992 nyarán Balczó András kapott
megbízást, hogy a Magyarok III. Világkongresszusán összeállítsa "Az egyházak a
magyarság életében" témakör előadói gárdáját. Így kerülhettem az előadók közé.
Mottónak egy Ady-verssort használtam: "...Kik mertek tagadni múltat..." Az előadás
címe meg ez volt: Akik magvak a jövőnek. Engedjék meg, hogy e már tíz éves
szöveg felolvasásával kezdjem előadásomat.
1.
Amikor népünk a történelmi emlékezés színpadára lép, már megtörtént a
szakosodás: a papkirály már a múlté. A törzs fejedelme csak hadat vezet, az áldozatot
már a sámán mutatja be. Fehér lovat áldoz hadúrnak - győztes csaták reményében. Az
augsburgi és az ezt követő vereségek hatására Géza fejedelem felméri, hogy Jézus Úr
erősebb isten mint Hadúr, és 972-ben térítő papokat kér Nagy Ottó császártól. Géza
fia, István pedig három nagy csatában leveri azokat, akik ragaszkodnának a régi
rendhez és Hadúrhoz. Majd elrendeli, hogy minden tíz falu építsen egy házat, amely
az "idház" (egyház) nevet kapja, mert id, idv, üdv száll arra, aki azt vasárnapokon
látogatja. Kicsi házak voltak ezek, de István gondoskodik nagyobbak építéséről is,
melyekbe maga nevez ki érsekeket, püspököket. Ha már nem is pap-királyként, de
apostoli királyként teszi reménytelenné a Hadurat restaurálni akaró kísérleteket: aki
életben akart maradni, annak kereszténnyé kellett lennie.
2.
Kereszténnyé? Krisztusivá? Jézusivá? - Nos, ilyen nagyot legfeljebb egyesek,
kicsi közösségek tudnak lépni, egész népek nem. Még a zsidóság sem tudott, pedig
kétezer esztendős előnevelésben részesült, hogy tudjon. Csak egy kicsiny, a
Tizenkettő nyomába szegődő csoportjuk lépett nagyot, de az is megtorpant, amikor a
4. század elején Konstantin császár - Jézus keresztjének jelétől remélve hadai
győzelmét - felkínálja nekik a részesedést a hatalomból. Ráállnak, s ennek folytán az
első három század nem katonáskodó és ezért a cirkuszokban életükkel fizető
keresztényeinek az egyháza eltűnik a történelem süllyesztőjében. Eltűnik, s helyette
megjelennek a keresztény katonák, hadsereg- főparancsnok-érsekek, fegyverforgató
szerzetesek (lovagrendek), s lesz az egészből az ún. "keresztény Európa", amely szent
háborúkban győzi le a pogány isteneket s a hozzájuk ragaszkodókat, s amely
keresztény Európában magyar keresztények hányják kardélre a német keresztényeket,
és megfordítva. Szent Ágoston az 5. század elején mindezt teológiailag is
alátámasztja: vannak istennektetsző, igazságos tömeggyilkosságok, háborúk, s már az
Apostol is tudta, hogy a kard a hatalmat, a hatalom meg Istent szolgálja. Géza fiát,
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Vajkot, már az ágostoni "királytükrök" alapján nevelik ilyen háborúkat isvezetni tudó
keresztény uralkodóvá.
3.
E nevelés következményeként a magyarság leszokik a kalandozásoknak nevezett
rablóhadjáratokról, s megmenekül az ilyen hadjáratokra szakosodó népek közös
sorsától, a végpusztulástól. A törzsek "rabló portyáit" leváltja a királyi hadsereg új
területeket szerezni kívánó "külpolitikája", melynek folytán immár keresztény
nemzetek - keresztények keresztényekkel - mérik össze fegyvereik erejét. A "húj, húj,
hajrá" kiáltást leváltja ugyan a "Jézus, Jézus", de mivel a tulsó oldalon is ezt kiáltják,
megkülönböztetés céljából előkerülnek egyéb elnevezések is: magyarok istene,
magyarok nagyasszonya - mondjuk szemben a németekével vagy a franciákéval.
Látható: Jézus Úr legyőzte ugyan Hadurat, de annak funkcióit teljes egészében
átvállalta. Nálunk is, a többi nemzeteknél is... s így formálódott ki ez a bizonyos
krisztianosz-nak, krisztusinak, azaz kereszténynek nevezett Európa. Mivel a
fegyverek és gyilkosságok atyja - a DIABOLOS, a nagy s z é t d o b á l ó, ezért nem
nagyon csodálkozhatunk azon sem, hogy a keresztény Európa keresztény, mert
feltétlenül megkeresztelt, már csecsemő korban megkeresztelt népeit nemcsak új
területeket szerző ambíciók küldik egymás ellen véres háborúkba. Nemcsak, hanem a
keresztény teológia nézetkülönbségei is: minő keresztény nézetekért kell a
keresztényeknek gyilkolniok egymást. Csak egy időre bizonyul ugyanis megoldásnak
a háborút még elkerülő elégetés a máglyán - az eltérő nézetek likvidálására. Csak egy
időre, mert előbb-utóbb a leeretnekezett nézetek képviselői megtalálják a maguk
fegyveres védelmezőit... a bizánci, vagy a német-római császárban, esetleg a szász
választófejedelemben, vagy éppen maguk gondoskodnak védelmükről, mint
Münsterben vagy Genfben. Így aztán a máglyagyújtást leváltja a vallásháborúk kora,
s ha császári generális vonul be Kassára, luteránus lelkészeket akasztanak, ha Bethlen
Gábor, akkor katolikusokat akasztanak Jézus szent nevéért, s az Isten nagyobb
dicsőségére.
4.
Déli és keleti irányban Allah gyűrűje állja szent hitünk háborúkkal terjesztésének
útját, mely gyűrű hol a Pirenneusoknál, hol Kőszeg táján harap bele a keresztény
Európa testébe. De fürge hajóink Nyugatra utat találnak, s Jézus nevével ajkunkon
kiirtjuk a felfedezett új kontinens őslakosságának nagyobb részét, majd a maradékot
megkereszteljük. Az Afrikából idevadászott rabszolgákat, a négereket úgyszintén
megkereszteljük. Akinek pedig olyan gondolata támad, hogy ugyan mi köze van
mindehhez az ellenséget is szeretést tanító Jézusnak, akár az albiaknak francia
honban, akár hazánkban a nazarénusoknak, azok extra chorum kántálnak, tehát
kivégezzük vagy csak börtönbe nyomorítjuk őket. Bár a nazarénusok hazánkban nem
fognak fegyvert, s ülnek ezért jó nyolc évet az aradi várbörtönben, Ferenc Jóska, az
apostoli király még századunk elején is nagybiztosan állíthatja: "A hadsereg és a
klérus, a többi zérus!". Így aztán bízva az egyházak támogatásában, "mindent
megfontolva és meggondolva" elindíthatta az első világháború poklát.

17

Mindszenthavi napló

Eredményeként elvesztjük hazánk több mint két harmadát, s népünk több mint egy
harmada pedig üldözötté válik saját ezeréves településhelyein... s bizony az egyházak
lesznek magyar szavuk utolsó védobástyái. Az elmúlt félszázadban
pedig
moszkoviták ontják patakokban a magyar vért a megmaradt csonka országban is...
egy újabb világháború vállalásának egyenes következményeként. Mindszenty
bíboros, a bázisközösségek és más ellenálló magánkeresztények feje és mártiriuma
fölött és nagyobb bajok elkerülése végett - az egyházak szövetségre lépnek a
vértanúgyártó ateistákkal, a "kis lépések politikájának" igézetében. Ma, a
rendszerváltás idején is megkötik szövetségüket, hogy minél nagyobb lépésekben
restaurálhassák 1945 előtti lehetőségeiket. Összefoglalhatok: történeti felülnézetben
világi és egyházi hierarchia ezer esztendőn keresztül nagyjából párhuzamosan haladt:
az egyházak ott voltak a magyarság életében... az uralkodó rétegek életében biztosan.
5.
Csakhogy van történelmi alulnézet is. De a dolgom most több annál, hogy
Tiborc panaszát vagy Vörösmarty "számon kívül maradtjait" idézzem. Több, mert a
történelmi alulnézet is fegyvereknek elkötelezett. A pápa viszont Európa
újraevangelizálását tűzte ki feladatul. Kik számára? Az evangelizálás senki
kereszténytől sem lehet idegen, bármely felekezethez tartozzék is. Ha igazolható,
hogy a jézusi örömhír s az emberi lelkiismeret ugyanazt a nyelvet beszéli, akkor az
evangelizálódás a lelkiismeretükre figyelő ateistáktól és agnosztikusoktól sem lehet
idegen. Ha pedig szolíd módon kimutatható nyilvánvalóság, hogy Jézus csak
egybefoglalója az ószövetség legmélyebb hagyományainak, akkor az evangelizálás
mindannyiunknak közös ügye.
6.
Újraevangelizásról is beszélhetünk, hiszen előttünk járt már Jézus, elottünk a
Tizenkettő és mindazok, akik még Konstantin előtt kard nélkül hordozták körül a
Mediterráneum térségeiben a jézusi igéket. S mivel kard nélkül, ezért vértanú
életükkel tettek bizonyságot arról, hogy tanítványai annak a Jézusnak, aki hüvelyébe
dugatta a kardot Péterrel a Getszemániban. Tette ezt úgy, hogy aligha lehetett kétsége
afelől, hogy a Császár s a vele szövetséges Nagytanács képviselői Golgotára juttatják
őt a fegyvert nem ismerés, a mindenkit egybe ölelni akarás jó híre miatt. A mi népünk
azonban, a magyar, a Konstantin előtti időben nem volt még megszólítható a
mediterráneumi tájakon. A magyar csak később, már a keresztény Bizánc és Róma
győztes fegyvereinek a körítésében találkozott egy olyan Jézussal, aki
fegyverforgatásban hatalmasabbnak bizonyul számára Hadúrnál. Ehhez a JÉZUS
ÚRHOZ PÁRTOLUNK ÁT, átpártolunk, mert Géza meg akar tapadni egy keresztény
fegyverekre épült Európában. Átpártoltunk, mert megkeresztelkedésre,
templomépítésre, dézsmafizetésre felszólított pórnépünk pedig életben akart maradni,
s inkább megkeresztelkedett. Ezért aztán nekünk újraevangelizálás helyett inkább
csak evangelizálásról lehet beszélnünk. Magam is csak a 40-es évek vége felé
találkoztam Jézus evangéliumával, s előtte rendjén valónak tekintettem, hogy egyik
kezünkben a négy evangélium, a másikban a kézigránát. Rendjén, mert nagy a
hagyományok ereje. De a valós Jézussal találkozásom óta abszurd ellentmondás
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számomra az, amit keresztény Európának mondunk...ha ennek a szónak "keresztény"
van valami köze a Názáretihez.
7.
Nem tagadhatom, ezer esztendővel ezelőtt népének életét mentette meg Géza,
amikor Hadúrtól a Konstantin formálta Jézus úrhoz térítette a magyart. Elismerés és
hála az Árpádháznak, hogy a pusztulás helyett a megmaradást választotta számunkra.
Ugyanerre az elismerésre és hálára számíthat nemzedékünk is az elkövetkezhető
századok vagy évezred magyarsága részéről, ha mi is az életet választjuk. Hogyan
kell ma az életet választani? Két tételt mondok: A múlt restaurálása - a halál. Jézus
evangéliumának elfogadása - az élet. A harmadik évezred küszöbén, amikorra
egyetlen világ-faluvá lettünk, a restaurálást, a halált választjuk, ha szűk, nemzeti
érdekben gondolkodunk ahelyett, hogy értelmünkkel és szívünkkel magunkhoz
ölelnők az emberiség egészét, mindenekelőtt azokat az ezermilliókat, akik ínségben
vannak, s akikkel Jézus azonosította magát.
A restaurálást, a halált választjuk, ha tovább őrizzük magunkban evilág fiainak
három kategóriáját: azaz ha továbbra is barátokra, közömbösökre és ellenségekre
osztjuk a világot. De az evangéliumot, az életet választjuk, ha ezt a három kategóriát
lecseréljük Jézus egyetlen kategóriájára, a felebarátra. Legyenek mások közönyösek
vagy ellenségesek velünk szemben, mi ennek ellenére felebarátunknak tekintjük őket
is, sőt testvéreinknek is reméljük..., ha példánk nyomában ők is lecserélik a három
kategóriát a jézusi egyetlenegyre.
A restaurálást, a halált választjuk, ha továbbra is fegyverekben, katonai
tömbökhöz csatlakozásban gondolkodván vitás kérdéseinket a fegyverek erejével
akarjuk javunkra megoldani. De az evangéliumot, az életet választjuk, ha megértjük a
jézusi szót: Szeressétek ellenségeiteket! Csak így lehetünk azé az Istené, aki napját
felkelti jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. Nincs más mód
életben maradnunk, mert csak a szelídek fogják örökölni a földet. A restaurálást, a
halált választjuk, ha azon törjük fejünket, hogyan tudnánk uralkodni
embertársainkon, akár a nemzettesten belül, akár más nemzetekhez tartozókon. De az
evangéliumot, az életet választjuk, ha ambiciónkat abban találjuk, hogy szolgálatára
legyünk embertársainknak nemzeten belül és kívül egyaránt. A restaurálást, a halált
választjuk, ha piacgazdálkodással vagy bármi egyéb úton úgy akarnánk gazdaggá
válni, hogy elfelednők: Isten ezt a Terra bolygót hatmilliárdnyi embertestvérünknek
adta, és az a kívánsága, hogy mind a hat oda ülhessen az élet asztalához. A "régi
fénynél új szövétneket" kell gyújtanunk. A régit meg kell tudnunk tagadni.
"Szóljak próféták új szavával:
Nem, kik mertek tagadni múltat,
De kik nem magvak a jövonek,
Mindig azok, akik kihullnak,
Világok, népek, girhes eszmék."
(Ady, Az idő rostájában)
A nukleáris halál előttünk levő veszedelmében, a bioszféra teljes pusztulásának
reális lehetőségében, a Dél kontra Észak, a Kelet kontra Nyugat népvándorlás és egy
világkataklizma előestéjén Isten, a történelem ura, nem éri be tőlünk azzal a
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bölcsességgel, amire Géza fejedelemnek futotta. A HADURAT IS, ÉS JÉZUS URAT
IS LE KELL CSERÉLNÜNK arra a Názáretire, akinek nincs hatalma életet elvenni,
csak a magáét odaadni.
8.
A II. Vatikáni Zsinat Isten akaratát felfedő locus theologicusszá tette "az idők
jeleit". Az egyház beleeshetett a 4. században a hatalom, a gazdagság az erőszak
Konstantin által felajánlott kísértésébe, és félretehette Jézus örömhírét, amely
másokat szolgálni akarásról, az éhezők megetetéséről és minden kardot hüvelybe
dugó megbocsátó szelídségről énekel. Beleeshetett, mert kevés volt a történelmi
tapasztalata, s így botorul még elhihette, hogy lehet hatalmat, gazdagságot, erőszakot
Isten szándékai szerint jól használni. De mai történelmi tapasztalataink birtokában s a
jelen végső veszedelmeinek láttán ezt a hiedelmünket mint egyszerű és közönséges
tévedést el kell utasítanunk. Az egyház többé nem járhat más utat, mint amit élete
példájával a maga alapítója, Jézus mutatott neki. Nem járhat, különben nem lehet a
világ világossága. Szívünkbe véste ezt a ZSINAT is: "Amiként Krisztus a megváltás
művét szegénységben és üldöztetésben végezte el, ugyanígy az Egyház ugyanennek
az útnak megjárására kap meghívást"(LG 8. num.). Nem akkor szolgáljuk az embert,
ha a hatalom-gazdagság-erőszak elkötelezettei meg vannak elégedve velünk. Csak
akkor, ha Jézust követjük. A magyarságot is csak így szolgálhatjuk.
II.
Eddig a tíz év előtti előadás szövege. Nem hatott meg senkit. De ezek után már
felelhetek a mai előadás címében rejlő kérdésre, hogy ti. helytálltak-e az egyházak az
elmúlt félszázadban. Ha ezer évig helytálltunk, akkor helytálltunk most is. Ahogyan
azonosultunk a mindenkori hatalommal, azonosultunk most is. Ki vethet itt valamit a
szemünkre? Mai társadalmunk egy része (mekkora? vannak, akik szobrot emelnének
Kádárnak) is azonosul az elmúlt félszázadban történtekkel. Ama bizonyos parcellák
telve magyar állampolgároktól kivégzett magyar állampolgárok tetemeivel, és nem
vonunk érte felelősségre senkit. Éltünk az átkosban, ahogy tudtunk. Ma is élünk,
ahogy tudunk. Ahogy lehet. Ha Jézus ügye azonos azzal, amit Konstantín óta
csinálnak a keresztények (ők volnának az egyház, nem pusztán az egy ezreléket
kitevő papok), senki nem vethet a szemünkre semmit ma sem. Senki senkinek. Aki
győz, az akasztja a háborús bűnösöket. Akit legyőznek, azt akasztják, mint háborús
bűnöst. Ha viszont kiegyezés van, akkor Ferenc Jóska nem kér bocsánatot Batthyány
Lajos özvegyétől, az aradi vértanúk leszármazottaitól, a forradalom nemzetétől.
1989-ben is egyértelműen kiegyezés volt. Senkinek nem görbült meg a hajaszála sem.
A tegnapi nómenklatúra akár miniszterelnökké vagy akármivé is lehet.
Ki tehet itt szemrehányást kinek? Kinek kell itt szégyellnie valamit ki előtt? A
vallásos embereknek? Nem, kevesebben léptek be a állampártba, mint a nem
vallásosok. Az egyházak hierarchiájának? Nem, keményen meg kellett dolgozni őket
a rendőri szerveknek. Olvastam tudós szerzőtől olyan ostobaságot, hogy Lékai
bíboros a békepapokkal együtt a "meggyőződéses" rendszer-támogatók közé
tartozott. Halálosan megfélemlített ember volt. Ávós pincékben készítették fel
feladatára. Brezanóczyt, aki országgyűlési képviselő és házelnök is lett, és
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természetesen fő békepap is volt, az Andrássy úton fejjel lefelé lógatták ki az
ablakon. Édesapja próbálta szemére hányni fia pályamódosítását, s csak ennyit
mondott neki: Apám, ne beszéljünk erről! Lékai Esztergomban naponta kettesben
együttvacsorázott egy tiszteletre méltó életű meghurcolt idős pappal, aki mesélte
nekem: Nincs egy személyes hangvételű szava, csak olyasmiket mond, amiket ki
lehetne nyomtatni a Szabad Népben.
Szemrehányást csak azok tehetnének a hierarchiának, akiket nemcsak a
pártállam hurcolt meg, hanem a pártállam kényszerítésének hatására a hierarchia is
meghurcolt. Nem kap indítást ez a hierarchia a Vatikántól a szemrehányások
meghallgatására. Miért nem? A Vatikán nem akarja kitenni magát, hogy
nyilvánvalóvá legyen az, amit egy hazai bíboros mondott nekem: Kedves Atya, én
mindig csak engedelmeskedtem! A Vatikán kiegyezett Hitlerrel is, és azóta sem érzett
indítást szabadkozni, bűnbánatot tartani emiatt. Minden lehetőt megtett, hogy
Moszkvával, Sztálin utódjaival is ki tudjon egyezni. Casaroli megdicsőült, hogy létre
tudta hozni az 1964-es részleges megállapodást a magyar állammal, miközben telve
voltak katolikus papokkal a börtönök, s püspökeink Hejcére voltak internálva. 1992
elején Rómában járva elmondtam Sodano vatikáni államtitkárnak, mekkora kárt
okozott a magyar egyháznak a Vatikán ún. keleti politikája: diszkreditálta a vértanúk
és hitvallók egyházát, s megdicsőítette a kollaborálókat, akik sohasem képesek
megbocsátani, hogy voltak olyanok, akik mertek és tudtak más utat járni, mint ők.
Sodano azt válaszolta, hogy még nincs történelmi távlat ennek a megítélésére. Ez a
diplomácia nyelvében annyit jelent, hogy a Vatikán maradéktalanul azonosul a maga
keleti politikájával. (Ha a diplomata azt mondja: igen, ez a talán, ha azt mondja:
talán, ez a nem; ha pedig nemet mond, akkor nem diplomata.) Ma még az is
mondatik, hogy ennek a keleti politikának is következménye a Gorbacsov-féle váltás,
a szovjet-rendszer összeomlása. Azaz megdőlt a tertulliánuszi tétel, hogy a
keresztények kihulló vére a mag, amely biztosítja Jézus ügyének terjedését a
világban. Ha Jézus tudta volna ezt, nem mulasztotta volna el Pilátus, Heródes s
Kaifás kegyeinek keresését.
Az elmúlt napokban Erdélyben jártam. Oda kell mennem, ha akarok nem
Bokor-tagokkal is találkozni, ha el akarom mondani nem-Bokor-tagoknak is, amit
Jézusról s a világ dolgairól gondolok. Oda, mert a hierarchia ugyan 16 év után
feloldotta ebzárlatomat, de búrát tett rám, amely tökéletesen zár. Csak azokhoz férek
hozzá, akiket az átkosban begyakorolt módszerekkel meg tudok közelíteni. Kivétel
egy-egy református vagy evangélikus egyházközség, s most a Keresztény-Zsidó
Társaság, amelyek előtt szólhatok. Felolvasom azt, amit Kolozsvárott mondtam.
Drótpostán üzent Münchenben élő barátom: Leveled (Népszabadság, 2001.
szept. 3: "Gyalázatos volt, ami velünk történt") a szeptember 11-iki borzalom után
többszörösen időszerű. Azt írtam meg benne, hogy alapvetően az egyháznak van
szüksége átvilágításra. Mért többszörösen időszerű az átvilágítás a szept. 11-iki
borzalom után? Azért, mert megmutathatná, hogy az emberiség baján, az efajta
borzalmakon is, segíthetne Jézus tanítása, ha legalább az egyházak azt vallanák s
tennék, amit Jézus rájuk bízott.
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Első állomásom Kolozsvár volt. A Gaudeamus könyvesboltban jöttek össze az
érdeklődők, csütörtökön, munka után, szept. 27-én. Azzal kezdtem, hogy a magyar
miniszterelnök két nappal korábban, kedd este a TV-ben kijelentette: Nekünk is hadat
üzent az amerikai bombázás...stb., ahogy ez a jelen Napló 2. s köv. oldalain
olvasható.
III.
Vége felé immár közelít az ének - mondja Arany, s előadásom meghirdetett címe
az egyházak helytállásáról beszél, s én teljes önközpontúsággal - csak a magaméról
szóltam. Van ennek némi alapja. A főpapokat az ÁVH börtöneiben külön kezelték.
Mindszentyt, Gröszt, Endrédyt s Ordass Lajost nem is láttuk. A közönséges foglyok
között viszont csak katolikus papok voltak találhatók - 56-ig. Ennek okáról mondok
valamit. Mátyásföldön nevelkedtem. Utcánkban lakott egy református egyházi
lapszerkesztő, Farkas Sándor. Az ötvenes évek elején mondja apámnak: Tudod,
Szilárd bátyám, büszke vagyok, hogy az én református egyházam találta meg elsőnek
az egyház túlélésének módját e nehéz időkben. Apám meg ezt válaszolta Sándornak:
Én meg nagyon szégyellem, hogy később, a nyomotokban mi, katolikusok is
ráléptünk erre az útra. Nem látok az egyházak között jelentős különbségeket. A
katolikus kezdetek nagyon szépek voltak, legalább kétezer hitvallónk, s ki tudja
mennyi vértanúnk van, de épen ezért később nagyobb nyomás nehezedett ránk, s amit
a TV-ben mondtam, most megismétlem: Nem csodálkoznék azon, ha papságunk
95%-ának furcsa rendőri kapcsolatai lettek volna a későbbiek folyamán. Erre
következtetek az átvilágítás elutasításnak érveiből is: pl. felesleges a püspökök
átvilágítása, mert Róma olyan alaposan átvilágít mindenkit, akit püspökké tesz... S
aki igy érvel, maga is jól tudja, hogy Róma csak azokat nevezhette ki püspöknek,
akik a pártállam teljes bizalmát bírták. Nehéz bevallani azt, ami köztudomású. Csak
úgy élhettünk a pártállamban, ahogy kívánták... vagy vértanúvá, hitvallóvá kellett
válni. Balanszírozni - nem lehetett.
Utána pedig 89-ben kiegyezés következett és nem forradalom. 67 után is
állásukban maradtak a Bach-huszárok. Nem lesz most sem kötelező átvilágítás.
Maradnak pozícióban a balanszírozók, akik megtaláltak az egyházak túlélésének e
szégyenletes módját. Úgy, ahogy tudták: a pártállam kívánsága és szájíze szerint.
Előadásom nem erről akart szólni, valami egészen másról. Arról, aminek
elmondására, kifejtésére nincs sehol módom a Bokron kívül (de ott felesleges
elmondanom, mert ismerik és vallják, amit én is tudok) - a kereszténység árulásáról.
Arról, hogy elárultuk Jézust. Nem az átkosban, hanem az egész keresztény
Európával. Ez az állítás közösít ki engem a gyakorlatban egyházamból. Jó, hogy a
felvilágosodás után születtem, különben eretnekségeim miatt már régen por és hamu
lennék. Jézus valami totálisan mást akart, mint amit mi keresztény Európa címén
produkáltunk.
Nem tévedek én azzal, amit tudok? Lehet, mért ne tévedhetnék, ember vagyok:
errare humanum est. De saját pénzemen kiadott könyveimet - van belőlük jó két tucat
- nem engedik be a katolikus könyvesboltokba. Nem hívnak meg egyházam
konferenciáira sem előadónak, sem korreferensnek. A Katolikus Lexikon vastag
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köteteiben a Bokor meg a Bulányi név nem található. Damnatio memoriae emlékezetvesztésre ítélik a hierarchák magukat és az egyházat. Nem akarnak szóba
állni azzal, hogy eláruljuk Jézus ügyét.
Pedig amit mondok, nem egyházi belügy. Arról van szó, hogy örököljük-e
földet. Azt tudvalevőleg Jézus magánvéleménye szerint csak a szelídek öröklik. De
mi a NATOban akarjuk megállni a helyüket. Nukleáris és ökológia katasztrófa
fenyegeti a világot, mert a gazdagok még gazdagabbak akarnak lenni annak ellenére,
hogy a világ javainak 84% át ma is egy húsz százalékot kitevő kisebbség birtokolja.
És elpusztulunk, ha nem csináljuk meg az istenszerető emberek magán erejéből, és
magunk között az új elosztási rendet. De mi meg akarjuk állni a helyüket a tőkés
termelési rendben, bár Jézusnak az volt ismét a magánvéleménye, hogy aki nem
mond le mindenről, amit birtokol, nem lehet az ő tanítványa. Mi a legerősebb katonai
szövetséggel a hátunk mögött s a Mammonért késő estig loholva akarunk Jézus
vasárnapi tanítványai lenni.
Amit mondok, arról beszél, hogy Jézus egyházának inspírálnia kellene a
társadalmat - jövő-képet kínálva neki. Nem arra, amit a társadalom s az államhatalom
vár tőle, hogy az ember ne vétsen a BTK ellen és teljesítse hazafias kötelességeit. Az
evangélium nem ezt adja nekünk tudtul jóhírként, hanem azt, hogy szeressük
felebarátunkat úgy, ahogy magunkat, és teremtsük meg az Isten Országát a földön az Isten kedvéért s a magunk örömére. Jézus ismét magán véleménye szerint ez az
Ország entos hümón estin, magyarul: rajtunk fordul.
Budavári, 2001. október 20.
Majd két hétig nem voltunk Budaváriban. Gyönyörű napsütésben érkeztünk. A
rózsák virítottak. A sok esőtől a sárga rózsáim akkorára nőttek, mint még soha. A
pölöskei muskotály is rendesen viselkedett: édesre érett. A darazsak hagytak nekünk
is valamit. Augusztus végétől szüretelgettük, s okt.17-re maradt még belőle vagy
félmázsa. Ajándékoztuk, kötöztük, s ettük és esszük. Kicsit nagy a magja, de a
zamata ( valóban muskotály.
Amióta beszereztem egy elektromos fűrészt, rendbe tudtam vágni a fás fészert.
Napsütés ide, napsütés oda, Teri befűtött, s estére kellemes meleg árad az előadóban
és kis szobámban. Hamarosan szólta telefon: Csaba az Füredről. Elkészült a székely
korlát a tetőtér számára: hozzák ebéd után. Átmentünk a templomba is, mert a
tölgyfaajtó alig lehet kinyitni. Megyünk, s Csaba kérdi: bedegedt? Értem a szót, de
még soha sem hallottam. Mondjátok ezt egyébre is? ( kérdem. Mondják: a teknő, a
hordó bedeged. Legyalulják róla a bedegedést. Este későig maradnak, de a korlát
elkészült, majd nekem kell lelakkoznom. Vacsora után mennek haza, s én nagyon
köszönöm fáradságuk.
Leszedem még szerdán a birset is. Találok két szem érett naspolyát. S míg
Csabáék szerelik a korlátot én öt diófánk alját gereblyézem. A magas fűben meglapul
a termés, s találok még - őszi búcsúzóul - vagy két kilónyit. Közben pedig verem a
számítógépet, mert vasárnap nagy nap: a kaposvári főtéren, a Kossuth szobor előtt
kell elmondanom, hogy mért is vagyunk ott, meg hogy miért sétálunk Taszárra.
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Közben szól a telefon: Gabi Ajkról. Megjöttek a múlt héten Beech Grove-ból. Mikor
jöhetnek? Péntek délutánban állapodunk meg. Akkorra készülök el a kaposvári
beszéddel.
Két gyerekkel jöttek. Marcival, akinek gipszben a karja, s a kétéves
Virágannával, aki tökéletesen keveri az angolt a magyarral. Elmenéskor integet a
kezével: by-by. Nagyon jó, értő beszámoló volt tapasztalataikról, tapasztalataimról (
kommuna-tárgyban. Akarnak jönni nov 3-án Gyálra, amikor indulna a 60 órás
kiképző ( nevelőszülővé. Félhat felé mennek el. Gyorsan harangozunk. A három nap
este hat órakor miséztem. Kialakult az új törzsközönség. Öten vagyunk. Horváthné,
Évike s Viola, meg kántor a pappal. Lelkesen beszélek nekik. Karikába fogódzva
mondjuk, hogy Az Úr békée legyen veletek....Bocsássunk meg szívből egymásnak!
Elbúcsúzom tőlük azzal, hogy jövő hét keddjén már újból itt leszek.
Ma délben haza, a Városmajorba. Holnap reggel 8-kor indul a vonat Kaposvárra.
Kelenföld és Sárbogárd között mise a vagonban délben beszéd a Kossuth-szobor előtt
Kaposvárt, estére vissza, mert Adyligeten a mise nem maradhat el. Hétfőn
dogmatika-kör, s kedden hajnalban vissza Budaváriba. Közben pedig el kell azért
készülnie a jövő havi Naplónak s Koinóniának. ( Kaposvárott pedig ezt mondom el
majd holnap háromnegyed tizenkettőkor:
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, avagy kedves Testvéreim Jézusban!
Mindenek előtt be kell mutatkoznom a kaposváriaknak. Bulányi György, piarista
tanár vagyok, kezdeményezője a Bokor Közösségnek, amely 1945 tavaszán született
meg Debrecenben. Ez a közösség nyitott minden jószándékú ember iránt, aki nem
akar embertársaival szemben olyasmit tenni, amit magának, szeretteinek nem kíván.
Mondhatom még egyszerűbben is: azokat az embereket várjuk, akik éppen hat és fél
milliárd embertársukat kívánják szeretni. Mivel ennyi ember él a földön, ebben a
közösségben elfér minden nemzet és minden vallási, akár felekezet nélküli,
meggyőződés is. Egyetemes emberi társaság igyekszünk lenni. Ha görög szóval
akarjuk kifejezni ezt: mi katolikusok vagyunk; nem feltétlenül görög, római vagy ó
katolikusok, csak egyszerűen katolikusok. A szó egyetemes, mindenkit átölelni akaró
értelmében; nem felekezetet jelent tehát.
Csak azért jött a Bokor Közösség most Kaposvárra, hogy békemenetben
Taszárig menjen. A békemenet nyomatékot akar adni annak, amit már képviseletünk
megírt Bush elnöknek: ne bombázza a szegényeket, se Afganisztánban, se másutt,
hanem inkább enni adjon nekik. Azt is megírtuk az elnöknek, hogy megetetésükkel
sokkal olcsóbban jönne ki, nem is csinálna újabb, hatalmas államadósságot
Amerikának. Bombázás helyett engedje el a szegények, a harmadik világ minden
adósságát. Ezzel még jót is tenne: teljesítené Isten akaratát. A bombázás nem jó
dolog: mérhetetlen károkat okoz másoknak, és sokszorosan követi el maga is azt a
kétségbe esett, reménytelen gaztettet, amelyet szeptember 11-én követtek el az akkori
bombázók. S ami még több: kockáztatja ezzel a két esztendőre tervezett afganisztáni
bombázás-esővel az emberiség esetleg utolsó háborúját is. Azért utolsót, mert utána
talán már csak patkányok maradnak életben a Terra bolygón. A bombázottak, a másik
oldalon is, leleményesek: saját postánk kézbesíti ki nekünk s az egész világnak akár a
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lépfenét, akár egyéb kórokozókat. Jézus megmondta: Csak a szelídek fogják örökölni
a földet. A bombázók viszont elpusztíthatják az egész emberi kultúrát. Semmivé
tehetik az evolució sok millió évét. Állítsátok meg Arturo Uit meg Bush elnököt!
Hogyan? Akármivel, csak fegyverrel ne! Például békemenettel ( Kaposvártól
Taszárig.
Milyen alapon szólunk bele a hatalmasok dolgába? Három okon. 1. Emberek
vagyunk, akik felelőseknek valljuk magunkat azért, ami az emberekkel történik. 2.
Tanítványai vagyunk Jézusnak, aki hüvelyébe dugatta a kardot Péterrel, s azt
tanította, hogy ne álljunk ellen a gonosznak, hanem szeressük ellenségeinket is. 3.
Tagjai vagyunk a Bokor közösségnek, amelyben inkább leültünk Baracskán a három
esztendőt, de nem tettünk katonai esküt embertársaink elpusztítására. Tagjai annak a
Bokor Közösségnek, amely jól tudja, hogy a magyar társadalom a világ gazdagjai
közé tartozik, s ezért kötelességünknek tartjuk már legalább 25 éve, hogy a harmadik
világnak odaadjuk, amit jövedelmünkből megtakarítunk; azt az összeget, amelyet a
lelkiismeretünk már nem enged ( magunkra, életszínvonalunk emelésére fordítani.
A mai szentmise evangéliumában Jézus felteszi a kérdést, hogy amikor eljön újra
az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön. Mi azt mondjuk: Persze, hogy talál, csak
jöjjön Kaposvárra, s nézze meg békemenetünket Taszárra. Mire Jézus meg ezt feleli:
Jó, elmegyek, Kaposvárra, s megnézlek titeket, de felteszek majd néhány kérdést,
mert a hitbe ugyan belefér egy ilyen menetelés, de azért egy kicsit több az a hit,
amelyet én keresek; több, mint vasárnap délben Kaposvárról Taszárra sétálni.
Amikor odahaza fontolgattuk, hogy jöjjünk-e Kaposvárra, felmerült a kérdés:
Nem pótcselekvés-e, amit ezzel csinálunk? Mi az a pótcselekvés? Hát csak az, amit a
másik tesz, s az a nem-pótcselekvés, amit mi magunk teszünk. Ha nem jössz
Taszárra velünk, hanem otthon maradsz és regényt olvasol, akkor pótcselekszel (
mondjuk mi. Ha elmész Taszárra, ahelyett hogy pl. a tél beállta előtt újraszigetelnéd
nyílászáróidat, akkor pótcselekszel ( mondja, aki otthon marad. Ennél komolyabb
meghatározásra van szükségünk: akkor pótcse-lekszünk, ha nem fűlik a fogunk
ahhoz, amit meg kellene tennünk, s helyette valami egyéb, nekünk tetsző tennivalót
keresünk magunknak.
Van ennek a taszári sétánknak egy nagy szépséghibája is. Bush elnöknek akarjuk
megmagyarázni, hogy neki mit kell tennie. Jézus meg azt mondta, hogy az Isten
Országa rajtunk fordul. S ez a rajtunk elsődlegesen Jézus tanítványait jelenti; s ha
tanítványai vagyunk, akkor mimagunkat. Busht csak akkor jelenti, ha ő is Jézus
tanítványa. Biztosan nem az, mert gyilkolásra specializálja magát. Akárki joggalalappal mondhatja nekünk: ne strapáljátok magatokat! Nem is értelek titeket, hiszen
nagyon jól tudjátok, hogy az a hadi gépezet, amelyet elindított, nem vesz tudomást a
Bokor és a nem-Bokor jámbor s naiv szándékáról. Az Isten Országa nem a
fegyvergyárosokon s rendelőiken fordul. Ezek az ördög atyától valók Jézus szavai
szerint. Nos, itt a pótcselekvésünk! Tudván tudjuk, hogy egész sétánk sikere
valószínűleg közelíti a zéró határ értékét. De úgy érezzük, mégis meg kell tennünk.
Hangot kell adni az embernek, aki érti Isten szándékait. Nem lehet némának maradni,
mikor ekkora a tét: a teljes pusztulás lehetősége. Különös gubók szülhetnek pillét (
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mondja Babits Mihály.
Egy esetben nem pótcselekvés ez a séta. Ha nem a Bush megtérésében van a
reményünk, hanem abban, hogy függetlenül attól, hogy ő mit tesz, és függetlenül a
sétánktól, mi megtesszük-e azt, amit megtehetünk. Mit tehetünk? Mit kell
megtennünk?
A szeptember 11-iki bombázás ( tiltakozás a neoliberális, piacgazdaságos, tőkés
termelési rend ellen. Ez ellen mi, Taszár felé sétálók, összesen semmit sem tehetünk.
Ez a termelési rend majd kinyírja saját magát. Ma az összes termelt javak 84 %-a az
emberiség leggazdagabb 20 százalékáé. Holnapra még nagyobb lesz a részesedésük, s
a 80 % szegényé még kisebb. Nem lesz, aki megvásárolja termékeiket, kénytelenek
lesznek megint a tenger fenekére süllyeszteni azokat. Ezt a termelési rendet az tartja
életben, hogy mindannyian gazdagabbak akarunk lenni, s mindannyian
reménykedünk, hogy nekünk sikerül majd a legfelső 10 vagy 20 %-ba jutnunk.
A Taszárra sétálóknak séta közben fel kell tenniök a maguk szánára a kérdést:
Gazdagabb akarsz-e lenni, mint a melletted sétáló? Vagy megértetted a jézusi
példabeszédet, amelyben a gazda mindenkinek egy dénár fizetséget ad. Hajlandó
vagy-e ezt az új elosztási rendet még ma megvalósítani? Beéred-e az egy dénárral?
Azzal, hogy nem akarsz-e többet birtokolni, mint a melletted sétáló testvéred. Vagy te
a gyerekeidnek mindent meg akarsz adni, ahogyan a melletted sétáló testvéred is a
maga gyermekeinek?
Látjuk-e világosan, hogy a szeptember 11-i bombázások, az Afganisztánban
vagy akárhol ledobott bombák inspirálója, motorja, hajtó ereje az, hogy gazdagabb
akarunk lenni, mint embertársaink; s vagyonunkat, a többet birtoklást természetesen
meg kell védeni. A mindenkinek jutó dénárt nem kell bombázásokkal védeni. A
bombák csak következményei a többet birtokolni akarásnak. Azt akarják megvédeni.
Ha többet akarsz birtokolni, mint embertársad, sétálhatsz Taszárra, de sétád ellenére
is a bombázókra szavazol. Azok a te vágyaidat védik embertársaid ellen. Ha többet
akarsz embertársadnál birtokolni, bizony pótcselekvés ez a séta. Ne legyen az!
Legyen kezdete egy új elosztási rendnek, amelynek alapjait a lelkünkben még a mai
napon elhatározhatjuk. Isten segítsen meg az elhatározásunkban! Hogyha Jézus
visszajön, találjon hitet a földön! Amen.
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Városmajor, 2001. október 28.
A karácsonyi Napló-füzet írásához idejében kell hozzákezdenem, ha azt akarom,
hogy az olvasók ott találják a karácsonyfa töviben. Ezért az októberi keltezés.
Valamikor az ánti-világban, a század első felében, a piarista rendkormány
Sátoraljaújhelyről Tata városába rendelt. Ott már egy egész évet tölthettem
(Újhelyben csak felet) - tanítván a tatai piarista diákoknak a magyar nyelvet és a derdie-das-t. Sikerrel, nem-sikerrel, de amikor meghallották 1997. évi egyházi
rehabilitációm hírét, szívesen vették ezek a tataiak, hogy náluk is mondanék nagy
örömömben egy hálaadó misét. Az akkor és ott mondott szentmise prédikációjával
indítom a Napló e karácsonyi dupla számát.
Jászol és osztozás
Hajnal van, ülök a szövegszerkesztőm előtt, s készítem másnapi homíliám,
melyet majd elmondok a tatai templomban. Jól van ez így? Készültél Te, Uram a
Hegyibeszédre, vagy rábíztad magad Atyád Lelkére, aki Benned élt? Reá bíztad,
hogy mondja, amit akar. Tanítványaid ugyanerre bíztattad: megadatik nektek abban
az órában. S az is igaz, amire kispap korunkban neveltek minket: hétfőn kell
elkezdeni a készülést a vasárnapi prédikációra..., aztán a hét folyamán leírni és
betanulni! Melyik a helyes?
Nem tudom, Uram, hogy voltál, hogy is lehettél a Hegyibeszéd előtt. Sürögtekforogtak körülötted, mondta ki-ki a baját, közölték aggodalmaikat időjárás meg
politikai helyzet tárgyában, Te pedig igyekeztél figyelni mindenkire, kedvesnek lenni
mindenkihez, aztán egyszer csak elkezdted: Boldogok a szegények? Így volt? Vagy
visszavonultál készülni, s meghagytad, hogy prédikációig ne zavarjon senki se, s
begyakoroltad az első három mondatot, hogy legalább az indulás biztosítva legyen?
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Nekem idejében el kell indulnom hazulról, hogy le ne maradjak a vonatról; ki
tudja melyik külső vágányon találom a Keletiben. S izgulok majd, hogy ne késsen a
szerelvény. Aztán megérkezem, s kedveskedem azokkal, akik várnak. Aztán meg a
templomban a pappal, a sekrestyéssel, a ministránsokkal, a felolvasókkal, az ének- és
zenekar vezetőjével váltok fontos szavakat, s végül elkezdek beöltözni figyelve arra,
hogy hosszú ne legyen a miseruha, nehogy hasra essek benne, aztán hogy késés
nélkül kezdjünk, s hogy lehetőleg egy órán belül befejeződjék... a rendezvény, a
show.
Most pedig tele vagyok az elmúlt napokkal. Fejezeteket írtam Budaváriban az
Egyetlen szövetség? c. könyvem 2. kiadásába, felfelé jövet a buszon pedig
elolvastam Schillebeeckx tanulmányát a Concilium őszi számából arról, hogy vallás
és erőszak elválaszthatatlanok egymástól. Este pedig elalvás előtt az ágyban az
Actualité Religieuse novemberi számából J. Moingt írását arról, hogy Jézus azután
igazán nem alapított vallást. S most kezdjem ott, ahova ezek után eljutottam, azoknak
beszélvén, akik nem mentek keresztül ezen a három galvánfürdőn, csak eljöttek, mert
úgy gondolták, hogy ide talán érdemes eljönniök.
Legszívesebben csak annyit mondanék, hogy mondjátok el, testvéreim, mit
vártok tőlem. De hát ezt nem lehet. Nekem kell produkálnom magam. S teszem, és
azt a képtelenséget teszem, hogy ott kezdem, ahol most vagyok. Azt mondom, ami
most, hajnalban megfogalmazódik kérdésként bennem: Nincs harmadik lehetőség?
Csak kettő van?
Mi a kettő? Mi a három? A kettő az, hogy Jézus leszel vagy pedig Heródes
és/vagy Kaifás leszel. A harmadik pedig, hogy együttlegel a bárány meg az oroszlán,
azazhogy Jézus meg Kaifás. De hogy kerül a csizma az asztalra? Most advent első
vasárnapjának szombatja van, én pedig katolikus pap vagyok, aki 15 év szünet után
végre újra nyilvánosan is - értsd: katolikus templomban is - hirdethetem (hazámban
is, nemcsak külföldön) Isten igéjét, s mondanom kell valami ideillőt, adventit,
karácsonyvárót.
Hát éppen erről van szó, hogy mit kell mondanom, hogy mi az ideillő. Az-e,
hogy várjuk a Jézuskát, aki... Idáig tart a tudományom. Hogyan folytassam? Várjuk a
Jézuskát, akit nem fogadtak be, de mi azt akarjuk, hogy minket befogadjanak. Várjuk
a Jézuskát, akinek nem volt hova lehajtani a fejét, de mi el sem tudjuk képzelni ezt a
magunk sorsaként. Hogy várjuk a Jézuskát, akinek sikerült minden egyházi hatóságot
magára haragítani, nekünk pedig természetesen alázatos és fiúi békességben kell
élnünk fő- meg nem főpásztorainkkal. Hogy várjuk a Jézuskát, akit a maga
főpásztorai irgalom nélkül kitessékelték Izraelből és az életből. Várjuk mi, akik
tudjuk, hogy a kiengesztelés évezredfordulója következik, s mindenképpen meg kell
tudnunk találni a megoldást - a Jézuskának is, Béluskának is jelszavunk jegyében.
De hát miféle prédikáció az ilyen? Ezért jobb leírni előre a helyzethez illő
mondatokat, s azokat szépen betanulni. Pl. Lelkünket is meg kell tisztítanunk
szentestére, nem elég gondoskodunk a mákos és diós bejgliről000000000 és az
ajándékokról, hanem az évi vagy karácsonyi szentgyónásunkat is idejében el kell
végeznünk, s a többi. Nem tudom ezt mondani, mert nekem - nem ideillő. Számomra
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csak az az ideillő, amivel tele vagyok. Mivel vagyok tele?
Azzal, hogy holdkóros volt-e az Isten, amikor elindította Fiát a betlehemi
éjszakába? Azzal, hogy holdkóros voltam-e, amikor rábíztam magam arra, amit
belülről igaznak, Isten szavának gondolok? Azzal, hogy etetjük-e csak magunkat, ha
egyszer nincs béke az olajfák alatt, és másutt sincs? Azzal, hogy lehetséges-e az Isten
álma, vagy csak az lehetséges, hogy valaki az Istennel kezdi és a Golgotán végzi.
Mondhatnám mindezekre, hogy kérem szépen, tessék nekem ezekkel békét
hagyni. Én csak egyszerű polgár vagyok, akinek 1-gyel kezdődik az azonosító száma,
s ki kell tudnom fizetnem a víz-, a csatorna-, a közös költség-, a telefon-, a villany-, a
gáz- meg még nem tudom miféle közszolgáltatási számláimat, ha már egyszer
szerencsénkre a szocializmusból visszafordulhattunk a kapitalizmusba, amelyről
félszázadon keresztül tanultuk a különböző szintű szemináriumokon a ma kormányon
levő elvtársaktól, hogy annak immár a nagy októberi forradalom óta egyszer s
mindenkorra vége van. Ez az én megoldandó problémavilágom, az Isten gondjait
pedig méltóztassék magának a Jóistenek megoldania.
Mondhatnám, és nem tudom mondani. Nem, mert a 80. esztendő tövibe' az
ember már nem tud váltani, s csak azt tudja csinálni, amit odáig csinált. Mit? Az Isten
gondjait deklinálni. A próféták, az Isten tolmácsainak módján, akik felelőtlenül
ígérgetnek, hogy mit és mikor és hol fog most már az Isten igazán valóra váltani. S
ahogyan Jeremiás is tette, amíg ki nem kötött a ciszterna mélyén, ahol aztán sárban
iszapban, piszokban, szomjazva és éhezve spekulálhatott azon, hogy Isten hogyan
visel gondot azokra, akik odaadják neki az életüket.
Mondom tehát, amit mondok. Ha elátkozza százszor Pusztaszer, akkor is
mondom. Mondom, mert üres dumára képtelen vagyok. Mondom, mert addig élek,
amíg mondhatom. Mondom, mert Élni, hogyha nem fajúlva tengés, olcsó időnek
hasztalan soka. De érben, vérben a kerengés, mely a szebb jövőnek biztos záloga.
Mert ha tudta ezt Arany, aki pap se volt és katolikus se volt, akkor egy
magyartanárnak, aki hozzá még pap és katolikus is, szintén tudnia kell.
Igenis, válaszolni kell tudnom a kérdésre: meg tudja-e valósítani Isten azt, amit
ígért. Lehetséges-e az Isten Országa? Vagy csak az lehetséges, hogy keresztre
feszítjük az Istent meg minden lányát és fiát, aki csak közénk merészkedik?
Mondom, mert csak ez érdekel. Mondom, mert addig élek, amíg hiszek abban, hogy
ez lehetséges. S azt is mondom, hogy csak akkor van erre lehetősége a Magasságos
Istennek is, ha valakiknek fontos az Isten baja. S mondom, és nem tudom nem
mondani, hogy bizony a Bokor csak arra született, hogy egybegyűjtse azokat,
akiknek fontos az Isten baja.
S aztán, ha egybegyűlnek, akkor mi lesz? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy ez
esetben már van egy pont, ahol megvetheti a lábát az Isten. Mert van már egy pontja,
ahol gondolkodó emberek élnek, s akik akarnak valami egyebet is, mint a merő
túlélést: azt, hogy ki tudják fizetni számláikat.
Nem látok bele a jövőbe! Nem tudom megmondani, hogy mit fognak csinálni
ezek az egybegyűltek. Csak azt tudom, hogy már jó 50 évvel ezelőtt egybegyűltek,
amikor mindenki azt mondta, hogy teljességgel világos, hogy az adott körülmények

4

Karácsonyi rajzos napló

egyáltalában nem alkalmasok arra, hogy ezek a valakik összegyűljenek. Nem
alkalmas, mert az összegyűlést tiltja a demokrácia védelméről szóló 46. évi 7.
törvénycikk, s az ilyen tárgyú összejövést, mint a népi demokrácia megdöntésére
irányuló szervezkedés vezetésének bűntettét értékeli, melynek felső büntethetőségi
határa a kötél általi halál.
Csak azt tudom, hogy összegyűltek s megtanulták, hogy nem papi szakma ez az
összegyűlés, hanem egyetemes emberi szakma; és hogy kivétel nélkül mindenkinek
való, és hogy az Isten kivétel nélkül mindenkitől várja, és azt várja, hogy ki-ki
összegyűjtse, akiket csak összegyűjteni képes, és hogy hordozzuk, igenis mi, kisbajos
emberek, az Isten gondjait. Csak azt tudom, hogy összegyűlve rájöttek arra, hogy a
második világban élnek, s túlságosan gazdagok a harmadik világhoz képest, s hogy
nem szabad elkölteniök magukra, családjukra fizetésüket, hanem annak minél
nagyobb hányadát ki kell síbolniok az országból a harmadik világ éhezőihez,
elkövetve ezzel - ebből az alkalomból és változatosság okából most - a valutakiajánlás bűntettét, aminek felső büntethetőségi határa ugyan nem a kötél általi halál,
de mindenképpen marginalizálódással jár az állami, az egyházi, a társadalmi életben
egyaránt. Csak azt tudom, hogy rájöttek arra, hogy a Jézus nevében megkeresztelt,
azaz Jézus Istenének és Atyjának lepecsételt emberek nem tehetnek katonai esküt megígérvén, hogy elpusztítják a folyó túlsó oldalán élő és élni akaró embertársaikat...
Nem tehetik, mert szeretni is és elpusztítani is - ez ellentmondás, Isten pedig nem a
sötétség, hanem a világosság Istene, nem az igennek is, meg a nemnek is az Istene,
hanem csak az egyértelmű igené. A szeretetre igent mondásé. Csak azt tudom, hogy
az Isten gondjai tárgyában összeülőknek megint bűntettet kellett elkövetniök. Csak
azt tudom, hogy ezek után Casaroli, a Szentszék keleti politikájának nagymestere,
közzé tétette üzenetét a katolikus sajtóban, hogy engedelmeskedjünk. Nem mondta
meg, hogy minek és miben engedjünk, de egyértelmű volt, hogy az uraknak kell
engedelmeskednünk. Csak azt tudom, hogy Lékai bíboros megmondta magyarul: a
gyilkolást elrendelő s azt a Varsói szerződés jegyében legfelelősebb tekintélyével
parafáló katolikus püspöki karnak kell engedelmeskednünk, mert a polgári
szolgálattal élésnek az ideje akkor még nem érkezett el. Csak azt tudom, hogy
vállalták, hogy rossz kisközösségnek minősüljenek, amelyek nem tartják meg hazájuk
törvényeit s nem engedelmeskednek a hierarchiának. Csak azt tudom, hogy
mindezzel vállalták azt, hogy saját egyházukban marginalizálódjanak, s hogy a
rendszerváltozás után is kitaszítottak maradjanak, s ne hívják meg őket a katolikus
lelkiségek seregszemléire, mert az ô lelkiségük nincs összhangban a hierarchia által
patentírozott katolikus lelkiség, lelkiségek fogalmával.
Hogyan ünnepeljek karácsonyt, miféle adventvárást csináljak? Kit és mit várjak?
Kinek zengedezzek éneket? Az istállóba szorultnak s a Kaifás által majd az életből,
magából is kitessékelendőnek? Vagy pedig a keresztény egyházak békés, semmi vizet
és senki vizét nem zavaró és megaranyozott jászlú Jézuskájának, akinek halvány
fogalma sincs, hogy mit akar, s aki véletlenül se mondana Hegyibeszédet, mert hát
ugyebár abszolút nyilvánvaló, hogy nem a szegények a boldogok, hanem a gazdagok.
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Abszolút nyilvánvaló, s az összegyűlők, az Isten gondjait hordozás céljából
összegyűlők sem akarnak, kérem, szegények lenni, mert mindegyikük gondoskodni
akar párjáról, gyermekeiről, és mert maga Isten írta bele emberi természetünkbe ezt a
gondoskodni akarást. S a maga szívét koppintotta le akkor az Isten, amikor a
szívünkbe írta ezt a gondoskodni akarást.
Hiába gyűlnek össze, akik összegyűlnek, ha nem adnak választ az Isten
gondjára, az ember bajára. Elméletit is és gyakorlatit is. Az elméletit meg kell tudnia
fogalmaznia annak, aki Jézus Istenéért és Atyjáért gyűlik egybe. Így hangzik: Isten a
maga szentháromsági baját úgy kerüli el, hogy az Atyának nincsen semmije, ami ne
volna egyúttal a Fiúé is, s a Fiúnak nincsen semmije, amit elzárna s ne akarna
megosztani az Atyával. Így tesznek. Azért tesznek így, mert kettejük Lelke az
Osztozás Lelke. S ha egyszer igaz, hogy Isten is csak a maga képére és
hasonlatosságára tud alkotni, miként mi is, amikor bármi művünknek vagy
gyermekeinknek adunk életet, akkor a mi gondunknak sem lehet más megoldása,
mint ami az ősmintában megoldja a gondokat. A szakállas jénai keresztény zsidó nem
tévedett. Osztozni kell. Nem az eredeti bűn következtében kell osztoznunk - mint
ahogy bizony nem kis bátorsággal gondolta Horváth Sándor 60 évvel ezelőtt: mivel
akaratunk rosszra hajló lett, ezért aztán visszaélünk önzésünkben a magántulajdonnal
-, hanem annak következtében, hogy az osztozó Isten képére és hasonlatosságára
lettünk teremtve.
Ha az összegyűlők ezt másképpen látják, abba fogják hagyni az összegyűlést,
mert ráébrednek, hogy tárgytalan az összegyűlésük. Tárgytalan, mert nem akarják
többé tovább hordozni az Isten gondját, ami az ember gondja: az éhezőké meg az
éheztetőké. Ennyit az elméletről.
Ami pedig a gyakorlatot illeti, azt el kell kezdeni. Akármilyen szerény
kezdetekkel is, de el kell indulni. Mert el se indulás esetén össze fog zavarodni az
elméleti tisztánlátás is. Össze, mert igaz, amit tanultunk: a lét meghatározza a tudatot.
A nem osztozó lét meghatározza a tudatunkat, s azt fogjuk mondani arra, amit nem
tudunk, vagy nem akarunk megcsinálni, hogy az nem is lehetséges... vagy azt, hogy
az Isten azért ezt már igazán nem is kívánhatja tőlünk.
Látod, Betlehemi Gyermek, ennyi és ez telik csak tőlem. Persze az lenne a szép,
ha ezt nem kellett volna leírnom, hanem csak úgy rábízhattam volna magam a
sodrodra. De nem tehettem, mert ez nyilvános igehirdetés, s itt idejében be kell
fejezni a dolgokat. S ez csak akkor lehetséges, ha az ember előre leírja, ami telik tőle,
s a szövegszerkesztője előtt ülve az órájára nézhet, meg arra, hogy megvan már a 12
ezer byte, és abba kell hagynia a költést akkor is, ha talán futná még néhány versre
az ihletből.
Letelt az idő. A mondóka befejezve. A jászlad figyelmeztessen arra, Kisjézus,
hogy el kell indulnunk. Feléd. Jászol iránt. Amen.
Városmajor, 2001. október 29.
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Ezt mondtam el akkor, s most haladnék az években előre. A Jászolba fektették
című vaskos kötetben 1949-től kezdve végigmentem életem évein és karácsonyain, s
eljutottam benne egészen 1997-ig. Közel ötven évről voltak emlékeim, de az
ötvennek még híja van. Ebből következik számomra a folytatás lehetősége és
feladata. A most sorra kerülő új esztendő ezt a nevet viseli:
1998
Végiglapoztam a Koinónia 1998. évfolyamának kétszáz hasábját. Semmi nyoma,
hogy a püspöki kar az előző év őszén rehabilitált. Megnyíltak a templomok kapui,
amelyek 16 éven keresztül a pap-Bulányi előtt zárva voltak. Akármelyikben
prédikálhattam, misézhettem volna újra. De csak volna, mert nem hívtak meg azokba
papjaink. Éppen megtehették volna, de úgy gondolták: nem szereznek maguknak
rossz pontokat püspöküknél, kik félreérthetetlenül kinyilvánították, hogy csak
papíron s nem a szívükben rehabilitáltak
Így aztán az évet nagyobbára azzal töltöttem, hogy befejeztem végre a Szent Pál
teológiájának hetedik kötetét: Egyetlen szövetség? A cím végére azért került kérdőjel,
mert mi úgy tudjuk, hogy ebből kettő is van: az ó meg az új. De valami olyan
eredményre jutok könyvemben, hogy Jézus tanítása szerint Isten az idők kezdete óta
szövetséget akar kötni minden emberrel. Nem Ábrahámmal meg Mózessel meg
Jézussal kezdődik ez a szándéka. Ezért aztán nemcsak ó meg új szövetség van, hanem
van örök szövetség is, ha nincs is ilyen kötetünk: Örökszövetség, csak olyan, hogy
Ószövetség meg Újszövetség. Ezek kőbe meg papiruszba lettek vésve meg róva. Az
Örökszövetség pedig csak az emberi szívekbe, de az idők kezdete óta Isten erre a
szövetségre teremti az embert. Mindet. S ha rehabilitálnak, ha elégetnek valakit,
Istennek mindenképpen szerelmetes gyermeke - még elégetetten is, meg
rehabilitáltan is. Legfeljebb tékozló lánya vagy fia, s Isten azért őket is, és
mindenképpen hazavárja. Ahogy mi is hazavárjuk gyermekeinket, akármelyiket. Az
ilyent is, meg az olyant is.
Ez évben (1998) még összeállítottam egy 180 lapos anyagot: Vatikáni ügyem
lezárásának sajtóvisszhangja címmel, s ezzel ad acta tettem a rehabilitációt. Új lapot
benne csak a nagy behívó megérkezése után várok: Jézus melléje áll a
hatalmasságoknak, vagy továbbra is csak galileai meg máshonnan való
szegénylegényeket, tanítványokat ismer? Erőst bízom benne, hogy az ízlése nem
tekeredett el a főpapok, írástudók és vének irányában.
A lapozgatás közben azért megtaláltam folyóiratunkban a budavári és tatai
templomi hálaadó misém prédikációit. Hát mégis csak beengedtek? Be, de nem
hirdették meg, hogy ott leszek. Azóta is szabály, ha én népet gyűjtök, Bokor-népet,
akkor egyik-másik templom kinyílik számomra, mint a napokban is, a szadai, hogy
emlékezhessék a Bokor Bandi bácsira. Így most már nem kell drága pénzen
kibérelnünk a volt-pártfőiskolát, ha aranymisét mondanék, vagy a Bokor 50 éves
jubileumát akarjuk megünnepelni. Kinyílik a templomok ajtaja, de csak a magunk
népe jön be a nekünk kinyitott ajtón. Isten többi katolikus népe meg ne hallja, mit
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tanítunk Jézusról és az Ő Istenéről! Ez most már így marad egy darabig. Esszük, nem
esszük, csak magunkat kapjuk. Beérjük magunkkal? Igen, de erőst törekszünk arra,
hogy egyre többen legyünk.
Városmajor, 2001. október 30.
Ha valaki olyan tanítvány, mint amilyen én vagyok - teológus is meg
lapszerkesztő is -, annak évenként kétszer van karácsony. Az egyik két hónappal
korábban, hogy a karácsonyi számban is legyen valami Karácsonyról. A másik
karácsony meg Karácsonykor van, mert csak nem mondhatom el a karácsonyi misén
azt, amit a hallgatóság már elolvasott a Koinónia meg a Napló karácsonyi hasábjain.
Ennek következtében évről-évre két karácsonyi elmélkedést kell készítenem. Így volt
ez az 1998. esztendőben is. Íme első karácsonyom terméke, amit a Koinónia
decemberi számának írtam:
Karácsonyi híradás és epikai hitel
Ó, jöjj, ó, jöjj, üdvözítő!
1.Elfogyott-e, ami idáig hozott?
Porka havak esedeznek... Már az év, mint homokóra, fordul... Jöjj el, jöjj el,
Emmánuel... Sorok, melódiák tolulnak fel a mélyből, s mind arról beszél, hogy
születésnap közeledik. Valamikor verseket, énekeket tanulva készültem reá. Aztán
épp most 49 éve magam kezdtem köszöntőt írni arról, hogy Betlehemben
megtestesült... és így tovább. Vannak dolgok, amiket nem szabad elhagyni. Ha
megteszem, szembesülnöm kell a kérdéssel: Mi van? Kihűlt a szíved? Elfogyott, ami
idáig elhozott? Az idén már nem mész el Betlehembe? Nincs mit odatenned a
jászolhoz? Az a nap, Uram, hadd legyen a végső! - írta félszázada tanárom és
rendtársam, a költő Sík Sándor. Szabadíts meg az elfáradástól, a jászol nélküli
ünneptől... Segítsd, Betlehemi Gyermek, ha fárad a verselő.
2. Tudok-e még szívből új éneket énekelni?
A Toldit meg a Hun-trilógiát író Arany beszélt az epikai hitelről. Arról, hogy ha
nem jár előtte a Toldiról éneket mondó Ilosvai Selymes Péter s a honfoglalásunkról,
mint visszatérésről beszámoló, s ezért Attila király viselt dolgait is kódexbe rögzítő
Kézai Simon mester, bizony nem készül el sem a Told?, sem a Buda halála. Hitel
nélküli sorokat róni ezrével egymás után - nem tud még Szalonta szülötte sem. Van-e
hitele számomra az ősök beszámolóinak születésről, betlehemi éjszakáról, helyszínről
és látogatókról? Tudok-e még Betlehembe menni, bírok-e még szívből új éneket
énekelni a Gyermeknek? Évről évre, napról napra meg kell küzdenem a hitért. Nem is
csak a születésről lejegyzett történetek epikai hiteléért. Többért! Azért, hogy akármi
történt is a betlehem? éjszakában, volt-e s van-e értelme annak, hogy megszületett,
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aki felnőtt kort érve elmondja majd: Betelt az idő! Elközelgett az Isten Országa!?
3. Mikor mondhatom, hogy hiszek?
Ha az ember egyszer él, akkor valamiben hisz - énekelte a század elején Babits
Mihály. Igazat mondott-e? Számomra igen, mert a hit arról beszél, amire ráteszem az
életem. Nagy szó ez a ráteszem az életem. Többet és mást idéz fel, mint amire képes
az emberalatti világ: a létét és faját pusztán csak folytató gyermekláncfű, tücsök és
katicabogár. Többet mond, mint élni magamnak, magamért. Többet, mint magamat s
legszűkebb enyéimet szeretni. Virágnak, bogárnak nem lehet hite; hitetlen sem lehet.
De nekem, ha felnövök, ha ért korú leszek - igen. Ha nem pusztán magamért,
fajomért akarok élni, akkor mondhatom el, hogy hiszek. Gyermekként még hihettem
angyalokban, akik karácsonyfát, ajándékokat hoznak - nekem. Elfogadhattam, hogy
Jézuska, angyalok, szüleim, mind-mind csak azért vannak, hogy nekem örömet
szerezzenek. De nagykorúvá cseperedve már nekem kell karácsonyfát készítenem.
Most éppen azzal, hogy sorokat rovok egymás után, hogy ünnepi örömbe öltözzek, s
annak melegével fel tudjam lobbantani testvéreim szívében a hit melegét s tüzét.
4. Mi lett más, mint ahogy korábban volt?
Négyszáz nap van még hátra, s aki megéri, írhatja majd levele végén a ma még
nem írhatót; azt, hogy Budapest, 2000. január 1-én. Az ezredvég utolsó előtti
karácsonyán újra bizonyságot kell tennem arról, hogy hiszek. Akármilyen kakofóniás
és éjszakát csúfoló volt is az eltelt kétezer év! Akármennyire is cáfolták a letűnt
századok a nagy bejelentést arról, hogy beteljesedett, meg hogy elközelgett valami!
Mi teljesedett be más, mint az uralkodás, a kiváltság-kergetés és a gyilkos erőszak
hitetlensége? Mi közelgett el más, mint a trón és oltár szövetsége? Mi lett más, mint
ahogy volt korábban? S ha így van, hogyan mondjam el, hogy mégis hiszek? Hogy
hiszek, mert igenis és mégiscsak történt valami azon az éjszakán. Több és más, mint
ami minden másodpercben megtörténik Bolygónkon, amikor felsír egy gyermek,
elhagyva anyja méhét... Több, mert ami ott történt, annak kell magához igazítania az
életet, a tiédet meg az enyémet. Az történt ott, amire rá kell tennünk az életünk. Mi
történt? A fiókból nincs mit elöszednem. "Mostan kedvem kerekedik... Ideje volna
énekelni" - mondom a Kalevala és Kodály nyomán, "komoly öreg Vejnemöjnen"
szavával.
5. Hogyan is kezdődött?
Az éjszaka gyermeke megszületett. Bizonyítja három áldott esztendő, tanúsítja a
halált osztó főpapi ruhaszaggatás, meg a kereszten elhangzott szó: "Beteljesedett!".
Ha van megfeszítették, akkor kell lennie annak is, hogy születék. Az idő világában
élünk. Ami bevégződik, el is kezdődik valamikor. Amivel ma birkózom, csak ez:
hogyan is kezdődött? Hogyan? Nekem is van Selymes Péterem Ilosváról, Simon
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mesterem Kézáról, csak más a nevük: Máté Kafarnaumból, meg Lukács Szíriából.
Az ilosvai meg a kézai betűrovók nem maguk találták ki történeteiket; a regösök
csacska meséire figyeltek - mondja Anonymus. Máté és Lukács is gondosan
utánajártak: szájhagyományt jegyeztek le. Nemcsak Meótisz ingoványaiban, nemcsak
Duna-Tisza-tájon Száll a madár ágról-ágra, Száll az ének szájról-szájra. Izrael földjén
is, akkor, kétezer éve is.
6. Örülj, kedves Szűz!
Nincs mód eljutni a balladák, a Bizony csak meghalok, anyám, édesanyám...
eredetéhez. A kezdet kezdetéhez, a legelejére: az első, az ősi ághoz, melyen először
dalolták. Sohasem fogjuk megtudni, ki is volt az első, aki hírül adta Jeruzsálemben
vagy másutt, hogy időszámításunk kezdetén angyal hozott hírt Máriának: Örülj,
kedves Szűz! Ki találta ki a Csodaszarvas mondát? Kinek a lelkében született meg a
híradás, hogy József útnak indult Máriával Betlehem városába? Ki adott tájékoztatást
először és melyik gyülekezetnek az éjszakai születésről, a pásztorok hódolatáról, az
angyalénekről, a napkeleti három mágusról, az őket vezető csillag fényéről? Nem
tudja senki. Csak annyit tudunk, hogy Mátéhoz, Lukácshoz eljutott mindezek híre.
Ők lejegyezték, s bizony nem gondolhattak arra, hogy szövegük magyar változata
minket is tájékoztat majd az 1999. esztendő töviben is itt, a Duna-tájon. Kételkedik-e
az Udvarhely vármegyei énekes, hogy éppen Zetelaki Lászlót bíztatta édesanyja: meg
ne haljon már Görög Ilonáért? Kételkedett-e Máté meg Lukács, amikor
továbbmondták, amiket hallottak? Selymes Péternek, Arany Jánosnak csak az volt a
dolguk, hogy csak továbbadják versükkel a Toldi-históriát. Máté és Lukács is
álmélkodva mondta, írta, amit hallott. Magam is így teszek, s adom hírül, hogy
felment József is a galileai Názáretből a júdeai Betlehembe,
Dávid
városába...Máriával együtt, aki áldott állapotban volt (Lk2,4-5).
7. Miért nincs senkinek új éneke?
Meglehet, hogy a kétezer esztendő során, egészen napjainkig, rendre akadtak
olyanok, akik gondolkodtak annyit a három esztendőről, annak eredetéről is, mint
Máté vagy Lukács. Ezek közé tartozhatom talán magam is. Jutott-e valamelyikük
eszébe, hogy e híradásokat a születésről lecseréljék? Mire? Valami szebbre,
mélyebbre, igazabbra? A három esztendőtől, a golgotai teljesedéstől mélyebben
megihletettre? Ha jutott, ha nem, kétezer esztendő után is Máté és Lukács
evangélium-kezdete van a kezünkben, és túl ezeken nincs alternatívánk. Nincsen más
szövegünk! Sikerrel senki sem kísérletezett újjal. Az elmúlt hetekben többször is
eszembe jutott: mért nincs valami jó ötletem? Kétezer esztendő írásaiból táplálkozva,
miért nem tudok valami más, ha nem is méltóbb, de mégis valami új születésnapi
szövegkönyvre találni? Mást és újat szerkeszteni a názáreti ács történetének
kezdetéről? A Jóisten biztosan szereti a költőket. Aligha haragszik meg, ha Jézus
trubadúrjává szegődöm. A szépnek is Ö a végső forrása. Hiába. Nem sikerült. Nekem
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sem sikerült. Miért ez a köztehetetlenség? Nem az enyém, de a nagyoké... egy Dantéé
vagy Tolsztojé is? Miért nincs senkinek új éneke arról, hogy miként is történhetett
Jézus beköszöntése ebbe a világba! Másképpen megénekelve, mint ahogyan Máté és
Lukács teszi. Akármi is az oka, nincs vállalkozó, aki aztán odaírná verse végére, mint
egykor Kecskeméti Vég Mihály prédikátor:
Szent Dávid írta az zsoltárkönyvben
„Ötvenötödik dícséretiben
Melyből az hívek keserűségben
Vígasztalásért szörzék így versekben.”
8. Valakiket elbűvölt a három esztendő
Arany Jánossal adom meg a választ. Hiába kísérelték volna meg. Hiába, mert
hiányzott volna az epikai hitel. Görög Ilona névre hallgatott, akiért Zetelaki László
meghalni készült. Így került ez hírt-adó szájra valamikor a Homoród völgyében... s
ezen ember ne változtasson! Senki. Magyar sem. Akkor sem, ha Pázmány Péter
négyszáz éve Kempis-fordításának előszavában elcsodálkozik népünk "gazdagságán
a lelésben, mely nem egyéb, mint magyar poézis". Nem leltem, nem találtam, magam
sem, semmire. Hiábavaló kísérletezés helyett inkább újra megcsodálom a Jézustanítványok első nemzedéke lelkének gazdagságát - a lelésben. Azt, hogy ezekre a
történetekre leltek. Hogyan leltek rájuk; senki sem tudhatja. Csak annyit tudunk,
hogy ráleltek. Rá, mert valakiket elbűvölt, amit a három esztendő során szemükkel
láttak, fülükkel hallottak. Közelében éltek, s ez a közelség költővé tette őket. Akkora
költőkké, hogy kétezer esztendő sem tudta átírni verseiket. Még kevésbé feledtetni
őket. Hallgassuk hát őket, hátha újra elbűvölnek minket.
9. Tudok-e mondani valami mélyen igazat?
"A Magasságos Fiának mondatik majd" a gyermek, s Szűz hozza világra, akit "a
Magasságos ereje árnyékoz be" (Lk 1,32.35). Lukács és forrása semmit sem tudhatott
a 3-400 évvel későbbi krisztológiai zsinatok döntéseiről: arról, hogy a betlehemi
éjszaka gyermeke "valóságos Isten és valóságos ember - egy személyben". Ezeket
nem ismerve tudatták kortársaikkal, hogy történt itt valami nem-mindennapi, mert
Isten egy Gabri-él (Isten erősnek mutatta magát - ennyit jelent a héber szó) nevű
angyal képében meglátogatta őket. A három esztendő alatt történtek nyomán - az
események tanúi vagy azok gyermekei, tanítványok, megsejtettek valamit. Honnan
jöttem? Miért jöttem? Ezekre a kérdésekre válaszolva adott Jézus dogmatikát a
tanítványoknak. Nem volt kétségük, hogy a Mester csak Istentől jöhetett. S úgy
gondolták, hogy nemcsak az élete volt példátlan. Példátlannak kellett lennie
születésének is. S aki csak hallotta a példátlan élet példátlan kezdetét: Gábriel
látogatását a kedves Szűznél - örömmel adott annak hitelt: Bizony így kellett
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születnie annak, aki úgy élt és halt körükben, hogy Péter is, a római százados is csak
arra tudott gondolni, hogy maga az Isten látogatta meg őket. Nem bizonytalankodtak
a hitelességben. Rahner annyit mondott Khalkedon másfélezer esztendős jubileumán,
hogy a zsinat krisztológiai döntése - valóságos Isten, valóságos ember! - nem lehet
utolsó szó arról, hogy ki is volt az, aki köztünk járt. Lukács szövege nem kívánt, és
ma sem kíván végső szó lenni. Csak az első szó, miként valamikor a Görög Ilonáról
szóló ének. Tudunk-e szebbet kitalálni, gazdagnak lenni a lelésben? Nem utolsót és
végsőt, csak valami szépet szeretnék mondani. Ha nem szépet, hát okosat. De
mindenképpen valami mélyen igazat.
10. Istállón kívül nincsen számodra hely?
A feledhetetlent küldte a világba. Azért is feledhetetlent, mert Máriához küldte,
akiről nem volt mit feljegyezniök évkönyveknek. Azokban csak nagyok, gazdagok és
hatalmasok számára van hely és toll és tinta és pergament. Máriához küldetett, akinek
várandósan kell útra kelnie, s aki ott szül, ahol csak állatok hozzák világra utódaikat:
"megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem
volt számukra hely" (Lk 2,7). Istállón kívül nincsen számodra hely? Hol van
számodra hely, ahol lehajthatod fejed? Miért nem jövendölted: Milliárdokat érő
műkincsek között fogják majd ünnepelni születésem? A Bokor abból született, hogy
megszületett bennünk ez a miért. "Ki akarsz fosztani minket?" - kérdeztem 1949
karácsonyán Gaizler Gyusziék házában, az első debreceni, immár földalatti,
kisközösségi karácsonyunkon. Miért csinálsz úgy, mintha jól éreznéd magad ebben a
nyomorúságban? Mért állsz utunkban szegénységed megmásíthatatlan tényével?
Mondd, Jézuska, miért kellett neked ilyen kevés? Miért nem voltál igényesebb?
Záporoztak rád kérdéseink. S a szalma, a koldusi hely életre szólóan magyarázta meg
nekünk, hogy hol a helyünk. Csak azért találtunk rá az Útra, mert istállóban kezdted
meg életed. A barokk szent, Kalazanti Szent József apja varga volt. Alig hunyta le
szemét, életrajzírói mint az ősi grófi Calasanz család ivadékát mutatták be az
utókornak. Lukács és Máté nem esett áldozatul a meteorizálásnak, a nagyzolásnak.
Tudták, hogy a kicsi a nagy, a szegény a gazdag, s a gyenge az erős. A történelem
lapjain is isteni környezetben maradhatott a megszületett gyermek.
11. Miért hívja a pásztorokat?
Nem urak s katonák, nem teológusok és papok voltak a kisbaba látogatói. Mivel
Jézus mit sem mesélt a maga születéséről, a KIO nem is foglalkozott Máté és Lukács
híradásaival. De e karácsonyra készülődőn - csináltam egy kis szóstatisztikát: Szent
Lélek, az Úr angyala, csillag, megment, ne féljetek, jászol, pásztorok - ezek azok a
kifejezések, amelyek többször is "jelentik magukat" a szövegekben. Száz éve már,
hogy Prohászkában is megfogant a kérdés: Miért hívja a pásztorokat? Ugyan miért?
Hatvan évvel születtem Prohászka után. Illő, hogy továbbkérdezzek: Miért nem hívja
a trón és oltár szövetségének felelőseit? Heródest és Kaifás valamelyik elődjét miért
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nem hívja meg az Úr angyala az istálló jászlához? Nevetséges kérdés. Messze van ez
a világ az uraknak, az uraktól. Miért a pásztorokat hívja? Mert azokhoz közel van.
Csak ebben a közelben érthető a híradások üzenete: ne féljetek, Isten megmenti
népét. Ezt jelenti a Jehosue, Jézus neve, melyet József ad majd a gyermeknek, Isten
küldöttének parancsára. Akik messze vannak, nem várnak megmentést Istentől.
Gondoskodnak magukról - a Mammont és a Kezdettől fogva Embergyilkos Sátánt
szolgálva. Ki érti ma a karácsonyi szógyűjteményt, ha a Tőkés Társaságok
világuralmának meg a NATO elkötelezettje? Hála legyen Máténak, Lukácsnak,
forrásaiknak, az első keresztény nemzedékeknek, hogy születéstörténeteik nem
csavarták el az Üzenetet. Ahogy a pusztai hármas megkísértésben benne van Jézus
egész üzenete a kicsiségről, szegénységről, szelídségről, úgy a karácsonyi híradás is
tisztán tükrözi a három év tanítását. Növeli Máté és Lukács ep?kai hitelét. Figyeltek a
"regösök csacska meséire"; arra, ami meghatározta azokat, akik Jézust hallgatták.
12. Keveretlen jászol
Heródes ott lenne kéretlenül is a jászolnál. De akik a csillagokra figyelnek,
meghiúsítják gyilkos és hazug szándékát. Gondoskodnak róla, hogy legalább a kezdet
kezdete mentes maradjon a skizofréniától. Amiről a nagy "keresztény katona", De
Gaulle is beszélt: "Ki választhatja el egymástól a kardot és a keresztet?". Ettől az
összevisszaságtól maradt mentes a kezdet. Gáspár, Menyhért és Boldizsár tette a
magáét, hogy elválassza a kardot legalább a jászoltól. Tesszük-e a magunkét, hogy
jászol és kereszt megszabaduljon a kardtól, s még inkább a mammontól? Vigyázunke, hogy ne keveredjen egymással az, aminek nem szabad keverednie. Harminc éve
kérdezzük már, s kérdezzük ma is: keveretlenek vagyunk-e? Szándékainkban
biztosan azok voltunk. Őrizzük-e, beleírjuk-e drágagyöngyünket és kincsünket
legalább az előttünk levő kis magyar jövőbe? Tanúi leszünk-e a jászol keveretlen
tisztaságának Budapesttől kezdve Dunántúlon, Alföldön, Felvidéken, Erdélyben,
Vajdaságban, egészen a Föld végső határáig?
Kevesebb nem lenne elég? Nem. Ránk vár a világ - énekelték már a század
elején Sík Sándor cserkészei. Istennek hála, a harmadik világ megmentésre váró
nyomorúságát meghallotta fülünk. Itt élned, halnod kell! Hol? Itt, a Bolygónkon. A
jászol felől jövő megmentés Izraelből indult el, de az istálló jászlában fekvő gyermek
megmentés-ígérete nem ismer sorompót. Sem Csapnál, sem Békéscsabánál. A
megmentésnek a Föld végső határáig kell hatolnia. Nincs magyar-megmentés.
"Európa Közösség"-megmentés sincs. Hatmilliárdért vagyunk felelősek. Biztosan
ránk borul az asztal, ha szívünket megkeményítve valakiknek nem szorítunk mellette
helyet, és magunk mellett. A megmentés Jézusnál egyetemes fogalom. Isten
mindenkié. A Gyermek mindannyiunk testvére.
Testvéreim, milyen ajándékot viszünk 1998 karácsonyán Betlehembe?
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Városmajor, 2001. október 31.
Három éve írtam e sorokat. Írhatnám ma is. Mi a mondanivalójuk? Csak az,
hogy nekem aztán édesen mindegy, hogy a trinitáriusoknak (=Jézus valóságos Isten
is) vagy az unitáriusoknak (=Isten csak egy van, tehát Jézus csak ember) van igazuk.
A trinitáriusok között is van rossz ember, az unitáriusok között is van jó ember.
Vallod, hogy Jézus valóságos Isten is, és tizszer olyan vastag a pénztárcád, mint a
körülötted levőké? Inkább ne vallanád, de addig osztogatnád pénztárcád kincseit,
amíg olyan lapos lenne mint a környezetedé. Mikorra fogja a keresztény világ
megérteni, hogy nem abban kell közös eredményre jutnunk, amit nem tudhatunk,
hanem abban, amit nagyon is jól tudhatunk. A Szentháromság titkát meg nem
fejthetjük, de a pénztárca-laposítást Jézus kétségtelenül tanította is, gyakorolta is,
tehát abban mnegegyezhetünk, hogy ez a dolgunk. Annál is inkább, mert amikor a 4.
században a niceai zsinatnak sikerült szótöbbséggel döntenie amellett, hogy Jézus
valóságos Isten is, a zsinati atyákban elszabadultak a gyilkos indulatok, s utána
századokon keresztül gyilkolták a tirnitáriusok az unitárisokat, s az unitáriusok a
trinitáriusokat, aszerint, hogy melyiküknek sikerült megszerezni a keresztény császár
jóindulatát meg gyilkolni kész haderejét. Ebből világos lehet, hogy mennyire rossz
úton indul az, aki ennek a kérdésnek a tisztázására akarja specializálni magát.
Ezzel szemben a pénztárca laposításának csak üdvös következményei vannak.
Ahogyan vékonyul, úgy tölti el szívünket az Isten megtalálásának az öröme. És Jézus
megtalálásának az öröme. Meleg lesz a szívünk körül. Mernék képviselni egy
teológiai nézetet: az a tanítás tetszik az Istennek, amelynek nyomán meleg tölti el a
szívünket; s az a tétel nem tetszik Istennek, amelyiknek a hatására elkezdjük gyilkolni
egymást. Jó egy tétel, ha az az eredménye, hogy jók akarunk lenni. Rossz egy tétel,
ha az az eredménye, hogy elkezdjük bántani a másikat. Ezt a tételt bizonyára lehetne
még finomítani meg pontosítani, de ennek ellenére nagyon fontos, hogy a teológiai
tételeket gyártók a nem-finomított forma dacára is mindenképpen nagy betűkkel írják
ki íróasztaluk meg számítógépük fölé.
1938-ban a nyáron két hónapra kiküldött a Rend meg apám Münchenbe német
szóra, hogy az egyetemen el ne bukjam már az alapvizsgán németből. Drága pénzen.
Mert akkoriban még nemigen voltak babysitter-ek, bár a kispapok alighanem ma sem
lennének használhatók erre. Egy bencés kolostorba kerültem. Hitler volt hatalmon.
Én persze bátran képviseltem, hogy a Hitler így meg úgy. Az egyik idősebb bencés
szólt nekem: György, a politika szenvedély, s akinek szenvedélye van, nem tud
imádkozni. Volt valami igazsága. Én ezt az egész trinitárius-unitárius kérdést
meglehetősen szenvedélyesen képviselem. Alighanem az idősebb bencés szavának
igaza késztetett arra, hogy amikor eljött a karácsony, s a Bokorportán miséznem
kellett első ünnep délelőttjén, már egészen más hangot ütöttem meg, mint amikor
megszerkesztettem a Koinónia számára októberben a karácsonyi elmélkedésemet,
amelyet fentebb olvastatok.
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Városmajor, 2001. november 1.
Segített ebben, hogy kaptam karácsonyra egy képes lapot az amerikai
Bruderhofból. Így született meg a
Karácsonyi üdvözlet Bruderhofból
Az ember képes Istent gondolni... Őt megszólítható személynek tekinteni... meg
is szólítani... imádkozni. E képességek az egyes emberekben különböző intenzitással
találhatók meg... különböző hevülettel tudunk Istenhez beszélni. Van, aki hallani véli
Isten válaszát is, tud beszélgetni vele. Ők a misztikusok. E görög eredetű szó alapja: a
müó=elrejtek ige. Isten rejtőző (szemmel nem látható, füllel nem hallható, kézzel
nem tapintható) valóság. Aki misztikus, kapcsolatban áll a titokzatos valósággal. Ha
ténylegesen nem is, képességileg minden ember misztikus.
Az első ember volt az első misztikus... az első, aki imádkozott a Föld bolygón.
Istenre gondolás, Istennel beszélgetés hagyományt fejleszt; arról, hogy kicsoda az
Isten, és hogy miként lehet, szabad, illik, kell beszélgetni vele. Hagyományban
állunk: szülő, iskola, vallások, irányzatok, mind tanítanak e misztikus kapcsolatra.
Hagyományt folytatunk és alakítunk, amikor imádkozunk.
Képtelenség megtiltanunk a költőnek valamit: Nem mondhatod, amit mondasz!
Ez is képtelenség: Nem imádkozhatsz úgy, ahogyan imádkozol! De mondhatjuk
költőnek és imádkozónak egyaránt: más a stílusod, más iskolához tartozol, nem az
enyémhez. Az iskolához tartozás nem rang. Csak az olvasó közönség, csak az
imádkozóhoz csatlakozók adják a rangot. Ha kétezer év után is olvassák versemet,
mondják imádságom, ez igazolja, hogy kiváló dolgozója vagyok a szakmának... a
misztikának.
Szent Jeromos beszélgetni tudott az istállóban fekvő Gyermekkel. Több mint
másfélezer év után is tudunk róla - Jeromos 331 és 420 között élt. Karácsonyi
üdvözletként testvérek küldték el imádságát angol nyelven a Breech Grove-i
Bruderhofból.
Szent Jeromos beszélgetése a Gyermek Jézussal az istállóban
Ahányszor csak látom, hol született az Úr, csudálatos beszélgetésbe kezd a
szívem a Gyermek Jézussal, és mondom:
- Drága Jézusom, mennyire fázol, milyen kemény az ágyad; s mindez értem van
így, a megváltásomért. Hogyan viszonozhatom ezt neked?
Úgy tetszik, hallom a Gyermek válaszát:
- Kedves Jeromos, csak azt kívánom, hogy énekeld: Dicsőség az Istennek a
magasságban... Ennyi elég nekem. Jóval szegényebb leszek az Olajfák hegyén meg a
szent kereszten.
Újra megszólalok:
- Drága Jézus, adnom kell valamit. Minden pénzem odaadom neked.
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A Gyermek válaszol:
- Ég és föld az enyém már. Nincs szükségem pénzre; add oda a szegényeknek, s
úgy veszem, mintha nekem adtad volna.
Erre mondom:
- Drága Jézus, szívesen megteszem, de szeretnék valamit adni személy szerint
neked, különben halálosan bánatos leszek.
A Gyermek válaszol:
- Kedves Jeromos, ha már ennyire rendes vagy, megmondom, mit adj nekem: add
nekem a bűneidet, a bűntudatodat és mindent, ami nyomaszt téged.
Így válaszoltam:
- Mit csinálsz majd velük?
Ezt mondja a Gyermek:
- A vállamra veszem, hogy ez legyen az én felségjelem meg dicsőséges
cselekedetem. Izaiás megmondta, hogy hordozni fogom a bűnödet, meg el is törlöm
azt.
Ekkor elkezdtem sírni keservesen, és mondtam:
- Drága gyermek, drága kicsi gyermek, jaj de nagyon megérintetted a szívemet.
Azt gondoltam, hogy a jótetteimet kívánod, de te a rosszakat akarod. Vedd el mindazt,
ami az enyém, s add oda mind, ami a tiéd. Így szabadulok meg a bűntől, s leszek
biztos örök életemben.
Az imának vége.
Megszakítom most az elmélkedést, és mondom: Jeromos is misztikus, és
iskolához is tartozik. Az enyémhez? Én hogyan beszélgetek a "Jászolban fekvővel" az
1999. esztendőben, karácsony töviben? Sokféleképpen. Humorral is, mert ez is az
Isten áldása, ha ezt a kifejezést Jézus korában Izraelben nem is használták még. Ezért
aztán így folytattam:
Konstantin császár 325-ben a császári székhely közelében levő Niceába hívta
össze a keresztények első egyetemes zsinatát: döntsék el már, hogy az a gyermek, aki
mostani időszámításunk elején Betlehemben megszületett, Isten volt-e vagy sem.
Döntsék el, aztán ne legyen többé vita róla! Konstantinnak mindegy, hogy micsoda az
a Gyermek, csak legyen végre rend, béke és nyugalom a Birodalomban. Aki pedig a
döntés után is tovább okoskodik, arról majd ő gondoskodik, az megnézheti magát. Az
okos férfiak gyülekezte aztán megegyezett, döntött: valóságos Isten, valóságos ember
volt a rúgkapáló kisbaba.
Miért is nem a nőket gyűjtötte egybe ez a Konstantin! Hátha ők ennél foghatóbb
dolgokról vitáztak volna. S mondjuk egy Júnia nevű apostolnő - leszármazottja annak
a római Júniának, akinek Pál anno dacumal üdvözletét küldte, mint olyannak, aki
őelőtte lett a Gyermek apostola - előterjesztette volna szkémáját a zsinati anyáknak:
Nekünk, anyáknak, teljesen mindegy, hogy valóságos mi volt a gyermek, de az
mindenképpen felháborító, hogy az okos férfiak, akik a világ sorát intézik, ostoba
népszámlálási rendeleteikkel ilyen helyzetbe hozták egyik asszonytársunkat: sterilnek
éppen nem mondható körülmények között volt kénytelen megszülni egy valóságos
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gyermeket. Adja ki tehát a császár a rendeletet a Birodalomban, hogy amikor szülünk,
akkor a férfiak maradjanak fenekükön. Vagy ha már mindenképpen fontos férfi
teendőik vannak - gyilkolás a limes-eken belül vagy kívül és a többi -, akkor
bennünket ki ne mozdíthassanak hazulról.
Óriási taps és ováció fogadta Júnia előterjesztését. Már éppen a javaslat végső
fogalmazásának megszavazására készültek, amikor szólásra emelkedett Katharina:
Főtisztelendő Zsinati Anyák! Gondolkodjatok, hiszen nem vagytok férfiak!
Hátha Magát az Atyaúristent akarjátok előterjesztett szövegetekkel móresra tanítani?!
Hátha Isten maga akarta, hogy a Gyermek ne a názáreti ház emberhez méltó
körülményei között sírjon fel, hanem a betlehemi éjszakának hideg istállójában,
kemény jászlában s bolhákkal teli szalmájában?! Hátha ezzel akarta megüzenni
nekünk, hogy kicsoda is az, aki Betlehemben megszületett?!
Leírhatatlan volt a zsinati anyák felháborodása. Az elnök rázta a csengőt. S végül
megadta a szót a toporzékoló Júniának: "Ha úgy van, ahogy mondod, akkor odafent
is férfi vircsaft van. Mire néz a mennyei Atya bennünket, meg a gyermekeinket..." nyomdafestéket nem tűréshez közelálló szavak következtek ezután, úgyhogy a
gyorsírónők le is tették stílusukat az asztalra.
Katharina azonban az alexandriai keresztény iskolában tanult fegyelmet és
teológiát. Szót kapott az elnöktől: "Már pedig én azt gondolom, hogy rossz nyomon
jártok. Attól, hogy az Atya férfi, még lehet esze is, meg szíve is. Nem törvényszerű,
hogy ne legyen. A földi férfiak között is akad normális, ha ritkán is. (Nevetés és taps
a zsinat jobb és bal oldalán.) Akármilyen fontos is a sterilitás, nem végső érték. Nem
a sterilitás árad a Szentháromság életében, hanem a Lélek. Arra figyeljünk!"
A vita jegyzőkönyve irdatlan paksaméta, csak a végeredményről számolok be.
Végül is Katharina teológára odafigyelve megszavazták a következő határozatot:
Minden keresztény hívőnek kötelessége gondolkodni azon, hogy miért rendelkezett
úgy Isten, hogy a Gyermek a betlehemi körülmények között szülessen meg! Ez
hittitok. S üdvünkre válnék, ha eszünket használva minél hamarabb megszűnnék
titoknak lenni.
Városmajor, 2001. november 2.
Jászolban fekvő Gyermek, elmagyarázod-e nekünk születésed 1999.
esztendejében, mi volt az az érték, az a nagy jó, ami miatt a jászlat választottad? Mert
eltelt az 1998. esztendő. s most megnézem, hogy mi újat hozott az új. Nincsenek
álmaim, látomása- im, nem hallok hangokat. Magamfajta gyalogjáró léleknek csak
azáltal tud szólni az Isten, ami történik velem. Mi történt?
1999
A legelején a 80. születésnapomat kaptam, ami nem semmiség, s ennek kapcsán
egy interjút a rádió Vasárnapi újságjában. Egy-egy ilyen nyilvánosság arra jó, hogy
testvéreim és én is örüljünk: a ránk rakott egyházi búra nem zár tökéletesen. De ezen
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felül semmire sem jó, hacsak arra nem, hogy fejébe kerüljön a szerkesztőnek az
interjú. Mert abba került, kereshetett az interjú után más foglalkozást magának. Mert
mire kellene még jónak lennie egy interjúnak? Hát arra, hogy valaki megmozduljon
tőle. Honnan tudom, hogy nem mozdult meg tőle? Lehet, hogy megmozdult, de én is
szeretnék tudni róla. Nem pusztán egy-két lelkes telefonálóra vágyom ilyenkor,
hanem, hogy el is jöjjön valaki hozzám, s ezzel elinduljon egy folyamat, amelynek
vége az, hogy belekerül egy közösségünkbe.
Hogyan is kell Jézus számára népet gyűjteni? A jézusi recept: 40 nap imádság a
pusztában, aztán sétálás a Jordán partján, ahol János keresztel. Erre indulnak meg
feléje azok, akik tanítványai akarnak lenni. Mindkettőre öreg vagyok már. Napi
szentmisémet igyekszem elmondani, s akik jönnek hozzám, azokat fogadom, s ha
hívnak valahova, megyek - ennyire telik. A rendszerváltást követően csináltam hazai
előadó-körutat, európait és amerikait. Előadtam magyarul, németül, olaszul,
franciául; egy-egy szövegen napokat dolgozva. Egyik utamból sem lett új tanítvány.
De valamikor a 90-es évek közepe táján meghívott Liptay Wágner András a Szellemi
Búvárok Egyesületébe. Tartottam ott vagy hat előadást Jézusról, hetenként egyet.
Ebből sem lett új tanítvány. De lett belőle egy havonkénti szeminárium - különböző
elnevezésekkel. Most éppen Beszélgetések néven hirdeti az Egyesület. Most is tartom
a szemináriumot, már vagy ötödik-hatodik esztendeje. Ez a kitartó aprómunka hozott
erdeményt. Beszéltem a szemináriumokon olykor a közösségekről, s egy szép napon legalább három éve már - összebeszéltek néhányan, s a következő héten már ott
voltak nálam. Meg kellett vallanom nekik, hogy mit jelentenek számomra. Új
termést, s a nyocvanadik évem töviben! Azóta már ketté is kellett osztani őket,
annyian lettek. Honnan? Az egyik hozta a másikat.
A tíz, húsz vagy ötven éve óta fennálló, működő közösségeimbe ritkán hívhatok
valaki újat. Előbb fel kellene hoznom őt egy bizonyos lelki-szellemi szintre. Ritkán
sikeres ez magán-alapon, egyéni kezeléssel-fejlesztéssel, közösség nélkül. Maga a
közösség is növel és fejleszt. A nem ilyen nagy múltú, csak tegnap támadt közösségek
inkább felvevőképesek, nyitottak szinte akárkikre. Jöttek a Vasárnapi Úság
interjújától megérintettek is. Aztán jöttek Inárcs felől is. Aztán Széphalom felől is.
Mi ez a Széphalom? Budapest II. kerületének egy kis egysége. Mi közöm
hozzájuk? Itt volt Gromon Bandi 12 évig lelkipászor, amíg aztán Paskai bíborosnak
sikerült kiközösítenie őt az egyházból. Egyelőre többet nem misézhetik a széphalmi
templomban. De én, akinek immár papirosa van arról, hogy nem esem kifogás alá,
misézhetek. A széphalmi egyházközség Banditól árván maradt népe megkérte a Bandi
helyébe jött plébánost: tarthassak a nagybőjti vasárnapokon a hivatalos mise
keretében egy előadás-sorozatot. A plébános ráállt. Megfelelhettem a különböző
igényeknek, mert szeptember elején megkaptam a plébánostól a szombat esti miséket.
Ebbe ugyan besegített az is, hogy a plébános meg megkapta - a magáénak hegyibe - a
szomszéd, az ófalui plébániát. Szombat esténként ő ott misézik, én meg Széphalmon.
Így lenne ma is, ha közben nem vitték volna el a szemináriumba a kispapokhoz. De
elvitték. Kitelt vele az én esztendőm is. Így kerültem Adyligetre - a szomszédba. De
ez már más történet.
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Mindez persze nem ment végbe a címnek felírt 1999. esztendőben. Korábban is
kezdődött, s Sziveszter napjával nem is ért véget. De azért ez az esztendő mégis
fordulat volt. Azzal kezdődött, hogy elkészült - ismét csak befejeztem, amit az előző
évben kezdtem - az Ezredvégi tájékozódás. A hat kötetes KIO, a nyolc kötetes Pálszintézis után ez olyan mini-összefoglaló. Olyan, amilyet írhat az ember 6+8=14
kötet túlján, csak úgy, sebtiben és nyolcvan évesen. S azzal folytatódott az év, hogy
tüntettünk egyet a Ferihegy I-en az amerikaiak jugoszláviai bombázása ellen, s a
másnapi bokorportai szentmisén alig tudtam olvasni a misekönyvet... A házi orvosom
meg azonnalra beutalt a János kórház II. Bel-osztályára. A kivizsgálás
eredményeképpen további megmaradásom reményében csatlakoztam a bigyószedők
osztályához: napjában háromszor ötfélét, ha jót akarok magamnak...
Szerencsére mindez május végén történt, s jött Budavári. Kószáltam a nyáron,
mint a beteg légy. Egy lelkigyakorlatra azért elmentem a Bokor III. ágába hallgatónak, s egyet tartottam magam is Budaváriban. Ezenfelül még annyi történt,
hogy megkeresett egy győri diák, aki tíz éve eltűnt előlem. S most visszajött, de nem
magában, hanem asszonnyal és négy gyerekkel... Megdobbant a szívem: ebből tán
lesz valami. Aztán jött az ősz, elkezdődtek a szombatesték Széphalmon, lassan hatni
kezdtek a bigyók, s úgy látszott, hogy egyelőre még nem akarják az égi és ninivei
hatalmak, hogy meghaljak.
S a karácsony is elérkezett. Nevezetes karácsony. Arról nevezetes, hogy az
1949. év karácsonyán Debrecenben volt egy kisközösségi karácsony - házi misével, s
arra készítettem egy elmélkedést, amelyet nem sikerült az ávós kazánoknak
elégetniök. Akkor, amikor negírtam, még nem volt címe, de amikor a 60-as években
valahonnan előkerült, betettük a Karácsonyi Ajándék 1971. évi I. kötetébe ezzel a
cimmel: Régi írás. Ha most elővesszük a két kötetes Környezetvédelmi Lexikont,
annak Függelékében találjuk a Környezetvédelmi Mozgalom időrendjét, s a többszáz
bejegyzés elseje ez: 1949 - megjelent Bulányi György piarista tanár karácsonyi
elmélkedése (Régi írás) mint a Bokor katolikus bázisközösség 'zöld filozófiájának'
első dokumentuma. Hol jelent meg? Hát a föld alatt, a szamizdat irodalomban. A
következő bejegyzés az időrendben - 1971-ből való. Már '71-ben régi volt, milyen
régi akkor '99-ben? Éppen ötven éves. Megérdemli, hogy megemlékezzünk róla.
Városmajor, 2001. november 3.
Talán ennél egy kicsivel kevesebbet vagy többet érdemel. Ötven esztendővel
korábbi önmagunk egybevetését mái magunkkal. Mire jutottunk azóta? Érdemes volte belefeledkeznünk abba, amibe akkor belepillanthatunk. Mibe? A betlehemi jászol
szegénységébe.
A "Régi írás" (1949) folytatása l999-ben
Gyengécskén szitált a hó, amikor a mosóháznál balra kanyarodva az erdei
ösvényen a Bádi dűlő felé indultam. Ember nem állta utamat. Őz, nyúl, vaddisznó is
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békén pihent vackában. Egyedül voltam. Kiértem a mencshelyi bekötő útra, s
hamarosan megpillantottam a tó tükrét a Szent György-hegy innenső oldalán. Csend,
nyugalom és hideg vett körül. Decemberi. És belső nyugtalanság: gond, hogy merre
menjünk? Nem itt, a havas tájban, hanem "országosan". Merre az út, amelyen
mennünk kellene tovább, hogy az úton maradjunk. Az úton, amelyen ötven éve
elindultunk?
Hamarosan karácsony lesz... - gondoltam -, s mondanom kell majd valamit
testvéreimnek a Gyermekről, aki megszületett. Azt nem mondhatom nekik, hogy
hiába született. Azt kell mondanom, hogy nem hiába. Mi az, hogy kell? Hát kell, mert
erre "tartanak", ezt várják tőlem. A Bokor addig él, amíg hinni tudja, hogy Jézus nem
hiába született. Csak ezért hívnak, ha hívnak, hogy valljam: nem hiába. Csak ezért
hívhatom én is őket, ha még van erőm hozzá. Azért, hogy erősítsem: bizony nem
hiába jött, érdemes volt eljönnie, azóta más lett a világ... Csakhogy nem lett más.
Attól sem lett más, hogy mi - a Bokor - úgy gondoljuk: megértettük, mit akart, és
hogy miért jött... Vagy mégis más lett egy kicsit? Igazán? Addig élünk, amíg nem
hazudunk. Magunknak főleg nem. Én is csak az igazat mondhatom..., már amit annak
gondolok a názáreti Jézusról. Mit gondolok róla ma? Mi az, amiért ma is ki tudok
állni? Milyen éneket tudok énekelni a kétezredik születésnap töviben? Van-e még
hitem, hogy érdemes énekelni Róla? Reményem, hogy lehetséges? Szeretetem, amely
képes még valakiket magával ragadni? Akárhogyan is van, nekifogok az éneknek.
Tudom, hogy megszületett... Életét arra használta, hogy elmondja az Üzenetet.
Azt, hogy az Isten apácskánk (abba), és nagyon szeret minket. És hogy vissza kell
szeretnünk őt. És úgy kell visszaszeretnünk, hogy nagyon szeretjük a gyermekeit,
akik a mi testvéreink. Ezek a testvéreink kicsit sokan vannak. Számuk pillanatnyilag:
hatmilliárd. Nem kell őket jobban szeretnünk magunknál. Apácskánk beéri azzal,
hogy csak annyira szeretjük őket, mint magunkat. Magunkat pedig szeretjük erősen,
ha nem is mindenekfelett, de mindenek, azaz mindenki előtt...
Hát ezzel az indulással baj lesz, mert ha most azzal folytatom, hogy mi,
keresztények, vettük az üzenetet, senki sem hiszi el a Bokorban, hogy igazat mondok.
Arra sem tartanak, hogy hazudjak nekik. Mert a tényállás az, hogy nem vettük az
üzenetet, legalább is nem lett mássá a világ; gyilkol ma is az ember, zuhan a testvér
botja, s a magukat a Gyermekről nevező nemzetek, a keresztények, sem legelnek
békén egymás mellett, mint Izajás báránya, oroszlánja. Ennek ellenkezőjét (De
bizony így legelnek!) hazudni - ünnepen sem illik. Ennél már az is jobb, ha
elmondom, hogy milyen hideg volt az istállóban, milyen durva faragású a jászol, s
ennek ellenére milyen szép volt az angyalok éneke, s milyen kedvesen mosolygott a
Kisded és a Szűzanya..., meg a többit. De ez sem megoldás, mert a semmi ugyan nem
hazugság, de azért nem több a semminél. Szöveget kiszínező, gyermeki játékra - ez
volna a semmi - se kíváncsiak. Hazugságra, semmire - egyaránt veszik a kalapjukat.
Vegyék is!
Valahogyan másképpen kell kezdenem. Talán a Régi írással, amely éppen ötven
esztendeje fogalmazódott meg bennem. Még akkor Debrecenben, amikor belenézve a
betlehemi jászolba, magyarázatot kerestem a felháborító tényre: istállóban született
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meg az ünnepelt. Úgy néztem bele a jászolba akkor, hogy dalra fakadtam. Keserűre,
édesre, boldogítóra? Mindenesetre: ríkatóra, élet- és sorsfordítóra. Hogyan is
hangzott? Megkérdezünk téged, betlehemi kisded, miért a szegényekhez jöttél? Miért
a szegényeknek akarod hirdetni az örömhírt?... Miért istállóba mentél megszületni?
Miért akarsz szegénnyé tenni bennünket?... Te szalmán fekvő kisded, miért delejezed
felém, hogy betlehemi nyomorúságod az én utam?... Miért akarod elhitetni, Te
istállóba szorult Koldus-Jézus, hogy csak a te utadon van az Élet?... s a többi.
Akkor még minden világos volt. Nem elégedtem meg a születési körülmények
műszaki, majd érzelmes leírásával. Választ kerestem a kérdésre, hogy miért így
történt a megtestesülés, miért istálló, jászol és szalma volt az ágya, miért hogy rá
meleget csak a marha lehelt. S a válasz kikerülhetetlennek tetszett: Látod, ezért
jöttem a szegényekhez. Ezért nem a gazdagokhoz. Mert míg el nem kezdenek
szegények lenni, szép sorjában odaadni mindenüket, amire nincs szükségük a további
adáshoz, addig meg nem értenek engem. Ezért nem is megyek hozzájuk, csak
hozzátok, akik szegények akartok lenni. Ezért jöttem barlangba, istállóba, ezért
fekszem jászolba. Hogy téged boldoggá tegyelek. Az isteni boldogság: másokat
boldoggá tenni. Ez a tiéd is. S ezt bársonyból, palotából nem, ezt csak ebből a
jászolból tudom elmondani neked. Ne félj tehát! Azt hoztam, amit vártál. Örömet,
boldogságot. - Mindez 1949-ben hagyta el a szívem és az ajkam!
Már a dátum is elárulja, hogy a szocreálra emlékeztet a szöveg, ha meg is bújt
benne a csúf klerikális reakció, amely végső ínségében ezt a szöveget találta ki,
csakhogy "rágalmazza a marxizmust". Csak a létező szocializmusban
fogalmazódhatott meg, 1949-ben, amikor Rákosi Mátyás volt az első titkár. Akkor
igazán akartunk szegények lenni. Akartunk, mert nem léptünk be a pártba, presszóba
sem jártunk tájékoztatni társainkról a rendőröket. A szegénység - következmény és
jutalom is volt azért, hogy nem kenekedtünk az elvtársakkal. Azóta más pennával
írnak. Ma egy napot sem kellene ülni az ilyen szövegért. Napjainkban más érte a
fizetség. Aki ma így látná a világot, akár barlangba is kerülhet - mint hajléktalan. Ez a
szöveg akkor, az "átkosban", ült, valóságalapja volt. Teljes volt a foglalkoztatottság.
Dolgozgattunk - a gyáron belüli közepes méretű munkanélküliségben -, és fizetgettek
érte. Számláinkat, amik voltak, ki tudtuk egyenlíteni. Ha nem tudtuk volna, ott volt a
munkásszállás. De aki nem itta el, amit keresett, megélt. Szerényen, tisztes
szegénységben. Magamnak is, bár minősített osztályellenség voltam, volt albérletem,
hűségjelvényem a Tempónál, kerestem onként két rongyot, s egy százas se ment el
belőle cigarettára, 25-30 Ft volt a napi csomag ára. Telefonszámlám sem volt, mert
beírtuk a noteszba a következő találkozót - onnan ugyanis nem lehetett lehallgatni.
Hatékony volt a beírás: nem jött, nem jöhetett közbe semmi, mert fontos volt nekünk,
amit beírtunk, s nem voltak tőkés munkaadóink... megfelelő követelményekkel! Igen,
a Régi írás - régi. Ma már nincs valóságalapja. Aki ma nem tesz meg minden lehetőt
és tőle telhetőt azért, hogy meggazdagodjék - pontosabban: csak azért hogy
fennmaradjon és állásban maradjon - árulhatja majd az utcán a Hajléktalanok lapját.
Csak tíz év múlt el, és már is visszasírjuk az átkost? Hiába tennők, ma már az
elvtársak is privatizálnak, mert ma ez az időszerű és a szabadság, amely a
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szükségszerűnek a felismerése - ha még emlékeztek arra, amit a szemináriumokon
tanultunk.
Újra bele kellene nézni a jászol mélyébe, titkába..., új írás kellene! De tudok-e
olyant?
"Bulányi
mester,
nem érünk rá
megvárni,
amíg maga
meglelkigyakorlatoztatja nekünk a kapitalistákat" - mondta '52 őszén a Fő-utcában az
őrnagy úr. Meg tudom-e lelkigyakorlatoztatni a kapitalistákat? Meg azokat, akik a
tőkés társaságok világuralma idején biztosítani akarják maguknak akárcsak a tisztes
szegénységet is? Tudnám - gondolom -, de nem jönnek el a lelkigyakorlatomra.
Miért? Mert eleve tudják, hogy értelmetlenséget beszélek. Védekeznek: nem arra
alkudtunk ötven éve! Nem arra, ami elhangzik ezen a mai lelkigyakorlaton. Hát igaz,
arra alkudtunk, ami akkor szocreál volt. A létező szocializmusra meg a börtönre,
amiből vagy ki lehet kerülni, vagy nem. A kezdeti években a smasszerek úgy tudták, s
ezt mondták: "Itt fog elrohadni!" Nem semmire alkudtunk. És mire nem alkudtunk
akkor? Arra, amit ma kíván tőlünk a jászol. Hogyan is alkudhattunk volna akkor
erre!? A török hódoltság is 150 évig tartott..., azaz az egyénre nézve - mindörökre. S
ma mire alkudnánk? Mit kíván a ma? Mindig mást, mint a tegnap! S alighanem
szebbet és nehezebbet és boldogítóbbat - ha félünk is tőle.
Milyen volna ez a mai lelkigyakorlat? Az is a jászollal kezdődnék. Próbálom:
Újra itt vagyunk előtted, Betlehemi Gyermek, hogy kérdezzünk Téged: Mit akarsz
ezzel a romantikus, de korszerűtlen alakítással? Ez ma nem megy. Ennek nincs piaca,
pedig ma - Te is tudhatod - a piacgazdaság korát éljük. Így kezdődjék? Nem! Ezzel a
pimasz és felsőbbséges hangmegütéssel semmiképpen sem. Több tisztelet annak, aki
"születék és kínzaték"..., aki a jászlat majd keresztre váltja. Inkább a Bölcsesség
könyvével hangolnám magam, hogy meghalljam válaszát: Mialatt mély csend borult
mindenre és az éjszaka sietős útja közepén tartott, mindenható igéd, Urunk, királyi
trónjáról eljött közénk (Bölcs 18,14-15). "Mindenható"? Pantokrator? Omnipotens?
Hát k i r á l y i trónról csak ez jöhet, de ez a hang nem illik a jászolhoz. Isten, aki
szeret - csak panto-pathón, omni-patiens, mindent elviselő lehet. Hogy ható-e, és
hogy mennyire hat - rajtunk fordul. Ki van szolgáltatva nekünk. Maga is, igéje is.
Bár lehet, hogy ez a jézusi ige, tanítás félretehetetlen. Bár lehet, hogy legyőzhetetlen
is, mert keresztre feszítéssel, oroszlánok tépő karmaival s fogaival el nem fojthatták.
Még máglyákkal és kiközösítésekkel sem tudták kiparancsolni a történelemből.
Tudták? Tudtuk!... Hallom szavát a jászolból - ma is. Halld, Testvérem, te is
Ég és föld elmúlnak, a Cézárok, a Bourbonok, a Hitlerek és Sztálinok után még a
ma uralkodó tőkés társaságok is elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Nem azért,
mert az enyémek, hanem mert a Teremtő Istenéi, s mert bele vannak írva minden
teremtényének, minden embernek a szívébe. Apácskától tanultam őket, nekem adta:
igét, országot, embereket, mindent. Az enyém. A te igéd is lehet, ha akarod. El nem
múlik... Változatlanul arra teremtett téged is, hogy meghívjon Magához, s hogy eljuss
Hozzá, hogy Nála légy. S az út sem változik, amelyen eljuthatsz Hozzá. Azt kell
tenned, amire lettél. Magából formált meg. Én vagyok a szeretet. Én nem tudok
alkotni, csak a magam képére és hasonlatosságára. Én csak embert tudok teremteni,
aki tönkremegy, ha nem szeret, és istenné válik, ha szeret. Olyanná, mint ő, s így
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boldoggá is: Szegény ember szándékát boldog Isten bírja.
Ötven éve Debrecenben jászlam mélyébe nézve megértetted, hogy az szeret, aki
ad. Ma is megérthetsz valamit. Többet, mint félszázada. Azt, hogy nem szeretheted
jobban magadat, tieidet, mint másokat. Ha meg akarod adni gyermekeidnek azt, amit
mások nem tudnak megadni, engem veszítesz el, és - bár semmiképpen sem akarnád a Sátáné, a Mammoné leszel. Gondolj a példabeszédre! Arra, hogy hasonló az Isten
Országa a szőlősgazdához, aki még az utolsó órában is összeszedi a
munkanélkülieket, s napszállatkor kifizeti a dénárt a reggel óta dolgozóknak is, meg a
csak utolsó órát ledolgozóknak is. Egyet és nem többet, a helyi létminimumot, amivel
újra teremtheti energiáit, ami kell, hogy élni tudjon ő és családja. Egy dénárt, de
mindenkinek, aki dolgozni akar. Ha meg nem akarna, nem viteti el a rendőrséggel
mint közveszélyes munkakerülőt. Nem, mert nincs rendőrsége. Ehhez hasonló az
Isten Országa.
Az Isten Országa - ország. Nem evilági országba simuló liturgikus vállalkozás,
nem természetfölötti és kiegészítő vállalkozás a Mammon országában tevékenykedők
számára, hogy a templomban megköszönhessék, ha jól megy a soruk, meg azt is, ha
kikapcsolják a villanyt vagy a fűtést - belenyugodván "Isten akaratába". Nincs
belesimulás. Isten országában nem tévesztjük össze az Isten akaratát meg "az urak
akaratát". Isten nem úr: Uraktól nyüzsög a végtelenség, szolga csak egy van: az Isten
(Weöres Sándor). Isten népe nem igazodik az urakhoz. Ma sem, és tegnap sem. A
létező szocializmusban elég volt, ha a jövedelmed tíz vagy húsz százalékát kisíboltad
az országból Prakash vagy Teréz anya javára. Oda, ahol a tőkés társaságok voltak az
urak. Azzal az öntudattal, hogy ezt te, a szocialista dolgozó teszed, akinek az
anyagiakból megvan, ami kell, s enyhíted a harmadik világ nyomorát, a tőkés
társaságoktól előidézett nyomort. Ma is elég volna ez? Tőletek, akik nem akartok a
Mammonnak szolgálni, akik ma is belenéztek jászlam szegénységébe, mást és többet
várok. Országos öntudatot, és nem belesimuló, merő liturgikus vállalkozást.
Megoldást, ami nincsen a "mindennapi kenyér" nélkül. A szőlősgazdáét, aki éppen
ebben a mindennapi kenyérben érdekelt. Aminek érdekében vállaltam jászlat és
keresztet, amit ötven évvel ezelőtt vállaltatok - bár akkor sem volt könnyű a vállalás.
A világtörténelem arra és azért van, hogy megvalósuljon az Isten országa. Nincs
nagyobb tévedés vagy hazugság, mint ennek a tagadása. Az, hogy nem a
"történelemhez" jöttem. "Nem, mert a történelem olyan, amilyen. Azt Isten átengedte
a Sátánnak, a Mammonnak. Övéitől csak azt várja, hogy elmondják a Hiszekegyet, és
dicsérjék Isten nevét jó sorsban, bal sorsban." Sátáni hazugság és istengyalázás, hogy
Istennek jó, ahogyan van. "Mindig így volt e világi élet!" - ez igaz. De "Lesz még
egyszer ünnep a világon!" Ezt pedig a magyar romantika, Széchenyi kora még tudta.
S ezt tagadni - bizony hitetlenség!
Én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek arról az igazságról, hogy szeretetre
teremtettek titeket. És király vagyok, nekem országom van, ha a főpap szolgája
felpofoz is. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem
megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a megvetőnek és
kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza

23

Karácsonyi rajzos napló

hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem (Iz
55,10-11). Lehet, hogy semmi sem látszik abból, hogy király vagyok. Én
feltámadottan is az a szegénylegény vagyok, akit főpapok és urak fára akasztanak két
gyilkos között. S a legrosszabb is bekövetkezhetik: megtesznek a kapitalisták
Istenének, s kitörlik tudatukból, hogy nem szolgálhatnak Istennek és a Mamonnak is;
és megpróbálják ennek az ellenkezőjét. Minden lehetséges a főpapok és vének és a
teológusok számára. De én - jászlamba s keresztembe kapaszkodva - nemet mondok.
Fel nem adom. Mit? Azt, hogy bízzatok, én legyőztem a világot! És megetetem az
éhezőket, és lakást adok a hajléktalanoknak, mert az én országomban a Föld
megtermi, ami kell a rajta lakóknak.
Nem cáfolom meg Izajást sem: igém nem tér vissza hozzám üresen. A
történelem lesöpörte asztaláról azokat, akik akármilyen szándékkal is, de elárulták
ügyemet. A francia forradalom óta nincs hitele, becsülete annak a teológiának, amely
nem hirdeti a szabadságot, egyenlőséget, testvériséget, mégpedig mindenki javára. Az
Egyesült Nemzetek Szövetségének szövegei nem ismernek hátrányos
megkülönböztetéseket. Marx radikálisan fel akart számolni minden egyenlőtlenséget.
A szabadságot csak azért sértette meg, mert jól tudta, hogy senki sem - a nemfőpapok sem - hajlandó odaadni vagyonát, tőkéjét, hogy felszámolódjék az emberi
egyenlőtlenség alapja, a magántulajdon. Ti sem vagytok hajlandók?
A szovjet rendszer bukásával nem ért véget az Isten történelme. A Mammon
hatalma nagyobb volt, mint a Szovjet Únióé. De Isten még nincs két vállra fektetve.
Ma hangosabban mondom, mint bármikor: Nem szolgálhattok Istennek is, a
Mammonnak is. Jászlam szalmája, szegénységem tiltakozik ellene. Liturgikus
vállalkozás csinálható abban a történelemben, ami ténylegesen létező, de nem az én
nevemben. Testemmel, véremmel táplállak titeket, hogy felnőjetek a ma feladatához,
hogy ország legyetek - ez az én eucharisztiába is öltöztetett vállalkozásom.
Ha a Bokor nem értené meg, hogy nemcsak új egyházrend kell, hanem felelős az
új világrendért is, elsiratom: Hányszor akartam összegyűjteni néped..., hogyan
reménykedtem bennetek, és most pusztán hagyatik házatok... azaz hogy "eltűnsz csak
mint pici forrás, mint táj nélküli magyar folyó" (Sinka). De én nem adom fel, én nem
adhatom fel. A szeretet él és szolgálva szeret. Ha úgy akarnátok, hát egy Bokor utáni
és Bokor nélküli történelemben. Mert Isten omni-patiens, mindent elvisel... És
mindent elviselni készen is reménykedik, hogy az ember megérti, hogy mire lett, és
én miért jöttem. A Bokorban élők reménykednek még? Változatlanul, és ma is?
S jászlamból megköszönöm Atyámnak, hogy idáig azért eljutottatok. Meddig?
Hogy képesek vagytok a jászolból jövő hangot meghallani, s talán meghallgatni is.
Amen.
Erre az elmélkedésre írásban is válaszolt valaki:
Két mondata nem hagy nyugodni. "Mit kíván a ma? Mindig mást, mint tegnap!"
Azt kívánom, hogy minél többen legyenek képesek továbbgondolni Veled azt, ami
holnap is alapköve az Úton járásnak. Ebben nincs helye annak, hogy
szabadságomban áll másképpen gondolkodni. Platon egy verstöredéke költői
szárnyalással tesz hitet erről:
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Sem sárarany - a satnyareményű halandók életében ritka kincs,
sem briliáns, sem ezüstágy - drága jószág ember előtt
minekünk úgy nem ragyognak,
(s tágterű föld másra sosem szoruló, magától kövér szántói sem)
mint igaz emberek egyetértő gondolkodása.
Ami mindig is lenyűgözött: a holnapi teendők meglátása. Néhány tanítványod
mondta: Az "Öregúr" már a jövő században gondolkodik. Senki emberfia nem
mondhat eszmei kövületnek. Kívánom, hogy szándékaidat boldog Isten bírja.
Kicsit terjedelmesebb volt a levél, csak a javát írtam ide. Jó ilyen levelet kapni.
De minek írtam ide? Kenegetni a hiúságom? Nem akarnám, de örülnék, ha örülne,
aki írta.
Városmajor, 2001. november 4.
2000
A bigyók vagy a testvérektől áradó szeretetenergiák vagy mind a kettő hatására
az elmúlt év végére, ennek elejére, rendbe jöttem. Két új csoportom is támadt a
múltból megmaradt négy mellett, s húsvétkor elkezdtem Budaváriban naponként
misézni- prédikálni a templomban - persze amikor lent voltam. Szombatra,
vasárnapra feljöttem, s mondtam a széphalmi miséket, meg vasárnaponként a
Bokornak lakásomon és a Bokorportán. A nyári tizenkét hétvégen pedig mindig volt
lelkigyakorlatozó vagy egyéb csoport Budaváriban.
'99 nyarán úgy éreztem, hogy be kell fejeznem az akkor VI. évfolyamában levő
Koinónia szerkesztését. Testvéreim meg azt mondták, hogy nem múljon már ki csak
úgy egyszerűen egy folyóirat, amely már megélt hat évet, s a Koinóniába bekerülhető
új írások-fordítások '99 őszétől külön rovatot kaptak a Tájékban. Ebben a rovatban
decemberben jelent meg először tőlem írás. A következő, tehát a 2000. évben
februártól kezdve elkezdtek sűrűsödni írásaim a rovatban: februártól júniusig öt,
szeptember és október hóban pedig már három-három. Ütött az óra, amikor a
Koinónia megköszönhette a Tájéknak a 14 hónapos szíves szállást, s novembertől
újra önálló folyóirat lett belőle. Hegyibe még Csire Feri leköszönt a tipográfusi
tisztről. Új pesti és ifjú tipográfunk támadt, aki mellett magam is kezdtem beletanulni
a szakmába.
Erőm visszatértét azonban inkább egy új vállalkozás mutatta. 2000. augusztus
30-án - hirtelen ötlettel - belefogtam a Napló írásába, s novemberben az újra külön
füzetben megjelenő Koinónia mellett ott volt már a Napló harmadik füzete is: az első,
a nyárutói után az őszi meg a télelői is. S amit most tart kezében a Nyájas olvasó,
immár a Napló l6. füzete. Velük jutottam el - stilisztikailag - a nagypapa korba,
amikor az öreg csak mesél és mesél, s nem kell olvasás közben felugrálni, hogy az
Idegen szavak szótárában megnézze az olvasó, mit is jelent az egyik meg a másik
szó. A 40-es évek közismert alakja volt a Bokorban Aranka. Négy gyermekével
maradt özvegyen 45 januárjában. Az ostrom alatt Pesten egy repesz szakította szét
férjét, amikor vizet hozott egy még működű csapból családjának. Ez az Aranka
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vezette Debrecenben az egyik édesanya-csoportot, amelyben tőlem rendre idősebb,
már negyven felé járó nőtestvérek hallgatták az új idők új dalait. Nehezen születtek
meg ezek a dalok, s amikor valamit meg akartam magyarázni, szűkségem volt a hat
év teológia meg az öt év bölcsészet egész fogalomkészletére. Aranka tanítónő volt, s
mindezt érteni akarta. Ő mondta egy alkalommal: Atya, majd meglátja, milyen
egyszerűek lesznek a mondanivalói, ha megöregszik. Elég sokáig kellett várni rá.
Városmajor, 2001. november 5.
A 2000. évben ismét két karácsonyi elmélkedést írtam. A már elmondott okból.
Most ezek következnek. Előbb, ami korábban készült el:
Pártus herceg és királyleány
Mária jászolba fektette a fiát. Az angyalok megmondták a pásztoroknak: A jel
pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a
jászolban. A pásztorok pedig sietve elmentek Betlehembe, és megtalálták a
kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. Jászol, jászol, jászol - tíz versen belül
háromszor.
Egy pártus királyleánynak s egy pártus hercegnek nem ez dukál. "Lettem csak
népemből egy" - mondja magáról Arany. Mondhatta volna magáról az is, akit
anyjának azért kellett jászolba fektetnie, mert a szálláson nem volt hely számukra.
Harmadik osztály, hátra, hátra! Saját néped és a főpapok adtak át nekem - mondja
majd a jászolban fekvőnek, az immár megbilincseltnek - a római prokurátor.
Királylányok, hercegek puhára esnek, nem keményfából készült jászolra, s nem is
kötözik össze a kezüket. Királyok, hercegek mindig megússzák. IV. Béla is ki tud
menekülni a muhi csatából, hogy aztán Trau várában böjtölje ki a dalmát
tengerparton, míg a tatár hazatakarodik. Későbbi királyaink a török hódoltságot
Bécsben vészelik át, legfeljebb átrándulnak magyar földre, Pozsonyba - koronázásra.
Rákóczi Párizsban és Rodostóban, Kossuth pedig Amerikában és Torinoban eszi a
száműzetés keserű kenyerét. Horthy is megússza egy spanyol kastélyban.
A föld népe - viszont nem ússza meg. Muhi után "bújt az üldöző elől, s kard
nyúlt barlangjába". Ívben hajították a törökök a csecsemőket a Tiszába, míg apjukatanyjukat megkötözve hurcolták Kelet rabszolgapiacaira. Két pogány közt egy hazáért
hullott a kurucok vére. Kivégezték őket Aradon. Tetemeiket rejtik ama parcellák a
Keresztúri temetőben. Aki a jászolban fekszik, az sem menekül. Ady szép szavával:
osztja faj-sorsát.
Ezt a szöveget itt most megszakítom. Akit érdekel a folytatása, vegye elő a
tavalyi adventi naplót, üsse fel a 26. lapot, s ott találja a folytatást.
Városmajor, 2001. november 6.
Másodikra elkészült karácsonyi elmélkedésem címe pedig:
Az Isten bolondsága
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Jézus ezt a "bolond" szót csak köznapi értelemben használta. Bolond az, aki
nem viselkedik célszerűen: aki pl. nem ad, és ezért nincs olaja - ahogy az öt okos és
öt bolond leány példázata mutatja. Hallják is majd a Vőlegénytől: Bizony, nem
ismerlek titeket (Mt 25, 2.8.12). Vagy bolond az is, aki nem az Ország eszményeire
építi házát; mert ez esetben k? kövön nem marad, esik, hullik, romlik minden, nagy
lesz a romlás (Mt 7, 26-27).
Csak Szent Pál, csak annak Első Korintusi levele csavar egyet szavunk
jelentésén, és beszél az Isten bolondságáról: to móron tou theou (1Kor 1,25). Mért
bolond az Isten? Azért, mert hajlandó volt értünk feláldozni a Fiát. De ez a
bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél. Istennek ezt a nagyobb bölcsességét
mondja Pál bolondságnak. Azt, amit evilág nagyjai nem ismertek. Mert ha ismerték
volna, bizony nem feszítették volna keresztre (1Kor 2,8) Jézust. Nem bizony, mert
ezek a nagyok nem tudták, hogy Isten a kereszthalál által volt hajlandó kibékülni a
világgal..., hogy Krisztus vére mossa le az emberiség és minden egyes ember bunét...,
hogy a kereszthalál által van immár szabad utunk az Atyához. - Így Szent Pál.
Sok rosszat vagyok hajlandó elhinni evilág fejedelmeiről (1Kor 2,8), a
"főpapokról, írástudókról, vénekről" s a római prokurátorról is, de ezt nem. Kaifás és
Pilátus nem voltak az emberiség ádáz ellenségei. Csak örültek volna, ha értesültek
volna róla, hogy a golgotai kivégzésnek van egy ilyen üdvös mellékhatása is.
Nemcsak azt érik el vele, hogy nem jönnek a rómaiak, elrontandó a zsidók nemzetét
és a f?papok hatalmát, aminek egyikük, Kaifás örült, s amit a másika, Pilátus sem
bánt. Nemcsak ezt érik el vele, hanem még az is következménye gyilkosságuknak mellékesen vagy nem mellékesen -, hogy minden ember bűne eltörölve, az ellenünk
szóló vádló levél a keresztfára immár feltűzve, azaz hatálytalanítva. Váratlan, nem
szándékolt ráadásként - gyilkosság áfával.
Valószínű, hogy ezt az általános és egyetemes isteni amnesztiát azért sem Kaifás,
sem Pilátus nem ette volna meg, de kifogásuk nem lett volna ellene: Üsse part, ha
még ez is következik politikai bölcsességünkből, mellyel megállítottuk ezt a habajgós
Názáretit, aki majdnem lázadásba sodorta a forró fejű, s eszét gondolkodásra
használni ritkán akaró csőcseléket (zsidóul: am ha arec)! De - Szent Pál vélelmével
ellentétben - ahogy én ismerem evilág fejedelmeit (főpapokat, prokurátort) - bizony
fölfeszítették volna Jézust a fára akkor is, ha valamit fölismertek volna, azaz ha
tudtak volna erről az üdvös mellékhatásról.
A páli teológiával akarlak szórakoztatni bennetek karácsonykor? Ó, nem. Hét
kötetben porosodik az már, várva a hálás utókorra, amely felfedezi majd nagy hír?
szintézisem múlhatatlan - egyelőre ugyan múlik, csak vájt fülűektől olvasott - becsét.
Nem erről a rejtett és titokzatos (1Kor 2,1.7) bölcsességű isteni bolondságról akarok
ma valamit mondani, hanem a nem rejtett és nem titokzatos, hanem Isten nagyon is
nyilvánvalónak tetsző bolondságról. S éppen azt akarom megtudakolni, hogy vajon ti
bölcsességnek gondoljátok-e Istennek ezt a nyilvánvaló bolondságát.
Mi tehát Isten e nyilvánvaló bolondsága? Nem az, hogy halálra akarja adni
üdvösségünk érdekében a Fiát. Nem! - mert nem is akarja. Melyik szülő akarná ezt
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gyermekének? Ellenkezőleg: azt akarja, hogy megbecsüljük (Mk 12,6)! Bolondsága
abban áll, hogy olyasmibe fogott, olyasmit akar, aminek összesen annyi a
következménye, hogy nem becsüljük meg, s ellehetetlenül akárki, aki komolyan veszi
azt, amit Isten akar. Persze, hogy els? helyen a Fia lehetetlenül el. Másodikul, meg
harmadikul, meg negyedikül, stb. pedig az, aki tanítvány lesz az Országban, s az
Országért, amelyet a Fiú meghirdetett az Isten Országaként. Ellehetetlenülnek szép
sorjában. Mind. Az is bolond, aki tenyerébe csap az Istennek, s milyen Isten az, aki
ellehetetlenülésre hívja teremtményét, az embert? A legkevesebb, amit mondhatunk,
hogy elsősorban az Isten. a bolond!
Ezt az elmélkedést is megszakítom. Akit érdekel, hogy miként folytatódik,
megtalálja a folytatást a tavalyi karácsonyi naplóban a 8. lapon.
Városmajor, 2001. november 17.
Aztán átléptük a határt. Melyiket? A század- meg az ezredhatárt, s január első
napján, elmúlván a Szilveszter-éj leírhattuk a harmadik évezred elejét:
2001
Már az év, mint homokóra, fordul: elfogy az ó, most kezd fogyni az új... (Babits)
Tegnap este - az újnak jócskán fogytán - furcsán éreztem magam. Csoporttalálkozóra
mindig úgy megyek, hogy a találkozó egy lépés lesz előre, az Isten Országa felé. A
találkozó tényei viszont hidegzuhannyal öntötték le az álmaim. Tizenkét személyt
vártam. Öt jött el. Kettő kimentette magát, s egyikük végleg. Öt pedig se szó, se
beszéd otthon maradt. Nyomott volt a találkozó hangulata, emiatt is. Hát, van ez így.
Jézus se akárhogyan ment arra a kafarnaumi találkozóra, amelyen bejelentette az Élet
kenyerét, s azzal fejezte be a találkozót, hogy a maradék hűségesektől is meg kellett
kérdeznie: Ti is el akartok menni?
Hajlandó vagyok újra és újra megfeledkezni arról, hogy kinek szegődtem
nyomába. Kinek? A nagy sikertelennek. Mindig sikeres akarok lenni. Este hamar
otthagytam a maradék ötöt, siettem haza a - sebeimmel. Korán lefeküdtem, s Goethét
olvastam. Számoltam, s megállapítottam, hogy e matuzsálemi kort ért férfiút már két
hónappal lehagytam. Igaz, hogy fájtam a délután, de még mindig a pályán vagyok, a
83.-nak a végén. Kialhatom magam, s másnap új reménnyel léphetek tovább. Elég a
siránkozásból. A 2001. évről kell vallanom, nem a tegnap délutáni sebesülésről.
Kaptam valamit ettől az évtől, amit már nem reméltem. Mondok egy bűvös szót:
külföld. Keresztapám pöszönyi volt. Pöszöny - egy kicsi község Vas megyében, a
Rábába ömlő Pinka patak partján. Amikor születtem, a község még Magyarország
volt. Közben hét felé szaggatták hazánk. Pöszöny Ausztriának jutott. Első évemben
keresztszüleimnél még Magyarországon nyaraltam, de 1920-tól már Ausztriában.
Aztán hamarosan meghalt rákban keresztmama, s kénytelenek voltunk beérni a
sorosksári, gárdonyi, szadai, a nem-külföldi nyaralásokkal.
'39-ben, a világháború előestéjén még két hónapra kimehettem Münchenbe
német szóra, aztán egy jó darabig az volt boldog, aki nem került külföldre hadifogolynak. Magamfajta rossz káderre pedig ráborult a szovjet éjszaka. Csak a
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tágított egérfogóra volt lehetőségem: voltam a Tátrában, Krakkóban, Erdélyben, s
nem is álmodtam nyugatról. A Párt ugyan kiengedett volna Rómába az inkvizíció
elébe, csak nem engedett volna vissza. Aztán jött a nem remélt glasznoszty meg
peresztrojka, s '89 utolsó napjaiban nyugati útlevelet kaptam. Januárban aztán - több
mint ötven év után - újra láthattam Bécsnek büszke várát.
Ekkor már '90-et írtunk. Ez évben bejártam Dél-Németországot, láttam Amerikát
a vízeséssel, majd voltam Grázban meg
Pöszönyben, keresztapa
másodikházasságából származó gyerekeinél is, s végül Belgiumban-Hollandiában:
Leuwentől Amszterdamig. '91-ben Rómában s Nápolyban, majd Schwechatban,
Pozsonyban s újból Bécsben. '92-ben hét hetet töltöttem Amerikában és Kanadában,
majd voltam megint Rómában és Firenzében. '93-ban Genfen keresztül eljutottam a
franciaországi Arbreslig, s volt Ljubljanaban. '94-ben Csehországban és Drezdában.
94-ben egy két hetes európai körúton, eljutva Avignonig, majd meglátogattam
Innsbruckot. 95-ben Genfben, Tübingenben, Salzburgban jártam. 96-ban Párizsban,
97-ben Voralbergben, s 98 januárjában még egyszer Bécsben - a könyvtárakban
okosodni, hogy befejezhessem az Egyetlen szövetség?-et. Mindez pénzembe nem
került, majd mindig előadni hívtak, és sok pénzzel érkeztem haza - ebből tudtam
kiadni a könyveimet. Hívtak ezután is, de nem mentem. Nem bírtam már a strapát. 79
éves voltam. Vége, nincs többé külföld.
A Napló olvasói tudják, hogy nem lett vége. Jó három év után tavaszon egy hetet
töltöttem Erdélyben, szeptemberben újra ott jártam, s Erdélynek csak füttyentenie
kell és megyek újra. Mi történt, bírom a strapát? Ha Erdélyről van szó, akkor még
csak 83 éves vagyok én, kérem szépen, miért ne menjek? Ott az anyanyelvemen
beszélnek. Jézus sohasem ment külföldre. Elég volt neki Izrael. Erdély nekem Izrael.
Városmajor, 2001. november 17.
Hát akkor ezzel kezdem az idei karácsonyi éneket, hogy Erdély nekem Izrael. A
csonka ország is Izrael, s ahol a szó magyarul hangzik a Kárpát-medencében vagy
azon kívül, Moldvában - az nekem mind, mind Izrael. Menjetek csak Izrael házának
elveszett juhaihoz! - mondta a tanítványoknak Jézus, aki nem szír, egyiptomi vagy
perzsa volt, hanem éppen zsidó. Azonos alapon, kötelességen-jogon, sorsonküldetésen - kell mondanom tanítványtársaimnak: Menjünk csak Attila-CsabaÁlmos-Árpád elveszett juhaihoz. Majd mehetünk másokhoz is, ha a mieinket a
vállunkon már hazahoztuk. Siessünk, nem sok időnk van rá. Haldoklik. Kimúlhat
még ebben a században. Mi baja? Nem tol gyerekkocsit, helyette ölebet sétáltat.
Az előrejelzések szerint a század közepére hat és fél millió ember él ebben az
országban, legfeljebb kilenc millió, és nincs előrejelzés arról, hogy lesz-e még a
század végére akár egyetlen millió is, aki még magyarul beszél. Szüleim hét
gyereknek adtak életet. A hét gyerektől - megházasodva, tehát tizennégy embertől született hét gyerek. Ez a hét unoka - megházasodva, tehát ismét 14 személy - eddig
elé hét utódot mutat. A századfordulóban született szüleimnél két életből lett hét élet,
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az utánuk jövőknél 14 életből lett - ugyanennyi. Szüleim megháromfélszerezték az
életet, az utánuk jövők meg csak felényi életet adtak továb; felét annak, amit kaptak.
Általánosítva: a gyerekek 10 millió magyarból ötöt csináltak, az unokák 5 millióból
kettő és felet - két nemzedék alatt.
Az életnek törvényei vannak. Ez előtt két-három évvel a rádió bemondta, hogy
három beiskolázott gyermekből országunkban egy már roma. Ezt az egyharmadnyi
iskolást mondjuk (nem tudjuk pontosan mennyi, de legfeljebb) 900 ezer roma szülő
adta. Tízszer ennyi nem-roma szülő (9 millió) adta a kétharmadnyi iskolást. Egyből
lett egyharmad, tízből lett kétharmad. Ötször szaporább a roma-társadalom a nemrománál. Ezek a gyerekek századunk huszas-harmincas éveiben szülik a következő
nemzedéket; s a statisztika törvényei szerint a beiskolázott gyermekeknek már
legalább a kétharmada lesz roma.
Az életnek törvényei vannak. Az 1920. évi békeszerződés Csehszlovákiának ítélt
hazánkból 4 millió embert. Ebből 1.1 millió volt a magyar és 1,7 millió volt szlovák.
Jelenleg Szlovákiában él 5 millió ember, s ebből fél millió a magyar. A többség
asszimilál. A magyar többség is. A Magyarországon 1880-ban a lakosság 46.6 %-a
vallotta magát magyarnak, harminc év múltán,1910-ben - 54,5 volt ez a %.
Összerakom e két törvényt, s azt mondom, hogy a század második felében a
magyarság csonka országunkban is, jó esetben, harcolni fog kisebbségként
fennmaradásáért. Nem jó esetben pedig feladja nyelvét, s beolvad a romatársadalomba.
Kérdezhetjük, hogy mi történt, mi történik itt? Válaszolok: jobban szeretjük a
pénzt, mint az életet. Előbb a kocsi mint a kicsi - ezzel indult meg a folyamat a 60-as
években, s ez az életellenes gondolkodás képes végezni egy század alatt egy
nemzettel.
Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy Magyarország elveszett juhaihoz
vagyok küldve, amíg még van magyar. Ha nem lesz már magyar, én se leszek
magyar. Magyarnak lenni - ezt nem lehet egyes számban csinálni.
Az állítja le ezt a folyamatot, akinek nem az életszínvonal az Istene. Aki pedig
tud egy olyan kereszténységről, amelyben nyugodtan lehet az életszínvonalat
imádni, az nem ismeri Jézust, aki azt mondja, hogy nem lehet az Istennek és a
Mammonnak is szolgálni.
Prédikálni meg teljesen felesleges. Gyereket kell csinálnia annak, aki nem a
nemzethalálra szavaz. Hogyan lehet a Királyok, Vinczéék, Márcziak, Pálinkások,
Gyombolaiak, Bajnokok, Dévaiak, a 7-16 gyerekesek, meg a többiek hagyományát
folytatni, erről gondolkodhatunk, s eredményre is juthatunk.
Miféle karácsonyi elmélkedés ez? Az egyetlen, amely nem sérti Jézust. És nem
is sért senkit, aki lát. Látja a betlehemi istálló nyomorúságát, szegénységét. Luxusban
nem lehet Jézus követőjének lenni. Hogyan lehet elkerülnünk, hogy egy luxus felé
menetelő társadalomban mi ne luxus irányában meneteljünk - ez az a rejtvény, amit
meg kell fejtenünk.
Aki verset ír, erről írjon! Aki zenét szerezz, erről énekeljen! Aki
kereszténységről beszél, erről beszéljen! Aki misztikára törekszik, el ne feledkezzék a
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gyerekek tisztába tevéséről. Mária, Jézus anyja sok gyereket tett tisztába. Aki
álmodik Isten új népéről, arról álmodjék mindenekelőtt, hogy ennek a népnek meg
kell előbb születnie. Mindenki tehet valamit. Aki már nem tud szülni, fogadhat
házába akár tíz gyereket is, és lehet főállású anya. Egyet nem tehet. Azt, amit a
magyar társadalom tesz. Fut az első, a második, a ki tudja hányadik havi-százezerért.
Nehogy majd az infarktus állítsa meg őt! Imádkozzunk az ámokfutókért: Betlehemi
Gyermek, magyarázd meg a futóknak, hogy csak a szegényeknél lehet békére meg
örömre találni, hogy csak náluk vesz lakást az Isten. Amen.
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Városmajor, 2001. november 18.
Mikor lesz világvége? Az egyházi év utolsó előtti vasárnapja ezt a kérdést
feszegeti. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem ismeri, sem az ég angyalai,
sem a Fiú, hanem csak egyedül az Atya. Melyiket? Amelyik napon és órában Jézus
megjelenik az ég felhőiben – teszi hozzá a lukácsi történethez Márk és Máté
egybehangzó szövege. Csak az Atya ismeri. Ennek a márki-mátéi közleménynek a
rögzítése után kérdezek valamit: Tudjuk-e a valamikor csak elkövetkező nap és óra
mond erről a Fiú. Mi indíthatja – kérdezem – akkor az Atyát arra, hogy elérkezzék e
nap és óra?
Kettőre tudok gondolni. 1. Az emberi nem teljesítette, amire az Atya teremtette
őt. Ezért szakasztja végét a folyamatnak. 2. Nem teljesített az ember, s az Atyának
nincs is reménye már arra, hogy teljesítünk. Nem érdemes tovább várnia, ezért ezt a
kísérletet be kell fejezni, s ezért szakasztja végét a folyamatnak. Ez utóbbi indoknak
van egy b/ változata is: Annyi tellett az embertől, amennyi; sohasem gondolta az
Atya, hogy az ember képes lenne arra, amire megteremtette. Ez esetben sincs értelme
tovább várni. A kettő között az a különbség, hogy az a/ változat esetében az Atyának
volt reménye, hogy teljesítjük, amire lettünk; a b/ változat esetében pedig az Atya
illúziótlan volt: eleve tudta, hogy csak annyi telik tőlünk, amennyi.
Mit gondolt a vég bekövetkezésének vélhető okairól a Fiú? Semmit sem mondott
a vég bekövetkeztének az okáról. De minden arra mutat, hogy az őt hallgató
tanítványi kör megmenekülését akarja biztosítja a vég bekövetkezése: közeledik
megváltástok. Márknál és Máténál: közel van ő, az ajtó előtt. Úgy tetszik tehát, hogy
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Jézus nem gondolkodott évezredekben: Nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg
mindez végbe nem megy. Nem tudta a napot, nem tudta az okát, de a célját ismerni
vélte, s ezért a napot közelinek gondolta.
Nem lett közeli. Nem láttuk még az Emberfiát eljönni a felhőben nagy
hatalommal és dicsőséggel. Pedig Jézus alighanem azt gondolta, hogy az ő Betlehemben megszüle
készülnie munkájával G. Andrásnak, amely egyértelművé teszi majd például, hogy
Jézus legföljebb Jeruzsálem pusztulásáról akart itt beszélni, és semmit sem mondott a
világ végéről. Vagy pedig megmaradok alapállásomban: jók nekünk Jézus szövegei
akkor is, ha a történelem befejezéséről nem voltak információi, s ha voltak, azok a
korabeli zsidó apokaliptika képei voltak – s ezek nem feleltek meg a történelemben
kibontakozó valóságnak. De ne döntsünk most még és hamarjában, hogy melyik a
jobb: egy megnyirbált evangélium vagy egy meg nem nyirbált. Próbáljunk e döntés
nélkül is valaminő eredményre jutni.
A kinyilatkoztatás alapvetően az emberi természetben s ennek okán az emberi
történelemben rejlik: a közös emberi természetből kell olvasnunk Isten gondolatait,
tit
gy tudjuk. Biztosabb eligazító ez, mint a legalább hatezer vallás
egymásnak ellentmondó szent szövegei, krédói, kijelentései. Mit mond az emberi
természet és a történelem kérdésünkről –
nekünk, embereknek? Mert Jézus mintha odaküldene minket válaszért! Mért nem
ítélitek meg magatok
ide is vonatkoztatható szavát. Próbáljuk meg magunk megítélni!
A Földön az élet sok millió éves. A homo sapiens, azaz az Istent és
istennektetszést gondolni képes ember is van legalább százezer esztendős. Attól, hogy
volt egy Jézus, akit a főpapok kivégeztek, miért kellene Istennek nagy hamar
bevégeznie az emberi történelmet? Isten tolmácsai rendre belehalnak küldetésükbe.
Jézus is csak egy ezek közül. A történelem megy tovább. Isten világosan látta, hogy
mekkora az ellenkezés az istennektetsző viselkedés és az ember ettől alacsonyabban
szállni akaró magatartása között. Babits istene nem türelmetlenkedik:
Van időm, én várhatok.
Előttem szolgáim, a századok,
Fújják szikrámat, míg láng lesz belőle…
Az amerikai unitáriusok a múlt század közepén belevették krédójukba: Hiszek az
emberi evolúcióban. Azaz megy az emberiség többre is, mint a múltban. De van
ennek nyoma?
Ma azt mondjuk, hogy a posztmodernben élünk. Azért a posztmodernben, mert
ez a posztmodern már nem hisz a modernben. Mi ez a modern? A felvilágosodás.
Miért nem hisz a posztmodern a felvilágosodásban? Érthető, hogy nem hisz benne,
mert az nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Miben reménykedett a
felvilágosodás? Azt mondta, hogy trónra emeli a hit helyett az értelmet. A hit
annyiféle, ahány ember van. Az értelem közös emberi kincs: a = a és a2+b2=c2. És
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meghirdette az értelmes, nyilvánvalóan az ember javát szolgáló jézusi eszményeket: a
szabadságot, az egyenlőséget és a testvériséget. De egy sokat ígérő 19. század után
megszülte a 20-ikat, s benne a két világháborút, Gulagot és Auschwitzet, Hirosimát és
Nagaszakit, nem szólva Afrika véget nem érő törzsi harcairól. A posztmodern azt
mondja: Nincsen remény, nincsen remény
rösmarty is megfogalmazott.
És mégis, mégis fáradozni kell! Ezt is Vörösmarty mondta. Magam részéről én
hiszek abban, hogy a 20. század – csak intermezzo. Az értelem nem bukott meg, ha
annyi mindent értelmetlenül csinált is az elmúlt század. A törzsi és csoportérdeket
képviselő fundamentalizmusoknak a leáldozásában reménykedek. Hiszek az értelemben, amely átformálhatja hitünket is. Ez az értelem megtaníthat bennünket arra,
hogy az elválasztó hiteket lecseréljük – az egy közös hitre. A hitre abban, hogy jónak
kell lenni. Ez van az emberi természet mélyén. S ezt kell kiforognia a jövőnek, a 21.
századnak, a történelemnek.
Milyen alapon hiszek a jövőben? Látom sok minden egyéb és ellenkező ellenére
is az értelem diadalra juthatásának az alapjait. Most mondok egy szót, amely nem
semmi: demokrácia. Messze van az evangéliumtól. De út az evangéliumhoz. Az
abszolutizmus, az önkény, az arisztokrácia, a hierarchia elvágja az evangélium
érvényesülhetésének útját: a demokrácia pedig megnyitja az utat az Isten gondolata,
az ember számára. Az értelem rájött arra, hogy nem lehet rend a világban, ha nem
biztosítjuk az emberi önkibontakoztatás alapjait. Az értelem rájött arra, hogy az
embernek van méltósága. Hogy ezt a méltóságot tisztelni kell. S akkor is, ha valaki
nő, ha fogyatékos, s ha más a bőrszíne, mint a miénk. Nem lehet az embert lesöpörni
az asztalról. A nő is lehet akármivé: miniszterelnökké vagy pappá-pápává. A
fogyatékosnak is meg kell adni az önkibontakoztatás lehetőségét. A néger, a roma
sem kevesebb, mint a fehér bőrszínű ember. Mindannyian testvérek vagyunk –
mondom Jézussal.
A demokrácia még nem evangélium. Azért nem evangélium, mert krácia.
Uralom és nem
doulia. De mégis elvileg tiszteletben tartja, hogy
a szegénynek is van joga a többre. Vallja, hogy ember és ember között nincs
önbíráskodás. Még egy államelnök sem torolhatja meg a rajta esett sérelmet: csak
várhatja, hogy egy tőle független bíróság kimondja, hogy esett-e rajta sérelem, s mi
módon kell azt jóvá tenni. Az államoknak még van joguk a háborút üzenésre, az
önbíráskodásra, de tiszteletben tartják, ha egy polgáruk ebben a tömeggyilkosságban
nem akar részt venni.
A demokrácia még nem evangélium, mert nem valósult meg benne a mindenkinek egy dénár. De aki szóba áll az evangéliummal, már egyre kevésbé hazudhatja le embervoltunknak ezt a követelményét: nem takarózhat Isten kegyelméből
való uralkodókkal és tévedhetetlen hierarchikus döntésekkel, melyek szerint a
magántulajdon és a gazdagság Isten áldása, meg hogy az evangéliumi szegénységen
csak lelki szegénységet kell érteni, amivel megfér a mérhetetlen gazdagság is.
Mindezeknek alapján a következőket mondhatom: a jézusi tanítás megvalósulásához nem kis időre van szüksége az emberiségnek. Az elmúlt százezer
esztendő nem volt hozzá elegendő. Hiszek abban, hogy az Atya egy kísérletet indított

4

17. napló

el, amikor embert teremtett. Kísérletet az Isten Országa megteremtésére a földön.
Hiszek abban is, hogy ezt Jézus is így látta. Látjuk majd a jövő vasárnap. Ezért aligha
prédikálhatta, hogy a tanítványi nemzedék, a Tizenkettő meglátja őt jönni az ég
felhőiben.
Testvérem, te hiszel-e az emberiség jézusi jövőjében? S e hited bizonyítékaként
le tudnál mondani a magántulajdonról?
Városmajor, 2001. november 25.
Az egyházi év utolsó vasárnapján – Krisztus király vasárnapjának ez évi
evangéliumi szakasza bemutatatja azok sorsát, akik már nem nem-királyok, akiket
legyőztek, testben-lélekben megcsúfolták: ...a főemberek meg csúfolták... mentse
meg magát, ha ő a Messiás... Nem tudott volna az egyház egy alkalmasabb
evangéliumi szakaszt találni a mai ünnepre? Nem, mert nincsen alkalmasabb szakasz
az evangéliumokban erre a célra. Nincsen olyan szakasz, amelyben Jézus csinálja
valakikkel szemben azt, amit vele csináltak. Ha volna is, nem volna alkalmas a
Krisztus királyságát megmutatni és ünnepelni. Miért? Azért, mert nincsen Krisztus
királysága addig, amíg Oszama bin Laden tanítja móresre Busht, vagy amíg Bush
tanítja móresre Oszama bin Ladent. Krisztus királysága csak akkor jön el, amikor kiki saját magát tanítja móresre.
Előveszem a latin–magyar szótárat, s megkeresem benne a móres szót: mosz,
genitívusza: mórisz, többesszáma: móresz. Ebből lett a magyar móres, melynek jelentése: 1. akarat, szabály, 2. törvény, szokás, 3. hagyomány, erkölcs, 4. tulajdonság,
mód, 5. gondolkodásmód, érzület, magaviselet, életmód, jellem. Amíg a keresztre
feszítés, a máglyán elégetés, az agyonlövés, az akasztás, a bombázás vagy a rakétatámadás – az akarat és a szabály, a törvény és szokás, a hagyomány és erkölcs, a
tulajdonság és mód, a gondolkodásmód és érzület, a magaviselet és életmód, amíg
ezek a kivégzés-nemek határozzák meg az emberi jellemet, addig nincsen Krisztus
királysága, nincsen Isten Országa, amelynek királyát ünnepelhetjük.
A tavaszon Erdélyben jártam, s eljutottam Kovásznára is. A plébánoshoz is
eljutott előadásom egy mondata, amely így hangzott: Sem Szent István kardjával,
sem Rákosi Mátyás gumibotjával nem lehet Isten Országát csinálni. A plébános úr,
aki a Szent István király tiszteletére felszentelt kovásznai katolikus templom
plébánosa, azt prédikálta a rákövetkező vasárnapon híveinek a templomban, hogy
felejtsék el, hogy én ott jártam. Rendben, mert azzal még nincsen semmi baj, ha
elfelejtik, hogy ott jártam. De nagyon nagy a baj, ha elfelejtik azt a mondatot is, amit
mondtam. Mert addig a kovásznai katolikusok nem tudják Krisztus királyt ünnepelni,
csak azt a Géza fia Vajkot, aki a móresnek egy szerfelett hatékony formáját találta ki:
négyfelé vágatta Koppányt, s egy fertályt a testéből elküldött a Kovásznához közeli
Küküllővárba is a gyulának, hogy az tanuljon belőle – mórest.
Krisztus királyt nem ünnepelheti az, aki István királyt is, meg Busht is, meg
Oszama bin Ladent is akarja ünnepelni. A különböző kivégzés-nemeknek radikálisan
búcsút kell mondania annak, aki ünnepelni akarja őt. Egyelőre úgy látszik, hogy csak
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úgy lehet Krisztus királyt ünnepelni, ahogy Jézusnak sikerült. A kereszten.
Egészen jól választotta meg az egyház a mai ünnepre rendelt szakaszt.
Városmajor, 2001. november 26.
Az előző Napló-füzet négy évet tekintett át, mert ki akarta egészíteni az 1949 –
1997 évek Bokor-karácsonyairól beszámoló Jászolba fektették kötetet az utolsó négy
év (1998-2001) karácsonyaival. De a folyó eseményeket követő utolsó feljegyzésem
óta már sok idő telt el. Október 20-án számoltam be arról, hogy a végre megjött
esőtől mekkorára nőttek sárga rózsáim, meg hogy megszedtem birsalmafákat
Budaváriban, Zoliékat pedig a szept. 11-i bombázások miatt sürgősen hazaküldték
Beech Grove-ból. S azt is elmondtam, hogy Taszár felé utazva a vagonban mondtunk
el a szentmisét, meg hogy Kaposváron szónokoltam a Kossuth-szobor előtt. Ma meg
a naptár mit mutat? Restancia, elmaradás, lemaradás – minden mennyiségben. Fel
kell dolgozni!
Október 14-én Naplót olvasói levelet kaptam J....faluból: Mostanában annyi
panasz és jaj hangzik tollad alól. Nem tudod, hogy előttem szolgáim, a századok,
fújják a szikrát...? Úgy látszik nem: De hát kinek kell itt ebben a mégátkosabb-ban,
ami Galileából, akarom mondani Óbudavárról jön!? Nekem kell emlékeztetnem téged? Ha Isten bezár egy ajtót, azért teszi, hogy egy szebben menj be. A
kilincslenyomást nem tudod megspórolni. Ha feladod, a langyos tömegnek adod
magad a szájára: Lám nekünk volt igazunk, hogy nem szálltunk be a ringbe. Ha van
célod, akkor a mai ellenzők követőiddé válnak, mert remény itt már csak annak az
ellenkezőjében van, ami van. Várják is, hogy ne sikerüljön Neked. Te döntesz.
Tanítványi tisztelettel...
Üzentem is azonnal J...faluba a tisztes nagypapának – hatvan felé tart már –,
hogy rendben, megnyomom a kilincset, ahogy kívánja. Hogyan nyomom? Úgy, hogy
új meg új Bokor-közösségekbe gyűjtöm, akik hagyják magukat gyűjteni. Meg úgy,
hogy szerkesztem tovább a Koinóniát, meg írom a Naplót, s mindezzel tanúsítom,
hogy én aztán nem adom fel. Meg úgy, hogy panaszolom tovább a panaszolni valót,
és keresem a még szebb ajtót, s hogy kelljen valakiknek az, ami Óbudavárról jön.
Városmajor, 2001. november 27.
J...faluban megnyomják a kilincset. Mifelénk csak ütik a vasat, amíg meleg.
Hamarosan megint üthettem. Egy kislánynak, azaz hogy egyetemi hallgatónak
köszönhetően, aki meghivatott az ELTE egyik duplaórájára előadni. Dátum: 2001.
október 31. Ilyen tisztességben nem volt részem 1948 óta, amikor is a népakarat
eltávolított a debreceni egyetem katedrájáról. Ugyan miért tették ezt velem?
Egyházhűségem miatt, mint klerikális reakcióst távolítottak el, mint akit nem lehet
levakarni püspökeiről. Felkeresett a népileg demokratikus egyetem ifjúsági tanácsa, s
azt kívánta tőlem minden alázat nélkül, hogy tegyek nyilatkozatot, melyben
elhatárolom magam a reakciós Mindszenthy bíborostól, aki nyilvánvalóan s ezért
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tudvalevőleg a nép ellensége. Megalkuvást súroló kompromisszumot ajánlottam fel –
már akkor is; Angel (Öcsi bácsi) szerint: nagy elkenő vagyok. Elmondtam nekik,
hogy a bíboros apám korabeli ember, s én már sok mindent másképpen látok, mint ő.
Üsse part, én elhatárolódom tőle, ha egyidejűleg ők is elhatárolódnak az ő
főnöküktől, Rákosi Mátyástól. Nem értékelték eléggé megegyezési készségemet.
A megbeszélés december 3-án este volt, s december 4-én reggel 7,15 után
bevonultak a debreceni egyetemnek abba termébe, ahol a Bokor első nemzedékének
magyaráztam azon a kora reggelen, hogy miből lehet tudni, hogy Isten mégis csak
van. Soha ennyi embernek egyszerre még nem adtam elő a klasszikus
istenbizonyítékokat, mert bejött vagy kétszáz népileg demokratikus hallgató is. Nagy
volt a terem, elfértek. A Bokor-tagok is voltak vagy hatvanan. (Most, hogy
megvénültem, össze nem tudok szedni ennyi egyetemistát. Nincsen megfelelő terem,
elfelejtettem már a klasszikus istenbizonyítékokat, s kiderült, hogy álságos volt az
egyházhoz ragaszkodásom: csak az ellenség megtévesztésére ragaszkodtam
egyházamhoz.) A nép képviselői becsülettel meghallgatták az istenbizonyítékokat, s
amikor lecsengették az órát, vezetőjük a katedrára penderült, s kinyilvánította, hogy a
nép egyetemén nem taníthat olyan ember, aki nem határolja el magát a reakció
gyalázatos képviselőjétől, azaz Mindszentytől. Magyarázatul még hozzátették, hogy
nem a hittannal, nem az istenbizonyítékokkal van bajuk, csak a reakcióval,
Mindszenthyvel meg velem. Elfértünk akkor ketten egy gyékényen, a püspököm meg
én. Ma már ilyesmiről nem lehetne szó: egy püspök meg Bulányi együtt! Valakinek
gyékényt kellett itt váltania. Valakinek le kellett szoknia arról, hogy ellenkezzék a
népileg demokratikus erőkkel.
Olyan hatásos volt ez a kiutasítás, hogy érvénye 40 esztendővel később, 1989
után is megmaradt. Tudvalevően az egyház ez évben visszanyerte teljes szabadságát.
Újból lehettek egyetemi lelkészek. Én 1948-ban lettem egyetemi lelkésszé, amikor
iskoláinkat államosították, s munka nélkül maradván kinevezett egyházam
Debrecenben az egyetemisták lelkészévé. Össze is gyűjtöttek akkor minket. Shvoy, a
székesfehérvári püspök volt az elnökünk. Alighanem összegyűjtötték az egyetemi
lelkészeket 1989-ben is, de engem elfelejtettek oda meghívni. Aligha azért, mert már
70 éves voltam akkor. Később is elfelejtettek meghívni. 1997 után, amikor
rehabilitáltak püspökeim, akkor is elfelejtettek. A gyékény-váltás lehet az ok: valakik
annyira hozzászoktak, hogy engedelmeskedjenek a pártállamnak, hogy nem tudnak
váltani. Folytatják akkor is, amikor már senki se kényszeríti őket, ’89 után is. Nagy úr
a megszokás..
Így maradtam én ki az egyetemről – úgy látszott: mindörökre. Így lett volna, ha
nincs az a fentebb említett kislány, akit Timinek hívnak. Neki sikerült megtörnie, ami
hatalmas történelmi egyházunknak nem sikerült, az 1948-as népakarat erejét. A
Moszkva téren találkoztunk, s ő elvezetett előadásom színhelyére. Várt ott legfeljebb
húsz egyetemi hallgató meg a tanáruk. Kiérett dolgozatot olvastam fel. Volt ideje kiérni, mert már három évvel korábban megírtam. Elmondtam ezt a szöveget már a
reformátusoknál Tatabányán és Balatonfüreden, az evangélikusoknál a Deák-téren,
magyaroknak Erdélyben, akik reformátusok is, unitáriusok is, katolikusok is –
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Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Kovászna színhelyeken, csak még
katolikus rendezésben nem volt rá alkalmam. De hát nyomom a kilincset, s majdcsak
eljön az órája (Ember, nagy a te hited!).
Az előadás címe: Isten Országának lehetőségei a második évezred fordulóján.
Mi van benne? Az, amit a KIO és a Szent Pál teológiája köteteiből egybegyúrtam.
Tőmondatokban: Jézus elmondta, hogy akkor jönnek rendbe az emberiség dolgai, ha
elkezdjük szeretni egymást. A történeti egyházak mind a mai napig úgy gondolják,
hogy ez nem lehetséges itt, a földön, mert kell nekünk az uralkodás (krácia), a
gazdagság meg a fegyver. A felvilágosodás rájött arra, hogy Jézusnak igaza van, de a
megvalósítás megbukott az emberi tökéletlenségen. A Bokor pedig képviseli, hogy
tökéletesnek kell lennünk, ami összesen csak annyi volna, hogy nem akarunk
uralkodni senkin sem, nem akarunk több Eurot magunknak, mint amennyi másnak
jut, fegyvereket pedig nem használunk, akármit is csinálnak ezért velünk.
A hallgatóságomat főleg egyetemi hallgató nők adták, akik hallgattak. Ott volt a
Regnum két küldöttje is, akik szintén hallgattak. De voltak férfiak is, akik közül az
egyik olyan kérdéseket tett fel, amelyek bizonyították, hogy megértette, amiről beszéltem. S volt ott egy fiatal katolikus pap is, aki csak hápogott, s mindössze ennyit
kérdezett: Maga pap??? Biztosítottam, hogy papirosom van róla. Utána jót
beszélgettem a tanárukkal, s hazamentünk Timivel, akinek üzenem, hogy bizony
elmennék máskor is az ELTE valamelyik termébe előadni, mert 1948 óta sok víz
lefolyt a Dunán, s kiéheztem az egyetemi hallgatókra – még akkor is, ha csak
hallgatnak.
Városmajor, 2001. november 28.
Hamarosan megszólalt a telefon. A Berzsenyi Dániel Gimnázium egy magyartanárnője volt a drót másik végén: Terjéki Ildikó. Ebbe az iskolába jár Kiss –
Kosztolányi házaspár Gábor nevű gyermeke is. Beszélgetésre hívtak. Hamarosan
megállapodtunk a témában: Mi fán terem az Isten Országa? – 2001. november 26. B.
D. G. Azonossági hét. Másokat is hívtak. Az előttem levő duplaórában Konrád
György volt az előadó. Felolvasott, mint én is az ELTE termében. Én nem vittem
felolvasandó előadást.
Egy érettségi előtt állható hölgy, Juhász Katalin ült mellettem a pódiumon.
Látott Csiszér Jenő műsorában nagypéntek éjjel. Megkérdezte: nem önzés-e
részemről, hogy nem lövök? Ha lőnék, életeket menthetnék meg. De nem lövök, csak
azért, hogy ne kövessek el halálos bűnt. Csak azért, hogy a mennyországba jussak. Jó
kérdés. Miért is nem lövünk?
A Bokor fiataljai is ezt a kérdést boncolgatták a novemberi ifjúsági misén:
tétlenkedhetünk-e, ha terrorista van a gépen, s rá akar zuhanni a World Trade Center
épületére? Miért nem lőhetünk avagy mért kell tétlenkednünk, ha a nem tétlenkedés
gyilkosságot jelent? Azt mondtam a Berzsenyi diákjainak-tanárjainak, hogy Jézus egy
elvet, egy magatartást akar bevinni a közgondolkodásba és az életstílusba. Azt, hogy
a gyilkosság nem megoldás. Lehet, hogy meg tudok a gyilkossággal akadályozni egy
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bajt, de megerősítettem azt a végzetes hiedelmet, hogy a gyilkosság eszköz lehet vitás
kérdéseink rendbe tevésére. Ha túljárok fegyveremmel a terrorista eszén, azt tanulja
belőle, hogy másszor jobban fel kell készülnie feladatára. Atombombát kell felvinnie
a gépre, amely akkor is pusztít, s még hozzá: kellő mértékben, ha lelőjük őt. Az elv,
amit képviselünk: a gyilkosság életet pusztít, a gyilkosság életellenes. Akármilyen
nagy jó is jönne ki belőle, nem vehetjük igénybe. Nem volt beszélgetés. Legalább is a
gyerekekkel nem. A fiatal tanárok megszólaltak. Ők nem. Ifj. Kiss Gábor mondhatná
el, hogy mi volt a hatása a gyerekekre annak, amit mondtam. Egy idősebb tanárnő
kérdezte, hogyan lehet csatlakozni hozzánk. Mondtam Adyligetet, Bokorportát. Nem
jelentkezett.
Egész életem tanítványgyűjtés volt, mégis bután halok meg: mert nem tudom,
hogyan megy ez a gyűjtés. A kapitalizmus számlájára írom ezt is. Csak a pénzért
mozdulunk, mert nem lehet kijönni annyi pénzből, amennyi van. Mindenki tudja,
hogy ez nem igaz, mert mindannyian és folyamatosan kijövünk annyiból, amennyink
van. Aki pedig Jézus tanítványa, az kevesebből is kijön, mint amennyije van, mert
legalább tíz százalék a rászorulóké, az éhezőké. Van Jézusnak tanítványa?
Akárhogyan is volt: másfél órát együtt voltam középiskolásokkal a B.D.G.
jóvoltából. A piarista rend nem teremti meg a lehetőséget, hogy én, a piarista,
beszélgethessek diákjainkkal. Attól félek, hogy nem is a püspököktől félnek. Attól
félek, hogy olyan messzire jutottak attól a Jézustól, akire én rátaláltam, hogy ők
maguk, piarista rendtársaim, nem akarják, hogy terjesszem utálatosságaimat a rájuk
bízottak körében. Az ilyen fejlemények miatt vagyok halálos ellensége annak, hogy
az egyház paráználkodik az államhatalommal; értsd: fizettesse magát vele. Ha
fizetteti, akkor csak az számít, hogy jó legyen a hatalom színe előtt..., akitől jön a
pénz, az áldás. Mindegy, hogy ki fizet: Hitler, Sztálin unokái, vagy rendszerváltás
utáni urak. A Mammon – a fizetség, akit az egyházak tökéletesen egybemosnak Jézus
Istenével. És ki nem mossa egybe? Hát a Jézus tanítványai nem mossák egybe. Én
Jézus tanítványa vagyok? És te? Mi erre a mércéd? Jövedelmed hány százaléka?
Hány éve vagy Jézus tanítványa? Előbbre vagy-e, mint amikor azzá lettél? Mint az
első években?
Végül is kaptam egy szép albumot s egy levélkét: Tisztelt Bulányi Úr! A BDG
diákjai nevében köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és részt vett a
beszélgetésben. Juhász Katalin – Gyalázatosnak, igenis gyalázatosnak és Rendünk
szégyenének tartom, hogy nem szólhatok a piarista diákokhoz, akikkel egy városban
élek. Gyalázatosnak tartom, hogy rendtársaim hallgatnak erről, mint a sír. Azt is
furcsállom, hogy a generálisnak öt éve nem volt egy perce számomra. A püspökök
viselkedését már nem furcsállom. Azt sem, hogy Ratzinger nem válaszolt levelemre.
A pápa meg más világban él: gesztusok és vallási cselekmények világában. Kasza
László, Buda Péter, Fekete János írásaival kell beérnem. Mit gondolnak ezek után ők
az egyházról? – ez nem érdekli az egyház embereit. Érdekli ezt az egyházat valami?
Biztos. A jámborság meg a pénz házassága. Kire számíthatnak? Azokra, akiknek
megvan mindenük, ami kell, s ezt még le is akarják öntetni egy kis jámborsággal,
transzcendenciával, isteni igazolással. De Jézustól ezt nem kapják meg, mert Ő

9

17. napló

éhezik, szomjazik, hajléktalan. Csak a pénzünk odaadása által, csak a
szegénységünkkel lehet őt megközelíteni.
Városmajor, 2001. november 29.
A szadai templomban, faluházban Halász Bandira emlékeztünk november 10-e
délután. Legjava erőnkből tettük, mert Bandi is a legjava volt erőnknek. 86. évében
ment örökre és véglegesen haza. Megérezte ezt K. Mari, mert ezt mondta az
egészről: Kettőt lehetett megismerni az emlékezésből: akire emlékeztek és akik
emlékeztek. Keresetlenül azt adtuk, amik vagyunk. A prédikáció, amit mondtam,
megjelent a Koinónia novemberi számában. Most – ellenpontként – arra gondolok,
hogy a legsúlyosabb egyéniségeknek is, amilyen ő volt, nagyon is mértékes, azaz
mérsékelt a hatása.
Szadán a súlypont számomra Zs.... El volt bűvölve Bandi bácsitól, anélkül hogy
megindult volna. Hova? Merre? Nem tudom megfogalmazni. Talán annyit
mondhatok: kitart a maga ateizmusa mellett. És ez baj? Nem tudom. Csak
elgondolkodom. Halász Endre egyénisége sem tudta meggyőzni arról, hogy az ő
oldalán van a helye. Maradt ateista. Azt hiszem valójában csak baloldali maradt, de
olyan csúnya játék folyik a vallás képviselői részéről Istennel, pénzzel, hatalommal,
hogy ateistának is kell maradnia. Üvölteni tudnék... a fájdalomtól, a dühtől. Mert ha
valaki baloldali volt, optált a szegények mellett, preferálta őket, a gazdagokat meg a
pokolba küldte – Jézus volt az. Zs. képtelen közénk állni. Lebírhatatlan fertőzést
kapott. Kapja most is egyfolytában.
Valójában nem értem őt. Az egyházban tökéletesen ellehetetlenültem, de mit változtat ezen az, hogy van az Isten, aki a tapasztalható létet elindította. Ezt az elindítót
Jézus, az abszolút hiteles ember, a maga apjának, eszményképének mondta, s
abbának is – teljes értelmi, akarati és érzelmi ráhagyatkozással. Mit változtat ez Isten
szövetségi hűségén hozzám? Mit változtat ez az én szövetségi hűségemen Hozzá?
Letagadom a csillagot az égről, mert a történelmi egyházak vezetői, az enyém is
paráználkodnak Hitler, Sztálin s a többiek (Antal, Horn, Orbán) kormányaival?
Fizettetik magukat velük. Élni kell, és az élethez pénz és sok pénz kell. S a felsorolt
nevek nem jobb és baloldaliak, hanem mind hatalom- és pénz-oldaliak. Hogyan lehet
baloldaliság mellett máshoz hűnek lenni, mint Jézushoz és az ő Istenéhez.
Elborzadok, ha arra gondolok, hogy Zs. több emberséget lát azokban, akik radikálisan
távol tartják magukat mindentől, aminek istenszaga van. Az igaz embereket
igazaknak látja, a hamisakat hamisaknak, de megbocsáthatatlannak csak az ember
istenkapcsolatát tartja.
Zs. maga mutatta be egyik barátját, aki érdeklődik utánunk. Megbeszéltünk vele
helyet s időt, s érdemes ember vette kézbe, hogy létrejöjjön a találkozó. Nem jött
létre. Egy harmadik: elkérte címem s telefonom, mert okvetlenül beszélni akar velem.
Nem találkoztunk. Bár puhább a lelkük, hajolnának felénk, de... Attól félek, hogy az
a Jézus, aki az evangéliumok lapjain olvasható – nem vonzó. Medjugorésítani kell őt.
Lehet ezt becsülettel csinálni? Elbűvölődni is akarni tőle és kibírni a Golgotát is,
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ahol úgy imádkoznak: Istenem, Istenem, mért hagytál el engem?
Városmajor, 2001. november 30.
Kapom az olvasói leveleket: Jézus nem mondhatta azt, hogy gyűlölnünk kell
apánkat, anyánkat, feleségünket, gyermekeinket, még saját lelkünket is, ha az ő
tanítványai akarunk lenni!
Mit mondok erre? Jézus tisztában volt vele, hogy az
útja a Golgotára visz. Azzal is tisztában volt, hogy a tanítványai útja se kanyarodik
másfelé. Ki szeret kivégződni? Ki szereti, ha a fiát, a férjét, apját kivégzik? Senki.
Azt a jézusi, tanítványi életalakítást mondja Jézus gyűlöletnek, amely ilyen útra visz.
Aki olyan életet él, hogy az Golgotán végződik, az gyűlöli apját, anyját, feleségét,
gyermekét. Lehet értelmező szótárat csinálni. Jézusnál a gyűlölni ige jelenti a sátáni
magatartást is, és a jézusit is, amely halálba viszi a szüleim gyermekét, a feleségem
férjét, a gyermekeim apját, azaz magamat. A halált a Sátán erői osztják! Igaz. Miért
visz ilyen kétértelműséget ebbe a szóba? Aki szereti életét, elveszejti azt – ezt is ő
mondta. A Sátán gyilkos, a jézusi ember is az? Igen, oly értelemben, hogy úgy él,
hogy a Sátánt és embereit arra indítja, hogy meggyilkolják őt. Nem kell letagadni a
csillagot az égről, meg az evangéliumokat fölöslegesen nyirbálni. Bele kell élni
magunkat a jézusi emberek lelki állapotába, hogy megértsük szóhasználatukat.
Börtönéletem második felében fogadalmat tettem: ha nem lehet semmit sem csinálni,
nem kockáztatom tovább az életem, ha egyszer szabadulok! Aztán kikerültem a
börtönből, s egypár év múltán megszegtem a fogadalmam: észre vettem, hogy mégis
csak lehet valamit csinálni.
Másik olvasói levél: Egy vállalati munkatársamnak, aki ateista és pacifista,
odaadtam a két levelet, amit Bushnak és a terroristáknak írtatok. Ennyit válaszolt rá:
Mikor lesz a Bokorból Erdő? Válaszom: amikor nem bánunk el az üzenethordozókkal.
Városmajor, 2001. december 1.
November csúcsa – egy budavári lelkigyakorlat volt. Utána többen beszámoltak
róla. Idézek egyikük leveléből. A Bokor öregjeinek szánom... Ha már elfelejtettűk
volna fél és negyedszázad előtti első lelkigyakorlatukat, hogy emlékezhesseünk.
Nekem jót tett.
Hosszú autózás után megérkeztünk. Éppen időben. Gyors ismerkedés a templom
kapuja előtt a többiekkel. Esti mise. Jelentkező híján Teri néni ministráns és kántor
egyszerre. Milyen jó, hogy a könyörgésben mi magunk kérhetjük az Istent!... Fent bizony nagyon hűvös a levegő. Mindenki magára húz minden magára húzhatót, majd
csend. Baba gyorsan elalszik mellettem. Nekem nem sikerül. Túl sok minden
kavarog a fejemben...
Ebéd. Teri néni katonásan rendezgeti sorainkat. Finom a rakott krumpli. Ebéd
után szieszta. Délután Gyuri bácsi előadása – a KIO és a Pál-szintézis egyben. Végre
nemcsak felfogom, hanem meg is értem, részemmé válik. Esti mise. Életem legszebb
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miséje. Sok-sok sírás, de minden olyan megnyugtató, megnyílik a menny, és én úgy
érzem beléphetek. Józsi és Éva ministrál. Bandi csodálatos dalokat talál a miséhez.
Sírok, de boldog vagyok... Vacsora. Utána idei bor kóstolása, kedélyes kvaterkázás.
Teri néni hordja a sütiket és a gyümölcsöt – desszert gyanánt. Esti program: egyéni
beszámolók az életünkről. Ki, mit tart fontosnak életéből, elmondja. Minden
beszámoló egy külön kis történelem.
Reggel, mise otthon. Tegnap este azt gondoltam, hogy az esti misét nem lehet
túlszárnyalni. Tévedtem. Kezemben a kis tálcán ostyák. Elmondhatom saját
könyörgésemet. Csodálatos. Nehéz megszólalni, de aztán csak sikerül. Éva
következik. Megható, hogy többször is nekirugaszkodik, de a sírás miatt elcsuklik a
hangja. Sírunk sorban, mint a gyerekek. De milyen jó sírás ez! Boldogít! Áldozás.
Milyen más! Foghatom a kelyhet, magam ihatok az átváltoztatott borból. Leírhatatlan
élmény! Szívemre az egész világot! Szeretek mindenkit! Szárnyalás.
Jön a reggeli.
Méltósággal egyetek! – mondja Teri néni. Ilyen ünnepi
hangulatban nem is lehet másképpen. És még mindig lehet fokozni a dolgokat.
Irodalom és történelem óra. Naplórészletek Gyuri bácsitól. Mély gondolatok. Lassan
a magyarság fennmaradása a tét – fogalmazódik meg bennem. Vajon tanulunk-e
belőle? Babits két verse következik. Hallottam már őket, de ez most más. Most
érzem, és részem minden sora. Sinka versei következnek. Csak egy versét ismertem
eddig. Otthon végigolvasom a kötetét. Esti mise. Józsi és Évi ministrál. Gyuri bácsi
folyamatosan mosolyog a mise alatt, mintha már megint a mennyekben járnánk. Az
utolsó vacsora: hidegtál és bőséges mennyiségű süti. Borocska. Na, csak egy pici
pohárral.
Reggel a másfél óra csend elteltével mindenki felolvassa írását, majd megkapja
őrangyalától a neki szóló imát. Engem Éva húzott ki. Szegényt rázza a sírás, alig
tudja felolvasni az imát. Túlontúl angyalinak tüntet fel, pedig csak szeretnék az lenni.
Azért nagyon meg vagyok hatódva. Látszik mindenkin, hogy szívvel és lélekkel
dolgozott. Ki halkabban, ki meghatódva, ki határozottan olvassa fel művét, és adja
elő imáját. Elérzékenyülés, sírás, öröm, boldogság. Záró liturgia, utolsó közös éneklés
együtt: Szeretet áradjon bennünk… Uram, jó nekünk itt lenni! Építsünk három
sátrat! Nem tizenkilencet, mivel ennyien vagyunk.
Ez volt Andrea. Józsi meg arról írt, hogy a Bokornak és a Hang közösségnek
eggyé kell lennie. Csak azért írhatja ezt, mert még nem tudatosította magában, hogy
akik magukévá teszik a jézusi örökséget, azok egyek egymással abban a pillanatban,
amelyikben találkoznak egymással. Ezért nincsen nálunk tagsági könyv és
beiratkozás. S ha közösséget kezd gyűjteni valaki, nem kell rá senkitől engedélyt
kérnie.
Városmajor, 2001. december 2
Írtam egy újévi elmélkedést, s abban idéztem Arany Jánost, egy versét, amelyet
ő az 1853. újévre írt. Ebből az elmélkedésemből hagytam ki ezt az oda-nem-vágó
szakaszt. De sajnálnám, ha nem szolgálhatnék vele. De szolgálhatok, mert a Napló
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nem ismer olyasmit, hogy oda-nem-vágó.
A szövegszerkesztőmnek van nyelvhelyességi szolgálata is. Három hibát is
kimutat Arany János idézett néhány sorában, melyet a Magyar Tudományos
Akadémia Arany János Összes Művei I. kötetének 178. lapjáról – kritikai kiadásból!
– másoltam ki. Senki se bántsa érte szövegszerkesztőmet, mert az csak igazodik az
ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia által 1954-ben kiadott A magyar
helyesírás szabályaihoz. E szabályok következtében a magyartanárok csak helyesírási
kézikönyvekkel ellátva tudnak már magyardolgozatot javítani. Pedig aki hetven éve
meg akart maradni a pesti piarista gimnáziumban, legkésőbb 14 éves korára
megtanult helyesen írni. Nekem is sikerült. Arany János sem azért hagyta ott száz
évvel korábban a debreceni kollégiumot, mert nem sikerült neki. Ennek már vége.
Tudomány lett a helyesírás, amelyet a magyartanárok is holtig tanulnak, s mégis bután halnak meg. A Szabályok summája ez:
1. A lehetőséghez képest híven tükrözi a szavak hangalakját. Ez a kiejtés szerinti
(fonetikus) írásmód.
2. A toldalékos és az összetett szavak többnyire feltüntetik a szavak alkotóelemeit. Ez a szóelemző (etimologikus) írásmód.
3. Vannak esetek, amelyekben – az előzőektől eltérve – ragaszkodik a történetileg kialakult szokáshoz. Ez a hagyományos írásmód.
Arany háromszor is vétett ellenük e rövid pár sorban. Azt írta kétszer is hogy uj,
meg azt, hogy kivánni. A hitvány szalontai parasztok nem nyújtották meg Arany gyerekkorában sem az u-t, sem az i-t. De hát ez régen volt, közel kétszáz éve. Magam
más magyar nyelvterületen nőttem fel: Pesten a Franzstadtban, ahol József Attila. De
ott se nyújtottak: boldog ujesztendőt kivántak rövid u-val, rövid i-vel. A
szégyentelenek! – úgy beszéltek ott a prolik, mint Szalontán a parasztok. Ezért
kellenek kézikönyvek a magyartanároknak, hogy oda tudják magukat meg a mai
fiatalabb magyarokat igazítani a parasztok és prolik helyett az Akadémia
Szabályaihoz. E szabályok nélkül úgy írnánk, ahogy a szalontai meg a ferencvárosi
magyarok beszélnek. Magyarul ugyan, de nem helyesen! Ezer szerencse, hogy a
szabályozók tönkre nem verték Arany János meg József Attila nyelvérzékét.
Van egy forradalmi javaslatom: ne legyen többé rövid i meg hosszú í, ne legyen
többé o meg ó, ö meg ő se, ne legyen többé u meg ú, és ü meg ű se. Könnyebb lesz a
gyerekeknek megtanulni helyesen írni anyanyelvükön. Könnyebb lesz a magyartanároknak javítani a dolgozatokat. S a nagynevű nyelvész professzoroknak sem kell
síkra szállniok a szalontai és franzstadti magyarok ellenében, amikor azok le akarják
írni, amit mondanak s hallanak, azaz igazodni akarnak az Akadémia első
szabályához: fonetikusan akarnak írni. Tanári pályám állomáshelyei is erre indítanak.
Saújhelyen mások voltak a hibák a magyar dolgozatban, mint Tatatóvároson, és
megint mások voltak Debrecenben, mert a kis magyarok mindenütt fonetikusan
akartak írni. Debrecenben nem volt baj, ha le kellett írni, hogy tanító úr, de túl a
Dunán nem így mondták a kis és nagy magyarok, hanem a tanittó úrról beszéltek. De
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baj volt Debrecenben, ha le kellett írni, hogy ők bizony tanúlnak, s a tataiaknál nem
volt baj, mert ők ahogyan kell, rendesen tanultak. Legalább a költők is jól járnának:
ha hosszú hangzóra van szükségük, költői szabadságukban állna, hogy rátegyék a
magánhangzóra a pont helyett a vesszőt; ha pedig rövidre, akkor csak a pontot. S ha
úgy mondja Szalontán vagy Franzstadtban a közmagyar, hogy boldog ujévet kiván, s
ha leírja, amit mond, ne jöjjön piros tintával se magyartanár, se szövegszerkesztő. S a
Zalán futása gyönyörű hexameterjei sem sínylenék meg a helyesírás változásait: Hol
vagyon a ki merész ajakát hadi dalnak eresztvén... Az Akadémia a 19. században
elrendelte, hogy az aki egybeírandó. Arany János tiltakozott ellene, mert megjósolta,
hogy ennek a rendeletnek az lesz a következménye, hogy előbb-utóbb rövidnek
fogjuk ejteni az itt hosszú a hangzót, amitől tönkremennek Vörösmarty s a régi
magyar irodalom hexameterei. Tiltakozhatott, nem hallgattak rá.
Érdemes lenne egy kicsit kitekinteni. A német sógor azt írja egyházat reformáló
buzgalmában, hogy Wir sind Kirche (Mi vagyunk az egyház). Teheti, mert nincs
olyan Akadémiája, amely elrendelné, hogy a hosszú í-t jelölni kell. Már pedig a Wir
szóban hosszú az í. Rövid i-vel ejtve ez a szó egészen mást jelent (wir= mi, Wirr=
zavar). De mégsem keveri össze a sógor a két szót, ha nincs is az írásban
megkülönböztetve a hosszú meg a rövid hangzó. Ismerek egy fél tucat európai
nyelvet, mindegyikből hozhatnék példákat e nagyvonalúságra: hogyan nem jelölik a
magánhangzók hosszú vagy rövid voltát. Tudom, hogy nem illendő ilyen javaslatot
tennem, ha már félszázada elhagytam a szakmát. (Kényszerből tettem: Megértheti a
tanár úr, hogy az ifjúság nevelését nem bízhatjuk magára – mondta a Hivatal;
megértettem, s szakmát változtattam, teológiára adtam fejemet). Most visszalátogatok
az első szerelem hazájába. Csak látogassak! Ki törődik azzal, hogy egy 83 éves
öregember mit javasol? Megbocsátják neki! Legalábbis remélem.

Városmajor, 2001. december 9.
Ma délelőtt 9-tőll 11-ig a szobámban ifjúsági mise volt. Tizennégyen voltunk.
Néhány középiskolás, egyetemisták, három házaspár is volt közöttük. Ezek a misék
két óra hosszat tartanak, és nincs rajta prédikáció. Csak egy kérdő mondat
evangélium után, s aztán megindul a beszélgetés. Már a mise elején megmondtam,
hogy mi lesz a kérdő mondat, amikor felolvastam a misét bevezető Izaiás-idézetet,
amely így hangzott: Sion népe, íme jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket. Ezt
kérdeztem: Titeket hogyan ment meg az Úr? Körben ülték a szépen megterített
miséző asztalkát: Dani és Gyöngy, Virág és Zoli, Zsuzsi és Marci meg a többi.
Meglepte őket a kérdés. Kértek három perc gondolkodási időt. Ilyen válaszokat
kaptam:
– Semmitől. Az önzéstől, de ez nem az Isten érdeme.
– Minden jót megköszönök Istennek..
– Hozzáigazítom az életem, s cserébe megment az örök haláltól.
– Izrael politikai megmentőt várt.
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Megmutatja az önzetlenség útját.
A tudat-átalakítás hozza a megtérést.
Ha Isten nélkül akarom megmenteni magamat, nem sokra jutok.
Olykor nem enged meghalni.
Úgy kell élnem, hogy megmenthessen.
Isten nem nyúlkál bele az eseményekbe.
Hatást gyakorol az emberre, de nem jön az angyal kihúzni a bajból.
Azzal, hogy megbocsát. Azzal, hogy súg.
Butaság várni a megmentésre.
Eldugja előlem a rossz megoldásokat.
Tudtomra adja, hogy van Isten, van túlvilág, s megment az örök haláltól.
Lehetőséget ad rá, hogy ne szúrjam el az életemet.
Ha nem volna túlvilág, még gyilkolnánk is.
Ha te a jót léped, azt mondjuk, hogy Isten megmentett téged.
Nekünk kell elérnünk, hogy megmentsen minket Nekünk kell tennünk...
Megállapítottam ezek után, hogy a valakiket megmentés az Isten részéről
kivételezés volna. Kivétel nélkül minden vallás ezt a kivételezést ígéri. Izrael Istene a
zsidóké, s pofára esnek a filiszteusok, és Isten mindenképpen odaadja nekik az Ígéret
földjét. A filiszteusok, a palesztínok Istene pedig nekik ígéri azt. A keresztények
Istene Szűz Máriát eleve megmenti az eredeti bűntől, s azokat is – utólag – akik
megkeresztelkednek. A vallások mind arról biztosítanak bennünket, hogy az Isten
kiváltságosai leszünk. Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad nyert szép
hazát Bendegúznak vére. A románok Istene viszont ragaszkodik a dákoromán
kontinuitáshoz, s annak Erdély-gyümölcséhez.
Ez a malom nem megy. Sajnos, nem sajnos – az Isten nem a magyarok Istene,
nem is a románoké, nem is a zsidóké, nem is a palesztínoké. Miért? Feleljen rá
Babits Mihály:
Mert nem lehetsz a mérges kis Wotanok
öccse te, egy a sok közül, pogány
csillag, hanem ki eljött, csillagoltó
nap, s kinél kisebb nekünk nem elég:
magyarok és mindenki istene.
Heten voltunk testvérek, s Anyukát cukkoltuk. Vallja meg: hetünk között melyik
a legkedvesebb neki. Felháborodottan tiltakozott. Neki mindegyik egyforma. Így van
velünk az Isten is. Mindegyikűnk az ő gyereke. Nem ismer kivételezést, nem ismer
kiváltságot. Hiába akarnak a különböző vallások meggyőzni minket arról, hogy
sajátos vallásos cselekményeik a legkiválóbb eszközök elnyerni az Isten kegyeit,
kegyelmét. Nekünk csak a magyarok és mindenki Istene – az elég. Akiről Jézus
beszélt, aki ezért az Istenért elment a Golgotára. Ez volt a kiváltsága.
Városmajor, 2001. december 11.
Este meg Adyligeten miséztem. Mást prédikáltam.
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Így misézünk: egy kezdő vers, egy könyörgés, három olvasmány, könnyítésül
közben négy szakasz ének, ezenfelül a mise állandó részei, majd a prédikáció – azaz
egy újabb szöveg. Kétezer esztendő dolgozott ezen az egymásutánon. Ennél jobbat
még nem tudtunk kitalálni. Ha a pap, bár naponta misézik, nem unja, s össze tud
valahogy kaparni magában valami áhítatot, még elviselhető talán, amit nyújt a
közönségnek. Ha nem tud, ha nem elviselhető, akkor esetleg nem jönnek többé. A
szolgáltatást nyújtani a pap dolga. S a közönség igénybe veszi azt, ha akarja.
Más a helyzet, ha közösségnek misézünk. Az belebeszél. No, nem feltétlenül ott
helyben. A múlt héten egy közösségi mise után megszólal a telefon. Egy öreg
motoros, aki már ötven éve hallgatja közösségi miséimet, s túl van a hetvenen,
megmondja a véleményét: In der Kleinen ist die Wűrze. Ha magyarra fordítom, azt
jelenti, hogy sok volt a szöveg. Mitől volt sok? Elhagytam a két első olvasmányt, s
megnyomtam egy gombot a magnómon. Úgy készültem erre a misémre, hogy előtte
rámondtam a szalagra advent első hetének a hét Izaiás-szövegét. Szerelmes vagyok
ebbe az Izaiás nevű harmadfélezer éve élt zsidó költőbe. Nem jött be. Telefonálóm
már a misén elmondta, hogy nem bírja ezt az Izajást, mert olyasmiket mond, amik
nyilvánvalóan lehetetlenek. S utána még fel is olvastam egy magam gyártotta
szöveget arról, hogy Menjetek csak Attila, Csaba, Álmos, Árpád elveszett juhaihoz!
Jó tíz éve a Bokor ifjú papjai előkonferenciát tartottak Pécelen Kaszapék
házában. A Concilium, a hét nyelven megjelenő nemzetközi folyóirat, a belgiumi
Lőweben készült ünnepelni a maga 25. születésnapját. Erre négyen kiutaztunk, s
előkonferencián készültünk fel, hogy méltón képviseljük színeinket. Ökumenikus
gondolkodásunk következtében részt vett ezen a konferencián egy ifjú református
papnő is, aki látogatta akkoriban Kaszapék közösségét. A szentmise felépítéséről
vitatkozunk. Megszólalt: Ne bántsátok már a szentmiséteket. Mert ha egy katolikus
pap hülye, akkor még ott van a mise. De ha nálunk, reformátusoknál hülye a pap,
akkor a vasárnapi istentiszteletünkön nincsen semmi.
De a közösség nem áll szóba azzal a gyakorlattal, hogy a szentmise a pap
szolgálata a kedves hívek részére. Mert a közösségben nincsenek kedves hívek.
Lefordítom latinra ezt a kedves híveket: fideles. Ez annyit tesz, mint hívők. S ebbe a
kategóriába beletartozik az a pap is, akinek jogsija van a szentmise elmondására; s
azok is, akik a misére jönnek, és nincsen jogsijuk. S a szentmisét a hívők óhajtják
kialakítani. Ennek az a következménye a Bokor harmadik nemzedékének a
gyakorlatában, hogy a mise két óra hosszat tart. Negyed óra alatt eljutunk az
evangélium felolvasásáig, s utána a hivők közül valaki – akár a pap, akár a többi
hívőből az egyik, aki vállalkozik rá – megfogalmaz egy kérdést. Akár azért, mert
tudja rá a választ, s kíváncsi, hogy mi is azt gondoljuk-e, amit ő; akár azért, mert nem
tudja s megint kíváncsi rá, hogy mit gondolunk mi: a pap és a nem-pap hívők. Erről
beszélgetünk egy jó órát. Sorban, körben, azaz mindenkit meghallgatva. Esetleg van
második kör is.
Amikor már nem tudunk egymásnak mit mondani, elcsendesedünk, s jön egy
újabb kör: a hívők könyörgése. Itt módja van a miséző papnak, hogy többet beszéljen,
csokorba kösse a tanulságokat. De mindenki imádkozik. Ismét körben és sorban.
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Eddigre eltelt legalább egy másfél óra. Folytatódhatik a szentmise. A hívő nem-papok
énekelnek, s a hívő pap mondja a miseszöveget a felajánlástól az áldozásig. A hívő
pap megtöri a nagyostyákat, s körbe adja a paténát, a hívő nem-papok leveszik a
partikulát, s egyszerre áldoznak a kenyérből. Majd isznak mindnyájan, de nem
egyszerre az egy kehelyből. Aki először vesz részt egy ilyen szentmisén, nem felejti
el, mi történt ott vele. (Lásd: dec.1.)
Most is – Adyligeten – kérdeznie kellene valakinek valamit. Jobb híján kérdezek
én. S mivel akik idejöttek, azzal jöttek ide, hogy legkésőbb hétre befejeződik ez a
szentmise, megint csak jobb híján – válaszolok is a kérdésemre. A kérdésem
kapcsolódik a mise első mondatához: Sion népe, íme jön az Úr, hogy megmentse a
nemzeteket. Kicsit módosítok, s már meg is van a kérdő mondat: Adyliget népe,
elhiszitek-e, hogy jön az Úr megmenteni a nemzeteket?
S most megpróbálok Adyliget népét játszani, és válaszolni: Igen, elhisszük. S
folytatom én magam: Elhiszitek, mert csak a vallásos emberek olyan ütődöttek, hogy
azt hiszik, hogy az Úr szakmája: a nemzeteket megmentés. Ezután bocsánatot kérek a
vallásos emberek adyligeti és nem-adyligeti csoportjától, mert nem ilyen ütődöttek
ők. De ez a bocsánatkérésem rosszabb, mint az előző, a sértegetés. Tudják nagyon jól
a vallásos emberek is, hogy nem az Úr szakmája a nemzeteket megmentés, de ha
szorgalmasan imádkozzák: Uram, jöjj, és mentsd meg a nemzeteket! – azt hiszik,
hogy ez felmenti őket az alól, hogy tegyék azt, amit Isten kíván tőlük. Azt, hogy ők
maguk mentsék meg a nemzeteket.
Meg lehet-e menteni a nemzeteket? Meg lehet-e menteni az emberiséget? Mitől
kell megmenteni? Miféle veszedelem fenyegeti? Kozmikus katasztrófa? Háború?
Kicsik vagyunk a kozmikus katasztrófa elhárításához. A háború elhárításához is.
Összesen csak annyit tehetünk, hogy próbáljuk elviselhetővé tenni az életünket!
Ennek érdekében imádkozunk reggel és este, evés előtt és evés után. Elmegyünk az
iskolába, és ott igyekszünk megállni a helyünket. Hazajövünk, tanulunk és
lefekszünk. Ha befejeztük az iskolát, a munkahelyen csináljuk ugyanazt.
Megházasodunk, s igyekszünk el nem válni. Gyerekeket nevelünk, mint a szüleink.
Vörösmarty ezt így mondta: Az ember lőn és folytatá faját. Ha ezt megtesszük,
megtettük, amit lehet.
Lehet-e valami egyebet is csinálni azért, hogy megmentsük a nemzeteket?
Persze. Osztoznunk kell, ami feleslegesség teszi a verekedést. Ha ezt nem látjuk be,
Isten tökéletesen tehetetlen, nem tudja megmenteni a nemzeteket. Csak mi, emberek,
ha hallgatunk lelkiismeretünk szavára.
Városmajor, 2001. december 16.
A múlt vasárnap Keresztelő János ajkáról hallottuk a fenyegetést: Jézus tűzzel
keresztel meg minket, ami annyit jelent, hogy a pelyvát elégeti olthatatlan tűzben. A
pelyva ellentéte a búzának: Jézus kitakarítja szérűjét. A búzát csűrébe gyűjti, a
pelyvát pedig – ahogyan hallottuk. Izgulhatunk, hogy vajon minek minősülünk
szérűtakarításkor. Búzának vagy pelyvának? A mai, 3. adventi vasárnapon pedig
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Izajás próféta mondja a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön
Istenetek, és bosszút áll, jön Isten és megfizet, megszabadít benneteket! Ez az
ökumenikus fordítás szövege. A katolikus fordítás egy árnyalattal még biztatóbb:
Bátorság! Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen.
Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Rettegjen Asszúr, Babylon,
Gáza... vagy akin a sor! A normál keresztény tudat számára mindebben nincsen
semmi megbotránkoztató. Egy rendes Isten tesz ilyet a maga népéért: Őseinket
felhozád.... Csak az a baj, hogy más népeknek is van Istenűk, s azok a maguk tótjait,
ruszinjait, olájait viszik Kárpát szent bércére, s lesz e bérceken Szlovákia, Ukrajna,
Románia – Bendegúz vérei számára is. S egyelőre semmi nyoma, hogy Bendegúz
véreihez eljöjjön Istenünk bosszút állni és megfizetni azt, amit meg kellene fizetnie.
Klausewitz, a hadi tudományok koronázatlan királya, Bismarck, a vas kancellár,
nézetét osztja: Isten az erősebb hadseregekkel menetel. Amíg Bendegúz véreinek
nincsen ilyenük, nem várhatnak bosszúállást meg szabadítást. De minderre a normál
keresztény tudat nem is gondol, inkább csak reménykedik vagy már nem is reménykedik Izajás szabadító Istenében.
Jézusnak azonban nincs normál keresztény tudata. Ez kiviláglik abból, amit a
mai evangéliumban mond. Mit mond? Agyba-főbe dicséri a Keresztelőt: Nem támadt
nagyobb nála az asszonyok szülöttei között. Miért? Sok okon. Csak egyet emelek ki
közülük: nincs finom ruhája, mert a finom ruhájúak a királyi palotában keresendők.
János is eljutott a pusztából odáig, de csak annak pincéjébe, ahol a rabokat tartják. Az
olyanokat is, akiket Heródiás szép tánca jutalmául lefejeznek. S e nagy dicséretek
után – különös ellenpontként – leteszi Jánost a polcról: De a Mennyek Országában a
kisebb is nagyobb nála. Hát ez hogyan lehetséges? Aki jár hittanra, tudja, mért. A
Mennyek Országának megszületéséhez előbb még Jézusnak meg kell halnia, hogy
kiengesztelje a ránk Ádám vétke miatt engesztelhetetlenül haragvó Mennyei Atyát.
Így aztán kiengesztelődünk az Atyával mi is, ha előbb megkeresztelnek minket, s
mehetünk a Mennyországba. Lesznek ott olyanok is, akiknek finom volt a ruhájuk, s
királyi palotában laktak. Ezek nem számítanak ott nagyoknak? Nem biztos, hogy
nem, mert pl. a magyarok népe közül eddigelé csak papi személyekről meg a királyi
paloták lakóiról tudjuk biztosan, hogy a Mennyországban vannak. Ezeket avatták
szentté, s csak róluk tudjuk biztosan hogy itt vannak. Nekik pedig finom volt a
ruhájuk, amíg alant jártak. Ilyen ruhával nem rendelkezőt, prolit még egyetlen egyet
se avattunk szentté a magyarok közül, s más nemzet fiaiból-lányaiból sem igen.
Akárhogyan is van, akik oda kerülhetnek, végtelenül nagyobbak, mint a Keresztelő,
aki nem kerülhet oda, mert lefejezik szegényt, mielőtt még Jézus megváltaná a
világot, kiengesztelné az Atyát s meg lehetne keresztelkednie. Így gondolta Jézus?
Nem így gondolta. Miért nem? Mert nem járt hittanra.
Hát akkor miért dicsérte, s miért tette le őt Jézus? Sok okon dicsérte, egyet ki is
emeltünk belőle – láttuk. De miért tette le? Én azt gondolom, hogy a szérűtakarítás
miatt. Mert azt gondolta Jézusról, hogy tűzzel fog keresztelni, meg lesz szórólapátja,
meg fog pelyvát égetni. Jézus meg nem bosszúállás céljából érkezik közénk. A
Kárpátokban sem ő teremt rendet, azaz rendre – rendetlenséget. Az ősegyház a

18

17. napló

letevés ez okát aligha találta ki, mert az ősegyház rendet tevő Jézusról álmodott.
Bizonyság rá a Jelenések könyve, amelyben Isten atomháborút hoz a keresztény
vérfürdőket rendező Római Birodalomra. A Jelenések könyvében Isten, bizony
bosszút áll a keresztények kiontott vére miatt, s maga Jézus az, aki a bosszúállás
borsajtóját tapossa. Jól is teszi, csak tenné már – gondolta az ősegyház. Ebből
született meg a Jelenések könyve. De atomháború helyett a Konstantin császárral
kiegyezés biztosította, hogy többé nem végezték ki a keresztényeket. Elég baj volt az,
hogy veszni hagyta Fiát a Golgotán! A Tizenkettő hite ment rá! Úgy kellett Jézusnak
feltámadása után összekaparni őket. Összekaparni új hűségre. Mert ha Isten, akkor
tegyen már valamit! De hát nem tesz semmit, ahogy a múlt vasárnap láttuk, s az ősegyház is tapasztalhatta..
Nyolc napja az Országház utcában Göncz Árpádot, őt is, hallgattam – egy
konferencián, amely az állam világnézeti semlegességéről tárgyalt. Ezt mondta
Göncz: Az állampárt és az egyházak között megkötött kompromisszum
következményeként az egyháztól a „leghívebbek tántorodtak el, mert a hit nem ismer
kompromisszumot”. Az alku sajnálatos módon még ma is érezteti hatását, mivel a
rendszerváltás után az egyház nem élt a megtisztulás lehetőségével. Ha véletlenül a
Bokor is bele tartoznék az említett leghívebbekbe, akkor csak annyi korrekciót kell
fűznöm Göncz megállapításához, hogy nem az egyháztól, hanem csak az egyház
uralkodó rétegétől tántorodtunk el, mert számunkra az egyházat azok alkotják, akik
hisznek a jézusi örökségben, és minden kompromisszum nélkül teszik, ami a hitből
következik. Mi vagyunk az egyház – ha nem tántorodunk el Jézustól. Jézusnak
szórólapát-nélküliségétől sem, és Jézusnak János-dicséretétől sem.
A kompromisszumot pedig mindig azért kötjük, mert finom ruhákban akarunk
járni, meg királyi palotákban akarunk lakni. Amíg püspökeinknek jó volt a hejcei
számkivetés, amíg Mindszentynek jó volt Szabadság téri státusa, addig a Vatikán csak
üggyel-bajjal tudott részleges megállapodást kötni ’64-ben az állampárttal, a
pártállammal. De miután voltak, akik engedelmeskedtek a Vatikán keleti politikájának, s többre becsülték a püspöki palotát s a fekete Mercedesekben suhanást,
mint a rabság és a számkivetés státusát, és mint a hit kompromisszum-nélküliségét,
mindjárt ki tudott bontakozni a megállapodás. – Lékaival, s a többi hasonlóval, az
egyház és a vatikáni politika elkötelezett híveivel
Nem hiába dicsérte Jézus János öltözékét. A hivők kompromisszum-nélküliségének ez a státus-szimbóluma. Amíg a Bokor hűséges tud maradni Jézus szavához:
Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten Országa, addig őrizzük a II.
Vatikáni Zsinat örökségét, amely kimondta az állam és egyház elválasztásának elvét,
amiről Várszegi Assztrik főapát is beszélt a Konferencián. Amíg tudunk nem finom
ruhákban járni, s nem ácsingózni a királyi palotákra. Amíg vissza tudjuk utasítani a
csak a történelmi egyházaknak járó (?) külön pénzeket, addig. Amíg szegények
vagyunk, amíg úgy öltözködünk, hogy senki sem irigyel értük, addig tehetünk
bizonyságot az Isten Országáról, addig miénk az Ország
A Keresztelő magatartása felemás volt. Bízott a szérűtakarításban, ami pedig
rendre gazdagságot eredményez a sikeres takarítóknak, maga mégis lemondott a
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finom ruhákról. Jézus nem vállalta a szérűtakarítást, s nem is reménykedett abban,
hogy neki többje legyen, mint bármelyik embertársának. Nem is volt finom ruhája.
Szemlélete, magatartása nem volt felemás. De érthetően felemás volt ítélete, amit
Jánosról mondott.
Rákérdezhetünk a magunk szemléletére is. Akarunk-e szérűtakarítósdit játszani?
Ha igen, minden reményünk lehet a gazdagodásra. Elutasítjuk a szérűtakarítósdit?
Védtelenné tesszük magunkat vele. Aki nem hajlandó ütni, megnézheti magát, a
ruháját is: nem lesz az finom. Ha el fogadjuk Jézustól, hogy a kardnak a hüvelyében a
helye, elfogadjuk-e ennek szegénység-következményét is? Vagy felemások vagyunk,
mint János, aki elfogadta a szegénységet, de a kardot forgatni akarta. Vagy úgy
vagyunk felemások, hogy a kardot elutasítjuk, de a finom ruhákhoz ragaszkodnánk.
Mindegy. Áll a tétel, hogy minden jószándékú zagyválónál, Jánosnál is – nagyobb az,
aki akármilyen kicsi is, de nem zagyvál. S most jön a kérdő mondat: Tudunk-e az
Országért élni? Úgy, hogy nem fog rajtunk a többet birtokolni akarás kísértése? Igaze a tétel: Addig van Bokor, amíg szegények vagyunk. Ha meggazdagszunk,
összeveszünk egymással, nem értjük már többé egymást. Azok közé tartozom-e, akik
nem zagyválnak, s ezért értik egymást? Vagy semmit sem zagyválok, hanem meg
akarom semmisíteni a gépelterelő terroristát is, és finom ruhákban is akarok járni?
Városmajor, 2001. december 23.
Íme, a Szűz gyermeket fogan és Fiút szül. Máté, Lukács, János megfejeli Márk
evangéliumát. Hozzák ugyan ők is, hogy Jézusnak vannak vér szerinti testvérei és
nővérei, de Máté és Lukács beszámolnak Mária szűzen szüléséről, János pedig
elmondja, hogy kezdetben volt az Ige, s az Ige Istennél volt, s Isten volt az Ige.
Akkorának látják Jézus jelentőségét, hogy születésének körülményeit a
természetfölöttibe tolják: másmilyen volt az, mint akármelyikünké.
Mekkora volt a jelentősége? A törzsi istenek helyett hozta a mindenki egyetlen
Istenét. A törzsi érdekek fölé emelte az ember egyetemes érdekét. A kiváltság helyett
elvvé tette a kiváltságot nem ismerő, és mindenkit kötelező szeretetet. Isten
mindenkit egyformán szeret, s a mi dolgunk is: nem tenni különbséget ember és
ember között.
A keresztények nem tudtak eleget tenni ennek az eszmének. Elvileg sem, a
gyakorlatban sem. Pál már vallást csinál Jézus ügyéből. Egy vallási cselekményt, a
vízzel megöntést, feltétlen feltételévé teszi annak, hogy Isten elfogadjon minket. A
gyakorlatban pedig a keresztények összekeverik Jézus ügyének és egy
erőszakszervnek, az államnak a szolgálatát, amivel gyakorlatilag teszik lehetetlenné a
jézusi szeretet-elv megvalósítását. Az állam a jog elvére épül, a szeretet pedig csak a
kötelességemről akar tudni, a tiédet neked illik tudni.
Újra kell kezdeni Jézust, elkerülve a kétezer esztendő hibáit. A legelső hiba az
volt, hogy új vallást csináltunk. A napokban járt nálam egy eléggé közismert nevű
ember. Megvallotta a Bokor iránti szimpátiáját és azt, hogy ateista. Keresztény
vallásra kell-e térnie? – kérdezte. Semmiképpen sem – válaszoltam. Járjon a Bokor
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Városmajor, 2001. december 24.
Éjféli misét mondtam Adyligeten. Liturgiát készítettem. Amilyen a misekönyvekben
van. Ezt: Isten hozott Benneteket, Testvéreim, e szentséges éjszakán. Anyánk, az
Egyház a 2. zsoltárral köszönt bennünket: Így szólt hozzám az Úr: Fiam vagy, ma
adtam neked életet. Szól hozzánk is az Úr: Gyermekem vagy, olyan életet adok
Neked, mint amilyent Betlehemben adtam. Fiamon fordult, mit csinált vele.
Gyermekem, rajtad fordul, mit csinálsz vele... Bánjuk bűneinket! Gyónom...
1. könyörgés – Imádkozzunk: Istenünk, Te a Világ Világosságának
felragyogásával tetted fényessé ezt a legszentebb éjszakát. Kérünk, segíts bennünket,
hogy mi is a Világ Világossága legyünk, hogy Veled éljünk és szolgálva szeressünk
Fiaddal s a Szentlélek- kel egységben mindörökkön örökké.
2. könyörgés – Istenünk, kérünk Téged, hogy a felajánlott kenyér és bor úgy
tápláljon minket, hogy Fiadnak igaz tanítványai legyünk, s vele együtt csak éljünk és
szolgálva szeressünk Téged embertársainkban. Jézus a mi Urunk és Testvérünk által.
Prefáció: Valóban méltó és Neked tetsző, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk
Neked, Jézus, a mi Tanítónk által.
Már ezen a szentséges éjszakán elkezdett
tanítani minket. Jászol volt az ágya, szalma a derékalja, istálló a szobája, hogy
megértsük küldetését és a miénket: hozzá igazodni, aki elvezet minket abba a világba,
amelyben a mennyei Atyának minden gyermeke, édes testvéreink, a bőség kosarából
majd egyaránt vehet. Ezért mi is / a betlehemi születésnek örvendező angyalokkal
együtt / a te senkit ki nem hagyó / és mindenkit átölelő szereteted nagyszerűségéről /
neked himnuszt énekelünk.
3. könyörgés – Istenük, segíts bennünket, hogy Fiad testével, vérével táplálkozva
méltó testvérei lehessünk, s csak éljünk és szolgálva szeressünk,
hogy szellem és ne hús tegyen / magyarrá, s nőjünk az ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák, / kiket mennyből táplál a Nap
ahogy szavával s életével ő tanít minket mindörökkön örökké.
Az evangélium felolvasása után persze prédikáltam – egy 35 éves szöveget. A
péceli katolikus híveknek mondtam el 1966 karácsonyán. Arról szól, hogy a
Szentháromságban nincs magántulajdon; meg arról, hogy Jézus tanítványai körében
sincs. Valakik úgy gondolják, hogy csak 1990 óta szövegelek a kommunáról, mert
akkor járt nálam Amerikából egy Hans Maier nevű öreg ember – aki megbolondított.
Itt a bizonyság Isten előtt – tévednek. A prédikáció szövege megtalálható a Koinónia
2002. januári számában: Csak igazságot ne tégy! – ez a címe.
Városmajor, 2001. december 31.
Befejeztük a második ezredévet, s a harmadiknak első évét is. Az ünnepléseken
túl vagyunk. Röviden összegezhetünk. No, nem a kétezer évet, csak az utóját.
Jugoszláviát jól megbombáztuk, de rend még nincsen a Balkánon. Csak a
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Vajdaságban van rend, e száz éve még kétharmad részben magyar-német
nyelvterületen, melyen ma már német nincs, s magyar is alig. Magyart ütni nem
etnikai tisztogatás. Beszélni arról, hogy ütik a magyart – sovinizmusnak,
etnicizmusnak és rasszizmusnak minősül még idehaza is. Száz éve a lakosok
egyharmada sem volt szerb ezen a területen, s ma vitathatatlanul s osztatlanul
Szerbiához tartozik. Koszovóban még ennyi szerb sincs, s az sem lehet más, mint
szerb tartomány – a dicső szerb múlt miatt. Nándorfehérvár Hunyadi János dicső
harcai ellenére is lehet Jugoszlávia fővárosa. Az ősi magyar koronázó város is lehet
nyugodtan Bratislava, Kolozsvár is lehet Funár polgármester játéklabdája.
Demokrácia van, amikor el kell bánni velünk. S nincs demokrácia, hanem hősi
nemzeti múlt, amikor így lehet elbánni velünk. Most vonulunk kifelé végső, maradék
otthonunkból, mert lakás nem tart meg nemzetet, csak síró kisbaba és pelenkamosás.
Elég a siránkozásból. Aki nem szül, nem él. Az ocsút az idő nem szánja...
Aztán Afganisztánt bombáztuk, de ennek eredményeit még nem látjuk. 2002ben melyik ország is következik? Alighanem Közel-Keleten kell majd valakiket
megbombázni, mert hát tűrhetetlen, hogy két és fél millió palesztin nem akar zsidó
lenni. Mért nem tudják lenyelni a zsidó uralmat? Tanulhatnának a magyaroktól.
Három és félmillió magyart csatoltak el 80 éve, s bizony megvárjuk, hogy írmag se
maradjon belőlük. De hát ezek nem magyarok, hanem palesztinok, és ők úgy tudják,
hogy gyilkosságok nélkül meg nem élünk e földtekén. A kőnek röpülnie kell, a
botnak zuhannia, a bombának meg robbannia.
A fontos csak az, hogy tudjuk, ne feledjük, hogy a megváltás harmadik
évezredébe fordultunk, mert Rómában megrendeztük már az Atya évét is, a Fiúét is
meg a Lélekét, s a megfelelő vallási cselekményeket a Szent Péter templom kapujánál
is pontifikáltuk, celebráltuk, perszolváltuk, megcsináltuk. A keresztény egyházak is
túl vannak már karácsonyon, s megünnepelték Jézust, aki megszületett és – Dicsőség
érte Istennek! – megváltotta a világot. Bizony meg! Hazudjon, aki akar, én nem.
Helyette történelmi tényt rögzítek: saját vallásának főpapja kényszeríti az állami
hatóságot a Jézus-gyilkosságra a Golgotán. Jézus pedig meg sem kíséreli, hogy
ellenálljon. Az ilyesmit nem kedveli. A főpapok, írástudók meg vének ízlése viszont
kitartóan hamis (tökmás). A legutóbb sem mondták Bush elnöknek, hogyha Istent
ismer, bocsássa meg már a szept. 11-i akciót. Főpapok,
gyékényen árulnak a megfeszítések s a bombázások levezénylőivel, de imádkoznak a
lebombázottak és a bombázók örök üdvösségéért. Szép tőlük, de én köpnék, ha... S
Jézus hiteles képviselői hol piacolnak? Ugyanott, mert minden vallás katekizmusában
S mit tesznek a hitelnélküli, a rendre eretneknek minősülő képviselők? Csak azt,
amit Jézus. Mondják, amit belülről hallanak. Egészen addig, amíg ki nem közösítik
őket. S közben meg hullnak ide és oda, valakikre a bombák, ügyeink rendezése
érdekében –
megváltás misztériumáról. S hullhat a hitelnélküliek igéje is. Meddig? Akármeddig?
Jézus esetében nem. A bomba reá is hullott. Kibombázták őt e bombázó világból, s
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átment Atyja országába. Nem vádolhatja őt senki cinkossággal: hogy beszélt, beszélt,
de azért jól elviselte, hogy nem őt bombázzák, hanem másokat. Nem viselte el ezt az
Istent megcsúfoló világot. Lehet gondoskodni róla, hogy a hitelnélküli képviselők is
osszák sorsát Annak, akit képviselnek. Igazán lehet? Nemcsak az ateista
szocializmusban? A fogyasztói társadalomban is lehet? Ott is ki lehet közösítődni?
(Akar a fene kiközösítődni! Mért jó az? – közbekiabálások jobbközépről, RegnumFidesz tájékról.) Hogy hogyan, erről mondanék ma valamit – új esztendőben. A
kályhától indulnék. Magyar kályhától, Arany Jánostól, Alkalmi versétől:
Az uj évet (ócska tárgy!) / Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik, / Poharat emelnem.
Mit van mit kivánni még / Ily áldott időben? –
Adjon Isten, ami nincs, / Ez uj esztendőben.
Tisztem azt kívánja, hogy kérjem: ez új esztendőben adja Isten, ami nincs; az ő
Országát, amelyikben nem bombákkal teremtenek rendet. Miféle tiszt ez? A tisztnélkülieké, a hitelnélküli Jézust képviselőké. Ezeknek hivatalból van reményük. Ha
megszűnnének reménykedni, maguk is megszűnnek. Ha nincs már reményük,
felcsaphatnak hiteles képviselőknek. De ha nem csapnak fel, ha ragaszkodnak e tiszt
nélküli tiszthez, arról kell beszélniök, hogy Isten megadja, amit nem hozott meg az óesztendő. Mert szegény ember szándékát boldog Isten bírja. A szegényét. Ezt nem
szabad elvéteniök a tisztnélkülieknek. Mert ha elkezdenek gazdagodni, óhatatlanul
házukhoz áll a tiszt.
Talán ebből lehetne megérteni, miért nyomatékozom a rendszerváltás óta
kitartóan, hogy szerzetes renddé kell válnunk, alakulunk. Védekezésül a gazdagodás
ellen? Igen. Bár van mód gazdagodni szerzetesrendként is, mert a szerzet sem tud
megóvni attól, hogy eladjuk lelkünk az ördögnek, a világnak. Gyerekkorban kell ezt
kezdeni. Mielőtt még odaadjuk energiáinkat, lelkünket családi fészkünk
felépítésének. Utána már nem megy, akármennyire szeretnők is. Példánk reá
tömérdek. Itt is igaz, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Az egyik úr a családi
fészek. Ennek minden idő és minden pénz – kevés. Ha valami csoda folytán
örökölnénk egy amerikai nagybácsitól, öröklés közben megjönne az étvágy, s
hamarosan kevés, vagy csak éppen elég lenne, amit örököltünk. Jézus mindörökre
bezárta a názáreti műhelyt és a házat. Nem tért vissza hozzájuk. Nem is siránkozott,
hogy nem elég, amit kap – annak ellenében, amit nyújt. A tanítványok sem
kevesellették azt: semmiben nem szenvedtek hiányt. Legalábbis Jézus kérdésére, a
három év végén, ezt vallották. Ha családi fészket akarunk építeni, csak perceink
maradnak arra, amihez Jézusnak napi 24 óra kellett. Percekből pedig nem születik
meg az ötlet, hogy mit is kellene tennünk nem a Mammon úr, hanem a másik úr, az
Isten szolgálatában.
Kellene egy jézuspótló csábító, akibe beleszédülnének fiataljaink? Középiskolásként, egyetemistaként, de még a fészekrakás előtt. Nincsen ilyen. Az első
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nemzedéknek is volt csábítója, a másodiknak is. A harmadiknak már nem akadt. A
megváltás elkötelezett szolgálói gondoskodtak róla, hogy Bokorhoz tartozók fel ne
szentelődjenek. A tisztségviselők gondoskodtak róla, hogy ne legyenek. Sem az
evangélium, sem a KIO, sem folytatásai nem pótolták a felszentelt csábítót. – Most
jön a bukfenc, tessék vigyázni! – Úgy látszik nekem ebből, hogy Istennek nincs
szüksége ezekre! Sem felszentelt, sem felszentelés nélküli csábítókra. A harmadik
nemzedéknek sincs. Sajátos a helyzetük. Az első két nemzedék csábítói nőtlen
emberek voltak, s a szocializmusban nőtt fel e két nemzedék. A harmadik
nemzedéknek nincs csábítója, és a piacgazdaságban él. Az első két nemzedéknek még
órái voltak naponként Isten számára, a harmadiknak pedig csak percei. Hiába volna
csábítójuk, felszentelt papjuk, akkor is csak perceik volnának Isten Országa számára.
Akkor is a piacgazdaságban élnének.
Amikor a harmadik nemzedék bevallja magának, hogy csak percei vannak Isten
számára, akkor történik valami. Mi? Megindul egyre hosszabb, egyre tömöttebb
sorban a tisztségviselők felé. Megindul, mert rájött valamire. Mire? A kétezer
esztendős tanulságra. Arra, hogy templomba járni lehet, Istenért még a celibátust is
meg lehet kísérteni, de mást csinálni, mint amit az Úr, a Mammon úr akar, nem lehet.
Elindul, és ami Miklós Imrének, meg Lékainak és társainak együttes erővel sem
sikerült, az a Mammonnak sikerül. Mi? Eltemetni a Bokrot.
Évek óta kieső félben vagyok a Bokorból, ezért aztán kapadozom. Csinálok én
mindent, amit tudok. Hiába. Gúnyolódik… Káromkodik… Igazságtalan… Sokat
beszél és ír...
gondoskodnak róla, hogy továbbra se tudjak. Belevetem magam új feladatokba,
szóban és írásban. Van időd mindent megírni, s hol tartalmi, hol stilisztikai gondokat
ébresztek írásaimmal. Új embe
általános zsugorodás Bokor-évadán. Halkan ugyan, de lelkesedem is értük. Majd
nézd meg őket húsz év múlva!
reménykednék, nem egész életem munkájában? Nem igaz. Nincs erősebb, mint az
első szerelem!
Miben is reménykedem 2002. január 1-én? Abban, hogy Isten képes megadni az
új esztendőben azt is, ami nincs? Istenre tolom, amit nekünk kellene megtenni? Távol
legyen tőlem! De Istent ebből az ügyből még sem hagyhatom ki, mert azért csak ő
hívhatja el Országa szolgálatába, akiket akar. Kiket akar? Akik hagyják hívni
magukat. Akiknek fülük van a hallásra. Azokat, akik nem viselik el, hogy csak
perceket tudnak adni neki. Valakiket, akik rájönnek, hogy ajkukon lehet az Isten
ügye, de vért és velőt – csak a pénzért képesek adni, mert az az úr, mert azzal
vásárolhatják meg azt, ami nem nyűg meg nem muszáj, hanem kell, mert nélküle nem
vagyunk boldogok. (Hogy vele se – erre is rájövünk, de már későn, amikor kicsavart
citromot tudunk csak felkínálni, és nem az ifjúságunkat, az első szerelmet.)
Reménykedem azokban, akik mindezt látva és tudva, képesek egy hatalmas nemet
mondani Eurora, USA-dollárra – csak azért,. hogy ne Kaifás- hanem Isten-irányban
induljanak. Valami olyasmit, amit hazánkban az elmúlt század legkatolikusabb s talán
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egyetlen igazi Jézus-hívője énekelt fogarasi számkivetése idején: Sohasem fordulok
vissza!
Nunquam revertar – mondta Dante hajdan
nunquam revertar – mondanám bár én is
nunquam revertar – harci zivatarban
nunquam revertar – tömlöc éjjelén is
nunquam – legyen az Isten átka rajtam
revertar – bárha beledögleném is
üvölteném én is az ő helyébe’
nunquam revertar – századok fülébe!
Hogy e valakik majd mihez fognak, nem tudom. Nem is nekem kell tudnom. Én
tudtam 36-ban, amikor lenyírattam a hajam. De megtalálják, hogy órákat és egész
életüket is oda tudják adni Neked. Nem és nem és nem! Nem hogy, hanem ha.
Megtalálják, ha órákat s negyven napot tudnak adni Neked. Amikor Jézus elindult
Názáretből, azt hiszem, még nem tudott semmit az evangéliumból. De nyugtalanította
őt, hogy csak percei vannak valamire, amit a Lelke mélyén már azonosított Veled, az
Istennel. Ment a Keresztelőhöz, a nagyhatású csábítóhoz, s nem csábult el. S ment a
pusztába, mert hallotta, amikor a Keresztelő felengedte a vízből: Te vagy az én
szerelmes Fiam! Ment, mert megszólította az Isten. E szólítás nélkül nincsen semmi.
Utána puszta következik, vagy noviciátus, hogy megtaláljuk, hogy mit csináljunk az
életünkkel.
Talán nem is baj, hogy a harmadik nemzedéknek nincs hamelni patkányfogója.
Legalább nem mondhatják majd, hogy agymosásában volt részük ifjúságukban,
amikor órákat tudtak adni Istennek – valami bűvös síp hatására. Nekem sem volt
hamelni patkányfogóm. De volt előttem egy másfélezer esztendős gyakorlat, s
lenyírattam a hajam. A Bokor ítéletet mondott e hajlenyírás tárgyában. A Regnum
számára az a pap, aki megnősült, meghalt. Többet nem veszik igénybe szolgálataikat.
Nekünk testvéreink maradtak, s figyeltünk arra, amit mondtak – továbbra is. Ha jól
döntöttünk, akkor a nő a férfi számára megszűnt istenellenes erő lenni, aki elcsábítja
Istentől, s lehúzza őt a maga párzó és tenyésző világába. Ha jól döntöttünk, akkor a
férfi a nő számára megszűnt istenellenes erő lenni, aki nem engedi, hogy Isten és
Jézus tiszta arája legyen. Ha jól döntöttünk, akkor igaz, hogy a Szentháromság
legkülönb lenyomata a szerelem, a házasság. Ha jól döntöttünk, akkor az Isten hívását
akkor is meghallhatjuk, ha házasságra készülünk. Ha jól döntöttünk, akkor az ország
szolgálatába tudunk állni házas állapotban is. Ha jól döntöttünk, akkor fészekrakás
címén sem kell a Mammon szolgálatába állítani életünk. Ha jól döntöttünk, akkor
megértettük az Istent, aki nem a férfiaknak, nem a nőknek, hanem a kettőből lett
egynek, az embernek kínálta fel az Országát.
Végül is odajutok, ahova a decemberi ifjúsági misén: Isten nem menthet meg
minket, bár imádkozni csak úgy tudunk, hogy Ments meg, Uram, minket! Csak mi
teremthetünk bombázás nélküli világot? Igen, de az Isten barátaivá kell fejleszteni
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magunkat. Ez meg istenkapcsolat nélkül nem lehetséges. Próbáljuk tehát e
kapcsolatot:
A virágtalan, a gyümölcstelen ágtól, / A meddőségtől, a lanyhaságtól,
A naptalan és esőtelen égtől: / Ments meg Uram a szürkeségtől!
Arany János 1848-ban tette papirosra, Az örökség címú versében:
Ha minket is elfú az idők zivatarja, / Nem lesz az Istennek soha több magyarja.
Istenem, imádkozom a Bokorért.
– Miért imádkozol? Mert nem tudod elviselni a zsugorodást, melynek törvénye
az elmúlás?
– Igen, ezért.
– Lári, fári! Te szánod a tököt amely egy éjszaka támadt s egy másik éjszaka
elhervadott, amelyért kezed nem munkálkodott; amelyet nem ápoltál, nem neveltél,
lombja alatt csak lustán elhevertél.
– Nem igaz! A Bokorért éltünk és szenvedtünk. Nemzedékek támadtak benne,
amelyeknek felsejlett, hogy Isten nem azért adta az életet, hogy elpusztítsuk, hanem
hogy megőrizzük – kerül, amibe kerül. Kaifás nem verhette szét, amit Jézus akart,
csak a keresztények. A hatalmasok nem verhetik szét, amit megértettünk, csak
magunk. A Bokorért imádkozom, hogy a Bokor ne verje szét a Bokrot, hogy el ne
induljon a Mammon országa felé, s ha elindult, álljon meg és forduljon vissza.
Itt feküszik a szalmán, Jehova. / Mint hontalan szegény, kinek lakása nincs
Egy istállóba jött ide / A mindent alkotó és mozgató Ige.
Ha nincs aranyból s megmarad ami volt, a szalma,
Még ma is állana a Kisded birodalma.
Szegényeké volt az a Birodalom, / Mert Betlehemben nem aranyból volt az alom.
Írta Horváth Béla Frankfurtban 1959 december 1-én – A megváltó üzenet c.
versében.
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Városmajor, 2002. január 1.
„Ha egyház és állam közé nem épül fal, a következmények mind a kettő
sérelmével járnak” – írja Márton László (M.H. 2001. dec. 27.) Úgy gondolom,
érdemes ezzel a megállapítással foglalkozni.
Kezdetben vala a papkirály..., s a papkirály képtelen volt sajátmagában falat
építeni a pap és a király közé, mert egyetlen személyben volt pap és király is. E
kezdet idején egyház és állam közé nem építhető semmiféle fal. Ha építhető lenne,
nagy baj volna, mert a papkirály skizofréniás lenne.
Hamarosan új helyzet adódik. A szakosodás következményeként külön személy
lesz a pap, s külön személy a király, de teljes az egymásra utaltság. A király vívja a
csatát, s a pap imádkozik Istenhez a király győzelméért. A főpap koronázza a királyt,
miután elfogadta személyét. A főpap lesz a királyságban az első közjogi méltóság,
mint volt nálunk is az esztergomi prímás érsek, s nemegyszer még a hadsereg
főparancsnoka is, mint Muhinál, Mohácsnál a kalocsai érsek. Ily helyzetben még
belegondolni is rossz abba, hogy fal épüljön király és főpap, állam és egyház közé.
Miért? Mert a kettő egyetlen és azonos elvet képvisel. Ez a helyzet a buddhista, zsidó,
keresztény, mohamedán, akármilyen királyságokban egyaránt.
Hamarosan ismét új helyzet adódik: a felekezés. Luther, Kálvin s mások
hatására. Protestánsok irtják egymást és a katolikusokat, a katolikusok irtják a
protestánsokat, hogy biztosítsák a megszokott rendet: állam és egyház fal nélküli
együttélését, egymás támogatását. Ha Bethlen Gábor protestáns fejedelem vonul be
Kassára, felakasztatja a katolikus papokat, ha császári generális vonul be, fel-
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akasztatja a protestánsokat. A fejedelmek, királyok, császárok csak magukkal egy
hiten levőt viselnek el, mert csak fal nélkül tud együtt élni az állam és egyház.
A felvilágosodás Istent ismerni nem akarása emeli a trónra az Észt, s utasítja el
az egyházak által képviselt hitet, s megpróbálja térdre kényszeríteni a nagy riválist, az
egyházat. De Napóleon már pár éven belül kierőszakolja, hogy a pápa koronázza őt
császárrá, s bukása után a restauráció igyekszik helyreállítani a fal nélküli régi rendet.
A Habsburg Birodalomban a szerzetesrendeket feloszlató II. József után Ferenc
császár állítja helyre a régi rendet, s nincs még száz éve, hogy Ferenc Jóska, az
apostoli király szereti a regrutát... Észak-Írországban ma sem viseli el a katolikus a
protestánst, s megfordítva. Trianon előtt a szerb, román és szlovák papok templomai,
egyházai e nemzetiségek legfőbb bástyái, s Trianon után a magyar papok templomai,
egyházai az elszakított területeken a magyar nemzetiség legfőbb bástyái. Fal nélkül,
egymagában is hordja a nemzet gondját, reménykedve a falnélküli együttműködés
órájának elkövetkeztében
S az októberi forradalom után SZU-ban s nálunk mi történt? Pillanatokon belül a
moszkvai, a bukaresti pátriárka, meg az esztergomi érsek lettek az ateista rendszer
legfőbb támogatói, hogy protestáns egyházfejedelmeket ne is említsek. Azokat, akik
szerettek volna falat húzni egyház és állam között, likvidálták; hazánkban mind a mai
napig viselik a rendszeridegenség, az államidegenség, az egyház-idegenség bélyegét
magukon. Bizony, mert a Kreml is csak azt tudta elfogadni, hogy az egyház a nagy
honvédő háborúban minden sérelmét felejti, és segít neki. S a Vatikán is mint rothadt
citromot ejtette el Mindszentyt is, a Bokrot is, mert a falat akarták. Senkinek nem kell
a fal: az egyháznak az állam mellett a helye.
S most azon kesereg Márton László, hogy csak intermezzonak látszik Antal és
Horn nyolc éve, s ma már gőzerővel folyik az egyház és az állam közé emelt fal
lebontása. Nem is kell nagyon megerőltetniök magukat azoknak, akik ezen a
lebontáson fáradoznak. A nemzettest szocialista kirablásának negyven esztendeje után
a magyar parlament úgy határozott, hogy az egyházak számára vissza kell adni az
elállamosított intézményeit... de csak az egyházaknak. S a liberálisok bűnbánattal
emlegetik, hogy pártjuk is támogatta a Horn kormányt, egy plusz egyházi juttatásban
az iskolákkal kapcsolatban.
Közös platformon van újból és ma is állam és egyház. S nincs sok csodálkozni
való, ha a vallásos emberek megkeresik azokat a pártokat, amelyektől plusztámogatást remélhetnek; s ha a pártok megkeresik azokat az egyházakat, amelyektől
támogatást (szavazatokat) remélnek. Utóvégre a vallásos emberek is választanak.
Utóvégre a civil-szférának, a hatalmi-szférának is megvannak a maga csatornái,
amelyeken keresztül toborozzák a választókat. Utóvégre senki sem ellensége
magának: jó az egyház barátjának lenni, s jó, ha az állam a barátom.
Kinek jó ez az áhított falfelhúzás? Annak, aki nem akar magának előnyt,
kiváltságot valamelyik párt győzelméből. Annak, aki nem akar magának voksokat
valamelyik egyház támogatásától. A napokban engem is megpróbáltak a választási
kampányba bevonni. Tájékozatlanságból? Egyéb okon? Nem tudom. Minden általam
ismert itthoni pártnak megvan a maga remélt vagy valóságos egyházi hinterlandja.
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Vannak, akik tényleg akarják ezt a falfelhúzást? Remélem, hogy vannak. Azok
ilyenek, akiknek van valami magasabb rendű elvük, mint az az elv, amelyet az államhatalom, s a velük – a mondottak alapján – egy gyékényen áruló egyházak
képviselnek.
Ez a magasabb elv: a kiváltságmentesség. Amit Jézus fogalmazott meg: Szeresd
felebarátodat, mint tenmagadat! Ne tedd a másikkal, amit magadnak nem kívánsz!
Képviseli ezt valaki? Aki többet akar birtokolni, mint embertársa, az nem. Aki
fegyverrel kívánja megvédeni a maga javait, az nem. Sem az egyház, sem az állam
nem ilyen. Ezért árulnak mindketten egy gyékényen, s ezért hoznak létre koaliciókat
– az egyház, az állam kizárásával vagy támogatásával.
Miért is akarok én – Jézus szándékait, s az általa elgondolt egyházat képviselvén
– falat húzni? Mert ha nem húzok falat, csak karikatúra-egyházat csinálhatok: műegyházat. Milyen az? Állami támogatás esetén sírhat, hogy nem veszik igénybe
szolgáltatásait. Ha nem volna állami támogatása, akkor beláthatná, hogy a
társadalomnak, az embereknek nincs szüksége rá s szolgáltatásaira. A tized alapján tíz
család is el tud tartani egy papot. S ha nincs ilyen tíz család, a Jézusnak elkötelezett
ember képviselheti napi kenyérkereső munka mellett is a jézusi eszményeket.
Mindezt megspórolhatom, ha nincsen fal, s az állam pénze biztosítja, hogy
kínálgassam az árúmat, amelyet a társadalom vagy igénybe vesz, vagy nem. De
ennek ára van. Csak olyasmit hirdethetek, ami belefér abba, amit az állam képvisel.
Sőt: Jézus nevében kell hirdetnem azt, aminek az ellenkezőjéért vállalta el Jézus a
kereszthalált – Pilátus és Kaifás trón és oltár szövetségének Golgotáján. Hát ez volna
a Márton László által emlegetett sérelme – az egyháznak abban az esetben, ha nem
épül fal.
És mi lenne az állam sérelme? Ezt egy kicsit nehezebb elmondani, de megpróbálom. Jézus egyháza és mindenféle állam között az az alapvető különbség, hogy
Jézus egyháza nem képvisel csoportérdeket, az állam pedig csoportérdeket képvisel.
Az állam fenntartja a jogot. Ez a jog biztosítja, hogy a gazdag gazdagabb lehessen,
mint a szegény. (Jézus egyháza szerint a szegényeké az Isten Országa, azok a
boldogok; a gazdagok pedig mennek a pokolba. Jézus egyháza túllő a Kommunista
Kiáltványon is, s azt képviseli, hogy mindenkinek csak egy dénár jut, amennyi a
másik embernek is – s ezt Jézus igaz tanítványai be is vasalják magukon – vannak
ilyenek?)
Ez a jog biztosítja, hogy pl. Szlovákiában úgy vonják meg a megyehatárokat,
ahogy megvonják, s a magyarok kimaradjanak azokból a lehetőségekből, amelyek
megilletnék őket, ha nem így vonnák meg a határokat. Ez a jog biztosítja, hogy
tiltakozzanak az ellen, hogy a magyar katolikusoknak legyen Szlovákiában magyar
püspökük. Pedig az 1910. évi népszámlálás szerint a számukra kiszakított területen
élt 1 084 000 magyar és 1 702 000 tót (szlovák). Ez a jog biztosítja az államnak,
hogy etnikai tisztogatást végezzen.
A jog biztosítja, hogy a törvény által védett és nem védett kiváltságokat tartson
fenn. Ha működik az államhatalom területén belül ilyen, az államtól fallal elkülönített
jézusi egyház, akkor nevelődnek ott olyan személyek, akik felemelhetik állampolgári
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szavukat e kiváltságok fenntartása ellen. Ha nem nevelődnek ilyen személyek, akkor
nem figyelmeztetik az államot a maga törvényes és törvénytelen kiváltságfenntartásaira – ez lenne az állam sérelme. (Általában sérelemként éli meg, ha nem
éri őket ez a sérelem: tehát ha figyelmeztetik.)
Az emberiség egy és ugyanazon erkölcsre van meghívva: a kiváltság nélküliség
erkölcsére. Ez az emberi faj és léte fennmaradásának parancsa. A tigriseké, a
kapitalistáké, a terroristáké nem ez. Nem is biztosítja a fennmaradást. Az állam és az
egyház ugyanarra az erkölcsre van meghívva. Nemes verseny alakulhat ki közöttük.
Ha az emberi történelemre visszatekintek, akkor az első három században Jézus
egyháza biztos előtte járt a Római Birodalomnak. A felvilágosodás idején mintha az
állam különb eszményeket képviselt volna, mint az egyházak. De nagy általánosságban nem volt sok különbség köztük. A papok se a holdról jöttek, hanem a
létező társadalmakból kerültek elő. Az antiklerikalizmus abból adódott, hogy a
papoknak jobb dolguk volt, mint a civileknek. Az anti... (s itt most akárhogyan
folytathatnám a megkezdett szót) ...musok általában szintén kiváltságok ellen
tiltakoznak.
Ne döntsek abban, hogy az államok és az egyházak melyike jutott magasabbra a
mondott erkölcsi parancs megközelítésében. De legyen fal közöttük! Azért szavazok
erre, mert fal nélkül reménytelennek látom, hogy az egyház felkapaszkodjék a jézusi
eszmények magasára.
Ennyit Márton László írására. De azért még megtoldom valamivel. Kilenc évvel
ezelőtt írt feljegyzéseimmel, melyet kevesen olvastak, s talán el is felejtették.
Budavári, 1993. február 14.
1993. január 31-én mondtam aranymisémet. A Professzorok Házában, a volt
Pártfőiskolán. Úgy töltöttem el ötven papi évemet, hogy templomainkban nem
kaphattam helyet. Egyházam hazai és vatikáni hierarchiája a jelen óráig
megbocsáthatatlan bűnnek tekinti életutamat.
Amikor barátaim másfél évtizeddel ezelőtt 60. születésnapomat ünnepelték,
egyikük pohárköszöntője így hangzott: Kívánom, hogy minél később fogj hozzá
emlékirataid elkészítéséhez.. Aminek írásába most belefogok, kicsit közelébe jár
annak a műfajnak, amitől óvott. De azért bízom benne, hogy mégsem az fog
kisikeredni belőle. Gondolataim a jelenben járnak. S ha újból és újból vissza is nézek
a múltba, jelen életünk kérdéseire óhajtok válaszolni visszaemlékezéseimmel is.
Dologra hát!
A latin szertartású római katolikus egyházban születtem. Ami tőlem tellett,
odaadtam érte. Tizennyolc évesen lemondtam érte arról, ami akkor számomra a
legnagyobbnak tetszett, a szerelemről. Huszonhat évesen elvállaltam érte az illegális
egyházépítést a bolsevizmusban ellenében. Harminchárom éves voltam, amikor
hazám államügyésze „kötelet" kért számomra a tanácsnak nevezett bíráktól, s
megúsztam egy életfogytiglanival. Negyvenkét éves lettem, amikorra szabadultam.
Egyházamnak nem állt módjában újra alkalmaznia engem, mert a hazai hierarchia
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már tíz évvel korábban megegyezett a pártállammal, hogy ez utóbbi dönti el, ki
érdemes legális papi működésre, és ki nem. Ötven éves koromig ennek következtében
szállítómunkásként kerestem meg mindennapi kenyeremet. A nyugdíj előtti utolsó tíz
évben alkalmi fordítómunkákból tartottam el magam: ógörög, latin, ófelnémet,
középfrancia, holland, búr szövegeket fordítottam az angol, német, francia, olasz
mellett. Munkát kaptam, de munkaviszonyt nem, s így 14 évvel ezelőtt 900 forinttal
mentem nyugdíjba.
Amikor huszonhat évesen elindultam az illegális egyházépítés útján, akkor XII.
Piusz volt a pápa, aki haláláig imádkozott a hallgató egyházért. A hallgató egyház fogalmával szemben áll a bolsevizmussal kollaboráló egyház. A pápa a magyar egyház
élére Mindszenty Józsefet állította, aki letartóztatása, majd megcsúfoltatása előtti napokban még megerősített választásom helyes voltában: Tanár Úr! Párttitkárok
sohasem határozhatják meg az egyház magatartását. Az ősegyház történetét pedig
nem azért tanultuk, hogy régiségtani ismereteinket gyarapítsuk – mondta a prímási
palotában, amelyet akkor már körülvett az ávósok kordona.
Mért is tanultuk az ősegyház történetét? Csak azért, hogy tudjuk mi is, amit
Szent Pál is tudott: Én pedig ne dicsekedjem mással, mint a mi Urunk Jézus Krisztus
keresztjével, akiben nekem keresztre feszült a világ, és én a világnak (Gal 6,14). Ez a
mondat került ötven éve primíciás szentképemre. Ezt választottam ki az aznapi
szentmise, a vértanú Antióchiai Szent Ignác ünnepére rendelt liturgia szövegéből.
Akkor 1943. február 1-et írtunk egy kereszténynek mondott Magyarországon,
amelynek Horthy Miklós kormányzót nem számítva első közjogi méltósága az
esztergomi érsek volt, s amely országban a hatalom és dicsőség nem kicsiny hányada
volt a katolikus egyházé.
Budavári, 1993. február I5.
Magyar honban ki a betyár, ki a szent? – kérdezte a 40-es évek második felében
egy Mécs László-vers. Lehet, hogy nem pontosan idézem. Akkor sem tudott
válaszolni kérdésére társadalmunk, ma sem. A két megválaszolatlanság között van
valami különbség. Akkoriban nemigen mertünk, ma pedig, amikor már jóval inkább
merhetnénk, nem akarunk rá válaszolni.
A mai magyar közéletben az 1956 előtti 11-12 év egyfajta „történelem előtti időnek" számít, mellyel foglalkozzék a szaktudomány, ha jónak látja, de a napi politika
csak az 56-os örökséget emlegeti. Ha mégis visszanyúlik az időben, akkor 1944
előttre gondol: újból és újból elhatárolja magát a nemzeti szocializmus
embertelenségeitől, még annak jelvényeitől is. Teszi ezt egy nagyon furcsa és akart
emlékezésvesztéssel. Nem akar emlékezni arra, hogy 1944 márciusáig a Donnál vagy
másutt ugyan elpusztult vagy másfél százezer katonánk, s arra sem, hogy az ekkor
bekövetkezett német megszállásunkig nem végeztünk ki honfitársaink közül akár
egyetlenegyet sem azért, mert – a hitleri nyomásra megszületett zsidó-törvényeink –
zsidónak minősítették őket. Arra sem kíván a mai közélet emlékezni, hogy amerre
Hitler járt, mindenütt egy szálig elpusztult a zsidóság, kizárólag nálunk maradt

6

18. napló

életben több százezer belőlük. Ez akkor is tény, ha országunk határain túli
haláltáborokban idegen, tehát nem-magyar hatóságok akármennyit is pusztítottak el
zsidó honfitársaink közül.
Az emlékezésvesztés nemcsak ebben nyilvánul meg. Emlegetjük ugyan 56-ot, de
nem emlékezünk. Nagyban privatizálunk, pedig akkor a jelszó ez volt: földet, gyárat
vissza nem adunk. Teljes értékű NATO-tagságra törekszünk, pedig a jelszó akkor az
volt, hogy semleges országgá akarunk lenni, miként Ausztria. A kiáltványok akkor a
bűnösök felelősségre vonását követelték. Az 1956-ot megelőző esztendők bűnöseiről
lehetett akkor csak szó. Ma pedig nem ismer közéletünk ilyen feladatot. Nem ismer,
bár élnek még a fel nem akasztott áldozatok közül. Nem ismer, bár még messze nem
jutott ki a temetőbe az utolsó tagja is annak az apparátusnak, amely a megszállók
nyomására megteremtette a magyar történelem (egyik?) legelvetemültebb
rémuralmát.
Az emlékezetvesztés e rémuralom első, 56 előtti szakaszára vonatkozóan éri el a
csúcspontot. A kommunista Nagy Imre és kommunista társai temetése alkalmából a
Hősök terén tízezrek gyűltek egybe, s e tízezrek csak azért nem voltak ott a 302-es
parcella felavatásánál, mert nem fért ott el ennyi ember. De amikor másfél évvel
később magánpénzből és magánkezdeményezésből felavatták azt a 298-as parcellát,
melynek tömegsírjaiban kétezernyi honfitársunk lett egymásra hajigálva 1945 és
1956 között –magyar állampolgárok hajigáltak magyar állampolgárokat –, akkor alig
néhány százan voltunk jelen beszentelésükön. Magánemberekként voltunk ott. A hat
parlamenti párt egyike sem képviseltette magát. A kormány sem. A köztársasági elnök
sem. Aki megszervezte e 298-as parcella felavatását, azt azóta sajtóbeli izgatás vádja
miatt előbb felfüggesztett fél esztendőre ítélték, jelenleg pedig gyilkosságra felbujtás
gyanújával lakat alatt van. Felkérésére ünnepi beszédet mondtam a parcella-avatáson.
Barátaim azonban óva intettek: szereplésemmel nemcsak személyemet járatom le,
hanem az általam képviselt ügyet is. Vállalni az emlékezést az 1945 és 1956 közti
időre, ez mintha nem illenék bele a 90-es évek politikai életének bonton-jába. Akik
mégis megteszik, lakat alá valók. Akik mégis emlékeznek, lejáratják magukat s az
általuk képviselt ügyet. Mért csak arra a néhány kommunista honfitársunkra szabad
emlékeznünk, akiket kommunista társaik kivégeztek? Mért nem szabad emlékeznünk
arra a sok ezer nem-kommunista honfitársunkra, akiket kommunisták végeztek ki?
Olyan ez az emlékezetvesztési elvárás, mintha nem volna szabad emlékeznünk a
Szálasiék által kivégzett ezrekre, csak arra a néhány pártszolgálatosra, akiket
alighanem azért Szálasinak is ki kellett végeznie hatalmának fenntartása céljából.
Rajk László is méltó az ünneplésre, pedig ő a kommunista rémuralom
belügyminisztere, tehát élenjáróan tevékeny részese és egyik legfőbb felelőse volt
annak, hogy a 298-as parcella tömegsírjai telítődtek. Ne bántsd a magyart! – mondta
Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér. Úgy látszik, ez a tétel ma csak időbeli
korlátozásokkal érvényes: a 45 és 56 közölt megölt magyarokra nem érvényesítendő.
Korlátozások nélkül érvényes azonban a kommunistákra: ne bántsd a kommunistát!
Se 44 előtt (Horthy!), se 44-ben (Szálasi!), még kevésbé 45 után vagy 56 után, és
természetesen 89 után sem bántandó a kommunista. Azt akarom, hogy bántsák őket?
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Semmiképpen sem. Egyszer már fel kell hagyni a megtorlásokkal. Legalábbis
azoknak, akik Jézus tanítványainak vallják magukat. Ilyennek szeretném magamat is,
s ezért a megbocsátást akarom, de nincs kinek megbocsátani, mert senki sem vallja
bűnösnek magát azért, ami 44 után ebben az országban történt. Csak az
emlékezetvesztéssel van bajom.
Egy disszidens magyar mesélte: azért disszidáltam, mert utálom a hazudozást, s
ha itthon maradok, hazudoznom kellett volna, ha élni akarok. Hálával Isten iránt, de
önérzettel is vallhatom: itthon maradtam, nem hazudoztam, s elvállaltam az ezért járó
életteret, amely a zárt intézetek és a segédmunkás-sors között húzódott. Mai végnapjaimban (75. évemben) pedig nem akarok hallgatni, hanem nyomára és okára akarok jutni ennek a lassan-lassan idültté váló memória-vesztésnek. Le kell valahogy
zárnunk a múltat, hogy szilárdabb alapokra építhessük a jövőnket.
Aki a hódítóval együttműködik, az csirkefogó! – oktatta egy apa a 40-es évek
második felében akkor serdülő, 16 éves fiát. Igaz ez? Bethlen Gábor tízezer janicsár
élén lovagolva vonult be Gyulafehérvárra, s szerzett magának a porta –
konstantinápolyi tartózkodása során megszerzett – kegyéből erdélyi fejedelemséget.
Magyar honban ki a betyár, ki a szent?
Budavári, 1993. február 16.
Az elmúlt napokban egyik országgyűlési képviselőnk nyilatkozott a
parlamentben: akármit is csinált hazánkban a Szovjetunió, ez nem változtat azon a
tényen, hogy 1944-45-ben bizony hazánk felszabadítója volt. Ezt az apodiktikus,
úgyis mondhatni: merész állítását érdemes mérlegre tenni. A tények mérlegére. A
„haza" akkor kb. 15 millió embert jelentett, mert nagyjából ennyien éltünk a 38 és 41
között megnagyobbodott országban. A haláltáborokba hurcolás veszélyében levő
sokszázezernyi zsidóság egyértelműen felszabadítóként várta a Vörös Hadsereget.
Azok az ugyancsak százezrek, akik önként Nyugatra menekültek e hadsereg elől,
azok viszont ismét egyértelműen – nem tekinthették felszabadítójuknak az
országunkat elözönlő említett hadsereget. S a többi, a 95%? Java részük éveken
keresztül áltatta és etette magát azzal, hogy majd az angolok szállják meg az
országot. Akik pedig a szovjet megszállásban reménykedtek, azoknak száma alig
érhetett el néhány százalékot. A Horthy-rendszerrel nagyon sokan voltak
elégedetlenek, de nagyon kevesen voltak, akik azt a szovjet rendszerre akarták volna
cserélni. Amikor pedig ideértek a szovjet csapatok, akkor mondhatni: a társadalom
egészére ráült a félelem. A lövedékeken túl féltek a rablásoktól, a nők megerőszakolásától, még inkább a hadifogoly-szedéstől, amit akkor békés építőmunka a
Szovjetunióban névvel illettek. Közülük több százezerre rúg azoknak a száma, akiket
nemcsak elvittek, de akik el is pusztultak útközben vagy a végállomáson.
Megengedem: valakik, akármily kevesen is, várták ezt a hadsereget. Sztálin rémuralmát ezek hazánk szegénysége számára megváltó paradicsomnak álmodták. De
1956 forradalmának egyértelműsége nemigen hagyhat kétséget a tekintetben, hogy ez
az akármilyen szűk vagy nem szűk réteg is a 45 és 56 között eltelt időben elvesztette
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minden illúzióját a szovjet rendszert illetően.
Féltünk. Mindenki félt. Még a kék-ávósok, a palota-őrök, akikre rá voltunk
bízva az ávós intézetekben, azok is féltek. Vigyázban kellelt aludnunk fapriccseinken.
A pokróc fölött kellett lennie kezünknek. Úgy kellett álmunkban is tartanunk, hogy a
júdás-lyukon benéző őr lássa mindegyikünk csuklóját, nem haraptuk, vágtuk-e át ütőerünket. Ha nem látta valamelyikünkét, belerúgott a vaslemez zárkaajtóba, amitől felébredt az egész emelet. Sűrűn előfordult, hogy nem látta, mert álmunkban
megfordultunk. Sűrűn rúgott is. Mesélem az előadómnak, hogy nem tudnak emiatt
éjszuka aludni. Ő értette az őrök rúgási buzgalmát: ha valamelyik rabnak sikerülne
öngyilkossá lenni, tíz évre varrják be az őrt – világosított fel az őrnagy úr. Az őrnagy
úr, de még annak főnöke, Péter Gábor is félt. Volt Rajk-per is! Péter Gábor bölcsen
tudhatta, hogy akármelyikükre sor kerülhet. Sor került rá is. Amikor 1956-ban négy
hónapra újra lakója lettem a Fő utcai műintézetnek – 55 karácsonyán szállítottak át a
Gyűjtőből, mert gyűjtötték már a második Bulányi-per vádlottjait, s nekem kéznél
kellett lennem –, kihallgatásra menőben hallottam is valamelyik zárkából az onnan
jövő kényszerneurótikusan ismételt síró-nyüszítő hangját: Ne bántalmazzák Péter
Gábort, ne bántalmazzák Péter Gábort! Talán Rákosi Mátyás félt a legjobban. Nem
alap nélkül. Őt, a mindent kiszolgálót és mindent végrehajtót is elérte a szovjet
végzet. Mondják, nyomorultul pusztult el valahol száműzetésben. Féltünk és féltünk.
Mindenki félt. Kommunista is, nem-kommunista is. Nem volt kivétel. Abszolút
diktatúra volt a Szovjetunió: egy fölöttünk levő erő kényén-kedvén fordult mindannyiunk élete. S alapelv volt, hogy senki se érezhesse magát biztonságban. – Miket
lehet beszélni a magyar parlamentben? Még a szovjet csapatainak kivonulása után is!
Miket? Nem tudjuk abbahagyni a félszázad alatt begyakorolt, félelmünkben
begyakorolt hazudozást?
Az 1526 utáni másfél százados török megszállás alatt a hódoltságban
begyakorolhattuk, hogyan is lehet egy nemzetnek a hódítóval szemben viselkednie.
Imígyen: a nemesség elmenekült, a föld népe helyben maradt. Helyben maradt,
dolgozott tovább és adózott. Nem csapott fel török katonának, janicsárnak. Nem vett
részt a közigazgatásban. Nem cserélt vallást. Nem lett belőle sem török, sem
mohamedán, mint például a besenyők ivadékaiból, a bosnyákokból akik előbb
nyelvet, aztán a hódoltságuk folyamán vallást is cseréltek. (Érteni vélem a
bosnyákokat. Középkori királyaink sűrűn kaszabolták őket, mert eretnekek,
bogumilek voltak ezek a bosnyákok Miért ragaszkodtak volna egyházukhoz?) A
hódoltsági magyar jobbágyság viszont megmaradt magyarnak és megmaradt
kereszténynek. Igaz, folyamatosan fogyatkozó létszámmal. Így viselkedett az a
magyarság, amely politikailag-jogilag, Verbőczí Tripartitumának értelmében nem
tartozott a nemzethez, hanem a RES (=a dolgok) fejezetben került elemzésre, a
nemesség többi tulajdonának (föld, épület, marha – állatállomány) sorában.
S hogyan viselkedett a politikai értelemben vett nemzet, a nemesség? A nyugati
országrészben kiépítette királyához felzárkózva a kapitányságokat az Adriai-tengertől
a Kárpátokig – egy teljes félkörben. Jobbágyaival karöltve, akik hajdúkként egyfajta
zsoldot alig kapó zsoldos sereget formáltak, vívták a maguk végvári harcaikat – a hó-
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dolt országrészhez hasonlóan fogyatkozó létszámban. E két területrész magyarjainak
viselkedése élesen elüt a magyarság 1944 után tanúsított hódoltsági viselkedésével
szemben. A keleti országrész magyarjainak, azaz nemeseinek viselkedése viszont már
mutat analógiákat.
Míg a középső országrész a felséges padisah territóriumává lett, addig a keleti
országrész a nagyságos erdélyi fejedelemé, ám a török kegyéből: Buda elfoglalása
után II. Szolimán szultán az elhunyt Zápolya János magyar király özvegyét, Izabellát
és csecsemő fiát Lippára küldi uralkodni. Koronázásra sor nem kerülvén János
koronázott király fiából, János Zsigmondból már csak erdélyi fejedelem lesz, és nem
magyar király. E fejedelem és utódai hűbéri adót fizetnek a portának. A 16. század
magyarja ingadozik. Választhat a német király s a török hűbérese, az erdélyi
fejedelem között. Amellé akar állni, aki képes egyesíteni az egész magyarságot a
török elleni harcra. Fráter György Izabellánál kezdi, majd a Habsburgokhoz áll.
Bocskai a Habsburgoknál kezdi, aztán erdélyi fejedelem lesz belőle. A 17. század
elejére illúziónak minősül számukra korábbi reménységük: nincs mód egyesíteni a
magyarságot a török elleni harcra. A 16. században az így vagy úgy választó
nemesség még lehazaárulózza egymást, de a 17. századi gyakorlatilag már
belenyugszik Szolimán 1541-ben kimondott akaratába: a kettéosztottságba. De a csak
vérűkkel adózó nemesek nincsenek meg lóra ülés nélkül. A vallásszabadság
biztosítása címén folyik a csatározás az ország északi részen Várad és Nagyszombat
között. Teljesen értelmetlenül. Bethlen Gábor nem koronáztathatja magát magyar
királlyá, mert tudja, hogy hűbérura, a porta nem járulna hozzá a két országrész
egyesítéséhez. A harcoknak a mindkét oldalon harcoló magyarság pusztulásán kívül
egyéb gyakorlati eredménye nincs. A török engedélyezi ezt a harcot, mert a mondott
egyetlen eredmény a török helyzetét teszi kedvezőbbé. Semelyik országrész
magyarjainak-nemeseinek viselkedése sem tudta megakadályozni a nemzetpusztulást:
azt, hogy a hódoltság előtti jó három milliós magyarság a 17. századvégi létszáma
másfél millió alá süllyedjen. S azt sem, hogy a nemzetiségek aránya viszont a 15.
századvégi 20 %-ró1, ne emelkedjék 60 %-ra. Amíg a nemesség alkotja a natio
hungarica-t, addig a nemzetiségekből származó nemesek is a magyar nemzet
nemesei, akármilyen is a különböző anyanyelvűek szám- és százalékaránya.
Amikorra azonban majd a liberalizmus hatására a jobbágyból polgár lesz, azaz a
jogban a Res kategóriából átkerül a Személyekébe, jelentkezik a nemzetiségi kérdés, s
az ezeréves ország feldarabolásának kikerülhetetlen programja. – Tudatosítanunk
kell: eleink éltek a török időkben úgy, ahogy tudtak. De a nemzetpusztulást
megakadályozni nem tudták. A Porta ereje meghatározó volt abban, hogy mi
történhetett. Elmélkedhetünk arról, hogy miként kellett volna dolgainkat másképpen
csinálnunk, de a tény marad tény: így csináltuk, ennyire volt erőnk.
Csirkefogó az, aki kollaborál? E messzi múltról oly nehéz ítéletet mondani. A jelenről könnyebb?
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Budavári, 1993. február 17.
1945 őszén demokratikusan országgyűlési képviselőket választhatunk. 15%
szavaz a kommunistákra. 1947 őszén újra választhatunk, és 20 % szavaz a
kommunistákra. Figyelembe véve a bőségesen jelentkező választási visszaéléseket,
mondhatjuk: az ország 8o-85 %-ánál többen utasítják el a Magyar Kommunista Párt
célkitűzéseit. Ennek ellenére hódolt voltunknak, a minket meghódító hadsereg
jelenlétének erejében ez a törpe minoritás 1948 végére abszolút teljhatalomhoz jut.
Az akaratának nem engedelmeskedő képviselők vagy kimenekülnek az országból
vagy börtönbe kerülnek. Az engedelmeskedők majd később kerülnek börtönbe mint
befurakodott elemek. Követik őket ezen az úton a mondott párt legbelsőbb körein
belül ellenségnek minősítettek is (Rajk-per). A megfélemlítés ezzel válik teljessé.
Senki sem érezheti magát biztonságban. Éjszaka akárkinél megszólalhat a csengő, s
az így meglátogatott személy eltűnik. Ügye duplanullás és államtitok! Legközelebbi
hozzátartozók is csak hónapok vagy évek múltán kaphatnak róla felvilágosítást. Ilyet:
Életfogytiglani büntetését tölti itt és itt. Nem látogatható, levelet nem írhat, nem
kaphat.
Lehet-e ily körülmények között ítélkezni azokról, akik benne éltek ebben az
egérfogóban? Lehetni lehet, de szabad-e? Megengedett-e erkölcsileg? S lehet-e erre
az itt lefolyt tragikomédiára egyszerűen fátylat vetni? El és letakarni az itt lefolyt
komédiát? Azt, hogy mindez a legszentebb jelszavak nevében történt: a népért, a
szabadságért, a szocializmusért, a demokráciáért, a békéért. Azt a tragikomédiát,
hogy 1945-ben e jelszavaktól is indítva kezdtünk el élni, dolgozni, tervezni,
reménykedni. Elfelejtve mindazt, amit tudtunk már korábban is a Szovjet
Paradicsomról. Azt is, amit folyamatosan tapasztaltunk Sztálin birodalmáról
meghódíttatásunk elejétől fogva. Ki ítélhet felettünk, akik idehaza maradtunk, s
emellett még életben is akartunk maradni?
Ezért aztán, amit most írok, nem számonkérés, csak számvetés. Az a tény indít
számvetésre, hogy voltak olyanok, akik e rémuralom apparátusában részt vettek: magyar állampolgárok tíz vagy százezrei. Aztán voltak olyanok, akik csak sima
párttagok voltak – jóval kisebb kiváltságokat élvezve, mint az előző csoport, de még
mindig felülérvényesülve (tehetségükön és képesítésükön felül) – magyar
állampolgárokból jó félmillió. Voltak, akik nem léptek be a Pártba, csak
megbízatásokat fogadtak el a titkos rendőrségtől. Félek, hogy ezek száma már
milliókra rúg. Ezzel váltották meg a maguk számára az érvényesülés lehetőségét
(tehetségüknek és képesítésüknek nagyjából megfelelőt).
S végül voltak olyanok is, akik az életbiztosításnak ezt a harmadik válfaját sem
tették magukévá, amivel biztosították maguk számára a – biztos alulérvényesülést,
börtönön belül vagy kívül. Mennyien voltak ezek? Börtönön belül vagy hétszázezren!
S kívül? Talán ezt az arányt és számot a legnehezebb felmérni, felbecsülni. Voltak
olyan társadalmi kategóriák, amelyeken belül alighanem mindenkit megkísértettek,
hogy lépjen be a Pártba, illetőleg vállaljon el besúgó szerepet (pl. a papság, a volt
katonatisztek). Egyáltalán nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a beszervezésnek az
értelmiségi foglalkozásokon belül, mint a jóval kisebb társadalmi súlyúnak tekintett
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segédmunkási szintű társadalmon belül. Hogyan álltak helyt a megkísértettek? Azt
hiszem, hogy majdnem sehogy. Voltak olyanok is, akiket jellemük ismeretében a
titkos rendőrség meg sem kísértett. De a megkísértettek között alig lehetett, akik
merte volna visszautasítani a felszólítást a táncra. Azt hiszem, hogy akiket meg
akartak nyerni e szerepre, azokat 99 %-ban meg is nyerték.
Nem ismerem e kérdések sem történelmi, sem szociológiai feldolgozását.
Érthető, hiszen azok, akik ezt feldolgozhatnák, azokba az értelmiségi kategóriákba
tartoznak, amelyeken belül szinte mindenkit megkísértettek, és – feltételezésem
szerint: sikerrel. Hogyan is vállalkozhatnának arra, hogy saját életük rejtegetni való
sebeibe piszkáljanak bele? Hiányolom társadalmunk rajzának, hódolt társadalmunk
rajzának szépirodalmi feldolgozásait. Déry Tibor Niki-je és Rónay György Párduc és
gödölye c. regénye jut csak hirtelenül eszembe. A Bach-korszak társadalmára eső
szorítás összehasonlíthatatlanul kisebb volt, mint az elmúlt félszázados rémuralomé,
mégis volt egy Tolnai Lajos, aki regények sorozatában tartott tükröt nemzetének,
amelyekben főszereplőkké válnak azok a kollaboránsok, akik Jókai regényeiben csak
mellékalakok. Jókai az ellenállókból alkotta meg regényeinek főszereplőit, Tolnai a
megalkuvókból. Nem börtönbeszámolókat hiányolok. Azoknak talán nem is vagyunk
híjával. A börtönön kívüli társadalom, egy hódolt nemzet belső gyötrelmeinek,
mindennapi kényszeres megalkuvásainak hiteles rajzát hiányolom. Alig van ennek
sem akár történeti, akár szépirodalmi feldolgozása.
A magam életének történéseit veszem példának, mint számomra egészen belülről
ismerteket. Hogyan utasít ki engem, a debreceni egyetem katolikus diákjainak lelkészét vagy kétszáz fiatal, akiknek jó része engem személyesen ismer, tisztel és becsül
is. Hogyan kényszerülnek legjobb tanítványaim beállni abba a tüntető oszlopba,
amely megáll a debreceni piarista rendház előtt, hogy ott ütemesen skandálja:
Fasisztákat lámpavasra, / Bulányit is jó magasra, / Húzd meg!
(Tegnap, 2001 okt. 1-én – miközben korrektúrázom e 93-ban írt soraimat, a
posta levelet hoz egy visszaemlékező tűntetőtől: „a Mindszenty-per idején az
egyetemről a csürhe kivonult – köztük mi is, a következményektől félve és a Ti
engedélyetekkel – és ordítva... lámpavasra, Mindszentyt is jó magasra , húzd! –
befordultunk a Szent Anna utcába, elmentünk a rendház előtt – Ti is ott voltatok az
ablakban –, a templom előtt, s megálltunk a plébániánál. Ott egy kis lincs-hangulat
alakult ki ellenünk: nekünk jöttek, hogy mi csak szó nélkül megyünk = vonszolódunk
sápadtan, undorodva, és nem is kiabálunk. Nem tudom, hogy hideg volt-e, de én
rettenetesen fáztam, reszkettem. Nem tudom elfelejteni.)
Hogyan szervezi ezt a tüntetést egy volt tatai piarista diákunk negyedéves
jogászként, aki a tüntetést követő sötét téli estén belopakodik a rendházba, feljön
szobámba és elmondja, hogy disszidálni akar, s ezért neki feltétlenül gyanú felett
állónak kell lennie..., s ezért vállalta el a tüntetés szervezését. Hogyan szerveznek be
ismét legjobb tanítványaim közül nem is keveseket rendőrségi besúgóknak, akik ezt
nekem el sem merik elmondani, hiszen tíz év börtönnel fenyegetik őket, ha elárulják
ezt az államtitkot: jelentéseket kell készíteniök gyóntatójukról. Mert ezeknek nyomán
sűrűsödik meg egy társadalomban a keserűség a bűn- és aljasságtudat
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következményeként. Még a kényszerítettekben is. Mennyivel inkább a kényszer
alkalmazását elvállalókban, akik nem is feltétlenül karrierizmusból adták magukat
erre... Az ezek nyomán kialakuló nemzeti összundor készíti elő az 56-os forradalmat.
Összundor, amelyet leginkább maguk a kényszerítők élnek át, s ennek hatására lesznek reform-kommunistákká.
Rákosi 1944-ben választhatott Kun Béla sorsa meg a majdani pályája között. Ez
utóbbit vállalhatta, vagy a halált. Kádár 1956 novemberében, mint reform-kommunista és a forradalom részese, ugyanígy: csak a halál, Nagy Imre sorsa és a
forradalomnak, mint ellenforradalomnak a véres megtorlása között választhatott.
Ahogyan ez igaz, ugyanígy igaz az is, hogy akik paríroztak a hódítóknak, azok
gazdaságilag is, tanultságilag is a felülérvényesülés pozíciójában érhették meg az
1989. évi fordulatot. S az ezen az áron megszerzett kiváltságaikat a fordulat óta eltelt
esztendők során meg is őrizték.
1. A hódítókat gátlás nélkül vagy gátlásokkal, de azért csak kiszolgálók közül
egyetlen személyt se akasztottak, egyetlen személyt se börtönöztek, egyetlen
személyt se fosztottak meg az elmúlt 40 év alatt „szerzett" javaitól, egyetlen élő
személyt sem bélyegeztek meg erkölcsileg sem. Semmi sem történt e félszázad alatt,
ami miatt bárkit is személyes felelősség terhelne?
2. Hallottam viszont, hogy valaki azt javasolta: tegyen bűnvallomást az egész
nemzet amiatt, ahogyan a hódítókkal szemben viselkedett. Értsd: a hódítókkal
szemben parírozók és áldozataik együttesen. Az ilyen javaslat elgondolkodtatóbb a
fenti pontban felsorolt tényeknél is. (Nem akarunk, és nem akarunk bevallani semmit
sem, következésképpen nincsen átvilágítás és nincsen tisztulás.)Alighanem
tisztességtelenebb az előzőnél.
3. Vétkeztem. Jóvá akarom tenni bűnömet, s legalább részben lemondok
gyávaságom által szerzett javaimról, bocsássatok meg! – ilyen nyilatkozat se
hangzott el a nyolcszázezer párttag Magyarországának egyetlen polgárának ajkáról
sem.
Látható: nem volt bűn, és nem volt bűnös. Nincs bűnbánat, és nem kell senkinek
se bűnbánatot tartania azért, ami történt; s ami bizony úgy, ahogy megtörtént, nem
történhetett volna meg, ha nincs, aki kooperál a hódítóval. Elszámolatlanul marad a
félszázad. Nemzeti önvizsgálat nélkül megyünk a jövő felé. A nemzet lelke mélyén –
a fentiek tükrében – ez húzódik meg: öngyilkos őrült volt az, aki a hódítóval,
„ezekkel" szembeszállt. Csak aljasan lehetett viselkednie annak, aki normális volt!!!
A hódításhoz jó pofát kell vágni! Igazán értelmetlen, hogy még bűnbakot is
keressünk. Aki pedig nem akart jó pofát vágni, ne csodálkozzék azon, hogy nem
kívánatos elem a jó pofát vágásra hajlandónak mutatkozottak körében. A nemzet
értelmisége nem akart áldozattá válni, inkább jó pofát vágott.
A demokrácia pedig, amely néhány éve megszületett, a többség szemléletének
érvényesülését kívánja, és nem a kisebbségéét. A kollaborálók – a többség! A
kisebbség csak diktatúra útján tudna uralomra jutni. Ez véres forradalmat feltételez.
Ez pedig nem jó senkinek. Sem a többségnek, sem a kisebbségnek. A
nagyhatalmaknak pedig igazán nem. A stabilitás a csúcsérték számukra. Hogy
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fizessük az egymillió dollár kölcsönt, amit felvettünk, s ami közben a kapitalista
bűvészmutatványok következtében dollármilliárdokká változott! Minden azt kívánja,
hogy terítsünk fátylat a múltra!
Milyen tanulságot vonunk le ebből a jövő számára'? Miféle erkölcsi tudattal
fogunk hozzá jövőnk építéséhez? Körülbelül ezzel: Az is hülye, aki nem adja el
magát! De az aztán végképpen hülye, aki – lelkiismeretére hallgatva – hajlandó
áldozattá is válni... még saját egyháza ellenségének is minősül.
Budavári, 1993. február 21.
Gyerekkoromtól fogva hallom: az egyház ne politizáljon! Miért? Az egyházat
állampolgárok alkotják. Az egyháztagok egyúttal államtagok, állampolgárok is. Minő
alapon zárjuk ki a politizálás lehetőségéből (kötelességéből!) az állampolgárok bizonyos csoportjait? Mért kiváltságosak az ateisták, akik bizonyára nem egyháztagok? E
kizárást egyetlen alap indokolhatná: az egyháztagok kiskorúak. A gyerekek sem
politizálhatnak, mert kiskorúak. Kiskorú mindaz, aki nem tud és nem is akar felelősen
dönteni, hanem elfogadja, hogy döntési szituációban meg kell kérdeznie apukájától,
hogy mit is kell csinálnia. De ez sem indokolja a tételt. Mért? Mert az egyházi függőségűek a papjaikat kérdezik meg, miként politizáljanak, s az egyéb szervektől függők
pedig a maguk szervezetének vezetőit. Van az egyháztagok között is önálló
gondolkodású ember, s van a civil szervezetek tagjai között is olyan, aki nem önálló.
Egészen más, ha valaki akárminő meggondolásból lemond arról, hogy politikai
szerepet vállaljon. Ismét egészen más dolog, ha a törvény bizonyos funkciók betöltőit
kizárja az aktív politikai szerep vállalásának lehetőségéből. A politizálás emberi jog, s
valakik számára kötelesség is lehet. A fenti jelszó mögött egy kétértelműség húzódik
meg: egyházat mondanak, és az egyház vezetőire gondolnak a jelszó megfogalmazói.
Ha az egyház nem megy szavazni, nem jön össze az ötven százalék. De az egyház vezetőire vonatkozóan is irreális ez a kívánalom: mindenkinek joga van befolyásoltatni
magát a számára tekintélyt hordozó személyektől. S mindenkinek joga és kötelessége
is lehet, hogy befolyásolja azokat, akiket tud. Ha pap, akkor is. Csak viselje a
következményeket. A hatalom részéről is, a rábízottak részéről is.
És Jézus? Isten Országában gondolkodott. A kikényszeríteni tudó, a törvényes
hatalmat elutasította magától: csinálja az, aki még nem érti, hogy mi fán terem az
Isten Országa. Jézus csak a szeretet nem kényszerítő hatalmát ismerte. De azért, ha
ma élne, szavazni bizonyára elmenne. A tisztább, az önzetlenebb jelöltre adná
szavazatát.
Budavári, 1993. február 23.
a/ Szenvedni lehet muszájból: rám tör a betegség, a természeti katasztrófa, a
baleset. b/ Szenvedni lehet szabadon választott magatartás következményeként:
mások mérik reám ezt a szenvedést, mert nem teszem, amit kívánnak tőlem. Nem
tehetem. A lelkiismeretem nem engedi, hogy tegyem. c/ Szenvedni lehet a szenvedést
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választva: túl böjtön és önmegtagadáson… Tehát nem eszközként, hanem életútként
választva azt.
Az első fajta szenvedés, természetesen együtt jár az élettel; mérsékelgethetjük,
de kikerülni nem tudjuk, mert az életnek mindenképpen a halál a vége. A második
fajta szenvedés – a jézusi. Sok néven nevezhetjük: isteni, természetfeletti, az
emberméltóság létszintjén jelentkező..., de el- és kikerülhető. A harmadik –
természetellenes: ösztönbetegségből fakadó vagy felettes éntől diktált ideológikus,
álmisztikus.
Jézus betegeket gyógyított, s tanítványainak is feladatává tette a betegek
gyógyítását. Leküzdendőnek gondolta tehát az efajta szenvedésünket. Kiiktathatónak
is? Aligha. De a szeretet felveszi a harcot az ilyenfajta szenvedéssel szemben, amely
egészen el nem kerülhető, de mérsékelhető.
A második fajta szenvedés ellen nem veszi fel a harcot? Igen is, meg nem is.
Harcol ez ellen is, de úgy, hogy magára veszi ezt a szenvedést. Úgy harcol ellene,
hogy elvállalja, hogy mások reá rakják ezt a szenvedést. Ez a második fajtájú
szenvedés nem szükségképpeni szenvedése az embernek. Ezt ember okozza az
embernek. Két magatartás lehetséges ezzel az ember okozta szenvedésünkkel
szemben. Erősebb fegyverrel kiütöm a szenvedést okozók kezéből a szenvedést
okozó fegyvert – ez az egyik lehetséges magatartás. A nem-jézusi. A másik: hirdetem
a megtérést, a tudat-átalakítást, a szeretet alternatív társadalmát, s ennek fejében a
hatalmasok üldözni fognak. Ezt a szenvedést Isten Országát építeni akaró
magatartásom következtében zúdítják rám az Ország ellenségei. Ha akarom az
Országot, viselnem kell a vele együtt járó szenvedést.
Itt jelentkezik a türelem, a paciencia jézusi erénye. Megkülönböztetendő az első
típusú szenvedéseink során is jelentkező türelemtől Azért kell megkülönböztetnem,
mert ott úgy kell türelmesnek lennem, hogy közben jó reményem van, vagy lehet
arra, hogy hamarosan megszabadulhatok szenvedéseimtől akár fogfájás, akár
gyomorfekély az. Sok mindent tehetek annak érdekében, hogy megszabaduljak
szenvedéseimtől: orvoshoz mehetek, gyógyszert szedhetek be, imádkozhatok is
szenvedéseim megszűnéséért.
A második fajta szenvedés esetében teljes tehetetlenségre vagyok kárhoztatva.
Az imádság sem veszi el a szenvedést. Sőt, egyre mélyebben ver bele a szenvedésbe.
Az imádság egyre világosabbá teszi számomra, hogy nincs mód megszabadulni
szenvedéseimtől, sőt, tovább kell tennem mindazt, ami eddigi szenvedéseimet okozta.
Ad abszurdum, a végsőkig kell vinnem egy magatartást, amely egyre keményebb
reakciókat vált ki magam ellen. Szabadulást, megváltást csak a halál hozhat. Halálom
után emlékemet még tovább gyalázhatják, de ez már nekem aligha fáj. Kiszabadultam már az engem ütők köréből.
Jézus nem disszidálhat sorsából. Jeruzsálembe kell mennie. A próféta-veszés és
vesztés helyére. A gyötrelmeiből fakadó imádság csak előrelöki őt a szenvedés vállalásának az útján: legyen meg a te akaratod!... Ha tehát engem kerestek... – és engedi
megkötözni magát, hogy vigyék a teljes megcsúfolódás golgotai keresztje felé. A
Getszemániban még segíthet elfutni tanítványainak a Golgota-sors elől, de később,
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majd ha válla magasáig nőnek, már nem segíthet rajtuk. Fejlettebb tudatuk akkor
majd nem engedi meg nekik az elfutást. A lelkiismeret Pétert akkor majd
visszafordítja a Via Appián. Akkor majd megérti, hogy Jézus nem halhat meg senki
helyett. Péter helyett sem. Isten gyermekei el vannak jegyezve a próféta-sorssal. S
hűségük bizony azon fordul, hogy van-e cérnájuk, tudnak-e tűrni, kitartani utolsó
leheletükig.
Gyűlöltek lesztek mindenki részéről, az összes nemzetek részéről az én nevemért... (Mt 10,22; 24,9; Mk 3,13; Lk 21,17) – az ebben a létszituációban élő tanítványainak Jézus a mindvégig kitartás magatartását tudja csak felkínálni
megoldásként: aki mindvégig állhatatos, az mentődik majd meg (Mt 10,32; 24,13; Mk
13,13). Ezek nyerik majd meg életüket (Lk 21,19). A jó földbe eső magok, az igét
meghallók és megőrzők is csak magatartásuk állhatatos gyakorlásával teremnek
gyümölcsöt (Lk 8,17). Az élet a Szeretet Országán belül, az agressziót és az
erőszakos megoldásokat kikapcsolás ugyanazt a türelmet feltételezi (Mt 18,26.29).
Jézusnak is türelmesnek kell lennie, hogy megtarthassa, szét ne zavarja tanítványait
(Mt 17,17; Mk 9,19; Lk 9,41). S ugyanezt a hosszantűrést mutatja Isten is, amikor
választottjai könyörgéseikkel hozzáfordulnak (Lk 18,7). Hagyja őket tovább
szenvedni? Igen. Nem vág az övéit nyomorgatók közé. Nem szívtelenség ez részéről?
Nem. Nem, ha egyszer Isten nem ismeri a vágást, az ütést! Ha a természete olyan,
hogy erre nincsen hatalma. Odaadásra van. Vevésre nincs.
Ugyan már! Ne tessék ízetlenkedni ezekkel a jézusi maszlagokkal! Tessék
inkább zarándoklatot szervezni Mariazell-be!
Budavári, 1993. május 8.
Annak rendje és módja szerint sohasem írtam életem során „naplót". Olyan előfordult, hogy írtam valamit, s annak a „napló" címet adtam. Mért kezdek 75.
évemben új műfajt? Milyen más műfajban valljam meg, hogy sikerült életem végére
„hitetlenné" lennem?
Egy „naplónak" is szabad azért szabatosan beszélnie. Mi az, hogy „hitetlenné"
lettem? S miben lettem azzá, ha az lettem? Megmondom: a vallásokban. Az
enyimében is. Mert hinni számomra annyit jelent, mint igaznak tartani valamit, s arra
rá is tenni életemet. S én nem tudom igaznak tartani mindazt, amiket a vallások
tanítanak. Azt sem, amit az én vallásomban. S ezért arra rá se tudom tenni az életem.
S minderre csak most jöttem rá? A folyamat persze hosszú volt, de egész
életemben reménykedtem abban, hogy a vallások, miként az ember maga is,
fejlődőképesek. Ma is szeretnék ebben remélni. De pillanatnyilag vagy véglegesen –
ezt nem tudom eldönteni – elfogyott a reményem. Lehet, hogy véglegesen is. Amit
ma az egyházam által felkínált vallásként tapasztalok, az tesz reménytelenné.
Reménytelenné, mert meg akar nyomorítani. Fölöslegessé akarja tenni értelmi
képességeimet. Rosszabb sorsot készít nekem, mint a papagájé. Annak csak az a
dolga, hogy utánamondjon valamit gazdájának. Nekem meg is kell érvelnem, hogy
mért tartom igaznak, amit nem tartok igaznak –amennyiben klerikus vagyok. Ha csak
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laikus vagyok, akkor elég, ha papagáj vagyok. Persze, figyelő papagáj: rámondania
szövegekre, hogy „Amen", s fizetni az egyházi hozzájárulást. Nemcsak az értelmemet
akarja prostituáltatni, hanem a lelkiismeretemet is. Elveszi tőlem a felelősséget. Azt
kell jónak látnom, amit mond. Lehet, hogy ma ezt mondja, holnap pedig az
ellenkezőjét? Lehet.
Pl. ma kiközösítésbe esem, ha olvasom a Szabad Népet, holnap – húsz esztendő
múltán – kegyvesztetté és engedetlenné minősülök, ha püspökeimet nem követem, s
nem lépek be a Szabad Nép uraitól irányított Opus Pacis-ba. A Duna innenső partján,
Új-Komáromban, ez így van. A túlsó parton már más a szabály. Rév-Komáromban
akkor vagyok engedetlen, ha belépek a Pacem in terris-be (az Opus Pacis ottani
megfelelőjébe). Mindkettő az ateizmus és az emberpusztító és egyházam-pusztító
diktatúra meghosszabbított, egyházi-vallási keze. A lelkiismeretemre itt nincs
szükség. Felelősségem csak annyi, hogy jól értesült legyek. Tudjam mindenkor, hogy
mit kívánnak tőlem. S ehhez felzárkóznom. Ha megteszem, cukrot kapok. Ha nem
teszem, korbácsot. Idomítanak. Azaz, hogy akarnának. Nem idomulok, és lassan
rögzül rólam a kép: az egyház ellensége vagyok… Küzdöttem, harcoltam e kép ellen.
Vívtam csatám – az egyházért! Könyörögve kértem a hierarchiát: érveljenek. Nem
tették. A Hittani Kongregáció nem vitatkozik – írta hozzám intézett levelében
Ratzinger. Minősítettek, rágalmaztak, hazudoztak minden mennyiségben. Gátlás
nélkül. A pápának is. És ütöttek. Elfogyott a reményem. 1993. január 29-én Wojtila is
megszólalt. Korábban csak az ő nevében ütöttek. De ily hosszan húzódó
makacsságom láttán ő is a 11-es pontra állt: mutassanak püspökeim megbocsátó
készséget, ha(!) megváltoztatom nézeteimet. Egy életen át gondolkodtam nézeteimen,
s egy egzisztenciát vittem vásárra értük. Csak hazudni tudnék. Tudom, hogy elegendő
is volna. De beletörne a gerincem. Mást sem akarnak.
Ezért lettem reménytelen a vallásban. Jézus biztosan egyebet akart. Az Atya
akaratának teljesítését. S hogy mi ez, abban nincs más bíró, mint kinek-kinek a
lelkiismerete.
Budavári, 1993. május 9.
Illenék már ezek után meghatároznom, hogy mi is ez a „vallás”. Emberi
jelenség? Társadalmi jelenség? Nyilván, mindkettő. Előbb az utóbbiról szólnék.
Valakik menedzselik. Valakiknek ez „hitbizományuk”. Valakik diszponálnak felette.
Hogy ezek a valakik kicsodák, ahhoz az egyházat alkotó társadalomnak, az
embereknek, a tagságnak, az adót-fizető állampolgároknak semmi köze. Az én
egyházamra ez minősítetten is érvényes. A pápa határozza meg egy személyben, mily
feltételek mellett szentelhet fel a püspök valakit pappá. (Eretnekség azt képviselni,
hogy a pápát le lehet szavazni!) A püspökké szentelést illetően már nemcsak a
feltételeket szabja meg, a személyt is ő maga szemeli ki hivatalai által. De még ezek
után sem kerül sor a köldökzsinór elvágására: a pápa akármikor megvonhatja tőle a
püspökként fungálhatást biztosító iurisdictio-t (olyan ez, mint amikor elveszik a
rendőrök az autóstól a jogsit). Másfelől a számára legalkalmasabban működő
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püspököknek bíborosi kalapot adományoz. A pápa nem váltható le, hivatala
életfogytiglani hivatal. A legmegbízhatóbbnak bizonyult püspökök, a bíborosok
választják meg saját körükből az új pápát. Csoda, ha minden megy újra elölről?
A rendszer tökéletes. Kakukkfióka nem kerülhet a Sacrae Romanae Ecclesiae
Cardinales, azaz a bíborosok sorába. Ha netán véletlenül mégis, hamar lebukik, mint
V. Celesztin (v.ö.:Ignazio Silone, Egy szegény keresztény kalandja). De ilyesmi ritkán
történhetik meg. A püspök-kreálás üzeme sokszoros biztonsággal dolgozik. A jelöltet,
a kiszemeltet már nagyon korán, esetleges szentelését már tíz évvel megelőzően
elkezdik gondos „figyelésben” és figyeltetésben részesíteni. Ennek ellenére is
megtörténhetik azért, hogy törököt fognak, mint pl. Jacques Galliot, az Evreux-i
püspök esetében. A pápa nem áll szóba vele. A párizsi nunciuson keresztül megüzeni
neki, hogy hiába megy Rómába, nem fogadja őt. Ha úgy akarja, segédpüspököt nevez
ki melléje, s arra bízza mindazt, amiben megbízhatatlanná vált a korábban kinevezett
személy. Amit a pápa megtehet püspökével, a püspök megteheti a papjával. A pap
ugyan jogorvoslatért a pápához fordulhat, de gyakorlatilag nem fordul elő, hogy a
pápa igazat adjon az alacsonyabb beosztású klerikusnak a magasabb beosztásúval
szemben. A pappá és a püspökké szenteltség dogmatikánk szerint „eltörölhetetlen
jegyet” nyom rá a felszenteltekre, miként a keresztség a megkereszteltre, tehát papok
ők „mindörökre". De ezzel a jeggyel a klérus tagjai elmehetnek Kukutyinba zabot
hegyezni: az ordo (a felszentelés) nem minden, kell még a iurisdictio is a működéshez. Ezt a pápa is, a püspök is bármikor megvonhatja a „beosztott" személytől. A
pápához tehát lehet fellebbezni, de minek!? A pápa ellenében fellebbezni pedig nem
lehet sehová. Az Istenhez sem lehet, mert Ő messze van. S különben is... Az Isten
tehetetlen, ha egyszer, sok egyéb ok mellett is – dogmatikánk szerint – kiszolgáltatta
magát a mindenkori egyházi-pápai döntéseknek, mert amit a Péter-utód megköt a
földön, kötve lesz a mennyekben is - ahogyan doktrinálódtunk.
Amit idáig elmondtam: szimpla diktatúra. Ezt csinálták a múltban, ezt csinálják
a jelenben is a világ nagyjai, gazdagjai, hatalmasai. Tehetik, hiszen van hadseregük,
rendőrségük, börtönük, akasztófájuk. Volt egyházunknak is. Ma már nincs. Garibaldi
végleg – remélhetőleg végleg! – kicsavarta mindezt a pápák kezéből. Az egyházi diktatúra mégis tovább funkcionál... hadsereg, rendőrség, börtön és akasztófa nélkül is.
Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy a jó katolikus a vallási hit erejében engedelmeskedik a mindenkori pápai, püspöki, plébánosi rendelkezéseknek. Vallási hite erejében teszi ezt, ami annyit jelent, hogy amikor a pápának, püspöknek, plébánosnak
engedelmeskedik, akkor magának a Jóistennek engedelmeskedik. Mi ennek az
alapja? A kulcsok hatalma..., ahogy tanultuk: a pápa kezében van a mennyországnak,
üdvösségünknek a kulcsa. Amit ő mond, az az Isten szava. Amit ő tesz és kíván, az az
Isten akarata. Megfellebbezhetetlenül az. S nem azért, mert a püspökök, a plébánosok
és a kedves hívek, a női, ill. férfi nemhez tartozó laikusok is mindezt ugyanúgy
gondolják – ahogyan a Lumen Gentium ezt sejtetni akarja –, hanem azért, mert egyesegyedül ő az iparos. Egyes-egyedül és sajátmagától, ahogyan az I. Vatikáni Zsinat
gondolta és tanította. A II. szerint: amit a pápa megfellebbezhetetlenül tanít, az
harmóniában van a „hívők hitérzékével". De hogy harmóniában van-e azzal, azt
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kizárólag és egyedül és teljhatalommal megint csak maga a pápa állapítja meg. Ezért
aztán a Lumen Gentium úgy hozhatta ezt a „hívők hitérzéke" nevű újdonságot, hogy
esze ágában sem volt kiigazítani az I. Vatikáni Zsinat „magamagától" – gondolatát. S
ha éppen kiigazították volna a zsinati „atyák", Felici bíboroson keresztül VI. Pál megmagyarázta volna, hogy a kiigazítást éppen ellenkezőleg kell érteni, mint ahogy
leírták. De nem is lehet soha semmit kiigazítanunk, hiszen vagy lenyeltük a bölcsességet, vagy nem, azaz vagy tévedhetetlenek vagyunk, vagy nem.
Az egyházban a felsőbbség mindenképpen az Isten igazságát és az Isten akaratát
közvetíti a „hívek" számára. Azért „hívek", hogy a közvetítést szépen megköszönjék,
elfogadják és magukévá tegyék. A tévedhetetlent meg a nem tévedhetetlent. Nemcsak
a tévedhetetlenül már definiált dolgokról gondolkodik a változó idő változó
problémáitól körülfogott ember. A felsőbbség véleményt nyilvánít az új problémákról
is, és „rendes" tanító hivatala folytán foglal állást. A „nem-rendes" (ex cathedra)
tanító hivatalának erejében tévedhetetlen tételeket fogalmaz. A „rendes" tanító
hivatala erejében viszont „autentikus" tételeket fogalmaz. Mit jelent az, hogy
„autentikus"`? Azt, hogy érvényes. S ez mit jelent? Azt, hogy ezt is minden
megvitatás nélkül el kell fogadnom. Hát akkor mi a különbség a tévedhetetlen és az
autentikus tétel között? Nem az, hogy a másodikat nem kell elfogadnom. Hanem?
Hát az, hogy a másodikat úgy hívják, hogy autentikus. Ha egyszer a felsőbbség pl.
már nyilatkozott arról, hogy a nőket nem szabad, nem lehet Jézus egyházában pappá
szentelni, akkor a hívő teológus, meg a hívő laikus, meg a hívő klerikus már nem
vélekedhetik ebben a kérdésben másképpen. Nem lehet többé része a quaestiones
disputatna-nak az, amiről Róma már nyilatkozott. Ezt nekem külön is
megmagyarázta Ratzinger, a Szent Inkvizíció felelőseként. S ha nem vonom vissza az
Egyházrendnek azt az álmát, hogy a püspök nőt is szentelhessen, ha egyszer az istenadta nő – nőlétére is képes népet gyűjteni, apostolt nevelni Istennek, Jézusnak és az ő
egyházának, akkor vegyem tudomásul, hogy téves, veszélyes és félreérthető könyvet
írtam.
S aki nem akarja kockáztatni üdvösségét – s ha a klerikusok közé tartozik, akkor
még ezenfelül földi-egyházi beosztását, munkaviszonyát, pozícióját, karrierjét –, az
mindig és mindenkor igaznak tartja a felsőbbség megnyilatkozásait. Ha holnap az ellenkezőjét mondja igaznak és követendőnek, mint amit tegnap mondott, akkor is. Sőt,
ezenfelül még észre sem veszi, hogy a tegnapi szöveg az ellenkezőjét mondja a
mainak, s a felsőbbséggel együtt vallja, hogy az egyház változatlan tisztaságban
közvetíti Isten kinyilatkoztatását nekünk, s ennek jegyében igaznak tartja a tegnapi
szöveget és az azzal ellenkező mait is.
Hogy tud életképesen működni egy ilyen rendszer? Úgy, hogy képes
korrumpálni az emberi jellemet. Úgy, hogy át is életi az emberrel, hogy
korrumpálódása valójában a legmagasabb erkölcsiség. Hiszen az Istenért és az ő
ügyéért korrumpálja magát. Hogy tud működni ez a rendszer? – kérdezem újra. Hát
úgy, hogy gazdagon fizet idelent – pénzzel, pozícióval, karrierrel a korrumpálódóknak, másfelől hazugsággal, rágalommal, erkölcsi megsemmisíteni akarással a
magukat korrumpálni nem akaróknak. Ráadásként az előbbieknek ígéri odafent az

19

18. napló

örök életet, az utóbbiaknak pedig az örök poklot, ahol majd sírhatnak, s
csikorgathatják a magatartásuk miatt kapott szenvedéstől fogukat azok, akik nem
voltak hajlandók – mint mondatik – magukat meg és összetörni, magukat megalázni,
azaz saját gondolataikat, meggyőződésüket fölibe rendelték Isten kinyilatkoztatásának, amit természetesen a hierarchia, elöljáróik szava tévedésmentesen
közvetített feléjük.
Az evilági diktátorok még sokat tanulhatnak a vallásoktól. Sztálin rendszere
pórbált tanulni. De ott az önkritika nagyobbára még csak hazudozás volt. Nálunk
ennél többről van szó. Mi a vallásban képesek vagyunk bűnnek megélni a
ragaszkodást meggyőződésünkhöz. Mi a tagdíjat nem kényszerből fizetjük, hanem
lelkiismeretünk parancsára fizetjük az egyházi hozzájárulást.
Mire jó ez a vallás?
Budavári, 1993. május 10.
Ha hisszük, ha nem, a vallás – van. Én is vallásos vagyok. S nem is csak úgy, a
magam szakállára. Tagja, sőt papja vagyok egy konkrét vallásnak, a római
katolikusnak, melynek velem együtt úgy nagyjából egymilliárd tagja van. A szüleim
is katolikusok voltak. Vallásosnak és katolikusnak neveltek. Egyházi iskolába is
írattak. Vittek, mint kisfiút, misére, októberi ájtatosságra, májusi litániára. Tízéves
sem voltam még, s hallgattam már a főváros leghíresebb hitszónokait. Schütz Antal
lábainál ülve tanultam a teológiát. Nem volt kétségem, hogy igaz az utolsó tételig.
Nem is értettem, hogyan lehet, hogy vannak olyanok, akik nem akarnak áttérni
hozzánk. Gyenge elméjűek? Nem látják, hogy nekünk van igazunk? Látják, és
mégsem vonják le a következtetést és a tennivalót? Gazemberek?
A saját bőrömön kellett megtapasztalnom, hogy miről is van szó. Az életemet
tettem rá a vallás ügyére. Szándékomban – már a tanultak alapján is. Ténylegesen
pedig – a személyes Jézust-értésem alapján és erejében. Kiderült, hogy nem kellek.
Sem áldozati készségem, sem én magam. Csak egy felettes énre van szükségük
belőlem. Magamra nincs.
1950 decemberében, vagy ’51 januárjában, a karácsonyi szünetben Sík Sándor, a
provinciális, tatai rendházunkba hívta a kisközösségi munka iránt érdeklődő piaristákat, rendtársaimat. Török Jenő piaristával s a debreceni kisközösségi munka laikus
vezető személyiségeivel együtt az volt a feladatunk, hogy számoljunk be erről az
újfajta pasztorális munkáról. A háromnapos tanácskozás végén Sík Sándor megtisztította a terepet a meghívott laikus előadóktól, s csak hozzánk, rendtársaihoz
kívánt szólani. Ezt mondta: Ez a munka jó munka, katolikus munka, piarista munka.
De vegyétek tudomásul, hogy az egyházban semmit sem lehet csinálni alázat nélkül.
Nem emlékszem, hogy kifejtette volna, miben is állna ez az alázat a mi esetünkben.
Arra meg biztosan emlékszem, hogy nem igényelte sem más, sem én, hogy megmagyarázza.
Semmi gondom nem volt ezzel az egyházban szükséges alázattal. Semmi, mert
engem ebben az egyházban szerettek. Szerettek és elfogadtak, még futtattak is.
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Szeretett mindenekelőtt Sík Sándor. 1929 őszén ő jön be osztályunkba hittanórát
tartani. Talán a második órán felállít s kérdezi a 12 kis próféta nevét. Mondom, hogy
nem tanultam meg, mert az csak az apró betűben van. Beírja a szekundát. A
következő órára fújom, s megtesz miniszterévé. Fogalmam sincs már, hogy miben is
állt miniszteri funkcióm, csak azt tudom, hogy nagyon büszke voltam rá. Akkoriban a
Katolikus Szemle főszerkesztője már laikus volt: Várdai Béla. Ötgyermekes
családapa volt a Várdai bácsi, akinek velem hasonló korú vagy nem sokkal fiatalabb
gyerekeivel együtt játszottam a Ferenc téren. Várdai bácsi velem küldte Sík
Sándornak a korrektúra-anyagot, gondolom a Sík-versek kefelenyomatát. Tanítás után
vagy szünetben vittem fel szobájába. Leültetett egy fotőjbe, kezembe nyomott egy
diák-cigarettát (a szekrényéből kivett egy szelet csokoládét), s én megilletődötten
harapdáltam, míg ő asztalánál átnézte a szöveget. Fél évig hallgathattunk csupán. A
második félévben már a szegedi egyetemen tanított.
Szeretett Pintér Laci bácsi is, aki püspöki helynöki minőségében kinevezett
egyetemi lelkésznek, a Debrecen városa ifjúságának összehozására rendelt ifjúsági
Actio Catholica vezetőjének, a Tiszántúli Actio Catholica-programok moderátorának,
magával vitt az esperesi kerületek koronáira előadónak. Az Actio Catholica központi,
budapesti püspök-igazgatójával, Endrey Mihállyal is sikerült – kezdeti nehézségek
után – szót értenünk, és szót értenem. Még finanszírozta is az egyetemisták
lelkigyakorlatait (útiköltség, élelmezés). Lelkigyakorlatot tarthattam a környékbeli
papoknak, a miskolci Szent Annában is, Száva kanonok-plébános felkérésére.
Előadhattam kispapoknak a Központi Szemináriumban. Vittem valamire, tehát nem
volt baj az alázatommal. Ha baj lett volna, nem vittem volna semmire – a Sík
Sándor-féle tételnek megfelelően.
De azért mégis szeget ütött fejemben ez a szó. Az alázatról tudtam egyet és mást,
hiszen a lelki életről szóló könyvek erről csaknem mind beszéltek. Így aztán Tatát követően kezdtem vizsgálni az alázatról beszélő jézusi szövegeket. Valami egyébre
találtam, mint ami nevelődésem folytán addig élt bennem. Alázatos az, aki képes
meghajolni egy felsőbb akarat színe előtt – ez volt a régi kép. Alázatos az, aki képes
kicsivé és senkivé és semmivé gyalázódni istenellenes hatalom részéről – ez volt a
Jézustól tanult új. A kettő között akkor számomra nem volt ellentmondás. Az egyházam vezetői azt várták el tőlem, amire Mindszenty bíboros a maga életével nekünk
példát is mutatott. Ha ezt így nyíltan nem is fogalmazták meg számomra, de ezzel
volt tele akkor minden mondott és írott szavam..., s nem állítottak le. Csóválták a
fejüket, de Mindszenty is rángatta az oroszlán bajszát. Így hát nem volt baj az
alázatommal meg az egyházhűségemmel sem.
A változás csak 1951 tavasza, a Grősz-per után következett be. Pintér Laci bácsi
szól, hogy a hátsó lépcsőn menjek fel, ha hozzá megyek, hogy ő (a helynöki
irodában már bent ülő ávós) ne lásson meg. Endrey püspök is mondja nekem, hogy ő
száraz. Kérdezem, hogy mit jelent ez. Valahogy mosolyogva, restelkedve mondja,
hogy nem tud több pénzt adni a lelkigyakorlatokra. Nem a pénz fogyott el.
S valamikor 1951. végén vagy 1952. elején Sík Sándor is megszólal. Ülök
szobájában. Amikor felutaztam Pestre, mindig bementem hozzá. Nem emlékszem,
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minő előzmények után mondja: Nyilvánvaló, hogy a jelen körülmények között csak
templomon belül szabad folytatnotok a munkát. Hogy válaszoltam-e valamit, vagy
csak néztem, nem emlékszem. De úgy él bennem, hogy nem tudta folytatni szövegét.
Hogy lehetetlen volt számára akkor ezt a szöveget továbbmondania nekem. A
templomban a szóban forgó munkát nem lehetett csinálni. Ezt tudta ő is, én is. A
templomban hideg van és padok vannak és békepap plébánosok vannak, a debreceni
Szent Annában is, ahol én templomozhattam volna. S ha nem békepap – akkor
félelemmel teli plébánosok voltak, vagy legalább egy sekrestyés, akiről sejthető, hogy
beszámolót kell tartania a rendőrségnek mindenről, ami a templomban történik. A
rendszer nem engedhette meg magának azt a luxust, hogy legyen olyan közterület,
amelyet nem világít át teljesen. A munkához pedig kellett egy asztal, amelyet körül
lehetett ülni. Kellett egy akármilyen kicsi lyuk, amelyben meg tud szólalni a lélek
belsejében formálódó emberi-isteni hang. Ellenséges kamerába vagy lehallgatóba
beszélve, vagy ennek tudatában-félelmében ezt a munkát nem lehetett csinálni.
Lélektani lehetetlenség lett volna.
Mindenesetre úgy álltam fel a beszélgetés után, hogy ő is tudta, én is tudtam,
hogy amit mondott, az számomra érvénytelen, mert nem tudta befejezni, amit
elkezdett. Önmagával kerül ellenkezésbe, ha elmondja: nem teheted tovább, nem
lehetsz vértanúvá, nem lenne ez jó az egyházunknak, a két megegyezés (1950 és 1951)
után ennek a munkának az ideje már lejárt, mert csak azt tehetjük, amit a pártállam
nekünk tenni engedélyez stb., stb. Nem rombolhatta bennem össze az én Sík Sándorképemet. Mint költőtől tőle is tanultam a vértanúság igéit. Különb senki sem volt nála
számomra kortársaim közül. Magatartásomról egyértelmű lehetett ez számára is.
Hogy jól mértem fel ennek a beszélgetésünknek levegőjét, erről hamarosan
igazolást is kaptam. Fura forrásból. 1952. szeptemberében, letartóztatásunkat követő
napokban az engem kihallgató őrnagy úr szájából kapom a helyszíni információt: Sík
Sándor a rendházfolyosóján haját tépve mondja: jaj, nem tudtam parancsolni nekik!
Így volt. A húr köztünk és az egyházi intézmény között csak megfeszült, de még nem
pattant el. Még egy voltak velünk.
1956. október 27-én délelőtt „törtünk ki” a váci fegyházból. Október 28-án már a
pesti rendházban vagyok. A folyosón találkozom Stadler Frida nénivel: Atya, a
Mindszenty és a maga neve most a zászló! Megyek be Sík Sándorhoz. Intézkedik: Adjatok reverendát meg breviáriumot neki. Hozzám meg: Majd valami szép állást
találunk neked. A börtönévek alatt kaptam egy kisebb sérvet, s most megyek a
Széher úti egyházi kórházba megoperáltatni magam. A betegek között ott van Shvoy,
az egyetemi lelkészek püspöke. Mint – változatlanul – egyetemi lelkész számolok be
neki, amiről tudok a kisközösségi munkákat illetően. Megértéssel mondja, hogy neki
is vannak információi erről, tud a munka folytatásáról. Otthon vagyok tehát. Otthon,
bár az oroszok visszajöttek, de reménykedünk, hogy még nem dőlt el véglegesen
semmi. Azaz még etetjük magunkat. Balanyi Gyuri bácsi, házi történészünk, reményt
keltve erősítgeti, hogy egy nagyhatalomnak nem lehet érdeke, hogy magára haragítsa
az egész világot. Él még XII. Piusz is, aki szuszpendáltatja a vezető békepapokat.
Bresztóczyt is, akit fejjel lefelé lógattak ki az Andrássy út 60 börtönének ablakán,
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hogy meggyőzzék: békepappá kell lennie, ha élni akar. Betagolódom, beletartozom
tehát még a hierarchia által akceptált vagy megszabott rendbe. Azaz még „alázatos”
vagyok, még vihetem valamire.
Végleges szabadulásom után, 1961-ben viszont egyértelmű, hogy a korábban
megfeszült húr már elpattant. A Debrecen területén akkor illetékes csanádi
püspökhöz, Hamvashoz fordulok egyházi alkalmaztatásom tárgyában. Időpontot ad.
Fogad. De szólni – lehallgató készülék előtt – csak ennyit szól: Maga börtönben is
volt? Majd írok. Vége az audienciának. Majd ír is, és ezt írja: nem kívánom
alkalmazni. Még csak nem is azt, hogy nincs módom alkalmazni. A húr elpattant. A
püspök átállt a másik oldalra, a hataloméra. Azzal azonosult. Ott kíván feddhetetlen
lenni. Pedig ismer jól. Vagy éppen azért, mert tudja, hogy ki vagyok. 1951-ben még a
szegedi dóm egyik toronyszobájában tartok a KALÁSZ (Acsai Ilus) által szervezett
Csanád egyházmegyei fiatalasszonyoknak lelkigyakorlatot. Hamvas is fel akar
mászni a toronyba. Ilusnak úgy kell megmagyaráznia, hogy ez mégiscsak túlságosan
veszélyes lenne a püspök atya számára. A püspök még nem gondol a veszélyre.
Csakhogy közben eltelt tíz esztendő. Már nem vagyok a pakliban. Már nem vagyok
alázatos. A püspök igen. Még három év, s közben megfordult széljárás következtében a Vatikán kinevezi püspökké azt az öt papot, akik idejében megértették,
hogy egyházat építeni csak úgy lehet, ahogyan azt az államhatalom engedélyezi.
Még egy kép: szabadulásom után, amikor csak tehetem, boldogan sietek be a
rendházba, rendtársaim közé. Még mindig Sík Sándor a provinciális (haláláig). Egy
ízben a házfőnök – volt debreceni házfőnököm, Nagy Miklós – szól: Gyurka, a
konzisztórium (a tartományfőnöki tanács: Sík Sándor és négy asszisztense) úgy
határozott, hogy bármikor bejöhetsz a rendházba. Ebédet is kaphatsz bármikor itt, az
én házfőnöki szobámban. De hat hétnél sűrűbben az ebédlőben, a rendi közösség előtt
ne jelenj meg. Ugye megérted? Mondtam, hogy igen, de támolyogva mentem ki
szobájából az utcára. Nehéz megérteni, hogy nem vagyok otthon, ahol otthon volnék.
Egyre kevésbé kezdek alázatos lenni.
A 80-as évek végén Varga provinciálistól már ezt hallom. Neked erre a munkára
nem adott senki megbízatást!. E szavakat akkor már hullagyalázásként hallgattam. De
szelíd voltam. Azzal a bevezetéssel, hogy Te akkor még az iskolapadban vagy ott sem
ültél talán, a ezért nem tudhatod, meséltem neki egy rendtörténetet, aminek alapján
aztán értékelhette a maga fent idézett szavait.
Ja, hát emberek vagyunk. De hát az egyház, bár emberekből áll, csak több kell
hogy legyen mint egy merő szociológiai alakulat, amely emberekből áll. Az egyház –
misztérium is volna. Misztérium, mert bár bűnös emberekből áll, mégis – una,
sancta, catholica, apostolica stb. Ezt elfeledtem? Az az én bajom, hogy nem feledtem
el. S azt is tudom, hogy attól, hogy mondjuk, még nem az. Ha misztérium, mert az
egyházban benne van a Fő is, aki a Krisztus és a Második Isteni Személy, akkor
annak meg is kell látszania. De attól, hogy mondjuk magunkat szentnek, még nem
vagyunk az. A mondás alapján lehetett volna szent a Bolsevik Párt is. Lehetett volna
az is una, sancta, catholica, apostolica, mert bizony fel akarta szabadítani az egész
világot. Ja, nem kértünk belőle? S az egyházi üdvözítésből kér az emberiség?

23

18. napló

Amikor Mindszentyt letartóztatták, a rákövetkező napokat a magyar fiatal
papság színe-java együtt töltötte a Manrézában. Páter Hunya tartott lelkigyakorlatot
hittanároknak, egyetemi lelkészeknek. Minszenty példájának s mártírumának
jegyében biztos és határozott hangon erősítette bennünk a lelkigyakorlat a mártírium
meglevő készségét. Ugyanez a páter vagy másfél-két esztendő múltán újra tartott
nekünk lelkigyakorlatot, már az 1950. évi megegyezés után. Ha az előző hangja a
mártírium glóriájé volt, ez a nyüszítésé. Két mondatára emlékezem Az egyik: Csak a
püspöki karnak van joga egyházpolitikát csinálni. A másik: Nem a mártírium, hanem
a pöcegödör felé megyünk. Felmérte jövőnket.
Budavári, 1993. október 24.
A mai vasárnapi szentmise evangéliumában a törvénytudó (thóra szakértő)
rákérdez Jézus értékrendjére: melyik a nagy parancs a törvényben? Bethlen Miklós, a
17. századvégi erdélyi főúr, emlékíró, s Zrínyinek, a költőnek és hadvezérnek
jóbarátja pedig arról beszél, hogy az a mi nemzetünk tragédiája, hogy sohase tehetjük
azt, amit tennünk kellene, hanem csak azt, amit tennünk lehet. A Bokor életútja
viszont arról beszél nekem, hogy az értékrend határozza meg az embert s a
magatartását. Mindenkit a maga értékrendje. Persze nem minden alkalommal, hiszen
bűnt is követünk el…, olyankor, amikor szembefordulunk értékrendünkkel. Ha a
kockáztatott érték kicsiny, üsse part, ha vétkezünk... több is veszett Mohácsnál. De
amikor nagy érték forog kockán, akkor tényleges értékrendünk parancsára kell
cselekednünk. Ebből pedig az következik, hogy vagy azt tesszük amit tennünk
kellene szánkon hordott eszményeink alapján, vagy pedig azt, amire hajlandók
vagyunk, s ezért ténylegesen tenni is akarunk. Lehetne tennünk tehát azt is, amit
„nem lehet”, csak drága árat kellene fizetnünk érte. Aki azt teszi, amit tenni „lehet”,
nem akarja megfizetni ezt az árat.
Szolimánnak, a mohácsi csatát követő években jól jött a kettős királyválasztás.
Még jobban jött, hogy mind a két király király is akart maradni. Így pártfogásba
vehette a csecsemő János Zsigmondot, s elküldhette őt Izabellával, az özvegy
királynővel együtt Lippára – hűbéresének. Buda bevétele után Szolimán számára
Bécs ostroma a soros feladat. A hűbéresre eső feladat: Temesvár vonalától keletre
biztosítani Szolimán javára a háttér-országot. Védje e területet a bécsi királlyal
szemben maga a magyarság. Nem kell ott a töröknek várat építenie, helyőrségről
gondoskodnia, megvédjük a Padisah birodalmának ezt az erdélyi szeletét mi magunk,
még adót is fizetünk harcai támogatására, sőt hamarosan majd együtt harcolunk velük
a nyugati magyarokkal szemben hazánk felszabadítói ellen János király nyomdokaiba
lépvén. Ha pedig rendetlenkednénk dolgunk végzésében, a Portának csak üzennie
kell az ugyancsak hűbéres krími tatároknak, s azok megcsapolják vérünket,
aranyunkat is…, a felégett javakat itt hagyva, a hadifoglyokat magukkal hurcolva,
készen a következő portyára.
Nem igaz, hogy Mohács után csak azt tehettük, amit tettünk. Mohács előttre
vonatkozóan sem igaz a Bethlen Miklós tétele. Ha Magyarországot három aranyon
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meg lehetne venni, s a magyar uraknak kellene összeadniok ezt a három aranyat,
elvesznék az ország – valahogy így szólt Mohács előtt a pápai megbízott jelentése az
országról a pápának. Mert ahogyan a Habsburg felajánlotta János Zsigmondnak az
Oppeln-Ratibor hercegséget, felajánlotta volna azt boldogan az apjának is. De János
király mindenképpen király akart maradni, ezért aztán inkább kezet csókolt a
hódítónak, aki bizony a magyar király szövetségeseként és a magyar király kérésére
jött be seregével az országba, és az ő vendégeiként sétáltak be csapatai Ősbuda
várába, hogy lófark, török zászló kerüljön Boldogasszony templomának keresztje
helyére. Mért tűrték a magyar urak? Egyszerű okon: amíg két király van, kétszer
annyi a szétosztható méltóság, s az azzal járó, járható adomány, latifundium. Ennyi
eszük sem volt? Nem látták, hogy egy ország akkor is egy ország csak, ha két királya
van? Volt eszük, meg látták is, ami látható volt, de bizakodtak, hogy majd csak kiütik
a nyeregből a másik királyt, meg azokat, akik a másik királyra tettek. Király is, urak
is tehettek volna másként, mint ahogy tettek, de megakadályozta ezt valóságos
értékrendjük: családjuk, házuk gyarapodása, amihez a török szövetsége árán is
ragaszkodtak. Az ország érdeke legfeljebb felettes énjüket határozta meg, s ez
erőtlennek bizonyult a családi-házi érdeket veszélyeztető válságszituációban. Kicsi
kört ölelt át az, ami számukra a „legnagyobb parancsnak” bizonyult a Törvényben.
Nemhogy a felebarátot nem szerették úgy, mint magukat, még a nemesek társadalmát
sem.
Ha a töröknek magának kell biztosítania a Temesvártól keletre eső országrészt,
ha a nyugati és keleti magyarság nem háborúzik egymás ellen, bizony jobb pozícióba
kerül a bécsi király, és rosszabb a helyzete Szolimánnak. Ha nem leszünk a török
hűbéresévé, talán megrövidült volna a hódoltság ideje. A történelmet nem a végzet
irányítja, hanem helytállásunk és helyt nem állásunk. Az értékrendünk. Azt tesszük-e,
amit a legnagyobb parancs kíván tőlünk, vagy más és kisebb parancsok határozzák
meg magatartásunkat – ezen fordul a sorsunk. Nem a végzet diktál nekünk, hanem
magunk hozzuk magunkra a „végzetet”, a végkövetkezményeket. János király és
hívei képtelenek voltak a „nagyobb parancshoz” igazodni, ami az ország érdekét
jelentette volna, csak a „kisebb parancs” tudta meghatározni őket: házuk, családjuk
érdeke. Az élet próbája az élet. A legnagyobb parancs attól legnagyobb, hogy az
szolgálja legjobban az életet.
Talán 1946-ot írtunk. Szüleimet utaztam meglátogatni, s a HÉV-en a Keleti és
Mátyásföld között beszégettem egy tőlem vagy húsz évvel idősebb férfival, aki
ismert gyerekkoromtól kezdve. Nevére már nem emlékszem, de író-műfordító volt, s
számomra tekintély. Beszélgetésünk alapján hamar tisztába jött velem, s nagyon
komolyan figyelmeztetett: hagyjak fel minden vértanúság-koncepcióval, mert a
legmagasabb rendű erkölcs éppen életünk megőrzésében áll. Nem tudom, mi lett
vele. Börtön után már nem került utamba. Meghalt? Disszidált? Nem tudom. Aki meg
akarja menteni életét, elveszti azt. Az életet megmenteni nem lehet életet elvesztés
készsége nélkül. Nem az én személyes életem, szabadságom, vagyonom megőrzése,
gyarapítása a legnagyobb parancs. A nemzet java a nagyobb parancs. Mindenki java –
a legnagyobb parancs. Eljutott-e ennek látására útitársam – nem tudom. Engem akkor
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elgondolkodtatott tételével.
Az életet akarjuk megmenteni, s ennek szolgálatában igazodunk a kisebb parancsokhoz. Következménye az élet elvesztése. A hűbéres fejedelem a szultán kutyája, s
az erdélyi urak a fejedelem kutyái lesznek: Erdélyben megtörik a rendiség
alkotmányos ereje is. A hódoltságban sincs ugyan alkotmány, de ott „törökösség”
sincs. A nyugati országrészben pedig, amely harcol a törökkel, legalábbis módjuk van
az uraknak küzdeniök rendi kiváltságaik megőrzéséért. Lehet, hogy annak, amit
mondandó vagyok, nagyon sok oka van. De az okok között biztosan szerepel a
„kisebb parancshoz” igazodás is, amiről a fentiekben szóltam. Mit mondok? Azt,
hogy az „életet” a nagyobb parancshoz igazodó hódoltság és a nyugati országrész
jobban meg tudta védeni, mint a keleti országrész. Trianon a török hódoltság
következménye. Következménye annak, hogy a magyar népiség számaránya a török
hódoltság következtében s annak végére 80%-ról 40%-ra zuhant. Nos, a trianoni
békediktátum meghagyta nekünk a nyugati országrész és a hódoltsági terület felét, a
keleti országrészt a maga teljességében elszakították tőlünk. Ott pusztult a
legnagyobb arányokban a magyar. Hosszú távon biztosan nem bizonyult
kifizetődőnek a hódítóval puszizkodás.
Egy magatartás értékét az életet megőrizni tudó erején lehet lemérni. A hódító
kezének megcsókolását a „kisebb parancs” követése javallja. Életellenesnek állítom
ezt a kisebb parancsot, s azt képviselem, hogy az elmúlt félszázadban ez a „kisebb
parancs” határozta meg nemzetünk életét. Ki-ki biztosítani akarta a maga családjátházát. Ezért adhattak ki a hódító sáfárai 800.000 párttagsági könyvet, s ezért lett
majdnem mindenki rendőrspiclivé, akit erre a „sáfárok” felszólítottak. Eredmény?
Lettünk „legvidámabb barakk”, melyben a „kocsi” mellett döntöttünk a „kicsi”
kárára. Eredmény: jó négymillió abortusz, valamint világbajnokok lettünk e kollektív,
nemzeti öngyilkosságon túl a privát öngyilkosságban, válásban, alkoholizmusban és
jellemzően – a táncdalkultúrában. Eredmény: nincs bűnbánat, s a „sáfárok” felemelt
fejjel élvezik a megváltozott körülmények között is sáfárságukkal szerzett anyagi és
szellemi kiváltságaikat. Eredmény: ők haszonélvezték a szocializmust, elsősorban ők
haszonélvezik a most alakuló piacgazdálkodást is. Eredmény: rögzül a nemzet
tudattalanjában is: a hódítót kézcsók illeti. Eredmény: országos pusztulás. Nem
feltétlenül anyagi, de mindenképpen: biológiai és erkölcsi.
Mindez nagyon szép. Ha a magyarok hajlandók volnának a fentieket tudomásul
venni, lehetne is partikuláris (magyar) értéke a fenti megállapításoknak. Nem
partikulárisan mindez csak annyit mond, hogy pusztul a férgese. Pusztul, mert: az idő
az ocsut nem szánja. Tört nemzetnek miazmás vágya halálra való, nem kár érte.
Lehet, hogy másnak nem, de azért nekünk, magyaroknak minden bizonnyal
mégiscsak kár. A „kisebb parancs” nyomában léptünk be a pártba, de azért jó
magyarok akartunk maradni. Szándékunkban – nem kétlem. De most azért
emelkedjünk fölibe a hódítók kezét csókoló, Sztálin-kantátát komponáló vagy csak
lelkesen fújó jó magyar kommunista szándékoktól hordozott öngyilkos
magatartásoknak és nemzeteknek. Nem azért, mert „le vannak hányva”, hanem azért,
hogy máshonnan, magasabb tájról hozunk neki is, másoknak is segítséget.

26

18. napló

Mi volna ez a magasabb táj? Hát az egyház! Az „idház”, ahol felüdítik a
kókadtat. Ha valaki erre azt mondja, hogy ne vicceljek már, megértem őt. Mért értem
meg? Azért értem meg, mert az egyház a gyakorlatban nem magasabb táj, bár
elméletben annak kellene lennie, hiszen arra csinálták, hogy az legyen. Honnan ez a
gyors egyetértésem azokkal, akik viccnek minősítik, hogy az egyház-táj felől
akarnám hozni a segítséget? Hát többek között a hazai félszázad egyházi helytállásának mérlegéből. Van ilyen mérleg? Nyomtatásban nincs, de a tudatomban van.
Mi van nyomtatásban? Magasztaló ének csudálatos helytállásunkról. Alap nélküli ez?
Nem az, van alapja. Mindszenty nevével kezdődik ez a fél századunk. Az ő ajkáról
nem cuppant puszi a hódítók keze fejére, még a kisgazdapárti miniszterelnök-sáfárt is
állva – le sem ültetve a miniszterelnököt – okította ki, hogyan kell és hogyan nem
szabad viselkednie. Ennek a Mindszety-kezdetnek volt olyan ereje, hogy van miről
írni, ha a magyar egyház helytállásáról akarunk könyvet kiadni. De van ebben a
félszázadban egyéb is. Helyt nem állásunkról is volna anyag könyvíráshoz, s nem
biztos, hogy ez a második kötet lenne a vékonyabb.
Csak a summáját mondom itt el a második kötetnek: az egyház pártállamtól és
Vatikántól közös erővel kinevezett vezetői úgy ütötték-vágták a magasabb tájnak és
üdítő háznak alapított egyház életét, ahogyan ezt a hódítók és sáfáraik kívánták. Így
aztán az egyház vezetői is a hódítók sáfáraivá lettek – a Vatikán áldásától és
közreműködésével kísérve. Mindez masszívan ágyazódott bele az időbe. E sáfárok
ma is hatalomban vannak az egyházon belül, s a Vatikánnal karöltve nagyon
vigyáznak, hogy csak a saját fajtájuk kerülhessen melléjük a hatalomba. Azok, akiket
e sáfárok ütöttek, azok véletlenül se. Ahogy az egyházon kívüli társadalomban sem
hallatszik a bűnbánat szava, nem hallatszik ez a szó az egyházon belül sem, bár
mindegyik sáfár tanult annyit a teológiából, hogy – Jézus véleménye szerint –
bűnbánat nélkül nincs Isten Országa.
Ez esetben pedig mit akarok az egyházzal? Ha vízbe esem, hogy meg ne fúljak,
segítségért kiabálok. Akik hallhatják kiáltozásom, azok részint nem tudnak úszni,
részint pedig tudnak ugyan, csak nem akarnak megmozdulni. Mivel harmadik csoport
nincs, a másodiknál fogom bedobni magam. Ott lehet valami reményem.
„A mi politeumánk (állampolgárkodásunk) a mennyekben van.” (Fil 3,20) – írja
Szent Pál, bár az Isten akaratából kardot forgató hatalmasakról szóló állításával kicsit
relativizálja fenti tételét. De a Diognétoszhoz írt levél néhány évtizeddel később
keveretlenül mutatja meg a Filippi-levél fenti állítását. Jó lenne egyszer úgy
istenigazában rendbe tenni a kérdést, hogy hol is kíván állampolgárkodni az egyház.
A főpapság is, meg a klérus is, no meg az egyszerű és nem egyszerű laikus hívek,
még a nőket sem kifelejtve közülük. Mert ha történetesen mind a mennyben kívánnak
állampolgárkodni, eléggé furcsa és új szituációba kerülne a tisztelt államhatalom,
akár Magyarországon, akár másutt.
Az államhatalmak ugyanis a IV. század eleje óta megszokták, hogy az egyház
nem a mennyekben polgárkodik. Van ugyan liturgiája, kultusza, amely a mennyekben
polgárkodás benyomását kelti, de ez az államhatalmakat egyáltalán nem zavarja,
amíg az egyházi gyakorlat legnagyobb parancsaként a mindenkori államhatalom
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célkitűzéseinek támogatását tekinti. Nem zavarja tehát jámborkodásunk, amíg e
mennyei polgárkodás a mondott szakrális területen belül marad, s nem csap át a
társadalmi életre, s azon belül nem képviseli a mindenkit egybe ölelni akaró szeretet,
azaz Jézus evangéliumának a programját. Amíg tehát az egyház megmarad az ún.
„lelki” célkitűzésen belül, azaz megelégszik a szeretet evangéliumának liturgiai
érvényesítésével, s nem izgat a fennálló törvényes rend ellen – addig semmi baj.
Addig államhatalom és egyház egyhasi testvérek, és egymást messzemenően
kölcsönösen megkalapolják.
A baj akkor kezdődnék, ill. kezdődik, amikor valakik az egyház nevében és
Jézus nyomában jajt kiáltanak a gazdagoknak, hüvelyébe dugatják a fegyvereket. A
baj általában azonban nem tud kifejlődni, mert az egyház nem választott, hanem
kinevezett uralkodórétege észnél van, s csírájában tapossa el az ilyesfajta felelőtlen
társadalmi izgatást – a különböző korokban az azoknak megfelelő eszközökkel:
máglyahalállal a múltban, teljes diszkreditálással a jelenben.
A legnagyobb parancs az életet szolgáló parancs. A kisebb, a különböző
szélességű önzéseket szolgáló parancsok meg akarják menteni, de elveszítik az életet.
Kisebb parancsoknak engedelmeskedtünk a török hódoltság idején, s nemzetünk
Kárpát-medencei jelenlétének százaléka negatív irányba fordult. Pedig ez nem volt
szükségképpeni, hiszen a lengyelek az elmúlt ötven esztendő alatt több mint
megmásfélszerezték a lengyelség létszámát. Kocsikért eladtuk nemzetünk jövőjét.
Minderről a magyar közéletben alig lehet hallani. Minderről az egyházi közéletben
ugyanúgy nem lehet hallani. Lehet új szakaszt kezdeni bűnbánattartás nélkül is. Csak
ebből tudvalevően nem lesz Isten Országa. S mi az, ami lesz belőle? Aki hisz Jézus
szavának, azt is tudja, hogy élet ott van, ahol az Isten Országa.
Eddig tartanak az aranymisés év feljegyzései, s most térjünk vissza jelenbe.
Városmajor, 2002. január 6.
Menő teológusok azt mondják, hogy azt tudjuk csak Jézusról, amit megállapítottak róla, s ennek csak valamennyi köze van a valósághoz. Ezt tudományosan úgy
fogalmazzák, hogy Jézus valója nem áll rendelkezésünkre, csak hatásának története.
Maga az Újszövetség is hatástörténet. Márk szövege is, amelyet 70-ben írnak,
negyven évvel a Jézus-események után.
Jó negyven évvel ezelőtt volt ’56. Az ötvenévesek már semmit sem tudnak róla
saját tapasztalásból. Jézus századában az ötven éven felüliek már nagyon kevesen
voltak. Ezer évvel később is hasonló volt az átlagéletkor: az Árpád-házi királyok java
része meghalt negyvenes éveiben. Márk is negyven évvel később emlékezik: hogyan
is voltak a Jézus körüli dolgok.
Márk egy betűt sem ír Jézus gyerekkoráról. Azzal kezdi evangéliumát, hogy
János keresztel a Jordán vizénél, s Jézus is megy keresztelkedni. Minek
következtében indul meg utána az érdeklődés Jézus gyermekkora iránt? – csak
találgathatjuk. De megindul, mert a 80 körül elkészülő másik két evangélium csak a
3. fejezetben kerít sort János keresztelői tevékenységére, s arra, hogy Jézus is elment
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hozzá. Máté és Lukács első két fejezete adja a karácsonyi ünnepkör anyagát. Ehhez
tartozik a mai vasárnap is, amely hozza Máté jelentését a napkeleti mágusok
látogatásáról.
Máté evangéliumának első fejezete hozza Jézus őseit – József ágán. Összesen
42-t. Ábrahámtól Dávidig, Dávidtól Babilonig, Babilontól Józsefig egyenként 14-14
őst. Majd hallunk benne ezenfelül József álmáról: nyugodtan elveheti Máriát, mert
ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Ezután következik a mai, a vízkereszti
evangélium, azaz a napkeleti mágusok látogatása.
De hogy kerül ide – vízkereszt? Valamit mondanom kell a mai ünnep nevéről.
Ezt olvasom a Cornides kódexben, melyet Ráskai Lea másolt 1510 körül a
Margitszigeten: viz kereszt napján imádtatott urunk az pogány királyoktul. Telegdi
Miklós pedig, a későbbi pécsi püspök, az 1577-ben Nagyszombatban megjelent
Evangéliomok magyarázatja c. könyvében ezt írja: az mely nap görögül Epiphania,
az magyarul viz kereszt. A francia – és a latin nyelvek mind – megőrzi az ünnep
eredeti, görög nevét: Épiphanie. A német ezt fordítja: s Erscheinung des Herrn, azaz
az Úr megjelenése lesz náluk az ünnep neve. Mindez magyarul – Vízkereszt! Miért?
Hogy kerül a csizma az asztalra? A Vallástörténeti Kislexikonban ezt olvasom a mai
napról: összetett jellegű keresztény ünnep, amelynek első és fő tárgya a kis Jézus
imádására Betlehembe érkező három királyok tisztelete, második vonása Jézusnak a
megkeresztelkedése a Jordán vizében, a harmadik pedig a kánai menyegző csodája.
Az általam ismert népek e gazdag választék ellenére arra jutottak, hogy Jézus
megjelenik e napon a nagyvilág előtt. Szent Ágostonra figyelnek: Nagy buzgalommal
ünnepli hát e napot az egész pogányságból keletkezett egyház, mert a bölcsek is mi
mások voltak, mint a pogányság első fecskéi. A pásztorok zsidók, a bölcsek
pogányok...stb. De a magyar – az nem. Ha megjelent Jézus, akkor előbb a zsidó
pásztoroknak jelent meg. Mi az ünnep gazdag választékából a második vonást
ragadjuk meg: azt, hogy János megkeresztelte Jézust a Jordán vizében vízkereszt.
Ezt a magyar rendetlenséget rendbe kell tenni. A latin misekönyvben ez áll
január 6-án: Epiphania Domini. A magyar misekönyvben pedig ezt olvassuk:
Vízkereszt, majd alatta, de már vastag betűkkel: Urunk megjelenése. A 2001.
adventjében megjelent direktórium, azaz misenaptár pedig – hallj csodát! – már ezt
írja: URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT). A II. Vatikáni Zsinaton elrendelt
liturgikus reform a január 6-át követő vasárnappal zárja a karácsonyi ünnepkört, s
ezen a vasárnapon az evangélium: Jézus megkeresztelkedése a Jordánban, s a vasárnap neve: Urunk megkeresztelkedése. Nem sok jövőt jósolok ezek után a Vízkeresztelnevezésnek. Előbb-utóbb úgy fog járni, mint a malaszt. Az hogy járt? Mindenki így
rózsafüzérez ma már: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Talán csak magam
tartok ki a középkori hagyomány mellett: malaszttal teljes. Jó okom van rá. Majd egy
Mária-ünnepen elprédikálom.
Jó, hát nem vízkereszt! De hát miért nem Három királyok ünnepe?! Sőt, mivel
Máté szövege mit sem tud királyokról, hanem csak mágusokról, miért nem a Három
mágus ünnepe, ha már róluk szól az evangélium?! Kik ezek a a mágusok? A TOB, a
Traduction Oecuménique de la Bible jegyzete ezt mondja: a görög magosz szó
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jelentése: perzsa papok. Itt alighanem babiloni asztrológusokat jelent, akik talán
érintkezésbe kerültek a zsidó messianizmussal; semmi se utal rá, hogy királyok
volnának. Akár király, akár mágus, de hogyan kerül ide az epiphania, a megjelenés?
Ez a szó a négy evangéliumban egyetlenegyszer sem kerül elő, következésképpen
Jézus ajkán sem található. De tizenkétszer előkerül a páli levelekben. Mégpedig a
paulinákban, azaz azokban, amelyeket a második század első évtizedeiben írtak, tehát
félszázaddal Pál halála után. Egy helyet ezekből jól ismerünk, mert minden
karácsonykor halljuk a szentleckében: Megjelent az Isten kegyelme... várjuk a mi
boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus
dicsőségének megjelenését.
Még egyszer hallgassuk meg a nem-zsidó Szent Ágostont: Ismerjük hát fel a
Krisztus imádására jött napkeleti bölcsekben a mi meghívásunk és hitünk kezdetét...s
az igazság, amit a zsidók vakságukban nem fogadtak be, felragyogott minden nemzet
számára. A keleti keresztények január 6-án ünneplik Jézus születését. Az az igazi
karácsony, amikor a (sajnos) zsidó Jézus találkozik a nem-zsidók képviselőivel.
Ebből mi, nyugatiak kimaradtunk. S ha lehet, mi, magyarok, még inkább. Nekünk jó
a karácsony, ha zsidó pásztorok mennek is Betlehembe.
Mérleget csinálhatunk. 80-ban Máté beszámol arról, hogy babiloni asztrológusok látogatják meg Jézust Betlehemben, mert a csillag, amelyet láttak napkeleten,
megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. S az elkövetkező századok során ebből a mi
nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsősége megjelenésének ünnepe lesz
– epifánia. Az asztrológusokból királyok lesznek, ajándékaik – arany, tömjén, mirrha
– pedig alkalmasan rajzolják át – vagy csak kiegészítik – a december 25-i második
misét, amely szegény betlehemi pásztoroknak a látogatásáról számol be. Egyenes
innen már az út Ilonáig, Nagy Konstantin anyjáig:
S az új Városban elrendelte Ilona
Hogy Jézuskának legyen arany jászola.
Ha nincs aranyból s megmarad ami volt, a szalma,
Még ma is állana a Kisded Birodalma.
Szegényeké volt az a Birodalom,
Mert Betlehemben nem aranyból volt az alom.
Mondhatjátok ezután, hogy ennél a papnál mindig egy a nóta. Az, mert Jézusnál
is az volt. Meg a történelemben is mindig ez a nóta. Afganisztánban is, és
Argentinában is.
Az argentin (pénz-)gazdaság összeomlását mi okozta? – kérdezi Béla Jenőt.
Évek óta kínlódnak... Korábban kezdték, mint Magyarország, és a beruházásokkal
nem tudtak exporttöbbletet elérni. A fogyasztásban viszont hozzászoktak az
északnyugati szinthez, ezt pedig csak folyamatos tőkebefektetéssel lehet egyensúlyban tartani, ha nincs elegendő export. Csakhogy a tőkebefektetők egyszerre csak
azt gondolták, hogy másutt jobb üzlet nekik befektetni, és elapadt a pénzforrás. A
kamatokat viszont fizetni kell, ezért a kormány kivonta a pénzt a belső fogyasztásból.
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Erre föllázadt a nép. Hogy a tőkestop oka mi volt, nem tudom. Lehetett egyszerű
gazdasági, de lehetett politikai is, például ha valamiben nem engedelmeskedett a
helyi kormányzat a (globális hatalmú) hitelezőknek. Magyarországon ez a folyamat
még mindig bizonytalan kimenetelű. Elképzelhető, hogy EU tagként továbbra is
megy a mókuskerék: az adósság és a kamatos kamatok nőnek, de van miből fizetni,
mert van exporttöbblet, lehet fogyasztani, mert folyamatos a tőkebeáramlás.
Leszakadás is lehet a vége, ha ez a kényes kötéltánc bármilyen okból megbillen, stb.,
stb. Az utóbbi esetben a kormány legjobb stratégiája az, ha azonnal felmondja az
összes tartozást, különben itt is katonasággal kell leveretnie a lázadókat. Brazília tíz
évvel ezelőtt ezt (az adósságfelmondást) választotta, és nem járt rosszul, (bár Mo.
nagyságrendben egész más súlyú ország). Mindenesetre átmeneti szünet után a
hitelezők leírták Brazília adósságát, és újból elkezdtek hitelezni. A teljes önellátásra
csak egy, a Rákosiénál is erőszakosabb diktatúrával lehetne áttérni, ezért bármennyire
is ezt tartom a legjobb gazdasági útnak, politikailag nem kívánom. Nem zárható ki
teljesen egy ésszerű fordulat sem, például az Összefogás a Fennmaradásért
programjának belátáson alapuló elfogadása és megvalósítása két parlamenti cikluson
belül. Ez utóbbit bármennyire is kívánom, megvalósulási esélye nagyjából annyi,
mint az Isten Országa földreszállásának. Nézetem szerint egyik sem politikai, sokkal
inkább lelki fejlődési folyamat függvénye. Üdv. J.
Más. ...a napokban 100 Nobel-díjas tudós írt alá nyilatkozatot a szeptember 11-e
utáni világról, és dokumentumukat az International Herald Tribune hasábjain egy
magyar származású Nobel-díjas, John C. Polanyi kommentálta. Annak az
elismerésnek a nyertesei, amelyet a világ legkiemelkedőbb szellemi teljesítményeiért
adnak, dísztelen és egyszerű üzenetet küldtek. Azt írják, hogy sem egyének, sem
államok irracionális cselekedetei nem fenyegetik annyira a világbékét, mint a világ
szegényeinek jogos követelései. Az igazság felismeréséhez nem annyira intelligencia
kell, mint hit az igazi értékekben, toldja meg Polanyi...
A tragédiákat már csak úgy lehet elkerülni, ha éppen a fejlett társadalmak éppen
saját érdekükben belátják, hogy a biztonság mindaddig illúzió, amíg a földön nem jut
mindenkinek ennivaló, fedél, oktatás és a jog a szólás szabadságára. Ilyen egyszerű
dolgokat üzen a 100 Nobel-díjas. Ahogy mondani szokás, ehhez aztán nem kell
rakétatudósnak lenni. Ahhoz viszont alighanem igen, hogy ezt az üzenetet mindenki
– értékén fogadja. Mert a világ legerősebb országainak hadigépezete könnyen
szétzúzhatta a mezítlábas tálibok hadigépezetét. De az időzített bomba ketyeg
tovább... ketyeg mindaddig, amíg több mint egymilliárd emberre naponta kevesebb
jut egy dollárnál, amíg kétmilliárd ember attól szenved, hogy a sokat szidott
globalizáció el sem jutott hozzájuk. ... a gyűlölet vetése... megint szárba szökken, ha a
gazdagok nem veszik tudomásul szeptember 11-e igazi üzenetét.
Nem folytatom. De Jézus alighanem a fején találta szöget, amikor az Isten
Országa megjelenését nem attól tette függővé, hogy a gojokkal vagy a zsidókkal
találkozik, hanem attól, hogy hajlandók vagyunk-e gójok és zsidók egyaránt –
globálisan gondolkodni. Ez pedig Jézusnál tudvalevően azt jelenti, hogy érjük be a
szalmájával, amíg nem jut minden embertestvérünknek matrac. Amen.
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Városmajor, 2002. január 7.
„Ha egyház és állam közé nem épül fal, a következmények mind a kettő
sérelmével járnak” – írja Márton László (M.H. 2001. dec. 27.). Úgy gondolom,
érdemes ezzel a megállapítással foglalkozni.
Kezdetben vala a papkirály..., s a papkirály képtelen volt sajátmagában falat
építeni a pap és a király közé, mert egyetlen személyben volt pap és király is. E
kezdet idején egyház és állam közé nem építhető semmiféle fal. Ha építhető lenne,
nagy baj volna, mert a papkirály skizofréniás lenne.
Hamarosan új helyzet adódik. A szakosodás következményeként külön személy
lesz a pap, s külön személy a király, de teljes az egymásra utaltság. A király vívja a
csatát, s a pap imádkozik Istenhez a király győzelméért. A főpap koronázza a királyt,
miután elfogadta személyét. A főpap lesz a királyságban az első közjogi méltóság,
mint volt nálunk is az esztergomi prímás érsek, s nemegyszer még a hadsereg
főparancsnoka is, mint Muhinál, Mohácsnál a kalocsai érsek. Ily helyzetben még
belegondolni is rossz abba, hogy fal épüljön király és főpap, állam és egyház közé.
Miért? Mert a kettő egyetlen és azonos elvet képvisel. Ez a helyzet a buddhista, zsidó,
keresztény, mohamedán, akármilyen királyságokban egyaránt.
Hamarosan ismét új helyzet adódik: a felekezés. Luther, Kálvin s mások
hatására. Protestánsok irtják egymást és a katolikusokat, a katolikusok irtják a
protestánsokat, hogy biztosítsák a megszokott rendet: állam és egyház fal nélküli
együttélését, egymás támogatását. Ha Bethlen Gábor protestáns fejedelem vonul be
Kassára, felakasztatja a katolikus papokat, ha császári generális vonul be, felakasztatja a protestánsokat. A fejedelmek, királyok, császárok csak magukkal egy
hiten levőt viselnek el, mert csak fal nélkül tud együtt élni az állam és egyház.
A felvilágosodás Istent ismerni nem akarása emeli a trónra az Észt, s utasítja el
az egyházak által képviselt hitet, s megpróbálja térdre kényszeríteni a nagy riválist, az
egyházat. De Napóleon már pár éven belül kierőszakolja, hogy a pápa koronázza őt
császárrá, s bukása után a restauráció igyekszik helyreállítani a fal nélküli régi rendet.
A Habsburg Birodalomban a szerzetesrendeket feloszlató II. József után Ferenc
császár állítja helyre a régi rendet, s nincs még száz éve, hogy Ferenc Jóska az
apostoli király szereti a regrutát... Észak-Írországban ma sem viseli el a katolikus a
protestánst, s megfordítva. Trianon előtt a szerb, román és szlovák papok templomai,
egyházai e nemzetiségek legfőbb bástyái, s Trianon után a magyar papok templomai,
egyházai az elszakított területeken a magyar nemzetiség legfőbb bástyái. Fal nélkül,
egymagában is hordja a nemzet gondját, reménykedve a falnélküli együttműködés
órájának elkövetkeztében
S az októberi forradalom után SZU-ban s nálunk mi történt? Pillanatokon belül a
moszkvai, a bukaresti pátriárka, meg az esztergomi érsek lettek az ateista rendszer
legfőbb támogatói, hogy protestáns egyházfejedelmeket ne is említsek. Azokat, akik
szerettek volna falat húzni egyház és állam között, likvidálták; hazánkban mind a mai
napig viselik a rendszeridegenség, az államidegenség, az egyház-idegenség bélyegét
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magukon. Bizony, mert a Kreml is csak azt tudta elfogadni, hogy az egyház a nagy
honvédő háborúban minden sérelmét felejti, és segít neki. S a Vatikán is mint rothadt
citromot ejtette el Mindszentyt is, a Bokrot is, mert a falat akarták. Senkinek nem kell
a fal: az egyháznak az állam mellett a helye.
S most azon kesereg Márton László, hogy csak intermezzo-nak látszik Antal és
Horn nyolc éve, s ma már gőzerővel folyik az egyház és az állam közé emelt fal
lebontása. Nem is kell nagyon megerőltetniök magukat azoknak, akik ezen a
lebontáson fáradoznak. A nemzettest szocialista kirablásának negyven esztendeje után
a magyar parlament úgy határozott, hogy az egyházak számára vissza kell adni az
elállamosított intézményeit... de csak az egyházaknak. S a liberálisok bűnbánattal
emlegetik, hogy pártjuk is támogatta a Horn kormányt, egy plusz egyházi juttatásban
az iskolákkal kapcsolatban.
Közös platformon van újból és ma is állam és egyház. S nincs sok csodálkozni
való, ha a vallásos emberek megkeresik azokat a pártokat, amelyektől plusztámogatást remélhetnek; s ha a pártok megkeresik azokat az egyházakat, amelyektől
támogatást (szavazatokat) remélnek. Utóvégre a vallásos emberek is választanak.
Utóvégre a civil-szférának, a hatalmi-szférának is megvannak a maga csatornái,
amelyeken keresztül toborozzák a választókat. Utóvégre senki sem ellensége
magának: jó az egyház barátjának lenni, s jó, ha az állam a barátom.
Kinek jó ez az áhított falfelhúzás? Annak, aki nem akar magának előnyt,
kiváltságot valamelyik párt győzelméből. Annak, aki nem akar magának voksokat
valamelyik egyház támogatásától. A napokban engem is megpróbáltak a választási
kampányba bevonni. Tájékozatlanságból? Egyéb okon? Nem tudom. Minden általam
ismert itthoni pártnak megvan a maga remélt vagy valóságos egyházi hinterlandja.
Vannak, akik tényleg akarják ezt a falfelhúzást? Remélem, hogy vannak. Azok
ilyenek, akiknek van valami magasabb rendű elvük, mint az az elv, amelyet az
államhatalom, s a velük – a mondottak alapján – egy gyékényen áruló egyházak
képviselnek.
Ez a magasabb elv: a kiváltságmentesség. Amit Jézus fogalmazott meg:
Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! Ne tedd a másikkal, amit magadnak nem
kívánsz! Képviseli ezt valaki? Aki többet akar birtokolni, mint embertársa, az nem.
Aki fegyverrel kívánja megvédeni a maga javait, az nem. Sem az egyház, sem az
állam nem ilyen. Ezért árulnak mindketten egy gyékényen, s ezért hoznak létre
koaliciókat – az egyház, az állam kizárásával vagy támogatásával.
Miért is akarok én – Jézus szándékait, s az általa elgondolt egyházat képviselvén – falat húzni? Mert ha nem húzok falat, csak karikatúra-egyházat csinálhatok:
mű-egyházat. Milyen az? Állami támogatás esetén sírhat, hogy nem veszik igénybe
szolgáltatásait. Ha nem volna állami támogatása, akkor beláthatná, hogy a
társadalomnak, az embereknek nincs szüksége rá s szolgáltatásaira. A tized alapján tíz
család is el tud tartani egy papot. S ha nincs ilyen tíz család, a Jézusnak elkötelezett
ember képviselheti napi kenyérkereső munka mellett is a jézusi eszményeket.
Mindezt megspórolhatom, ha nincsen fal, s az állam pénze biztosítja, hogy
kínálgassam az árúmat, amelyet a társadalom vagy igénybe vesz, vagy nem. De
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ennek ára van. Csak olyasmit hirdethetek, ami belefér abba, amit az állam képvisel.
Sőt: Jézus nevében kell hirdetnem azt, aminek az ellenkezőjéért vállalta el Jézus a
kereszthalált – Pilátus és Kaifás trón és oltár szövetségének Golgotáján. Hát ez volna
a Márton László által emlegetett sérelme – az egyháznak abban az esetben, ha nem
épül fal.
És mi lenne az állam sérelme? Ezt egy kicsit nehezebb elmondani, de megpróbálom. Jézus egyháza és mindenféle állam között az az alapvető különbség, hogy
Jézus egyháza nem képvisel csoportérdeket, az állam pedig csoportérdeket képvisel.
Az állam fenntartja a jogot. Ez a jog biztosítja, hogy a gazdag gazdagabb lehessen,
mint a szegény. (Jézus egyháza szerint a szegényeké az Isten Országa, azok a
boldogok; a gazdagok pedig mennek a pokolba. Jézus egyháza túllő a Kommunista
Kiáltványon is, s azt képviseli, hogy mindenkinek csak egy dénár jut, amennyi a
másik embernek is – s ezt Jézus igaz tanítványai be is vasalják magukon – vannak
ilyenek?)
Ez a jog biztosítja, hogy pl. Szlovákiában úgy vonják meg a megyehatárokat,
ahogy megvonják, s a magyarok kimaradjanak azokból a lehetőségekből, amelyek
megilletnék őket, ha nem így vonnák meg a határokat. Ez a jog biztosítja, hogy
tiltakozzanak az ellen, hogy a magyar katolikusoknak legyen Szlovákiában magyar
püspökük. Pedig az 1910. évi népszámlálás szerint a számukra kiszakított területen
élt 1 084 000 magyar és 1 702 000 tót (szlovák). Ez a jog biztosítja az államnak,
hogy etnikai tisztogatást végezzen.
A jog biztosítja, hogy a törvény által védett és nem védett kiváltságokat tartson
fenn. Ha működik az államhatalom területén belül ilyen, az államtól fallal elkülönített
jézusi egyház, akkor nevelődnek ott olyan személyek, akik felemelhetik állampolgári
szavukat e kiváltságok fenntartása ellen. Ha nem nevelődnek ilyen személyek, akkor
nem figyelmeztetik az államot a maga törvényes és törvénytelen kiváltságfenntartásaira – ez lenne az állam sérelme. (Általában sérelemként éli meg, ha nem
éri őket ez a sérelem: tehát ha figyelmeztetik.)
Az emberiség egy és ugyanazon erkölcsre van meghívva: a kiváltság nélküliség
erkölcsére. Ez az emberi faj és léte fennmaradásának parancsa. A tigriseké, a
kapitalistáké, a terroristáké nem ez. Nem is biztosítja a fennmaradást. Az állam és az
egyház ugyanarra az erkölcsre van meghívva. Nemes verseny alakulhat ki közöttük.
Ha az emberi történelemre visszatekintek, akkor az első háromszázadban Jézus
egyház biztos előtte járt a Római Birodalomnak. A felvilágosodás idején mintha az
állam különb eszményeket képviselt volna, mint az egyházak. De nagy általánosságban nem volt sok különbség köztük. A papok se a holdról jöttek, hanem a
létező társadalmakból kerültek elő. Az antiklerikalizmus abból adódott, hogy a
papoknak jobb dolguk volt, mint a civileknek. Az anti... (s itt most akárhogyan
folytathatnám a megkezdett szót) ...musok szintén kiváltságok ellen emelik fel a szót.
Ne döntsek abban, hogy az államok és az egyházak melyike jutott magasabbra a
mondott erkölcsi parancs megközelítésében. De legyen fal közöttük! Azért szavazok
erre, mert fal nélkül reménytelennek látom, hogy az egyház felkapaszkodjék a jézusi
eszmények magasára.
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Városmajor, 2002. január 8.
Mondjuk-e a Hiszekegyet vagy ne mondjuk? Az Értelmező Kéziszótár szerint a
hisz ige első jelentése: a valósággal egyezőnek, igaznak tekint. Van hatmilliárd ember,
van durván hatezer vallás, s ennek megfelelően hatezer különféle Hiszekegy. De az
egyes vallásokhoz tartozók is a maguk módján hisznek, s a Hiszekegyükből az egyik
ezt a tételt, a másik meg amazt nem fogadja el. (Enyhítek: egy kicsit másképpen
magyarázza, mint a papja.) Így aztán valójában nem hatezer Hiszekegy van, hanem
hatmilliárd. Ha egy vallási közösséghez akarok tartozni, akkor el kell mondanom a
választott vallási közösség Hiszekegyét – úgy tetszik
De hát ha valaki nem akar hazudni? Ha valaki nem akarja kinyilvánítani azt,
hogy a valósággal megegyezőnek, igaznak tekinti azt, amit nem tekint a valósággal
megegyezőnek és igaznak – az mit csináljon? Ne legyen vallási közössége? De hát
szüksége van rá, mert találkozni akar olyan emberekkel, akik legalábbis nagyjából azt
tartják a valósággal egyezőnek és igaznak, amit ő. Mit csináljon? Csináljon egy új
vallást! Hogy lehet vallást csinálni új Hiszekegy nélkül? Még ha hárman meg is
egyezünk egy új Hiszekegyben, semmi sem biztosítja, hogy holnap is azt fogom
valósággal egyezőnek, igaznak tekinteni, amit tegnap aláírtam.
A Bokor kidolgozott egy lehetőséget. Nincs Hiszekegye, csak Hűségimája,
amelyet nem kötelező elmondani; elmondja, ha akarja. A Bokor mindenegyes tagja
ahhoz a vallási közösséghez tartozik – ha akar –, amelyet választ magának. Ha
papként tartozik a választott valláshoz, el is mondja hangosan, ha nem-papként
tartozik hozzá, akkor becsukhatja a száját, amikor Hiszekegyet mond választott
vallási közössége. De hát akár mondja, akár befogja a száját – hazudik, mert valamit
a Hiszekegyből másképpen gondol, azaz a valósággal egyezőnek, igaznak nem
tekinti. Hiszen ott marad, amikor mondjuk, pedig ezt vagy azt nem hiszi. Tehát
hazudik és hazudik.
Mi a megoldás? Ki kell egészíteni az Értelmező Kéziszótárt. Kell belé egy
második jelentés is. Előbb elmondanám, hogy is vagyok én ezzel az egésszel, majd
utána megpróbálom megfogalmazni a szótár számára a második jelentést. A
Hiszekegyben nem szerepelnek nyilvánvalóságok; olyan megállapítások, amelyeket a
szaktudományok elemi, középfokú vagy felsőfokú tankönyveiben találok. A
Hiszekegyek tárgya nem a tapasztalható valóságra vonatkozik. A Hiszekegyek olyan
megállapításokat tesznek, amelyekről a hatmilliárd ember hatezer vagy hatmilliárdféle módon gondolkodik. A Hiszekegyek olyan megállapításokat tartalmaznak,
amelyekre vonatkozóan nincsen egyértelmű tapasztalati bizonyosság, amelynek
alapján kijelenthetném, hogy ezek a valósággal egyeznek, vagy a valósággal nem
egyeznek, hogy ezeket igaznak tekintem, vagy nem tekintem.
Van tehát a létnek, a gondolatnak egy olyan tartománya, amelyre vonatkozóan
nincsen tapasztalati bizonyosság. E tartományról, ennek tartalmairól csak szubjektív
bizonyosságunk lehet: én valamit a valósággal egyezőnek, igaznak tekintek, de a
mellettem levő embertársam már nem tekinti annak. Nem azért, mert hülye, vagy

35

18. napló

gonosz, hanem azért mert ez a tartomány-elem nem tud mindenki számára
nyilvánvalóság lenni. Aki nem fogadja el, hogy a muskátli – muskátli, annak
megbomlott az elméje. Aki nem fogadja el Jézus istenfiúságát, annak nem bomlott
meg az elméje; s aki elfogadja azt, annak sem bomlott meg az elméje.
Van tehát a létnek egy olyan tartománya, amelynek tartalmairól nem szerezhető
tapasztalati úton, vagy következtetések által bizonyosság. S vannak olyan
tartományok, amelyek tartalmairól beszerezhető ilyen bizonyosság. Ez utóbbiak
területén van helye annak, hogy kijelentsük: a valósággal egyezőnek, igaznak tartok
valamit. Az előző tartomány tartalmairól csak annyit mondhatok, hogy én szubjektíve
igaznak tartom, én szubjektíve nem tartom igaznak, én szubjektíve nem tudom
eldönteni, hogy igaznak tartom-e vagy sem. Példák: Azt hiszem, hogy van Isten. Azt
hiszem, hogy nincs Isten. Azt hiszem, hogy Isten létezése számomra nem eldönthető.
Azt hiszem, hogy Jézus Isten fia. Azt hiszem, hogy Jézus nem fia az Istennek. Azt
hiszem, hogy ez a kérdés nem eldönthető. – Megvan már a javaslatom a szótár
számára. A hisz második jelentése: szubjektív bizonyosság az objektíve eldönthetetlen
kérdésekben.
Ha az objektíve eldönthetetlen kérdések tartományába érkezem, akkor, ha
Hiszekegyet mondok is, akkor is tudom, hogy ebbe a tartományba érkeztem. Ezért
aztán állandóan ki vagyok téve annak, hogy e tartomány valamelyik elemét igaznak
tartom, vagy nem tartom igaznak, vagy nem tudok dönteni, hogy igaz-e vagy sem. De
akárhogy is döntök, tudnom kell, hogy döntéseim csak szubjektív és nem objektív
érvényűek. Amikor vallásom valamely hittételeiről azt mondom, hogy ezt vagy azt
nem hiszem, csak annyit akarok ezzel mondani, hogy én szubjektíve és most úgy
gondolom, hogy nem egyezik a valósággal, nem tekintem igaznak, illetőleg a f...
tudja, hogy igaz vagy nem igaz.
Valahol otthon kell lenni a világban – mondja Tamási Áron Ábelje. Annál is
könnyebben elmondhatjuk az otthon használatos Hiszekegyet, mert az életünket
úgysem arra tesszük, amit igaznak vagy igaznak nem láthatunk. Hanem arra, amiben
hiszünk, amire rátesszük az életünk. Miben? Mondjuk az Isten Országra. Ha meg
számunkra nem volna ilyen, azaz úgy sem tesszük rá az életünk, akkor nem
felesleges-e kekeckednünk azzal, amit lehet így is, meg úgy is gondolni. Ha meg
van, amire rátegyük az életünk, akkor nem még feleslegesebb-e kekeckednünk azzal,
amit úgy sem tudhatunk? Így van? Vagy nem így van?
Városmajor, 2002. január 9.
Az én istenképem
Azt hiszem, hogy van. Azt is, hogy értem van. Nemcsak értem, hanem minden
emberért. Azt hiszem, hogy jó, a javamat akarja. Azt hiszem, hogy tőle van, hogy
tudom: jónak kell lennem. Azt hiszem, hogy érte kell lennem, kedvében kell járnom,
akaratát kell teljesítenem. Azt hiszem, hogy ez az életem legfontosabb dolga. Akkor
vagyok boldog, ha azt gondolom, hogy valami olyasmit tettem, aminek örül. Azt
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hiszem, hogy nagyon nagy dolgokat vár tőlem. Azt hiszem, hogy csak azért lettem,
hogy segítsek neki megvalósítani azt, amiért világot teremtett. Azt hiszem, hogy
életem értelme felépíteni Isten Országát. Azt hiszem, hogy meg nem szűnően erről
akar tárgyalmi velem. Ennek következtében senkivel sem vagyok olyan szoros
kapcsolatban mint vele. Ez a kapcsolat nyugtalanító: állandóan mérlegre tesz, nem
hagy békén, ösztökél, hogy csináljak már valamit. Szedjem össze azokat, akik
hajlandók így látni őt, s velük együtt csináljunk valamit. Mit? A hegyen épült várost.
Méregbe is hoz ez a kapcsolat. Dühössé tesz azokra, akik Istenre hivatkoznak, és
valami egészen mást csinálnak, akarnak. Azokra, akik az Istent emlegetik, s közben a
Sátán Országát építik.
Azt hiszem, hogy Isten kizárólag ebben az Országban érdekelt. Egy olyan
országban, amelyben mindenki a lelkiismeretére hallgat, és senki se akarja
megparancsolni, hogy mit kell gondolnom ahhoz, hogy kedves legyek Istennek. Egy
olyan országban, amelyben nem kell szégyenkeznem amiatt, hogy nekem van
valamim, ami a másiknak nincs, aminek folytán valaki irigykedhetik rám. Egy olyan
országban, ahol senkivel szemben sem erőszakoskodom, s velem sem mások. Egy
olyan országban, ahol mindenkit tegezhetek, ahogyan az Istent is. Egy olyan
országban, ahol mindannyian testvérek vagyunk. Azt hiszem, hogy Isten ezért az
országért nem tud csinálni mást, minthogy bombázza a lelkiismeretünket.
A lelkiismeretemet bombázó – számomra ez az Isten.
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Városmajor, 2002. január 10.
A Vízkereszti naplóból kimaradt a december 30-iki Szentcsalád-vasárnapi, szilveszteri prédikáció. A mise végén a kis templom hátsó részében még meg is köszöntöttük az új esztendőt a Tokaji hegy levével. Ezt illik bevallani egy Farsangi naplónak
az elején. Gondolom megkapjuk érte a feloldozást, mert igen áhítatosan csináltuk.. A
prédikációban idegen tollakkal is ékesítettem magam, amint mindjárt meglátjátok
Az Isten Országa
- Istennek odaadott, elkötelezett személyekből,
- ilyen embereket egybefogó családokból,
- ilyen személyeket és családokat egybefogó kisközösségekből
álló társadalom. Isten Országa lehet bármelyik egyház is, ha ilyen személyekből,
családokból és kisközösségekből áll. Kisközösségekből is kell állnia az egyháznak?
Igen. Ennek két érve van. Az egyik: hogy Jézus egyháza a 12 tanítványból álló
kahallal indult. A másik: csak egy kis létszámú közösségben van módunk arra, hogy
a szívünkön és értelmünkön keresztül megszólaló Szentlelket képviselni tudjuk. A
nagyobb egyházi közösség csak annyiban lehet az Isten Országa, ha ez az egyház a
Szentlélek minden megnyilatkozásának összesítője.
Szilveszterkor illik számot adni magunkról, családunkról, kisközösségünkről.
Azért illik, mert új évet kezdünk, s azt akarjuk, hogy az új évben odaadottabbak s
elkötelezettebbek legyünk: mimagunk is, családunk is, kisközösségünk is.
Égi ösvény 1895: Hálaadás az év utolsó napján:
Idők Ura s Istene! tekints méltatlan hívedre... Ha visszatekintek az elmúlt évre,
mély szomorúság tölt el, mert kegyes jóságodat sokszor megbántottam. Fokozódik
bánatom, mert a sok betegség, szomorúság, kárvallás, mely a lefolyt évben
embertársaimat érte, engem is érhetett volna, de te, nagyirgalmú Isten, megóvtál
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annyi sok mindenféle bajtól!
Azt gondolom, nem ilyennek kell lennie személyes mérlegemnek. Peter Rosien írja
a Publik-Forum novemberi számában: Nem rosszabb-e a pokolnál egy olyan Isten
mellet lenni a mennyben, aki kitalálta a poklot? Nem tudom megköszönni, hogy
Isten megóvott engem attól a bajtól, amelytől embertársamat nem óvta meg. Nem,
mert ki vagyok téve annak a lehetőségnek, hogy a következő évben majd engem nem
óv meg – az az Isten, akit egyébként majd jövőre is változatlanul nagyirgalmúnak
szeretnék vallani. Nem köszönöm meg Istennek, hogy szept. 11-én nem voltam
Manhatten-ben a World Trade Centerben, mert nem ő óvott meg engem attól, hogy
ott legyek, mert senkit sem óvott meg, aki hivatali elfoglaltsága következtében
bement a Centerbe. Azt sem köszönöm meg, hogy nem kapott el a járvány, amely a
szomszédomat elkapta. Isten nem közvetlen oka szeretteim halálának. Egyik öcsémet
16 éves korában halálra gázolta a HÉV egyik villamosa. Az őt temető pap azzal
vigasztalt bennünket, hogy Isten szerette öcsémet, s ezért magához vette. Anyját, aki
majd beleőrült ebbe, nem szerette? S apját és öcsém hat testvérét?
Ez a malom, az évvégi hálaadásnak ez a formája nekem nem megy. A Bokor Hűségimáját idézem: Fogadom, hogy hűséges leszek Hozzád a halálig. Veled kezdem és
zárom minden napom. Testeddel és Véreddel táplálom a Tőled kapott isteni életet.
Nem állok meg az úton soha, a mércét egyre magasabbra teszem. Minden este eléd
állok, Uram, és számon kérem magamtól: adtam-e időt, pénzt, szeretetet; eleget
adtam-e, többet adtam-e, mint tegnap, mint tavaly?
Szilveszterkor sem fordulok kiváltságokat adó, betegségtől bajoktól engem saját
személyemben megóvó Istenhez. Nem azzal foglalkozom, hogy ő mit tett velem. Ez
nálam a nagy állandó: Ő mindent megtesz, és mindig megtesz, és mindezeket
mindenkivel megteszi. Nem szereti egyik gyermekét jobban, mint a másikat. Esőt és
napot ad a bűnösöknek is. A magam szövetségi hűségemmel foglalkozom. Mit ért az
elmúlt évben a velszi tartomány, amelyet Bulányinak neveznek. S fog-e többet érni
2002-ben? Milyen tápláló forrásokat kell megnyitnom, hogy fogadkozásaim ne csak
üres szavak maradjanak? Mert azt mondottuk, hogy Isten Országa Istennek odaadott,
elkötelezett személyekből áll. Az ám, Hazám!
Meg Istennek odaadott, elkötelezett családokból. Aki szerelmes egy nőbe, arra szeretné a világ minden kincsét felaggatni. Az ember a gyerekeinek szeretne mindent
megadni. Isten pedig mindannyiunkba szerelmes, s mindenki az Isten szerelmes
gyereke. Tegnap hozta a drótposta Déváról e levelet.
Talán majd egyszer hableányt tetováltatok a mellemre
A nyári vakáció egyik reggelén, csengettek az ajtón. Az egyik lányunk jött vissza az
otthonba. Örömmel ugrott a nyakamba s kérdezte: ”Mikor megyünk a táborba?” A
kislány egy hosszú tanév után nagyon vágyott hazamenni szüleihez. Hazavittük a
Dévától 200 km-re lévő otthonába, pár nap után visszajött, mert – telefonáltam:
„Jöjjön, mert megyünk táborba”.
Hogy mondjam meg, hogy nem igaz, hogy nincs is semmiféle tábor, csak nem
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kellesz otthon, és igazából egy kegyes hazugsággal postáztak vissza téged? Így most
itt vagyunk a Csónakos-tó partján, és „táborozunk”, hogy ne csalódjon, ki tudja
hányadszor a gyermek, a nagyokban.
Ülök a víz partján, és nézem a gyerekeket. Forrik a víz, én folyamatosan számolom
a fejeket. Mind megvannak. Szerre jönnek mellém, hozzám bújnak, mesélnek. Az egyik
negyedikes lányunk megkér, hogy tetováltassak szép hableányt a mellemre. „Miért?”
– kérdezem. „Mert apukának is egy olyan volt. – és elindul egy csacsogó kispatak –
Az én apukám nagyszerű apa volt. Igaz, hogy sokat ivott s egyszer, mikor korbáccsal
megvert, kiütötte az egyik szememet. Nem akarta. Utána apuka is sírt, bánatában nagyon berúgott. Anyuka, amikor kétéves voltam, akkor halt meg. Öngyilkos lett, mert
sokat kurválkodott. És apu őt is megverte. De én nem leszek kurva.” Hallgatok,
magamhoz szorítom e szép szőke kislányt. Ő csak beszél. Elmondja, hogy mennyi
rossz ember van, és hogy az apukát olyan sokáig ‘bizgették’, míg fogadásból megivott
két liter vodkát. „Apukám olyan rendes volt, utolsó cseppig megitta, mert az ember,
amit ígér, azt meg kell tegye, úgy-e? Apuka sokat hányt és meghalt.” Hallgatunk, a tó
vize egykedvűen fodrozódik. Nagyon sok mondat van az életünkben, amit nem tudunk
befejezni.
Odajön egy másik kislány is. Vizes, szép barna bőre ragyog a napfényben. Három
éve van nálunk, az osztály második tanulója. Beszélgetünk. Elmeséli, hogy milyen
volt, amikor egy nagyváros állomásán koldult. Nagyon ritkán beszél erről. Most úgy
beszél, mint más a balatoni nyaralásról: „Olyan bácsi is volt, aki egy egész kiflit
adott egyszerre. De nagyon kellett vigyázni a rendőrökre, sokszor kutyával jöttek, s
egyszer az egyik társamat meg is harapták a kutyák. Volt egy nagy szemetesláda, oda
bújtunk el.” És mondja, és mondja. Úgy látom, hogy a víz, a játék nemcsak a fizikai
mocskot oldja, mossa s remélem, viszi messzire.
Aztán odasodródik két testvér, a harmadikat végezték. Szédületes energia tépi
ezeket a fiúkat. Lendületükben mindenkit lesodornak a lábukról. Nem rosszak, de tízpercenként felsír, visít valaki mellettük. Mint a villámhárító a villámot, ők úgy
vonzzák a ‘galibát’. Rájuk szólok, s mint két ma született bárány kunkorodnak
mellém. Ha már rohangálni nem lehet, hát engem kezdenek nyuvasztgatni
ölelésükkel. Persze, hogy beszélgetünk, és persze, hogy szóba jön az édesanya, akinél
csodálatosabb anya nincs, de aki nagyon elfoglalt. Sokszor megcsodálom Isten
hatalmát, aki ilyen végtelen erőssé tudja tenni a gyermekek szülei iránti szeretetét.
Mert én csak azt látom, hogy a gyermekek első áldozására a 18 km-re lakó anyuka,
azokkal a lakkozott körmeivel és még egy szent szívét is megdobogtató szerelésével,
nem tudott eljönni, bár meg volt beszélve és meg is ígérte. A fiúk kérésére egy pár
perccel később kezdtük a misét. De nem jött el az évzáró szereplésre sem, és azóta
sem jött, egyszer se jött felénk. Megölelem a fiúkat és elismerem, hogy anyuka tényleg
nagyon szép, csak az a baj, hogy nincs ideje. S hogy a tépelődésnek véget vessek,
szabadon engedem e két szilaj paripát.
Táborozunk! Isten műve: a tó vize, a táj, a gyermekek, és minden olyan csodálatos.
Végtelenül jól van minden, úgy ahogy van! Sokszor nem értem, hogy egy-egy
törékeny gyermek válla, hogy tud ennyi tragédiát hordozni. De úgy látszik, hogy nem
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is ez a fontos. Ezeket a gyerekeket, a sebeket nem kielemeznem kell, hanem szeretettel
átölelni és hordozni. Megtenni mindent, hogy ha már karjaim közé sodródtak, Isten
akarata szerint alakuljon a további életük.
Egy labda telibe talál, és szinte észre sem veszem, ott vagyok a Csónakos-tó vizében. Játszunk, én vagyok a cica, és forrik a sok gyermek csapkodásától a víz. Tudom,
hogy nem megoldani kell a problémákat, hanem kacagni, és el találni azt a tenyérnyi
kék eget a gyermekek karjai között, hogy nehogy megint én legyek a cica. Játszunk,
kissé könnyes a szemem, de itt a tó vizében úgyse vevődik észre. Végül is Jézus nem
azt kérte, hogy megértsük ezt a csodálatos szép világot, hanem azt, hogy szeressünk,
szeretetté váljunk ott, ahol a legnagyobb szükség van ránk. Nehéz megtanulni együtt
élni a konkollyal. Dobom a labdát, s persze, hogy valami isteni erő megint a
gyermekek karjai közé vezeti azt. Mindenki kacag, felsültem, alulmaradtam, újból én
vagyok a cica. Úgy tűnik, hogy most semmi más nem fontos, és jól van ez így.
A teológián, a noviciátus alatt soha nem gondoltam volna, hogy ezek a koszos
gyermekek ennyire átszervezik az életemet. Talán majd egyszer még egy hableányt is
fogok tetováltatni a mellemre!?
Ez is szerelem. Saint-Exupéry egy helyen ezt írja: A szerelem nem az, hogy egymást nézzük, hanem az, hogy egy felé. Lehet Dévára is nézni, s ez több mint minden
ékszert az asszonyra aggatni. Több mint mindent megadni akarni saját gyerekeimnek.
Meg még Istennek odaadott és elkötelezett személyekből álló kisközösségekből is
formálódik az a társadalom, amely kiérdemli az Isten országa nevét. Ha már idéztem
az Égi ösvényből, Peter Rosientől, Böjte Csabától, idézek valamit egy Bokorközösség karácsonyi találkozójára írt szövegből is.
A legendát csak a vértanúk, a hitvallók nemzedéke írja.
Ma az a hitvalló, aki vallja: Nem akarok többet birtokolni
mint amennyi bárkinek, a hat és fél milliárdnak is juthat.
Hitvallók vagyunk? Mi kellene, hogy azok legyünk? Tettek.
Radikálisok. Az őseinké. Amilyen az első nemzedék
közösségteremtő, s a másodiknak kardot eldobó buzgalma volt.
Első lépésként az is elég volna, ha megvallanók,
hogy képtelenek vagyunk bármi ilyet tenni,
Ekkor még mondhatnók a vámos imáját:
Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!
A bűnbánva imádkozó tud még továbblépni.
A feladatot elutasító nem. Ő a megátalkodott.
Vajon én vagyok-e, Uram?
Legyen az Isten átka azon, aki ilyen kérdéssel zavarja
testvérei karácsonyi nyugalmát?
Azt kell Szilveszter s az Újév töviben megkérdeznünk magunktól, hogy akarjuk-e
kisközösségünkkel azt, amit Jézus akart a magáéval. Amen
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Városmajor, 2002. január 12.
Az interneten körlevelet kaptam. A levél vagy harmincunkat szólított meg a Bokorból – névtelenül. Ki írt akkor? A Bokor Csopi, vagy Bokor Csöpi – mert nem volt
ékezetes a küldemény – 3generacio@irj.hu kóddal. Idézek a levélből.
Gyurka bácsi újévi, Közös fészekrakás c. írásában ilyenek vannak: Ha családi fészket akarunk építeni, csak perceink maradnak arra, amihez Jézusnak napi 24 óra
kellett. ... Kellene egy jézuspotló csábító, akibe beleszédülnének fiataljaink?
Középiskolásként, egyetemistaként, de meg a fészekrakás előtt. Nincsen ilyen. Az első
nemzedéknek is volt csábítója, a másodiknak is. A harmadiknak már nem akadt. ... Az
első két nemzedék csábítói nőtlen emberek voltak, s a szocializmusban nőtt fel e két
nemzedék. A harmadik nemzedéknek nincs csábítója, és a piacgazdaságban él. Az
első két nemzedéknek még órái voltak naponként Isten számára, a harmadiknak pedig
csak percei. Hiába volna csábítójuk, felszentelt papjuk, akkor is csak perceik
volnának Isten Országa számára.
Eddig az idézet. Majd így folytatódik a szöveg: Biztos, hogy a harmadik nemzedék
a hibás???? Csakis a harmadik nemzedék? Az első két nemzedék csábítói meg élnek:
miért nem képesek a harmadik generáció csábítására? Talán nem értik már elég jól
Isten akaratát? Talán nem értik már elég jól a megváltozott világot? Talán nem értik
már elég jól a fiatalok nyelvét? Talán nem is elég jézusi ez a kudarcot valló üzenet?
Talán túl sok emberi dogmatizmus, butaság, rigorózus erkölcsiség keveredett bele?
Azonnal írtam a 3genracio@irj.hu címre: Névtelennek akarod leveledet?
Szeretettel Gy. b. Készséggel válaszolt: nem az a fontos, hogy ki ír, hanem mit ír.
Nekem az is fontos, hogy ki írja, amit ír. Nem került sok fáradságomba, hogy
megállapítsam, ki rejtőzik a 3genracio@irj.hu mögött: a Bokor harmadik nemzedékének
egyik legelkötelezettebb tagja. Hogy sikerült ezt megtudnom? Az interneten jövő
levél hozza azt is, hogy kik mindenkik kapják a levelet. Csak ő nem szerepelt az
általam legelkötelezettebbnek gondolt 30 éven aluli megcímzettek között. Tehát...
Az újévi beszédem lerágott csontot rágott. Ezt rágta: vagy családos szerzetesrenddé
formálódik legalább a Bokor harmadik nemzedéke, vagy nem teljesítjük a „kairosz”,
az üdvtörténelmi pillanat mára szabott parancsát. Ennek következtében pedig
programtalanná válik a harmadik nemzedék (az első kettő talán megtette a magáét),
mert a családi fészekrakás mai követelményeinek áldozva megeszi őt a fogyasztói
társadalom ezer igénye-követelménye. Röviden: a Mammon, és csak percei maradnak
az Isten Országa számára. Ezt mondom ide s tova jó tíz éve, s nagyon idegesítem vele
a Bokor öregjét-fiatalját... ahogy ezt a 3generacio@irj.hu levelének idézete is mutatja.
Megvárom, mit írnak a többiek. Bíztattam is őket az ifjúsági mise végén: válaszoljanak Bokor Csopinak/Csöpinek. Nem fűlik a foguk hozzá. Miért? Azt mondják,
hogy névtelen levélre nincs kedvük válaszolni. Értem őket. Én sem veszem fel a
kesztyűt, s ugyanezért. De rendületlenül várom, hogy újévi beszédem vihart kavarjon.
Válaszolni szeretnék.
Vagy lesz értelme az új magyar igéknek,
Vagy marad mindenben ez a bús magyar élet.
Felszállott a páva a vármegye-házra,
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Sok szegény legénynek szabadulására.
Városmajor, 2002. január 14.
Urunk megkeresztelkedésének ünnepén arról prédikáltam, hogy
Hogyan jött ki Jézus a Jordánból?
Mielőtt válaszoltam volna a kérdésre, ötperces liturgika-órát tartottam az alábbi
módon.
A zsinat előtt az év 52 vasárnapján azt az evangéliumi szakaszt halottuk, amit
tavaly hallottunk, s amit majd jövőre hallunk. A zsinat óta nem így van. Amit ma
felolvastam, három év múltán: 2005-ben halljuk újra. A zsinat azt akarta, hogy ne
csupán ötven, hanem százötven szakasszal is ismerkedjünk a vasárnapi szentmiséken.
Van A-, van B-, és van C-év – külön-külön szövegekkel. Máté vagy Márk vagy
Lukács szövegeit futtatják ezek az évek. Az idei – az A-év – Mátét futtatja.
Nemcsak ezt a liturgikus változtatást hozta a Zsinat. Az egyházi évben két ünnepkört állapított meg: a karácsonyit és a húsvétit. A karácsonyi ünnepkör 6 vasárnapra
terjed, a húsvéti pedig 17 vasárnapra. Ez összesen 23 vasárnap. A többi vasárnap az
évközi vasárnapok nevet viseli. Ilyen pedig van 33. 23 meg 33 – ez összesen 56. De
csak 52 vasárnap van. Ezért mindig ki kell maradnia 4 vasárnap szövegének. Melyik
négy marad ki?
Ez azon fordul, hogy rövid-e vagy hosszú a farsang. Ez meg azon, hogy a tavaszi
napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap – mikor van. Azért fordul ezen,
mert ekkor van húsvét. Márc. 21-én van a tavaszi napéjegyenlőség. Ha ez péntekre
esik, s a rákövetkező szombaton van holdtölte, akkor az ilyen évben márc. 23-án van
húsvét. Ha viszont márc. 21-re esik a holdtölte, akkor várni kell egy holdhónapot,
azaz 28 napot, s ez már április 18. Ha ez a nap vasárnapra esik, akkor meg kell várni
a következő vasárnapot, s akkor Szent Márk napján lesz húsvét, azaz április 25-én.
Márc. 23 és április 25 között van négy vasárnap. Az idén a tavaszi napéjegyenlőséget
követi pár nap múlva a holdtölte, s ezért tíz nap múltán, márc. 31-én már
húsvétolunk.
A mai vasárnappal zárul a karácsonyi ünnepkör. Kezdődik a farsang, s a liturgiában
az évközi vasárnapok sora. Mért ilyen hamar? Mert korán van húsvét, s ennek következtében az idén már február 13-ára esik hamvazószerda, s kezdődik vele a húsvéti
ünnepkör, s egyelőre véget érnek az évközi vasárnapok: hamvazószerda előtt, február
10-én. A 33 évközi vasárnapból eddigre elfogyasztunk ötöt. Majd június 9-én –
pünkösd, Szentháromság vasárnapja és Úrnapja után – folytatjuk. De nem a
hatodikkal folytatjuk, hanem a tizedikkel. Miért? Mert a korai húsvét következtében a
6., a 7., a 8. és a 9. kimaradt. Ha később lenne húsvét, ha mondjuk négy héttel
hosszabb lenne a farsang, akkor nem ezek maradnának ki, hanem a 10., 11., 12. és 13
évközi vasárnap maradna ki.
Mért részletezem ezt? Mindjárt kiviláglik. Az A-év – Máté éve. Hozza tehát főleg
Máté külön anyagát, ami a többi evangéliumban nincs. Máté egyik legbecsesebb
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külön anyaga a három fejezetre terjedő Hegyibeszéd. Szán is neki a liturgia összesen
hat vasárnapot: a 3.-tól a 9. vasárnapig. Három hét múlva halljuk is már, hogy
Boldogok a lelki szegények. A rá következő vasárnapon pedig azt, hogy Ti vagytok a
világ világossága. Aztán, mintha elvágták volna, mert négy évközi vasárnap kimarad,
s nincs mód prédikálni arról, hogy Ne ölj! Tartsd oda másik arcodat! Nem
szolgálhattok Istennek is meg a Pénznek is! Nem ismerlek benneteket stb. Ezektől a
témáktól – a naptár irgalmából – idén a kedves hívek megmenekülnek. S ezzel vége
is lett a liturgia ismereteket közvetítő okításnak.
Ma azonban másról van szó. Jézus tekintélyének megalapozásáról: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. A bibliakritika nem vonja kétségbe, hogy legalább
Jézus hallotta az Atya hangját. De megkérdezi, hogy minek következtében hallotta.
Elmondom, hogy én hogyan gondolom. Valami okból Jézus becsukta názáreti házát s
műhelyét, amelyben ácskodott, azaz mezőgazdasági faszerszámokat készített: ekét,
jármot. Becsukja és nem nyitja ki többé. Elmegy ahhoz, akit legtöbbre becsül kora
társadalmában: unokabátyjához, a Keresztelőhöz. A főpapokhoz, írástudókhoz,
vénekhez nem. Heródes embereihez sem. Qumránba sem, a szikáriusok közé sem.
Kellő áhítattal megy megkeresztelkedni. Utána elmegy a pusztába, ahol
végérvényesen ellene mond a világ eszményeinek. A pusztából kijőve pedig
tanítványgyűjtésbe fog. Harmincas évei közepén jár, amikor egy férfi ember –
akkoriban, s talán ma is – eldönti már, hogy mire használja az életét. Jézus az Isten
Országának szenteli az életét. A keresztelkedésekor Isten jóváhagyja ezt a szándékot.
Van, aki másképpen gondolja. Lehet, hogy igaza van. Hogyan gondolja? Jézus
nem véglegesen hagyja el názáreti házát, műhelyét. Elmegy a Keresztelőhöz, mert ő
is úgy gondolja Izrael jövőjét, mint a Keresztelő: jön az Isten haragja, megtisztítja
szérűjét, kezében a szórólapát: a pelyvát elégeti olthatatlan tűzzel, a búzát pedig
begyűjti szérűjébe. Mindenesetre a keresztség után egy teljesen megváltozott Jézus
lépett fel... – írja minap megjelent könyvében Sárdy Péter. Milyen alapon állítja ezt a
neves szerző? Azon az alapon, hogy Jézus három esztendős tanításának nem a
szérűtakarítás az összefoglalója, hanem inkább ez: Napját felkelti jókra és
gonoszakra, esőt ád igazaknak és hamisaknak.
Miért gondolom az én változatomat valószínűnek? Igazat adok Sárdynak abban,
ahogyan összefoglalja Jézus tanítását. De nem gondolom, hogy Jézusnak ez a
szemlélete a keresztelkedésekor, keresztelése után született volna meg. Úgy
gondolom, hogy évtizedek gondolati fejlődése teremti meg azt a Jézust és jézusi
szemléletet, akit és amelyet ismerünk, és nem egy vallási cselekmény. Rám vallási
cselekmények ilyen hatással nem voltak. Pappá szentelésem sem. A Bokor
emberállományán sem tapasztaltam ilyesfélét. Ezt a tapasztalatomat általánosítom.
Igazam van-e?
Megpróbálom teremtésteológiailag megvizsgálni ezt a kérdést. Isten nyilvánvalóan
arra a célra alkalmasnak teremti meg az embert, amire megteremtette. Szabadnak teremtette őt, s azt várja, hogy szabadságát arra használja fel, amire megteremtette.
Arra teremtette meg, hogy szeresse felebarátját, mint sajátmagát, s ezzel szeresse
vissza Istenét. De a szabadság azt jelenti, hogy az embernek módja van azt is
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gondolnia, hogy majd bolond lesz hat és fél milliárd embertársát úgy szeretni, mint
magát. Szabadságában áll azt akarnia, hogy csak magát s közvetlen övéit szeresse
úgy, mint saját magát. Szabadságában áll, hogy boldogságát az önzésben, ám a
családjára kitágított önzésében keresse. Szabadságában áll tehát, hogy értelmével,
akaratával, érzelemvilágával az ellenkezőjét vagy legalábbis kevesebbet keressen
annál, amire Isten megteremtette. Persze szabadságában áll az is, hogy a
lelkiismeretében szóló Istenre figyeljen, s értelmével, akaratával, érzelemvilágával a
mindenkit szeretésre tegye rá életét.
Jézus kb. 33-35 éves, amikor elmegy a Jordánhoz. Húsz éve múlt, hogy értelmes
kérdéseivel és válaszaival 12 éves korában kivívta a templomban az ott tanítóknak a
csodálatát. Megengedem, hogy e húsz esztendő alatt értelmével, akaratával,
érzelemvilágával ő is csak annyira jutott, mint a Keresztelő. Azaz várta az Isten
haragjának napját, amikor is Isten rendet tesz a világban: kitakarítja szérűjét. De
akkor kétlem, hogy a bemerítés vagy az isteni szózat hatásának olyan következménye
támad, hogy rájön a maga és a Keresztelő nézetének-hitének az ellenkezőjére.
Kétlem, hogy más ember jön ki a vízből, mint aki bement a vízbe.
Ha mégis így volna, ez teremtésteológiailag ezt jelentené: Isten nem az alapvető
szellemi-lelki képességeinkre bízta sorsunkat, hanem egy vallási cselekményre. Aki
hozzájut egy ilyesmihez, annak Isten rendet tesz a fejében, megtisztítja
törekvésvilágát, s rávezeti arra, hogy miben áll a boldogsága. Nem akarok értetlen
lenni a vallási cselekményekkel szemben, de nem akarok foglyul esni sem nekik.
Nem akarok értetlen lenni, tehát elismerem, hogy vallási cselekményeknek indító
vagy Isten felé bennünket továbbtaszigáló hatásuk lehet. Nem a megszokott
cselekményeknek szokott ilyen hatásuk lenni; Jézus életében a szombati zsinagógai
istentiszteletek, a mi életünkben a vasárnapi templomi szentmisék az ilyenek. A
rendkívüliebbeknek szokott ilyen hatásuk lenni: Jézus társadalmában pl. a Jordánba
bemerítésnek, a mi életünkben egy kisközösségi lelkigyakorlatnak, vagy egy
medjugorjei zarándoklatnak. De kétlem, a vallási élmény életet rendbe tenni tudó
erejét. Indítást adhat, életet rendbe nem tehet. Automatikusan nem cseréli le
értékrendemet. Automatikusan nem változtatja meg törekvéseim irányát.
Automatikusan nem eredményezi életem boldogságát. Nem hiszem, amit Sárdy
mond. Úgy jött ki Jézus a Jordánból, hogy megerősödött abban, amire rá akarta tenni
az életét.
Vagy mindez nem így van? Isten belenyúl az életünkbe akkor, amikor ő akarja? De
nem jelenti ez azt, hogy Isten a nagy bábjátékos? Mi pedig csak dróton rángatott
Marionett-figurák vagyunk? Hogyan van ez? Isten bennetek. Hangját kimondhatatlan
s egyszeri egyediségtek (individuum ineffabile) folytán halljátok mindannyian. Újra
kérdem: hogyan van ez?
Városmajor, 2002. január 16.
A múlt tavaszon Gyulafehérvárott jártam. Jó papként – a szabály szerint –
tiszteletemet akartam tenni az érseknél. Nem tudták előkeríteni, csak helynökével
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beszélgethettem, aki megajándékozott egy sematizmussal, amelyben benne van az
egyházmegye minden plébániája, miséző helye, papja s annak fényképe meg a hívek
száma. Éjjelenként rendre felébredek, s míg újra álom jön szemre, olvasok egyet.
Tegnap éjjel erre a sematizmusra esett a választásom. Erdély kellős közepén, ahol a
tordai hasadék is található, terül el az aranyos-tordai főesperesi kerület – olyan
kisebb vármegye kiterjedésű. Kilenc plébánia, öt pap és 3087 katolikus van benne.
Református és unitárius magyarokról nem szól a csak katolikusokat felmérő
sematizmus, de azok sem lehetnek sokkal többen. 800 éve itt még csak magyarok
laktak, most meg csak mutatóban vannak. Elolvastam a plébániák történetét, s aztán
visszaaludtam.
Most meg van egy szabad délutánom, és nem hajt a tatár. Arra gondolok, hogy észt
nyelvrokonaink száma másfél millió. Mi vagyunk a nagy rokon nemzet, mert akad tán
15 millió is, akinek magyar az anyanyelve. Angol anyanyelvű meg – sok száz millió.
Az USA miatt, mert az a nagy olvasztó tégely. A száz éve oda kitántorgott magyarok
korombeli gyermekei – nyolcvan s a halál közt –, amikor az Ohio-beli Youngstown
városának nyugdíjas otthonában – tíz éve! – meglátogattam őket, már csak annyit
tudtak magyarul, hogy boldog újévet, meg hogy Isten áldd meg a magyart! De az írek
európai hazájukban az angol mellett az iskolában újra tanulják elfeledett kelta nyelvüket, s talán az elrománosított moldvai csángók is követik még példájukat. Az angol
nyelv... meg még a jegenyefák sem nőnek az égig.
Jézus korában a zsidók görögül írták az Újszövetséget. Ez volt a Mediterráneum
akkori angolja, s ma mindössze a tíz millió görög beszél görögül. A középkorban a
magyarnyelvű irodalom néhány kódex csupán, mert a magyar irodalmat latinul írják
(Janus Pannonius, Temesvári Pelbárt). S nemcsak nálunk, a franciák, az angolok, a
németek is latinul írják irodalmukat. Rákóczi Ferenc latinul írja Rodostóban
Vallomásait – a 18. században. Jó száz éve még a világ minden iskolázott embere
tudott latinul, s piarista rendtársaim – tőlem két nemzedékkel idősebbek – még
eposzokat fabrikáltak ezen a nyelven. S hol van már a tavalyi hó meg a tegnapi
közvetítő nyelv, amelyen Sajnovics tudtul adta a világnak, hogy finnugor nyelv
vagyunk, Bolyai meg a maga geometriáját – a latin? Rokoni, testvéri kölcsönökből
vettünk egy két és fél szobás lakást a 70-es évek közepén: Márcziék, Teri meg én. Jó
egy évtizeden keresztül ez volt a Bokorporta. Abból fizettem ki a kölcsönöket, hogy
az ELTE egyik professzora logikatörténetet adott elő, s én fordíthattam neki rogyásra
ókori meg középkori szövegeket latinból, görögből, egyébből, mert korunkban a
professzorok sem tudnak már latinul.
A német Herder a 18. század végén megjósolja a magyar nyelv kihalását: A falu
jegyzője szerzőjének anyanyelve német, csak iskoláskorában tanul meg magyarul;
Széchenyi is, a legnagyobb magyar németül írja Naplóját, s ma mégis beszéljük ezt
az édes miénk magyar nyelvet – tizenötmillióan. Quid hoc ad aeternitatem!
Magyarul: mit számít, milyen nyelven – gyilkoljuk egymást. Nem attól van Isten
Országa, hogy zsidóul, görögül, latinul, angolul vagy magyarul beszélünk!
De mondtam: ráérek, és spekulálok. Mindez így van, de Jézus zsidó volt, és zsidóul
beszélt, bár az Isten Országát mindenkinek akarta. Én is mindenkinek akarom
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ugyanezt az Országot – de magyar emberként akarom, ha már azzá lettem. Igazán
nem akartam. Senki sem kérdezett. Így van. S ezért még azt is tudom, hogy a
honfoglaló nyolcadik törzsből vagyok. Kabar, vagy ahogy később mondták: fekete
magyar. Nyelvészeti igazolásul is szolgálhatok.
Valamikor csak ilyen nevek voltak: József fia Jézus, Géza fia István, vagy István
fia Imre – mint Jézus korában, s mint a patromnyikon mutatja az orosz regényekben:
Aljosa Fjodorovics Karamazov. Ebből lett az Istvánffy, az Imreffy, vagy egyszerűen a
György Zoltán, vagy Paál László. Tulajdonságokból is lettek családnevek: Hosszú,
Nagy, Kiss. Nemzeti eredetből is: Magyar, Székely, Németh, Horváth, Tóth.
Mesterségekből: Kovács, Szabó, Halász, Takács, Papp. Származáshelyből is: Szegedi,
Budai, Debreceni. Az én nevem nem ilyen, hanem olyan, mint a Farkas meg a Sas.
Állatnév, alighanem totemállatnak a neve. Ezek a totemállatok figyelmeztetik a
törzset a veszélyekre. A mai bölény szót rejti a nevem. Ennek honfoglalás kori alakja:
bülen. Hangváltozás és jésülés folytán lett belőle a mai bölény. Török jövevényszó ez
finn-ugor nyelvünkben. A kazárok-kabarok pedig a török nyelv csagatáj nyelvjárását
beszélték, s abban veláris változatban él a bölény szó: bulán. A 8. században ezt a
nevet viselte a kazárok egyik fejedelme is. (Fennmaradt emléke; többek között azért,
mert hitvitát rendezett udvarában...) A jésülés következtében lett belőle bulány, s amikorra elhomályosult a szó eredeti jelentése, hozzáraktak még egy i betűt, mintha
helynév lenne: Bulányi, mint Budai, Szegedi.
Lehetnék Stück, vagy Szládek is, azaz sváb vagy tót nevet is viselhetnék, de ma
akkor is ráérnék és spekulálhatnék. Miről? Arról, hogy mért csak ennyien vagyunk.
Hogy mért van szorongatott helyzetben Pozsonyban, Kolozsvárott, Moldvában,
Temesvárt a magyar? Hogy mért volt, van Trianon? Ha valaki ilyenkor azt mondja,
hogy kibújt belőlem a nacionalista, akkor nagyon dühös vagyok. Románnak,
szlováknak, szerbnek nem tudok én olyat kívánni, amit magamnak nem akarok. Ha
fáj a szívem a magyarért, nem vagyok nacionalista. Jézusnak is fájt a szíve a zsidóért,
és nem akart rosszat senkinek.
Bujom a történelemkönyveket, s nem kapok feleletet. Azt olvasom, hogy kipusztultunk a török hódoltság alatt. Jól van, de nem értem, hogy mért pusztultunk ki. A
szer-bek, románok, bolgárok is török hódoltság alatt voltak. Nem másfél századig,
hanem félezer éven keresztül, s megszaporodtak. Bolgár területen bolgárok élnek.
Szerb területen szerbek, s román területen románok. Vegyük az utóbbiakat:
Havasalföldön, Moldvában, Moldáviában, s még Erdélyre is jut vagy öt millió
belőlük. Mért pusztult ki a magyar – magyar területen? A szerbek feljöttek Szegedig.
Nem is olyan régen még az egyik évben magyar volt a bíró, a másik évben meg
szerb. A románok is eljutottak Szeged alá, Torontálba. Eszéken egy pár ezer magyar
él, s a horvátok átjutottak a Dráván is, pedig Verőce, Valkó és Szerém megyéket
magyarok lakták a középkorban, s ma csak mutatóban, egy-két községben találhatók.
Északon ugyanez a helyzet. Nagyszombat, Nyitra magasáig csak magyarok éltek,
még messze északon, Túróc megyében is. Keleten az egész Párcium magyar volt, a
Körösök völgyei is.
Van egy elméletem, amely feleletül szolgálhatna. A magyar harcolt a törökkel, s a
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magyar harcolt a magyarral is – a töröktől meg nem szállt északi karéjban. A
szlovákok nem, a ruszinok nem, a szerbek legfeljebb beálltak janicsárnak, a románok
meg még ezt sem csinálták. Helyette legeltették nyájaikat, s ölelték asszonyaikat. A
közeli tatárokat pedig a porta rá-ráküldte Erdélyre a nyughatatlan magyarok vérét
megcsapolni.
Szegény magyar! tulajdon / Vérébe vert csapott,
Hogy rajta német és tót / Két fülre kacagott.
Vörösmarty írta ezt 1845-ben A sors és a magyar ember (Rege) c. versében. Ide
írom az előtte levő versszakot is:
Van csendes háború is: / Saját vérén vitéz,
Megvásárolt kezekkel / Egymást kiölni kész.
Én feljelentem az ügyésznél ezt a nemzetgyalázót. Mit számít nekem, hogy ő írta a
Szózatot?! Jelentheted. Már leírta.
Az Ópusztaszer c. könyvemben, ezer éves történetünket áttekintve, elmélkedtem
arról, hogy azok a nemzetek, amelyekben nemzeti ipar a háborúskodás, az embert
gyilkolás – elfogynak. Amelyekben pedig a munka a nemzeti ipar, azok
megmaradnak. Meg, mert ölés helyett van energiájuk termékeny asszonyt-ölelésre.
Legkedvesebb Ady-versem a Gyáva Barla diák:
Hadverő nem volt Barla diák, / Én jámbor, görögös, kopottas ősöm.
Elmaradt Töhötöm seregétől / ama véres őszön.
Áthágta a Meszest a sereg, / Üszkös falvak küldtek utána átkot
S nem kereste a seregben senki / Kis Barla diákot.
Ő ott maradt a dúltfalvak között. / Virágos kunyhó épült a romokra
S kizöldült a megsebzett vidéknek / minden véres bokra.
Zúgva nyargalt a hősi sereg / A reszkető bérces Erdélyen által.
Barla maradt, rótt, szántott, álmodott / Egy kis szláv leánnyal.
Mennyi háború János és Ferdinánd királyok között, s közben a janicsárok besétálnak Budavárba. Mennyi Habsburg-hadjárat Erdély ellen, s mennyi hadjárat magyar
földön, magyar vérrel a bécsi király ellen. S a magyar vért pazarló, ontó büszke
seregek vezérei a legnagyobbnak tanult magyar nevek: Bocskai, Bethlen, Thököly,
Rákóczi. A másfél századon keresztül, aki magyar teheti, az hajdú vagy végvári vitéz.
Katona, s ha halálra sértek is vele mindenkit, akkor is embergyilkos iparágban
dolgozik. Mint ’45-ben írta a Szabad Nép egy Ludovikát végzett tisztről:
foglalkozása – szakképzett gyilkos. Kellett-e betelepíteni töröktől felszabadult
területet máshol, mint hazánkban? Úgy tudom sehol. Csak nálunk. Sír a kuruc nóta:
Rajtunk török dúl, rajtuk német jár / Tűzzel vassal pusztul ország és határ
Ez az istentelen német annyi kár tett már / Hozzá képest hogy mit sem tett,
Sem török, sem tatár.
S a másik:
Szegény legénynek olcsó a vére, / Két-három fillér egy napra bére.
Azt sem tudja elkölteni, mégis végtére / két pogány közt egy hazáért hullik ki
vére.
Fejből mondom ezeket az ifjúságomban annyit énekelt nótákat. Azt sem tudom
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már, hogy jól idézem-e őket. Csak azt tudom, hogy sorsunkért mi vagyunk a felelősök, s nem a szomszéd. Az ám, hazám! Sajnos, Trianonért is. El kellene kezdeni egy
másik ezer esztendőt. Kard nélkül, és babakocsit tolva... mint a gyáva Barla diák.
Ilyesmik jutnak az eszembe, amikor van egy szabad délutánom, és ráérek.
Városmajor, 2002. január 17.
Mával kezdődik az évközi vasárnapok sora. A mai vasárnap Izajás egy büszke szövegével indul:
Szolgám vagy Izrael / rajtad mutatom meg dicsőségemet!
Kevésnek tartom, / hogy Jákob törzseinek helyreállításában légy szolgám.
A pogányok világosságává teszlek, / hogy eljusson szabadításom a föld határáig.
Ilyesfajta szövegeket hallhatott, majd olvashatott Jézus a názáreti zsinagógában.
Izrael meg a pogányok – ez az emberiség egésze! Nincs mit csodálkozni rajta, ha
nagyra és messzire néző emberek támadnak ebből a népből. Olyanok, mint Jézus
vagy Vermes Géza két derék galileai haszidja: Honi és Hanina – az általa szintén
derék galileai haszidnak gondolt Jézus mellett. Ha egyszer Isten választott, az Isten
számára kiválasztott népének gondolják magukat a zsidók, nincs mit csodálkoznunk,
ha Izajások, Jézusok támadnak körükben.
Ez a nép a maga kiemelkedőbb gyermekeinek a nabi, a tolmács nevet adta. A
nabi a Septuaginta-fordítás görög nyelvén majd úgy hangzik, hogy prophétés
(próféta), s ez a görög szó a jövőt előre megmondás képességét jelenti. Ezt is csinálta,
azaz jövendölt is a tolmács, ha éppen erre érzett magában indítást. Csakhogy a
tolmács szó egyetemesebb jelentést hordoz: arról beszél, hogy az Isten gondolatát,
Isten akaratát adja tudtára népének, Izraelnek. Ez pedig elsődlegesen nem jövendölés,
csak másodlagosan: ha megtartjátok az Úr üzenetét, jól megy majd sorotok; ha meg
nem, ti lássátok! Ismerjük ezt saját istenkapcsolatunkból is: Isten nem ígérget s
fenyeget minket, nem jövendöl nekünk, hanem indít, hogy mit tegyünk a mában.
Az évközi vasárnapok elején az egyház be akarja mutatni nekünk az üdvtörténet új
és felülmúlhatatlan tolmácsát, Jézust. Mind a három esztendőben – Máté
esztendejében, az idei A-évben is, miként a többiben – a negyedik evangéliumé ez a
szerep, Jánosé. Jézus fellépése idején kétségtelenül a Keresztelő számít – tolmácsnak
Izraelben. Ő mutatja be a szupertolmácsot, Jézust. Hogyan mutatja be? Így: Íme, az
Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit (1,29). Az egész újszövetségi szentírás e
helyen kívül csak egy ízben használja még ezt a kifejezést. János első levelében ezt
olvassuk: Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket (3,5).
Izrael népe Messiásnak, az Isten felkentjének nevezte azt, akit várt, s aki minden
gondját megoldja majd. Mi volt ez a minden gond? Az, ami a tegnapi és a mai
Izraelé is. Három ezer éve úgy hívták, hogy filiszteusok, ma úgy hivják, hogy
palesztinok, s kétezer éve meg úgy, hogy rómaiak. És Izajás gondja? Ugyanez. Jákob
törzseinek helyreállítása az ő gondja is, de megtoldja ezt a gondot: a pogányok világosságává is kell lennie Izraelnek. Izajás szövegének van egy közzsidó és egy jézusi
olvasata. A közzsidó változat: se asszírok, se babiloniak, se perzsák, se senki ne
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nyomorgassa a zsidót! S van egy jézusi változata is. Nem politikailag kell Jákob
törzseinek helyreállnia. Mert ha politikailag áll helyre, akkor meg Izrael fogja
nyomorgatni a filiszteusokat, mint Dávid király idejében is, meg ma is.
Amikor Jézus elmegy a Jordánhoz, meg kijön keresztelkedése után a vízből, meghatározza őt ez a jézusi olvasat. Ezért szólal meg Isten: Ez az én szeretett fiam, akiben
kedvem telik. De annak, aki bemutatja őt Izraelnek, a Keresztelőnek aligha ez volt az
olvasata. Legalább is Jézust bemutató szövegéből nem a jézusi olvasatra lehet következtetni. Mit mond ez a bemutatás? Azt, hogy Jézus elveszi az embertől, az emberiségtől, a világtól a bűnt. Tévedett a Keresztelő. Elmúlt e bemutatás óta kétezer esztendő, s a bűn még mindig itt van, nincs elvéve. Valakik bombáznak Manhattenben, s
meghal majd négyezer ember. Utána bombáznak Afganisztánban, s meghal még több
ember. Milliárdok jövedelme alig éri el a havi ötezer forintot. S évenként annyi
fegyvert gyártunk, hogy árából paradicsommá tehetnők a földet. De nem etetjük meg
az éhezőket, hanem katonai szövetségekbe lépünk, s milliárdokat költünk arra, hogy
NATO-kompatibilissé legyenek fegyvereink. A világ bűne itt van. Mi is fizetjük az
áfát, s veszi belőle kormányunk a kompatibilis hadi repülőgépeket. Itt vagyunk a
választási kampányban, s eldönthetjük, hogy melyik pártra szavazzunk, és nincsen
olyan párt, amelyik azt mondaná, hogy nem kell hadirepülőgépeket vásárolni, mert
nemzetünket nem a fejlett gyilkolási technikák őrzik meg, hanem az, hogy ölebek
sétáltatása helyett babakocsit tolunk. Reménytelenül, megingathatatlanul erős a bűn
pozíciója.
Csak András meg János, meg a Keresztelő többi tanítványa hallja a bemutató
szavakat. Ha Jézus is hallotta volna e szavakat, alighanem megszólalt volna. S azt
mondta volna, hogy sajnos, nem tudom elvenni a világ bűnét. Sajnos, a bűnt senkitől
sem lehet elvenni. Sajnos, vagy nem sajnos – a bűnt mindenki csak saját magától
veheti el. Következik ez az emberi szabadságból. De magunktól mindannyian
elvehetjük a bűnt – és ez is az emberi szabadság következménye. Azt mondta volna
Jézus, hogy azért jött, hogy példát mutasson nekünk arra, hogy a bűnnek semmi köze
se legyen hozzánk. Azért jött, hogy elmondhassa: Ki vádol meg engem a bűnről? S
hogy elmondhassuk mi is: Ki vádolhat meg minket a bűnről? Mert ilyenek a jól
sikerült tanítványok, s ezek alkotják az Isten Országát.
Tanításában Jézus keveset foglalkozik a bűnnel. A szinoptikusoknál mindössze ezt
találjuk: Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétőknek. Meg azt, hogy hetvenszer hétszer kell megbocsátanunk – nekünk. Nem
bűn-elvevésért jött. Másért. A törvény tökéletesítésért: megtanítani bennünket arra,
hogy még az ellenségeinket is szeressük. Azért jött, hogy hívja a bűnösöket, hogy
azok istennektetszővé formálják át életüket. Azért jött, hogy szolgáljon bennünket.
Azért, hogy elmondja: Boldogok a szegények. De hamarosan kitaláltuk róla, hogy
megmentett minket a bűntől, mert golgotai halála óta már nem haragszik ránk Isten,
hiszen Jézus megváltott minket: kiengesztelte Istent, meg elvette a bűnt. Hurrá,
mehetünk a mennyországba! Nem oda Buda! Legyetek tökéletesek, miként Atyátok is
tökéletes – nem pedig sértődős, Ádám vétke miatt ránk is haragvó, öreg úr.
Mire gondolhatott a Keresztelő, amikor Jézust az Isten bárányának mondta? S
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mire gondolhatott az egykori Keresztelő-tanítvány, János evangélista, amikor ezt jó
hatvan évvel az események után leírta? A bűnbakra s Jézus engesztelő áldozatára
gondolt. Arra, hogy engesztelő áldozatot kell bemutatnunk Istennek, s ha maga Jézus
mutat be ilyent a Golgotán, ezzel bizony rendbe jönnek az ember s az emberiség
dolgai. A kétezer esztendő és az emberiség mai állapota világosan beszél: nem jött
rendbe semmi tőle. Az állatáldozattól sem, s attól sem, hogy Isten soros tolmácsát a
soros főpap vagy más valaki halálba küldi. Gyilkosságtól nem jön rendbe semmi.
Csak a meggyilkolt személy – ha maga nem gyilkol és nem is akar gyilkolni –
minősül Isten szeretett fiának, mert az Isten sem foglalkozik gyilkolással.
Minden szentmisében el kell mondanunk ezt a Keresztelő ajkára adott, János evangélistától megőrzött, feljegyzett mondatot. Ezek után talán megértitek, hogy miért
módosítom én rendre ezt a szöveget, amikor felmutatom áldozás előtt Jézus testét. S
mondok szabadon ilyesfajta szövegeket: Íme az Isten báránya, aki úgy lett bárány,
hogy tudta: meg kell őriznie magát a bűntől, a világ bűnétől. Még akkor is így kell
tennie, ha ezzel magára vonja a gyilkos főpap haragját, s el kell vesznie a Golgotán.
Vállalja azt, mert tudja gyűlölni életét evilágban, hogy örök életre megőrizze azt.
Íme az Isten báránya, aki saját magával akarja táplálni életünket, hogy hasonlóvá
legyen életünk az övéhez. Hogy asszimiláljon minket, hogy asszimiláljuk őt. Hogy
olyanok legyünk, mint ő.
Nagyon félrevezető ez az áldozás, szentáldozás szó is. Nem áldozunk mi semmit
ilyenkor. Asztalhoz ülünk, mert megvendégel bennünket tanítónk, testvérünk, Jézus.
Asztaltársasági vacsorának mondottam, amikor a KIO-t írtam. Kellene egy jó szó:
testvéri lakoma, emlékező lakoma. Írjunk ki egy pályázatot rá!. Első díj: elterjesztjük
az egész világon.
Városmajor, 2002. január 24.
Mondjuk-e a Hiszekegyet vagy ne mondjuk? Az Értelmező Kéziszótár szerint a
hisz ige első jelentése: a valósággal egyezőnek, igaznak tekint. Van hatmilliárd ember,
van durván hatezer vallás, s ennek megfelelően hatezer különféle Hiszekegy. De az
egyes vallásokhoz tartozók is a maguk módján hisznek, s a Hiszekegyükből az egyik
ember ezt a tételt, a másik ember meg amazt nem fogadja el. (Enyhítek: egy kicsit
másképpen magyarázza, mint a papja.) Így aztán valójában nem hatezer Hiszekegy
van, hanem hatmilliárd. Ha egy vallási közösséghez akarok tartozni, akkor el kell
mondanom a választott vallási közösség Hiszekegyét – úgy tetszik.
De hát ha valaki nem akar hazudni? Ha valaki nem akarja kinyilvánítani azt, hogy
a valósággal megegyezőnek, igaznak tekinti azt, amit nem tekint a valósággal
megegyezőnek és igaznak, vagy legalább is nem tudja megállapítani azt, hogy
vallásának egyik vagy másik tétele megegyezik-e valósággal, igaznak tekinthető-e –
az mit csináljon? Ne legyen vallási közössége? De hát szüksége van rá, mert
találkozni akar olyan emberekkel, akik – mondjuk, az azonos neveltetésük miatt –
legalábbis nagyjából azt tartják a valósággal egyezőnek és igaznak, amit ő. Mit
csináljon? Csináljon egy új vallást! Hogy lehet vallást csinálni új Hiszekegy nélkül?
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Még ha hárman meg is egyezünk egy új Hiszekegyben, semmi sem biztosítja, hogy
hármunkból én vagy te holnap is azt fogjuk-e a valósággal egyezőnek, igaznak
tekinteni, amit tegnap aláírtunk.
A Bokor kidolgozott egy lehetőséget. Nincs Hiszekegye, csak Hűségimája, s amelyet nem is kötelező elmondani; elmondjuk, ha akarjuk. A Bokor mindenegyes tagja
ahhoz a vallási közösséghez tartozik – ha akar –, amelyet választ magának. Ha
papként tartozik a választott valláshoz, el is mondja hangosan vallásának krédóját; ha
nem-papként tartozik hozzá, akkor becsukhatja száját, amikor Hiszekegyet mond
választott vallási közössége. De hát akár mondja, akár befogja a száját –
mondhatjátok – hazudik, mert valamit a Hiszekegyből másképpen gondol, azaz a
valósággal egyezőnek, igaznak nem tekinti. Hiszen helyben marad, amikor a
Hiszekegyet mondják, pedig ezt vagy azt nem hiszi. Tehát hazudik és hazudik.
Mi a megoldás? Ki kell egészíteni az Értelmező Kéziszótárt. Kell belé egy második
jelentés is. Előbb elmondanám, hogy is vagyok én ezzel az egésszel, majd utána
megpróbálom megfogalmazni a szótár számára a második jelentést. A Hiszekegyben
nem szerepelnek nyilvánvalóságok; olyan megállapítások, amelyeket a
szaktudományok elemi, középfokú vagy felsőfokú tankönyveiben találhatunk. A
Hiszekegyek megállapításai nem a tapasztalható valóságra vonatkoznak. A Hiszekegyek olyan megállapításokat tesznek, amelyekről a hatmilliárd ember valójában
és ténylegesen hatezer- vagy hatmilliárdféle módon gondolkodik. A Hiszekegyek
olyan megállapításokat tartalmaznak, amelyekre vonatkozóan nincsen egyértelmű
tapasztalati bizonyosság, amelynek alapján kijelenthetnők, hogy ezek a
megállapítások a valósággal egyeznek, vagy a valósággal nem egyeznek, hogy ezeket
igaznak tekintem, vagy nem tekintem. A megállapítások megtalálhatók esetleg egy
filozófia-tankönyvben, mely érveket sorol fel amellett, hogy a megállapítás igaz,
vagy hamis. Vagy megtalálhatók egy hittankönyvben, mely tudatja velünk, hogy egy
vallási közösségnek ez a hivatalos tanítása. Tehát – hinni kell! De fide – mondják a
dogmatika könyvek.
Miért van ez így? Azért, mert van tehát a létnek s a létről formált gondolatnak egy
olyan tartománya, amelyre vonatkozóan nincsen tapasztalati bizonyosság. E
tartományról, ennek tartalmairól csak szubjektív bizonyosságunk lehet: én valamit a
valósággal egyezőnek, igaznak tekintek, de a mellettem levő embertársam már nem
tekinti annak. Nem azért, mert hülye, vagy gonosz, hanem azért mert ez a tartományelem nem képes mindenki számára nyilvánvalóság lenni. Aki nem fogadja el, hogy a
muskátli – muskátli, annak megbomlott az elméje; mert van az azonosság elve,
melynek tagadása esetén nincs emberi gondolkodás, legfeljebb a megbomlott elme
összevisszabeszéde. Aki nem fogadja el Jézus istenfiúságát, annak nem bomlott meg
az elméje; s aki elfogadja azt, annak sem bomlott meg az elméje, mert ez állítással
ráléptünk a létnek arra a tartományára, ahol immár nem létezik egyértelmű
nyilvánvalóság és bizonyosság.
Van tehát a létnek egy olyan tartománya, amelynek tartalmairól nem szerezhető tapasztalati úton, vagy következtetések által bizonyosság. S vannak olyan tartományok,
amelyek tartalmairól beszerezhető ilyen bizonyosság. Ez utóbbiak területén van
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helye annak, hogy kijelentsük: a valósággal egyezőnek, igaznak tartok valamit, pl. a
muskátli az muskátli, zöld és bársonyos tapintású a levele. Az előző tartomány
tartalmairól csak annyit mondhatok, hogy én szubjektíve igaznak tartom, vagy én
szubjektíve nem tartom igaznak, vagy én szubjektíve nem tudom eldönteni, hogy
igaz-e vagy sem. Példák: Azt hiszem, hogy van Isten. Azt hiszem, hogy nincs Isten.
Azt hiszem, hogy Isten létezése számomra nem eldönthető. Azt hiszem, hogy Jézus
Isten fia. Azt hiszem, hogy Jézus nem fia az Istennek. Azt hiszem, hogy ez a kérdés
nem eldönthető. – Megvan már a javaslatom a szótár számára. A hisz második jelentése: szubjektív bizonyosság az objektíve eldönthetetlen kérdésekben.
Ha az objektíve eldönthetetlen kérdések tartományába érkezem, akkor, ha
elmondok egy Hiszekegyet, akkor is tudom, hogy ebbe a tartományba érkeztem.
Ezért aztán állandóan ki vagyok téve annak, hogy e tartomány valamelyik elemét
igaznak tartom, vagy nem tartom igaznak, vagy nem tudok dönteni, hogy igaz-e vagy
sem. De akárhogyan is döntök, tudom, hogy döntéseim csak szubjektív és nem
objektív érvényűek. Amikor vallásom valamely hittételeiről azt mondom, hogy ezt
vagy azt nem hiszem, csak annyit akarok ezzel mondani, hogy én szubjektíve és most
úgy gondolom, hogy nem egyezik a valósággal, nem tekinthetem igaznak, illetőleg a
f... tudja, hogy igaz vagy sem.
De valahol otthon kell lenni a világban – mondja Tamási Áron Ábelje. Annál is
könnyebben elmondhatom az otthon használatos Hiszekegyet, mert életünket
úgysem arra tesszük, amit igaznak vagy igaznak nem láthatunk. Hanem arra, amiben
hiszünk. Miben? Mondjuk az Isten Országában. Ha meg számunkra nem volna
ilyen, azaz úgy sem tesszük rá az életünk, akkor felesleges kekeckednünk azzal,
ami lehet így is, meg úgy is. Vagy nem igy van?
Hogy mondta Jézus zsidóul azt, hogy tegyük rá valamire az életünk? TESUVAH.
Annyit jelent ez a szó, hogy hazatérés. A zsidóknak nagyon kedves volt ez a szó,
mert nemcsak arról beszélt, hogy Istenhez menjünk, térjünk haza, hanem arról is,
hogy a babiloni fogságból is hazatérjenek – Jeruzsálembe. Jézus korában nem kellett
már a zsidóknak hazatérniök Jeruzsálembe. Elég volt ha évente egyszer a világ
minden részéből, széder-estre, hazajöttek Jeruzsálembe, a Templomba.
Át is alakult a tesuvah jelentése Jézus ajkán. Görögre már így fordították:
METANOIA. Ez meg annyit jelent, hogy alakítsuk át a gondolkodásunkat. Mire jó
az? Máté így folytatja a jézusi felszólítást: mert elközelgett az Isten Országa. Márk
pedig így: és higgyetek az evangéliumban! Máté azt mondja, ahogy azért van itt az
ideje, hogy hazatérjünk az Istenhez, hogy átalakítsuk gondolkodásunkat, mert Jézus
fellépése következtében közel került hozzánk az Isten. Márk pedig arról beszél, hogy
a gondolkodás átalakítása azt jelenti, hogy hiszünk az evangéliumban.
Ez melyik hit? Azt a hitet jelenti, amelyik igaznak tart valamit, vagy a másodikat
jelenti, a csak szubjektív bizonyosságot? A harmadikat jelenti: amiben hiszünk, amire
rátesszük az életünket. Máté egy mert szóval megokolja a tesuvah-ot: mert itt az Isten
Országa. Márk pedig egy és szóval kifejti a tesuvah-ot: higgyünk az evangéliumban!
A tesuvah, a hazatérés gondolkodásunk átalakítását jelenti, ez pedig a hitet az
evangéliumban.
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Nem – hinni ezt vagy azt! Nem – szubjektíve bizonyosnak lenni valaminek az
igazát illetően! Hanem hinni valamiben, mégpedig az evangéliumban! Így ér össze
Jézusnál a hazatérés és az életünk rátevése az evangéliumra. Amikor mindez Jézus
fejében össze és egybe ért, akkor érezte, hogy Most vagy soha! Az Isten Országa
elközelgett!
Városmajor, 2002. január 27.
Az elmúlt nyáron megkeresett Budaváriban Giovanni Demaria, a kisközösségi
egyházépítés lelkes olasz barátja. Most meg arra kért, hogy írjak röviden valamit
magamról, a Bokorról, meg arról, hogyan látom én ma egyházunkat, mert fel akarja
rakni internetjükre. Újszülöttnek minden új. Amit én írok, az olasz újszülötteknek
biztosan az. Talán vannak még idehaza is újszülöttek, akiknek szintén új lehet, amit
írok..
1919-ben születtem Budapesten, polgári családból. Apám volt családfámon az első
diplomás: közgazdászként egy bankban dolgozott. Heten voltunk testvérek. Öt éves
voltam, amikor apám szabadgondolkodóból megtért, és buzgó katolikus lett. A
Piarista gimnáziumba íratott. 1936-ban, érettségim után beléptem a Piarista rendbe.
1943-ban pappá szenteltek, s középiskolai tanári oklevelet szereztem. Rendem
gimnáziumaiban tanítottam. 1945 tavaszán találkoztam Debrecenben egy magát
Kolakovicsnak nevező horvát jezsuitával, aki azt mondta, hogy a bolsevik
rendszerben az egyház csak földalatti kisközösségekben tud fennmaradni. Elhittem
neki, s ez meghatározta pályámat. A jezsuita otthagyta egy hónap után Debrecent, s
én átvettem közösségeinek vezetését – 1945 tavaszán. 1952-ben kisközösségeket
építő munkámat a népi demokrácia megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének
minősítette a rendszer, s életfogytiglani börtönre ítélt. 1960 végén szabadultam
amnesztiával. A piarista Rend és a püspökök nem alkalmazhattak. Ezért 1970-ig
szállítómunkás voltam, majd 1979. évi nyugdíjazásomig fordító. Szabadulásom után
folytattam kisközösségeket építő munkámat, melyek neve: BOKOR lett.
A bolsevik rendszerrel a vatikáni hierarchia 1964-ben részleges megállapodást kötött, s felszentelhetett a rendszer bizalmát élvező öt papot püspökké. A külföldre csalt
(1971) Mindszenty bíboros halála (1976) után Lékai László lett a magyar püspöki kar
feje – bíborosi kalappal. A rendszer tőle kívánta a földalatti egyház (kisközösségek)
felszámolását, mert a Helsinki megállapodás aláírva (1975) a rendszernek nem volt
módja tovább börtönözni a kisközösségek építőit. A Lékai vezette püspöki kar
derekasan megfelelt ennek az elvárásnak. Mivel a Bokor tagjai 1979-től fogva
megtagadták a katonáskodást, s az állam három évi börtönre ítélte őket, a Bokor paptagjait pedig mint vélt felbujtókat a püspököknek kellett megbüntetniök. Megtették:
többeket felfüggesztettek, másokat kényszernyugdíjaztak. A nyugati sajtó
felháborodott: püspökeink szembekerültek a Gaudium et Spes tanításával. Ezt
kivédendő egyházi törvényszék elé idéztek bebizonyítandó, hogy tanításaim
eretnekek. Sikerült, és 1982-ben tévtanításaim miatt megfosztott püspöki karunk a
nyilvános papi működés jogától. Ilyen büntetést eretnekségért a CIC nem ismer; a
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gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a magyarországi egyházmegyék templomaiban
papként nem működhettem. Ügyemet a Hittani Kongregáció elé terjesztették, amely
1987-ben – tanításaimat el nem ítélve – helybenhagyta a magyar Püspöki Kar
büntetését. A Bokor tagjai az 1989. évi rendszerváltozás utolsó órájáig börtönben
ültek; a 40 év mérlege: két halált szenvedett vértanú s közel félszáz börtönt
szenvedett hitvalló.
Rendszerváltozás után az állam mindannyiunktól bocsánatot kért, az egyházi
hierarchia pedig egyikünktől sem. 1993-ban aranymisémet egy profán épületben
mondhattam csak el. 1997-ben levelet írtam Ratzinger bíboros prefektusnak:
hazámban a gyilkosoknak is amnesztiát adnak 15 év kitöltött büntetés után. Ratzinger
intézkedett, s a magyar püspöki kar megszüntette a korlátozást. Elméletben: sem a
piarista rend, sem a püspökök nem veszik igénybe szolgálataimat.
A kisközösségekben (max. l3 fő) körben imádkozunk és fejtjük ki véleményünket.
Egymás szavába nem vágunk, hogy mindenki háborítás nélkül elmondhassa, amit értelme és lelkiismerete, a Lélek mond neki. Ennek folytán munkánk hatodik
évtizedében már eléggé sokszínűek vagyunk. Mi az, amit közösen vallunk? Úgy
gondoljuk, hogy
1. Jézus nem papokat és hívőket gyűjtött, hanem tanítványokat. A tanítványnak
pedig az a dolga, hogy másokat tanítvánnyá tegyen.
2. Jézus a maga 13 fős közösségével mintát adott: ilyen létszámú közösségekből
kell koordinálódva felépülnie a jézusi Isten Országának.
3. minden tanítvány alkalmas arra, hogy szavával-életével valakiknek bizonyságot tegyen Jézusról, s azokat kisközösségbe hívja.
4. a közösség vezetőjét nem lehet kinevezni, a vezető csak a tagok bizalma alapján láthatja el feladatát, akit a tagok legalkalmasabbnak gondolnak, az a testvérük az Istentől akart és rendelt vezető.
5. Isten az ősszülők bűnbeesése után is nyitva tartja országát, s egyfolytában hív
minket a Szeretet Országának felépítésre, amire megteremtett.
6. Jézus szerepe: szeretetre nevelés – szavával és élete példájával; ezért egy Jézusra hivatkozó közösség (egyház) feladata, hogy a szeretet eszközeivel egybeölelje az egész emberiséget.
7. a szeretetből nem szabad kihagyni senkit: mindenkit felebarátomnak kell
tekintenem, a barátilag, közönyösen, ellenségként viselkedőket egyaránt.
8. aki szeret, szolgálja azokat, akiket szeret, és semmiképpen sem uralkodik rajtuk; elvet minden –kráciát és –archiát, csak pándúliát ismer.
9. a Föld javainak birtokosa az Isten, mi csak kezelői vagyunk; kenyerünket meg
kell osztanunk az éhezőkkel, senkit sem illet meg az egy dénárnál több.
10. a gyilkosság minden formája ellenkezik a szeretettel, ezért elutasítjuk az ember ellen fegyvert használó foglalkozásokat, a katonáskodást is.
11. Konstantín óta az egyház letért Jézus útjáról, s hogy a javait a szegényekkel
meg nem osztó és embergyilkolásra vállalkozó Jézus-tanítvány (egyház-tag)
fogalmi ellentmondás.
12. áll a tanítványoknak mondott jézusi szó: Üldözni fognak titeket, s a történelem
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tanúsága szerint ebben szégyenletes szerepet töltenek be a mindenkori főpapok, írástudók és vének.
A jelen hivatalos egyház tehetetlen. Megkötözi a múltja, amely a fenti 12 pont
mindegyikét elméletileg vagy/és gyakorlatilag tagadja. Ezen változtatni képtelen. A
II. Vatikáni Zsinatnak voltak reményteljes megnyilatkozásai, de egyetlen korábban
vallott tételt sem vont vissza, minek következtében a hivatalos egyház a maga
diktatúrájával tovább gyakorolja jézustalan diktatúráját. Az ancien régime csak a
Bastille ostromával tűnhetett el. Jézus nevében viszont nem lehet a diktátorokat
megölni. A hivatalos egyház sorvad tovább. Hogy a sorvadás mikor juttatja el az
egyház uralkodó rétegét oda, hogy az egyház tagjaihoz forduljon és kérdezze:
Testvérek, mit cselekedjünk? – kiszámíthatatlannak gondolom. De nemcsak hivatalos
egyház van.
Megkülönböztetek a hivatalos egyház teológiájától eltérő három különböző teológiát. Az első az európai. Igyekszik behozni kétszázados lemaradásunkat a
felvilágosodástól. Témái: szabadjon válni, szabadjon születést szabályozni,
nősülhessenek a papok, válasszuk a püspököket, szentelhessük pappá a nőket,
tagadhassuk Isten létének bebizonyíthatóságát, Jézus feltámadását és istenfiúságát.
Egyáltalán: használhassuk az eszünket. Állítom: Jézus akarta, hogy használhassuk az
eszünket. Kérdezem: ha ezekben a kérdésekben racionális válaszokhoz jutunk,
megvalósul-e a Jézus hirdette Isten Országa? Nem, mert ez az Ország a
kiváltságmentesség Országa, és azt kívánja tőlünk, hogy ne uralkodjunk, ne akarjunk
többet birtokolni, mint felebarátunk, s ne éljünk erőszakkal.
A második a latin-amerikai és afrikai felszabadítási teológia, amely a szegényekre
koncentrál, s nem tudja az Isten akarta üdvösséget elválasztani a társadalmi kérdések
rendezésétől. Lehet, hogy megengedi az erőszak alkalmazását, s az Ország
megvalósítására Jézustól a pusztában elutasított eszközöket is igénybe vesz. (Miként
Nicaraguában, ahol megragadták az államhatalmat.)
A harmadik a kontinenshez nem kötött jézusi teológia, amely világosan megmondja, hogy mit akar és mit utasít el. Elutasítja azt a tant, hogy egyszer történt
kinyilatkoztatás és soha többet. Elutasítja azt, hogy Jézus egyházat alapított s annak
hittanját vallani feltétele az üdvösségnek. Elutasítja a tanítványok számára a főpapok,
írástudók és vének prófétagyilkos szerepvállalását. Elutasítja, hogy Isten
zsinórpadláson engedi le számunkra az üdvösséget. Vallja, hogy Isten kezdettől fogva
szól mindazokhoz, akik hallani akarják a hangját, amely azt mondja, hogy
szeressünk. Mindent adóan és mindenkit. Mértéke ennek Isten végtelen tökéletessége
és végtelen irgalma. Ismérve, hogy mindenkit úgy szeressünk, mint sajátmagunkat.
Ez az a szeretet, amelyben élnünk kell földi életünket, hogy ily módon valósítva az
Isten földi Országát, halálunk után részesei legyünk Isten örök, mennyei Országának
is.
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Városmajor, 2002. január 28.
Van egy barátom. Van azért több is. De ez másmilyen. Nem ötven-hatvan, vagy
harminc-negyven éve szereztem, csak az ezredvégen. Neki még nincs velem egészen
tele a hócipője. Vele még azt is megengedhetem magamnak, hogy panaszkodom. Mi
bajom van? Csak annyi, hogy nem tudok népet gyűjteni. Népet? Hát nem tudom,
hogy nem népet kell gyűjteni, hanem tanítványt? Hát én ne tudnám?! De ahhoz, hogy
tanítványt gyűjthessek, jó, ha van egy halastó, amelyben szépen növekednek a halak,
amíg kifoghatom s beemelhetem őket egy kisközösségbe. Hát azt panaszoltam fel a
barátomnak, hogy ehhez a halastó építéshez nem értek. Mára Dombi Feri lett a
bezzeg-gyerek számomra: Bezzeg ha elmegyek a hó utolsó vasárnapján Inárcsra, ott
van két-három-négyszáz ember is a misén. Én pedig a széphalmiak jóvoltából már
három éve rontom a levegőt náluk, s csak tizekben számolhatok s nem százakban – s
ott is csínján, hamar befejezhetem a számolást. Ha negyven ember eljön a misére, az
már sok és reménykedhetem, hogy most már végre beindul a növekedési folyamat, de
a következő vasárnap megint csak 25-en vagyunk.
Pedig hetenként háromszor is leülök a szövegszerkesztő elé, hogy az
összeszerkessze nekem a következő vasárnapi prédikációt. Nemegyszer két-három
órát is kotlok rajta, s mire végre felállhatok, de csatatér van körülöttem a
szakirodalomból, csak győzzem utána helyére rakni a leszedett könyveket. Pedig a
hallgatóság, ha háromnegyed hatkor eszébe jut az adyligeti mise, még hatra odaér, s
hét óra után egy pár perccel már vacsorálhat is. Bezzeg Dombi Feri népének el kell
indulnia Tiszaújvárosról, Szentesről, Kecelről, Fertődről s honnan nem – már jókor
felébredés után, hogy 13 órára Inárcson legyen, aztán ott tanyázhatik sötétedésig, s jó,
ha este nyolcra hazaér. A széphalmiakon kívül, akik meghívtak engem, csaltam oda
én már legalább ötven embert. Egyszer-kétszer jönnek, aztán három hónap múlva
esetleg újra. Nem hoznak senkit, inkább maguk is otthon maradnak. Pedig a halastó
olyan, hogy abból nem lehet kifolyni, azt kell enniök a halaknak, amit ott adnak.
Ettől nőnénének meg szépen, ettől lennének csoportba hívhatók, ha még nincsenek
benne. De alkalmi belátogatásból sohasem lesz nagyhal, akarom mondani: tanítvány.
Csak ha megtetszik nekik a halastó, s egy idő után többre is vágynak, mint heti egy
órára. Enélkül pedig a belátogatók maradnak közönség, s nem lesznek sohasem
közösség. Ennyi sirám után annak, aki jól ismeri irodalmunkat, eszébe juthat, amit
Arany írt fel 1878-ban egy akadémiai papírszeletre:
Szegény Bálint Gábor, / Boldogtalan góbé;
Amennyit te szenvedsz, / Mi ahhoz a Jóbé!
De hát semmi a szenvedés, ha van az embernek egy értő szívű jóbarátja. Mert
annak részvét van a szívében, és segít. Segít, mert mondja... Mit mond? Azt, hogy Ne
csodálkozzál! S most jön a segítő a többi segítő szöveg: Hát mert mindig csak
ostorozol, korbácsolsz! És mindezt a szeretet nevében. Hát micsoda pedagógia ez?
Simogatni, dicsérni is kell az embereket. Meglátszik, hogy nincs feleséged. Az ám a
nevelőiskola! Ott nem él meg az ember gyereke ilyen módszerekkel... Nem volt
bekapcsolva a magnó. Ha be lett volna kapcsolva, akkor egész segítség-tömegét rátok
zúdíthatnám. Folyt belőle a segítség még
bőséggel, de annyi volt a lényege,
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amennyit elmondtam.
De hát az én szájam is tele van ám foggal, vagy legalább is két fogsorral, s
válaszoltam. Misztótfalusi Kis Miklós módjára, aki 1968-ban Kolosváratt meg is
jelentette könyvét, melynek címe: Maga személyének mentsége. Hogyan védtem
magam személyét? Így: Nincsen igazad. Én vagyok a világ legudvariasabb embere.
Egyáltalán is, de különösen vagy legalább is nagy nyilvánosság előtt, például ha
prédikálok. Én nem tehetek arról, hogy Jézus azt bízta rám, hogy azt mondjam, amit
ő is mondott, s én még jóval szelídebb hangszerelésben mondom, mint ő. De azért azt
mondom, amit tanultam tőle. Tudnék én Adyligeten mást is mondani. Olyanokat,
hogy kedves híveim, nemes ambícióval induljatok képviselőnek a választásokon,
mert ki tudná megmenteni a hazát más, mint az igaz katolikusok. Meg olyant, hogy
vállalkozzatok s gazdagodjatok, mert Isten megáld titeket minden vállalkozástokban,
ha elvégzitek Jézus szent Szíve tiszteletére a nagy kilencedet, azaz kilenc hónapon
keresztül, s egyet sem kihagyva, minden első pénteken meggyóntok, szentáldozáshoz
járultok és a pápa szándékára egy Miatyánkot s egy Üdvözlégyet imádkoztok.
Tudnám mondani ezt is, eleget gyakoroltam gyerekkoromban jezsuita családi
gyóntatónk hatására a szülői házban. Meg olyat, hogy tartsatok imahadjáratot, s
tartsátok szárazon a puskaport, mert Isten s a Magyarok Nagyasszonya bizony
kimódolja nektek, hogy Szent István országa a Kárpátoktól le az Adriáig megint
egybe s a miénk legyen, stb. Azt hiszem, megszaporodnának hallgatóim, s mondanák:
Ez már aztán döfi! Ez az öreg pap tudja, hogy mi a csízió, s mi kell az ájtatos
magyarnak. Talán még a fiatalok is jönnének lelkes szavamat hallgatni.
Tudnék, de nem tudok. Különben is, ha ilyesféléket tudnék, nem is akarnám
feltölteni az adyligeti kis kápolnát, mert betölthetném ifjú hangommal s
orgánumommal az esztergomi, az egri meg budapesti bazilikát. De hát nem tudok.
Csak azt tudom mondani, hogy legyetek kicsik, szegények és szelídek. Hogy
mossátok egymás lábát, gyámolítsátok a szegényt, s törekedjetek az egy dénárra, s
viseljétek el, ha valaki arcul ver titeket. S nekem még mézes madzagom sincs, mint
volt Jézusnak: a kézrátételes gyógyítás. Mert ha ma élne közöttünk, az Sztk-ba járna
ő is. Keserűen – ostorozva, korbácsolva – mondta is: ha csodákat nem láttok, nem
hisztek. Mert Isten Országa nincs attól, hogy valaki nem hal meg idejében, hanem
még túl a nyolcvanon is itt rontja a levegőt köztünk. Isten Országa csak attól lenne,
ha meg tudnók csinálni azokat, amiket mondtam.
Az az én ostorom meg korbácsom, hogy azt mondom, amit rám bíztak. Dicsérek én
szívesen agyba-főbe. A széphalmiaktól el vagyok ragadtatva, mert ők hamarabb
fedezték fel Dévát, mint én. Hoznák ők is ide azokat, akik nekik a legdrágábbak: a
gyerekeiket, de nem tudják. Miért nem tudják? Hát csak azért nem, amit a péceli
énekkaros mondott már jó negyven éve Bandi bácsinak: Igaza van ennek az ürgének,
de ki tudja ezt megcsinálni?! S ha nem tudjuk, minek jöjjünk? Minek búsítsuk
magunkat?
Ilyesmiket mondtam a barátomnak. Nem volt ideje válaszolni, mert sietnie kellett
neki dolgozósba. Az István, a király rock-opera Te kit választanál? melódiájára
kérdezem: Testvérem, te mit mondanál ennek a panaszkodónak? Hogy könnyebb
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legyen válaszolnotok, befejezésül még elmesélek egy viccet az átkos utolsó éveiből.
Volt egy angyalka. Ahol csak szomorúságot látott, odarepült és segített. Nagyon
sokaknak. Egyszer csak meglátja Kádár elvtársat is, amint ül a Duna-partnak a
parlamenthez közeleső lépcsőjén. Zsebkendő a kezében, s törölgeti az orrát meg a
szemét. Odarepül az angyalka, s megkérdi tőle, hogy miért sír. Kádár meg csak
mondja, mondja tenger bánatát – vég nélkül. Az angyalka meg hallgatja. Aztán leül
melléje, és együtt sírnak.
Utóirat: Azt a címet adtam a jelen füzetnek, hogy Farsangi Napló. Valamivel rá
kellett szolgálnom a címre.
Városmajor, 2002. február 2.
Máté évében vagyunk, s eljutottunk a Hegyibeszédig, s benne a nyolc boldogsághoz. Házi könyvtáramban van egy görögül írt latin című, ajándékba kapott,
méregdrága könyv: SYNOPSIS QUATTUOR EVANGELIORUM. A könyv fogy,
mint a cukor. 1963-ban adták ki, s az én példányom évszáma: 1978 – a tizedik
kiadásból.
367 témára bontja e könyv a négy evangélium szövegét, s mindegyik témához
négy oszlopban odaírja görögül azokat a verseket, amelyek a témát tárgyalják. A 367ből 27 esik a Hegyibeszédre, s Máté oszlopa 122 versre rúg. Lukács csak 72 verset
szán e témákra, Márk 21-et, János pedig mindössze 18 verset. Ami téma előkerül
Máté Hegyibeszédében, azt ez az okos könyv összekeresi a többi evangéliumban,
akármerre találja is őket. Lukácsnak nincs Hegyibeszéde, de van egy síksági beszéde.
Ezzel szemben Márknak és Jánosnak nincsen se hegyije, se síkságija, de minden
hegy és síkság nélkül is érintik egy-két helyen Máté Hegyibeszédének témáit.
Most pedig kétperces szentírástudományi órát kell tartanom; lehet, hogy
feleslegesen, mert András munkája nyomán s okán már a könyökön jön ki nálatok,
amit szeretnék mégis elmondani. Márk evangéliuma készül el leghamarább, de az is
nagyon későn. Szent Pál megírta már minden levelét, ki is végezték már őt, de
evangélium, amely beszámolna Jézus működéséről, még nincs. 70-ben készül csak el
vele Márk. Az István első vértanú vonalában mozgó zsidó keresztények megírhatták
már a Q-t 70 előtt is, de Márknak az nem került kezébe: semmi nyoma, hogy ismerné.
Mi ez a Q? Egy német szónak a rövidítése: Quelle (forrás). Forrás, mely tartalmazza
Jézus mondásainak (logion-jainak) a gyűjteményét. Ez a Q. nem maradt reánk, de a
tudósok már száz év óta esküsznek rá, hogy volt ilyen. Honnan tudják? Ami nincs
meg J
Jánosnál és Márknál, és csak Máté és Lukács evangéliumaiban olvasható, de
mindkettőben, azt a két evangélista a Q-ból másolták ki. Ide tették, oda tették,
megszerkesztették, hegyi vagy síksági beszéddé alakították. Márk még nem
használta, de Máté és Lukács, akik 80 körül írják evangéliumukat, már ismerik. És
miért nincs meg ez az anyag Jánosnál, akinek evangéliuma a 100. év körül készül? Ő
sem ismerte? Ismerhette, de nem használta, mert addigra az akkori keresztények könyökén jön ki, amit Márk Máté és Lukács már megírtak. János megírja ugyan
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negyedikként is Jézus szenvedéstörténetét, mert az evangéliumok hosszúra nyúlt
bevezetéssel készült szenvedéstörténetek volnának – általános tudós megállapítás
szerint: passió nélkül nincs evangélium. De csak ebben rokon a másik három
evangéliummal, s az akkor még mindig élő Jézus-hagyományból János új, még le
nem írt, a szinoptikusok által meg nem örökített anyagot hoz tudomásunkra
evangéliumában. Hála Istennek é s Jánosnak. Ezzel vége az órának meg a két
percnek.
Elérkeztünk a Hegyibeszédhez, melynek forrása a Q. Máténál a nyolc
boldogsággal indul. Lukács csak négyről tud, a másik négy helyett cserébe mond a
négy boldogságát megerősítendő – négy jajt. Máténál a nyolc boldogság mindegyike
azzal kezdődik, hogy makarioi (boldogok). Két kérdést teszek fel. Az egyik az, hogy
kik boldogok. A másik meg az, hogy akik boldogok, azok mért boldogok. Lássuk
előbb a másodikat. Nyolc választ kapunk rá. Az első és utolsó megegyezik: azért
boldogok a szegények meg az üldözöttek, mert övék a mennyek országa. Ez a
mennyek országa – nyelvtanilag – főnév, birtokviszonyban álló főnév: ország, amely
a mennyeké. Nem a mennyekben levő, csak a mennyeké. Máté igaz zsidó.
Mondhatná, hogy azért boldogok, mert övék az Isten országa, de nem mondja, mert
azt kellene mondania, hogy malkut Jahve. De igaz zsidó lehetőleg nem ejti ki Jahve
nevét. De ha kiejtené, az sem jelentené, hogy a mennyekben van ez az ország. Látjuk
a következőkből.
A másik hat esetben nem főnév, hanem ige jelöli, hogy miért boldogok, akik
boldogok. Két cselekvő ige, meg négy szenvedő. Lássuk a két cselekvőt. Az egyik: a
szelídek a boldogok, mert ők fogják örökölni a földet. A földet tehát, és nem a
mennyet. A másik: a tisztaszívűek a boldogok, mert ők fogják meglátni az Istent.
Ebből meg az következhetnék, hogy Istent is látják majd a maga tartózkodási helyén,
ami Máté szerint a mennyek. Következzenek a szenvedő igék. Elsorolom őket:
megvigasztalódnak, kielégülnek, irgalmaznak nekik, és Isten fiainak nevezik majd
őket.
Kezdjük az utolsóval. A békességet szerzőket nevezik majd Isten fainak. Aligha a
mennyországban, mert ott csak ezek vannak: a földön lehet ily névvel
megkülönböztetni őket, ahol békétlenek is vannak; olyanok, akik egyébbel foglalkoznak, mint békességszerzéssel. Irgalmazni azoknak fognak, akik maguk is azzal
töltik idejüket, hogy irgalmaznak. Mit csinálnak ezek? Vakot, holdkórost, leprást
gyógyítanak, ördögöt űznek, adósságot engednek el a megszorultaknak s ellátják a
rablók kezébe esett embert. S kik fognak kielégülni? Azok, akik éhezik és
szomjazzák, hogy – tessenek az Istennek. S végül kik fognak megvigasztalódni? Hát
azok, akik szomorkodnak.
Boldogok a szomorkodók! Itt nekem nem tetszik valami. Nem, mert nem szeretek
szomorkodni. Örülni szeretek. S akkor nem lesz enyém az Ország? Mehetek a
pokolba, mert nem akarok szomorkodni? Még Rákosi börtöneiben sem akartunk,
mert tudtuk, hogy a túlélés feltétele, hogy rá se ránts. Amikor 53-ban két órára vasba
húztak, s utána kicsit bicegve tőle, de széles vigyorral mentem a zárkára, Kelemen
Gyula bácsi – a csúnya szocdem államtitkár, aki nem akarta ’47-ben a munkáspártok
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egyesülését, s ezért ő is életfogytot kapott – azt mondta: Ebből sem akartál
kimaradni! Könnyű volt nagy hősnek lennem. ’53 tavasza volt. Nagy Imre már
elmondta beszédét, rab tájszólással valamit csinált Rákosi szájából, s tudtuk, hogy ez
már az utolsó vasbahúzás volt... Nem és nem akartunk ott sem szomorkodni.
Segít nekünk Lukács. Az ő síksági beszédében a harmadik boldogság így hangzik:
Boldogok a most sírók, mert majd nevetni fognak. S erősíti ezt a harmadik jaj is: Jaj
nektek, akik most nevettek, majd sírtok. Hát ez segítség? Ugyanazt mondja, amit
Máté szövegében olvasunk, mert szomorkodni meg sírni egyre megy. Kérdezem:
ugyan már mért kellene szomorkodnunk? Ezt mondja meg Lukács. Hogyan? Úgy,
hogy hozzávesszük az első két boldogságot és jajt-mondást is. Figyeljetek! Boldogok
a szegények, meg a most éhezők, meg a most sírók... És jaj nektek gazdagok, akik
most jól laktok, akik most nevettek, mert majd sírni fogtok. Világos: aki nem eteti meg
az éhezőket, akinek nem elég az egy dénár, aki kiváltságot akar magának, stb. –
annak szól a jaj, az fog majd sírni. De aki vállalja a szolidaritást a hat és
félmilliárddal, annak lehetnek nehéz órái, de csak ez a kibontakozás útja, s a végén
ott van, hogy rájövünk: nem is jártunk rosszul. A gazdagok próbálnak
megszomorítani minket, de semmibe megy szándékuk.
Ezek után lássuk, hogy kik a boldogok. Nyolcan vannak. Előbb negatíve mondom
meg: nem a nomenklatúra. Pozitíve: a szegények meg akiket a gazdagok
megpróbálnak szomorúvá tenni. Aztán a mások baján segíteni akarók és a
békességszerzők. S végül a szelídek és az üldözöttek. Ez már hat fajtája a boldogoknak. Érdemes lenne tanulmányozni a választási kampány során előkerülő
pártprogramokat. Mert megvallom: én a szegény és szomorú, a bajba jutottakon
segítő és békességszerző, a szelíd és üldözött pártokra meg az ilyen jelöltekre fogok
szavazni. Ha esetleg nem találnék ilyeneket, megmagyarázza a boldogok hetedikje és
nyolcadikja. Az a boldog, akinek törekvése, szándéka feddhetetlen, akinek tiszta a
szíve. S végül az a boldog aki éhezi és szomjazza... Mit? Nem a több pénzt, hanem
azt, hogy tessék az Istennek. Ebből a kettőből, ebből az éhszomjból és tiszta szívből
következnek a már mondottak.
A nyolcadik boldogság így hangzik: Boldogok akiket üldöznek az istennektetszés
miatt, mert övék a mennyek országa. De Jézus – Máté szerint –kilencedik alkalommal
is előhozza a témát, Mégpedig így: Boldogok vagytok. Mért? Három okon is. Közeli
tanítványai számára tisztázni akarja, hogy miben áll az üldözés, amiben részük lesz:
majd gyaláznak és mindenféle rosszat hazudnak rólatok miattam. Tisztázni akarja,
hogy mit érez az, aki boldog: örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a
mennyben. S végül tisztázni akarja, hogy mindez nagyon is természetes, mert a
tanítvány csoportos folytatása egy korában egyéni szakmának, a prófétaságnak: mert
így üldözték azokat a prófétákat, akik előttetek éltek. Igen, az Isten tolmácsának lenni
az emberek között – kicsit furcsa szakma. S az az érdekes Jézusban, hogy mindenkit
meghív rá. S még olyan is akad, aki vállalkozik rá.
Amikor jó negyven éve, az évi zárszámadás után a Tempo szövetkezetben
kiosztották a részesedést a nyereségből a dolgozóknak, nagy ünnepélyt rendeztek
nekünk valamelyik jeles hotelben, s a szállító munkások is klakkba-frakkba öltöztek.
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Az egyik dolgozó előadott ott egy csasztuskát rengeteg versszakkal, amelyek refrénje
ugyanaz volt. Igazán nem illik ránk a refrén, vagy talán mégis? De eszembe jutott,
hadd mondjam el! Ez volt a refrén: Én nem hiszem, hogy normális vagyok. Amen.
Városmajor, 2002. február 3.
Levelet kaptam. Idézek belőle: ...sajtóbeli megnyilvánulásaiddal (Népszabadság,
MH) hogy tolhatod pont azoknak a szekerét, akiket „kilencven előtt is sűrűn lehetett
látni”...ha néhány éve mondjuk a Népszabiban vagy a Hírlapban találkoztam volna
Veled, biztosan nem kerestelek volna fel. Jó, hogy nem így történt! Akkor a Vasárnapi
Újságban hallottalak, s a riport hatására mozdultam... Mit mondjak erre? Ott
szólalok meg, ahol lehetőséget adnak rá. A szövegem ugyanaz, bárhol is szólok. Ha
valakit megbotránkoztat a hely. – sajnálom. Régebben is kaptam ilyen kritikát, a
fordulat előtt. Azt mondtam rá, hogy ha a Parlament tetején levő vörös csillag mellől
mondhatom el, amit rám bíztak, onnan is elmondom. Hirdessétek a háztetőkről...!
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Városmajor, 2002. február 9.
Ez volt a textus farsangvasárnapon: Ti vagytok a Föld sója! Erről kellett prédikálni.
Tettem.
Kedves Testvéreim, akik összegyűltetek az évközi 5. vasárnap szentmiséjére a
kapucinusok tatatóvárosi templomában azzal a nem titkolt céllal, hogy ebben a
szentmisében történik majd valami olyasmi is, ami nem minden szentmisében
történik... – el sem árulom, hogy mi, úgy is tudjátok – nos, kedves Testvéreim,
nagyon örülök nektek, hogy itt vagytok. Még egyelőre azt sem árulom el, hogy mit is
kell tennünk annak érdekében, hogy kidobjanak és eltapossanak bennünket az
emberek, mert van egy másik nagyon üde témám: levelet kaptam egy ifjú hölgytől,
aki a Kovács Ágota nevet viseli és Tatatóvároson lakik. Felolvasom.
Kedves Gyurka bácsi! Én azért szeretnék megkeresztelkedni, mert szerintem itt az
ideje. Amikor Apa hazajött, azt mondta, hogy csak akkor keresztelsz meg, ha írok neked arról, miért akarok megkeresztelkedni. Én ezt nem akartam elhinni, és
megkérdeztem: ez igaz? Ő erre azt mondta, hogy igen, ez komoly. Hát én erre
megkérdeztem Anyától, hogy mit írjak. Ő azt mondta, kérdezzem meg Jézust. Hát én
megkérdeztem, de mivel a napom zavaros és nehéz volt, ezért nem tudtam
odafigyelni. Elmondtam egy hasonló szöveget, és Jézustól – de az is lehet, hogy én
gondoltam, de annyi biztos, hogy – ez a sugallat jött. Én akkor azt mondtam Anyának,
hogy megkérdeztem Jézust. És akkor leültem az asztalomhoz, és kitéptem egy lapot a
vadonatúj füzetemből, és elkezdtem írni. De bocsánatot kell kérnem, hogy ilyen
hosszú levéllel zavarlak. De a lényeg – bár igaz, nehéz volt kitalálnom, na de
mindegy, a lényeg, amit ilyen hosszan sikerült leírnom –, hogy szerintem itt az ideje,
hiszen májusban elsőáldozó leszek. Üdvözöllek Ágota. Dátum: január 17. Január 25éről keltezve kaptam Ágotától egy rövidebb levelet is: Én azért akarok
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megkeresztelkedni, hogy az Egyházba bekerülhessek, illetve a Bokor tagja legyek.
Igaz, hogy abban már így is benne vagyok. Köszönettel Ágota.
Ilyen információk birtokában már könnyű lesz elárulnom, hogy mit is kell tennünk
annak érdekében, hogy ne dobjanak ki, és ne tapossanak el minket az emberek: Sóznunk kell! A levest? Jézus aligha erre gondolt. Ha erre gondolt volna, ezt mondta
volna: Ti pedig sózzátok meg a levest! Azért nem ezt mondta, mert nem volt
természetgyó-gyász, s még nem tudta, hogy a tej, a hús, a tojás, a só meg sok egyéb
ennivaló milyen ártalmas, mennyire megrövidíti az életet. Csak azt tudta, de azt
nagyon, hogy másodlagos – nem, tizedleges – hogy meddig élünk. S mi az
elsődleges? Az, hogy ne dobjanak ki bennünket, mint haszontalant, mint aki semmire
sem jó már!
Hát mire gondolt Jézus? Mit kell nekünk sóznunk? Megmondta. Nem a levest, hanem a világot. Tata is beletartozik a világba. Elkezdjük hát Tatán, s ha jól megsóztuk,
átmegyünk Tatabányára is. Onnan meg a szomszéd vármegyébe. Aztán az egész Dunántúlra. S ha már az Alföldet, Tiszántúlt s az északi vármegyéket jól megsóztuk, elmegyünk a Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, Moldvába a csángókhoz, meg a
Vajdaságba, Horvátországba, Ausztriába... mindenüvé, ahol csak magyarokat
találunk, s mindent jól megsózunk. Házakat, földet, embereket. Aztán
továbbmegyünk, s megsózzuk az egész világot. De kinek van ennyi sója? Honnan
veszünk ennyit? Nem tudom. Én csak annyit szerzek be, amennyi nekem kell a
sózásra. Több mint hatmilliárd ember él a Földön, jusson nekik is sózni való,
sózzanak ők is!
Jézus példabeszédekben beszélt, azaz hasonlatokat mondott. Ilyen az is, hogy – a
maga tanítványait a sóhoz hasonlítja. Ha tanítvány, akkor tud sózni boltban
vásárolható só nélkül is. De mitől leszünk Jézus tanítványai? A jól tanuló érdemli ki a
tanítvány elnevezést. Milyen tantárgyat tanított Jézus? Magyart? Földrajzot?
Számtant? Nem. Jézus a szeretettannak volt a tanára. A múlt vasárnap hallottuk:
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák azt, hogy istennektetszők legyenek! Meg lehet
tanulni tőle, hogyan lehet az életünk istennektetsző. Aki megtanulja jól a szeretet
tanárától, Jézustól, hogy szeretnünk kell égi édesapánkat, s az ő kedvéért minden
magyart és nem magyart – az a tanítvány.
Amíg nincs tele a föld ilyen jó tanulókkal, ilyen Jézus-tanítványokkal, addig az
emberiség élete nem ér egy pipa dohányt. Most én is egy hasonlatot mondtam. De
Jézus nem ezt a hasonlatot mondta, hanem a sóhoz hasonlította tanítványait. Amíg
nincs tele a föld ilyen jó tanulókkal, addig az emberiség élete olyan, mint a sótlan
étel, mint a sótlan leves. Az meg rossz, ehetetlen. Ha pedig tele lesz velük a világ,
akkor égi béke lesz a földön, Isten lányának fogják hívni Ágotát is, Agapét is, a
Lukácsot meg Isten fiának, s miénk lesz a Szeretet országa. Röviden: akkor jó lesz
nekünk, jól fogjuk érezni magunkat.
Azért nem kereszteltették meg Ágotát a szülei csecsemő korában, mert egy csecsemőtől nem lehet megkérdezni, hogy akar-e a világ sója lenni, akar-e Jézus tanítványa
lenni. Csecsemőkorban csak ennyit tudunk felelni erre – mennyit? –: oááá. Viszont,
ahogy elnézem, Ágota lehet már 9-10 éves, ért a szóból meg a levélíráshoz is, s így
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megkérdezhetem már, hogy akar-e a világ sója lenni. Mert ha akar, akkor megkeresztelhetem öt.
A tanítványok ott ülnek Jézus körül a fűben – a hegyen, ahol sónak mondja őket. S
mond még valami nem nagyon kedveset nekik. Azt, hogy a só megbolondul. Mit csinál? Mondtam: meg-bo-lon-dul. Aki nem hiszi nekem, nézzen utána. Ott van az
eredeti, az ógörög szövegben: móranthé. Ha apja idejében nem tanítja meg Ágotát
ógörögre, majd ha Pestre kerül egyetemre, beíratkozhatik hozzám kezdő görög
tanfolyamomra, utána meg haladóra. Van minden évben! Ezt a megbolondul igét,
képzeljétek, hogy fordítják magyarra? Így: ízét veszti. Felháborító! Hogyan tehetnek
ilyet? Hát nem veszik észre, hogy Jézus nem 12 dekagramm vagy kiló sónak mondja
a Hegyibeszéd című prédikációt, hanem 12 tanítványnak? Nem, és nem, és nem; nem
veszik észre. A tanítvány nem tudja ízét veszteni, mert a tanítvány – tanítvány és nem
só. Mondok egy példát. Ismerek egy embert, már vagy harminc éve, régi jó barátom,
Jézus igaz tanítványának gondolom, úgy hívják, hogy Kovács Tádé. Ez a Kovács
Tádé elkezdene odahaza csúnyán beszélni, a fületek hallatára. Hallaná Ágota, Agapé,
Lukács meg Anya is. Csak néznétek, mint Jenő a moziban. Hogy ez meg mi, mert
ilyesmit még sohase hallottatok tőle. Végül Anya megszólal, s ezt mondja: Gyerekek,
Apátok – ízét vesztette. Ezt mondaná? Dehogy is ezt mondaná, hanem azt, hogy
Apátok tisztára megbolondult.
Mikor bolondul meg a tanítvány? Ha elkezd szamárságokat beszélni. Jézus tanítványaként elkezd ilyeneket mondani: Én az öcsémet nem szeretem, az egyik
iskolatársamat meg egyenesen utálom. A tálibokat Afganisztánban halomra
lövöldözném, mert azok bombáznak, s akik bombáznak, azokat meg kell ölni. Nem
érdekel, hogy mennyi szegény ember van, én minden nap rántott csirkét meg
gesztenyepürét akarok enni – tejszínhabbal. Én nem akarok osztozni. Én többet
akarok, mint amennyi másnak jut. Velem nem etetik meg, hogy családostul
kommunába meg szerzetbe, meg majd megmondom még mibe kell belépnünk Én
nem akarok segíteni másoknak, ezzel szemben minden nap buzgón kérem az Istent,
hogy segítsen nekem, nekem és nekem többre jutni, mint mások jutnak, és így
tovább.
Így beszél a megbolondult tanítvány. Ezek a tanítványok semmi másra nem jók,
csak arra, hogy kidobják, s mint a történelem használhatatlanjait lábbal tapossák őket.
Mert a sótlan só nem ér semmit. A jézustalan butaságokat mondó Jézus-tanítvány
pedig még annyit sem. Ezért Kovács Ágota, mielőtt megkeresztellek téged, megkérdezlek: Akarsz-e Jézus tanítványa lenni? Akarsz-e a világ sója lenni? Ellent mondasze annak, hogy megbolondult tanítvány legyél? Azt írtad nekem, hogy bele akarsz
kerülni az Egyházba és a Bokorba. Az egyházba meg a Bokorba Jézus tanítványai
valók. Akarsz e Jézus tanítványa lenni? Hallható szóval, hangosan és a testvérek felé
fordulva mondd meg, hogy akarsz-e Jézus tanítványa lenni!? Ha akarsz,
megkeresztellek.
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Városmajor, 2002. február 15.
Mikor keresztelkedjünk? Az ember Istent gondolni képes lény: óhatatlan tehát,
hogy keresse azok társaságát, akik élnek e képességükkel, s tagja lesz valamelyik
vallási közösségnek. Ezek a közösségek vallanak valamit Istenről: istenképük van.
Azt is vallják, hogy Istennek elvárásai vannak velünk szemben: szeressük magunkat,
házastársunkat, családunkat, nemzetünket s minden embert: erkölcsünk is van.
Ezenfelül e közösségeknek vallási cselekményei is vannak, melyek kapcsolódnak
emberi életünk legjelentősebb eseményeihez: születéshez, serdüléshez,
párválasztáshoz, halálhoz, mert az ember a maga vallási közösségében liturgiát is
fejlesztő lény. A homo religiosus egyúttal homo moralis és homo liturgicus is.
Jézus szerető Atyának rajzolta az Istent, és azt tanította, hogy nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint ha életünket adjuk barátainkért. Vallási cselekményei is
voltak? Ilyenekről is gondoskodott tanítványai számára. Aki tanítványává akar lenni,
amellett hogy Isten és a szeretet parancsa alá rendezi életét, még meg is
keresztelkedik, mossa is tanítványtársai lábát, s eszi és issza Jézus testét és vérét,
mert így teljes az ember szövetsége Istennel és embertársaival. A jézusi ember is –
vallásos, erkölcsi és önmagát szertartásokban is kibontakoztató lény. Ez a fenti latin
mondat – magyarul.
Jézus nem szakadt el Izraeltől s népe vallásától. Gyermekként körülmetélték, majd
bemutatták a Templomban, felnőttként pedig tanított a zsinagógákban, s megülte a
széder-estet – elfogyasztva a báránysültet keserű füvekkel, kovásztalan kenyérrel és
szőlőből préselt ünnepi boritallal. Amikor tanítványait kiközösítette magából Izrael
vallási közösségének vezetősége, feledésbe ment a tanítványok életében ez a zsidó liturgia, amely – minden vallás liturgiájához hasonlóan – befonta Izrael egész életét is:
tehát a zsidó nemzetiségű Jézus-tanítványok életét. Feledésbe ment, hogy Jézus a keresztelést, a lábmosást s az eucharisztiát nem Izrael népe vagy akármelyik más nép
által kifejlesztett s nemzetileg sajátos liturgiájának leváltására találta ki, hanem az
akármilyen népből támadható tanítványok tanítványi életének a lepecsételéseinek
szánta. Mindez annyit jelent, hogy nem akarják e Jézus kitalálta jelek pótolni a
születéshez, serdüléshez, házasodáshoz, betegséghez-halálhoz társuló vallási
cselekményeket, hanem megpecsételik tanítvány-voltukat, amely nem a
születésünkkel indul, hanem a felnőtté válásnak lehet csak velejárója. Amikor már
odaadjuk életünket Jézusnak, amikortól fogva hiszünk már benne az életünket sem
sajnálni akaró, s mindent Jézusra tevő hitünkkel, akkor megkeresztelkedünk,
áldozunk – s e szertartásokkal beavatódunk, mint tanítványok. E vallási
cselekmények, jelek, szentségek – akármilyen névvel illetjük is őket – aztán
végigkísérik tanítványi létünket. Csak egyszer keresztelkedünk, de évről-évre
megújítjuk keresztségi fogadalmainkat a nagyszombati ünnepi liturgiában –
megvallva, hogy hiszünk mindent adó Atyánkban s a mindenkit egybeölelni akaró
testvéri szeretetben. A nagycsütörtöki liturgiában pedig megmossuk egymás lábát
annak jeléül, hogy nem uralkodni akarunk testvéreinken, hanem szolgálni akarjuk
őket. Jézus testét és vérét pedig minden szentmisénkben magunkhoz vesszük, mint
jelét annak, hogy Jézussal egyesülten akarjuk az Isten Országát építeni. A Jézustól
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rendelt vallási cselekmények tehát tanítvánnyá avató szentségek: a tanítványok
közössége megállapítja, hogy alkalmassá értünk-fejlődtünk arra, hogy Jézus
tanítványának mondhassuk magunkat. A szentségek beavatnak, lepecsételnek.
Izrael vallási közösségéből kiszakadásunknak az lett a következménye, hogy a Jézustól kapott beavató szentségeket más és más időpontoknak adtuk, hogy azok
ugyanúgy átfogják az emberi élet fejlődésének jeles időpontjait, mint Izrael vagy más
népek vallási cselekményei. Amikor gyermek születik, keresztelünk, amikor már
valamennyi értelem van bennünk, első gyónók és áldozók lesznek. Amikor serdülnek,
akkor bérmálkoznak. Aztán párválasztáskor a holtomiglan-holtodiglan nyilatkozattal
kiszolgáltatják a felek egymásnak a házasság szentségét. Amikor pedig közeledik
elmúlásunk, megkapjuk a betegek szentségét. Megállapíthatjuk: ennek a
szétosztásnak az lett a következménye, hogy a Jézustól beavató vallási
cselekményeknek szánt szentségekből – gyerekek számára szolgáló szentségek lettek.
Városmajor, 2002. február 17.
A Bokor felmérte mindezt, s belátta, hogy nincsen ez így jól. Jézusnak meg kellett
halnia azért, amit csinált. Ő azt akarta, hogy a hívőket kereszteljük, mi pedig csecsemőket keresztelünk, akik helyett a szülők, meg a keresztszülők – hisznek. A Bokor
elutasította a csecsemőkeresztelés majd kétezer esztendős gyakorlatát. A szülők egy
szentmise – mint befogadó liturgia – keretében imádkozva köszönik meg Isten
legnagyobb nekik adott ajándékaként a gyermeket, de nem kereszteltetik meg.
Megvárják, míg gyermekük megérik a keresztségre, s maga kéri majd, hogy
megkereszteljék őt, amikor is megvallja, hogy ő is Jézus tanítványa akar lenni.
Jó harminc éve van már annak, hogy idáig eljutottunk. Nem rejtettük véka alá. A
Lelkipásztori Marketing című szamizdat brosúránkban világgá is kürtöltük. Nem
tudok róla, hogy hatására valaki is felhagyott volna csecsemőkeresztelési gyakorlatával. Maradt ez a Bokor magán praxisa. Ugyanúgy, mint a fegyverfogás elutasítása.
Ez utóbbiért három évet kellett ülni. A csecsemő-keresztelés likvidálásért mit kellett
fizetnünk? Ezért sem keveset.
Halásztelken történt. Az odaköltözött szabolcsi menyecske a csípőjére rakta kezét,
amikor a plébános nem akarta megkeresztelni az újszülöttet: És ha az én gyermekem
az eredeti bűn következtében a pokolra kerül, ezért vállalja a plébános úr a
felelősséget? Magunk sem ettük a levest olyan forrón, mint ahogy főztük. Csak azt
akartuk, hogy a menyecske álljon szóba a jézusi tartalmakkal, kezdjen külön
tanfolyamot magának kereszténységből a plébános úrnál, majd kerüljön csoportba,
aztán majd megérti ott, hogy a keresztelés beavató szentség, s nem csecsemők
fejének vízzel megöntése. Plébános úr! egy menyecske van itt, jöjjön ki, és öntse meg
a bubát! – hallom a 70-es években Csíkszentdomokoson a majdani gyulafehérvári
érsek házvezető asszonyától. Többről van szó itt, mint bubamegöntésről.
De nemcsak a szabolcsi menyecske volt ilyen harcias, hanem a Bokor-újszülött
nagy szülei is. Miii..., hogy az én unokám pogány maradjon? – mondták csipőre tán
nem is tett kézzel, de nagyon határozottan. Nem ehettük forrón a levest.
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Megkeresztel- jük tehát az elkötelezett keresztény szülők gyermekét a szülők hitére
is, ha csak teljes családi botrány árán lehet elhagyni a csecsemőkeresztelés majd
kétezer esztendős hagyományát. Ha viszont a szülők bírták szóval-tüdővel, hittelszeretettel a családi feszültséget, és kitartottak a meglátottak mellett, akkor elmaradt a
keresztelés, és lett helyette befogadó liturgia: körben imádkoztuk mindannyian a
gyermeket.
S ezzel elkezdődött egy új gyakorlat az életünkbe. A magamét mesélem. Budavári
határában van Nagyvázsony. Ott nevelkedik egy György Julcsa nevű kislány. Pogányként, csecsemőkeresztelés nélkül. Hát nincsenek nagyszülei ennek a kislánynak, akik
tiltakozzanak ez ellen a pogányság ellen. Vannak bizony, de az anyai nagyszülők már
a 70-es években bekerültek Éva néni csoportjába Szigetszentmiklóson, s tisztában
vannak vele, hogy ez a dolgok rendje, oáá-oáá kiabálásra nem lehet keresztelni, csak
Jézusba vetett hit ellenében. Az apai nagyszülőket máig sem tudta beszervezni a
Bokor, de megvívta két nagyszülő s a két szülő a csatát: négyen voltak kettő ellen.
Lenyelték Esztergomban – ott nevelkedett Julcsa apja – a békát.
Így aztán Julcsa pogányként növekedett a nagyvázsonyi házban. Imádkozott, énekelt szüleivel, és sűrűn átjárt Budaváriba, ahol egy kisasztal körül mondtunk vasárnaponként a szentmiséket, s nem küldtük ki róla a pogányokat sem: Julcsa előbb pólyában, aztán anélkül végigülte ezeket a miséket. Hamarosan kiderült, hogy ott sem
tudjuk olyan forrón enni a levest, ahol a nagyszülők is Bokor-tagok. Azért nem, mert
Julcsa kb. négy éves volt, amikor egyik budavári látogatásuk során elém penderült, és
azt mondta – na mit? –, hogy Gyurka bácsi, én meg akarok már keresztelkedni. Lehet
a nőknek ellenállni? Lehet, hogy van olyan is, aki tud. Én azonban megadtam
magam, s György Julcsa öt éves sem volt, s a következő nagyszombaton megtelt nem
a lakodalmas ház, hanem csak a lelkigyakorlatos előadóterem minden korosztályból
való hívőkkel és pogányokkal, hogy részt vegyenek a nagyszombati liturgián, s hogy
lássák Julcsa megkeresztelését, s imádkozzanak Julcsáért.
Lesz ennek lassan tíz éve már, de nem felejtem. Voltunk vagy negyvenen.
Mindenki imádkozott, s egy Julcsa-korabeli kisfiú ezt: Én azt kérem, hogy Julcsa
legyen mindig ilyen szép! Julcsa anyja, Gabi ki is tett magáért, fehérbe öltöztette
lányát, hogy eleget tegyen a liturgia előírásának: Julcsa, a keresztségben új
teremtménnyé lettél, és Krisztust öltötted magadra. Ez a hófehér ruha legyen
keresztény méltóságod jele... s ezt a méltóságod tisztán őrizzed meg az örök életre.
Amen. A szertartáson részt vett, nem hivatalos minőségében ugyan, a veszprémi
Napló újságírója, a család s a Bokor barátja, Éva. Emlékszem, mit mondott nekem a
liturgia befejeztével: Julcsa alig érthetett meg valamit a nagyszombati hosszú
liturgiából, de biztos, hogy mélyen meghatározza életét az, ami itt vele történt. Julcsa
ma már nagy lány, majd megkérdezem tőle, hogyan emlékezik vissza erre a napra.
Jó pár év múlva a nagyvázsonyi György-házban történt a 8 év körüli György Marci
keresztelője, s arról meg Ági, egy Amerikában tanult énekesnő (és magyartanár =
tudva levően a teremtés eleje) azt mondta, hogy élete legszebb vallási élménye volt,
amit ott tapasztalt. Ha igaz, az idei nagyszombaton – immár a budavári templomi
liturgiában – kereszteljük a 10 év körüli György Bálintot; Julcsa és Marci pedig most
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lesznek első áldozók. Mesélhetném mindezek korábbi budapesti változatát is, hogy
miként keresztelődtek nem csecsemő korban Bajnok Kristóf és Dániel, Zsuzsa meg
Juli, meg a Benyhe-fiúk (mind Andi-unokák) a családi házban meg Bokorportán, de
a nóta vége ott is ugyanaz: nem tudták ők sem kivárni a felnőtt kort. Ez volt Pécelen a
Kaszap ivadékokkal is. Tíz év körül náluk is sor került a beavató keresztelésre.
Mondjuk, hogy családi körülményeik, a szülők elkötelezettsége folytán ők is a szülők
érett elkötelezettsége címén lettek megkeresztelve? Talán mondhatjuk. S talán
gondolhatjuk azt is, hogy nem is kell megvárni a 18. évet – ilyen családok esetében.
Mégis, miért értekezem én most, 2002 nagyböjtjén ilyen hosszan erről? Hát csak
azért, mert farsangvasárnap megkereszteltem a tatatóvárosi kapucinus templomban
Ágotát, aki tizedik évében jár. S keresztelkedési szándékát kinyilvánító levelében
Ágota betette a bogarat a fülembe. Ezt írja: Én azért szeretnék megkeresztelkedni,
mert szerintem itt az ideje, hiszen májusban első áldozó leszek. Felolvastam Ágota
levelét Debrecenből érkező első nemzedékes korban levő, egykori Bokor-tagoknak.
Figyelemre méltó, amit egyikük mondott. Idézni nem tudom, de szavainak értelme az
volt, hogy Ágota besorolt a történelmileg kialakult szentségkiszolgáltatási rendbe,
amelyben némi problémát okoz, hogy Ágota nem lett megkeresztelve idejében, azaz
csecsemő korában. Azért kell gyorsan megkeresztelkednie, mert itt az ideje, hiszen
időben, azaz nem-bokros osztálytársaival együtt akar elsőáldozós lenni.
Ha így van, akkor egyre kevésbé forrón esszük a levest. Azaz ugyanolyan langyosan, mint ami ellen kitaláltuk a csecsemő-keresztelés elvetését. Ma nem kevesek számára társadalmi elvárás, hogy a csecsemő meg legyen keresztelve, s a gyerek az
iskolában megkapja a felkészítést az első áldozásra. Ha ehhez igazodunk mi is, akik
nem a társadalmi elvárásnak akarunk megfelelni, akkor teljesen mindegy, hogy mikor
kereszteljük a gyermeket, csecsemőként vagy később. Azért teljesen mindegy, mert
ugyanazt a nevelést biztosítjuk a gyermeknek akkor is, ha megkereszteljük csecsemő
korában, meg akkor is, ha nem.
Nehéz legyőzni az isteneket – írta Babits Az európai irodalom történetében arról,
hogy a kereszténységnek nem sikerült máról holnapra eltüntetnie az antik, a pogány
Rómát. Minden nagy szándék belefullad – ezt meg Sinka zokogta a Gül baba c.
versében. A miénk is belefullad? Nem lehet legyőzni a konstantíni isteneket sem?
Ágota ezt is írta: Én azért akarok megkeresztelkedni, hogy az Egyházba
bekerülhessek, illetve a Bokor tagja legyek. Igaz, hogy abban már így is benne
vagyok. Ez a pótlevél számítógépbe írva érkezett. Apja vagy Ágota érezte meg, hogy
ki kell egészítenie a korábbi levelet? Mindketten megérezték, hogy oly nehéz
megfelelni ennek is, meg annak is? Többről van itt szó, mint hogy mikor
keresztelkedjünk. Arról, hogy besorolunk-e, vagy sem. Mibe? A társadalmi elvárások
egészébe? A neoliberális kapitalista piacgazdálkodás elvárásiba? Mondjam-e?
Mondom: a Mammon elvárásaiba? Megbonthatatlan egész az ő világa. Csak úgy,
mint az Istené? Nem alkuszik egyik sem. Térdre kényszerít mindegyik...
Azóta foly a munka / Jól, rosszúl, mint lehet:
A sors borongva néz el / A küzdő hon felett.
Ezt meg Vörösmarty írta A sors és a magyar ember c. versében, forradalom előtt,
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1845-ben. Javítanám az utolsó sort: Küzdő Bokor felett. Kitaszítottá válnak
gyermekeink egyházunk közösségéből, ha nem lesznek a többiekkel együtt –
könnyen lehet, hogy éretlenül – elsőáldozók? Van-e értelme folytatnunk eddigi
gyakorlatunkat? Én azt hiszem, hogy van, de nem tudom, hogyan. Meg kell
beszélnünk a dolgot!
Városmajor, 2002. február 18.
Nagyböjt 1. vasárnapjában vagyunk, és alighanem észrevettétek, hogy a múlt
vasárnapi evangéliumot olvastam fel, s egy kicsit megtoldtam. Bevallom bűnömet.
Van ennél nagyobb is! No, nem gyónni készülök, csak arra utalok, hogy az évközi 6.
vasárnap evangéliumából vettem hozzá egy keveset. Az a bűnöm, hogy nem az
egészet? Ennél sokkal nagyobb a vétkem: nem évközi 6. vasárnap a mai. A közeli
húsvét miatt kimarad négy évközi vasárnap: a hatodiktól kezdve a kilencedikig
bezárólag. Igy arról, amit most felolvastam, csak a következő A-évben, három év
múltán prédikálhatnék, feltéve, hogy 2005-ben később lesz húsvét, s ennek folytán az
évközi 6. vasárnap nem marad el, ahogy elmarad az idén.
Hát milyen vasárnap van ma? Akik szerdán valamelyik reggeli vagy esti misén
hamvazkodtak, azok tudják: ma Nagyböjt 1. vasárnapját ünnepeljük. Akik nem hamvazkodtak, azok most tudják meg, s meghamvazom őket mise végén. És mi lesz a
mai evangéliummal? Már tavaly is mostoha volt a sorsa: csak rövidet prédikálhattam
róla, mert a lelkigyakorlatot tartó atya félhétre átjött Ófaluból befejezni a
lelkigyakorlatát Széphalmon is. Ő meg semmit sem mondott a Nagyböjt 1. vasárnapi
evangéliumról, más dolgokról beszélt. Egy semmi meg egy rövid – az eddigi mérleg.
Ehhez járul most kiegészítésül az idei semmi. Jézus pusztai megkísértése a mai
evangélium tárgya. A B-évben jövőre is ez lesz. Akkor majd prédikálok róla
rendesen: megtoldom egy kicsit a tavalyi rövid szöveget, addigra úgy is elfelejtitek,
miket mondtam két évvel ezelőtt. Hát ennyit a bűneimből.
Miért hoztam vissza a múlt vasárnapi szakaszt? Csak azért, mert tovább foglalkoztam azzal a botrányos felismerésemmel, hogy bár a fordítók a só íz-vesztéséről
beszélnek, a tényállás az, hogy megbolondul a tanítvány. Kénytelen voltam
foglalkozni vele, mert a múlt heti csoport-összejöveteleken volt, aki tiltakozott ellene.
Elővettem a 11 folio kötetes Neutestamentliches Wörterbuchot, melynek összsúlya 30
kiló. Teljes tudományos súlyával mellém állt, s megvédett a felfedezésem hitelre
méltóságában kételkedő Bokor-tagokkal szemben. A Dummwerden des Salzes – A só
butává válása – címü vaskos tanulmányában ezt írja Georg Bertram – a Georg-ok
összetartanak! –: a móranthé esetében nem a só kémiai szubstanciájánk fizikai
megváltozására kell gondolnunk, hiszen az lehetetlen, hanem sokkal inkább a
tanítványok hitének a megváltozására, arra, ami lelkileg bizony lehetséges. Az
apostol, az emberhalász, ha megrendül hitében, elveszti minden értékét.
A tudós németet nem izgatta, engem azonban igen, hogy miként jöhetett létre ez a
botrányos forditás: Ha a só megízetlenül...? Megállapítottam, hogy Szent Jeromos a
bűnös ebben is, aki a negyedik században lefordítja szép görög szövegünket, a
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móranthé-t is latinra, s ez mondja a sóról: evanuerit, aminek jelentése Györkösy
szótára szerint: eltűnik, elenyészik. A következő századokban a keresztény világban
elfelednek görögül, pedig Nagy Sándortól kezdve jó félévezreden keresztül ezen a
nyelven érintkeztek egymással az emberek a Gibraltári szorostól az Indusig.
Akkoriban elég volt görögül megtanulni, ahogyan ma angolul. A görög dicsőség se
tartott mindörökre, az angol nyelv dicsősége vajon mindörökre tart-e? A középkor
legnagyobb hittudósa, Aquinoi Szent Tamás úgy írja meg hatalmas teológiai művét, a
Summa Teologicat, hogy nem tud görögül, zsidóul se. Mindenki elfogadja Jeromos
Vulgata nevű latin Bibliáját, s azt, hogy Jeromos biztos jól tudott zsidóul és görögül.
Tamás is, akinek elég a latin, mely hasonlít is anyanyelvére, az olaszra. Ha Tamásnak
elég volt, ne csodálkozzunk, hogy a magyar eretnek husziták se tanultak meg
görögül. Hanem Jeromos latinjából fordítják magyarra – elsőnek!!! – Máté szövegét.
Ezt olvasom az 1466-ban írt Müncheni-kódexben: Tü vattok kee földnek sói. Hogyha
a só elenyészendik, mibe sózatik? semmire kellő továbbá, hanem hogy kivettessék és
emberektől megnyomattassék. Hát így vagyunk, hogy a só nem megbolondul, hanem
elenyészendik, meg ha nem iratkozunk be a Bokorban kezdő meg haladó görög
tanfolyamra. S egy 21. században élő nyomorú piaristára kell várni, hogy rendbe
jöjjön szegény móranthé ügye.
Dehogy is kellett várni reá! Élt Erazmus Rotterdamus, aki éppen akkor született,
amikor a Müncheni-kódexünket írták. Ő megtanult görögül, s egyik kezdő-haladó
tanfolyamán megtanult görögül már a következő nemzedékben egy magyar
humanista is: Erdősi – azaz hogy Sylvester – János. Megtanult, és lefordította
magyarra az egész Újszövetséget. Sárvárott 1541-ben Nádasdy Tamás főúr meg is
jelentette azt. Ha leveszem polcomról a fac simile kiadást, olvashatom: Tü vattok sava
az földnek, hogyha az só esztelenné títetik, mivel fognak sózni? Semmire nem jó
továbbá, hanem hogy kivettessík, és az emberektül elnyomatassik... Látni való, hogy
íző nyelvjárásban beszélt, meg az is, semmi szükség a piaristára.
Luther is görögből fordított. El is hiszem, mert így fordít: Wo nun der Salz dumm
wird. (Ha már most a só buta lesz...) De már Károli Gáspárról kevésbé hiszem el
nagy görög tudományát. Alighanem Jeromosra is pislogott munka közben, mert ezt
fordítja: ha a só megízetlenül. S innen már egyenes az útja a só megízetlenülésének a
16. századtól kezdve máig, az összes protestáns és katolikus fordításig, a mi
misekönyvünkig is. Ne bántsuk szegény magyarokat, még a bibliafordítókat se, mert
másutt sem jobb a helyzet: nicht mehr salzt (nem sóz többet), perd sa saveur (elveszti
izét), have lost his savour (elvesztette izét), deja de estar salada (elveszti sósságát)
diventa insipido (sótlanná válik).
Talán mára elég is lesz ebből a görög-latin-magyar-német-framcia-angol-spanyololasz bábeli nyelvzavarból. Én mindenesetre megnyugodtam: Georg Bertram és
Erdősi Sylvester János mellém állt, s nyugodtan mondhatom Jézus minden
tanítványának, hogy meg ne bolonduljunk, hanem tartsunk ki a Hegyibeszéd mellett.
A nyelvzavarból elég, de nem a sóból. A só nem a Q-ból van. A só szerepel mind a
három szinoptikusnál. Mind a három evangélista találkozott a hozzájuk eljutó Jézushagyományban – a sóval. Mind a három más és más összefüggésben, hasonlatban
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adja Jézus ajkára a sót. Jézusnak nem jelentéktelen hasonlata lehetett a só.
Következtetem ezt a fentiekből.
Nézzük meg a rendelkezésünkre álló anyagot. Mátéét most már eléggé ismerjük: a
Jézus-tanítványok rangja nem kicsi:
ők a Föld nevű bolygó sója
ha a tanítványok megbolondulnak, nincs mivel sózni a Föld bolygót
a megbolondult tanítvány nem jó semmire
az ilyen tanítvány már csak arra való, hogy kívülre hajítsák
csak arra valók, hogy összetapossák őket az emberek.
Lukács szövege némileg hasonlít a Mátétól feljegyzett szavakra: Jó a só, de ha a
só megbolondul – „móranthé” nála is –, mivel fognak fűszerezni? Nem alkalmas sem
a földre, sem a trágyába, kívülre hajítják azt. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!
Hiányzik ugyan ebből, hogy a tanítványok a Föld sója, de a befejezésből mégis
egyértelmű, hogy Jézus hasonlattal él: a só embereket jelképez. Összesen hét
alkalommal használja Jézus e fordulatot: akinek füle van hallja meg. A következő
megállapításai után használja: Keresztelő János maga az eljövendő Illés próféta, a jó
földbe hulló mag százszoros termést hoz, a lámpás azért van, hogy világítson, a
konkolyt elégetik, az igazak meg fénylenek Atyjuk országában, mint a nap, és még a
só kihajítása után. Nem arra kell használnunk a fülünket, hogy tudomásul vegyük,
hogy a megromlott élelmiszer szemétbe való. Mást nyomatékoz vele Jézus. Itt azt:
sónak, sónak, és sónak kell lennem. Erre kell a fülünk, hogy ezt meghalljuk, s hogy
tönkre megy a teremtés, ha nem vagyunk hajlandók sónak lenni.
S jöjjön most Márk szövege: Mindent tűzzel sóznak meg. Jó a só, de ha a só sótlanná válik, mivel fűszerezitek majd azt? Legyen bennetek só, és éljetek egymással békességben! Ebben a harmadik változatban is ugyanaz az alapmotívum: a só tönkremenése: nem megbolondulása, csak sótlanná válása. De itt sincs semmi kétség, hogy Jézusnak nem a sóval van baja, hanem az emberrel, a rá figyelni akaró tanítványokkal:
ha só van bennük, akkor békességben élnek egymással. A tűz megsózása már más
szimbolika. Ennek kielemzésére már nem lenne elég a mai este.
Egyet lapozhatunk. Következik: Ti vagytok a világ világossága! Ennek anyaga
mind a négy evangéliumban megtalálható. Sőt, még az ötödikben is, Tamás
evangéliumában, melyet 140 körül írtak. Ezt is görög nyelven, 40 évvel János
evangéliuma után. Kopt fordításban maradt reánk. Most találták meg, 1945-ben, az
alsó-egyiptomi Nag-Hammadiban. Három dolgot mondok arról, hogy a tanítványok
a világ világossága.
Az első: csak magyarul hangzik ilyen szépen, alliterálóan: világ világossága. Más
népek a bennünket körülvevő valóságot nem a világosságról nevezték el. Csak a mi
nyelvünkben világ – a világ. Más nyelvekben a világ: kosmos, mundus, Welt, world,
monde stb., s a világosság pedig: phós, lux, Licht, light, lumiere – egyik nyelvben
sem alliterál a két kifejezés.
A második: János evangéliuma nem a tanítványokat mondja a világ
világosságának, hanem Jézust, magát: Én vagyok a világ világossága. Számomra
mindegy, hogy a két fogalmazásból melyik megy vissza Jézusra. Azért mindegy, mert
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ha csak Jézus a világ világossága, akkor marad a világ sötétségben. Világosság a
világban csak akkor lehet, ha vannak Jézus-tanítványok. Ha kettő-három van csak
belőlük, azokat gyorsan kivégzik, miként Tanítójukat. De ha a számuk két jegyű,
vagy esetleg hat jegyű, akkor már bajosabb kivégezni őket, s a sötétség kénytelen
visszahúzódni a világosság javára.
A harmadik: a világ világosságáról beszélő szakasznak egyik képe az, hogy a hegyen épült város el nem rejthető. Nemcsak Máténál találjuk, megvan a Tamásevangéliumban is.
Most képzeljétek magatok elé a Jézust körülvevő tinédzser tizenkettőt, ahogy ülnek
a fűben Jézus körül. Mi lehetett ezeknek a fiataloknak a szívében, amikor hallják,
hogy ők a világ sója, ők a világ világossága, ők a hegyen épült város, amely el nem
rejthető? Ők lehetnek mindez, ha akarják: ha megmaradnak tanítójuk mellett. S mi
lehetett Jézus szívében, hogy ezeket a mondatokat el tudta mondani nekik? Elárulok
valamit: ugyanez volt nagyszüleitek szívében a 40-es évek végén, s ez volt szüleitek
szívében is a 70-es években. S kérdem: Van-e ma harmadik nemzedék, amelynek
szívében megdobban a lehetőség: mi lehetünk a világ sója, világossága és hegyen
épült városa? Ez a mai kérdő mondat, amiről beszélgetünk s majd imádkozunk.
Városmajor, 2002. február 19.
Dogmatika órán megint belebonyolódtunk egy kérdésbe, s nem tudtuk rendbe
tenni. Legalább a magam számára tegyek rendet a dologban!
1. Nem tudom, hogy van-e reinkarnáció.
2. Jézus kifejezetten semmiképpen sem tanította.
3. Test nélküli szellemi létezésünk, majd anyagi létbe lebukásunk – gnózis, amely
ellen egyházunk az első három-négy században küzdött, s egyetlen hitvallásába
sem engedte be.
4. Igaz, hogy nincs egyértelmű válasz arra, hogy mi lesz a sorsa azoknak, akik
nem zárkóznak fel Jézushoz. Boros László úgy gondolja, hogy halálunk óráján
mindannyian megtérünk. Jézus tud a kárhozatról. Azzal a szeretettel, amelyet
tanított, összeférhetőnek tartja, hogy legyen, s mi azt választhassuk. Az emberi
természet is e mellett szól: a népmesékben a derék Jancsi és Juliska elnyerik
jutalmukat, a gonosz mostoha bűnhődik.
5. Ad-e az elkárhozóknak új lehetőséget Isten, erről Jézus egy szót sem szólt.
6. Teljesnek éreztem idáig a jézusi üzenetet így is.
7. Ha valaki azt gondolja, hogy Isten új lehetőséget ad a kárhozottaknak,
képviselheti ezt, de tudnia kell, hogy az emberi természetbe egyértelműen bele
nem írt elgondolást képvisel. S ezért ez a tanítás az Isten Országa megvalósításának munkája során csak magánvélemény lehet és nem zászló, amely csatlakozásra szólít fel. Hogy mindenkit szeretnünk kell, ez kiolvasható természetünkből.
8. Jézus nem adott megbízatást tanítványainak másra, mint az Ország munkálására. Ha valaki csak akkor vállalja ezt, ha hihet a reinkarnációban, higgyen eb-

20. napló

12

ben mindaddig, amíg észre nem veszi, hogy már nem az Ország megvalósítása,
amit Jézus tanított, mozgatja őt, hanem a reinkarnációba vetett hit propagálása,
amit Jézus – kifejezetten – biztos, hogy nem tanított.
9. Azt tapasztalom, hogy a reinkarnációt vallva ugyanúgy el lehet menni Jézus és
az Ország célkitűzései mellett, mint a reinkarnációt tagadva.
Városmajor, 2002. február 20.
Ma délelőtt újra előkerült, hogy ostorozok. Ostorozásom az, hogy kellemetlen
témát is érintek. Nem. Kellemetlen az, amit látok. Nem személyeskedem, mégis
személyében érinti szavam azokat, akik ismerik az evangéliumot. Az általános, a
választások előtt felrajzolódó, nemzeti eufória közepén mondom, amit mondok. Azt,
hogy szerzetesrendet kell csinálni. Akkora jövedelmi különbségek vannak már a
Bokorban is, amelyekkel csak konstantíni egyházat lehet építeni, Bokor-formájú
jézusi kahalt, amelyben semmink sincs, és mégis mindenünk megvan, nem lehet.
Minek mondom, ha nincs, aki utánozza Kalazanti Szent Józsefet, pedig a bűn ezer
nyomorúságától szenved az ország, a miénk is. Nem szülünk, és növekedik az
alkoholisták, a drogfüggők száma, a börtönből szabadulók hamar visszakerülnek,
mert nincs hol megvetni lábukat, a leányanyáknak sincs hová menniök; s ha
túlnézünk a határokon, éhes gyerekek százai kószálnak az utcán, miként nálunk a
hajléktalanok.
Mai szentmisém olvasmányai között szerepelt az alábbi: Az Úr így szólt Ábrahámhoz: Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet
majd mutatok neked... Nagy néppé teszlek... Általad nyer áldást a föld minden
nemzetsége. Hiába olvasom. Én is csak várok, hogy majd valaki belekezd valamibe.
Nem kezd. Mindenki el van foglalva. Mivel? Saját egzisztenciája építésével. Én csak
csatlakozni tudnék. Nincs kihez csatlakoznom.
Ut Abraham de patria, / Josephe emigrasti... – így kezdődött a Kalazancius napi
zsolozsmában a himnusz: Ahogy Ábrahám a hazájából, József kiköltöztél... Spanyol
volt, fényes egyházi jövő várt reá, de Rómába ment, a barokk szentek közelében, s 48
éves koráig kellett várnia, amíg megtalálja hivatását. Észrevette, amit senki sem vett
észre. Azt, hogy a proli gyerekek, úgy nőnek fel Trastevere utcáin, mint a dudva. S
hallja belül, a lelke s a Lélek hangját: Giuseppe, Giuseppe, guarda... József, József
nézz! S ő látott. Tudta már mit kell tennie. Ezeket a gyereket kell megmosdatnia, írásolvasásra fogni, számvetésre meg hittanra. Munkáját látva jön a segítség. Nem pénz,
hanem ember: Dragonetti, Glicerio, meg a többiek. Ezekből születik meg a szerzet.
Emberekből, akiknek semmi sem fontosabb, mint ezek a kis koszosak. Még él József,
amikor szerzete iskolát alapít hazánkban is: a szepességi Podolinban. 1918-ig tanítottunk a podolini Piarista Gimnáziumban. Mert József ki tudott költözni, mert szeme
volt és füle volt a látásra, meg hallásra.
Ilyen történeteket mesélni – ez az ostorozás. Jeruzsálem, Jeruzsálem térj meg a
te Uradhoz, Istenedhez – zengenek nagypénteken Jeremiás siralmai.
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Városmajor, 2002. február 21.
Huszonévesekkel kellett vitáznom. Valami olyasmit mondtak, hogy nem baj, ha elfogy a magyar, a társadalom azért megmarad. A találkozó után – mérgemben! – le
kellett ülnöm a szövegszerkesztőm elé. Ez lett belőle.
Az érték – valóban érték. Igazat mondani, nem valótlant: pl. azt, hogy víziló – víziló; és nem azt, hogy a víziló – elefánt. Jót csinálni, nem hasznavehetetlent: pl. fából
hintát csinálni a kertben a gyerekeknek. Szépet alkotni: pl. ízléssel megteríteni ebédre
az asztalt. Szentté alakítani magamat: olyanná, aki minél több ember hasznára van.
Ezek az értékek: az igaz, a jó (azaz bonum practicum: szerszámot készíteni), a szép
és a szent (azaz bonum ethicum; hasznára lenni embertársaimnak).
A fát ki kell vágnom, hogy hintát készíthessek, a lent le kell aratnom, hogy asztalt
teríthessek, de az embert nem vághatom ki, nem arathatom le. Miért? Az ember – az
ember számára el nem pusztítandó; az oroszlán számára igen, mert ízes falat. Az
ember táplálkozásához a csirke nem feltétlenül szükséges, de a vírusnak,
baktériumoknak mondott élőlényeket, az elszaporodó szúnyogot, egyéb állatokat el
kell pusztítani. Az etika az ember szolgálatában áll. Ami az ember javát szolgálja, az
etikailag megkérdőjelezhetetlen.
Hunok, kunok, úzok, besenyők kipusztultak. Ezeknél a népeknél a férfiak tanult
mestersége – a rablás és embert gyilkolás volt. A mai magyarság pusztul, mert
babakocsit tolás helyett ölebet sétáltat. Az állatbarát viselkedés nem menti meg ezt a
népet a kipusztulástól. A Bokor egyik vitathatatlan etikai értéke az emberi élet
szolgálata – a nagycsalád által. Ha a magyar elpusztul, pusztulása nem oldja meg az
emberiség túlnépesedési gondját, mert a cigányok, indiaiak, kínaiak és mások
szaporodnak tovább. Emberhez méltó élet lehetséges még nagyon sok milliárd ember
számára a Földön, csak a fogyasztói élet etikai eszménytelenségének behódolás
kívánja meg az emberiség létszámának radikális csökkentését. Ha egy nemzet
elpusztul, annak következtében pusztul el, hogy az egyes ember nem akar
családjának, nemzetének hasznára élni. Ha egy nemzet egy adott területen jelentős
mértékben kisebbségbe kerül, óhatatlanul asszimilálja őt a többségi nemzet. Mátyás
király korában a jó hárommillió magyar többségi nemzet volt. Mátyás király korában
az ország tót, román kisebbségét nem fenyegette asszimilációs veszély, mert
falujukban maradtak. De a túróci medencében letelepült magyarokat az ottani tót
többség nyom nélkül asszimilálta.
Az asszimilálás s az asszimilálódás nem bűn, mert az élet szükségképpeni
törvénye. De a babakocsit tolás helyett ölebet sétáltatás bűn az élet, a család s a
nemzet ellen. Egy öngyilkos nemzet tagjaként pedig minősítetten élet- és család- és
nemzetszolgálat a Bokor nagycsalád eszményének fenntartása. Az ellenkező
vélemény tarthatatlan, mert a vadmacska s egyéb állatfajok kipusztulását is negatív
jelenségnek tartják a környezetvédők, s a magyar nemzet is ér annyit, mint egy
állatfaj. Jézus szemével nézve pedig a nemzetpusztulásról meg kell állapítani, hogy
annak egyetlen oka a Mammont imádás, ami tudvalevően nem lehetséges az Isten
megvetése nélkül.
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Városmajor, 2002. február 24.
Hamvazószerda utáni pénteken a szentmisében Izajástól ezt olvastam:
Miért böjtölünk – mondják –, ha te nem látod meg,
miért gyötörjük lelkünket, ha nem akarsz tudni róla?
Erre Isten válasza:
De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket,
mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök,
sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan illenék.
Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban.
Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? S a nap, melyen az ember a lelkét gyötri?
Ha lehajtja fejét, mint a káka, ha zsákba öltözik, és hamut szór maga alá,
azt nevezed böjtnek és az Úr kedves napjának?
Nekem az a böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket,
kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat,
és összetörsz minden jármot!
Oszd meg a kenyeredet az éhezővel, vidd be a házadba a szegény bujdosókat,
ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózzál el testvéred elől!
Akkor eljön világosságod. mint a hajnalhasadás,
akkor fölragyog a sötétségben világosságod,
és homályod is olyan lesz, mint a déli verőfény (58, 3-10).
Ha jól értem Izajást, ezek a sorok azt jelentik, hogy Istent nem érdekli a böjtölésünk. Isten nem vallási cselekményeket kíván tőlünk. Istent kizárólag az erkölcsünket
mutató magatartásunk érdekli. Fejünk lehajtása, zsákba öltözésünk, hamut szórásunk
nem. Ha így van, akkor mért jelöltük meg hamvazó szerdán hamuval a homlokunkat?
Mi a böjt szerepe Jézus tanítványainak az életében? Csak az lehet, ami Jézus életében volt. És mi volt Jézus életében? Az evangéliumok szerint a három év alatt
egyetlenegyszer böjtölt. Igaz, akkor alaposan. Negyven napon keresztül
egyfolytában. Nem háromszori étkezéssel, s nem egyszeri jóllakással. Bár ez utóbbi
is nagyon kellemetlen tud lenni. Aki megpróbálta már, tudja jól. De Jézus nem gyakorolta. Miért? Azért, mert nem szeretett kényelmetlenségeket okozni magának?
Igen, mert falánk és borissza ember volt – ahogy mondták róla, s ahogy maga is
állította önmagáról: eljött az Emberfia, aki eszik és iszik (Mt 11, 19). Ezt a Q-ból
tudjuk. Lukács is hozza: szóról-szóra ugyanígy (7,34). De akkor mért böjtölt negyven
napot. Azért, mert előtte történt valami. Mi?
Nem tudom, de nyugtalan volt. Ott kellett hagynia házát, be kellett zárnia
műhelyét, s el kellett mennie a Jordánhoz, ahol a Keresztelő tartózkodott. Meg kellett
keresztelkednie, s ez alkalommal hallott valamit. Az Isten hangját önmagában: Te
vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telt. Ez is a Q-ból van (Mt 3,17 és Lk 3,22).
Ezután határozta el magát a böjtnek radikális formájára. Miért? Bevallom, nem
tudom. De szeretném kitalálni. Valaki szerelmes lesz egy ateista fiúba, vagy lányba.
Nyugtalan lesz, mert a saját istenkapcsolata kerül veszélybe: egy életen keresztül
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táncolhat Isten és a házastársa közt. Miért? Mért nem hagyja ott – vagy az Istent,
vagy azt, akibe szerelmes lett!? Egyiket se tudja megtenni. S mégis dönteni akar.
Ilyen helyzetben szánhatja el magát a böjtre az, akinek az Isten is fontos, s nemcsak
az a fiú vagy lány, akibe szerelmes lett, vagy aki szerelmes lett őbelé. Ez lehet a
böjtölést eldöntő óra.
Nem tudom, mért volt Jézus nyugtalan, amikor elindult a Jordánhoz. De amikor
meghallotta, hogy szereti őt az Isten, s jókedve telik benne, alighanem még nyugtalanabbá kellett lennie. Magam sohasem hallottam ilyesmit. De ha hallottam volna,
hogy az Isten szeret, s jókedve telik bennem – bennem? Igen, bennem! –, okvetlenül
magányba-pusztába, szájam-ki-nem-nyitó C típusú lelkigyakorlatra mentem volna.
Miért? Hogy megtudjam: most már mit csináljak az életemmel? Dombi Feri
barátomtól kérdeztem, hogy mi volt az előzménye annak, hogy elkezdte írni a
HANG-könyveket? Ezt válaszolta: akkoriban semmit sem tudtam csinálni az
életemmel, s hogy mégis valamit csináljak, elmondtam naponként kilenc rózsafűzért.
Jézus nem tudott rózsafűzért imádkozni, mert nem volt katolikus. Lelke terhével...
azzal, amivel elindult Názáretből, s azzal, amivel kijött a vízből, a pusztának vette
útját, s ott maradt, amíg le nem jött a teher róla, vagy amíg elviselhetőbb lett a terhe.
Amíg megtudta, hogy most már mit csináljon: HANG-könyveket írjon, Bokrot
csináljon vagy tanítványokat gyűjtsön az Isten Ország számára, akikkel együtt lesz
majd a Föld sója, a világ világossága, s akikkel együtt építi fel a hegy tetejére a
várost.
Nem tudom, mi volt Jézusnak a gondja. Talán szerelmes lett, s lelke nem
engedhette, hogy szabad utat engedjen e pusztító szenvedélynek. Talán nem értette,
hogy Isten mért engedi, hogy pogányok tiporják Izrael földjét. Talán nem tudta
elviselni azt a rengeteg ellenmondást, amit az Istenről hallott szombatonként a
zsinagógában. Ezer dolog miatt lehetett nyugtalan az a valaki, aki Istennek szeretett
gyermeke, s akiben Istennek jókedve telik. Ahogy elment a Jordánhoz, úgy elment a
pusztába is, és böjtbe fogott.
Teljes felelősséggel állíthatom, hogy Jézus nem propagálta a böjtöt. Semmi nyoma,
hogy a tanítványoknak mesélt volna arról, hogy a saját nyugtalansága kiváltotta
éhségsztrájknak pl. hányadik napján szűnt meg az éhségérzete. Tudvalevően pár nap
alatt beáll ez az állapot, mert a szervezet átáll, s elkezdi fogyasztani meglevő,
elraktározott zsír- s egyéb készleteit. Viszont mind a három szinoptikus beszámol
arról, hogy Keresztelő János tanítványainak szúrja a szemét – nem az, hogy Jézus
nem propagálja a böjtöt, de – hogy nem is böjtöl. Hátulról jönnek: Miért hogy mi és a
farizeusok tanítványai sokat böjtölünk, de a te tanítványaid nem böjtölnek? Jézus
nem mentegetőzik, nem szabadkozik, csak felvilágosít: Nem böjtölhet a násznép,
amíg vele a Vőlegény! Gyökérkezelés ez a javából, s jelenti: hiába jöttök hátulról,
hiába említitek a tanítványaim nem-böjtölését, s nem azt, hogy magam nem böjtölök.
Értelek titeket, s egyenesbe válaszolok: Amíg engem látnak, nem is fognak böjtölni.
Miért? Lagzi van? Igen. Építik a várost a hegy tetejére. Nem érnek rá
obszervanciázni: böjtölni. Majd ha bajba kerülnek, majd ha ők is nyugtalanok
lesznek, majd ha elvétetik tőlük a Vőlegény, majd ha magukra maradnak, majd

16

20. napló

obszervanciáznak... (Mt 9,14,15) a Pünkösd előtti tíz napon.
A Q-nak nincs böjt-anyaga. Jánosnak, Lukácsnak, Márknak – egyiknek sincs külön
anyaga a böjtről, csak Máténak, s az is a farizeusi böjtnek a kritikája: Amikor
böjtöltök, ne legyetek rossz kedvűek, mint a farizeusok, akik eltorzítják arcukat, hogy,
mutassák az embereknek: lám ők böjtölnek... (Mt 6, 16-18). Ellenpropagandát is
csinál Jézus a böjtnek: beszél a bűnös vámos jelenlétében öntelten imádkozó
farizeusról: Hetenként kétszer böjtölök! Nem a böjtölő az istennektetsző, hanem az,
aki ezt mondja: Könyörülj rajtam, bűnösön! (Lk 18, 12-13). Nem a böjtölő farizeus,
hanem a magát bűnösnek valló vámos megy haza megigazultabban; értsd:
istennektetszőbben.
A János-tanítványok feldühítették a maguk böjt-propagandájukkal Jézust. Ennek
nyomán mondja legkeményebb szavait kora Izraeljéről, annak Istent
megközelítéséről. Olyanok ezek a szavai, mintha Jézus szakítani akarna Izraellel. Ez
is megvan mindhárom szinoptikusnál: Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára,
mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadás támad... az új bort új tömlőbe töltik... (Mt 9,16-17) Olyan erővel utasítja vissza őket, hogy amikor a KIO-t
írtam, 35 évvel ezelőtt, azt gondoltam, hogy Jézus leírta Izraelt, s új szövetségre
készül. Aztán megértettem, hogy ez csak dühének kitörése volt. Az utolsó vacsoráig
volt ideje lehiggadni. Ott nem tud új szövetségről, hanem csak ennyit mond: Ez az én
vérem, a szövetség vére (Mk 14, 24). Nem új, csak a régi és örök, az Isten minden
emberrel kötött egyetlen szövetsége.
Mit csináltam? Jézusi ellenpropagandát a böjtnek nagyböjtben? Nem ezt akartam,
egyebet. Aki nem nyugtalan, ne böjtöljön, mert csak pótcselekszik annak érdekében,
hogy továbbra is pótcselekedjék. Aki nyugtalan, az böjtöljön, hogy túljusson a
pótcselekvéseken, s legyen só, és legyen világosság, és építse a hegyen a várost. Pais
Dezső, a nyelvész professzor egy-egy tanulmányát ezzel fejezte be: Egyébként más
megoldás is lehetséges. Ez a helyes kép a böjtről, amit adtam, vagy más megoldás is
lehetséges?
Városmajor, február 27.
Kaptam egy nagyon szép levelet. Idézek belőle: ... nem kívülről bombázlak. Úgy
nézz rám, mint olyan olvasóra, aki komolyan vesz, de akiben kérdések merülnek fel.
Hátha egy buta öregasszonyra is érdemes odafigyelni, mert egy csoport képviselője...
Hosszú levele végéből idézetem e pár sort. Azt mondta el a levél, hogy az ember
minden áldozatra kész azért, hogy a maga kiskertjében termeljen valamit; azért, ami
az övé, amit boldogan ad másnak is, aki megbecsüli. Azt mondta el, hogy az Isten
szava bennünk, hogy ez az enyém. Nem akarom lesöpörni az asztalról, amit mond. Én
is boldogan termelem s adom is, ami budavári kertemben megterem: gyümölcsöt,
gumót, hajtást, akármit. Boldogan s büszkén, hogy én termeltem, az enyém. S én se
szégyellem, hanem Istentől származónak gondolom, amit ilyenkor érzek. De azért
talán nem összehasonlítható azzal, amit érzünk egy jól sikerült magyaróra vagy
prédikáció után. Prédikációra lettünk!!! Nem én. Mindannyian.
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Azért írja mindezt, mert olyan sok a sötétség az írásaimban. Mások is emlegetik
ezt, s jó volna utánamenni az okának. Azt hiszem, egyszerű az oka, s idézetet is tudok
rá. Máténál: Amikor esteledik, ezt mondjátok: Szép idő lesz, mert vöröslik az ég!
Reggel pedig kijelentitek: Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! Az
ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők (kairos) jeleit pedig nem tudjátok? Lukácsnál
pedig: Amikor úgy látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok,
hogy eső jön: és úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy déli szél fúj, azt
mondjátok, hogy hőség jön: és úgy lesz. Képmutatók! A föld és az ég jelenségeit fel
tudjátok ismerni, ezt az időt (kairos) pedig miért nem tudjátok megítélni? A kairos – a
felismerést kívánó időpont, a történelmi pillanat, amelyet látni kell tudni, s melyet
elszalasztani nem szabad.
Jézus elhagyta magántulajdonát. A jeruzsálemi keresztények vagyonközösséget
csináltak. A későbbi keresztények pedig rabszolgát tartottak, majd jobbágyokat nyomorgattak, s az aranyért legyilkolták egy egész kontinens lakosságát. Az istentelen
illuminátusoknak kellett jönniök, hogy mondják: elég ebből a múltból, és a zászlóra
írták az egyenlőségét. Az ugyancsak istentelen Marx pedig azt mondta, hogy nem
lehet egyenlőség, amíg magántulajdonban vannak a termelési eszközök. Sztálin
kinyírt hatvan millió embert, mert nem akarták az oroszok a köztulajdont, s a magyar
elvtársak ugyanezen okból megcsinálhatták a testvéri szovjet elvtársak példája
nyomán a magyar történelem negyven esztendős terrorkorszakát.
Mindezek elmúlván, büszke népe a Bokornak – mely abból született közel hatvan
éve, hogy meglátta, és ilyen történelmi múlt után látta meg, a szelíd, szegény,
erőnemalkalmazó, csak szolgálva szerető Jézus arcát – most azzal van elfoglalva,
hogy megállja a helyét a jelen neoliberális piacgazdaságban és annak fogyasztási
versenyében. Nem azt látja, hogy itt a történelmi helyzet és pillanat valami totálisan
másra. Arra, amire Marxnak és Sztálinnak nem volt fantáziája, amire csak Jézus és a
jeruzsálemi keresztények adtak példát: hogy oda is lehet adni magunktól azt, amink
van. Nem akarja ezt meglátni a Bokor büszke népe, hanem de facto – kaposvári
békemenet, Bushnak és terroristáknak írt levél ellenére is – nyugodtan menetel
tovább kapitalista utcában. Annak ellenére is, hogy látható: mi születik közös
(kapitalizmus és Bokor) sétánkból. Mi? A gyilkosság, a háború új és elvileg már akárhova is eszkalálódhatik formája, melynek megakadályozására még Bush csendőrsége
sem elegendő. Az, ami látványosan el is kezdődött már: szeptember 11-én a
Manhattenben. Hiába volt Jézus meg egészen jól magántulajdon nélkül. A Bokor
pedig egészen jól megvan a nélkül a Jézus nélkül, akinek nem volt semmije! Jól
megvan?
Kairosz van! Illenék felismerni azoknak, akik Jézust emlegetnek, hogy mit kellene
tenni. Nem ismerik fel, s helyette beszélnek arról, hogy sötét vagyok, meg ostorozok.
Akadémikus stílusban mondom mondókámat. Az utóbbi 12 évben is. Azért is, hogy
meg ne verjenek. El is értem valamit. Mit? Akadémikus stílusomnak köszönhetően
azt, hogy még nem vertek meg. De ennél többet alig. Ha persze én is elkezdenék
akadémikus stílus nélkül – Jézus mintájára – képmutatózni, biztosan én is
megnézhetném magam.
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Persze mindaz, amit levélíróm ír, tökéletesen igaz. De kairoszt nem ismerő
szavakat mond. A 30-as évek legvégén, történelmileg utolsó másodpercben Kerkai
Jenő jezsuita megpróbálta megvédeni a hierarchia becsületét a történelem színe előtt:
adják oda kishaszonbérletbe a százezer holdakat, az egyházi nagybirtokot püspökeink
a föld nélküli agrárproletároknak. Egy hantot sem! – volt a válasz. Kerkait ezért az
akciójáért, mely kihúzta volna a talajt Rákosi antiklerikális propagandája alól, nem
kevés börtönnel jutalmazták az elvtársak. Én viszont érveltem Kerkaival a Fő utcán.
Az őrnagy úr lenézően válaszolt: Kisparaszti mennyországot akart Kerkai.
Túljutottak rajta, söpörték le a padlásokat, hogy éljen a téeszcsé! S mi a 21. század
magyar keresztényei mit akarunk? Kiskapitalista mennyországot! Amiben békén
élhetünk Isten Országáról álmodva. Miközben nincs közülünk, akinek a
hajléktalanokra, börtönből szabadultakra, árva gyerekekre, drogosokra, lányanyákra,
alkoholistákra volna gondja. Vagy van? Nagyon figyeljünk rájuk! Segítsünk nekik!
Hogy minekünk is legyenek Böjte Csabáink! S ha vannak, nagyon figyeljünk rájuk! –
Jézus meggyógyította a betegeket, s nem a kiskertjében termeltekért dobogott a szíve.
A betegek voltak az övéi.
Budavári, 2002. február 28.
Úgy ragyogjon a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy
érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy
érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, hogy
amíg az ég és föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből,
míg be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsok közül akár csak egyet is
eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha
pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert
mondom nektek, ha a ti istennek-tetszeni-akarástok messze felül nem múlja az
írástudókét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Vigyázzatok:
Isten akaratának teljesítését ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy
lássanak benneteket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól.
mára. Az első: el kell döntenünk, hogy mikor megyünk be a mennyek országába, mikor kapjuk meg jutalmunkat, ha látják az emberek a jó cselekedeteinket, vagy ha nem
látják. Ha láthatják, akkor minden rendben van. De ha nem láthatják, akkor gáz van.
Mert vegyük csak példának, mondjuk, Böjte Csabát. Teszi ám bőven Isten akaratát,
de maholnap látja ezt már az egész vagy legalább is a fél világ. De említhetem a
Názáreti Jézust is, neki sem sikerült észrevétlen maradni: …a csodálkozástól
magukon kívül voltak és egyre lelkesebben hangoztatták: Mindent csudálatosan tett,
a süketeknek visszaadja hallásukat...stb,., stb. (Mk 7,37). Ez az egész csak azért
probléma, mert nem eredetiben olvassunk Mátét. Ha abban olvasnánk, ezt olvasnók:
pros to theathénai autois. S ekkor már világos a válasz, hogy láthatják-e vagy nem
láthatják-e az emberek azt amit csinálunk, mert a theathénai, a theatron a magyar
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teátrum-színház igéje, s Máté szövege arról beszél, hogy ha azért tennők a jót, hogy
nem kapunk jutalmat mennyei Atyánktól. Miért? Mert megkaptuk már jutalmunkat
(Mt 6,2).
Jó harminc éve írtam a KIO-ban: A társadalmi nagyságot kergető ember magatartása eljut az őt észrevevő emberi közeghez, és ez a magatartás hozzá visszaáramló dicsőséget szül. Ettől óvja övéit a Messiás: Vigyázzatok, hogy Istennek tetszeni
akarásotokat ne az emberek előtt végezzétek, hogy megbámuljanak titeket…(Mt 6,1).
Országbeli magatartás esetén viszont az észrevevő közeg nem a magatartás hordozója
felé, hanem Isten felé fordul és az Istent dicséri: Úgy világoskodjék a ti világosságtok
az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiket és dicsőítsék Mennyei Atyátokat.
Amott a jót cselekvőt dicsőítik, itt, az Országban az Istent. Ábrázoljuk e két
változatot: dicsőítés a világban és dicsőítés az Országban
Jézus megtisztítja a leprásokat, hogy azok dicsőítsék az Atyát. A dobverés nélkül
alamizsnálkodók az emberek felől jövő dicsőítés formájában nem veszik fel
jutalmukat, az Atya fizet meg majd nekik a maga jutalmával, elismerésével: Jézus
mondja a János-evangéliumban: Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya (Jn 12,26).
Megtiszteli? Az Isten az embert? Igen. De ha valakinek ez sok, mondhatja mai pesti
tájszólással így is: Aki Jézusnak szolgál, az jó az Atyánál.
Ezzel eligazodtunk az első problémában. Csaba és Jézus most már biztonságban
érezhetik magukat: megtiszteli őket az Atya, s mehetünk a második problémára. Ez a
Máté mondatja Jézussal, hogy amíg ég s föld el nem múlik, a tórából egy ióta meg
egy vessző sem múlhat el (ugyanazzal az igével: parelthé). Elfelejti Máté, hogy pár
mondatott a régieknek, én pedig mondom nektek. Nem felejti, hogy felejthetné
szegény, de nehéz helyzetben van, ezért az ióta meg a vessző. Ezt a nehéz helyzetet
szeretném felvázolni.
Én is tudom, más is, hogy a Máté-evangélium nem készül el 80 előtt. Ha a szerző
az, akit Jézus leszólított a vámnál, akkor van legalább hetven éves. Ez is baj lehet, de
a szerzőnek van ennél nagyobb baja is. Egy zsidókból álló Jézus-tanítványokat,
keresztényeket magában foglaló gyülekezetben él. Hol? Úgy saccolják, hogy Pella és
Damaszkus között, valahol Galileától északra, ahol még laknak zsidók. Túl vagyunk
Jeruzsálem ostromán: 70-ben a rómaiak alaposan megcsapolták a zsidó vért. Nem
kell Máténak már félni, hogy a két Jakab apostol után őt is kivégzik a jeruzsálemiek.
Mástól kell félnie neki és gyülekezetének. Jabnétől. Hát az meg mi? Város a zsidó
tengerpar- ton, ahol a rómaiak engedélyezték a farizeusi írástudóknak, hogy
odaköltözhessen Jeruzsálemből a teológiai fakultásuk. Ez a teológiai iskola veszi át
halkan és szerényen a 70 előtti idők büszke szünedrionjának szerepét, amely 50
esztendővel korábban kimondta Jézusról, hogy istenkáromló, s méltó a halálra.
Máté és gyülekezte nem tudja még, hogy 92-ben vagy 94-ben ez a jabnéi teológia
főiskola – tekintélyének teljes súlyával mondja majd ki az alábbiakat:
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A hitehagyottak számára ne maradjon remény!
A pimasz bandát pusztítsd ki sietően napjainkban!
A Názáretieket (nosrim) és egyéb eretnekeket (mimim)
pusztítsd el egy szempillantás alatt!
Töröljék ki őket az élet könyvéből!
Nevük ne legyen beírva az istennektetszők közé!
Áldott légy, ó, Urunk, aki megalázod a pimaszokat!
A mondott főiskola elrendeli még, hogy minden szombaton minden zsinagógában a
18 könyörgés keretében ennek a szövegnek el kell hangoznia, s az ott levőknek rá
kell mondani az Ament. Adatunk van rá, hogy még a 4. században is figyelmeztet egy
rabbinikus rendelkezés, hogy ennek a szövegnek akkor sem szabad elmaradnia, ha
időzavar miatt megrövidítenék a 18 könyörgést. Mindezt Máté nem tudta, talán meg
sem éri, mert Matuzsálem korú lesz addigra, 84 éves. De félt tőle, mert levegőben
lógott a kiközösítő jámbor fohász, amivel a rabbik elérik, amit akarnak: ne legyen
többé módjuk keresztényeknek betenni lábukat a zsinagógába. Vagy ha beteszik,
akkor átkozzák el az egész názáretinek nevezett bagázst a többi eretnekkel együtt. Ezt
akarta Máté elkerülni. Más keresztények viszont feszegették a jabnéi pofonos ládát!
Hogyan? Pl. így: Jézusban nem számít a körülmetélkedés, csak a szeretet által
munkálkodó hit (Gal 5,6)
Máté mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy a keresztények járhassanak a
zsinagógába, hiszen az az ő egyházközségük, ott találkoznak azokkal, akikkel
nem számít a körülmetélés!? Isten mondta Ábrahámnak: Így tartsátok meg
szövetségemet: metéljenek körül minden férfit! (Ter 17,9)
Ez nem ióta és vessző
a tórában, hanem a tóra vastagja, a szövetség szent jele. Szentség! A kegyelem Isten
alapította szent jele! Aki azt mondaná, hogy Jézusban nem számít a keresztség, csak a
szeretet által munkálkodó hit, az megnézhetné magát nemcsak nálunk, hanem még az
összes protestáns egyházakban is; még az unitáriusoknál is, akik pedig nem
gondolják Jézust Istennek. Nem számít a keresztség? A kegyelem Krisztus alapította
jele? Amely lemossa az eredeti bűnt? Nagyon csendben mondom, meg ne hallja
senki: Hát számít az Isten előtt más mint az a hit, hogy a szeretetre kell rátennem az
életem? Istennél semmi sem számít, csak ez! De inkább elharapnám a nyelvemet,
minthogy egy ilyen mondatot kimondjak.
Pedig igaz ez a páli mondat. Ha ki akarom dobatni magamat egyházamból, a
katolikusból, a kálvinistából, akármelyikből, csak mondjam! Nem mondom. Helyette
egész mást mondok kereszteléskor. Azt, hogy most a kereszt jelével és vízzel és
Szentlélekkel megjelöljük egyházunk tagjelöltjét azért, hogy egész életét
meghatározza a szeretet. És jófiú vagyok ennek következtében, pedig ugyanazt
mondtam, amit előbb ki sem mondtam. Hol a két magatartásban a különbség? Ott,
hogy nem borítom magamra az asztalt. Nem sértem a keresztények hitét, hogy a
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keresztség valami nagyon szent dolog. Nekünk. A mohamedánnak, a zsidónak, a
buddhistának, a Krisna-hitűnek, a konfuciánusnak pedig más szent jeleik vannak. De
ezek a jelek ugyanannyit érnek nekik, mint nekünk a keresztség. Az Isten előtt pedig
keresztény és nem keresztény esetében csak az számít, hogy hiszünk-e életet rátevő
erővel a szeretetben.
Mindezt Máté, és Máté Jézusa tudják. Ezért aztán teljes bizonyossággal vallhatják,
hogy a tórából nem szabad elmúlnia egy iótának, a zsidó abécé legkisebb betűjének,
de még egy vesszőnek sem. S ezek után jöhet a jobbító szándékú belső
egyházkritika. A hat tétel, amelyek mindegyike úgy indul, hogy mondatott a
régieknek, én pedig mondom nektek. Mind a hatot meg lehet találni a tórában. De az
a Jézus, aki most elkezd tórát magyarázni, már igaz, tórahitű zsidó. Legföljebb
keresztre feszítik őt, ha nagyon merész az egyházkritikában. De nem vonják
kérdésbe hovatartozását. Izaiást kettéfűrészelték, de a prófétagyilkosok unokái
díszítik a próféták sírjait. Jézus sem volt eretnek, csak istenkáromló zsidó. A főpapok
általában nagyon csúnyákat mondanak kritikusaikra, de éppen azért ítélkeznek róluk
ők maguk, mert az általuk dirigált intézményhez tartozónak gondolják a kritikust.
Külsőkkel nem foglalkoznak (pl. Horn kritikájával).
Jézus azzal az aranyos mondattal indítja egyházkritikáját, hogy tanítványainak
mond valamit. Azoknak, akik a föld sója, a Világ Világossága, s akik felépítik a
hegyen épült várost, akiké a Mennyek Országa. Mit? Azt, hogyha nem lesz különb a
cedákájuk, mint az írástudóké (mint egyházuk hivatalos képviselőié), bizony nem
lesznek só, meg világosság, meg hegyen épült város, be sem mennek az Mennyek
Országába. Mi ez a cedáka? Alles, was gut und teuer. A zsidó vallási és közéleti
kultúra abszolút elismerő kifejezése. Görögül ez a dikaiosüné. Németül ez a
Gerechtigkeit. Csak magyarul nem ad világos értelmet: Ha a ti igazságtok nem múlja
felül… stb. Jézus zsidóul tanított, de ha magyarul tanított volna, aligha használta
volna ezt a szót. Helyette azt mondta volna. Hogy Isten akaratának a megtevése, az
istennektetsző viselkedés. Minden Jézus felől jövő kritika feltétlen feltétele a
teljesítmény cedaka-tárgyban. Ebben kell a tanítványnak Jézus nézete felülmúlnia a
hivatalosokat, ha be akar menni a Mennyek Országába. Hogyan? Megmondja az öt
antitézisében: Mondatott a régieknek, én pedig mondom néktek. Egy hét múlva
elkezdjük sorra venni őket.
Budavári, 2002. március 1.
Február utolsó napján a keceli Misi és Sanyi lehoztak bennünket krókuszt,
hóvirágot s ibolyát látni. A megbeszélt nyolc óra helyett már tíz után valamivel ott is
voltak a Városmajorban, de aztán repesztettünk, s mire delet harangoztak,
Budaváriban már
meg is csodálhatták Székács Feri csudálatos tölgyfatemplomajtaját. Gyorsan befűtöttünk. Fával is, meg Palánkai Józsi gázkályhájával is.
Egy teljes fél órát kellett várni, amíg Teri ebédet rittyentett nekünk. Tíz fok felett volt
már a hőmérő higanyszála, amikor nagykabátban asztalhoz ülhettünk. Misi szegény
kapott valami kertünkben termett gyümölcsszörpöt, mi pedig iszogattuk a szomszéd
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termelte balatonfelvidékit.
S mért jöttek Kecelről Misi és Sanyi? Azért, mert már voltak itt augusztus végén
lelkigyakorlaton, amikor is megállapították, hogy volna mit igazítani házon, kerten,
templomon. Jöttek felmérni, hogy mit. Ebéd után felmértük. Házban, kertben, templomban. Én már odahaza összeírtam vagy húsz dolgot, ők megláttak majd
ugyanennyit. Nem áruljuk el, hogy mi mindent. Majd csodálkozhatnak, akik jönnek
lelkigyakorlatozni, nyaralni a nyáron, hogy mit találnak. Mert május 13-án, amikor
már jó meleg lesz, eljönnek Kecelről s nem-Kecelről, s innen megyünk dolgunkvégezetten Szentesre, ahol kezdődik majd valami 17-én 17 órakor. Hogy mi? Ezt se
áruljuk el.
Mire mindent összeírtunk, már három óra lett, s azt mondtam, hogy a vénebbjének
most le kell feküdnie, mert nem bírja tovább. Egy ilyet találtunk a házban. Pillanatok
alatt mély álomba süllyedt. Mire 4 óra körül felébredtem, Misi és Sanyi már útban
volt a dunaföldvári híd felé. Helyettük Zolit és Gabit találtam Ajkáról. Egy jó félórán
keresztül csak ők beszéltek, én csak hallgatni tudtam őket, olyan mély álomból
ébredtem. Aztán magamhoz tértem, s akkor már ők hallgattak. Évek óta nem
beszéltünk ilyen jól s kiadósan. Tizenöt éve házasok, s úgy láttam, még mindig
szeretik egymást. S maholnap nagypapák-nagymamák lesznek, mert Julcsa, Marci
már középiskolába mennek Esztergomba, Budapestre. Nem marad otthon senki, csak
Bálint, Bence és Virág-Anna. Hét óra felé mentek el.
A budaváriak ma nem kaptak misét, mert reggel miséztem odahaza, a városmajori
kisasztalomon. Ilyenkor idehaza (Budaváriban) nincs mise, majd lesz holnap. Estére
20 fokig szökött a higany szála. Melegben aludtunk el. Vidáman ébredtünk, s én
leülhettem a számítógép elé, hogy elkészítsem a jövő vasárnapi prédikációt
Adyligetre. Gyorsan ment, mert egész héten azon gondolkodtam, hogy mit is
mondjak rangos közösségemnek. Összesen hét és fél óra alatt elészültem vele. Sok?
Kevés? Így dolgozik az ifjú, ha már belépett a 84-ikbe. Utána mehettem a
templomba, s nagyot prédikáltam. Ülve, s csak a kántornak. Nem jött senki sem,
pedig háromszor is harangoztam, s János bácsi napközben kérdezte is Terikét, hogy
lesz-e estére mise. János bácsi meg már a 86-ikat tapossa. A fiatalabbja meg hallhatja,
hogy harangozok... olyan az neki, mint a motorzúgás, vagy a méhzümmögés
Mondják a faluban, hogy kapnak államsegélyt a templom renoválására. Honnan lehetne olyan segélyt szerezni, amitől a 80 alattiak meghallanák a harangozást? 27-én a
Középeurópai Egyetemen adtam elő arról, hogy segélyezze-e az állam az egyházat.
Egy felszólaló fiatalember azt mondta, hogy mindenképpen segélyezze, hogy fenn
tudjuk tartani az épületeket. Összetévesztette az egyházat a skanzennel, a
múzeummal.

Városmajor, 2002. március 4.
Aki kinyit egy dogmatika tankönyvet, s megkeresi benne a szentségekről szóló
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fejezetet, okvetlenül találkozik benne két bűvös kifejezéssel: opus operatum és opus
operantis. Az opus operatum azt jelenti, hogy a pap leönti a csecsemő fejét vízzel, feloldozza a gyónót, ajkunkra teszi a szentostyát, összekötözi a stólával a házasodni
akarók kezét, megkeni kézfejünket, ha betegek vagyunk. S a püspök is megken
minket, ha bérmálkozunk, meg ha pappá szentel minket. Ez mind opus operatum =
elvégzett munka, melynek folytán kapjuk meg azt, amit a szentség kiszolgáltatásakor
megkapunk. Mit sem számít, hogy az a pap vagy püspök, aki elvégzi ezt a munkát,
mennyire szent ember, vagy nem az. Szent ember önti meg a csecsemő fejét, köti
össze a stólával a jegyesek kezét, vagy kevésbé szent, vagy egyáltalán nem szent –
egyre megy. Mindenképpen ott az eltörölhetetlen jegy rajtam = meg vagyok
keresztelve. Mindenképpen össze vagyok esketve, s csak ásó, kapa szabadíthat meg
attól, akivel összekötöztek. Az elvégzett munka erejében történt az, ami történt. Hát
ebben nincs valami nagy pláne. A kerítés is akkor van meg, amikor megcsinálták, az
elvégzett munka következtében (opus operatum).
Jól van, no! Hát mi más erejében lehetne, mint ezáltal? De most jön az opus
operantis = a végzőnek a munkája. Hát ez meg mi? Nem az számít, hogy mit csinált a
szentséget szolgáltató pap vagy püspök, hanem csak az számít, hogy miféle ember
az, aki kiszolgáltatta nekem a szentséget. Az, hogy részeges-e pap, vagy hogy az
államha- talom által megfélemlített ember a püspök, vagy másmilyen – csak ez
számít.
Van erre a különbségtevésre egy nagyon jó példám. Kolakovics, a horvát jezsuita
járt Magyarországon is, meg Csehszlovákiában is. Hatására született meg nálunk a
Bokor. Mi az opus operatum alapján álltunk. Mi elmentünk a békepapok miséjére is.
Nem az az érdekes, hogy milyen ember a pap, csak az érdekes, hogy átváltoztatja az
ostyát meg a bort. Nem érdekes, hogy be van-e szervezve a püspök, csak az érdekes,
hogy megkeni-e bérmálkozót, a pappá lenni akarót. Csak az opus operatum, csak az
elvégzett munka az érdekes – gondoltuk mi.
Ezzel szemben Kolakovicsnak egészen más hatása volt Csehszlovákiában. A tótok
meg a csehek azt mondták, hogy nekik nem kell a békepapok miséje meg a
békepüspökök papszentelése. Nekik fontos volt az opus operantis. Fontos az operáló!
Nekünk csak az opus. Ezért náluk nem Bokor született, hanem vég nélküli titkos
püspökszentelések és titkos papszentelések sora. Az elvtársaknak nem sokat számított
ez a különbség. Minket azért vitt el a rendőrség, mert titkosan összejártunk
csoporttalálkozókra, odafenti testvéreinket pedig azért vitte el, mert titokban
összejártak a titokban pappá szenteltek miséjét meghallgatni.
A dogamtika-könyvek azt állítják, hogy a békepapok átváltoztatása is átváltoztatás,
s hogy a békepüspökök szentelése is papszentelés. Ezt csehek és tót testvéreink nem
tagadják, csak nem kérnek belőle. A Bokor meg azt mondta, hogy elviseli a
békepapok átváltoztatását, meg a békepüspökök papszentelést, mert fontosabb
dolgunk van: meg kell nézni tisztességesen az evangéliumokat, hogy mit is akart
Jézus Isten Országa címén, s mit akart a tanítványoktól.
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Ennek a megnézésnek az lett az eredménye, hogy valójában nincs is szükség papszentelésre, mert ha valaki egy közösséget életre tud hívni, s azt életben tudja is
tartani, akkor ez a valaki nemcsak magyarázhatja az evangéliumokat, nemcsak jó
példát adhat testvéreinek, hanem el is végezheti azokat a vallási cselekményeket
(szentség-kiszolgáltatás), amelyekre a közösségnek szüksége van. Azért van ez így,
mert Jézus nem papoknak, hanem tanítványoknak mondta, hogy tegyétek tanítványaimmá az összes nemzeteket megkeresztelvén őket… (Mt 28,19). Jézus nem
papoknak, hanem tanítványoknak mondta az utolsó vacsorán, hogy ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre. Így az a tanítvány, aki eljutott oda, hogy van már közössége,
akiket összeszedett, s van, aki figyel rá, akiket táplál, s tud már valakiket tanítvánnyá
tenni, az helyére állt már az eltávozott tanítónak, Jézusnak. Csinálhatja azt, amit
Jézus. Megtörheti a kenyeret is, nemcsak taníthat meg jó példát mutathat. Röviden: a
jó közösségvezető – a pap. Biztosan így van. De ha az egyházban akarunk maradni,
szenteltessük csak a püspökkel pappá azt a testvérünket, aki ilyen. Jobb a békesség.
Nagy feneket kerítettem én most valaminek. Azt akarom megkérdezni, hogy mi
szükségünk van nekünk a vallási cselekményekre, amilyenek a szentségek is. Szent
Pál apostol azt mondja, hogy Jézusban a körülmetélés nem számít semmit, csak a szeretet által munkálkodó hit. Körülmetélés a zsidók vallási cselekménye. A keresztség
pedig a keresztények vallási cselekménye. A zsidók az újszülöttet a körülmetélés által
iktatták be a zsidó vallásba, a keresztények pedig az újszülöttet a kereszteléssel
iktatják be a keresztény vallásba. Hogy mit kapok a szeretettől, azt jól tudom. Ha
szeretek, megváltozik az életem. Ha szolgálok, osztozok, szelíd vagyok, elkezd
alakulni körülöttem az Isten Országa: barátaim lesznek, s értelmet kap az életem. Egy
lelkigyakorlaton összeforr a lelkem a tiszaújlakiakkal, a csongrádiakkal, a keceliekkel
stb. – De mit kapok a vallási cselekményektől, a szentségektől?
Sorba veszem őket. Megkereszteltek csecsemőként, s nyilván nem tapasztaltam
semmit. Aztán második vagy harmadik elemistaként a jezsuiták pesti templomában
meggyóntam, majd elsőáldozó lettem. Nagyon meg voltam illetődve. 15 éves
koromban egy püspök megbérmált a dunaparti piarista kápolnában. Ekkor is meg
voltam illetődve, egyébként nem emlékszem semmire. Ez már négy szentség. Még
három van. A házasság szentsége..., hát ha eddig nem vettem fel, ezután is megleszek
nélküle. A betegek szentségét majd felveszem, ha megöregszem s beteg leszek. De
most hatvan éve ugyanabban a piarista kápolnában egy Meszlényi nevű püspök pappá
szentelt. Erre már jól emlékeszem. A szentelési szertartás alatt is azon gondolkodtam,
hogy most még lehetőségem van elszaladni innen. Mért akartam elszaladni? Nagy
volt a tét! Ha nem szaladok el, sohasem vehetem fel a hetedik szentséget. 24 éves
voltam, kérem szépen. De aztán még sem szaladtam el. Megint nagyon meg voltam
illetődve, mint mikor elsőáldozó meg bérmálkozó voltam. Főleg azért, mert úgy
döntöttem: még sem szaladok el. Vállalom, amit vállalnom kell. Miért kell? Nem
tudom. Úgy éreztem. Ezt akarom. Piarista akarok lenni, az ifjúsággal foglalkozni.
Most az a kérdés, hogy az opus operatum vagy az opus operantis-e a fontos? Egyik
sem. Most egyik sem fontos. Most egy harmadikról van szó. Nem az operáció, nem is
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az operáló, hanem az operált ember az, akit közelebbről megnézünk. Az opus operati
= a szentséget felvevő személynek a munkája. Most fontos ez? Máskor nem? Mindig
ez a fontos! És csak ez a fontos! Mit raksz bele az egészbe te, aki felveszed a
szentséget? A vallási cselekményt elvégezheti rajtam egy szentéletű püspök vagy pap;
meg egy beszervezett püspök, vagy egy alkoholista pap. Ha én, a szentséget felvevő –
akin az operációt elvégezték (akit megoperáltak) – nem raktam bele semmit, akkor
ugyan nem sokat számít, hogy ki szentelt pappá. Mit kell beleraknom? Hát nem
keveset. A szentelés előtt három napos lelkigyakorlatot, hogy meg legyek illetődve a
szenteléskor? Ezt is. Hát még mit? A hitet, amely a szeretet által munkálkodik: az
opus fidei az, amire legfőbb szükségem van. Arra, amit csak egy életen keresztül
tudok nyújtani Istennek. Életem minden napjával. Azzal, ahogyan bánok a
családommal, kisközösségi testvéreimmel, a munkahelyi társaimmal, akikkel együtt
utazom a Metrón, ahogyan imádkozom és élek – akár hat és fel milliárd felebarátom
szolgálatában.
Nagy szót könnyű kimondani az oltár előtt: Holtomiglan-holtodiglan. De még sem
könnyű, mert csak akkor szabad kimondanom, ha van a szó mögött próba s
teljesítmény. Tudom-e, akit választottam, úgy szeretni, hogy boldoggá tegyem? Mi
következik mindebből? Az, hogy a szeretet a minden, s ehhez képest a vallási
cselekmény, a szentség a semmi? Majdnem. Azért csak majdnem, mert a szeretetnek
is szüksége van ünnepi alkalmakra. Azért csak majdnem, mert az ember liturgiát
csináló lény is: homo liturgicus is. Ember született, csináljuk valami szépet a
templomban, és ebéd is legyen, ha lehet, nagy! Férjhez megy a lány, csináljunk
valami még szebbet a templomban, s utána tánc kivilágos kivirradtig! Eltemettük
szegényt. hívjunk papot, s üljünk tort!
De mindezeknél a vallási cselekményeknél szebb és több a Jézust mintázó élet.
Nem is az operáció, nem is, hogy ki operált, hanem én mit csináltam az operáciő
előtt, alatt és után.

Városmajor, 2002. március
A megbolondult sót hogyan lehet rendbe tenni?
0. Bevezetés
Aki megbolondult, tanítványként bolondult meg – a textus szerint (Mt
5,13). Ha nem kész, de legalább is potenciális tanítványként, aki már
csatlakozott egy olyan közösséghez, amely tanulni akarja azt, amit Jézus
tanít, s igyekszik is azt életében megvalósítani. De tanítványnak lenni
hosszú folyamat, amelynek eleje és forrása az őszinte szándék – azonosulni Jézussal. Aztán a forrásból erecske lesz, azaz egyre több valósul
meg ebből a szándékból. Az erecskéből patakocska lesz, és így tovább. A
megbolondulásnál ennek a folyamatnak a megakadásáról van szó, amikor is a patakocska egy mélyedésben megáll, mert a forrás (Jézussal azonosulni) nem szolgál többé. Nem akarja a tanítvány tovább tanulni Jézust, nem akarja többé a tanítvány odaigazítani az életét Jézushoz: a tanítvány megbolondul. Látni való, hogy kérdésünket időben és logikailag
megelőzi egy korábbi és nagyon fontos kérdés: mitől s hogyan bolondult
meg a sónak mondott tanítvány? De ez sem a legelső kérdés ebben a sorban, hanem az, hogy miként lett valaki tanítvány, miként lett valaki só.
Úgy lesz valaki tanítvány, hogy elkapja a gépszíj.
Úgy bolondul meg, hogy rájön: nem ilyen lovat akartam.
Úgy lehet őt rendbe tenni, hogy csoda történik. De abban az utcában, amelyikben én járok, ez ideig még nem történt őt rendbe tenni tudó
csoda, ezért aztán én visszamennék az első kérdésre: Hogyan lesz valaki
tanítvány?
1. A tanítvánnyá levés
Találkozik a tanítóval. S a tanító tanítja őt, aki pedig meg próbálja megérteni tanítóját. De a tanító nemcsak azért kerül ilyen helyzetbe,
mert több esze van minta tanítványnak, hanem mert a tanítvány valami
miatt őszintén értékeli azt az embert, akinek a tanítását hajlandó hallgatni: bizalommal van iránta. A tanító nem veri őt át: elmondja neki és társainak a nyolc boldogságot, s a végit is: Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket. S a tanítvány ennek ellenére megmarad mellette. Azért marad meg, mert megérti az eszével s a szívével, hogy mi fán
terem az Isten Országa, s hogy mitől lehet egy ember, ő is, boldog. Ettől
kezdve nem akar másért élni, mint ezért az Országért. Ezért tartozik bele
abba a csapatba, amelyet Jézus a Föld sójának mond. A hagyomány arról
értesít bennünket, hogy Jézus 13 tagú csoportjából 11 vértanú lett. Jézus
tehát eléggé hatásos tanító volt. Ennek több oka van. Az egyik: Jézus

Nagyböjti napló

1

nem volt akárki. A másik: kereső emberekkel találkozott. Ezt Jézus
mondta hasonlattal is: a tanítványt mondta jó földnek, amely százszoros
termést hoz. Jézus nyelvében a tanítvány nemcsak só, hanem jó föld is:
Ismét tanítani kezdett a parton... ha nyomorúságot vagy üldözést kell
elszenvedniök az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Mások pedig olyanok,
mint akiknél a tövisek közé hullott a mag: az élet gondja, a gazdagság
csábítása megfojtja az igét, másoknál pedig jó földbe hullott a mag... és
százszoros termést hoznak (Mk 4, 17-19). A hatásos tanító és a jó föld
találkozásán fordul az, hogy valakit elkap-e a gépszíj. Ennyit arról, hogy
miként lesz valaki tanítvány.
2. A megbolondulás
Most pedig lássuk, hogy mitől bolondul meg a tanítvány. Aki
meggondolja magát és más felé megy, a Jézustól mondottak miatt teszi
azt: rájön, hogy nem akar ilyen áron boldog lenni. Ha jó föld volt, hiszen
tanítvány volt, és mégis másfelé ment, nem feltétlenül gondolja magát
mindenestül árulónak, judásnak. A megmaradók se képzeljék őt feltétlenül ilyennek. Inkább eltévedőnek, mert jó szándékkal is meg lehet bolondulni. Megzavarhatja őt pl. a vallásának hagyománya, s a hagyományokat őrző erők: hátha mégsem úgy kell érteni a dolgokat, ahogy Jézus
mondja, hátha mégis Kaifásnak van igaza. Az egész világ őrült lenne, s
csak ők a normálisok?! Hátha éppen ők állítják feje-tetejére a világot...
és így tovább. Az a tanítvány, aki jó föld volt, a megbolondulás után is
megőrizheti emberi tisztességét. Nem hazudik önmagának. Lelkiismeretében megindokolja, hogy miért ment el – nem hazudva önmagának.
(Akik hazudnak önmaguknak, sohasem térnek vissza – erről nagyon sok
eset-tanulmányt írhatnék a Bokor történetéből.) Az ilyen tanítvány még
visszatérhet. Főleg akkor, ha lelkiismeretének terhe le is betegíti őt. De
csak ö teheti rendbe sajátmagát Ő, ha tanítójának jézusian tiszták voltak
és maradtak szándékai, és végig reménykedett a tanítvány visszatérésben. (Én most tanítói-tanítványi pályám egy esetét írtam le: amikor a tanítvány visszatért; közel három évtized után.)
3. Rendbejövés rendbetevés helyett
Jézusnak nem voltak illúziói vallásának vezetőiről: tudta róluk,
hogy prófétagyilkosok. Ennek ellenére sem mondta, hogy hagyjuk őket
ott. Mást mondott: egy ióta vagy egy vessző sem veszhet el a törvényből.
Nem felbontani jöttem a törvényt, hanem teljesíteni és tökéletessé tenni.
Megmaradt népének vallásában. Hagyta, hogy kivégezzék őt és tanítványait. Sok mindent csinált, életét is feláldozta, de új vallást nem alapított.
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Több mint három hete nem látott a Naplóm. Nagyon sűrű hetek vannak mögöttem. S még
a politika is bekiabált hozzám, pedig minden igaz Jézus-tanítvány már nagycsoportos korában
is megtanulhatja... Mit tanulhat meg? Azt, amiből az egyetemi tanárok is megbuknak. Nem
kerítek nagy feneket neki. Levelet kaptam, s aki elolvassa, mindjárt megtudja belőle, hogy
miről is van szó. Csak annyit bocsátok még a levélnek elébe, hogy három éve kezdődött
barátságunk... Kevés volt a három esztendő! Nála kevés. Bizonyítja ezt levele.
Kedves Gyurka bácsi, lassan négy hete lesz, hogy találkoztunk. Azóta sokat gondolkoztam
a történteken. Előre bocsátom, hogy akkor sem volt szándékomban, és jelen levelemben sem
akarlak megbántani téged. Csupán a m i é r t-re, a miértekre próbálom megtalálni a választ.
Va1ójában csupa kérdés vagyok. Egyszerűbb lenne ezeket szép sorjában leírni, de annak úgy
vizsgálóbíró hangulata lenne, s én azt nagyon utálom. Ugyanakkor, hogy megérthess, meg
kell osztanom Veled azt, amit nem nagyon tudok feldolgozni. Úgyis tudod, hogy a közelmúlt
politikai eseményeiről van szó. Fáj, hogy az írásaiddal ilyen "jó" munkát végeztél. Vajon
ezután is szükség lesz majd a közreműködésedre, vagy a "mór megtette kötelességét, a mór
mehet" szerepet szánják Neked? S ha mégis felkérnének, el tudod-e majd vállalni, hiszen most
már hivatalosan is ők vannak hatalmon? Egy teljesen a tanításod ellen való helyzet!
Tisztában vagyok a politikai tartalmakkal. Tudom, hogy választópolgárként rossz és kevésbé rossz között van lehetőségünk dönteni. Azt, hogy miért taszít engem ennyire ez a liberálbolsevista téboly, itt most nincs lehetőségem elmondani. Azt tudom, hogy az intuíciómra
mindig rábízhatom magam: egyszerűen egy szavukat sem tudom elhinni, mert hol itt, hol ott,
de mindig becsúszik egy elszólás. Más is így lehet ezzel. Ezt abból gondolom, hogy ismerősi
körömben félelmetes tapasztalatra tettem szert: azok az emberek, akik nyitottak lennének az
általad álmodott világra, azonnal visszahőkölnek, ha megtudják, hogy Te kizárólag csak a
baloldali sajtóban/sajtónak dolgozol.
Hiába próbáltad már 12 éve is az ajtón kívül hagyatni a politikát: az együtt jön azzal, aki
átlépi a küszöböt. Nem hiszem, hogy Jézus a tabusítás irányába vinné a dolgot. Szerintem
hagyná, hogy mindenki mondja el a saját lemezét, Jézus merné vállalni a konfrontációt ajtón
belül is! Különösen akkor, ha a tét óriási... Gyurka bácsi! Nem lehetsz struccpolitikus, tehát
látnod kell, hogy a Bokor, igenis megosztott: mert jobboldali és baloldali érzelműek alkotják.
Te próbálsz lavírozni a kettő között. Nem lehet, mert valamelyik "szavazótáborodat" el fogod
veszíteni. Merj állást foglalni, kérlek! Nekem ez a továbbiakhoz nagyon fontos.
Eddig a levél. Neki is fájt, hogy ezt kellett írnia. Többet nézett ki belőlem: igaz magyart!
Pedig nem vagyok az, s csalódnia kellett bennem. Én is a megtévesztett, megtévedt vagy
megátalkodott 51 %-hoz tartozom, amelyik akarva – nem-akarva, de csak segítette a túloldal
győzelmét. Úgy vagyok levélírómmal, mint a mennybe készülő Jézus a tanítványokkal.
Hogyan? A kérdésre válaszolni kell. A tanítványok kérdése: mikor állítja helyre Jézus Izrael
számára a királyságot, azaz mikor zavarja már ki Jeruzsálemből a római légiókat? Jézus
kultúrált választ ad. Üvölthetne is: Ti címeres marhák! Hadi akadémiát rendeztem én nektek a
három év során? Szépen és csendesen mondja: Nem a ti dolgotok... (ApCsel 1,7). Én is
szépen és csendesen válaszoltam.
Kedves Testvérem! Hogy engem felhasználnak baloldalon, azt világosan látod. Hogy
Jézus sem itt nincs, sem ott nincs, azt már kevésbé látod világosan. Ha a Bokor az akar maradni, aminek én szántam és szánom, mind a jobboldaliakat, mind a baloldaliakat el fogja
veszíteni, mert egyiknek sincs semmi köze Jézushoz. Csak azok fognak maradni, akiknek ez a
jobb- s baloldaliság nem elsődleges fontosságú kérdés. Jézus nem a hatalmat, a gazdagságot,
az uralkodást jobbról vagy balról megragadni akarók vezére. Jézus azoknak a tanítója, akik a

hatalom, a gazdagság és az uralom megragadása nélkül akarják az emberiség ügyeit rendbe
tenni. Te a jobboldali Jézust-nem-értők közé tartozol.
El kellene gondolkodnod: kiről gondolod, hogy a kommunisták szekerét tolja. Azt meg
csudálnám, ha nem tudnád, hogy egy árva szót sem írhatok le azoknál, akik szövetségben
vannak az egyházi (katolikus és nem katolikus) hierarchiákkal. Nagyon szomorú vagyok,
hogy ennyire nem érted, hogy Jézusnak semmi köze ahhoz, hogy kiké a pénzeszsák. A
kommunisták Jézus-viszonyával mindenki tisztában van! Hogy az egyház hogyan árulja el
Jézust, ennek elmondására a kommunisták nyújtanak sajtót. A jobboldal, az egyháziak, a
templomba-járók jézustalanságának leleplezése – feltétele az Isten Országa megvalósulásának. Jézus sem tudta e nélkül képviselni az Ország ügyét: leleplezte a főpapokat, írástudókat,
véneket. Tennünk kell ezt a meg- és bemutatást akkor is, ha a Mammon-imádók baloldali
tábora ezt felhasználja a maga voksainak a szaporítására.
A világ, a valóság olyan, hogy minden mindennel összefügg. E törvény alól nincs mód
kibújni. Felhasznál mindenki mindent, amit tud. Félek, hogy nem Jézusért csatlakoztál jó két
éve hozzánk. Azt hitted, hogy jobboldali vagyok. Tévedtél. Nem vagyok hatalomhoz tartozó.
Csak a szeretethez. Fáj, hogy elvesztettelek. Kevesebben maradtunk. A csak-szeretni-akarók.
Szeretettel imádkozik Érted, Értetek – testvéretek, akit többé – minden erre mutat – nem
tartotok testvéreteknek.
Eddig a válaszom. Nemcsak egy embert, egész családot veszítettünk el – fél tucat
gyerekkel. Nekem már aligha lesz időm s energiám hazahozni őket. Csak abban
reménykedem, hogy megmaradnak tiszta embereknek, s így leeshetik még náluk a tantusz.
Sajnos, nincsenek egyedül. Mástól is búcsút kellett vennünk, csak az nem tudott ilyen levelet
írni. A tanítványgyűjtés kockázatos munka, mint magvetőé. Hullhat a mag a tövisek közé is.
De a mag egy valóságos ember. Ember, akit megszerettünk, aki hozzátartozott életünkhöz, s
akit most hiába várunk, mert elkerül, hogy ne is találkozhassunk. Azt üzenem nekik, hogy a
szék, amelyből felálltak, várja őket. Mindig haza lehet jönni.
Városmajor, 2002. június 23.
Úrnapja, négy sátor, körmenet, virágszőnyeg, óvodás-korú lányok s kisfiúk szórják a
szirmokat. A palástba, vélumba öltözött s a monstranciát vivő papról dől az izzadság. A
körmenet órákig tart. Ájultató a meleg... Ezek az emlékeim a mai ünnepről. De Adyligeten az
esti szentmisében nyoma sincs mindennek. Csak egy gondosan előre megírt prédikáció, s a
liturgiának egy órán belül vége is. A textus egyetlen mondat:
Ez a szövetség mindenkiért kiontott vérem (Mk 14,24) – legjobb tudomásunk szerint ez
hangzott el az utolsó vacsorán. Jézus soha nem beszélt ó, és soha nem beszélt új szövetségről.
Jézus csak szövetségről tudott, melyet Isten köt az emberrel: velem és veled és mindenkivel;
magyarokkal, meg nem-magyarokkal. Alighanem azért használta egész pályafutása során csak
egyetlen ízben ezt a szót, mert népe – ha meghallotta – rendre arra a szövetségre gondolt,
melyet Isten atyáikkal, azaz a zsidókkal kötött.
Így vagy úgy, de minden nép az Isten szövetségesének vallja magát. Ez három módon
lehetséges: a/ Isten teszi, amit mi mondunk neki, b/ mi csináljuk, amit Ő mond nekünk, c/
megegyezünk Istennel – a mi tetszésünk szerint – valamiben. Azért a mi tetszésünk szerint,
mert Isten csak rajtunk, szövetséges partnerein keresztül hallatja hangját, mi pedig hangjából
azt halljuk meg, amit akarunk. Az a/ és c/ változatokra bőségesen vannak példáim, de b/
változat (tesszük, amit Isten mond nekünk) egyelőre történelmi hiánycikk, bár e cikk
alighanem nélkülözhetetlen ahhoz, hogy életben maradjunk.
Jézus előtt és után minden valamire való nép (s melyik az, amelyik nem valamire-való?!)
– Isten által kiválasztott népnek, nemzetnek gondolja magát. Nemcsak a zsidó. Ha a többi
nemzeteknek nem is sikerült olyan egyértelmű természetességgel megfogalmaznia, és
tudatosítania azt, s nemegyszer a többi népekben is, hogy bizony Isten kiválasztott nemzetét

ők s egyedül ők képviselik. Az egész keresztény kultúra is kétezer esztendeje egyfolytában ezt
sulykolná a keresztény nemzetekbe, ám problematikus sikerrel. Példa legyen a valóságos
helyzetre a mi nemzetünk. (Ezzel nem sértünk senkit sem, legfeljebb mi magunkat. Azt pedig
szabad, ez nem minősül rasszizmusnak. Egyébként nem akarok sérteni: a valóság
megmutatása sohasem lehet sértő, sem az egyén, sem a nemzet esetében. Bár ez az utóbbi
mondat nem állja meg a helyét a gyakorlatban. Csak elméletileg igaz, mert a gyakorlatban
megsértődünk, ha a szemünkbe mondják a valóságot. Az egyedek is megsértőnek ilyenkor, a
nemzetek is. Éppen a valóság sért, éppen a valóság megmutatásától sérülünk. Jól van ez így?
Nem Semmiképpen sincsen jól. Ezen mindenképpen változtatnunk kell!) E kitérés után lássuk
a magyar példát!
Isten – a magyar, a maga kiválasztott
nemzete felé védő kart nyújt, ha küzd ellenséggel,
nemzetét felhozza Kárpát szent bércére,
nemzetének zászlaját plántálja a vad török sáncára meg Bécsnek büszke várára,
nemzetének bűnei miatt haragra gerjed, s küld nyakába mongolt meg törököt,
nemzetét nagyon jó volna, ha most már megszánná, s nem büntetné tovább,
és... nemzetét megbüntette már azért is, amit még el sem követett.
Képzelhetjük, hogy milyen szövetség-teológiát találunk más nemzetek irodalmában,
melyeket a történelem nem alázott meg úgy, mint minket az elmúlt században: amikor húsz
németből elcsatoltak 1 németet, húsz bolgárból elcsatoltak 1 bolgárt, húsz magyarból
elcsatoltak 7 magyart – 1920-ban, s ezzel az első világháború fő megbüntetettje lettünk.
Milyet találunk? Ilyet: Ahol egy szerb is él, az Szerbia! (Ubi serbus, ibi Serbia) – halljuk egy
öntudatos nép szövetségteológiai vallomását.
Az emberiségnek azért is van szüksége megváltásra, mert ilyen szövetségteológiái
vannak, amilyenek pl. az ónak és az újnak a teológiái. Azon alapulnak, hogy mit várunk el
Istentől, mert ezeknek a szövetségteológiáknak közös lényegük, hogy mireánk más szabályok
érvényesek, mint a többi népekre s emberekre. Nézzük meg ezt a szentírásból ismert,
történelmi Izrael példáján A Jordán partján él egy viszonylag kicsiny nép, amely elfér egy
ilyen jelentéktelen folyócska, mint a Rába vagy a Szamos vízgyűjtő rendszerén belül. A
tengerparton már más népek élnek: filiszteusok, szír-főniciaiak, s kelet felé pedig a sivatag,
melynek ritkás oázisain arab törzsek élnek van.. A vele szomszédos két terület: Mezopotámia
és Egyiptom – a Tigris és az Eufrátesz, ill. a Nílus folyókkal. Az ebben a két térségben élő,
hatalmas létszámú népek jelentős kultúrákat (sumér, ó-egyiptomi) fejlesztenek, s ezek
hordozóiként hatalmas birodalmakat. Nincs szükségük kiválasztottságuk hangsúlyozására; a
szöveg helyett a tények beszélnek. A velük szomszédos maroknyi zsidóság egy történelmi öt
percre, Dávid és Salamon uralkodásának idejére, királyi udvart fejleszt, s meghatározó
történelmi szerepet – képzel magának. A történelmi ötperc elmúlik, s ez a nép a szírek,
babyloniak, perzsák, Nagy Sándor s a Rómaiak birodalmának játéklabdájává lesz. Őket, az
Isten egyetlen kiválasztott népét éri ez a malőr!!! Ez a kiválasztottság-tudat szüli meg a
prófétákat (Izajást, Mikeást), akik tolmácsolják, magyarázzák, hogy Isten embereinek
szenvedniök kell:
Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből.
Nem volt sem szép, sem ékes, hogy szívesen nézzük őt,
nem volt vonzó külsejű, megvetett volt, utolsó az emberek között,
a fájdalmak férfia, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat...
Hát éppen azért is kiválasztottak, mert szenvednek.
Kölcsey a 16. század protestáns énekszerzőitől tanulta el azt a teológiát, amelyet megírt a
Himnuszban, melynek alcíme: a magyar nép zivataros századaiból. Az énekszerzők meg a
biblia sűrű forgatásából jutottak e filozófiához. A 17. században Zrínyi a Szigeti veszedelemben azzal nyeri vissza a maga számára a nemzeti reményt, hogy Isten elfogadta

dédapjának, a szigetvári hősnek áldozatát-halálát (értsd: Szolimán várvívó győzelmét, azaz
hogy a várkapitány önkéntes/?/ halálát, mert ennek kellett lennie, ha egyszer áldozatról beszélünk). Ezzel összetörte a nemzet bűnei miatt támadt isteni haragnak, bosszúnak eszközét
(Szolimán meghal az ostrom alatt!). Értsük jól: ahogy az Isten kiengesztelődik Jézus halála
által Ádám bűne miatt, úgy most a várkapitány halála által a magyarság bűnei miatt. Ez a bűn
főleg az, hogy protestánssá lettünk – protestáns szerző esetén pedig, hogy valakik azért
megmaradtak pápistának. A szigetvári ostrom óta mindenesetre száz esztendő telt el, és
egyelőre semmi változás, a török még mélyebben harap bele a nemzet testébe, hamarosan jön
a vasvári béke, az ország nyugati határszélén, s egy teljesen ájult nemzetet Európa
összefogása ránt ki a végeltűnésből egy nemzetpusztító felszabadítási háborúban.
Jön a 18. század, a katolikus restauárció filozófiája: Boldogasszony, anyánk... Ne
feledkezzél meg szegény magyarokról. Nem feledkezik meg a szegény Szűzanya a
magyarokról, de azon nem tud szegény módosítani, hogy az előző két században elfogyott a
magyar, s Mátyás 4 millió magyarjából csak másfél van meg, a többi tót, oláh, szerb, szász. S
az az Isten, aki van, az apja (a Szűzanya meg az anyja) az itt meg nem itt lakóknak akkor is,
ha azok nem magyarul, de szerbül, németül, románul, ruténül, szlovénül, szlovákul beszélnek.
Az ezt nem értő, hamis szövetségteológia kiválóan alkalmas arra, hogy a Kárpát-medencében
kifejlődjék öt képtelen álláspont, amelynek alapján a 19. század közepén majd nyírjuk
egymást a szabadságharcban románok, szerbek, horvátok. Kiválóan alkalmas arra, hogy a 20.
század elején húsz magyarból hét hazáját veszítse és a hat milliónyi nemzetiség megegye
hazánk kétharmadát, s ma is vitatkozzunk azon, hogy a kedvezménytörvény sérti-e a szlovák
és román nemzeti érdekeket. Minden bizonnyal sérti. Mert magyarnak lenni annyit jelent,
hogy bánkódunk, hogy mért vannak ők itt. S románnak lenni annyit jelent, hogy bánkódnak,
hogy mért vagyunk mi itt. Hát csinálja ezt, aki akarja, de Jézust hagyjuk ki belőle.
Azért kell kihagynunk, mert azon az utolsó vacsorán mindenkiért ontotta ki a vérét, mert
Istennel nem lehet másképpen szövetséget kötni csak így, csak a b/ változat szerint: azt
tesszük, amit ő kíván. Mit kíván? Azt, hogy szeressünk kivétel nélkül minden embert:
akármi is van írva a személyi igazolványába, akármilyen nemzetű és akármilyen pártállású.
Amikor pár hete a Bokor Törökbálinton keresztény-zsidó-muzulmán konferenciát tartott, s
hallottam, hogy a zsidók és a muzulmánok képtelenek hasonló módon látni az izraeli helyzetet, tehát csak gyilkolni tudják egymást, megfogalmaztam valamit magamnak. Ha Jézus
tanítványa akarok lenni, nekem is mindenkiért kész kell lennem kiontani a véremet. Kik ezek
a mindenkik?
Tudomásul kell vennem, hogy a Kárpát-medence kétharmad részében csak másodrendű
állampolgár lehetek, s szeretnem kell azokat, akik másodrendű állampolgárrá tettek. Ennek
időpontja: amikor megszülettem. Tudomásul kellett vennem, hogy a vörös hadsereg ide
érkeztével nekem el kellett volna vállalnom az osztályharcot az osztályidegenek ellen, és nem
vállaltam el, tehát másodrendű állampolgárrá lettem saját hazámban is. És szeretnem kell az
elvtársakat, akik hősiesen vállalták, hogy letiporják az osztályellenséget és köztük engem is,
aki osztályellenséggé tettem magamat, mert nem vállaltam a gyűlöletet. Ennek időpontja:
amikor a vörös hadsereg hazánkba érkezett. S tudomásul kellett vennem, hogy saját
egyházamban is másodrendű állampolgárrá lettem, amikor egyházi elöljáróim parancsa
ellenére is azt képviseltem, hogy Jézus tanítványa nem tehet katonai esküt ellenségei
megsemmisítésére. S szeretnem kell azokat, akik kitiltottak a templomokból. Ennek időpontja
az utolsó 25 év.
Mert csak egy jézusi szövetségteológia van. Egyetlenegy, tegnap, ma és holnap. Szeretni
kell a másik embert, akármilyen nyelven beszél, akármilyen pártra szavaz, s akárhogyan is
beszél félre Krisztusról. Mindenképpen. Amen.

Városmajor, 2002. június 25.
Egy héttel hamarabb kellett befejeznem az adyligeti vasárnapesti miséket, mert június
9-én mondta aranymiséjét Nagyorosziban Tarnai Imre. Be is jelentettem Adyligeten, hogy
mért ez a korai évzáró, s meghívtam mindenkit a mondott napra Nagyorosziba. Még azt is
kihirdettem, hogy az ünnepi mise után ökörsütés lesz. Meg is volt a hatása: ott voltak csaknem
mind. Az ökörért-e, az aranymiséért-e, vagy az ünnepi szónokért-e, meg nem mondhatom.
Csak azt árulom el, hogy Imre jóelőre felkért, hogy szónokoljak a misén. Aztán amikor
közeledett a nagy nap, meggondolta, amit tett. Nem szívta vissza a felkérést: csak közölte
velem a kiegészítő információt: Gyurka, papok és hívők is lesznek ám ott! Ez a mi rejtjeles
bokornyelvünkön ezt jelentette: Gondold meg, hogy miket mondasz majd, mert nemcsak a
szövegeidre edzett Bokor-nép lesz a hallgatóságod, hanem jámbor katolikusok is. Hát ennek
megfelelően igyekeztem mérsékelten, csak úgy a fal mellett haladva szólanom. Sikerült-e,
döntse el az olvasó. Nagyjából az alábbiakat mondtam.
Kedves aranymisés és nagyoroszi, meg akárhonnan érkezett testvéreim! Az elmúlt
csütörtökön a Bokor egyik papi közösségének volt havi találkozója nálam. Tudtak
természetesen a mai nagyoroszi aranymiséről, de nem jöttek el, mert teszik a dolgukat
odahaza, a kishaza különböző kicsi falvaiban. Közülük csak a magamfajta van itt, akinek se
kutyája, se macskája, és még saját egyházközsége sincs. Tudta ezt rólam Imre, és szólt is
idejében: kellene neki egy szónok az aranymisére. Aztán múlt hónapban rákérdeztem, hogy ki
légyen az. Ő meg rám mutatott.
Csütörtökön ki is kérdeztem a papokat, hogy mit prédikálnának ezen az aranymisén.
Mondták is sorban.
Ha 50 évet kibírt a keretben, bírjon ki még ötvenet. Erre jött tromfként a második:
Megköszönöm a hűségét. Nem is az egyházhoz, hanem Jézushoz.
A harmadik elkezdte agyba-főbe dicsérni: igaz, jó kedélyű, nem szent fazék,
emberszerető, mindenkit magához ölelő, nem álszenteskedő és így tovább.
A következő szintén az 50 évről, meg a hűségről beszélt, de mondott valami újat is:
megköszönte tipográfiai munkáját. Ehhez már én is csatlakozom, mert Pál-szintézisem mind a
nyolc kötetét ő rendezte sajtó alá, s így nemcsak az Érted Vagyok folyóiratunk dicséri őt, mint
tipográfust.
Végül Tádé azt mondta róla, hogy Imre matematikus is, ezért üzeni neki, hogy a kevés a
sok, a kicsi a nagy, s hogy Imre is olyan, mint a vámos, aki tudott változni, merthogy
ötvenéves korában elolvasta a KIO-t. S ettől változott volna meg. Nem én mondom, hanem
Tádé. Nekem Imre csak azt mondta harminc éve, amikor a KIO-t olvasta, hogy ő magában
mindig ezeket gondolta, csak azt hitte, hogy ezeket nem szabad kimondani. Hát szabadni
éppen szabad, csak következményei lehetnek. – Ennyivel fizettek ki a papok. Hát ez egy kicsit
kevés, ennyivel még nem lehet befejezni egy ünnepi prédikációt, úgyhogy nekem is ki kell
valamit találnom.
Kezdem az első olvasmánnyal, Ozeás próféta szövegével. Így fejeződik be, amit felolvastunk belőle: Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet; nem az égő áldozat, hanem
az Isten ismerete. Jézus a négy evangéliumban idézgeti olykor-olykor az Ószövetséget, de
Máté evangéliuma Ozeásnak ezt a helyét kétszer is Jézus ajkára adja. Mind a két alkalommal
az írástudóknak adresszálja ezt az Ózeás-citátumot – az ő okulásukra. Az írástudók
botránkoznak azon, hogy Jézus köztudottan bűnös emberekkel eszik-iszik, lakomázik, ahogy
hallottuk a mai evangéliumban. Aztán megint botránkoznak a jó lelkek, amikor a tanítványok
(Uram bocsá’!) szombati napon – mert megéheztek – kalászt tépegetnek.
Jézus vallásos, templomba járó ember volt, de úgy gondolta, hogyha már egyszer sikerült
neki a vámosok közül valakit tanítvánnyá tenni, akkor ezeknek a vámosoknak, Máté
barátainak, meg kell mutatniok, hogy Máténak nem ment el az esze, amikor felcsapott
tanítványnak, és egy nagyon is normális, lakomázni is tudó társasághoz csatlakozott. Az

írástudóknak pedig meg azt kell megérteniök, hogy mindenféle vallási előírás teljesítésénél
többre becsüli Jézus Istene, amit Jézus és tanítványai tesznek. Mit? Hát azt, hogyha egyszer
egy jó emberük meghívja őket, hogy nézzenek közösen a pohár fenekére, akkor, ha tehetik,
ezt semmiképpen se utasítsák vissza. Ej-ha! Nagyot inni, ez több mint az áldozat, mint a
vallási cselekmények teljesítése??? Több bizony! Ha ezzel ki tudom mutatni: ha Mátét
megszerettem, akkor megbecsülöm őt s a barátait is. Bizony több, mert a szeretet magasabb
rendű az Isten szemében mint az áldozat, mint a vallási cselekmény. Ezt egy kicsit meg kell
magyaráznom, hogy miért is van ez így.
Testvéreim, Jézus nem volt katolikus, Jézus zsidó volt. Mit jelentett számára ez a szó, hogy
áldozat? Hát azt, hogy ha a zsidó felment Jeruzsálembe, akkor vett valamit, akár terméket,
akár állatot, s azt – vagy egyszerűen a pénzét – odaadta a templomnak. Mi is ismerjük ezt.
Áldozat az, amit pl. az egyháznak adunk. De mért több ennél, hogy mulatozni megyünk Máté
vámosaival? Csak azért, mert a fejemben s a szívemben ugyan első helyen az Isten áll, de a
lábamban, mellyel megindulok valamerre, meg a kezemben, mellyel belenyúlok a zsebembe,
azonnal az ember kerül az első helyre. Mért van ez így? Vagy legalább is miért kellene, hogy
így legyen? Jézus válaszol a kérdésünkre. Éheztem és ennem adtatok, s a mit egynek tettetek,
nekem tettétek. Istennek nincs szüksége ételre. S ha én megetetem az Isten által megteremtett
és rászoruló embert, az Istent etettem meg ezzel. S ezáltal kerül az első helyre az Isten. S
amikor nem etetem meg a rászorulót, az Istent nem etetem meg, az Istent éheztetem. Elgondolkodhatunk, hogy amikor tízezrével sétálnak hazánkban a hajléktalanok, akkor kit hagyunk
hajlék nélkül? Jézus megint válaszol kérdésünkre: Jövevény voltam, és nem fogadtatok be...
Bizony mondom nektek, amikor nem tettétek meg ezt eggyel a legkisebbek közül, velem nem
tettétek meg.
Megetetni az éhezőt, befogadni a hajléktalant – ez az áldozat, ez a vallási előírás? Nem!
Ez az emberi természetbe beleírt isteni üzenet. Ez a kinyilatkoztatás. Ennek következtében ezt tudja kivétel nélkül minden ember, aki hajlandó figyelni a benne megszólaló
Istenre. A vallási előírás pedig minden népnél, minden kultúrában más és más. Ne lakomázzál
vámossal! Ezt egy zsidó érti. De egy arab számára ez kínaiul van. Ne tépegess szombaton
kalászt! Ezt egy zsidó érti. De egy római számára ez arabusul van. Terítsd ki kelet felé az
imaszőnyegedet! – ezt érti a muzulmán, de mi nem értjük, hogy miért kell szőnyeget
kiterítenünk, ha beszélgetni akarunk Istenünkkel. Mondjad el a fájdalmas olvasót! – ezt értjük
mi, de a muzulmán nem. És mindezekkel a vallási törvényekkel szemben az, hogy jó legyek –
élettörvény. Az élet parancsa. Ha nem teljesítem, tönkreteszem az életet. Ha egy
embertársamra dobott kővel, hát ezzel a kővel. Ha hidrogénbombával, akkor hidrogénbombával. Csak ez az utóbbi egy kicsit hatékonyabb pusztító szer, mint az előbbi, de az is pusztít.
Mi hagyjuk sétálni az éhezőket, s katonai esküt teszünk Isten teremtette embertársaink
megsemmisítésére. Jézus tanítványai vagyunk? Semmiképpen. Csak hitvány és krisztustalan
keresztények.
Hát ezért kellett, Testvéreim, Jézusnak elcsábítania Mátét! Jézus azért gyűjtött tanítványokat, hogy elmagyarázza nekik ezt a különbséget: a különbséget Istennek az emberi természetbe beleírt szava és a vallási előírások és cselekmények között. Hogy tudják, mi a
szeretet, mi az Isten ismerete – egyfelől; és tudják, mi az áldozat – másfelől. Hogy elmondja
nekik, hogy ez utóbbi, az áldozat, csak másodlagosan érdekli őt. Akkor, ha az elsőnek, az
élettörvénynek, az Isten ismeretének s a szeretetnek a szolgálatában áll az áldozat. Irgalmat
akarok és nem áldozatot! Az irgalom – az Isten természetünkbe írt szava. Az áldozat csak
vallási cselekmény, előírás, amelyet ismerünk mi, de nem ismer az, akinek más a vallása, mint
a miénk. Jézus azért gyűjtött tanítványokat, mert nem volt megelégedve a zsidóság papjainak
hatékonyságával.
Ezért Jézus tanítványokra akarta építeni az általa képviselt Mennyek országát. Nem ismerte Országában papok és hivők kettőségét. Ő csak egyféle hívőt ismert: a tanítványt. A

tanítványnak az a dolga, hogy menjen el a világ végéig, s tegye embertársait tanítvánnyá.
Jézus korában a papok, zsinagóga-elöljárók még igen hatékony emberek voltak: nem maradt
a hívek közül otthon senki szombaton, hanem mindenki elment a zsinagógába. S ő mégis
nagyon nem volt megelégedve velük. Igaz, ők se Jézussal, s hamarosan keresztre is
feszíttették, mint tévtanítót, hamis-prófétát, káromkodót. Integrálhatatlan volt Jézus a saját
maga zsidó egyházába. Miért? Mert a gazdagoknak elmondta, hogy adják el mindenüket,
nekik is legyen elég az egy dénár, mint a többieknek. Péterrel is hüvelyébe dugatta a kardot. S
azt tanította, hogy aki nagyobb akar lenni a többieknél, legyen mindenki szolgája. Kemény
beszéd ez, ki hallgatja..., s ki hallgatta Jézus korában? A papok és zsinagóga-elöljárók
biztosan nem.
Ma is tanítványokat akar Jézus? Azt hiszem, százszorta inkább. Miért? Mert már nagyjából senki sem hallgat Jézusra. Ha százból tíz elmegy a templomba, már jó. S mi van a
szívünkben? Az, amit Jézus tanított? Vagy az, hogy kevés a pénzünk, bár lassan a világ
leggazdagabb 20 %-ához tartozunk? Vagy az, hogy okvetlenül hozzá kell tartoznunk a világ
legerősebb katonai szövetségéhez, hogy aki bántani akar bennünket, az megemlegesse a
magyarok Istenét? Vagy az, hogy okvetlenül meg kell nyerni a választásokat, mert ha nem mi
uralkodhatunk másokon, akkor vége a világnak. Mert ki érti a Jézusi szót, hogy a kicsik, a
szegények, a szelídek – a boldogok? És hogy csak övéké az Isten országa?
Gyémántmisémnek közvetlen közelében azt kívánom az ifjú aranymisés testvéremnek,
hogy ne fáradjon bele a tanítványnevelésbe. Hogy legyenek Jézusnak tanítványai, hogy ne
ismétlődhessék meg a kétezer év előtti botrány, amikor ezek miatt a tanítások miatt Jézus
integrálhatatlan lett a maga zsidó egyházába. Imre testvérem, dolgozz tovább ifjúi lelkesedéssel, hogy Jézus integrálható legyen a mi kedves, édes miénk, katolikus egyházunkba is.
Amen.
Városmajor, 2002. június 26.
Másnap görög vizsga volt. Öten kapták meg cum laude minősítéssel a bizonyítványt.
Ősszel folytatjuk a munkát. Haladók lesznek mind az öten. Az új kezdő tanfolyamra még csak
egyetlen jelentkező van. Ha akad melléje még kettő, de a le nem morzsolódó fajtából, tartok
új kezdő tanfolyamot is; szeptember 16-án, 18 órakor lesz a felvételei vizsga a Városmajorban. Akinek fontos, hogy mit akart Jézust, nehezen él meg görög-tudomány nélkül.
Ahány magyar nyelvű fordítás, annyi értelmezés. Aki tud görögül, tudja, mit értelmez tíz
fordító tíz különböző magyar szöveggé. Választani tud a tíz különböző magyar szövegből,
esetleg megformálhat egy tizenegyedik fordítást. – De azért lehet az egész csak tudóskodás is,
mert a gazdag ifjúnak mind a tíz fordítás szerint azt mondja Jézus, hogy Add el mindenedet! s
elgondolható, hogy az sem segít rajtunk, ha ennek a görög változatát is értjük. De ez csak a
csúf ellenpropaganda hangja, nem kell törődni vele.
Másnap kipihentem a tanév fáradalmait, s 12-én egy alkalmi autó leszállított Budaváriba.
Siralmas volt a látvány. A monília megette a meggyfáimat. A ropogós cseresznyefám is ott
állt megszedve; vagy a seregélyek szedték meg, vagy mások. Az eper kiégve. A hatalmas
fügefám kifagyva, csak alulról hajt – ígérve szebb jövőt. Húsz szilvafám egyikén se találok
egy árva szilvát. A pusztulás utálatossága. Ilyen az a kert, amelyet két hetenként ha lát a
gazdája, aki méghozzá nem is permetel. De hát vagy Bokor, vagy kert. A kettő nem igen árul
meg egy gyékényen. Pölöskei muskotály, dió meg naspolya azért lesz. Ezeknek nem árt még
az én gondoskodásom sem.
Délután jött Péter Zalaszabarból, s meghánytuk-vetettük a világ meg a Mag-közösség
dolgait. Ötkor elment, én meg átvágtam a templomhoz harangozni, mert a harmadik harangozáskor elkezdődik a nyári idény Budaváriban:
Szentmise – hétköznap du. 18, vasárnap de. 9 órakor.

Szerencse, hogy a számítógép – a megfelelő arányokban – szépen ki is tudja nyomtatni. A
helyi közönség 3 és 7 fő között váltakozik, vasárnap felugorhat 10 fölé is. De hát ez csak a
helyi közönség. Mivel a misék kezdése előtt már egy órával átmegyek a templomba, van időm
mindent rendbe tenni. Magamat is. Nemcsak külsőleg, de amennyire lehet belsőleg is.
Betérdelek az első padba, s az óra elteltével már tudom, miről is fogok prédikálni. Még egy
utolsó pillantást vetek minden könyvre, virágra, égőre, gyertyára, s immár misére beöltözve
kimegyek a templom elé fogadni az érkezőket. Így csináltam az idei első nyár vasárnapján,
16-án is. Már éppen harangoznék, amikor sebesen jön s megáll a templomajtó közelében
három gépkocsi is. A bejövők elmondják, hogy ők a pasaréti felnőtt hittancsoport, s megtudták, hogy 9 órakor itt mise van. Örvendezek nekik, beharangozunk, két ministránst is
kiválasztok közülük. A kántor meg Violából s Évikéből gyorsan kórust szervez, s kiosztja az
érkezőknek a kiosztható szövegeket.
Látszott rajtuk, hogy egyházilag nagyon megnevelt, ferencesektől össze-vissza-szeretgetett nép. Mindjárt a mise kezdetén csinálok valamit, amivel felhívom a figyelmet arra, hogy
itt most nem akármi fog történni. A pillanattól megihletve mondok keresztevetés után egy
köszöntést, amire ők majd mindenképpen ezt válaszolják: És a te lelkededdel; de én olyat
mondok, amit még sohase hallottak, én sem, mert akkor találom ki, s ezért magam is meg
vagyok tőle illetődve. Mivel a mise első olvasmányában háromszor is előfordult a szövetség
szó, alighanem ezzel a szóval köszöntöttem őket: Az Atya, aki öröktől fogva kiszemelt titeket
arra, hogy szövetségre lépjen veletek, s a Fiú, aki apróra mindent elmondott nekünk arról,
hogy miben is állna szövetségi hűségünk, s a Lélek, akit ők ketten belénk árasztottak, és csak
azért, hogy mi képesek legyünk összefogózkodva annyira szeretni, hogy megőrizzük ezt a
szövetségi hűségünket Istenhez és egymáshoz... Ez a Szentháromságos Isten legyen
mindnyájatokkal... Persze nem ezt mondtam, csak valami ilyesfélét – a pillanat ihletében.
A prédikáció elé a textus Máté szövege volt arról, hogy nagy az aratás, kevés a munkás, s
Jézus kiszemelt magának tizenkét tanítványt. A prédikációból megtudhatták, hogy Jézusnak
az volt a véleménye, hogy a papok és hívek képlet nem alkalmas az Isten országára, e helyett
csak tanítványokra van szükség, de mindenkinek tanítvánnyá kell lennie. Két szín alatt
áldoztatták magukat, s a mise végén kihirdettem, hogy másnap nem lesz mise, csak kedden,
mert fel kell utaznom Pestre. Sok volt a csöngetepénz, s ajánlkoztak, hogy van helyük a
kocsiban, s estére szívesen felvisznek minket. Én nagy-nagy bőségben megajándékoztam a
hittancsoport ott levő és hiányzó tagjait Naplóval, Koinóniával. Mise után behívtam őket
házunkba s barátkoztunk velük. Kérdezték, s megmondtam, hogy ősztől nyárig Adyligeten
misézem. Istenem, add meg, hogy ebből is legyen valami. Mi? Legalább egy tanítvány.
Városmajor, 2002. június 27.
Csütörtöktől vasárnapig (13-tól 16-ig), ezt a négy napot arra szántam, hogy megírjam azt
a dolgozatot, amellyel botrányt keverek ezen a nyáron a Bokorban. Botrányt keverni úgy kell,
hogy elmondom azt, amit feltétlenül meg kellene az adott pillanatban (kairos!) tennünk, de
nem tesszük. Nem azért nem tesszük, mert alávaló, elvetemült emberek vagyunk, akik nem
akarjuk teljesíteni Isten akaratát, hanem azért nem tesszük, mert nincs erőnk belefogni, nincs
idegezetünk még szóba se állni vele. Akkor meg miért kell botrányt keverni? Csak azért, mert
ha még botrányt se kavarok, akkor végleg ócska, utolsó árulónak érzem magam. Olyannak,
aki az Isten süketnéma tolmácsa, olyannak, aki semmire sem való, aki nem szolgálja meg,
hogy immár nyolcvannegyedik esztendeje rontja itt a levegőt. az a címe, hogy
Mit is akart Jézus Isten Országa címén csinálni?
Mire aztán sor került rá, hogy felolvassam, addigra még írtam eléje valamit olyan mottoféleségnek. Ezt:
Jó légy! Szeress! S ezeket a célkitűzéseket támogasd meg vallási gyakorlatokkal: Járj
szentmisére! Vizsgálj lelkiismeretet! Uram bocsá’: válassz magadnak lelkivezetőt-tanácsadót-

segítőt. S írj egy egész könyvet arról a sajátos lelkiségről, amelyhez barátaiddal együtt
tartozol. Az egész építmény egyetlen szálon függ. Tudni kell, hogy mit jelent jónak lenni,
meg szeretni. Kaifás mélyen meg volt győződve róla, hogy Istennek tesz szolgálatot, ha szót
ért Pilátussal és kivégezteti Jézust. Nem lett volna jó, s nem szerette volna Izraelt, ha nem tesz
így. Volt egy áldott negyven esztendőnk, melyben tudtuk, hogy mikor vagyunk jók, s mikor
szeretünk. Volt hova és mihez felzárkóznunk Tudtuk, miért kell börtönbe is mennünk, tudtuk,
miért kell vállalni a vértanúság kockázatát is. Tudtuk, hogy milyen állást foglalhatunk el, s
mire kell nemet mondanunk. Tudtuk, mit kíván tőlünk az Isten.
0.1 Lehet erről írnunk − 50 éves ifjúságunkban − hat vastag kötetet, s lehet harminc-negyven
évvel később összpontosítani figyelmünket Jézus egyetlen mondatára, amelyet tanítványainak
mond a Máté-féle Hegyibeszéd során: Ahogyan szeretnétek, hogy bánjanak veletek az
emberek, úgy bánjatok ti is velük, mert ez a TÖRVÉNY ÉS A PRÓFÉTÁK (Mt 7,12); Csia
Lajos értelmezése szerint: mert ez az, amit a törvény és a próféták kívánnak.
0.2 Három kérdés adódik ma számomra e Máté megörökítette szöveg hallatán:
1./ Hogyan is szeretném, hogy bánjanak velem az emberek?
2./ Legalizálandó ez a törekvés valami szentnek tekintett hagyománnyal?
3./ E célkitűzés megvalósításának milyen intézményi feltételei vannak?
0.3 A három kérdésre történeti válaszokat igyekszem adni. Mit felel ezekre
1. a Jézus előtti Izrael,
2. Jézus,
3. a korai kereszténység,
4. a Konstantin utáni kereszténység,
5. a felvilágosodás és a szocializmus,
6. a Bokor a maga félszázados története alapján, s végül
7. mit tud mondani a jelen sorok írója a kapott hatszor három, összesen 18 válasz után.
Jézus előtti Izrael
1.1 Az öt király pedig elmenekült, és elrejtőzött a makkédai barlangban... Józsue ezt mondta:
gördítsetek nagy köveket a barlang szájára, és rendeljetek oda embereket, hogy őrizzék őket.
Ti pedig... üldözzétek ellenségeiteket... mert kezetekbe adta őket Istenetek, az Úr... Majd
Józsue ezt mondta: Nyissátok ki a barlang száját, és hozzátok ide az öt királyt. Tegyétek
lábatokat ezeknek a királyoknak a nyakára... Azután levágta őket Józsue, és felakasztotta őket
öt fára. Ott maradtak egészen estig. Naplementekor bedobták őket a barlangba, s nagy
köveket raktak a barlang szájára. Ott vannak ezek még ma is (Józsue 10, 16-27) A szerző
számára nyilvánvaló, hogy Józsue nem óhajtott a kánaáni királyokkal úgy bánni, ahogyan
azok kívánták volna, hogy bánjanak velük.
1.2 Fölkerekedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt... A Jordán medre pedig tele volt. Egyszerre csak megállt a felülről lefelé
folyó víz, gátként feltornyosult. A Sós-tenger felé lefolyó víz pedig tejesen különvált. Így kelt át
a nép Jerikóval szemben. (Józsue 3, 14-16). A szerző számára nyilvánvaló, hogy Isten Izraelt
pivilegizálása (és Izrael Istent kisajátítása) az a százszor szent hagyomány, amely szentesíti
honfoglalási harcaikat. Nincs ebben semmi különös: Így voltak a mexikói indiánok is a
maguk kukorica-istenével, így voltak az athéniek a maguk Pallas Athéné-jével, csak az
utóbbiak nem ették olyan forrón a levest, illetve a hadi dicsőség helyett inkább filozófusokat
és drámaírókat írtak be a történelem könyvébe. Szókratészt azért ők is halálra ítélték.
1.3 Az Úr szövetségládáját vivő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész
Izrael átkelt, és mindaddig száraz volt a meder... (Józsue 3, 17). A szerző számára
kétségtelen, hogy az uralkodó és harcoló Józsue egyértelműen legtöbbre becsült támogatói,
szövetségesei a papok, akik a maguk részéről a szövetségláda cipelésével veszik ki részüket
abból, hogy a kánaáni öt királyok az őket megillető helyre kerüljenek. Nincs ez másképpen a

Niebelungenliedben s a Zalán futásában sem. A trón és oltár szövetségével indul és
folytatódik a történelem mind a mai napig.
Jézus
2.1 Következetesen, kompromisszum nélkül vallotta a reciprocitás elvét: ahogyan magadnak, ugyanúgy a másiknak. Fordítsuk le ezt terminust? Mondjuk kölcsönösségnek (mutualité,
mutuality)? Nem fejezi ki az elv lényegét. Inkább ezt mondja: nem vagy kivételezett! A
tanítványoknak mosniok kell egymás lábát. Az Ország munkásai közül senki sem kaphat
többet, mint a többi: csak egy dénárt. Nincs mese: a kardnak akkor is a hüvelyben van a helye,
ha magának Jézusnak, az Ország királyának, életét menthetné meg az a kard. Istennek
mindegyik gyereke drága. Senkit sem lehet a sutba küldeni. Mindenki király a szívében, bár
istállóban szült meg az anyám – mondom szabadon Gellért Oszkár után. AHOGYAN
MAGADAT SZERETED – ez a tuti tipp, mert etekintetben mindnyájan nyomulósok
vagyunk.
2.2 Jézus is legitimál, igazol, hátvédet keres magának és talál: ez a törvény és a próféták, egy
ióta nem veszhet el a törvényből, nem jöttem felbontani, hanem beteljesíteni (Mt 7,12; 5,1718). De ez a legitimálás nem azonos a zsidók részéről történő legitimációval, mert Jézus
számára ez a törvény és a próféták csak levezetett és nem abszolút tekintély: mondatott a
régieknek, én pedig mondom nektek (Mt 5,21), és ami pedig Jézust illeti, az az én kenyerem,
hogy tegyem annak az akaratát, aki küldött engem, a mennyei Atya (Jn 4,34; 6,40). Ezzel
fölibe emeli magát minden tekintélynek. De ezzel nem adományoz kiváltságot magának:
mindenki számára lehetővé teszi ezt, mint az emberi természet egyetemes velejáróját: Miért
nem ítélitek ti magatok, hogy mi az istennektetsző (Lk 12,57). Nálad a kulcs! Csak tudd
igazolni!
2.3 Ami pedig az Isten Országának intézményét illeti, nincsenek benne kiváltságos személyek
és rétegek: papokról egyáltalában nem beszél. Tanítványokat toboroz, akiknek az a dolguk,
hogy mindenkit tanítványokká formáljanak. Mintha a tanítványok azonosak lennének a
Tizenkettővel, akik reggeltől estig és estétől reggeli együtt vannak Jézussal, tanulják tőle az
országtant, s kapják tőle a megbízatást a kézrátételes gyógyításra, s annak a bejelentésére,
hogy az Ország közel van. Csak ennyi a dolguk, s ezért közösségi ellátásban részesülnek.
Semmiben sincsen hiányuk (Lk 22,35). Az otthon hagyott személyekért, házért, földért
jutalmat kapnak; ebben a világban százannyi testvért, nővért, földet, házat − mindezt
üldözésekkel együtt kapják, a jövendő világban pedig örök életet (Mk 10,17-31).
A korai keresztények
3.1 Biztos róluk, hogy tudták: oda kell adni az életüket, és senkitől sem vehetik azt el − a
vértanúk egyháza voltak, és annak, hogy Nem harcolhatunk! Biztos róluk, hogy tudták:
mindannyian testvérek; a gazdag a szegénynek, a rabszolgatartó a rabszolgának. Ha valaki
erről megfeledkezett, akkor sikítottak; ilyen sikítás Jakab levele is, sőt az 1Kor is: az egyik
éhezik, a másik pedig megrészegedik (11,21). De nem voltak biztosak benne, hogy nem
szabad gazdagoknak lenniök; azaz azt gondolták, hogy gazdagnak lenni azért szabad: nyugodtak lehettek a rabszolgatartók is – mint Philemon a kezdet kezdetén. A második század
végén pedig Alexandriai Szent Kelemen megírja menlevelét általában a gazdagok számára:
Tis ploutos sódzómenos? (Melyik gazdag üdvözül?)
Hallgassunk meg egy-két sort Vanyó László ismertetetésében: A gazdag és bűnös fogalmak asszociálódtak egyes keresztények tudatában. Eme felfogás ellen emelte fel szavát
Kelemen. A gazdagokat nem lehet eleve bűnösöknek tekinteni, nem szabad lemondani
megtérítésükről, mert egy ilyen álláspont ellentmond Krisztus egyetemes missziós parancsának. A gazdag ember az egyházban a szegények támogatására fordíthatja vagyonát. A
vagyoni helyzet nem lehet kritérium... Az üdvösség isteni adomány... a döntési lehetőséget
nem lehet megvonni senkitől azért, mert gazdag és vagyona van. (Az ókeresztény egyház és

irodalma 388-9) A szöveg ércbe kívánkozik. Érvényben van Konstantin után is. a kapitalizmusban is. Mindörökké, amíg a Mammon az Úr.
Bizonytalanok voltak abban, hogy Isten tud-e üdvözíteni bennünket erkölcsi teljesítményeink alapján, vagy okvetlenül kell hozzá a keresztség is, Talán abban is, hogy vajon a keresztség nem elég-e önmagában is az üdvösséghez. E bizonytalankodásukkal elbizonytalanodtak a személyt nem válogató Istenben és annak országában. Nem akarják érteni a keresztényeket körülvevő pogány világ őket üldöző értetlenségét. Tertullianus álmodozik egy
derék római császárról, aki majd megbecsüli a keresztényeket, s a negyedik század eleji keresztények már térden állva imádkoztak a konstantíni fordulatért − pontosabb információk
hiányában egyelőre Kamarás István szíves magán közlése alapján.
3.2 Ami a legitimációt illeti? Ábrahám, Mózes és Jézus Isten, ill. Jézus, a Szentháromság
második személye tanúskodik mellettük. Ami pedig a zsinagógát illeti, az nem legitimálja a
keresztényeket: a zsinagóga elveti őket, ők pedig a zsinagógát. A 2. század közepén,
Jusztinosznál megjelenik az egész keresztény gondolatvilág filozófiai igazolásának az igénye
és kísérlete: az, hogy a merő ész, ill. a lelkiismeret szavát követjük, ahogy csirában Pálnál is
megtaláljuk ezt (a Róm 2. fejeztében).
3.3 Kísérője van Péternek is (a felesége meg Márk), Pálnak is (nem is kevés: Timóteus, Titus,
Lukács, stb.). Minden bizonnyal az utánuk következő vándortanítóknak is, de Tizenkettővé
senki sem formálta kísérőit. De ha kísérték őket, alighanem közös volt a feladat s az ellátás is
− ki katonáskodik a maga zsoldján? (1Kor 9,7); s ennyiben követhették a jézusi mintát. De
csak az evangéliumokban s még néhányszor az Ap. Csel-ben fordul elő a tanítvány szó. Az
ország szó is eltűnőben. Az utóbbit leváltó egyház funkcionáriusait jelölő apostol, tanító stb.
szavak közül kiemelkedik a presbytér és az episkopos (a pap és a püspök), amelyek majd
hamarosan az egyház társadalmának még választott és a választó nép által elmozdítható
vezetőit jelölik.
A Konstantin császár utáni keresztények
4.1 Az eretnekeknek nincs joguk az élethez. Az ariánusok körében meg kell halniok a katolikusoknak-ortodoxoknak, emezek körében pedig az ariánusoknak. Idők folyamán eretnekeknek bizonyulnak az albiak, a bogumilek, majd Hutter Jakab testvérei is – mint belső
ellenségek. Másfelől pedig a mórok, a zsidók, a boszorkányok, az amerikai bennszülöttek s a
vallásháborúk legyilkoltjai, s a filozófusok közül Giordano Bruno. Problematikus, hogy
jogosult-e az első három századról mint a vértanuk koráról beszélni. Ha ugyanis az utána
következő durván másfél ezer évben (a felvilágosodás koráig) arányosan, századonként több
embert gyilkoltunk le, mint amennyit legyilkoltak az első három században a keresztények
közül − s úgy tetszik, számuk nagyon sokszorosan meghaladja az első három század
vértanúinak a számát −, akkor illenék sürgősen módosítani a korábbi korszaknevet! Erre:
amikor még a keresztényeket gyilkolták, s nem indult be az igazi nagy üzem: a keresztények
által elkövetett gyilkosságoké.
A mindezeket a gyilkosságokat levezénylő hatalom nem az ördögé vagy a Sátáné, hanem
az Isten kegyelméből való királyoké, akiknek társadalmi rendjében a főpapok foglalják az első
helyet, a főurak a másodikat. Ők a társadalom leggazdagabbjai. Az 1514-ben levert magyar
parasztlázadás – mely tíz évvel megelőzte az európait – mutatja, hogy a jobbágyok
tehetetlenek papjaik és uraik velük bánási módjával szemben, amelyet nem a jézusi
reciprocitás határoz meg. Nem tudom, hogy maradt-e emlék, forrás: Lőrinc, a ceglédi plébános hivatkozott-e az urak ellenében az evangéliumra? Csak a véres forradalmi erőszakban
lehetett a magyar parasztoknak reményük? Az egyház rendre mindenütt az utolsó pillanatig
ragaszkodik a feudális elnyomás eszközéhez: a nagybirtokhoz. Kerkai Jenőnek még 1940-ben
is ezt mondják − jó palócul − az egri aulában: egy hántot sem! A vörös hadsereg intézte el a
feudális rend e végmaradványát 1945-ben. E másfél ezer esztendőnek nem volt már szüksége
Kelelemen megnyugtatására sem. Csak az istentelenek: a felvilágosultak s a szocialisták

nyugtalanították a kedélyeket azzal, hogy a magántulajdon − lopás. Az ő műveiket olvasni
azonban kiközösítéssel járt.
4.2 A legitimációért nem mentünk olyan messzire, mint elődeink. E rendnek legitimálója Isten
és Jézus Krisztus akaratából a kereszténység legfőbb papja – a római püspök. Tévedhetetlenül
tudja az igazat és a helyeset – a hit és erkölcs dolgában. Aki ezt kétségbe vonja, az a legfőbb
eretnek. Amíg lehetőségünk volt rá, a kétségbe vonókat legyilkoltuk. Ma csak nem kaphatnak
katolikus katedrát, mint Hans Küng Tübingenben.
4.3 Az egyház két osztályból álló társadalommá lett. A parancsolók és tanítók egyfelől, az
engedelmeskedők és ament-mondó tanulók másfelől. E második csoport alkotja az egyház
999 ezreléket. Az első adja az egy ezreléket. A 999 ezreléknek nincs joga-módja beleszólni az
egyház életébe, még abba sem, hogy kik alkossák az egy ezreléket. Nincs választó joga, se
nyílt, se titkos. Engedelmeskedésre teremtette őt az isten. De még az egy ezreléket is arra
teremtette. Mert a pápa mondja meg, hogy ki legyen a püspök, s a püspök mondja meg, hogy
ki legyen a pap. S nincs helye a fellebbezésnek. Ha a papnak baja van a püspökével,
fellebbezhet, de a pápa mindig a püspöknek ad igazat. Ha a püspöknek baja van a pápájával,
fellebbezhet a pápához. A pápát választják. Az általa, a pápa által kijelölt személyek. Az
egyháznak sikerült létrehoznia a világtörténelem legolajozottabban mozgó diktatúráját. A
világi, a tényleges hatalom messzemenően támogatja ezt az egyházat, amíg az egyház is
támogatja őt. De ebben nincs fennakadás. Hitler vagy Sztálin majdani személye sem jelenthet
tartós akadályt.
A felvilágosodás és a szocializmus kora
5.1 A történelmet az Isten írja. Az ember által, akinek a természetébe rakta a kinyilatkoztatást:
a programot, hogy az ember merre menjen. A program: a reciprocitas. Ha az emberiség s azon
belül az egyház következetesen szembekerül Isten programjával, a reciprocitással, akkor az
ember e beprogramozottsága erejében fellázad az egyház ellen. Ez történt meg a
felvilágosodásban. Ha az Isten nevét a zászlajukon hordozók e program ellen dolgoznak,
akkor az Ész istennő nevében le kell rángatni kötéllel a Szűzanya szobrát a párizsi Notre
Dame-ban. A jézusi reciprocitás francia forradalmi megfogalmazása: szabadság, egyenlőség,
testvériség. A forradalmárok követik uraik példáját, akik nem bántak velük úgy, ahogy
maguknak kívánták. A mondott jézusi jelszavak ellenére nincs szabadság, nincs egyenlőség,
és folyik a vér: Les dieux ont soif, Az istenek szomjaznak − mondja Anatole France a francia
forradalomról írt regényének a címe. A következő évtizedek szocializmusa meg is mondja a
sikertelenség okát: az ember eredeti egyenlőségét azonnal megszűnteti a pénz. A jénai Marx
1848-ban bejelenti, hogy egy világforradalomnak köztulajdonba kell venni a
termelőeszközöket. Az egyház hangoztatja az ember jogát a magántulajdonhoz, mint szabadságunk biztosítékát, s a közeli porosz birtokos junkerek meg csak röhögnek. A röhögés
ellenére Marx ifjú tanítványa 70 éven belül megcsinálja ugyan nem a világforradalmat, de
szomszédságunkban, az oroszoknál − a szovjet forradalmat. Csakhogy a reciprocitast hiába
rendelik el törvényben, hatvan millió ember Gulagban legyilkolása árán sem sikerül az orosz
birodalom népeit átnevelni rá. De Vörös Hadsereget lehet csinálni, s az elhozza a tiszamenti
Csap alá, keskenyített sínekre rakva az eszmét, s három másodpercre földhöz jut magyar
földön, aki ezer évig csak jobbágy volt.
5.2 Legitimálja magát az ész és tudomány nevében. Tévedhetetlen a Párt is, akárcsak az
egyház: a tudomány nevében állítja, hogy nincs Isten. S ebből következően a hamis legitimálással rendelkező egyházat lehető gyors halálra ítéli.
5.3 Az egyház felméri, hogy a munkásosztályt elveszítette. Ezért megfogalmazza az Actio
Catholica, a katolikus akció gondolatát, melynek értelmében a világi híveknek is
apostolkodniok kell, nemcsak az egy ezreléknek. Tegyék ezt a világban: lakóhelyükön,
munkahelyükön, szakszervezetben, pártban; mindenütt képviselniök kell az egyház: értsd az
egy ezreléknyi osztály, a hierarchia, tanítását. Jacques Maritain Humanisme Intégral-ja a 30-

as években, Barankovics István Keresztény Néppártja a 40-es években, s a zsinat pedig a 60as években megengedi már a politika viszonylagos öntörvényűségét: nem kell megkérdezniök
a keresztény pártoknak a főpásztort, ahogy kívánta még Mindszenty Barankovicstól. De
mindezt a feladatot a kedves hívek a világban gyakorolhatják. Az egyház marad az egy
ezrelék kizárólagos focipályája? Igen, s abban a hívek maradnak mindörökre tanulók – az
engedelmeskedők szerepét töltik be továbbra is, mert a kinyilatkoztatást nem az emberi
természet hordozza, hanem a tanítóhivatal..
A Bokor félszázada
6.1 A jézusi reciprocitás érteni akarásában, tanulásában, gyakorlásában telt el ez a félszázad.
Ez a legnagyobb tette. Elvállalta a Kolakovicstól (minden bizonnyal a Vatikánból) hozott
szerepet: földalatti egyházat csinálni, amely feltétele annak, hogy az egyház túl tudja élni a
bizonytalan élettartamú szovjet uralmat, s mellyel 1917-től 45-ig a Szentszéknek nem sikerült
diplomáciai kapcsolatot létesítenie; bár minden lehetőt megtett ennek érdekében. De Litvinov.
a külügyi népbiztos, nem állt kötélnek. Ezért a Szentszék a francia jezsuita, Herbigny révén
már 1930-ban elkezdte titkosan szentelt püspökök által építeni az Szovjetunióban a földalatti
egyházat. Tessék újra kezdeni a vértanúk korát, mert ez a túlélés biztosítéka! − ez volt a
Vatikán Kolakovics-üzenetének a tartalma. Ennek az őszinte vállalni akarása elindított
bennünk egy olyan folyamatot, amelyet nem akartunk abbahagyni akkor sem, amikor a felső
egy ezreléknek, a hierarchiának többé semmi szüksége sem volt már földalatti egyházra, mert
sikerült a 60-as évek elején diplomáciai kapcsolatba lépni az elvtársakkal. Puszta létünkkel a
legsúlyosabban zavartuk a hierarchia tárgyalásait az állammal, amikor az hajlandó volt már
engedményeket tenni a hierarchia által irányított egyháznak − a hierarchia által történő
eltakarításunk fejében. De ez a bezavarásunk is javára szolgált az egyháznak: a katonáskodást
elvállaló katolikusoknak és a Bokortól különböző kisközösségeknek Miklós Imre (és
nyomában és engedélyével a hierarchia is) kizárólag a Bokor alternatív gyakorlatának
(megtagadtuk a katonáskodást) következtében − teljes szabadságot biztosított.
A törökbálinti keresztény-zsidó-muzulmán konferencián az elmúlt hetekben fogalmaztam
meg az alábbiakat: elvállaltam a másodrendű állampolgárságot a Duna-medencében, mert
elfogadtam s megbocsátottam Trianont. Elvállaltam ugyanezt a másodrendű állampolgárságot
kicsire zsugorodott hazámban, amikor nem vállaltam az osztályharcot, s megbocsátottam az
engem ezért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélő elvtársaknak. S elvállaltam ugyanezt a
másodrendű állampolgárságot egyházamban is, amikor hűséges maradtam a megismert
evangéliumhoz. Megbocsátottam a hierarchiának, hogy eldobott, hogy megegyezhessen a
pártállammal. Másodrendű magyarként, állampolgárként, egyháztagként virradt többékevésbé mindannyiunkra a rendszerváltozás napja.
6.2 Ami a legitimálásunkat illeti, nem tagadtuk meg a katolikus egyházhoz tartozásunkat,
jóllehet nem gondoljuk, hogy Róma püspöke a múltban, jelenben és a jövőben képes volna
tévedhetetlenül képviselni Isten akaratát. Másról sem gondoljuk. Hiába kínálták fel, hogy
hagyjuk el egyházunkat, nem álltunk kötélnek. Amíg ez a római egyház mer hivatkozni Jézusra, addig itthon vagyunk. Ha nem hivatkozik majd rá, akkor elhagyhatjuk. Korábban nem
érdemes. Valami vallást találnunk csak kell! Nem biztos, hogy jobbat találunk.
6.3 Ennek következtében részt veszünk a 999 ezrelék életében is, s az egy ezrelék életében is
− a megtűrtek legeslegutolsó sorában, sőt a titkon tiltottak között.
Mai kérdések és válaszok
7.1 Van valaki vagy valami, akit-amit komolyan lehet venni?
Komolyan veendő-e Jézusnak a gazdag ifjúhoz intézett szava?
Komolyan veendő-e Jézus tanítványgyűjtő módszere?
Komolyan veendő-e Marx tanítása arról, hogy nem halhat el az állam, az erőszak szerve
mindaddig, amíg a termelőeszközök magánkézben vannak?

Komolyan veendő-e a tőkésrendnek az emberi élet egészét veszélyeztető jellege: a
nukleáris és a biológiai halál fenyegetése? − Csak ennyi a kérdés..
7.2 Istennek semmi köze a történelemhez?
Lehetséges álláspontok: Bízzuk életünket Isten kezére, s igyekezzünk annyi jót tenni,
amennyit tudunk Prakasnál Indiában és Csabánál Déván és akárkinél akárhol. Ha ennek
nyomán úgy látszik, hogy történelmi szerepünk befejeződött, fogadjuk el ezt is Isten kezéből.
A Bokornak csak azért kellett megszületnie, hogy a Hetényi Varga Károly-féle kötetek
terjedelmét mi is vastagítsuk egy-két oldallal: a magyar katolikusok ellenállását az ateizmusban. Volt Bokor, nincs Bokor. Jézus szerepe is csak azért lett több, mert ő kiengesztelte a
ránk Ádám bűne miatt haragvó Atyát, s így most már megváltottan − mert örök életünk
biztosítva − nyugodtan hajthatjuk álomra fejünket..., miközben számolnunk kell a nukleáris
vagy biológiai halállal.
Lehet, hogy csak erre van módunk, de én ez esetben − enyhén szólva − nem találom a
helyemet. Mért nem találom? Mert még mindig nem vettem tudomásul, hogy Istennek semmi
köze a történelemhez. Isten csak az egyes emberekhez tud szólni, s azok elmennek
Medjugorjeba, imádkoznak, csodát látnak és békesség száll a szívükbe. De az emberiség
egésze a sátáné, ahhoz az Istennek nincs semmi mondanivalója, s ha mégis volna, akkor
keresztre feszítik. Neeeeeem és nem és nem! József Attila nem erről álmodott, Ady Endre nem
erről álmodott, Petőfi Sándor nem erről álmodott, s ők hárman nekem többek, mint háromszáz
bíboros érsek vagy pápa, akik az Isten kifürkészhetetlen titkairól kegyeskednek nekem. Akkor
inkább a keresztre feszülés... De haladjunk módszeresen!
7.3 Jézus mért nem szállt ki a buliból?
Jézus sem gondolhatta komolyan a maga reciprocitás-programját, ha tudta, hogy mi van
az emberben. Mi van benne? Minden áron érvényesíteni akarja önmagát, de ha nem nagyon
muszáj, ne tegyen kárt a másiknak, sőt ha éppen teheti, tegyen jót is vele. Minden szentnek
maga felé hajlik a keze, hát még a nem-szentnek! Eleve tudnia kellett Jézusnak, hogy az ő
kezdeményezéséből sem lesz semmi. Csak rá kellett nézni tanítványaira, akár a legbuzgóbbakra. Rendszerváltozásra számított Péter: Távol legyen a kereszthalál tőled, Uram! Miniszteri posztokról álmodott a Zebedeus-fiúk anyja, s nagyobbak akartak lenni a tanítványok
egymásnál. Nem gondolhatta Jézus komolyan, hogy ezek a derék legények felérnek az
evangélium, a reciprocitás-elv magasáig. Ha nem gondolhatta, akkor mért csinálta, amit
csinált? Kicsit sokba került ez neki! Bármelyik percben kiszállhatott volna a buliból, amikor
végül is belátta, hogy gondolni lehet sok mindent, de más az, amiről spekulálunk, s más az,
amit megvalósítunk. Nem szállt ki. Elment a Golgotára. Mégis komolyan kellett gondolnia a
dolgot − úgy látszik.
7.4 Hiába gondolta komolyan, kétezer esztendő alatt nem jutott semmire.
Jól van, komolyan gondolta, de mire jutott Jézus a maga reciprocitás programjával?
Megállapíthatatlan. A reciprocitás a kinyilatkoztatás. A reciprocitás az emberi természet
mélyén rejlő eszme: mindenki tudja, hogy sérelem éri, ha neki kevesebb jut, el kell tehát
fogadnia, ha van öt vas ára sütnivalója, hogy neki sem lehet többje, mint a többinek. Ha ebből
valahol valami megvalósul, alapvetően annak az erejében valósul meg, hogy ez világos, mint
a vakablak, hogy ez az emberi lét kétszerkettőnégye. Nem kétséges, hogy Jézus ezt olyan
erővel mutatta meg, hogy versenyre kelhet Szókratésszel, Buddhával, Laoce-vel. Állíthatjuke, hogy azokban az emberekben virágzott ki jobban az emberi természet legmélyebb szava, a
rcciprocitás, akik megismerték Jézus üzenetét? Talán dicsekedhetünk a korai keresztények
karitatív-szociális elkötelezettségével, talán dicsekedhetünk Szent Ferenc életének
egyszeriségével, s az albán Teréz anya lányainak tömeges áldozatosságával, de nem
tudhatjuk, hogy egyéb kultúrköröknek és vallásoknak nincs-e több dicsekedni valójuk. A
reciprocitás megnemértésében viszont aligha kétséges, hogy a világtörténelem abszolút
győztesei vagyunk. A keresztények rabolták össze, hódították meg a félvilágot, s gyilkolták le

alighanem a legtöbb embert. Negatív világbajnokság ez! De a keresztényektől indult ki a
Vöröskereszt, az Egyesült Nemzetek Szövetsége (UNO), s velük párhuzamosan a NATO.
Egyáltalán nem biztos, hogy az emberiség nagyobb része meg van hatva ezeknek a
szervezeteknek a jótéteményeitől, érdemeitől. S nem tudni, hogy titokban mennyien bólintanak rá a szept. 11-ére, mint egyetlen védekezési módra ellenük.
Ami megállapítható, az csak annyi, hogy a keresztény igehirdetésben mennyi szerepe volt
a reciprocitásnak − legalább is Konstantin óta, azaz az elmúlt 1700 esztendő alatt. Szinte
semmi. Nagyon határozottan tagadva azt, mint utópiát, üdvösségünket biztosító vállalatként
jelentünk meg a történelemben, ahol Isten kegyelméből jutunk a mennyországba. Ehhez
protestáns testvéreink a második páli lépcső hatására buzgón hozzáteszik: és nem
cselekedeteink érdeméből (az ortodoxok s a katolikusok ezt a kiegészítést inkább megspórolják, bár ha rájuk kérdeznek, nem tagadják ők sem: mert nincs önmegváltás!). Katolikus,
ortodox, protestáns teológia egyaránt tagadja, hogy a reciprocitás teljesítése az üdvösség
feltétele volna. Katolikus, ortodox és protestáns teológia egyaránt vallja, hogy a politikai
pálya lehet istennektetsző, bár e pályára lépőket csaknem kivétel nélkül az mozgatja, hogy a
reciprocitás alól kivételek lehessenek. Magyarul: gazdagabbak, mint a többi.
Mivel egész teológiai pályám minden sorát az hatotta át, hogy kimutassam Jézus tanításának
ezt a reciprok jellegét, ennek két következménye támadt: az egyik az, hogy nem közösítettek
ki, a másik az, hogy integrálhatatlanná lettem a keresztény teológiák és egyház egész élete
számára. Se kint, se bent! Nyilvánvaló, hogy katolikus vagyok és nyilvánvaló, hogy nem
vagyok az.
7.5 Megvalósíthatatlant akart, vagy csak rosszul próbáltuk lekoppintani?
Ha komolyan gondolta Jézus a reciprocitást, akkor két kérdés adódik. Eleve megvalósíthatatlan törekvést tűzött ki maga elé célul? Vagy nagyon is megvalósítható az, csak idáig
még rendre rosszul próbáltuk. Hogy hülyeséget akart − hogy gyakorlatilag nincs megoldás,
csak elméletileg igaz amit a reciprocitásról mondott −, azaz hogy nincs megoldás: ezt nem
számomra találták ki. Marad tehát a másik alternatíva, hogy rendre rosszul próbáltuk ki.
Hogyan kell jól próbálni? Úgy, ahogy Jézus csinálta. Össze kell szednem tizenkét fiatalt,
Pontosabban hat fiút, hat leányt. Még pontosabban: hat házaspárt (nőtlen férfi és hajadon
leány nem nagyon kívánatosak, csak ha önként és dalolva választják ezt az életformát Istenért,
mert megadatott nekik (Mt 19,11).
Ki kell találnom valamit, amit mind a tizenhárman szeretünk csinálni. Nincs nagy fantáziám, hogy mit. Irodalmat tanítottam, őri holmit vasaltam, gombot políroztam, csillámlemezt fejtettem, perzsaszőnyeget szőttem, aztán erőművészkedtem tíz évig a TEMPO
vállalatnál meg fordítottam. Olyasmit kell kitalálnom, ami emberekkel hoz össze, ahogy Jézus
is ilyesmit talált ki a maga tizenkettője számára: betegeket gyógyítottak. Én alighanem iskolát
csinálni szerető fiúkat s lányokat keresnék. Más valaki csinál majd kórházat. A harmadik
valami építő kollektívát, és így tovább. Teréz anya egy negyediket talált ki. Böjte Csaba meg
egy ötödiket. Mindenki a jókedve szerint!
Természetesen az asszonyok annyi szülési szabadságot kapnak, amennyit akarnak, s a
Zsike-féléket nagyon megbecsülnénk. Azért a Gabi- s Ancsa-félék is jöhetnek. Esetleg az
építőékkel terveztetnénk meg az iskolánkat, meg a mellette a szállásunkat, ahol laknánk és
kibírnák~szeretnék házastársaikat a vállalkozók, meg kollégáinkat s a kolleginákat. S jó öreg
Bokor-szokás szerint évről-évre megválasztanók azokat, akik közös dolgainkat intéznék. Ha
kérik, kaphatnának érte heti két óra-kedvezményt. Ez is előrelépés volna, mert a KV −
tudtommal és jelenleg − sehol semmi kedvezményben nem részesül a kávézás ellenében.
Örüljenek, hogy kávézhatnak. A bizalmunkból!!!
7.6 Reciprocitás nincs kommuna nélkül
Itt az ideje, hogy kerekperec válaszoljunk. Valami kényszerű baj volt az életünkkel
negyven esztendőn keresztül, Ha tudtuk is volna, hogy mit kell kipróbálni, nem próbálhattuk

ki. Kerkai hamar beállította a nővéreket Somogyban a házi pasztorációba az iskolák
államosítása után, s Rákosi hamar a Gyűjtő-fogházba gyűjtötte Jenőt, s egy jó év múlva
leinternálta majd az összes apácákat, hogy megtanuljuk: a szocializmusban csak ők, egyedül
a kommunisták, csinálhatnak kommunát; persze olyant, amilyent ők tudnak. De mi nem.
Hamar rájöttünk arra, hogy az Ország tanítványok nélkül nincs. S a tanítványoknak
ismerniök kell egymást. Nem elég, ha Palánkai–Gaus jezsuita ki is talál a három olvasóra 150
titkot, amit a Ragyogó szemek tulajdonosai otthonukban mondanak egyedül, amíg abba nem
hagyják. (Ezt kellett volna magának is csinálnia, akkor nem találkoztunk volna − mondta 52
őszén az őrnagy úr a Fő-utcán.) De hiába találkoztunk naponta, hetenként − a kezdet nagynagy buzgalmában, azt nem csinálhattuk, amit Jézus csinált a Tizenkettővel. Mit? Reggeltől
esetig és estétől reggelig voltak együtt. Amíg csak hagyták a hatalmasok – a papi fejedelmek.
Jézusnak semmi reménye nem volt a tanítványoknak a reciprocítás magasába emelésére ez
együttlakás, az együttélés, a minden külön tevékenység felszámolása, a – kommúna nélkül.
Reciprocitas nincs kommuna nélkül. A reciprocitast megvalósítja a kommuna. Kommuna
nélkül minden idegszálam a reciprocitás ellen dolgozik. Azért, hogy szerezzek többet
magunknak, enyéimnek. Ezt a hülye és ördögi ösztönt csak a kommuna kapcsolja ki
életünkből. Kikapcsolja? Felszabadult Debrecenben ’45 után egy könyv, mert az nem kellett a
rendi könyvtárnak. Szentgyörgyi Andris is szerette volna megkapni, én is. Feszültségbe
kerültünk egymással miatta, s Andris egy hatalmasat nevetett: Birtokperekbe nem keveredhetünk már egymással, s most egy könyv miatt veszünk össze. Nem vesztünk össze: a
Pipás kacaja helyre tett minket. Bizony kikapcsolja a kommuna ezt az ösztönt. Bennem kikapcsolta. Nekem minden törekvésemet az foglalta le, hogy jó magyar órákat tartsak, s később meg, hogy jó csoport-összejöveteleket. Létem biológiai feltételeinek biztosítása − ezek a
házfőnök gondját képezték.
7.7 Nincs új egyházrend kommuna nélkül.
Ha kapitalista körülmények között kell hajtanom a megélhetésért, Isten Országára annyi
időm marad, hogy négyhetenként elmegyek minden második találkozó második felére.
7.8 Kommuna nélkül nem marad nyoma a nevünknek.
Kell, hogy maradjon? De még mennyire! Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem. Én
meg akarom valósítani azt, amiért Isten teremtette a világot. Az ember eredmény-centrikus
lény.
7.9 Mi óv meg attól, hogy a választott szakma ország-független életre keljen?
Hogy nevelési közalkalmazottá legyünk, aki már mit sem törődik Jézus reciprocitás elvével, csak azzal, hogy tanítványai megnyerjék az országos tanulmányi versenyt? Semmi.
Azaz hogy mégis valami: Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok!
7.10 És mit tegyen az, aki már nem fiatal?
Ő is imádkozzék, hogy megtaláljuk az útját-módját annak, hogy megtegyük, megtegyék
az utánunk jövők azt a lépést, amit ők még megtehetnek, s hogy mi öregek se tegyünk kevesebbet, mint amennyi telik tőlünk. Mi és mennyi telik tőlünk? Azt hiszem: jó testvéri
szívvel és jó testvéri szóval meg kell beszélnünk. Isten áldása legyen a megbeszélésen.
Városmajor, 2002. június 28.
Senki se gondolja, hogy négy nap alatt készült el a fenti néhány oldal. Ha az ember kap
vagy kioszt magának egy feladatot, mindig arra gondol, amikor magára marad A tavaly nyári
dolgozatnak csak az utóhatásáról tudok beszámolni. Akik hallották, azokból négyen ezt az
ideit már nem hallják. Odébb álltak, ha talán maguknak se vallják be, hogy miért, hogy
kemény beszéd ez, hogy öregek már hozzá, hogy nem bírják már a feszültséget. Karácsonyra
is készült ilyen botrányos szöveg. Csak internet-vita lett belőle. Azért nem hoztam le a
Koinóniába, mert a vita kirobbantója Bokor Csopi álnévvel küldte el jó harminc helyre
kritikai dolgozatát, s a kapott válaszok után se fedte fel magát.

Nem tudom megmondani, mennyi idő alatt készült a tavaly nyári meg a karácsonyi dolgozat, de a mostaniról beszámolhatok: április 17-i dátummal találtam rá számítógépemben
egy előtanulmányra.
Jézus személyisége
Jelentős változás állt be életében, úgy harminc és negyven között. Feladta iparát, s
vándortanítóvá lett. Fiatalokat csábított el szüleiktől, s azokkal volt együtt, mint tanítványaival, amíg ki nem végezték. Kétségtelenül istenkereső és Istent meg is talált embernek
gondolta magát, s gondolhatjuk mi is őt. De jelenti-e ez a körülmény azt, hogy aki keresi és
megtalálja az Istent, annak harminc és negyven éves kora között fel kell hagynia szakmájával,
s vándortanítóvá kell lennie? Ha jelenti, ha nem, Jézus esetében ezt jelentette. Egyedisége,
konkrét személyisége, alkata, jelleme, sorsa s egész egyszerisége – ezt kívánta tőle. A tény –
mindenképpen tény. Illik tudomásul vennünk.
Jézus életéből ez kihagyhatatlan. Tényleg a személyét meghatározó tényezők összessége
kívánta ezt tőle? Próbálok utánamenni a személyét meghatározó tényezőknek: hogyan
juttatták őt ilyen döntésre? Kérdezem: van-e valami köze döntéséhez a vég közeli várásának?
A mellett voksolok, hogy nincs. Annak ellenére, hogy az evangélisták Jézus ajkára adják:
vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy
az Isten országa eljött hatalommal... Annak ellenére, hogy az evangélisták Jézus ajkára adják:
még végig sem járjátok Izrael városait, már eljön az Emberfia... Annak ellenére, hogy az
evangélisták Jézus ajkára adják: én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Annak
ellenére, hogy Albert Schweitzer mindezek alapján úgy gondolta, hogy Jézus a maga
reményeitől és Istenétől megcsalatva, azaz keserűen csalódva szenvedett ki a Golgotán...
Mindezek ellenére elég erősnek látom a jézusi megnyilatkozásokban azt a vonalat, amely
kizárni látszik a történelmi bábjátékot; azt, hogy Isten gondol egyet, s végét szakasztja a
történelemnek. Mert az Isten Országa rajtatok fordul... s az az én kenyerem, hogy megtegyen
mennyei Atyám akaratát. Ennek kell lennie a mi kenyerünknek is, és csak ekkor
bontakozhatik ki a történelemben az Isten történelme, s e nélkül a történelem inkább csak a
Mammon történelme és a Mammon Isten fölötti győzelmeinek a történelme. A történelem
végét szakasztás ebben az állapotban az Isten kudarcának bevallásával volna egyenértékű.
Röviden: Jézus nem gondolta, hogy Isten zsinórpadlásról engedi le Izrael és a nemzetek
számára akár a véget, akár a maga Országát. S ennek következtében nem gondolta, hogy az ő
eljövetelével az emberiség olyan létszituációba kerül, hogy már nem is érdemes valami újba
fognunk, pl. nősülésbe – ahogy pl. Pál gondolta: Azt mondom, testvéreim, hogy az idő meg
van rövidítve – sünestalmenos (1Kor 7,29). A TOB ezt írja e ritka újszövetségi szóról:
Hajózási szakkifejezés. Szó szerint: az idő bevonta már vitorláit. Nagyon kifejező kép.
Akármekkora is legyen a parúziáig még hátralevő idő, a feltámadott Krisztusban az eljövendő
világ már jelen van. Így gondolja a misztériumokat gondolni szerető Pál.
Magam nem tudom, hogy a feltámadott Jézusban hogyan és miként lehet jelen az eltelt
kétezer esztendő, meg a hátralevő kevesebb vagy ugyanennyi vagy ezerszer is több esztendő.
Istenben benne van múltunk, jelenünk, jövőnk? Ezt sem tudom. A kétezer esztendő egyházi
közgondolkodása Albert Schweitzer ellenében foglal állást. Nincs deus ex machina, nem
isteni bábjáték a történelem, nincs zsinórpadlás, de van emberi-akarat-is-írja-történelem,
amelyet mi, emberek formálunk. Mi is. Azt hitte Jézus, hogy folyamatosan kell dolgoznunk
ezért az Országért. Azt hitte, hogy át kell alakulnia az Ország megvalósulásának érdekében az
egyes emberek jellemének. Nem volt dátuma, amikorra Istennek meg kell csinálnia az
Országot. Ezt az Országot csak Isten és ember, csak együtt csinálhatják meg.
Ha jól értem Jézust, akkor tudat-átformáló, jellemnevelő iskolát alapított. De nem tanfolyamot: hétfőn és csütörtökön este 6 és 8 óra között. Nem is négy hetenként egyszer, de
akkor kiadósan: 3-tól 8-ig, esetleg félkilencig is. Mért? Alighanem azt gondolta, hogy a
tanfolyam komolytalan a céljaira. Miért? A tanfolyamra járunk, s ott viselkedünk. Illedel-

mesen. Ahogyan kell. Aztán hazamegyünk, és élünk. Úgy, ahogy tudunk. A vándorfőiskolán
pedig nem tudunk viselkedni. Reggeltől estig és estétől reggelig csak élni lehet. Meg
veszekedni a többiekkel. Pl. arról a bennünket mód felett izgató kérdésről, hogy melyikünk a
nagyobb, vagy arról, hogy meddig kell még elviselnünk egymást, vagy arról, hogy meddig
kell még szeretve tisztelt vezetőnknek lábainál ülnünk? Olyan jellegű problémákba
bonyolódva, amelyek szükségképpenik az emberi együttélés folyamán.
Jézus a maga tanítványaival Izraelen belül maradt. Az utolsó vacsorán újította a maga, a
maguk szövetségi hűségét. Vertikálisan: Istennel. Horizontálisan: a Tizenkettővel, Izraellel és
a nemzetekkel is (sokakért ömlő vére – Mk 14,24). Nem akart kiválni Izraelből. Azt, amit
létrehozott vándor-főiskolájával, azt Izraelen belül gondolta el. Népnek, mely feljár a
Templomba. Népnek, amely szombatonként összegyűl a zsinagógában. Népnek, amelynek
ezeken felül is van programja. Mai analógiákkal: bélyeggyűjtő körbe jár, karatézik, sakkozik a
majorban, s prefektus a Mária-kongregációban. Nem lehetett ezt tanfolyamice szolgáni? Nem
volt felesleges vagy veszedelmes ennek vándor-főiskolai ágyat vetni? Jézus nem látta
veszedelmesnek, szükségképpeninek látta, gondolta. Tehette! A kérdés csak az, hogy
következik ebből valami másra is. Pl. azokra vonatkozóan, akik magukévá tették célkitűzését,
elvállalták az ország építését. Azoknak is ezt a modellt kell leképezniök, hogy ne mondjam:
leutánozniok?
Közel ötven évig csak ritkán jutott ilyesmi eszembe. Arról elmélkedtem és írtam is
egyszer a Karajba, hogy jó lenne mindenkinek egy év noviciátus. Jó lenne, de ezer okon nem
lehet. Csak egyet említek: szocialista hazánk rendőrsége nem viselte volna el. A többi okot
már bátran elhagyhatjuk. (Mint a kurátor... bérmáláskor nem harangoznak a püspök elébe.
Szóvá is teszi a kurátornak, aki mondja: Püspök Úr, ezer oka van annak. A püspök kérdi,
hogy mik azok. A kurátor: Az egyik az, hogy nincs harang... Mire a püspök: a többi okot
elhagyhatja.) Nos, indulásnak felkínálkozik két álláspont. Az egyik: Jézus így látta az Ország
építésének ügyét, s következett választása egyéniségéből, korából, népéből, s ezer egyéb
speciális vonásból. A másik: nem egyéni specialitása ez Jézusnak: Országot csak úgy lehet
építeni, ahogy ő épített.
Szocialista hazánk rendőrsége egyelőre kimúlt. Az egyetlen külső akadály megszűnt
Szabadok vagyunk, azt csináljuk, amit akarunk. Le is koppinthatjuk Jézust, ha éppen akarnánk, de egyelőre még nem akarjuk. Miért? Csak! Más az ízlésünk. S ahogy ő épített Országot, úgy biztosan nem lehet. Bizonyítja ezt az egyház története, s egyelőre, sajnos, a Bokor
is. Nem csúfolkodni akarok, de az őszinte beszédet elvárom magamtól, s nem csak magamtól.
Az Isten fáját is lehetne emlegetni.
Nincs már nekünk bajunk se Rákosival, se Kádárral. Se Medgyesyvel, se Orbánnal. Még
Paskaival és Seregéllyel sem. Egy szavuk sincs hozzánk, mintha nem is lennénk a világon.
Kizárólag édes mi magunkkal, sajátmagunkkal van bajunk. Persze az utóbbival is csak akkor,
ha még mindig akarnánk azt, amit Jézus akart. Három éve részt vettem rendem káptalanján.
Lehurrogtak. Ezzel: mi az egyház tanítását valljuk. Mi mit vallunk?
Városmajor, 2002. június 29.
16-án este jöttek is értünk a pasarétiek, és felhoztak a Városmajorba. Veszprém felé
jöttünk, de Fehérvárnál elkanyarodtunk a Vértesnek, s végül is Budakeszi felől csorogtunk be
a városba, elkerülve a vasárnap este könnyen adódó dugókat. Egy házaspár vitt fel bennünket.
Megtudtam, hogy fiuk a pesti piaristáknál tanít, s anyjának komoly része volt abban, hogy a
szentendrei skanzen a budavári templomot építette fel a Balaton-felvidéket bemutató
egységben. Számomra külön érdekessége volt a beszélgetésnek, hogy a hölgy Eötvöskollégista volt, ami nem közönséges rangot jelent. A beszélgetés semmit sem érintett
múltamból sem, a prédikációmból sem. Egyértelmű volt, hogy más tájon élnek.

Kedden reggel jöttünk le tömegközlekedési úton. Háromnegyed hatkor lépünk ki az ajtón a
Városmajorban. Háromnegyed hétkor indul a szombathelyi volánbusz a Népligetből.
Háromnegyed kilenckor érkezik meg Veszprémbe. Kilenckor indul a helyi járat Zánka felé,
amely negyed tizenegykor rak le Budaváriban. A tömegközlekedés előnyei: nem kerül pénzbe
– nyugdíjasoknak. Négy és fél órába ugyan kerül, de nem kötelező beszélgetni: olvashatok.
Veszprémben be is vásárolhatok a piacon, nem kell Pestről cipekednem. Ha akarok,
kényelmesen alhatom is a buszon. S végül: nem tartozom érte köszönettel, amit autós szállítás
esetén ilyen vagy olyan módon illik meghálálnom.
Hétköznap mindig misézek, és mindig prédikálok, s ha csak az Erzsike vagy a Gizike van
jelen, akkor is szárnyakat kapok, mert úgy örülök, hogy e két nemes lelkü asszonynak,
akiknél tíz-húsz évvel időseb vagyok, s így nekem olyan kishúgom formájúak, elmondhatom,
amivel a napi mise olvasmányai nyomán, s a templomi csöndes imádkozások következtében
tele van a szívem.
Kedden megjöttek Györgyék Ajkáról. A három nagyobbik gyerek első-gyónt. Felolvastam
a gyónás során külön mind a háromnak a Hozsanna gyónás előtti kérdéseit (Lelki tükör). Nem
szóltak azok hozzájuk. Pályázatot hirdetek az anyáknak és apáknak. Mit kell megkérdeznie
első gyónó gyermekeinknek maguktól? Első díj: megjelenés a Koinóniában. Ott maradtak
Györgyék az esti misén is – főpróba volt vasárnapra, amikor is Bálintot megkereszteljük, aki e
mellett még együtt lesz első áldozó két nagyobb testvérével: Julcsával és Marcival.
Szerdán lázban égtem: a döglöttség lázában. Törvényszerű ez nálam. Minden lelkigyakorlat előtt így van. Egy frászban vagyok: Mit fogok mondani? Azt, ami a könyökükön jön
ki? Amit legalább olyan jól tudnak, mint én? Észre is veszik. Sápadt vagyok, fejem fáj,
pocsék a közérzetem.
Mondd és írd: 4, azaz négy embernek tartottam lelkigyakorlatot. Szerda esti misével
kezdődött, péntek esti misével fejeződött be. Nem volt vicc nekik lelkigyakorlatot tartani.
Abszolút vevők, abszolút partnerek. Ha nem lett volna egyik felük nő, azt mondanám Arany
Jánossal: E fiúkból pap lesz, akárki meglássa. Könnyű nekik. Istenszerelmük első évtizedében
járnak. Elsütöttem a friss dolgozatomat is. Bevették, megették. Könnyű nekik. Tíz éve még
azt sem tudták, hogy eszik-e, vagy isszák az Isten Országát. Később el kell a szerelemnek
fogynia? Nem kell, csak gyakran megesik: szolid szolgálattá alakul. Analógiába hozható
azokkal a házasokkal, akiknél szó sem lehet arról, hogy elváljanak. El kell mondanom, hogy
hasznom is volt a lelkigyakorlatozókból. Felszerelték a templomban a tölgyfaajtóra a táblát,
amely az idők végezetéig hivatott hirdetni az ajándékozók nagylelkűségét.
Aztán jött a vasárnap. Azt nem mondom, hogy egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a
templomban, de megtelt kis templomunk: még többen voltunk, mint a múlt vasárnap. A
templom belső és külső ajtaja között állt Bálint, a keresztelendő ifjú, meg az apja, anyja s
keresztanyja. Csengettyű szóra a sekrestyéből kivonult hozzájuk a teljes asszisztencia: a pap
Julcsával meg Marcival. A templom kapujában köszöntötte Bálitot Isten egész népe, s
megtudakoltuk Bálinttól, hogy mi a neve, s mit akar tőlünk. Megvallotta, hogy Bálintnak
hívják, hogy meg akarna keresztelkedni. Erre a pap, az anyja, az apja meg a keresztanyja,
mind megjelöltük a homlokát a kereszt jelével, s elindult a menet visszafelé Gabi, az anya
vezetésével, aki minél hamarabb el akarta érni gitárját, mivel hogy ő volt a két tagú zenekar
vezetője is.
Kovács Lacitól úgy tanultam, hogy minden liturgiának be kell fejeződnie egy órán belül. A
38 fokos hőség ezt most különösen is indokolttá tette. Egy olvasmányt akartam evangélium
előtt, mégis kettő lett belőle, de ez már a György Zoli, az apa története. Ő kettőzött, ő mondja
el.
Az evangélium felolvasása után azt mondtam, hogy prédikáció helyett inkább tartsunk
csoport-összejövetelt. Kicsit sokan vagyunk hozzá, de segítek. Hét tagból álljon csak a
csoport: a három első áldozó, apa, anya s a szigetszentmiklósi nagyszülők alkossák. E hét

személy válaszol majd arra. amit kérdezek – s a legfiatalabb kezdi. Azt kérdeztem, hogy
érdemes volt-e ezt a felfordulást csinálni. Miféle felfordulást? Hát az a dolgok rendje, hogyha
megszületik valaki, azt elviszik a paphoz, hogy – csíki székelyül – öntse meg a bubát. Ezzel
szemben jó harminc esztendővel ezelőtt elkezdtük tömni a miklósi nagyszülők fejét azzal,
hogy Jézus ezt mondta meg azt mondta. Mit mondott? Hát azt, hogy azokat kell
megkeresztelni, akik hisznek. Következésképpen a nagyszülők még mindent úgy csináltak,
ahogy kétezer évig előttük, de a lányuk, a Gabi meggyőzte már a Bokron kívülről szerzett
férjét, a Zolit, hogy ezt minden okvetlen így kell csinálni, s majd ha gyerekeik lesznek,
azokat akkor kell megkeresztelni, amikor kifejezik ebbeli szándékukat. Julcsa tíz éve, Marci
öt éve, Bálint meg most fejezte ki. A kérdésem az volt, hogy helyesen jártak-e el így az
érintett személyek a felbujtó érvek hatására, vagy semmi értelme az egésznek, vissza kell térni
a régi rendhez, hiszen Gabi és Zoli akkor is azokra a jókra nevelték volna gyerekeiket, amikre
nevelték, ha csecsemő korukban megkereszteltetik őket.
Bálint kezdte azzal, hogy neki így jó, ahogy van. Marci folytatta azzal, hogy egészen más
ez a dolog, hogyha az ember maga dönthet, hogy mi legyen vele. Julcsa – micsoda feleség
lesz ebből a lányból! – halk szóval csatlakozott Marci öntudatos férfi szavához. Gabi és Zoli
felette okos érvekkel védték gyakorlatukat, el sem tudom mondani, hogy mikkel. Annuska, a
nagymama elmondta, hogy ő konzervatív, s megérti mind a két álláspontot. Végül Lajos, a
próbált férj és nagyapa, bölcsen csatlakozott felesége szavaihoz.
Utána még prédikáltam is valamit, s mint aki jól végezete dolgát, hozzá akartam fogni a
felajánláshoz, de idejében észbe kaptam, mert az előttem ülő Gabira néztem, s már is tudtam,
hogy most következik Bálint megkeresztelése. Következett. Kenés, öntés, ruha, gyertya,
könyörgések, áldások... minden megvolt.
Ezt követte a szentmise áldozati része, amelyben a három első áldozó liturgiailag kiemelt
módon áldozott. Hogyan? Már nem tudom. De másképpen, mint azok, aki nem most lettek
első áldozók, mint mindenki a templomban. Volt körbefogódzás, nagy éneklés, és
csöngetepénz is bőven. Utána meg mindenki bejött a kertbe, a diófa alá húzódtunk a forróság
elől, ettünk, ittunk, beszélgettünk, meg szeretgettük egymást.
A mai naplódátum: június 29. Ez meg Péter és Pál ünnepe. S róluk is illenék szólni, ha már
az egész füzetnek ők adnak nevet. Péter és Pál (tudjuk nyárban / Összeférnek a naptárban –
írja Arany, s én írnék nála jóval többet, de Napló-zárta van, s így csak a következő füzetben
számolhatok be két nevezetes hét történetéről: a P. és P. előttiről meg az utániról.

25. Sarlós Boldogasszony-havi napló
2002. július 19-30.
Budavári, 2002. július 19.
Jó negyedszázada minden nyárra készül a Bokorban Közös dolgaink c. füzet. A korábbi
évtizedekben a csoportvezetők négy napos lelkigyakorlatából rászántunk egy teljes napot e
füzet megbeszélésére. Aztán a nyárom odahaza egyenként megválaszoltuk a füzet kérdéseit, s
a válaszokból szeptemberre elkészült a Reflexió c. füzet/kötet. Az idei nyárra is készült:
TESTVÉREKNEK AJÁNDÉK TESTVÉREKTŐL 2002. tavaszán − Közös dolgaink. Füzetnek
kicsit vaskos: A/4-es méretben közel 30 oldal. Felépítése hagyományos: a Bevezetést idén is
az Önértelmezésünk követi.
Az idei önértelmezést Bisztrai Gyuri írta. Így: „Szigorúan titkos, különösen fontos”
Címzett: III/III-as Belső Reakció Elhárító Csoportfőnökség, Bokor Főosztály Parancsnoka,
Feladó: Bisztrai Gy. ... alosztályvezetö. Tisztelt Ág őrnagy úr! Baj van! A Bokor él, dolgozik,
imádkozik, szervez, szeret, újraépítkezik, tervez, álmodozik, barátkozik, együtt vacsorázik,
jövőt gondol... stb., stb.
Megihletett, amit Gyuri írt, s én is írtam egy levelet az őrnagynak.
T. Ág Őrnagy Úr! Bisztrai György alovez. félretájékoztatta Önt. Nem a megtévesztés
szándékával, csak illúziói következtében (ez érthető − nagyon szereti a Bokrot). Mindaz, amit
felsorolt, tény, de tudvalevően halottnak is nőnek még − egy ideig − a körmei. Amiket az
alovez. felsorolt, néhány nyugdíjas vagy majdnem-nyugdíjas hullajelölt tiszteletreméltóönbecsapó és kétségbeesett erőlködése-pótcselekvése.
Állításom igazolását az alovez. maga szolgáltathatja. Rendelkezésére állnak azok az
eszközök, amelyekkel megállapíthatja, hogy az egész Bokorban hány nem-nyugdíjas korú
személy jár még csoporttalálkozókra. A nem-nyugdíjasok hány százaléka jár el mindegyik
találkozóra, s hány százalékot tesznek ki, akik ki se mentik magukat, s hányan érkeznek
minden második találkozónak − a második felére. A rendszeresen és nem késve járó nemnyugdíjasok száma aligha éri el a egy-két százat, a 15 év előttinek ötödét vagy tizedét.
Eszközeivel az alosztályvezető megállapíthatja azt is, hogy hány nem-nyugdíjas végezte el a
nyáron évi három-négy napos lelkigyakorlatát. Ezeknek a száma pedig aligha magasabb a
valamikori létszám öt százalékánál. Mivel húsz esztendővel ezelőtt ezek a számok messze
felette voltak az ezernek, a Bokor gyors megszűnésére kell számítani, ami az alapító
nemzedék temetőbe kihordásával lényegileg hamarosan be is fejeződik.
Ezzel az állapotukkal a Bokor-tagok nagyon is tisztában vannak. Ha az alovez.
elkészítendő második jelentésének siralmas adatait olvashatnák a Bokor-tagok, azt hiszem,
nem is reagálnának rája. Ki nem mondott, belső összesküvésben élnek egymással: nem
beszélnek, s nem írnak arról, hogy élnek, halnak-e. Ha valaki mégis firtatni kezdi a
fentebbiekben megemlített tényállást, megnézheti magát: Rossz pedagógus, mindig csak bánt,
sohasem dicsért... stb. Őrnagy úr mindezt ellenőrizheti is: ha az alosztályvezető jelenti a kért
adatokat, ezeket el lehet juttatnia a Bokorhoz. Nem fogják közhírré tenni, s ha mégis, nem
fogják megtárgyalni, mert mit kell tárgyalmi arról, amit mindenki tud. Az alosztályvezető
nagyon széplelkű ember: nem látja görög tüzüktől a hullafoltokat. Teljes tisztelettel...
Gyuri jó szándékú ember − mondom magamban s nem az őrnagynak. Amennyire
ismerem magam, még engem sem vezet semmiféle rossz szándék. Kispap koromban
hallhattam Schütz Antal figyelmeztetését: önmagukkal ne vitatkozzanak! Ezért aztán egy
hónapra abba hagyom ezt a témát. Hátha valamelyik olvasóm megszólal, s megtudom tőle,
hogy min kell lemérnem egy mozgalom életét? Azokon, amiken én akarnám, vagy azokon,
amiken Bisztrai Gyuri méri?

Azaz: kell az Isten Országának még csoporttalálkozó, lelkigyakorlat? Vagy minden
időnket nyugodtan felemésztheti a pénzkeresés? Vagy mindent rosszul látok?
Budavári, 2002. július 20.
Valójában a Péter-Pálhavi napló a június 23-ig történteket rögzítette, amikor is a Györgygyerekekből az a három, aki nem látható a 24. Napló címlapján, megtett egy újabb lépést:
szentségeket vettek fel: gyóntak, áldoztak, keresztvíz alá hajtották fejüket Hova és merre felé
tették lépéseiket? Ki tudja!? Nagy a szülők hatalma is, felelőssége is, kockázatvállalása is.
Hatalma: ők mondják meg gyermekeiknek − méghozzá hitető erővel − mi az igaz, mi a
jó, mi a szép. Felelőssége: sohasem szabadul meg a gyermek az első három év benyomásaitól
(imprinting), amelyek meghatározóak. Van olyan szülő is, aki félve nyúl hozzá gyermeke
lelkéhez, s van olyan is − mert biztos a hitében −, aki mindent megtesz azért, hogy erősen
belenyomja gyermeke lelkébe, aminek igaz és üdvösséges voltáról meg van győződve. A
szülők kockázatvállalása is nagy: az elmúlt napokban egy nyolcgyerekes anya kocsijával
utaztam Budapestre: arról számolt be, hogy egyetlen felnőtt gyerekük sem mutat a Bokor és
Egyház iránt érdeklődést, pedig elkötelezett életet éltek és élnek párjával.
A Bokor nem állíthat ki nagyobb szegénységi bizonyítványt magáról, mint azzal, hogy a
családjaikban nevelkedő gyermekek nem kívánják követni szüleik életútját. Mivel nem kevés
család mutat ilyen szegénységi bizonyítványt is, próbáljuk magyarázni a jelenséget. Talán
etetjük is magunkat. Magyarázat vagy magunkat etetés-e, amikor ezt mondjuk: ahogy az első
és másik nemzedék lázadt szülei hagyományos kereszténysége ellen, úgy lázadunk mi a
Bokorban tanultak ellen?
Az első nemzedékhez tartozom. Én nem lázadtam. Édesapám 1970-ben halt meg, de
szamizdatban olvasta még a KIO köteteit: ő semmiképpen sem gondolta, hogy fellázadtam
volna az ellen, amire nevelt. A 40-es évek legbuzgóbbjai szüleik tudtával jártak hozzám. A
második nemzedékben Jenőt, Ildit, Zsuzsát, Imrét sem tiltották a szülei. Gyurit se, akinek a
szülei helyet is találtak a Bokor egyik csoportjában. Így aztán ha a harmadik nemzedék lázad
valami ellen, ennek oka aligha a nemzedékváltás. Hanem mi? Mondjam meg? Kimondom − a
harmadik nemzedékből valakiknek a fogalmazásában: Bennünket nem paliznak be, mint
szüleinket Gyurka és nem Gyurka bácsi. Persze ez csak olyan hasra-ütős, summás
összefoglalás. De talán kiindulási hipotézise lehet legsúlyosabb sebünk okának. Talán. Nem
adnám egy vak lóért, ha ebben tisztán láthatnék.
- Ha vak lovat nem is adnál, de mit adnál? Ha valaki száz harmadik-nemzedékbeli
fiataltól, akik nem járnak csoportba, megkérdezné, hogy miért tudja elképzelni és élni az
életet csoportba járás nélkül, hát ezért nem keveset adnék. Aki vállalkozik erre a feladatra,
keressen meg, s biztosan meg tudunk majd egyezni a fizetségben. Ha az illető szociológus
volna, Kamarás Pista minden bizonnyal szívesen fogadná a témát doktori értekezésnek is.
Sajnos, nekem ilyenre nincs képesítésem, de a megjelentetés a Koinóniában, könyvjutalom, s
még talán egyéb is − biztosítva. Kosztolányi írt egyszer egy verset a fiáról. A fiút jól
ismertem. Három évvel felettem járt a pesti piaristáknál. Ezt írta róla az apja:
Budavári, 2002. július 21.
26-án elkezdődött a nyaram második lelkigyakorlata. Jóska a Koránról, Sz. Botond a
buddhizmusról, és B. Péter meg arról adott elő, hogy a II. vatikáni Zsinat szelleme mennyire
kedvez vagy nem kedvez az emberi jogoknak – határok nélkül (human rights without
frontiers). Magam pedig elmélkedtem a négy napon. Tízen voltunk összesen, meg a kívülről
jött előadók. Békességes volt. Az átlag-életkor − alighanem hetven felett. Ily korban már
nyugodtabbak, akik fiatalabb korukban is nyugodtak. Az ötödik nap reggelén megírtuk záróelmélkedésünket. Én ezt:

Istenem! Annyi év, annyi év, / A szerelem tart-e még? – kérdezem Babitscsal magamtól.
S nem tudom, hogy válaszolhatom-e rá Attilát idézve: Talpig nehéz hűségben? Ennyi év után
a rendesebb Jézus-tanítványok már mind vértanúk. Én kanalazom-e kevéssé forrón a levest,
vagy korunkra megokosodott-e a Sátán, s tudja már, hogy csínján kell bánni a gyilkolással,
inkább rohasztani kell, mert az sokkal hatásosabb.
Tegnap délután az előadásomra (Mit akart Jézus Ország címén csinálni?) kapott reflexiókra – válaszok helyett – csak Ady-verseket tudtam olvasni. Olyasféléket, mint: Most pedig
elnémulunk:
Csókolj szájon, szép húgom: Este. / Némíts le és hord szét a hírt.
Hogy bátyád, a hangos szavú, / Dalait daccal befejezte.
S most mondja el utólszor másnak, / Milyen kevés öröme volt
Ennek a bolond dalolásnak. / Csókol szájon szép húgom: Este
...
Most már minden, mindenki éljen, / Éljenek az ékes szavak,
De Ady Endre nem beszél, / De Ady Endre ne beszéljen.
Bujdosson el, ha tudja merre, / Felejtse el, hogy mit akart,
Piros szíve kék-holtra verve: / most már minden, mindenki éljen.
Meg más ehhez hasonlókat is, hogy valamelyest közömbösítsem magamban gondolataim
fogadtatását. Ma már, egy nappal később, tudok annyi mondani, hogy negyven évig azért is
tudtam a válaszokat, mert igent mondtatok arra, amit kínáltam. Miért tudtatok akkor igent
mondani? Mert fiatalok voltatok. S ha gondosan kielemeznénk a tanítvány szó összes
újszövetségi előfordulásait, szolidan megállapítható lenne szavunk srác jelentéstartalma is.
’52-ben Kalotai Kuliék tanyáján a debreceni határban egyedül én voltam a magam 34
évemmel − öreg, felnőtt- s Jézus-korú. Ti tíz-tizenöt évvel fiatalabbak voltatok. ’76-ban,
amikor bíborost látogattunk, negyvenes éveitekben jártatok, de a látogatók derék hada húsz
évvel fiatalabb voltak nálatok, s ők hozták ki az ÁVÓ hálójában vergődő szerencsétlen
bíborosból az aligha akart szót: Maguk túl jót akarnak! Baracskára is húszévesek mentek.
Találhatok én ma ki akármit. Jézusra sem tisztes nagyapák és ért korú szülők − akiket a
tizenévesek leősöznek − bólintottak rá... Bujdosson el, ha tudja merre...!
Ha egy jezsuita megvénül, s munkára alkalmatlanná lesz, az év elejére készített status
domus-ba (a ház tagjainak névsora) beírják a neve mellé: orat pro societate (imádkozik a
jezsuitákért). Ha majd megvénülök, erre szakosítom magam. De akkor is azért, hogy aki
tudja, merre van a hazánk útja, az találjon tizenéveseket, akik rábólintanak arra, amit tud, s
legyen a Bokorban újabb negyven esztendő, amikor tudjuk, hogy mi a jó, meg hogy mit jelent
szeretni. Mert az imádság arra való. hogy megtegyük Isten akaratát!!!
Addig meg mondom változatlanul, amit tudok. Pontosabban: ha van, aki meghallgatja. S
hallgatom, amit Jóska-Botond-Péter mondanak. Mert történt azért valami körükben e hatvan
év alatt. Bekerült az üdvtörténetbe, ami eddigelé a pogányság s az istentelenség c. fejezetben
volt található. Mi? Ha az emberi természet egyenlő az Isten magát megmutatásával, a
kinyilatkoztatással, akkor Szókrátész és Buddha, az illuminátizmus és a Kommunista
Kiáltvány is − azaz minden nemes emberi szándék − abba a könyvbe való, amelyikbe Izajás
és Jézus szavait találjuk... a szentírásba. A Tamás evangélium felteszi Jézusnak a kérdést,
hogy mikor jön el az Isten Országa. S Jézus válasza: amikor a kettő eggyé lesz. Mert más
juhai is vannak. Azokat is el kell hoznia, hogy egy akol legyen és egy pásztor. Mi történt a
Bokorban? Csak annyi, hogy egybelátjuk a Lélektől meghatározott embereket s ezek vörös
fonalát a történelemben. Azokét, akiket elődeink hajlamosak voltak az emberi történelem
különböző s egymásra lövöldöző barikádjaira utasítani.
Magamnak meg csak ennyit: amikor mondom, amit mondanom kell, nem kell feltétlenül
szétzavarnom azokat, akik az elmúlt félszázad folyamán hűségeseknek bizonyultak. Nem
akarom szétzavarni őket. De nekik is meg kell érteniök: Nem mondhatok kevesebbet, mint

amennyit belülről hallok. Azt hiszem, hogy Isten Szentlelkétől hallom, amit hallok. Lehet,
hogy csak a buta/okos fejemtől hallom. Nem tudom megkülönböztetni a kettőt. Ha majd a
semmibe fullad szavam, ebből tanulhatok, ha tudok.
Eddig volt az elmélkedésem a – mise után sorra kerülő – lelkigyakorlat-záráshoz. Kilencre
aztán átmentünk a templomba vasárnapi misére. Ott volt a falu népe − tízen, s ott voltunk mi
is tízen − az első nemzedékből. S átjöttek Bokorligetről az ott lelkigyakorlatozó
székesfehérváriak − húszan. Ők a második nemzedékhez tartoztak, s nekik a debreceni Laci és
Rita adták a lelkigyakorlatot. S amikor kezdtem volna a szentmisét, bejött tíz számomra ismeretlen fiatal, akik két hétig Budaváriban táboroznak. Rita, amikor mise után elbúcsúztunk,
azt mondta, hogy megint sikerült megríkatnom Lacit, aki pedig elmúlt már 50 éves.
Hogy mit mondtam? Csak azt, hogy sem az első nemzedéket, sem a másodikat el nem
tudom bolondítani, mert az Jézusnak sem sikerült. De itt van egy harmadik nemzedék, s
otthon vannak a gyermekeitek, az unokáitok, akik még elbolondíthatók. Akiket Jézus még
elszerethet az apjától s az anyjától, miként Jakabot és Jánost Szalómétól és Zebedeustól. Azért
tudta elszeretni őket, mert fiatal szívükkel még képesek voltak szóba állni a jézusi szóval: aki
az apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Ezt tekergettem egy negyed óráig, amíg csak Lacinak ki nem csordult a könnye. Miért? Alighanem az otthoniakra
gondolt: a Mátéra, Sárára meg a másik háromra, akiket Jézus elszerethet tőlük...! Ahogyan jó
ötven éve elszerette nagyapjukat s nagyanyjukat mind a két ágon. Mert a két nagyapa és a
két nagyanya − jó ötven éve − a kezdetek java fiatalságához tartozott. Hogy is hívták őket?
Béla, Eci, Dénes, Elvira − ma már mindegyikük hetven és nyolcvan között.
Budavári, 2002. július 22.
A lelkigyakorlatot követő kedden lejött János és Márta, hogy damil-kaszával rendet
teremtsenek a kertben. A fejünkben is igyekeztünk erre. Míg kaszáltak, én lekopogtattam,
amire jutottam János előző este elmondott ötlete nyomán – már mint arra, hogy templomot
kellene építeni.
Nagyon fontos, hogy megmaradjon a havi két alkalommal szentmisére összejövő tábor –
Inárcson és Budán, vagy akárhol. A Jóisten gondoskodhat arról, hogy legyen Feri bácsi szövegének folytatója, legyenek folytatói, s így érdemes legyen továbbra is összejönni. Ha nem is
lenne egészen olyan, csak valamivel gyengébb lenne a folytató, ez a nép akkor is együtt
marad már, mert Feri bácsi szava, egyénisége összehozta, egybeamalgámozta őket.
Fel lehetne vetni a két misetalálkozó és a Hangtábor résztvevői előtt a kérdést: maradhat-e
a helybiztosításnak a jelenlegi formája, vagy építenünk kell magunknak egy helyet, ahol
összejöhetünk szentmisére. Úgy tetszik, hogy építenünk kell egy olyan helyet, amelyben −
miként saját lakásunkban −, azt tesszük, amit akarunk; mert a titkosan szentelt pap templomi
szolgálatának megakadályozására egyházunk hierarchiája kivédhetetlen lépéseket tehet. Jobb
megelőzni a fenyegető bajt, tehát építsünk egy helyet, ahol nyugodtan misézhet, akinek
miséjén részt akarunk venni.
Havi hat óra terembérlete − ennyi óra kell a két szentmisére − nagyon sok pénzbe kerülhet, és ezt hónapról-hónapra kidobáljuk az ablakon. Nem dobnánk ki semmit az ablakon,
ha építkeznénk. Ez János alapötlete. Csakhogy építkezni − csak a kapacitás teljes kihasználása
esetén szabad. Havi hat óra helyett, havi 30x24, azaz 720 órára kell igénybe vennünk azt,
amit építünk. Ezen a megépítendő helyen valakinek-valakiknek közülünk ott kellene lakniok,
s ott valami Isten országa épülését szolgáló feladatot kellene végezniök valakikkel, valakiken.
Hajléktalanokkal, gyerekeken? Akárkikkel, akárkiken.
Számomra úgy tetszik, hogy nem vághatjuk ketté Jézust: a tanító és gyógyító Jézusra azzal,
hogy nekünk az első fele, a tanító Jézus elég. Jézus hiába tanított volna, oda se figyeltek volna
rá. De odafigyeltek rá, mert gyógyított. Ne gondoljuk, hogy van olyan szöveg, amely
mindörökre feltétlenül nyerő. De ha nem kiskorúságban tartani, hanem gondolkodásra

akarunk nevelni, akkor mindig lesz meghallgatásra érdemes szövegünk, mint Jézusnak! De
erre tartósan csak akkor fognak valakik odafigyelni, ha megtaláljuk a jézusi gyógyítási
szolgálat mai megfelelőjét. Másképpen: a tiszta jézusi szöveg − amely a mennyei Atya
akaratáról szól −, csak akkor tart meg, ha meg is tesszük a mennyei Atya akaratát. A
szövegelés nagyon fontos, de kevés. Ha egy szövegnek enélkül is hatása van, csak azért lehet,
mert a Sátán hagyja, hogy nyugodtan szolgáljuk a Mammont meg a Hatalmat, meg a
Gyilkolást. Ha egy szövegnek enélkül is hatása van, biztos, hogy a szöveg alibi szöveg...
biztos, hogy nem jézusi szöveg... biztos, hogy a megtévesztés Lelke ihleti azt. Meg kell végre
találnunk azt a tevékenységet, amit Prakash, Böjte Csaba és mások megtaláltak már. Jobb, ha
ma találjuk meg, mint holnap. Kössük össze az egyik jót a másikkal!
Ezt írtam le, amíg a kertben kaszáltak, s azóta eltelt három hét. Igaz ez, amit írtam? Durván
kétezer éve csinálja az egyház egyfolytában ennek az ellenkezőjét: misézik és szentséget
szolgáltat ki a templomokban. A Bokron is látom már az egyoldalú tanítás-hangsúly minden
rossz következményét: minek jöjjünk össze..., úgy is tudjuk már, hogy mit − nem tudunk,
vagy nem akarunk megtenni! Az egyoldalú szövegelésnek, akár tiszta tudóskodás az, akár
meg van spékelve imádsággal − nincsen maradandó városa. Maradandó várost csak úgy
építhetünk, ha megtaláljuk, ami a Jézus-korabeli gyógyításnak mai megfelelője. Mért nem
találjuk meg? Miért csak elemzünk és szépen énekelünk. Egy pár év hangolás után ez még
talán nem ötlik szembe, de hatvan év bokorolás után kiabál és nyomasztó. Ennek a szónak
kell hangzania nyomukban, ahol járunk: Mindent helyesen cselekedett! A süketeket is hallókká
teszi, a némákat is beszélőkké.
A hegyen épült város − nem templom, hanem város. Város, amelyben emberek élnek,
dolgoznak és szeretnek, és csodálkoznak rajtunk.
Budavári, 2002. július 23.
Pokorny, a Fidesz elnöke, megtudta, hogy apját beszervezték, mielőtt még ő maga, a
pártelnök, megszületett volna. Ilyen múlttal Pokorny nem kíván tovább pártelnök lenni. Aki
fia egy (kényszer)beszervezett embernek − annak politikai alkalmatlanságát tekintsük első
fokú politikai alkalmatlanságnak. Kényszerbeszervezett embernek (nem a fiának, hanem
magamagának) lenni − gondolom, ez valamivel súlyosabb eset; mondjuk hát ezt másod fokú
politikai alkalmatlanságnak. Valakiket kényszeríteni arra, hogy beszervezettek legyenek, ez
meg olyan munkaviszony, amelyik még súlyosabb elbírálás alá esik; nevezzük ezt
harmadfokú politikai alkalmatlanságnak. Kiállni egy olyan bolsevista politikai rendért
(amelyet ügynökként szolgálni nem illendő), s ezt tette nyolcszázezer magyar állampolgár,
aki tagja volt a kommunista pártnak akik nyíltan, felemelt fejjel, önként s dalolva foglaltak
állást amellett a politikai rend mellett, amelyért a beszervezők és beszervezettek csak mély
titokban dolgoztak... Ez a nyílt azonosulás a bolsevizmussal, valamivel még súlyosabb politikai alkalmatlanságnak tetszik számomra az eddigieknél; nevezzük ezt negyedfokú alkalmatlanságnak. Pártvezetőségi tagnak lenni pedig legyen ötödfokú politikai alkalmatlanság. A
központi bizottság tagjának lenni − legyen hatodfokú politikai alkalmatlanság. A politbüro
tagjának lenni − legyen hetedfokú politikai alkalmatlanság arra, hogy valaki szerepet
kaphasson rendszerváltozás után egy demokratikus politikai rendben.
Hogy ki volt párttag, pártvezetőségi tag, a központi vagy politikai bizottság tagja −
köztudott, nincs is semmi baj velük, rendszerváltozás után lehetnek akár miniszterelnökök is.
Nyíltan vállalják múltjukat, semmi gáncs és megvetés nem érheti őket (tíz-húszezer magyar
béke-időben legyilkolásáért sem), sőt, kormányférfiakká segítheti őket a választó nép akarata
(alighanem a szavazó táborukat is nyomja a felelősségtudat a gyilkolásért). Nem értem,
hogyan tehet politikailag alkalmatlanná valakit az a tényállás, hogy a/ a kommunista párt
szolgálatában beszervezés volt a munkaviszonya, hogy b/ a kommunista párt kényszerítése
következtében elvállalta, hogy ügynökként jelentést készítsen arról, hogy kik az ellenségei a

kommunista rendszernek, hogy c/ fia annak, aki jelentéseket készített. Azért nem értem, mert
mindezekkel a tevékenységekkel csak szolgálták azokat, akiknek megítélésével a nemzet
egyetemének semmi baja, akik még akár miniszterelnökök is lehetnek. Mit számít az a tízhúszezer hulla?! Ha rendszerváltozás után miniszterelnök lehet a hetedfokú politikai alkalmatlanság hordozója, mért van baj a piti első, másod és harmadfokú alkalmatlanságok
hordozóival? Erre az mondatik, hogy fel kell fedni mindenkinek a múltját. Csodálatosképpen
ezt a felfedést tizenhárom év óta folyamatosam megakadályozzák az összes számba jöhető
erők, a kommunisták is, mások is. Ugyan miért?
Nem lehetett mindenki párttag. De lehetett akárki beszervezett. S beszervezettnek lenni –
ez jelentette a másodfokú védettséget az elmúlt félszázadban. Még beszervezettnek sem lenni,
ez egyet jelentett a tökéletes deklasszáltsággal és kiszolgáltatottsággal. Ezért nincs mód arra,
hogy a rendszerváltás 13. évében elrendelődjék, hogy öntsünk tisztavizet a pohárba, s lássuk,
kik voltak a másodrendű állampolgárok. Csak nem fognak az összes kedvezményezettek
erkölcsi bizonyítványt kiállítani a nem-kedvezményezettek (akik nem volt sem párttagok, sem
beszervezettek) számára! Nem az az érdekes, hogy kik voltak beszervezve, hanem az, hogy
kik nem voltak beszervezve! Egy árva sajka ring a Márvány-tengeren. Az elég nagy lesz
Neked és minden népednek tiszteletre méltó Konstantin! − mondja a csausz Herczeg Ferenc
Bizáncában. Nem akarjuk látni, hogy alig volt az urak között be nem szervezett ember az
országban.
Volt egy kiemelkedően tehetséges tanítványom. Felkerestem, amikor kijöttem a börtönből.
Kutató orvos volt. Megkérdeztem: Jancsikám, hogyhogy még nem vagy egyetemi tanár? Ezt
válaszolta: Nem kapok patkányokat a kísérleteimhez, nem tudok publikálni. Aki még
beszervezett sem volt, nem kapott patkányt, s nem tudott tehetségtelenebb, párttag
kartársaival lépést tartani. Körön kívülre került. Hülyének minősült. Volt egyszer egy társadalom. Tízezreket kivégeztek, százezreket börtönbe zártak, s milliókat megfélemlítettek.
Akik nem voltak hajlandók betörni, azoknak meg pusztulniok kellett... akár úgy is, hogy nem
kaptak patkányokat.
Látjátuk feleim, mik vogymuk? Párttagok és beszervezettek... vagy akik elhullottak a
történelem országútján. E harmadik csoportnak nincs politikai ereje kikövetelni az átvilágítást. Az első kettőnek pedig kemény érdeke, hogy ki ne lehessen mutatni azt, amit ebben az
országban egyébként mindenki tud: ha el akarta kerülni az alulérvényesülést, párttagnak vagy
beszervezettnek kellett lennie. Ha nem volt hajlandó erkölcsileg elrohadni, fizikailag kellett
elrohadnia. Sírnánk is, zokognánk is, ha megtudnók, hogy kik mindenkik voltak beszervezve.
Olyanok is, akikről igazán nem gondoltuk volna! Bénult emberek, akik életük végéig
rettegnek, hogy egyszer kiderül róluk, ami miatt nincs nyugodt álmuk, ami miatt ma is rendre
visszaszorítják saját magukat is: legyen kisebb a bukásom, ha kitudódik, hogy én is az voltam.
Mérhetetlen bűne az egyházak hierarchiáinak, hogy mindent megtesznek azért, hogy ne
legyen átvilágítás. Ugyan miért jár így el? Hogy nyugodtan fenségeskedhessék. (Van nyugodtsága, lehet nyugalma?)
Azt hiszem, hogy a fenti szövegeket − ha világosan akarok látni a társadalmat a múltban
és jelenben is meghatározó erőviszonyok terében − meg kell tudnom fogalmazni vagy
legalábbis tudomásul kell vennem. Olyan ez, mint hogy Jézus rókának mondta Heródest, s
vakoknak és vakok vezetőinek mondta az egész vallási, hierarchikus nómenklatúrát. Nem
Országtól idegen a valóság egészét látni. Nagyon nagy baj volna, ha egy Bokor-beli társaságban ez politikai ellentétet szülne. Ha mégis ezt eredményezi, ez arra mutat, hogy valaki
valamilyen irányban el van kötelezve. Pedig aki Jézushoz tartozik, annak nem lehet politikai
elkötelezettsége. Miért? Mert a politika mindig valakinek az érdekeit akarja képviselni
valakikkel szemben. Mindenekelőtt a politikus érdekeit. Jézus tanítványai pedig mossák a
másik ember lábát. (Kell-e mondani, hogy volt Széchenyi, Deák, Petőfi is; hogy lehetnek e

területen tiszta emberek is? Kell-e mondani, hogy maga a szavazás nem jelent még politikai
elkötelezettséget?)
Budavári, 2002. július 24.
A IX. ág lelkigyakorlatán hármat elmélkedtem, s lefoglaltam a szombat délután egészét
arra, hogy Mit is akart Jézus Ország címén csinálni. Amikor kimondtam a kommunára
vonatkozó mondatot, K. Mari − közderültséget kiváltva − megszólalt: Megérkeztünk. Én
pedig megígértem, hogy legközelebb majd akkor teszek róla említést, ha már meglesz; előbb
nem. B. Laci kimondott egy mondatot, amely megkönnyítette a dolgomat: A Bokor leült! − A
záró elmélkedésem pedig ez volt: Szentek legyetek, ahogy én is szent vagyok! - ez prédikáció.
Szent legyek, mint ahogy az Isten szent − ez már az elmélkedés hangja. A Bokor leült. Ebben
részem van nekem is. ’89-ben a nyüzsgés kezdődött: könyvkiadások, hazai, európai és amerikai előadó körutak. Más meg másban kezdett nyüzsgésbe. Az enyémnek megfelelően? Nem
tudom, de akkor kellett volna a C-lelkigyakorlat. Ha nem is 40 napos, legalább egyhetes.
Boldognak és boldogtalannak a Bokorból, napi két elmélkedéssel, két órás csendekkel és
körbe imádkozásokkal. Kérdezni és megtudakolni, hogy mit akarsz tőlünk az új körülmények
között. Mindannyian azt tudtuk akkoriban magunkról, hogy nagyon fontos dolgaink vannak, s
alighanem feltételeztük magunkról azt is, hogy az Isten dolgait csináljuk. Csak éppen a
rágondolás lett kevesebbé.
Nem kár keseregni a múltakon, bizony nem! Előre kiszámíthattuk volna, hogy most
következik a Bokor életében a leülés. Amikor a tanulás + imádságra szánt idő s energia
megkevesbedik, s megnő az akármiféle aktivitásra szánt idő, akkor előbb-utóbb bekövetkezik
a leülés. Ha ezt tudtuk volna 13 éve előre, alighanem többre jutottunk volna. Kellett volna a
negyven nap. Legalább valakiknek. Köztük kellett volna lennem. Pótlom, amit elmulasztottam. Beírtam a noteszomba: augusztus 23-án 18 órakor itt, Budaváriban, templomi
szentmisével egyhetes lelkigyakorlatba kezdek. Vége augusztus 30-án este a 18 órai templomi
szentmisén. Az elmélkedéseket azok tartják, akik eljönnek rá. Ezennel meghirdetem. Nálam
lehet jelentkezni, hogyha elérnők a húszas létszámot, új időpontot tűzhessünk ki. Én akkor is
megtartom magamnak, ha senki sem jelentkezik rá.
Mit várok tőle? Csak azt, hogy, megtudjam, mit vár tőlem az Isten – még hátralevő
éveimben (Vannak még? Mért ne lennének?). 1950-ben, amikor a kommunisták visszaadtak
két piarista gimnáziumot, Sík Sándor megkeresett: kellene nekem Pestre egy jó magyar tanár!
Kaptam gondolkodási időt, és nem hagytam ott Debrecent és a csoportokat, a Bokor első
nemzedékét − még a szerelmetes magyar órák kedvéért sem. Azóta, 52 év óta, egyenes az út,
s mondhatnám: no problem! Azaz hogy van, mert a Bokor leült. Nekem mit kell tennem, hogy
felálljon? Ezt meg kell tudakolnom: Isten hozzám csak saját fejemen-szívemen és Bokorbeli
testvéreim szaván keresztül tud − tapasztalataim szerint − szólni. Összesen ennyi az
elhatározásom, hogy ezt a hetet rászánom. Szóljon az Isten, ha akar! Biztosan szól. A
lényegéhez tartozik, hogy szól. Meghalljam, ha meg tudom hallani!
Július 6-án hangzott el ez a szöveg. Kicsit döbbenve olvasom. De jó, hogy olvashatom. Ki
fogom hirdetni Sopronban, a Nagytáboron. (Inkább csak cédulát tennék ki róla.) S mondom is
annak, akivel találkozom. Persze, ha magamban leszek, engem akkor is kötelez. Nem!
Megajándékoz, kitűntet, boldoggá tesz.
A szentmisén megint sokan voltunk. Nemcsak mi, a húsz lelkigyakorlatozó, hanem még a
pasaréti hittanosok szüleinek a csoportja is, közel ugyanennyien. Harangozás közben érkeztek
három kocsival. Mint megtudtam, a Szentantalfa fölötti Szent Balázs romtemplom melletti
villában volt a szálláshelyük. A mise végén hirdettem, hogy Pestre kell mennem, s ezért
hétfőn s kedden nem lesz szentmise. Ajánlkoztak, hogy felvisznek. Fel is vittek. A jó két órás
út alatt nem került elő teológiai téma, bár a legkényesebb témákat érintettem a
szentbeszédben,. Úgy láttam: igaz katolikusok, akiknek még az sem árt, hogy engem hall-

gatnak. Megajándékoztam őket bőven Naplóval, Koinóniával. Mondtam, hogy Pasarét közelében Ady ligeten misézem vasárnaponként szeptembertől júniusig. Újabb lehetőség? Isten
megadhatja, ha a Lélek meg tud szólalni bennük. Szólaljon! Tudjon! Engedjék!
Budavári, 2002. július 25.
Két kiadó is etet már jó egy éve, hogy kiadják a Naplót. Végül is egyikük megvallotta,
hogy nincsen pénzük rá, de a másik megígérte, hogy legkésőbb október végéig megjelenteti
mind a 24 füzetet. Szerződés még nincs: nem kell utánamennem, mert postán küldi. Még nem
jött meg. Nyugtával dicsérd a napot!
Szerdán nagy öröm ért. Eljött hozzám egy fiatal pár; nagyjából húsz évvel ezelőtt eskettem őket. Mondtam értük és nekik egy szép misét is. Annyira bízom benne, hogy túljutnak
minden nehézségen. A magyar név megint szép lesz, s a gyerekek, akik bőven vannak,
élvezhetik az áldott békét. A szülőkét, amely a gyerekeknek eső és napsugár és minden javak
foglalatja.
Csütörtökre jöttek megint a lelkigyakorlatozók. Gizike egri népéhez csatlakozva István
és Márta Inárcsról és Józsi Lőrinciből. Pár esztendeje szerzett nép. Aranyosak is. Nagyon jó
volt velük lenni. Persze itt is kellett záró elmélkedést csinálnom. Ezt:
Azt kell írnom, amivel a szívem tele. Tízünkkel van tele. Ez a tíz ember Dombi Feritől
érintett nép. Miért érintethette meg őket Feri? Mert az Isten megérintette Ferit. Miért érintette
meg Ferit az Isten? Azért mert hagyta, hogy az Isten megérintse őt. Nem magasztalása ez
Ferinek a személyi kultusz stílusában és módjára, csak következménye a valóságnak, amelyet
mindenki megtapasztalhat sajátmagában. Mi ez?
Ember vagyok, az Isten teremtménye, Jézusnak testvére és Isten Lelkének hárfája, zeneszerszáma. Rajtam játszhatik az Isten! Olyan zenei vagy nem-zenei remekművet hozhat ki
belőlem, amilyet akar, s amilyet engedek neki. Lehetek az Isten Beethovenje vagy Kodály
Zoltánja. Elmondhatom, mert jól ismerem Ferit, hogy nem volt Ferinek egész életében más
ambíciója, csakhogy az Istennek megfeleljen, csakhogy az Isten intimusa (bizalmasa) legyen,
csakhogy olyan éneket tudjon énekelni róla... Milyet? Nem ő mondja, én mondom: Olyan
éneket énekelt a 45 Hang-könyvben, amilyen még senkinek sem sikerült, s egyszeriben
meghódította vele az egész magyar nyelvterületet. S nem az okosokat és bölcseket, hanem a
kicsinyeket!
Isten nem terem selejtet. Mi tízen sem tartozunk Isten e meg nem levő kategóriájába.
Jézus azt mondta a Tizenkettőnek, hogy ők is tenni fogják, amiket Jézus tesz, sőt még nagyobbakat is annál. Rá nk is és bármely nemzedékre is érvényes ez. Isten nem produkálta két
ezer éve a csúcsot. A történelem pedig − korábban sem, ekkortól fogva sem − nem lefelémenet a gödörbe. Én hiszek az Isten Országában, és nem címkézem rá a Sátánra az Isten
teremtette ember világot. Még szebb lapoknak kell következniök az emberiség történelem
könyvében. Isten lapjainak!
S hogy így legyen, az Testvéreim, az én felelősségem, a te felelősséged, a mi tízünk
felelőssége. A tanítvány tehet különb dolgokat is, mint a Mestere. És mindenkinek tanítvánnyá kell lennie. Ezt Jézus találta ki. Hogyan tudta kitalálni? Tanulmányozta magán és
magában, a szíve mélyén − az Istent. Nem kedvelem az elitizmust: Minden ember király a
szívében és Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem − mondom Gellért Oszkár és Ady Endre
nyomán, s közben Jézusra gondolok.
Dombi Feri azért írhatta meg a Hang-könyveket,
mert nem volt más ambíciója, minthogy ilyen könyveket írjon. Erre volt készület az élete 70
esztendőn keresztül. Mi mit írunk meg és minek az erejében?
Mély hála van a szívemben, mert testvéreim – e három nap alatt is – megértették, ami
engem mozgat Feléd. S nagyon bízom bennük, hogy ennek nyomán ki tudják munkálni
magukban, ami őket mozgatja Feléd. Ha ezt megtalálják, életük végéig lesz mondanivalójuk,

amellyel egybe tudják szeretni Isten népét. A tanítványnak tanítóvá kell fejlődnie. Ez az élet
meg az Ország rendje. Amen.
Budavári, 2002. július 26.
Ezek után nagy hajtás következett. Hétfőn reggel busszal felutaztam az ájultató melegben,
mert délután négykor a Mag-közösségek nyári találkozója a Városmajorban. Félháromtól
jöttek azok, akikkel megbeszéltem. Összesen 11-en voltunk, s négyen kimentették magukat.
Zenét nem tudtam szolgáltatni, mert nem akart hangot adni a számítógépem, s nálam
jártasabbak sem tudták megszólaltatni. Helyette felolvastam Wass Alberttől valamit. A
funtineli boszorkányt nem olvashattam fel, mert az három kötet. De tele vagyok ezzel a
három kötettel, a napokban fejeztem be az olvasást, s okvetlenül írni akarok valamit róla. De
előbb el akarom olvasni, amit már írtak róla. Több mint 40 éve írta. S ami írt, az ma már az
irodalomtörténeté. Kicsit szégyellem, hogy ennyire hűtlen lettem eredeti szakmámhoz, s csak
most vettem kezembe ezt a nagyon nem mindennapi írást. Okvetlenül belekerül az én magyar
szentírásomba. Három kötet helyett csak egy verset olvastam fel tőle, de ez a pár sor is
árulkodik szerzőjéről − Hontalanság hitvallása:
Hontalan vagyok, / Mert vallom, hogy a gondolat szabad,
Mert hazám ott van a Kárpátok alatt / És népem a magyar.
Hontalan vagyok / mert hirdetem, hogy testvér minden ember
S hogy egymásra kell leljen végre egyszer / mindenki, aki jót akar.
Hontalan vagyok / mert hiszek jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben / és Istenben, kié a diadal.
Hontalan vagyok / de vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet
És maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel ember és magyar.
Felolvasás után szép sorjában ki-ki előadta azt, amit hozott. A sorrendet az szabta meg és
segítette, hogy kinek mikor ment a vonatja-buszja. Felmerült az az igény, hogy a vidékről
feljárókhoz alkalmazkodjunk az időpont kijelölésében. Majd szeptemberben határozunk.
Esetleg 1 vagy 1,30 órakor fog kezdődni a Mag-félszárnyasok találkozója, amely lecserélheti
a nevét erre: Mag − vidékiek. S a másik közösségnek a neve lehet: Mag − budaiak. Ezeké a
megszokott időben, 4 órakor. A végére 11-ből hatan maradtunk, s ekkor olvastam fel Ráduly
János levelét a megbocsátásról – a Koinónia legutóbbi számából. Hatalmas vita kerekedett ki
belőle. A befejező imádságban többen hálát adtak egy nagyon jól sikerült találkozóért.
Másnap majd 20 órát dolgoztam egyfolytában, mert nem sikerült az éjszakai alvás. De
ennek következtében szerda délelőttre elkészült a Koinónia augusztus-szeptemberi dupla
száma. Nagyon sok jó írás van benne. S örülök, hogy felfedeztem egy prózaistát, s lehozhattam regényének egy részletét. Megoldódott a nyomdába juttatás is, mert szerda reggel
telefonált Anikó, aki hajlandó volt velem együtt kivinni a Koinónia-anyagot a nyomdába.
Ezek után a délutáni sebes vonattal leutazhattam, s megtelefonálhattam a lent nyaraló húgomnak és Évike, keresztlányomnak, hogy várjanak Zánkán a vasútnál. Ha már ott volt az
állomásnál a Balaton, meg is fürödtem. Este félnyolckor. Az idén először. Most tehettem: nem
volt programom, s fürödtem. Jókor, mert másnap már beborult. Anikó elvállalta, hogy − míg
én barátkozom a Balatonnal − elhozza a nyomdából csütörtök reggel a Koinóniát.
Csütörtök este miséztem a templomban, majd hazamentem megnézni a soros kajak- s
kenu-eredményket. Hamarosan jött kocsival Pestről Ráduly János, akinek felesége és két fia
két és fél hónapot Franciaországban nyaral a nagypapánál, nagymamánál. Jánost gyorsan
befogtuk Livivel s Terivel a bridge-partiba. Másnap reggel lógott az eső lába, s így 18 év után
első ízben János kocsijával felhajtottunk a Szent Balázs romhoz. Igen tekintélyes középkori
templomrom − 4 kilométerre tőlünk, jó magosan, fenn a hegyen Az Árpádkorban a magyarok
Szerettek hegyet mászni? Ennek még utánanézünk. Délután levitt János Zánkára, mert Pestre

Kellett utaznom, hogy szombat délre Csongrádon legyek a Hang-táborban - záró miség
mondani. De hát Csongrádra már vinni kellett a Koinónia legfrissebb számát is, s ezért Anikó
elhozta azt szombat reggel hozzám, s kocsijával kirepített a népligeti új buszpályaudvarra,
ahonnan légkondicionált emeletes busz szállított két és félóra alatt Csongrádra Kecskeméten, Kiskúnfélegyházán keresztül.
Ott meg várt a kocsijával Deák Zoli, s benne a Hang-könyvek tartalom-és helymutatóját
készítő ózdi Katóka, s a mise színhelyére szállítottak. Megy ez kérem gyorsan. Lehet
röpködni, mert van kocsija Rádulynak, Sztupovszkinak, Deáknak, s még be is engedik a
szegény embert, aki ily módon repülhet ide s oda, meg ahova akar és viszik
A misét annak rendje és módja szerint elmondtam. Még a prédikációt is. Ezen törtem
egész előző héten a fejemet, s hogy el ne felejtsem, amit kitaláltam, leírtam. Csongrádon csak
felolvastam, most meg két billentyű megnyomásával ide parancsolom. A címe pedig:
A konkoly.
Csak itt, Máté 13. fejeztében, kerül elő a konkoly szó. Csak Jézus ajkára adva. Ezenfelül
sehol és sohasem kerül elő − az Ószövetségben sem, egyetlen egyszer sem. Még maga Jézus
sem használja − másutt, e konkoly-példabeszéden kívül. Van ennek valami oka? Azt hiszem:
igen. Ez az ok túl van a példabeszéd alap-mondanivalóján. S mi ez a mondanivaló? Az, hogy
véletlenül se verekedjünk ám, mert a legjobb szándék mellett is ütjük majd még azt is, akit
nem akarunk: kiszaggatnátok vele együtt a búzát is! Túl van azon is, hogy a verekedést
hagyjuk csak a világvégére, és hagyjuk csak az Emberfia angyalaira: akik gonoszságot
cselekszenek, azokat tüzes kemencébe dobják: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Túl azon
is, hogy ejnye-ejnye, ti, angyalok! Nem tudjátok, hogy az Emberfia országában nem illik
verekedni, fájdalmat meg örök bánatot okozni! S ezt még akkor is tudhatnák, ha irgalmasan
nem az Emberfia angyalait (aggelos), hanem küldötteit − fordítok. A küldötteknek is illenék
tudniok, mit lehet és mit nem lehet tenni. Zsuzsa te, János te, nem bánthatsz senkit, akár Jézus
angyalának, akár küldöttjének mondod magad!
− Csak ideát nem szabad verekedni? Odaát már szabad? − kérdezem.
− Nekünk alighanem odaát se szabad, de hát Jézus angyalai és küldöttei − ezek egészen
más tészta! − válaszolnák.
− Ezeknek miért szabad? − kérdezem ismét. Mi nem vagyunk Jézus angyalai meg küldöttei? Ha még nem vagyunk, akkor még nem szabad verekednünk. De ha megnövünk, s
tényleg az angyalai és küldöttei leszünk, akkor már verekedhetünk − ahogy csak belefér?
Azt akarom mondani, hogy van gondom az alap-mondanivalóval is. De ez az alapmondanivaló ott van a jézusi tanításban másutt is. Ott is, ahol nem esik szó konkolyról.
Mi
lesz a sorsuk azoknak, akik földi életükben nem tanultak meg szeretni? A tüzes kemence?
Tudom, hogy egyesek mást válaszolnak: leszületsz és leszületsz, és újra leszületsz, ameddig
csak meg nem tanulsz szeretni! De Jézus mért emlegette a sírást és fogcsikorgatást? S az
egyház miért imádkoztatja velünk a szentmise kánonjában: Támaszd fel őket mind a végső
napon? Mindet? Igen, mindet: azt is, aki már megtanult szeretni és azt is, aki még nem!
Elég volna mindez gondnak egy fél Hang-táborra! S nagyon valószínű, hogy a tábor
végére se lennénk sokkal okosabbak. Miért? Mert amikor eszünkkel át is lépnénk az ideát
meg az odaát határát − rendre az a helyzet, hogy keveset okosodunk! Ezért aztán inkább most
se lépjük át! Inkább válaszolok a példabeszéd alap-mondanivalóján inneni problémára: azaz
arra, hogy mi lehet az oka-foka annak, hogy Jézus itt és csak itt beszél konkolyról Ki és mi a
konkoly?
Az Emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtik országából mindazt, ami megbotránkoztató, és mindazokat, akik gonoszságot cselekszenek − olvassuk. Tessék? Az Országából?
Az Emberfia Országából? Hát vannak ott ilyenek? Az ő országa nem az övéinek az országa?
Nem azoké, akik nem botránkoztatnak meg másokat? Nem azoké, akik nem cselekszenek
másokkal gonoszságot? Az Emberfia országa nem azoké a derék polgároké, akiket nem tiszte

sem angyalnak, sem küldöttnek tüzes kemencébe hajítani? E kérdészuhatagra a választ elolvashatjátok odahaza a KIO 31a numerusában. Én csak annyit árulok el az ott leírtakból,
hogy Jézus ezt a példabeszédet még akkor mondta a tanítványoknak, amikor még őket csak
Izrael elveszett juhaihoz küldte, s nem akkor, amikor ezt parancsolta nekik: Tegyetek
tanítványokká minden nemzetet.
A galileai esztendő közepén hangzott el a példabeszéd, amikor még Jézus nem szakadt el
a maga új-Izrael koncepciójától. Mi ez a koncepció? Az, hogy itt még Izrael országa és az ő
országa még egy és ugyanazt az országot jelentik. Ez a koncepció Fülöp Cezáreájában ér
véget, amikor Simonból Péter lesz, akire Jézus már ráépítheti az ő országát, az egyházat.
Azt állítom ezzel, hogy Jézus valóságos ember volt, tapasztalatai voltak, s ezek hatására
változtak és alakultak is nézetei. Amikor a konkoly-példabeszédet fogalmazza, akkor még
minden zsidónak az a dolga, hogy becsatlakozzék Jézushoz. Jézus azonban tapasztalja, hogy
nem minden zsidó csatlakozik be hozzája, s a tanítványokat arra okítja, hogy ezeknek a be
nem csatlakozó zsidóknak ne tekerjék ki a nyakukat, majd kitekerik az angyalok. Ez az alapmondanivaló a példabeszéd tanításának egyik, és jól fogható eleme. De van egy másik is.
Van itt egy koncepció: minden zsidó ide való! S van egy tapasztalat: nem minden zsidó
jön hozzám, nem mind ide való. Ebben az alaphelyzetben születik meg a példabeszéd. Milyen
zsidó az, aki idevaló, de mégsem idevaló? Az ellenség, az ördög vetésének eredménye: ő a
konkoly! Egy nem nyilvánvaló ellenség, mert akkor vetette el magját az ördög, amikor a
magvető aludt. Ez az oka, hogy egyszerre csak váratlanul feltűnik a konkoly. A konkoly tehát
olyan ellenség, akinek nem az volna a dolga, hogy ellenség legyen, hanem hogy
hozzátartozzék a házam népéhez, hogy jó barátom legyen. A konkoly az az ember, akinek igazán nem illenék ellenségnek lenni. A konkoly közénk való, köztünk született, saját kutyánk
kölyke. Olyan ellenség, akinek nem illenék ellenségnek lennie.
Mindenkinek számolnia kell a konkollyal. Mert mindannyiunk életében van egy kör,
amelynek tagjaitól várjuk és elvárjuk, hogy jó mag, búza, a mennyek országának lányai és fiai
legyenek. S úgy látjuk-tapasztaljuk, hogy a körnek nem minden tagja jó mag és búza és fialánya a mennyek országának. Legyen egyértelmű, amit mondok. A kör lehet: Izrael házának
elveszett és el-nem-veszett juhai. De lehet Árpád házának elveszett és el-nem-veszett juhai is.
És a kör lehet szűkebb: lehet kisded nyáj is. Hívhatják Hangnak, Bokornak, Jézus Szíve
Brigádnak, akármi másnak is. És lehet még tágabb is: nevezhetjük katolikus vagy református
egyháznak is. És rendre megismétlődik, hogy felüti fejét a konkoly, azaz hogy valakik nem
odavalók, pedig odavalóknak kellene lenniök.
Nagyon ritkán gondolunk ilyenkor magunkra, sokkal inkább másokra. Tudjuk ezt jól saját
magunkról is. Minden túlzó alázat nélkül is tudhatjuk Van erre egy történetem a Fiorettiből
Szent Ferencről, aki folyton sír, s ezt észreveszik a testvérei:
− Mért sírsz?
− A bűneim miatt.
− Te, aki Itália legnagyobb élő szentje vagy?
− Ha Itália legutolsó bérgyilkosa − ez a brávó − annyi kegyelmet kapott volna mint én,
sokkal többre jutott volna!
Nem vitázunk Szent Ferenccel, mert rólunk senki sem állítja, hogy Magyarország legnagyobb élő szentjei köztünk volnának találhatók. De ha bizonyos szituációban az így vagy
úgy megnevezett körökben van konkoly, akkor felmerülhet az a kérdés, hogy vajon nem én
vagyok-e Uram, a konkoly.
1. Szent Ferenc mintha szóba állt volna azzal az eshetőséggel, hogy ő a konkoly. A
konkoly egyik legveszedelmesebb tulajdonsága, hogy nem áll ezzel az eshetőséggel szóba.
Szomorú példája ennek Kaifás: dehogy is gondolt arra, hogy ő konkoly volna! Ajánlatos
vizsgálódási energiáim nagyobb részét arra fordítani, hogy nem én vagyok-e a konkoly, s
ennek következtében igen késedelmes leszek annak a megállapitásában, hogy valamelyik

testvérem volna a konkoly. Jézus Judást sem lökte ki a közösségből. Félő, hogy az a konkoly,
aki el akarna távolítani valakit a közösségböl.
2. A Nemecsek − A Pál-utcai fiúkból − biztosan nem konkoly. Mert a Nemecsek minden
felmerülő közlegényi feladatot ellát. Viszont félő, hogy konkoly az, aki nem talál feladatot
magának, és olyan feladatokat akar betölteni a közösségben, amelyekre nem kérik meg. Félő,
hogy konkoly vagyok, ha irígykedem arra, aki testvéreim bizalmát bírja. Félő, hogy konkoly
vagyok, ha nem vagyok megelégedve azzal a megbecsültségi mértékkel, amellyel megmérnek. A tanítványoknak is folyton azzal volt bajuk, hogy ki a nagyobb a másiknál. Jézus
eligazította őket: az a nagyobb, aki mossa a másik lábát.
3. A szegénység, a szegénység, a szegénység és nem a pénz, a pénz, a pénz ment meg attól,
hogy konkoly legyek. Minél gazdagabb vagyok, minél többet költök magamra, s enyéimre,
annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy kakukkfióka vagyok. Ha éjjel-nappal olyasmin
jár az eszem, hogyan tudnék valami Böjte Csaba-féle művet létrehozni Magyarországon,
aligha vagyok konkoly. Aki létre hoz valami ilyesmit, annak közösségi pecséttel ellátott
diplomát készítünk arról, hogy ő aztán nem konkoly. Én is boldogan aláírom. Csak már
írhatnám!
4. Életünk harmadát átalusszuk, életünk második harmadában dolgozunk − pénzt keresve.
Van két tuti tippem a kitalálásra, a választandó foglalkozásra. Ingyenes gyógyítás és ingyenes
tanítás mellett nem valószínű, hogy konkoly vagyok. Ez az egyik, Biztos, ami biztos alapon,
jó ha megkérdezem legalább magamtól, hogy a foglalkozásomat, ha ma és itt élne, Jézus
vállalná-e! Ez a második.
5. Mindenkinek módja van összeállítani a maga számára egy kérdés-sorozatot: Mikor nem
vagyok konkoly? Jó munkát!
Budavári, 2002. július 27.
Délután kettő körül kezdődött a szentmise. Félnégyre biztosan készek voltunk vele. Utána
talán szundítottam is. Aztán átmentem Erikáékhoz a szomszédba, ahol megtudtam, hogy az a
fiú, akinek születését M. Gabi keírja regényében − és a Koinónia legfrissebb számában − az ő
apukája vagy nagypapája volt. Aztán Gódorékhoz mentem, s láttam egy epekövet is, meg
kaptam feketét is. Aztán vacsora is volt, s este valamikor elkezdődött a tábor-záró gálaműsor.
Ennek éjfél előtt lett vége. Megható volt, hogy mindenki szerepelt rajta, s megható volt, hogy
mindenki igyekezett adni magából valamit testvéreinek. Szeretet és művészet − ez a kettő
lengte be az estét.
Nagyon elfáradtam, s tudtam, hogy aludni csak sokára fogok tudni. Bebújtam ágyamba, s
beletemetkeztem Wass Albert Hagyatékába − biztosítva ezzel, hogy nem kell beszélgetnem, s
elnyugodhatok. Nem sokat ért az éjszaka, túl voltam fáradva. Félhat körül keltem. S vártam
Juhos Bandit. Kundra Pistának haza kellett jönnie a táborból, s Bandi Évikével együtt,
azazhogy a kocsijuk vitt engem Tihanyba. Hát oda minek? Szeredai Orsi − azt hiszem, jelen
pillanatban kilenc gyermek mamája − megkeresett az előző héten, s meg is talált telefonon
Budaváriban. S elmondta, hogy nyaralnak vagy százan Tihanyban, s elkészült már az apáti
templomrom (Sajkod határában), s miséznék-e abban szombaton vagy vasárnap − ez lenne a
nyaralás vége; vasárnap délután indulnak hazafelé. Mondtam Orsinak, hogy szombaton
Csongrádon misézek, de vasárnap misézhetek Tihanyban, mondja meg a legkésőbbi
időpontot, amikor még jó nekik. Azt mondta, hogy féltizenkettő. Ezt mondtam én is
Bandinak, de okosan. Hogy van féltizenkettő okosan mondva? Így: TIZENEGYKOR
kezdődik a mise.
Bandi repesztett. Olykor százhússzal is a Csongrád és Tihany között épült autópályán.
Szerencsére rendőr nem jár arra. Egy párszor meg is álltunk − sárgadinnyét venni, A repesztés
meg okosságom következtében negyedtizenkettőre ott voltunk a romtemplomnál, Bandiéktól
búcsút vettem, s kapkodás nélkül elkezdtem másodperc-pontosan az Orsi által megállapított

időpontban a misét. Ott volt rajta a harmadik nemzedék apraja. S mert apraja, ennek folytán a
30 és 50 év közötti ősök is. Gyuri és Évi, Laci és Orsi, Géza és Lívia, Pisti és Zsuzsa, Péter és
Kati, Tádé és Bea, és még sokan mások.
A harmadik nemzedék ministrált és felolvasott. K. Ágota nagy biztonsággal mozgott,
ötleteket adott... Mióta megkereszteltem, hatalmasat változott. De lehet, hogy már előtte is
ilyen pompás kislány volt. Akit férjül választ majd magának, jól kösse fel a felkötni valókat.
Pontban félegyre befejeztem a misét. A konkolyról semmit sem mondtam, de megkockáztattam azt a nézetet, hogy Jézus pedagógiai szándékkal csak ijesztgetett minket a tüzes
kemencével, amely semmiképpen sem látszik a nap és az eső adományok folytatásnak a
gonoszak és a hamisak javára. A hívek mondták − nem pusztán felolvasták! − az Egyetemes
könyörgéseket. Egy Tádé nevű hívő mintha azt imádkozta volna, hogy azért csak kerüljük el,
hogy konkoly legyünk. Üzenet-értéke volt a könyörgésnek: be ne dőljünk az olyan szentírásértelmezéseknek, hogy nincsen tüzes kemence, meg a konkolyt abba belehajigáló angyalok
sincsenek.
Invitáltak ebédre is. Csak annyit mondtam rá, hogy szeretnék mihamarabb otthon lenni.
Félóra alatt kocsit kerítettek, másik fél óra alatt hazarepítettek. Félkettőkor ebédeltem,
pihentem, s este hat órakor ötödmagammal miséztem a budavári templomban. Nemcsak
száznak lehet misézni. Azért voltunk öten, mert telefonban megbeszélve átjött egy házaspár
Kapolcsról. A másik három: a pap, a kántor és Erzsike. A házaspár mise után be is jött
beszélgetni, valamit eszegetni. Alkonyodáskor mentek haza. Veszprémben tanít az egyetemen
az asszony angolt; a teológusoknak, kispapoknak is. Ezen a nyelven beszél férjével is, aki
holland. Az asszony unokája tanítgatja a nagypapát magyarra, de a siker még nem teljes. A
hölgy ismer közülünk mindenkit: Tsönt, Korinekéket, Kocsi Gyurit. Szeretne jönni az asszony
lelkigyakorlatra. Felkínáltam neki egy dátumot. Nem volt jó, valami hagyományőrző táborba
kell mennie. Így még van időm elbeszélgetni vele arról, hogy kit hívunk lelkigyakorlatra. Azt,
aki közösségbe akar kerülni.
Budavári, 2002. július 28.
Hétfőn hullafáradt voltam, nem is miséztem, elmentem gombászni a monoszlai erdőbe.
Egyetlen gombát sem találtam, de testileg jól elfáradtam, s kedden meg szerdán tudtam már
dolgozni. Mit? A jelen Naplót írtam. Kedden csak misére álltam fel a géptől. Kettesben miséztem. Egy Szentantalfáról jött, ott minden bizonnyal nyaraló hölggyel, aki otthonosan
mozog a templomban, tud harangozni, válaszolni, ismer minden éneket, s azt is tudja, hogy
mikor kell csöngetni. Szerdán újra jött, de akkor már négyen voltunk. S most csütörtök reggel:
várom estére a hétvégi lelkigyakorlatozókat, s eszembe jutnak az évfordulók.
Ötven éve vitt el az ávó (’52-8-28). Húsz éve határolta el magát tőlem egyházam (’82-6-9).
Öt éve jelentette ki ugyanő: megszűntek a korlátozó intézkedések (’97-9-17). S mióta
megszűntem piarista tanár lenni (’48-6-30), egyfolytában másodrendű állampolgár, majd
hamarosan egyházpolgár is lettem; immár 54 esztendeje. Mert elsőrendű állampolgár csak az,
aki tagja vagy beépítettje a bolsevik pártnak. A szellemi elit nem lehet meg ezek nélkül.
Kivételek vannak, lehetnek, de a rendszerváltozás utáni erők mind abból lettek, hogy ők
maguk vagy az ősök megjárták ezt a nem-hadak útját: tagfelvétel vagy legalább rendőrségi
beszervezés.
Egy éve nagyon zokon vették valakik tőlem, hogy a papság 95%át beszervezettnek véltem.
A Pokorny-ügy arról beszél, hogy a civil társadalomban sem lehetett nagyon más a helyzet.
Három nyilatkozat rendet teremthetne. Az egyiket tennék a ’89-es Központi Bizottság még
élő tagjai. Valahogy így: Olyan piszok világot kényszerítettek ránk Moszkvából, hogy csak
akkor éreztük magunkat úgy-ahogy Moszkvától, s hazánk lányaitól-fiaitól biztonságban, ha
lefélemlítettük az országot, s aki jót akart magának, az párttag vagy rendőrségtől beszervezett
személlyé lett. A másodikat tennék az egyházak jelen vezetői: Régen volt, amikor még

vértanúk tudtunk lennie. Ezerötszáz esztendőn keresztül lobogtak a máglyák, s azokat mi
gyújtottuk meg az eretnekek alatt. Vértanúnak lenni ilyen múlt után olyan proli dolog, mi
elszoktunk tőle. Kiegyezünk hát minden hatalommal. Azon az áron, amelyen lehetséges. A
harmadikat pedig az Értelmiségiek Szakszervezetének Szövetsége (ÉSZSZ) tenné:
Segédmunkások, takarítónők, szakmunkások megélhettek a maguk szakmájukból, de mi nem
kaptunk patkányt, ha nem tettük meg a kellő lépéseket. Megtettük, mert élni akartunk. Nem
akartunk alulérvényesülni.
Ha nem okoskodtam volna, ötven éve, nem vitt volna el az Ávó. Ha tanultam volna az
elvivésből, nem ült volna felettem össze az inkvizíció. Ha okosabb lettem volna, nem kellett
volna öt éve püspökeimnek azt nyilatkozniok, hogy megszűntek a korlátozó intézkedések, s
nem kellene továbbra is korlátozniok személyemet minden erejükkel. S el se tudom gondolni,
hogy milyen az a B. Gy., aki nem okoskodik, meg aki tanul valamit abból, amit a hatalmasok
csinálnak. Biztosan rá se ismernék.
Budavári, 2002. július 29.
Istenem! Ezen a nyáron ez volt az ötödik lelkigyakorlatom. Mindegyik végén írtam záró
elmélkedést. Mi kapott ezen az ötödiken hangsúlyt? Az, hogy el kell menni az Ágihoz? Nem.
Hanem az, hogy Áginak vagy másnak ki kell találnia valamit. Valamit, amire legalább egy
testvér − az első − rácsodálkozik. Odamegy és megkérdezi tőle: Segíthetek. Odamegy és ott
ragad. Kitalálni valamit, amiről azt gondolod, hogy az a szántóföldbe rejtett kincs, az a
drágakő, amelyért mész és eladod mindened, csak azért, hogy a kincset megszerezhessed.
Csak azt nem tudom, mire várok? Csak azt nem tudom, hogy miért várom mástól, amit
magamnak kellene kitalálnom. ’89-ben azt mondtam itt, Budaváriban a bruderhofiak vezetőjének kérdésére, hogy a 70. életéven túl nem kezdem el. Miért? − válaszolta. Ahogy
minket, ötünket, elláttál, abból úgy látjuk, hogy alkalmas vagy rá. Akkor nem tudtam válaszolni neki. Ma már tudnék. Ellátni tudnék valakiket, de még nem tudom, hogy mit kell
csinálniok; még nem találtam ki, hogy mit kell csinálnom, amire meghívhatnám őket. Bútorgyártásra nem akarom használni őket. Jézus sem halászati társaságot alapított. Emberhalászatra szakosította a Tizenkettőt.
Hol az a bolt, ahol megmondják. Beírtam már a noteszomba a nyári harmadik vagy negyedik lelkigyakorlat után. Mit? Azt, hogy elmegyek a pusztába. Mikor 2002. augusztus 23án 18 órakor a budavári esti szentmisével. S meddig maradok? Augusztus 30-án este 18 órai
szentmiséig. E nyolc szentmise keretében s a köztük levő 23-23 órákban csak arról fogok
spekulálni, imádkozni, hogy mit kellene megtalálnom, kitalálnom, amit elkezdenék, s amihez
csatlakozhatna, aki akarna.
Egy hetes lelkigyakorlat Budaváriban
2002. augusztus 23-án, pénteken kezdődik a 18 órai templomi szentmisével,
s befejeződik augusztus 30-án, pénteken a 18 órai szentmisével.
A lelkigyakorlatot a lelkigyakorlatozók tartják maguknak/egymásnak:
az eddigi tervek szerint délelőtt és délután is egy-egy elmélkedés, legalább 2 órás csend,
majd körima – teljes szilencium.
Hálózsákot és szentírást kell hozni.
Költség: 4000 Ft.
8272 Óbudavár, Fő u. 25; tel. 87/479-003
Mintha 13 év óta egyfolytában várnám a sült galambot. Csak induljon meg a szekér, a másé,
majd felkapaszkodom rá. Nem indult meg a más szekere. Ekkora történelemi bevágást
eddigelé hiába vártam mástól. Azt hiszem, egyikünk sem várhatja a másiktól, hogy elindítsa a
szekeret. Mindegyikünk megszólítva kell érezze magát az Istentől: Neked kell elkezdened!
Azaz nekem. Nekem azért, mert 84 évemmel már rengeteg tapasztalatot halmoztam fel.
Neked, mert 19 éveddel rengeteg még benned a rugalmasság, az érzékenység, az újra, a Lélek

hangjára figyelésre − az öregek megcsontosádásával, oszteoporózisával ellentétben. Neked,
mert nem vagy se fiatal, se öreg, mert 44-45 éveddel tapasztalod is van, s rugalmasságod is
van. A kezdést ne címkézhetem, nem oszthatom le senki másra. Neked kell kezdened. Nekem
kell kezdenem. Nem várhatsz másra. Nem várhatok senki másra.
Uram, Istenem, ez a tegnap délutáni beszélgetésünk eredménye. Ez világosodott meg
bennem. S már meg is van a szükségképpeni párja: amit másképp fogok csinálni az életemben! Ez az augusztus 23-ával kezdődő hét, amelyben birkózom majd Istennel, el nem
engedve őt, amíg meg nem áld engem, Ez lesz az első másság! Az egy hét imádkozás majd
megmondja, hogy minek kell még változnia.
S még azt kell elmondanom, hogy mivel van tele a szívem. Azzal, hogy e három nap alatt
ebben a tíz emberben itt volt az egész teljesség. Két testvér az Bokor első nemzedékének a
korosztályából, három a második nemzedék korosztályából és öt a harmdadik nemzedékéből.
Az első két nemzedékkel bőven találkozom, De a harmadikkal ritkán és nem az 50 %
nagyságrendjében. Legyen áldott 2002. máj. 18 és Magyartés, amikor és ahol Böbe és Ági
elmondták, hogy jönnének lelkigyakorlatra Óbudavárra. Mindig akkor történhetik valami,
amikor Isten, az ő gondolata találkozik a tizen-huszonévesekkel. S áldd meg Uram, hogy
ezzel az öt fiatallal találkozni tudtam. Add meg, hogy módom legyen még látni, s hallani őket,
hogy lássam, miként mozdul Isten Lelke azokban, akik több mint félszázaddal később álltak
be az aratásba, mint én.
Budavári, 2002. július 30.
Jöttek a Faragók, meg Évike, akinek 50. születésnapját ünnepeltük. Kamilla nővéremnek
meg a 85. születésnapját megyek holnap köszönteni. 1917-ben született, Anyuka akkor 20 s
Apuka 24 éves volt, Ha élnének, 105 és 109 évesek volnának. Csak dédunokájuk van. Három
nemzedék telik ki száz évből.
Újabb három nemzedék szüleimtől visszafele: Kazinczyt viszik Kufsteinbe. Újabb három:
Rákóczi kibontja a szabadság zászlaját. Újabb három: a gönci prédikátor kiadja a Vizsolyi
Bibliát. Újabb: Nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Újabb: magyar király,
Zsigmond, lesz a német-római császár. Újabb: itt vannak az Anjouk. Újabb: megírja valaki a
Halotti beszédet. Újabb: Szent László horvát király is lesz. Újabb: Vajk felnégyeli Koppányt.
Újabb: Árpád seregei a Dunánál.
És mi lesz 2l00-ban, újabb három nemzedék múltán? Nevetséges lesz a korábbi európai
történelem: a népek és vallások csatái? Lényegében ugyanaz lesz, ami volt?, csak... és nem
tudom befejezni a mondatot. És mi lesz az egyházzal, az egyházakkal? A „történelmiekkel”
meg a szektáknak minősülőkkel? És mi lesz a katolikus egyház mozgalmaival, vagy ahogyan
ma mondják: lelkiségi irányzataival? És mi lesz az olyan irányzatokkal, amelyek azt hirdetik,
hogy az egyházak az elmúlt kétezer esztendőben elárulták Jézus eszméit. Ha nem égetik el ez
irányzatok képviselőit, már pedig az elégetés fölött alighanem eljárt az idő, akkor megnőnek,
vagy nevetségesen kicsiny szekták maradnak, vagy egészen eltűnnek, mert az ő tagjaik is
többet akarnak birtokolni mint mások, s ezt belátva, felhagynak korábbi újító
esetlenkedéseikkel.
Budavári, 2002. július 31.
Közel 40 éve írtam. Szabadságot vettem ki, hogy leírhassam. Bandi bácsi érdeklődött
gondolataim filozófiai alapjai iránt. Nem gépbe írtam. Még tartott a „fogadalmam”, hogy
többet géppel nem írok, indigót nem használok, mert féltem egy újabb életfogytiglani ítélettől.
S most van itt a Napló végén pár szabad lapom. Mi lenne, ha leközölnék belőle valamennyit?!
Címe:
A DINAMIKUS LÉTKAREGÓRIA ÚTJÁN
I. A LÉT

a. Létállítmányok
Vannak egyetemes létállítmányok. Következnek magának a létnek mivoltából. Aki létet
mond, bármifélét is, állítja róla mindenek előtt a létezést (van). És azt is, hogy ennek a létező
létnek valamiféle léttartalommal kell bírnia. Hiszen mindig valami az, ami létezik. Aki létet
mond tehát, létezést és léttartalmat (valami) állít. S van még egy harmadik létállítmányunk is.
A lét egészéről, annak bármekkora területéről vagy konkrét darabjáról állítható és állítandó,
hogy egy. A lét egésze egy. A tapasztalható lét egy. S a házam mögötti gyümölcsös vagy
őszibarackfa is egy. Ez az állítmány egyetemesen elválaszthatatlan a léttől. Úgy tetszik, a
létnek három ilyen egyetemes létállítmánya van.
b. Értékállítmányok: Igaz
Vannak egyetemes értékállítmányok. A létállítmány a létnek az állítmánya önmagáról: létezem, valami és egy vagyok. Az értékállítmány a létet észlelő szellemnek az állítása a létről.
Ha elkészül állításával, akkor megvan a létállítmány.
A létnek akár egésze, akár annak egy adott darabja szükségképpen megegyezik önmagával.
Éppen az – ami. És semmiképpen sem más valami. Magában hordja az önmagával való
azonosságot. Nem más, mint ami. Nem lehet más, mint ami. Nem tud tévedni, sem hazudni.
Nem téves, nem hazug. Hanem éppen az, ami; tehát igaz. Ez a létnek első és alapvető
értékállítmánya. Érték-, és nem létállítmánya a létnek, mert önmagában a lét azonos
önmagával, a tudat számára azonban feladatot jelent a létet annak megismerni, ami. A feladatot lehet rosszul is végeznünk: értelmi elégtelenségből téves, erkölcsi elégtelenségből
pedig hazug lehet a tudat megalkotta állítmány. De lehet igaz is. Amikor a szellem a létet
éppen annak látja – ami. Tévedésből, hazugságból mondhatja a vizsgálódó szellem a valóságot nem annak, ami, hanem valami másnak is. Ez esetben a szellem nem jut el az értékállítmányhoz, amely az igaz. Ami létezik, az szűkségképpen megegyezik önmagával, tehát
igaz. Az első létállítmánynak (létezik) következménye az első értékállítmány (igaz). /?/
c. Értékállítmányok: Jó
Van más értékállítmányunk is. A szellem következő észlelése, hogy a lét – amely
szükségképpen valami, s amely szükségképpen valamilyen tartalommal bír – nem
haszontalan. Valamire jó. S ez a következő egyetemes értékállítmányunk. Értékállítmány,
mert a tudattal rendelkező lét számára feladatot jelent, hogy a lét ne maradjon felhasználatlan.
A lét mutathatja önmagát a tudat számára – akár értelmi, akár erkölcsi elégtelenségből –
felhasználhatatlannak is: semmire sem valónak, rossznak. A tudat elégtelensége esetén
semmire sem használható és rossz lesz az állítmány. De ha megbirkózik feladatával, az
értékre el tud jutni, akkor megszerzi a második egyetemes értékállítmányt: minden, ami van,
valamire jó. A valami – jó. A léttartalom – jó. E második értékállítmánynak látni valóan a
második létállítmány az alapja. Miként az első értékállítmánynak az első létállítmány látszott
az alapjának.
d. Értékállítmányok: Szép
A harmadik egyetemes értékállítmányt a harmadik egyetemes létállítmány kínálja fel. Ha
egyszer a lét egy, akkor a lét a tudat számára körülhatároltságot, bezártságot, alakot, képet, s
mindezt összefoglalva egységet kínál fel. S e felkínálás a tudat számára ismét feladatot,
törekvést jelent. Meglátni az egységeket, az elhatároló vonalakat meglátni a létben, vagy aktív
módon kiformálni ezeket az egységeket, hogy magunk választotta alakokat, körvonalakat,
képeket mutasson nekünk az immár saját szellemünktől is formált lét. Mert nemcsak megismerni és felhasználni igénye a tudatnak, hanem a lét alakítására is törekszik. Benne van a
létben az alak, a forma, csak meglátni és továbbformálni kell. Ez a létalapja a harmadik
egyetemes értékállítmánynak: annak, hogy a lét szép. Szép, de a tudat értelmi, erkölcsi,
érzelmi elégtelensége folytán a szépet meglátni is, kiformálni is – ugyanúgy feladat, akár csak
az előbbi kettő: a jó s igaz. A tudat elégtelensége ezt az értéket sem látja meg. Azt, hogy
minden, ami van, szép is. Csak szem kell hozzá meglátni.

A létről beszéltünk idáig. Akárminő rendű is legyen a lét, az elmondottak benne vannak a
létben. Aki létet mond, ezeket mind mondania kell.
II. A TAPASZTALATI LÉT
S most lássuk a létnek egy tartományát, a tapasztalati létrendet, amely olyan állítmányokat is
rejt magában, amelyek a bármilyen, az akárminő rendű lét fogalmában nem találhatók meg.
/Aki lét és tapasztalati lét között nem ismer különbségeket, egyvégtében veszi különböztetés
nélkül a fentieket s az ezután következőket./
a. Mennyiség
A tapasztalati létrend alapvető állítmánya: a térbeli elhelyezkedés, ami a háromdimenziójú
kiterjedtséget jelenti. Ezzel együtt jár a mérhetőség, s nyomában az összes mérhető fizikai
tulajdonság. E létrenden belül minden lét valamennyi, ennek minden megnyilvánulását
összefoglalja a mennyiség állítmánya. A tapasztalati létrend állítmányait, melyeket csupán egy
konkrét létrendről, a tapasztalati létrendről állítunk, nevezzük – megkülönböztetendő az
egyetemes létállítmányoktól – kategóriáknak.
b. Minőség
E konkrét tapasztalati létrendben a létezők meghatározott minőségekkel rendelkeznek.
Élettelen vagy élő lét. Az elsőn belül szervetlen vagy szerves lét és ezeken belül ilyen vagy
olyan elem, keverék, vegyület jelzik a minőségeket. A másodikon, az élőn belül egy sereg
külön osztály található, melynek összefoglalói: a növényi, az állati s az emberi lét. A következő kategória tehát a minőség, amely magában hordozza a fentebb differenciálatlanul vett
léttartalom különbözőségeit.
c. Változás
Hogy a tapasztalati létrend egyes elemei, egyedei összefüggésben, vonatkozásban vannak
egymással, hogy térbeli-mennyiségi és minőségi összefüggésekben és vonatkozásokban –
mindez folyik az egység egyetemes létállítmányából és a fenti két kategóriából. Új
kategóriaként jelentkezik a lét változása. A tapasztalati létrend vonatkozásai ugyanis nemcsak
holt, statikus vonatkozások, aminő pl. két egymásmelletti felület, négyzetcentiméter
vonatkozása egymáshoz egy tetszőleges síkon, hanem dinamikus vonatkozások is. A tapasztalati létrend harmadik kategóriája (a létrenden belüli egyetemes állítmánya) a változás, a
Hérakleitosz meglátta szüntelenül folyó átalakulás. Az elmúlt, a jelen s az elkövetkező pillanat összefüggése és vonatkozása, amelyben valami valamilyen állapoton keresztül állandóan
valami mássá lesz – ez a változás. S e változás folyik a tapasztalati létrendnek az előbbi
kategóriákban adott tulajdonságaiból: ezek következtében van – a változás. Ezek
magyarázzák.
Aki változást mond, okságot is mond. A korábbi állapot az ok. A későbbi a következmény. E
három kategória konkretizálja és megkülönbözteti a tapasztalati létet az akárminő léttől.
d. Kezdet nélküli változás sor
S most igazolom a tapasztalati és az akárminő lét közötti megkülönböztetést. A tapasztalati
létrend egyetemes állítmánya a változás. Minden tapasztalati valóságnak a jelen állapottól
különböző múltja van. A tapasztalati létrend egésze változás-sor. Állítom, hogy e változássornak kezdete van. Azon az alapon, hogy a kezdet-nélküli változás-sor lehetetlen. A kezdet
nélküli változás-sor a múlt irányában a végét-elejét el nem érhető végtelenbe nyúlnék. S ami
elérhetetlen a múlt irányában, az onnantól hasonlóképpen el nem juthat a jelenig. Ha tehát a
tapasztalati létrend kezdet nélküli, akkor a tapasztalati létrend nincs. Ha egy időbeli pálya
innen odáig, a jelentől a kezdetig nem járható, ugyan így nem járható meg a múltból a jelen
felé. A végtelen számú kézen keresztül ment tízforintos sohasem ütheti meg a markomat, a
végtelen számú állapoton keresztül alakult kozmosz nem érheti meg a jelent. A kezdet nélküli
változás-sor abszurd ellentmondás.
e. A tapasztalati létrend végső oka

A tapasztalati létrend változás-sor. Véges számú állapotokon keresztül ért el tehát a mához,
véges számú évek adják meg korát. Van tehát kezdete, meg van benne az első állapot, amely a
nem lét után következett. A tapasztalati létrendtől okságra nevelt ember kérdezni kénytelen.
Miféle lét okolja meg létesítését? A vele azonos lét nem okol, nem magyaráz. Odébb tolja a
kérdést, hátrább a múltba. Hiszen a vele azonos lét szintén kezdetes. S akkor annak kezdetét
kell kérdeznünk.
E tapasztalati létrend oka csak egy tőle különböző létrend lehet: nem tapasztalati. Van-e mód
a tapasztalati létrendet létesítő nem tapasztalati létrendről többet is megtudnunk? Van.
Tagadnunk kell róla mindazt, ami a tapasztalati létrend magát megokolni nem tudásának
szükségképpeni velejárója. Állítani kell róla mindazt, ami kell ahhoz, hogy elégségesen
megokolja a tapasztalati létrendet.
Nézzük előbb az elsőt. A nem-tapasztalati létrend nem lehet változó, hiszen akkor kezdetes, s
így maga is megokolásra szorul. Változatlan, kezdettelen, s magamagát megokoló, tehát
önmagától való létnek kell lennie. Ha a tapasztalati létrend időbeli, ez a végső okként szolgáló
nem-tapasztalati lét csak időt nem ismerő, időtelen lehet. Azok a minőségek, melyek a
tapasztalati létrend változásait magyarázzák, hasonlóképpen idegenek tőle. Más minőségű,
mint a tapasztalati lét. Felette valószínű, hogy a tapasztalati létrend ez elsőül említett
kategóriája, a mennyiség is idegen tőle, de ezt itt még el nem dönthetjük.
Előbb meg kell ismernünk a tapasztalati létrend változásainak tartalmát.
III. A VÁLTOZÁS
A tapasztalati világ változik. Mit eredményez, művel ez a változás? Keressük meg a változás
kategóriájának legfőbb osztályait. Mikben foglalhatók össze a tapasztalati létrend változásai?
Ezekhez a legfőbb osztályokhoz a tapasztalati létrend jelenségeinek elemzése révén juthatunk
el. A tapasztalati létrend jelenségeit a következőkben e létrend egymásra épülő létfokain
vizsgáljuk. Külön az élettelen, külön az élők, s ezen belül a növényi, állati és emberi létfok
jelenségeit.
a. Az élettelen világ
Az élettelen világnak, miként az egyetemes létnek is, állítmánya az: egy. Egyedek alkotják,
akár egy uránérc-darab, akár a Hargita hegye, akár a Csendes-óceán vagy egy pohárnyi
folyadék. A természettudomány megmaradásukat tanítja: egyediségüket, annak mennyiségét
és minőségét változtatva, de megmaradnak. Ez az anyag megmaradásának elve. Ez még nem
osztálya a változás kategóriájának, ez még egy a változással. De alapvetőt mond a változás
irányáról. A tapasztalati létrend úgy változik, hogy megmarad, perszeverál. A benne levő erők
iránya, törekvése ez. Ami történik, az ezen belül, ezt szolgálva történik. Mi történik? Az egyes
egyedek fogynak – kevesbednek vagy nőnek – gazdagodnak. Mechanikai erők két különállót
összenyomnak, vagy egy magában állót ketté választanak. Kisugároznak magukból s más
egyedek ezt a sugárzást felveszik. Az élettelen világ e változásai a következő létfokokéhoz
szegényesek, igen jelentékeny bennük a tehetetlenség (inertia), ha nem indítják-mozdítjáklökik-taszítják, megmarad addig adott egyediségének kereteiben. E létfok egyediségének
önépítése kezdetleges az élő egyedek önépítéséhez képest. A fogyás-növekedés s az ezekben
megnyilvánuló változás-alakulás nagyobbára kívülről, esetleg létfokán kívülről jövő indítással
indított és csak kevéssé az egyedtől származó. Növekedése csak időnként szerzés jellegű (a
mágneses erejű egyed valamit magához ránt). Fogyása csak időnként adás jellegű: ilyen pl. az
uránérc kisugárzása egy közelében lévő egyedre. Alakulásában pedig alig van valami önalakító, vagy éppenséggel mást alakító jelleg. Ugyanezen a létfokon belül a szerves
vegyületeknél az affinitás következtében nagyobb mértékben jelentkezik az egyedek szerző,
illetőleg magukból leadó s alakító tevékenysége.
b. A növényi létfok
A növekedésben-fogyásban adott változás határozottabban szerző-adó jelleget kap az élők
világában, mégpedig már a növények létfokán is. Az inertia, ill. az affinitás létformájára itt az

asszimiláció és disszimiláció létformája következik. Az egyedek önépítő tevékenysége
szembetűnő. A növényi létfok egyedei napfényt, vizet, ásványokat szívnak magukba, szerzik
meg maguknak. E birtokba vétel, birtokba szerzés folyamán szembetűnően alakítják
önmagukat. S a disszimiláció folyamatban kiadják magukból azt, amire nincsen szükségük.
Az anyag megmaradása itt intenzívebbé lesz, önfenntartás jelleget mutat. De még ennél is
többet. A növény egész asszimilációs-disszimilációs élete, szerzés-alakítás-adása túlmutat az
önfenntartáson. Magot termel, amelyet odaad környezetének, hogy ez a mag folytassa azt a
növényi létét, amelynek folytatására egy vagy több év elteltével a magot kitermelő egyed nem
lesz képes többé. Az egyedek önállósága, önépítésük a szerzés, alakítás s a disszimilációban s
maghullatásban megnyilvánuló adás – mind élesebben és határozottabban dolgozza ki az
előző létfokon is meglevő kezdetlegesebb és mégis ugyanazon osztályokat a változás kategóriáján belül. Az egész tapasztalati létrend vonatkozás-összefüggés-változás kategóriájának
legfőbb osztályait.
c. Az állati létfok
A következő létfokon ez osztályok határozottabb és differenciálódó jelleget öltenek. Az
egyedek önálló egyedisége, ön- és fajfenntartási tevékenységben megnyilatkozó megmaradási
törekvése az ösztön síkjára emelkedik. E létfokon az idegrendszer s annak központjának
kialakulásával valami merőben új jelentkezik a korábbi létfokokkal szemben: a tudat. Az
állat érzékel, s ezen érzékelésből következően törekvése s tudatállapota is van. Az ember
értelmi-akarati-érzelmi világának kezdeteivel találkozunk e létfokon. Érzékel s érzékelésének
közös vonásait egybegyűjtve, ha nem is az emberi tudatossággal, de absztrahál is.
Megkülönbözteti az embert a látott emberek alapján a nem-emberi létezőktől s a ház körüli
jószágot is a látott egyedek alapján: nem téveszti soha össze a macskát a tehénnel. Törekvése
az összegyűjtött tapasztalatok alapján formálódik ki. Örömre, szomorúságra is képes –
érzelmi élete is van.
Szerző tevékenysége magasabb fokú, mint a növények létfokán. Nemcsak az asszimiláció
biokémiai folyamatainak bonyolultabb jellege következtében. Az állat mielőtt valamit
birtokába szerez, előbb tudatába szerzi s eldönti, birtokába szerzi vagy sem. Az érzékeivel
tudatba szerzett valóságnak csak bizonyos neki való elemeit veszi egyúttal birtokba is. S a
birtokba vettet, melyért egyébként kemény harcot is folytathat, esetleg elraktározza későbbi
asszimiláció céljából. A szerzés itt tudatba és birtokba szerzésre differenciálódott. Ez a
birtokba szerzés már nem merő asszimiláció, azaz önmagává tevéssel birtoklás, hanem magán
kívüli birtoklás: elássa magának a pillanatnyilag felesleges táplálékot.
Önalakítása hasonlóan szembetűnőbb, mint a növényé. De nemcsak önalakításról van itt
már szó. Bár a növény alakítja környezetét is, ismerős talaj- és tájformáló munkája, ezen a
létfokon azonban már többről van szó. Az állat vackot épít magának. A környezet tudatba és
birtokba vett elemeiből házat épít magának, bolyt, fészket, üreget, vackot. Az állat hajlékot
alakít magának. Vacoképítésben jelentkezik ez a többlet az alakítás osztályában. A változás
kategóriáján belül e dinamikusnak is mondható létmegnyilvánulásban.
Adása hasonló fejlettséget mutat. Nem a disszimilációban, nem is magában a fajfenntartásban, hanem az utóbbi hogyanjában. A költés, a fiókák táplálása, repülni tanítása, a
kicsinyek nem egyszer életkockáztatással történő megvédése jelentősen tágítja az előző létfok
adásszintjét. Az emberi létfokon jelentkező áldozat világának mutatja kezdeteit. Különösen a
domesztikált állatok esetében. Lovak, kutyák nem egyszer képesek életük „feláldozása” révén
gazdájuknak szolgálatára lenni. Adásuk az áldozat felé nyúlik a maguk ösztön- síkú tudatosságuktól megvont határokon belül.
d. Az emberi szellemiség
Mindezen fenomenológiai jellegű elemzésekből eléggé kitetszhetik mennyire egységes
felépítésű a tapasztalati létrend. Dinamikus létkategóriája, a változás mennyire azonos
törekvéseket mutat. Ugyanazon legfőbb osztályokban absztrahálható e változások tartalma,

akármelyik létfokon vizsgáljuk is e változások tartamát. S mindez mennyire valószínűsíti e
tapasztalati létrend különböző fokainak egységes eredetét és esetleg egymásból kifejlődését is.
A tapasztalati létrend legmagasabb fokát képviselő ember is osztja e vélhetően közös
eredet következményét. Az emberi megnyilvánulások is ugyanazon osztályokba absztrahálódnak, kategorizálódnak, mint az alatta lévő létfokok megnyilvánulásai.
Inercia és affinitás, asszimiláció és disszimiláció, valamint tudat a már látott és tárgyalt
három létfok jellemzője. Mi az emberi létfok jellemzője? A szellemiség. Elégedjünk meg
egyelőre magával a szóval. Ha majd fenomenológiai elemzés alá vettük az emberi változás
tartalmait, azután vizsgáljuk meg, hogy a tapasztalati létrendbe tartozik-e; mint ahogy e
kérdést az állati tudattal kapcsolatban is fel kell vetnünk.
1. T u d a t b a s z e r z é s
Fogjunk hozzá az elemzéshez. Vizsgáljuk először az ember tudatba szerző munkáját, melynek
büszke alapja az a képesség, amelyet értelemnek nevezünk. Miféle tudatba szerző munkára
képes ez az értelem? Az állat viszonylag határolt ismereteit messze túlhaladja. Behatol a
szemmel nem látható mikrokozmosz és szemmel nem látható makrokozmosz világába.
Behatol a jelenségeken túl levő, a nem látható okok világába. Végső és elégséges okokat
kutat. Mindebben igénye kielégíthetetlen, egyre növekvő, szinte a megtett út négyzetével
egyenes arányban. Mindezekre való igényét – közvetlen vagy közvetve történő történelmi
elemzésünk tanúsága alapján – legprimitívebb állapotban is birtokolta (a jelenségek
természetfeletti megmagyarázása és megokolására törekvés a primitív vallásokban). E
szellemisége az emberi faj velejárója: a legelzártabb, legprimitívebb törzs gyermekei –
kultúrkörnyezetbe vive – képesek elemi, közép és felső fokú képződésre. Ha az állati ismerés,
tudatbaszerzés csak valamekkora, valamennyi, úgy az emberé a kielégíthetetlen egyre több, a
minden; pontosabban: a potenciális végtelen.
*****
Ennyire futotta a Napló terjedelméből. A folytatás majd akkor következik, ha valakik minden
okvetlen igénylik a folytatást.
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Az elmúlt héten megköszöntöttem nővéremet, Kamillát, 85. születésnapja alkalmából.
Közös keresztlányunk, Évike lakásában él. Keresztlányunk volt szüleim első unokája −
harmadik gyereküktől, Livitől. Livi nővére és bátyja, azaz Kamilla és én, lettünk a
keresztszülők. Évike már két-három éves korában szenvedélyesen fésült. Nem a babáit
fésülte, hanem emberi fejeket Ebben élte ki alakítási törekvéseit. Szerzés, adás és a többi
törekvések még szunnyadtak benne, az alakításiak nem. Én is kötélnek álltam, azaz fésűje elé
ültem. S ő alakított. Szerencsére olló nélkül. Ez az alakítás volt gyermek személyiségének
legkiemelkedőbb vonása.
Valamelyik nyáron odahaza töltöttem pár napot szüleimnél Mátyásföldön, s Évike is
nyaralt a nagymamánál. Már négy éves és alakít tovább: nem fésül, hanem rajzol. Anyám
megmutatja nekem a rajzokat, hogy értékeljem. Sietek, megállok egy pillanatra, s röviden
mondom: Anyukám, azt hiszem, négy éves korában minden gyermek tud ilyeneket rajzolni.
Évike jelen van, s hallja, amit mondok. Később kettesben maradunk anyámmal: Tudod, hogy
mit mondott Évike, amikor kimentél a szobából? − Mit? − Nem tudom, hogy a keresztpapának
jól esnék-e, ha az ő rajzait is lebecsmérelnék? Életem egyik nagy hibáját követtem el. Látszik
ez a következményekből. De lehet, hogy a következményeket nem magyarázza semmi más,
csak az, hogy individuum ineffabile, azaz hogy a személyiség − mély titok.
Évike ’46-ban született, magam kereszteltem a pólyásbabát − akkor még mit sem tudtam
róla, hogy értelmetlen dolog a bubákat megönteni − ahogy Csíkban mondják a keresztelést. A
hölgy – megöntötten − 64-ben érettségizett. 64 nyarán, Nagyboldogasszony ünnepén állunk a
Mátyásföld repülőtér állomáson: anyám, húgom, Évike és én. Várunk a Hévre, alighanem én
utazom Nagy Lajos király úti albérletembe. Nagyboldogasszony kötelező ünnep, a szentmise
elmulasztása halálos bűn, s húgom − gondos anyaként − megkérdi érettségizett lányát a maga
behízelgő, csilingelő hangján: Évikém, voltál ma már szentmisén? A kanál megáll a
levegőben. S Évikém fojtott hangon elmondja, hogy neki ebből egyszersmindenkorra elég
volt, és sem ma, sem máskor nem megy többé szentmisére. Nem maradtak meg a szavak
pontosan az emlékezetemben. De ha megmaradtak volna is, a kottát úgy sem tudnám aláírni.
Végelszámolás íze volt. Egy ifjú hölgy kivívja magának a szabadságot. Anyja − dicséretére
legyen mondva! − szó nélkül tudomásul veszi 18 éves keresztényi jámborságra nevelő
jószándékának záróvizsga-dokumentumát... Édesanyám és én nem érzünk indítást, hogy
beleszóljunk anya és lánya párbajába. Lapítunk? Ó nem, csak diszkrétek vagyunk.
De azért a vér nem válik vízzé. Évike beiratkozik a műegyetemre, tovább bontja a maga
fésülés-, rajzolás-, stb. alakítás-erőit: építészmérnöknek tanul. Én is maradok a szakmámnál: a
tempózás mellett legszerelmetesebb Jenő fiamnak mosom az agyát: kétéves és egyszemélyes
filozófiai tanfolyam formájában,.
A legelsőt ebből a műfajból a Gyűjtőfogházban tartottam érdeklődő vezérkari tisztek
számára. Le is írtam akkor egy WC-papír csomagra − gyöngybetűkkel és ceruzacsonkok
segítségével (derék, megbízható s készségesen segítő csendőrök voltak a házimunkások, s
gondoskodtak a csonkokról) − Demény Palinak, aki értékelte nem ércbe vésett munkámat.
Csupa kegyelmes úr vett körül. Az ügyész nekem is halálbüntetést kért, de nem kaptam.
Papot és szocdemet a kommunisták nem akasztottak, s így halálra se ítélték őket. De vezérkari
tiszteknél, csendőrfőtörzsmestereknél ilyen tabuk nem léteztek, őket simán és bőséggel
ítélték halálra. Olyannyira, hogy volt az elvtársak között olyan is, akinek az volt a dolga, hogy
kettéválassza a halálra ítélteket, s azok egyik felének megkegyelmezzen. De nehogy
véletlenül egyszerű legyen a dolog, nem mondták meg ennek a szerencsés csoportnak, hogy

kegyelemben részesültek. Higgye csak az a fránya vezérkari vagy csendőr pár éven keresztül
minden zárkanyitásnál, hogy most visznek akasztani. De nem! Csak azért nyílik a zárkaajtó,
hogy kivihesse, kiönthesse a rab a küblijét. Kemény fickók voltak, ezt is kibírták. Majd kéthárom év múltán közölték velük, ha közben nem akasztották fel őket, hogy a köztársasági
elnök úr megkegyelmezett nekik. Volt, akinek a szíve nem bírta ezt a bizonytalanságot: mért
nem akasztják, ha egyszer halálra ítélték?! Az ilyent gyógyszeres kezelésben részesítette
valamelyik raborvos. Vagy használt, vagy nem. Általában használt. Fiatal legények voltunk
ott együtt. Nos, ezek voltak a kegyelmes urak. Ezeken gyakoroltam magam a filozófia
oktatásában.
Az egészet csak azért mondom el, mert magát ateistának valló egyetemista keresztlányomnak egyszer csak ezt mondtam a 60-as években: Évikém, én megszűnök számodra keresztpapa lenni, s visszaminősülök nagybácsinak, ha csak el nem végzel nálam egy filozófiai
tanfolyamat. A minősíthetetlen fenyegetés hatására Évike ráállt a tanfolyamra, becsülettel el is
végezte, s maradt − továbbra is meggyőződéses ateista, vagy legalább is meggyőződéses
misérenemjáró. Nyilván nem szóltak hozzá − cáfolhatatlan filozófiai érveim. Nem is cáfolta
őket. Azóta sem. Eltelt közben közel 40 év, de nem tisztáztuk ki, hogy mért nem ért célt a
tanfolyam. Ha valami nagyobb arányú cécó van velem: aranymise, a Bokor 50 éves, rehabilitál az Egyház, mindig megjelenik ezeken a családi-vallási olimpiákon. Egyébként családunknak az a tagja, akit gyakorlati Jézus-utánzásban, azaz a rászoruló családtagokon segítő
szeretetben, nem ver senki! De ebben az ateizmus-dologban még nem sikerült szóra bírnom
őt. Mélylélektani okai lehetnek. Gyermek korában sérült. Vagy az anyjától, vagy tőlem, aki
lebecsméreltem a rajzait.
Budavári, 2002. augusztus 6.
Nagy nehezen összeállítottam a Napló 25. füzetét. Év közben könnyű, mert négy hetenként
van négy vasárnap. Vasárnaponként meg van Adyligeten mise, azokra készülök leírt
prédikációval, s annyi minden történik a négy hét alatt, hogy ha ezekről beszámolok s hozzárakom a négy prédikációt-jegyzőkönyvet, már is kivan a napló következő füzete. De nem
így van a nyári hónapokban. Csütörtöktől vasárnapig lelkigyakorlat. E négy nap alatt meghalni sincs sok idő, hát még naplót írni. Még kevésbé prédikációt íni. Mindent csak ex
hasibusz (hasból, hasalás, stb. − diáknyelv)! Ezt lehet szépen is mondani: mindent csak úgy,
ahogy a Lélek adja és mondja. Egyszer csináltam egy kísérletet. Magnóra vettem egy
prédikációmat. Lehet, hogy a templomban megfelelt, de használhatatlan volt a Napló számára.
Újra kellett volna mondatról-mondatra írni az egészet. Hiába, Kölcsey okos ember volt.
Nemcsak Himnuszt tudott írni, a stilisztikához is érett. S leírta: Több kívántatik az írótól, mint
a beszélőtől. A beszédnek kottája van: szünetek, hangmagasság, hangerő, gesztusok, pofákat
vágás. Mindezt nem lehet papírosra rögzíteni, s marad csak a puszta szöveg, amely kellően
slampos, Ha nem volna slampos, elaludnának tőle a kedves hívek. A slamposságok adják
nemegyszer az élő beszéd savát-borsát.
A lelkigyakorlat utáni hétfőn pedig felmegyek Pestre elintézni az elintézni valókat, s már
is itt van a következő csütörtök. S közben illenék valamit a kertben is csinálni, mert aki csak
szüretelni akar, az nem szüretel semmit. Hát így voltam a múlt kedden is. A lelkigyakorlat
után felutaztam, megköszöntöttem a nővéremet, s aztán neki fogtam Naplót csinálni. Ezer
szerencse, hogy az egyik hétvégére meghívtak a Hangtáborba, s arra gyártanom kellett egy
tisztességes prédikációt. Meg a lelkigyakorlatok végén a záró elmélkedéseimet számítógépbe
ütöm, s így aztán e nyersanyagokkal már leülhettem. De kevés volt a nyersanyag. Mit csináltam. Az utolsó öt lapon belekezdtem egy filozófiai tanfolyamba. Hátha megerősít mást is
ateizmusában, nemcsak a keresztlányomat. Amikor kész lett, V. Feri még segített a képet
behelyezni a Napló elejébe, K. Pista meg elvállalta a nyomdai lebonyolítást, s én utazhattam
vissza Budaváriba. Vonattal jöttünk s azon találkoztam Metzger Évikével. Mondta, hogy ez

évben lesz hetven éves. Több, mint 40 éve ismerem. Maoista volt a férje, a Miska. De azt a
Jézust, akiről én beszéltem, tiszta szívéből szerette. Jól megértettük egymást. Évikével máig
is. Miska hamar meghalt.
Stoppal jöttünk Zánkáról. Egy szigetszentmiklósi fiatal pár kereste Trabanttal Kapolcsot,
a Művészetei heteket. Útba igazítottuk, ők meg kiraktak Budaváriban. Nyugodt hétvégem volt.
Mázolgattam is. Meg írhattam a vasárnapi prédikációt is. Pista nem érti, hogy mit tudok kéthárom órát dolgozni egy prédikáción. Nem annyit dolgozom rajta. Egy egész hetet. Az utolsó
simításokat vasárnap hajnalban végzem rajta, s nyolckor megyek át harangozni a templomba.
Olyan közösségem van, hogy minden készülést megérdemel. Gyálról, Ajkáról, Bokorligetről,
Széphalomról jöttek, meg a helybeliek. Olvasom ugyan a szöveget, de a felolvasás teszi
lehetővé, hogy mindent belerakhassak az előadásba, mint a színész... aki csak azért tud
teljesítményt nyújtani, mert a szöveget nem kell létrehoznia. Az számára is adott, neki is csak
formálnia kell a kész szöveget.
Budavári, 2002. augusztus 7.
Napló és Koinónia egymást kergetik. Havi folyóiratok volnának ők − nagyjából. Azért
csak nagyjából, mert a Napló − négyhetes ritmusban − élete első két évében 13-13 számmal
jelenik meg, a Koinóniának viszont van két duplaszáma (júni-júli, ill. aug.-szeptemberi), s így
évenként csak 10 szám lát belőle napvilágot. Az idei aug.-szeptemberi szám már kész volt
július utolsó napjaiban, hogy elérje a júliusvégi inárcsi misét. A Koinóniát nem egészen én
írom, hanem mások is írnak bele... De az évi 23 számot csak meg kell írni, illetve
szerkeszteni. Ha csak ennyi volna vele a dolgom! De felcsaptam tipográfusnak is. Ebben az a
rossz, hogy állásokat halmozok, s az a jó, hogy az egyes feladatoknál (megírás, korrektúra,
tipográfia) jelentkező átfutási idő bármikor leszűkíthető egy éjszakára, ha szükséges. Szóval:
hajrás a munka, s a hajrát jelzik nemegyszer a sajtóhibák.
De augusztus elseje már Budaváriban ért, s csütörtökre esett. Ez volt az idei nyáron az
egyetlen csütörtök, amelyen nem indult lelkigyakorlat. Ezt a hétvéget szúrtam ki a széphalmiak számára, hogy láthassam őket legalább egyszer a nyáron − a nagy, három hónapos
prédikálási-szünetben. Június 2-án volt a tavaszi utolsó mise Adyligeten. A következő vasárnapra − június 9-én − ökörsütést ígérve még el tudtam őket csábítani aranymisére Nagyorosziba, de akkortól fogva várhatjuk az őszt: szeptember 8-án leszek náluk újra vasárnap este
szentmisén. Ez az ára annak, hogy nyaranta lelkigyakorlatokat tarthassak. A lelkigyakorlatok
csütörtökön este kezdődnek a hat órai szentmisével. Azért csütörtökön, mert így csak az egy
pénteki napot kell kivenni szabadságnak a három-négy napos lelkigyakorlatra: csütörtök
estétől vasárnap ebéd utánig... Nagyobbára hulla vagyok a végire, de a következő csütörtökig
restaurálom magam − ahogyan szokás azt csinálni ódon s még ódonabb tárgyakkal meg
személyekkel. Augusztus 4-én Széphalom, ill. Adyliget volt Budaváriban... Azaz olvastam
nekik a prédikációt – a Máté 16,13-21-ről. Az alábbit.
Budavári, 2002. augusztus 8.
Asszonyokat, gyerekeket nem számítva − ötezer ember kicsorduló bőségű megvendégelése az, amiről hallottunk. Ha itt csodás kenyér- és halszaporítás történt, akkor a mai
evangélium üzenetértéke ennyi és nem több: Ez a názáreti Jézus nem akárki. Nem akárki, és
éppen ezért ötezer embert megvacsoráztatni − asszonyokkal, gyerekekkel együtt tízezret –, mi
az annak, aki az Isten fia?! Tízezer vacsora ötszáz forintjával is számolva − ötmillió forint, s
Budapest belső kerületeiben ma mindössze egy pár négyzetméternyi telek vásárolható ezért az
összegért. Aki világot is tud teremteni, annál az ilyen feladat nem számos.
Ha viszont nem történt volna semmi csoda, akkor komoly üzenetértéke van a mai történetnek. Mi ez az üzenet? Hát ez: ha van öt kenyerem s két halam, akkor azt kell bedobnom.
Láncreakciót válthat ki a bedobás: hatására bedobhatja más is, amije van, s egyszeribe jóllakik

tízezer ember. Mért tudta Jézus bedobni, amije volt kis csapatának? Mért nem tudja más
bedobni azt, amije van? Ezt a mást talán lecserélhetem azzal, hogy én meg mi; s akkor ez a
kérdés: Miért nem tudjuk mi bedobni ilyen totálisan azt, amink van. Válaszolok a kérdésre:
Jézus nem méreget, mert nincs semmije. Mi meg méregetünk, mert rengeteg kacatunk van.
Az az ország, amelyről Jézus beszélt, nekünk álom, álmodozás, utópia; Jézus számára pedig
reális lehetőség. Azért az, mert semmi más ügye nincs, mint ez az Ország. Ezért tudja
bedobni, amije van. S számunkra azért utópia, mert nekünk rengeteg fontos dolgunk van. Ez a
rengeteg fontos dolog összefoglalható egyetlenegybe: pénzt kell keresnünk, s csínján kell
bánnunk a bedobásokkal, mert holnap reggel csak akkor tudunk tejet, zsemlét, vajat vásárolni
az ABC-ben, ha nem költekezem ki, meg ha nem áldottam meg a két halam s öt kenyerem −
tízezer ember megvendégelése céljából.
Az Országból azért nem valósult meg a kétezer esztendő alatt nagyjából semmi, mert az
országot lecseréltük valami másra; mondjuk ezt a mást − egyháznak. Mi az egyház? Most
egy fura, magam által is most először megfogalmazott meghatározás következik. Ez: az
egyház a dolgok Jézus előtti rendjének Jézus utáni folytatása. Mit jelent ez? Röviden mondom
el: vannak benne papok és nem-papok, azaz kedves hívek. Elsőül is a biztos jövedelemmel
rendelkező papok, akik ellátásuk fejében megszervezik, hogy a társadalom vallásos része
(kezdetben az egész társadalom vallásos volt) elragadtatását fejezi ki Jézus iránt. Nem annak a
megvalósítására szervezik meg a társadalmat, amit Jézus tanított. Amit Jézus tanított, arról azt
állítják, hogy az megvalósíthatatlan. Megvalósíthatatlan, mert a társadalom akkor lehetséges,
ha van katonaság, rendőrség, azaz a törvény − törvény, tehát kikényszeríthető. Aztán vannak
az egyházban a nem-papok, akik hallgatják, amit a papok mondanak, s tudomásul veszik,
hogy Jézust dicsérni kell, s hogy amit Jézus tanított, az nem megvalósítható. Dicsértessék a
Jézus Krisztus! − a köszöntésünk. Sokra megy vele Jézus. Azzal mehetne valamire, ha erre
figyelmeztetnénk löszöntésünkkel egymást: Utánoztassék Jézus Krisztus! Ne dicsérjük,
hanem utánozzuk őt! Meddig? Mindörökké. Amen. Köszönthetnék a keresztények egymást
még így is: Jézus megvalósítható!
Nincsen indításunk utánozni őt. A Jézus előtti rend látszik az ember, a világ megmásíthatatlan rendjének. Erről spekuláltam, amikor elővettem Wass Albert A funtineli boszorkány
c. regényének második kötetét − második olvasásra. Mikor olvastam először? Két hete. Nem
túlzás ez? Regényt két héten belül újraolvasni? Felolvasok belőle valamit. Ebből
megítélhetitek, hogy eltúlzom-e a funtineli boszorkány iránti érdeklődést.
Dédánál még széles a völgy, de ha a bisztrai fűrészt elhagyod, s odaérsz, ahol a Galonya
zöld vize a Marosba beleomlik, egyszerre köréd gyűlnek a hegyek... Az erdők lába lelóg a
rohanó vízig... Csupa erdő. És sehol tanyát, falut nem lát a pillantásod, kétnapi járóföldre
sem. Ma már, sajnos, vasút visz arra... köpi a füstöt a hegyek között, korom piszkítja a Maros
vizét, s a mozdonyfüttyöt iszonyodva visszhangozzák vissza a sziklák...
Mert tudod, valahogy így van ez: az ember jár-kel a világban, mint valami nyugtalan vadállat,
és valamit keres. De alighogy megtalálja, már hasznot akar belőle, és ezzel el is rontja a
dolgokat. Mert a világ nem arra való, hogy hasznot hozzon valakinek. A világ arra való, hogy
szép legyen, békés legyen, jó legyen, Hogy élni lehessen benne, fáradsággal, de haszon nélkül.
Mert az élet értelme a szép. És a haszon a leghaszontalanabb szó, amit az ember valaha
kitalált. Pedig ma már annyira van vele, hogy ha valami szépet meglát, nyomban arra gondol:
mi hasznom lehet ebből? S ezért van az, hogy amit ilyen céllal fölépít, az hamarosan le is dől.
Legtöbbször egy másik ember dönti le, aki irigyli a hasznot, és a helyén nem marad más, csak
egy folt csalán: az ember örök nyoma. A Szalárd torkában is hasznot kereső emberek éltek,
gyilkolták az erdőt, s ma már csak a csalán őrzi az emléküket. Ahány apró gonoszságot
elhullattak, annyi szál csalán nőtt ki a földből, és nőni fog, ameddig áll a világ, emlékeztetőül.
Nem az én megrendelésemre írta, hogy idézhessem mai prédikációmban. Akkor írta még
− ’59-re lett kész vele −. amikor nem is tudhattam, mondhatok-e még egyáltalán prédikációt

valaha. Több mint negyven évvel ezelőtt írta e sorokat Wass Albert, aki tíz esztendővel
idősebb nálam, s tíz év nagy idő. Olyasmiket tudott ő túl az ötvenedik évén megfogalmazni,
amik − hiszem − mindörökre feledhetetlenek lesznek, mint pl. a fenti sorok is. Miért? Mi van
e sorokban? Csak ennyi: Elrontjuk a világot, ha hasznot akarunk belőle, Jézus pedig nem
rontja el a világot, mert nem akar hasznot belőle! Ő csak azt akarja, hogy az öt-tízezer ember
megvacsorázhassék, s ez neki többet ér minden haszonnál! Mi pedig elrontjuk a világot, mert
azt mondjuk, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, majd e dicséretmondás jegyében s buzgón
imádkozva hozzáfogunk napi tevékenységünkhöz, és hasznot hajtó tevékenységbe kezdünk
ahelyett, hogy leutánoznánk őt. Hogyan tudnók már leutánozni őt?! Amíg Jézus názáreti
vállalkozó volt, ő sem csinálhatott mást, mint a többi ember. Kiszámította az anyagárat, a
műhely amortizációját, a munkadíjat, a rómaiaknak s a helyi hatalmasságoknak (Heródes,
Kaifás) fizetendő adót, végül rátette a maga hasznát, s megmondta, hogy mibe kerül az árú.
Nem azt kell-e mondanunk Jézusnak és Wass Albertnek címezve egyaránt, hogy a lét, s a
valóság ellen hadakoznak. Élni ugyanis csak úgy lehet, hogy az ember a költségekre ráteszi a
maga hasznát.
Csakhogy ettől az élettől ment el a kedve Jézusnak mindörökre, s ment Jánoshoz keresztelkedni, meg a pusztába. Csak azért, mert nem akart többé haszonhoz jutni. (S nem azért,
mert igazat adott Jánosnak az Isten szórólapátjáról, vagy tagadta azt. Nem érdekelte őt
különösebben a kérdés: mielőtt lenyomta János a vízbe, amíg a víz alatt tartotta, meg amikor
két másodperc után felengedte − semmikor sem. Alighanem azt gondolta Jézus, hogy van
örök tűz a bűnösök megbüntetésére. Olyan ez, mint az eredeti bűn. Arról sem beszélt Jézus
soha. S hogy nincs pokol, arról sem. De fújjuk erősen a passzát szelet!) Ezzel szemben tény,
hogy feladta iparát, s megkeresztelkedése s a pusztai 40 nap után sem megy vissza
műhelyébe, hanem tanítványokat gyűjt, akiket hova tovább el is lát. De nem hasznot hajtó
további tevékenységének, nem is a tanítványok hasznot hajtó tevékenységének a segítségével.
Ő is, a tanítványok is tevékenykednek, de nem a haszon elvi alapján. Hanem a hasznot eleve
lehetetlenné tevő elv alapján: ingyen kapták Istentől a kézrátételes gyógyítás tudományát. Az
ingyen megszerzett tudást nem szabad pénzért továbbadni, hasznosítani. Tilos bármiféle
számlázás: Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! De a hálás gyógyultaknak szabad és illik
gondoskodni gyógyítójukról: mert méltó a munkás a maga táplálékára. Nem is volt a
tanítványoknak semmi kifogásuk az ellátás tárgyában, ahogy az utolsó vacsorán megvallották
( Lk 22,35).
Nem lenne sokkal egyszerűbb a számlakiállítás? Biztos, hogy egyszerűbb lenne. A
gyógyítottnak nem kellene hálásnak lennie. Nem kellene gondolkodnia azon, hogy mivel
hálálja meg, amit kapott. Ha borsos a számla, szívhatná a fogát, s a jó fenébe küldhetné − csak
magában! − gyógyítóját. Egyszerűbb lenne, mert nem lépnők át az emberi és az isteni lét
határát. Nem kezdenénk Istenhez méltóan gondolkodni és élni. Jézus is nyugodtan viszszamehetne műhelyébe, s kiállíthatná számláit, mint korábban. De Jézusnak nem ez az
egyszerűbb. Neki és Wass Albertnek nem egyszerűbb az, amitől a csalán belepi az erdőt. Neki
sátáni és sátánibb az, amitől a csalán belepi az erdőt. Az egyszerű − Jézus számára szent szó.
Az az egyszerű, ami keveretlen. Jézus a Szentlélek szimbólumát, a galambot mondta
keveretlennek, egyszerűnek. S a Lélekben van valami a haszonlelésből? Nem gondolnám. A
lélek a tiszta hasznot-hajtás világa. A Lélek az önzetlenség, a mindent-adás, az önmagáról
megfeledkezés, a legtisztább szerelem világa. A Lélek az Isten és nem a haszon világa.
Jézus arra vállalkozott, hogy a Haszon világa helyére az Isten világát helyezze. Tizenhárom személy esetében próbálta ki. Kellett hozzá, hogy életközösségre lépjenek: közös
legyen a foglalkozásuk, legyen pénztárosuk, s a Mennyei Atyának hálásak legyenek azért, ami
nekik a közösből jut. Külön igényeikről le kellette mondaniok. Lemondtak. A múlt heti
lelkigyakorlaton mondta az egyik tizennyolc éves kislány, hogy ő hogyan vállalná ezt, mikor

neki igénye van arra, hogy szoláriumba járjon. A tizenkettőnek nem volt ilyen igénye, A
napon barnították magukat, mert zsidó földön jó erős a napsütés.
Kerestem Jézus nyelvében a haszon szót. Végül is megtaláltam a megfelelőjét. Így
mondták zsidóul − de talál érthető magyarul is − MAMMON. Nem szolgálhattok a haszonnak
is, és az Istenek is. Mert vagy gyűlölni fogja az egyiket és szeretni a máikat, vagy az egyikhez
ragaszkodik és a másikat megveti majd. Nem szolgálhattok két úrnak! − mondta
tanítványainak. Mi tanítványok vagyunk–e? Jó lenne, ha azok lennénk. Amen,
Budavári, 2002. augusztus 9.
Augusztus 6-án, kedden Cserépváralján voltam. A Böbe a bűnös benne. A Böbe egy idén
végzett gyógypedagógus, akivel már négyszer találkoztam. Először pünkösdkor Magyartésen,
másodszor a Hangtáborban Csongrádon, harmadszor lelkigyakorlaton Budaváriban, s
negyedszer a szolnoki Napvirág közösség táborában Cserépváralján. Mindez alig két és fél
hónap alatt. Csak ő a bűnös, mert én ahova hívnak, oda megyek.
Úgy volt, hogy Pista visz és hoz. Lebetegedett szegény. Megtelefonálta Böbének, hogy
nem tud szállítani. Böbe küldte Pista helyett Pistit és Editet Váraljáról, s én már hétfő este
11-kor ott voltam. Csak éppen díszkaput nem emeltek. Jó fáradt voltam. Hamar aludni
mentem, kiváló cellát s fekhelyet kaptam. Másnap magas iskolát láttam. Kilenctől egyik volt a
foglalkozás. A tízparancsolat első kettője volt a téma. Az előadók nem sokat beszéltek,
helyette megfogalmaztak egy kérdést, s az ott levő kb. 25 ember mindegyike, én is, elmondta,
amit gondolt. Az előadó összefoglalt, s feltette a következő kérdést. Ment az újabb kör. A
végén megkérdezte, hogy akar-e még valaki a témáról valamit mondani. Nagyon fegyelmezett
társaságot láttam, senki sem beszélt mellé vagy fölöslegeset. Összeszokott csapatmunka volt.
Látszott rajtuk, hogy nem először csinálják.
Délután háromkor egy szentmise keretében elmondtam nekik a kenyérszaporítást meg a
funtineli boszorkányt. A misében nem akaródzott nekik hozzászólni a témához, de nagyon
szépen imádkoztak hozzá. Talán nem beszéltem el a fejük felett. Nem jobban, mint a Bokorban?! Mise után megnéztük a Bükköt. Aztán beültünk a kocsiba, s végigbeszélgettük az
utat Pistivel és Edittel... jó volt: teljesebben látom őket.
Budavári, 2002. augusztus 10.
Levelet kaptam: Kérlek gazdagíts minket tapasztalataiddal, írj nekünk a lelkigyakorlatokról néhány gondolatot. Alább felsorolok néhány kérdést − szerezettel Zoli.
1. Hogyan alakult ki az első lelkigyakorlatod vezetésének szükségessége?
A hagyományos katolikus lelkigyakorlatok tartalmán és formáján a ’48-49-es tanév folyamán
jutottam túl. A tartalom ez volt: Isten irgalomból s Fia halálának érdeméből megmentett téged
a pokol örök tüzétől, amire nagyon is rászolgáltál Ádám meg a saját életed bűneivel. A
tartalom ez lett: Jézus meghívott Országába, tanítványnak hívott meg, a maga élete
lekoppintására hívott meg: hogy kicsi légy és szegény és hogy ne bánts senkit, hanem
mindenkit szeress; mert csak ezáltal lehetsz istennektetsző, csak ezáltal üdvözülhetsz. A
lelkigyakorlat végére azt is tudtad, hogy közösséget kell találnod magadnak. Azt is, hogy
jövőre is részt akarsz venni egy ilyen lelkigyakorlaton.
A forma ez volt: kaptunk naponként két félórás szentbeszédet, s utána − ha módunk volt
rá − csendben voltunk, imádkoztunk az imakönyvünkből, s olvastunk a szentek életéről. A
forma ez lett: kis szünetekkel állandóan folyt a szó belőlünk. Az előadó mondta a magáét, s a
hallgatók vitáztak vele. Ez így volt reggeltől estig, persze szentmisével kezdtük a napot, s volt
esti záró imádság is. Törekedtünk bentlakásra is, s ez esetben éjfélig vitáztak a résztvevők a
hallottakról.

2. Mikor vezetted az első lelkigyakorlatot?
A ’42-43-as tanév folyamán tartottam első ízben lelkigyakorlatot a sátoraljaújhelyi piarista diákoknak − hagyományosat. ’45 februárjában találkoztam Debrecenben Kolakoviccsal,
a földalatti csoportok szükségességét képviselő horvát jezsuitával, s ezzel megindult
lelkigyakorlataimnak tartalmai-formai átalakulási folyamata. Főleg Debrecenben és
Budapesten tartottam ezeket a lelkigyakorlatokat. De országosan is viszonylag kevés város
maradt érintetlen. ’48 nyarától ’52 nyaráig, letartóztatásomig az alábbi vidéki városokban
tartottam − több ízben is − lelkigyakorlatokatat: Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Sopron. Aztán:
Kisvárda, Szolnok, Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, Kiskúnfélegyháza, s alighanem még
másutt is, de ezekre már nem emlékezem. Nem egyedül csináltam. Minden valamire való pap
ezzel szórakozott akkoriban. Nem voltak nagyon sokan, de voltak. Hadd említsek egy párat a
főcsővezetők közült: Juhász Miklós és Török Jenő piaristák, Himfy Ferenc, Lakos Endre,
Ikvay László, és meg sokan mások. Halálra szánt csapat voltak, nem sokat mérlegelték, hogy
mit szabad és mit nem... Széles rendet is vágott köztük a Szovjettől okosított Párt, az ÁVÓ.
A börtönévek alatt egyszer hozzájutottam egy Babits-kötethez. Nem emlékszem már,
hogy kikkel voltam akkor együtt a zárkán, de a Jónás könyve gondolatai alapján tartottam
nekik egy szabályos lelkigyakorlatot. Volt időnk rá, „zárkások” voltunk! Ez annyit jelent,
hogy nem vittek dolgozni bennünket, csak rohadjunk a zárkán! Hát hogy annyira azért ne
rohadjunk, végeztünk egy lelkigyakorlatot.
A fejlődési folyamatok akadoznak, a fejlődési folyamatok időnként le is állnak. ’48 és ’52
között jól meglendültek, aztán elcsitultak. Két évtizeden keresztül csak olyan lelkigyakorlatról
lehet hallani, amelyet X. vagy Y. jezsuita tartott ott, ahol ő volt a sekrestyés: egy személynek,
napi egy elmélkedéssel, de egy héten vagy akár harminc napon keresztül is. Nem volt ez
általános, inkább fehér holló. És hagyományos volt a javából: hallgatás és hallgatás, csak a
lelkigyakorlatos punktákat adó atyával beszélgetett, aki ilyenen résztvett. Mindez Loyolai
Szent Ignác lelkigyakorlatos könyve alapján.
’52 nyarán már csak egyetlen lelkigyakorlatot tudtam tartani. A félelem már teljesen
lemerevítette az országot. A győri aulában azt mondták a papok, hogy Bulányi is csak azért
ugrál, mert beszervezték: csak gyűjtse egybe azokat, akiket majd elvisz a rendőrség! 18 évet
kellett várnom a folytatásra. 1970 nyarán tarthattam újra lelkigyakorlatot. A Csatárkán, a
Zöldfa-utcában egy 15 négyzetméternyi faházikóban és az Oltáriszentséget nap közben egy
burzában − az orgonabokorba akasztottuk. Öten voltunk. Mind fiatalok. Én is − a magam 52
ével, de a többiek igazán: Ildi és Imre 24, Zsuzsa 23, Jenő 21 évesek voltak. Miséztünk,
elmélkedtünk, a délutánt meditációval kezdtük az Oltáriszentség jelenlétében, este megint
imádkoztunk, s napközben talán valamelyik KIO kötetet bíráltuk... mert ’71-re készült el az
első kiadás, amely aztán érvényben maradt ’84-ig. Akkorra készült el a második kiadás,
amelyet ’90-91-ben már ki is nyomtathattam. De lehet, hogy már Szent Pált analizáltuk.
Olyan emlékem nincs, hogy előadásokat gyártottam volna rá. Legalább is semmi nyoma nincs
a Karácsonyi Ajándékban, ebben másfél évvel később induló szamizdatban. Meglehetne
kérdezni tőlük: mire emlékeznek? Velük indult újra a Bokor, ők a második nemzedék első
fecskéi. Egy szót ejthetünk is róluk. Ildi nem ment férjhez, s gyereket fogadott, van egy tíz
éves Annája. Imrét elvette Ancsa s szült neki kilenc lányt meg egy fiút (velük laktam, amíg
lakást nem kaptak, s a Márczi-lányokon szerezhettem be első nagypapa-élményeimet).
Jenőnek, Zsuzsának csak 4-4 gyereke van. De az ilyen kevés is elfogadott a Bokorban... igaz,
a futottak még kategóriában.
De ezután meglódult a hinta. Már ebben az évben (1970!)tartottam egy lelkigyakorlatot az
öregeknek is. Azt hiszem ez is öt fős volt! A Teri, a Jóska, a Lilla s az Ilus. Ez is a Csatárkán
volt. Az öregek − 37 és 41 év között terültek el. (Ezeket hívjuk ma a Bokor első nemzedékének, s az előzőket pedig második nemzedéknek.) De hát ez volt e nevük. Az előző
lelkigyakorlatozó társaság is egy kisközösség volt. Nevük még nem volt, később kapták:

Fiatalok I. Ezek is egy kisközösség voltak, s ők is később kapták a nevüket: Öregek I. Terit
(Kovács) és Jóskát (Merza) ki nem ismerné a Bokorban? Lilla már haza ment (18 éve temettük), s Ilus közel harminc éve nincs közöttünk. S volt még egy harmadik lelkigyakorlat is:
a papoké. Azon valamivel többen voltunk. Azt hiszem ezek: Halász Bandi (tavaly temettük)
Havasy Gyuszi (hat éve temettük), Bisztrai Laci, Dombi Feri, Barcza Barna (négy éve
temettük) Tiry Pista (sok éve temettük). Ők 1915 és 1933 között a születtek.
A következő években exponenciálisan növekedett a lelkigyakorlatok száma. Az 1973.
évben már tizenhárom lelkigyakorlatot tartottam. Az igények nem akartak szűnni. Az
országnak a hierarchiától még le nem félemlített papjai küldték hozzánk fiataljaikat... Mi
pedig – ezen események hatására is – megértettük, hogy a csoportvezetés meg a
lelkigyakorlat-vezetés nem papi kiváltság, hanem a tanítványi lét velejárója, s megszavaztuk,
hogy az első két civil, aki lelkigyakorlatot tart, legyen Péch Lilla, akit 18 éve temettünk, és a
fiatalok közül Mlecsenkov Angel, aki manapság bizonyos vidékeken az Öcsi bácsi névre
hallgat, de 73-ban a Bokor fiataljai közé tartozott, s csak a második nemzedékbe − a Lila volt
az öreg, az első nemzedékbe tartozó, akivel már ’49-ben találkoztam Schmidt Márti
csoportjában. A következő civil lelkigyakorlatoztató kettős Andi (öt éve temettük) és Jenő
volt (a második nemzedékből, a négy gyerekes). Azért vigyáztunk: az öreg Lilla és Andi
szárnyai alatt repülhettek a fiatalok: Jenő és Öcsi bácsi.
Ez a lódulás egyfolytában tartott a 80-as évek végéig. A 90-es években megkevesbedett a
Bokor lelkigyakorlatozási kedve. Ma az én lelkigyakorlataim közönsége is felerészben a
HANGosokból adódik. Azt hiszem az új lódulást már a Hangtáborok jelentik, meg az, amit
tavasszal Magyartésen s a nyáron Cserépváralján láttam. Adja Isten, hogy ez a lódulás is
sokáig tartson.
3. Tartalmában az első és a mostani miben különbözik?
Mindig azt mondom, amivel tele vagyok Azt tudom csak elmondani, amivel teli vagyok.
Ami tegnap szakadt ki, vagy ma szakad ki a lelkemből. Gondolom, ezzel más is így van, aki
azt mondja, amit belül hall, s nem mástól megtanult. Nem mondhatom el fejlődéstörténetemet. Csak azt, hogy számomra a kinyilatkoztatás az emberi természetbe van írva és
nyitott, és naponta látok s tapasztalok újat. Az, hogy új kinyilatkoztatás már nem várandó −
számomra kínaiul van. Nem hatvan év, de egy hét is újat és mást hoz. Minden lelkigyakorlat
előtt feszült, fejfájós, ideges vagyok, mert képtelenség számomra megtervezni, hogy mit
fogok mondani. Nektek kell kihúznotok belőlem azt, amit mondok. A szavatok, a hangotok,
az arcotok, a mosolyotok dönti el, hogy mit mondok. Akkor is, ha felolvasom a magam vagy
más írását. Előzménye van annak, hogy mit olvasok; – bennetek van. S ez tesz feszültté.
Amikorra elmondom az első prédikációt, s felírtam valamennyit kérdéseitekből,
megnyugszom. S általában holtfáradt vagyok, amikorra elmentek. Különbözik a múlt heti s az
e heti, mert állandó lázban égek, s mert a múlt heti csapat nem az e heti csapat. De azt hiszem,
hogy ezzel többé vagy kevésbé mindenki így van.
4. Milyen irányú változást figyeltél meg az elmúlt évtizedek alatt?
Kettőt. A tanítványból előbb-utóbb tanító lesz. Ha valaki pár éven keresztül közösségbe
jár, előbb utóbb maga is létrehív egyet. Az így támadó csoportvezetőknek aztán olyan
igényük támad, hogy közös erővel megtartott lelkigyakorlatra menjenek. Ezért megállapodnak
egymással, hogy te is tartasz egy előadást a lelkigyakorlaton, ő is, én is. Te is elmélkedsz
egyet, ő is, én is. Ezt mondtuk csoportvezetői, avagy B-lelkigyakorlatnak. Rendre négy napos
volt. Félnaponként egy-egy elmélkedéssel és előadással. Ilyen először ’72-ben volt;
összefogta egyúttal az alakuló közösségeket: fiatalokat, öregeket, papokat. Ez az egyik
megfigyelés.
A másikra tíz év múlva került sora. Kezdtük megúnni a sok szöveget. Mindig tudtam a
lelkigyakorlatos hagyomány alapján, hogy a csend, a csend, a csend a feltétele annak, hogy
történhessen valami a lélekben. Képviseltem is, de lehurrogtak: Csak nem képzeled, hogy

azért utazunk száz kilométereket, hogy hallgassunk, s nézzük egymást! Aztán meghirdettem
82-ben, amikor eltiltottak a templomi szolgálattól, a C-lelkigyakorlatokat. A délelőttöt is
bevezette egy nagy elmélkedés, a délutánt is. Megkérdeztem, hogy értenek-e mindent. Bajai
Évi ezt mondta: Kiváló magyar − bulányi és bulányi − magyar szótára van, elboldogul
szövegemmel magyarázat nélkül is. S két órára elment ki-ki sétálni arra, amerre akart s látott.
Aztán két óra múlva meggyújtottuk a gyertyát, a mindenki elmondta azt, amit a két óra alatt
hallott lelke Istenétől. Olyan sikere volt e lgy-fajtának, hogy minden hónapban tarthattam
egyet. E lgy-ok anyagából állítottam össze ’84-ben a Bokorlelkiség c. könyvemet.
5. Mi lehet a jövő lelkigyakorlatok iránya, tendenciája?
A történelem kiszámíthatatlan, Öt évvel ezelőtt megszületett az első Hangtábor. Akik
megálmodták s megvalósították, elgondolkodhatnak azon, hogy mért ezt csinálták s miért nem
lelkigyakorlatokat tartottak. Azt hiszem, hogy akik megrendezték 2000-ben az első, a nőtincsi
Bokor-nagy- tábort, nem is tudtak a tatai Hangtáborról, amely már harmadszor került
megrendezésre. Meg kell állapítani: van a tábor. Csongrádon, Cserépváralján, Sopronban
egyaránt azt tapasztalom, hogy könnyebb színvonalas tábort rendezni, mint kb. 10 személynek lelkigyakorlatot. Az A- és B- és C-lelkigyakorlattípusok után itt van a tábor, amelyet
nehéz nem a lelkigyakorlat kategóriában elhelyezni. Vagy eltúlzom a jelentőségét? A tábor
csak nyaralás és konferencia... és nem kutyulandó össze a lelkigyakorlat fogalmával? Lehet,
hogy nem találom fején a szöget, de azért mondok valamit a kérdőjel után. Elsőül táborba
mennék, aztán egy A-lgyra, azt követően egy B-lgyra, s végül egy C-lgyra, de táborba azért
párhuzamosan minden évben elmennék. Nagyon jó, ha sokakkal találkozhatom, ha sokakat
szerethetek, ha megfürödhetek sokak szeretetében.
A soproni Bokor-nagy-táborban pedig a szentmisében az alábbiakat mondtam.
Budavári, 2002. augusztus 19.
Kedves Megjelentek, kedves Testvérek! Nem azért e kettős megszólítás, mintha valamelyiketeket nem akarnám egész szívemmel testvéremként magamhoz ölelni. Inkább csak
azért, mert hátha valakinek nagyon nem tetszik majd, amit a következő percekben felolvasok
e papírosról, s ez esetben legalább nem mondhatja, hogy a prédikáció elején még le is
testvéreztem − pedig ő aztán igazán nem vevő az affélékre, amiket mondtam. Persze lehet,
hogy ez az egész csak olyan öreges óvatoskodás részemről, mert mit is mondhatnék, amit ne
tudnátok elfogadni? Csak a tiszta evangéliumot igyekszem mondani én, s azt készséggel
elfogadja mindenki – azt a pár embert kivéve, aki még a világnak lánya-fia. De mi bajuk
lehet az elfogadással Jézus tanítványainak, az Isten népének? Nyusziság, túlzó óvatoskodás az
egész! De hát kinek milyen az alaptermészete... aki óvatos, az óvatos. A magamfajta mindig
az.
A Kávé pedig − autonóm testület. Annak senki emberfia meg nem parancsolhatja, hogy
pl. legyen nagytábor vagy ne legyen. Azt meg még kevésbé, hogy ekkor legyen vagy akkor, s
befejeződjék – mondjuk – augusztus 19-én. Hogy legyen, meg hol és mikor legyen − mindez
a Kávé szuverén döntésének az eredménye. Ennyit a Kávéról – ennyit megérdemel. ha már
Nagytábort rendezett nekünk.
Ha lehet, egy-két fokkal még autonómabb testület a Vatikán. Annak aztán végleg nem
magyarázhat kívülről senki sem. Megvilágítom ezt egy példával. Ha egyszer a Vatikán azt
mondja, hogy 2002. aug.19-e − az A liturgikus-év (mint Aladár) XX. évközi hetének hétfője,
akkor ezen az Úristen sem változtat. Ennek pedig az a következménye, hogy az egész
földkerekségen ezt az Ezékiel, ill. ezt a Máté-szöveget – amit hallottatok – olvassa minden
pap, aki csak bemutatja a szentmiseáldozatot. Miért mondom ezt? Hogy kivédjem az ellenség
hangját! Mert mit próbálna az ellenség, ha volna ilyen, mondani? Ezt: összekeresett Gyurka,
Gyurka bácsi, az öreg (ezt a harmadikat azért nem mondja senki rólam, hiszen semmi alapja)
összekeresett nekünk a szelíd ószövetségből egy ilyen gorombáskodást az Isten szájából. De ez

még hagyján. Már megint idetolja az orrunk alá a gazdag ifjúról szóló jézusi történetet, hogy
bosszantson bennünket. De nem sokáig teheti, készül már a mű, amely majd talán kimutatja,
ha tudja, hogy az egész történet mese, azt csak Máté, Márk, Lukács találta ki, de Jézusnak,
magának semmi köze hozzá. Majd megolvassuk, ha elkészül... Hát az ilyen rostálásról
részemről szó sem lehet. Maradok a Vatikán előírásainál. Eszem, nem eszem, nem kapok
mást. Tessék a gazdag ifjúról prédikálni... Ha tetszik, ha nem. Hátha muszáj, akkor teszem.
Parancsra. Engedelmességből.
Bár nagyon nehéz helyzetem vagyok jó egy hónap óta. Az idei nyárra is legyártottam egy
dolgozatot – ha meg akarnám becsülni, még azt is mondanám róla, hogy egy kisebb tanulmányt. Az a címe, hogy Mit akart Jézus Ország címen csinálni? Hat lelkigyakorlat volt
nálam e nyáron Budaváriban. Mindegyiken elsütöttem: elmélkedésnek vagy előadásnak. Még
olyanoknak is, akik 50 meg 30 éve hallgatnak már engem (nem azt mondtam, hogy hallgatnak
rám!); csak hogy hallgatnak... – már amikor, mert azt sem mindig! Mert amikor az engem 30
éve hallgató csoportban odaértem az előadás 58. percében a 7.6 szakasz címéhez:
Reciprocitás nincsen kommuna nélkül, akkor a Tárjón környékén élő Mari bele mert beszélni
a szent előadás szövegébe, s azt mondta borízű hangon: Megérkeztünk! – közderültséget
okozva a beköpésével. Hamarosan következtek a hozzászólások. Lesújtóak voltak −
számomra. Hatásukra kijelentettem, hogy ezennel beszüntetem a 12-13 évre visszatekintő
propaganda-tevékenységemet – mert úgyis hiába. Nem beszélek többet a témáról. Beszéljenek
helyette a tetteim! Majd megcsinálom én valakikkel, s akkor majd én mondom a Marinak,
hogy Megérkeztünk! De addig egy szót se többet! Hát ez fogadkozásnak gyönyörű és
lélekemelő, de hogy beszéljek így a gazdag ifjúról? Hát pl. így: A gazdag ifjú bizony nem
ment kommunába... feléje sem nézett, majd bolond lett volna felhagyni vele, hogy többet
birtokolhat, mint a többi ember. Csak attól félek, hogy ez nem lenne azért becsületes, mert
kimutatnák egyes fúrtagyú Bokor-tagok, hogy szavaim a kommunát propagálják. Már pedig a
becsületre vigyázni kell! Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó.
Nem beszélünk tehát többet a kommunáról, s aki ki meri ejteni a szót, fizet a közösségi
kasszába egy százast. A gazdag ifjúról beszélünk! Jézus szomorúságot okoz egy gazdagnak,
aki egyébként nagyon szimpatikus volna számára. Ejnye-ejnye, Jézus! De fel tudok azért
hozni valamit ez egy alkalommal Jézus mentségére: nem ő kereste meg a gazdagot. Ha a
gazdag nem jön Jézus közelébe, akkor Jézus nem szomorítja meg őt. Csak ha a közelébe jön.
De még ekkor sem biztos, mert ha egy gazdag Jézus közelébe ér, meg is szűntetheti ezt az
állapotát a közeledés hatására. Bár általában nem ez a helyzet, hanem az, hogy megszomorodik. Mért? Mert képtelen dologra szólítja fel Jézus a gazdagot. Mire? Máténál erre:
Add el a vagyonod! S ez még a beszélgetésük megörökítésének irgalmas jegyzőkönyve,
hiszen itt van egy kis kibúvó: ami nem tartozik bele a vagyonba, azt még nem kell feltétlenül
eladni. Márk viszont irgalmatlanabb, nem hagy kibúvót: Add el, amid csak van! Lukács meg
még erre is rátesz egy lapáttal: Add el, amid csak van, mind! Úgy látszik e szövegek alapján,
hogy Jézus mit sem hallott arról a teológiai megállapításról, hogy a mindentadás fogalma
értelmezhetetlen volna. Számára nem az, mert a mindent adáson azt értette hogy mindenét oda
kell adnia. Jézus számára a mindent-adás világos, egyértelmű és félreérhetetlen; el is vezeti őt
ez az egyértelműség a mindent adás helyére, a Golgotára.
Térjünk dologra! Mi célból kell eladnia a gazdag ifjúnak azt, amije csak van? Legalább
három célt jelöl meg Jézus. Az első: a vagyonért kapott pénzt nem a Dunába kell dobni,
hanem odaadni a szegényeknek. Mért nekik? Mert ők szorulnak rá, hiszen éheznek, szomjaznak, nincs ruhájuk, nincs lakásuk, de van ezer bajuk, amiken valamelyest – a szeretetbe
ágyazva – a pénz is segíthet.
A mindentadásnak második célja, hogy a volt gazdagnak az elkótyavetyélt kincs helyett
legyen kincse a mennyekben. Hát ez a mennyei kincs micsoda? A kincsen nincs mit magyarázni, de azon. hogy mennyekben, már van. Némely teológus, ha magyarázatba fog, el

kezd beszélni görögül. Azt hiszi, hogy abból világosság lesz. Én is közéjük tartozom.
Mondom is: en ouranois. Ez meg úgy hangzik, mint a basileia en tois ouranois, a mennyei
ország, az Isten Országa, amely Jézus szerint tudvalevően első alakját itt, a földön ölti. Már is
tudjuk ebből, hogy miféle kincs ez a mennyei: országbeli. Nem világi, nem amilyent a moly
megrág, a rozsda megemészt. Elpusztíthatatlan kincs az. Nagy szavak ezek. Próbálom
megmagyarázni. Nem Medgyessyben reménykedni, nem az SZDSZ-ben, nem Orbánban,
nem a Polgári Körökben, nem közös istenükben, a mammonban. Hanem miben? Abban, hogy
minden itt jelenlevő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, egy embert elszeret az
Istennek, s ennek jeléül beszereti őt a Bokor egy közösségébe, amelynek maga is buzgó tagja.
Jövőre akár el is hozhatja a siker igazolásául. Ezt azonban nem lehet úgy csinálni, hogy azért
a Medgyessyben vagy az Orbánban, meg egyházi barátaikban is reménykedem, akik
mammont várva tőlük paroláznak velük. Nem és nem és nem. Mert mi köze van Krisztusnak
Beliálhoz? – kérdezte Pál. Nincs köze Istennek a Mammonhoz – állította Jézus. A politika
pedig az az ország, amelyben arra bíztatnak, drága testvérem, hogy te majd többet kereshetsz,
mint a testvéred. Többet, mint Erdélyben, Kárpátalján meg Afganisztánban. A többet
birtokolni akarás országa az, szemben az Isten országával, amelyben egy fillérrel sem akarhatok többet, mint amennyi a testvéremnek jut. Ez az a kincs. amelyet a moly meg nem rág, a
rozsda meg nem emészt. A pleonexia elutasítása.
De van még a mindent eladásnak egy harmadik célja is. Csatlakozhatom Jézushoz, ha
eladtam mindenem. Korábban nem? Abszolúte lehetetlen. Ezért lesz szomorú a gazdag ifjú.
Miért is lett azzá? Mert vagyonnal, többet birtoklással nem lehet polgár a csak ugyanannyit
birtoklás testvéri országában. Világos ez, mint a vakablak. Egyértelmű, mint a kétszerkettő. A
gazdag ifjú elszomorodott, mert nem tudott beállni Jézus csapatába! De miért szomorodjam el
én? Hol a Jézus, akihez csatlakozzam? Hol az a Jézus, akihez nem csatlakozom, s ennek
folytán én is halálosan szomorú leszek? Most jön a Kolumbusz-tojás! Jézus azonosította
magát a nélkülözővel. Kalazanti Szent József meglátta a mosdatlan, analfabéta római
proligyereket, s neki szentelte az életet. Én meg kit látok meg? Amikor meglátok egy
rászorulót, s neki szentelem az életem, akkor csatlakoztam Jézushoz, és mindörökre megváltottam magam a szomorúságtól. Mert értelmessé tettem az életem. Prakash nem szomorú,
Böjthe Csaba nem szomorú. S az én halálos szomorúságomnak is vége lesz, ha megtalálom
valamelyik rászoruló-fajtában Jézust.
Ha megtalálom és utána megyek, ha a harmadik célt is megtalálom, akkor megindul a
láncreakció visszafelé. Fordított sorrendben történnek a dolgok. Most következik a második
cél: kincsem lesz a mennyekben, életem megtalálta azt az eszközt, amellyel biztosan – viták,
agyaskodások nélkül – építem az országot. Utána már semmiféle gondot sem jelent, hogy
mindenemet odaadjam, minden pénzemet odaadjam ezeknek a megtalált rászorulóknak, azaz
eladjam értük és javukra mindenem.
A királyfi három bánatáról írt verset a múlt század elején Mécs László. Az én első bánatom, hogy még mindig nem találtam meg ezt a Jézust. A második bánatom, hogy te sem
találtad meg, Testvérem. S a harmadik bánatom, hogy mi, a Bokor még nem találtuk meg. Fel
kell számolnom ezt a bánatot. De gyenge vagyok, s elődömnek, a gazdag ifjúnak ezt a szomorúságát csak a magam erejéből nem tudom felszámolni. Testvéreimtől kérek segítséget, hogy
megtaláljuk azt a Jézust, akiért... Nem folytatom, helyett olvasok valamit a 25. Naplóból:
Istenem! Ezen a nyáron ez volt az ötödik lelkigyakorlatom. Mindegyik végén írtam záró
elmélkedést. Mi kapott ezen az ötödiken hangsúlyt? Az, hogy el kell menni az Ágihoz? Nem.
Hanem az, hogy Áginak vagy másnak ki kell találnia valamit. Valamit, amire legalább egy
testvér − az első − rácsodálkozik. A többi odamegy és megkérdezi tőle: Segíthetek? Odamegy
és ott ragad. Kitalálni valamit, amiről azt gondolod, hogy az a szántóföldbe rejtett kincs, az a
drágakő, amelyért mész és eladod mindened, csak azért, hogy a kincset megszerezhessed.

Csak azt nem tudom, mire várok? Csak azt nem tudom, hogy miért várom mástól, amit
magamnak kellene kitalálnom. ’89-ben azt mondtam itt, Budaváriban a bruderhofiak vezetőjének, Hans Meiernek a kérdésére, hogy a 70. életéven túl már nem kezdem el... Miért −
válaszolta – ahogy minket, ötünket, elláttál, abból úgy látjuk, hogy alkalmas vagy rá. Akkor
nem tudtam válaszolni neki. Ma már tudnék. Ellátni tudnék valakiket, de még nem tudom,
hogy mit kell csinálniok; még nem találtam ki, hogy mit kell csinálnom, amire meghívhatnám
őket. Bútorgyártásra nem akarom használni őket. Jézus sem halászati társaságot alapított.
Emberhalászatra szakosította a Tizenkettőt.
Hol az a bolt, ahol megmondják? Beírtam már a noteszomba a nyári harmadik vagy
negyedik lelkigyakorlat után. Mit? Azt, hogy megkeresem a boltot. Elmegyek a pusztába.
Mikor? 2002. augusztus 23-án 18 órakor a budavári esti szentmisével. S meddig maradok?
Augusztus 30-án este 18 órai szentmiséig. E nyolc szentmise keretében s a köztük levő 23-23
órákban csak arról fogok spekulálni, imádkozni, hogy mit kellene megtalálnom, kitalálnom,
amit elkezdenék, s amihez csatlakozhatna, aki akarna.
Mintha 13 év óta egyfolytában várnám a sült galambot. Csak induljon meg a szekér, a
másé, majd felkapaszkodom rá. Nem indult meg a más szekere. Ekkora történelemi bevágást
eddigelé hiába vártam mástól. Azt hiszem, egyikünk sem várhatja a másiktól, hogy elindítsa a
szekeret. Mindegyikünk megszólítva kell érezze magát az Istentől: Neked kell elkezdened!
Azaz nekem. Nekem azért, mert 84 évemmel már rengeteg tapasztalatot halmoztam fel.
Neked, mert 19 éveddel rengeteg még benned a rugalmasság, az érzékenység, az újra, a Lélek
hangjára figyelés − az öregek megcsontosodásával, oszteoporózisával ellentétben. Neked,
mert nem vagy se fiatal, se öreg, mert 45-50 éveddel tapasztalod is van, s rugalmasságod is
van. A kezdést nem címkézhetem, nem oszthatom le senki másra. Neked kell kezdened.
Nekem kell kezdenem. Nem várhatsz másra. Nem várhatok senki mára. – Befejezésül egy
hirdetés eleje: Egy hetes lelkigyakorlat Budaváriban 2002. augusztus 23-án, pénteken
kezdődik a 18 órai templomi szentmisével...
Utoljára 1976-ban csináltam ilyesfélét: Imádkozzunk közösségileg száz órát pünkösdig. Ez
volt a Lélekváró imádkozás kezdete. Nem volt eredménytelen: ’76 karácsonyára megindult
Lékai és ateista szövetségeseinek a támadása ellenünk, 79-ben elkezdődött a Baracskára
menés, s 82-re eltiltottak a nyilvános papi működéstől. Vajha megint imádkoznánk. Akár
ilyen következményekkel is...
Budavári, 2002. augusztus 21.
Tegnap este újra megnéztem a tévében Szörényi Levente és Bródy János rockoperáját:
István, a király. Közben gyorsan jegyeztem, hogy el ne felejtsem: ... mennyit ér az ember, ha
készül véres győzelemre... oly távol vagy tőlem és mégis közel... Veled, Uram, de Nélküled...
Mai délutáni látogatóm is hallgatta a rockoperát s azt mondta, hogy neki a távol s közel szavak
a transzcendenciára hívják fel figyelmét, amely érvényesül az immanencia ellenére is. A
szerzőpáros aligha erre akarta felhívni a figyelmet, hanem arra a nagyon ellentmondásos
viszonyra, amely Krisztus és István között feszül: véres győzelemre készül István a vérontást
nem ismerő Krisztusért... Ezért a kérdés, hogy mennyit ér az ember. Ezért van István távol és
közel Krisztustól, s ezért van vele is, nélküle is.
Mintha az új rendezésben Saroltnak megnövekedett volna a szerepe: Istvánnak előbb
okleveleket kell átvennie anyjától, s azokból egyet-egyet odaadni a lovagoknak. Egy-egy
birtoklevelet a felnégyelt magyar nagyúr, a horka birtoktesteiről a három bajor lovagnak, akik
majd e birtokok ellenében igaz magyarokká változnak. S három(!) oklevelet adni az egyház
érsekének... István megesküszik, hogy biztosítja ez urak szabadságát; megesküszik, hogy
örökre az egyház hű fia marad, de csak e pecsétes tekercsek átadását követően kerül sor a
királykoronázásra. Olyan fájdalmasan húzza alá mindez a távol és nélküled szavakat. Mi köze
van a csaták rablásainak és gyilkosságainak Krisztushoz? Mi köze a történelem

rablógyilkosságaihoz? Nem a Badiny Jós Ferenc könyveproblémája (A sorsdöntő államalapítás) a problémám; az, hogy István a németek s az egyház foglya és kiszolgáltatottja lesz.
Minden hatalom velejárója a hűbéresek hűségének. Hanem az a problémám, hogy aki hatalmi
harcba kerül, az mindenképpen azé lesz, aki a rablás és gyilkolás ura a történelemben, az Isten
ellen lázadó Sátáné. Az a gondom, hogy mi köze lehet harchoz, hatalomhoz, kardhoz a
názáreti Jézusnak, akit az urak, a hatalmai harcok intézői nagyon hamar a keresztre juttattak.
Másnap, 21-én volt Szent X. Piusz pápa emléknapja. Ő közösítette ki az egyházból a múlt
század elején Loisy abbét, aki megfogalmazott egy felejthetetlen mondatot: Jézus Isten
Országát hirdette, de ami jött helyette, az csak az egyház volt. Ennek a helyette szónak a
gyötrelmét szenvedi a rockopera Istvánja. Azaz Szörényi és Bródy szenvedi. A valóságos
István a X. században aligha szenvedhette ezt. A felvilágosodásnak és a bolsevizmusnak
kellett megérkeznie, hogy a szerzőpáros megfogalmazhassa azt a mérhetetlen ellenmondást,
ami Jézus és a rablógyilkolás − Isten és a dicsőséges történelmi tettek − egyesíteni akarásában
rejlik.
Szent X. Piusz pápának csak emléknapja van, s nem ünnepe. E liturgiai megkülönböztetésnek az a következménye, hogy a szentlecke és evangélium szövege nem alkalmazkodik a
− csak emléknapot, s nem ünnepet kapó − szent életéhez. Ha ünnepe volna, akkor lenne külön
szentleckéje és evangéliuma. De mivel nincs, ezért a 20. évközi vasárnap utáni szerdára
rendelt szövegeket kell felolvasnom a misében. Ezek a szövegek ebben a szentistváni és a
tudós, szent és bölcs Loisy abbét kiközösítő szentpiuszi környezetben aztán megérnek egy
misét. Az első textus Ezékielé. Idézek belőle valamit: Jaj Izráel pásztorainak, akik magukat
legeltették... A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat
nem legeltettétek! A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok... hanem
erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk... Mivel pásztoraim nem jártak nyájam után,
hanem önmagukat legeltették, én most a pásztorok ellen fordulok: kiragadom szájukból
juhaimat, és nem esznek belőlük többé. Így szól az én Uram, az Úr: Majd én magam keresem
meg juhaimat, és én viselem gondjukat... (34,1-11) Izrael pásztorai csak az urak mesterségét
űzték: maguknak kapartak. A világ megszokott dolga ez, de a próféta azért próféta, hogy Isten
nevében tiltakozzék ez ellen. Majd ha hatalmi szóval az illetékes egyházi hatóságok
fölöslegesnek nyilvánítják a prófétákat, akkor a forradalmárok, a fegyveres lázadók veszik át
a próféták szerepét, hogy a maguk módján tiltakozzanak az ilyesfajta pásztorkodás ellen.
Ezékiel szerint az Isten nem bízhat az emberben. Ember nem hajlandó az Isten ügyét
szolgálni, csak a saját magáét. Meglepetéssel szolgál a történelem Istennek is: nem használható az ember Isten felé terelő pásztorként. Kénytelen Isten maga csinálni mindent? Igen,
meg kell változnia a világ eddigi rendjének, s hogy meg tudjon változni, az Istennek kell több
energiát beletenni a folyamatba. Átvállalni az ember dolgát is? Ezzel a látással szemben a
szentmise evangéliuma arról beszél, hogy az utolsó órában a szőlőbe érkező munkás egy
dénárt kap, s a hajnaltól ott dolgozó sem kap többet. A példabeszédet pedig hallgatja a 12
tanítvány, akiknek nem béres módjára, hanem a pásztor-Jézus példája szerint − törődniök kell
a nyájjal. Jézus ezzel a példabeszéddel (Mt 20,1-16) hitet jelent be az emberben: képesek
vagyunk az élet problémáit megoldani. Nem az Istennek kell megváltoznia. Az lehetetlen.
Nekünk kell megváltoznunk. Például úgy, hogy fenenagy jézuskövető öntudatunkban beérjük
az egy dénárral.
Budavári, 2002. augusztus 22.
Újabb emlékezés: Boldogságos Szűz Mária királynő. De ma is csak emlékezés van, és így
a szentmise szövegei ma is a 20. évközi hét szövegei. Ismét egy szöveg − Ezékieltől: Új szívet
adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok
nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint
éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek (36,36-37). Sebészeti beavatkozás? A

szabadság lesöprése az asztalról. Az engedelmeskedő ember lesöprése az asztalról és
kisöprése a történelemből? Már Jeremiásnál is ez történik. Leveszi Isten a polcról a jobbik
fajtájú szövetséget, amelyet majd meg is tartunk: Eljön az idő, amikor szövetséget kötök Izráel
és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva
vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték... Hanem ilyen lesz az a
szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni: törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe
irom be, Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a
másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog
engem kicsik és nagyok... (31,31-34).
Embercseréről álmodik a próféta, az Isten tolmácsa. De az ember csak magát cserélheti le.
Ha Isten cseréli, bábjátékká válik az üdvösség és a történelem. Az ember pedig nem akarja
lecserélni magát Isten kedve szerinti emberre −Jézus evangéliumának tanúsága s a mára
rendelt szakasz tanúsága szerint.
Nem és nem. Hiába hívják az ország lakomájára! Mit sem törődve a hívással, elmennek:
az egyik a földjére, a másik a kereskedésbe. Ha újra hívod őket, bántalmaznak és meg is
ölnek. Az útfélről beinvitált nem-zsidóknak sincs feltétlenül lakomához illő öltözetük. A
példabeszédbeli, a mennyek országához hasonlító király kényszerül a gyilkosokat elpusztítani,
s az illő ruha nélkül jöttek kezét-lábát megkötözni, s külső sötétségre vetni (Mt 22, 1-15). Ezt
teszi? Mivel Jézus nem pusztított gyilkosokat, s nem kötözte meg kezét-lábát az illő szerelés
nélkül érkezőknek, ezért feltételezem az általa propagált Istenről, hogy neki sincs hadserege, s
nincs karhatalma a kéz-láb megkötözésére. Csak annyi a világos számomra, hogy az ember
nem teljesít, s az ember belepusztul a nem-teljesítésbe: sír és fogat csikorgat.
Éppen ezért nem is igen látok királynői dicsőséget. Csak egy kivégzett ”holdkórost”
látok, aki − úgy látszik − nem akarta tudomásul venni, hogy a főpapnak áll a világ... S egy
fájdalmas anyát látok a fia kivégzésre rendelt kereszt alatt... S látom kétezer esztendő
máglyán elégetettjeit, s az elégettek édesanyjait. S igazán nem értem, hogyan dicsőítheti az
elégető hatóság a felsoroltak akármelyikét. Hogyan tarthat emléknapot, amikor bűnbánati
napot kellene tartania?!
Budavári, 2002. augusztus 23.
És ma este kezdődik a lelkigyakorlatom, amelyet magam tartok magamnak. Ez a nap is
emléknap: Limai Szent Rózára emlékezünk: a 16. század végén született, 31 éves korára már
halott is volt. Önmegtagadásokkal, böjtölésekkel volt teli az élete, s ennek megfelelően
fájdalmas szenvedésekkel és mennyei vigasztalásokkal – olvasom róla egy német misekönyv
rövid életrajzában. Mivel volt tele az én életem 1950-ig? Szenvedélyes szerelmekkel az
egyház Krisztusa, majd Jézus iránt, gyötrő kérdésekkel a fajtám s az egyházam hogyan
megmaradásáról − az állapotomból folyó önmegtagadásokkal és elesésekkel − fájdalmas
szenvedések és mennyei vigasztalások nélkül. Vállald magadra Istenért a rendkívülien
kemény aszkézist, üzembiztosan tele leszel fájdalmas szenvedésekkel és esetleg mennyei
vigasztalásokkal is, bár ez utóbbi nem biztos. Liziői Kis Terézt időnként az ateizmus kísértése
fojtogatta, olyan kevéssé tapasztalta meg a kemény aszkézis ellenértékeként a mennyei
vigasztalásokat. Nagy Szent Teréz pedig a maga − sarutlan kármelita házakat alapító érett
asszonyiságával keresetlenül megmondta Istennek: Uram, ha így bánsz a barátaiddal, ne
csodálkozz, hogy annyi az ellenséged! Elza, Halász Bandi megvakult, ezer bajú s áldott
házvezetőnője megvallotta Bandinak: Ha egyszer az Istennel találkozom, beolvasok. Terézek,
Rózák, Margitok elpusztulhatnak fiatalon az egyház által diktált és önmegtagadás jellegű
szenvedésvállalások következtében, szentté is lehet avatni őket, de mérhetetlen szenvedéseik s
nagyobbára hiába remélt örömeik elmaradásáért az egyháznak kell viselnie a felelősséget.
Jézusnak nem. Ő ezeket nem kívánta. Egészen másokat kívánt. Azokat, amiket az egyház nem
kíván sem magától, sem mástól.

Mivelhogy Rózának is csak emléknapja van, be kell érnie a 20. évközi hét pénteki szövegeivel. Nem akármikkel. Elsőül Ezékiel látomásával a csontokkal teli mezőről: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem... (37,12) Ezékiel hepiendes próféta,
akinél jóra jönnek a dolgok: beviszlek bennetek Izrael földjére. Nem tudom, hogy a két és
félezer évvel korábban megígért bevitelt van-e zsidó és mennyi van, aki összekapcsolja a
zsidók múlt századbeli új honfoglalásával. De akárhogyan is van: a termékeny félhold közelében kipusztultak az elmúlt évezredek népei, s országaikban mindenütt arabul beszélnek.
Egy maroknyi sivatagi törzsből lett a mai félszáz millió arab, mert egy kinyilatkoztatást, a
Koránt arabul írták, s félszáz millió nyelvet cserélt érte... A zsidónak nincs könnyű dolguk a
mohamedán tenderben.
A nap evangéliuma nem beszél egy adott terület visszaszerzéséről, csak arról, hogy ez
embernek az a dolga, hogy szeresse Istent, meg a másik embert (Mt 22, 34-40). Lehet szeretni
az Istent? Vallok. Én úgy szeretem, hogy meg akarok felelni elvárásainak. Nem is tartok
másfajta istenszeretést normálisnak. Milyen másfajta istenszeretés van? A szerelem. Ez nem
normális. Nem normális, hogy állandóan 30 fok meleg van. Az Isten iránti szerelem az én
életem ritka ajándéka. Nem utazom rá. Időnként birtoklom, időnként szeretném újra, s
időnként belenyugszom abba, hogy majd rám tör, amikor nem is remélem. Tavaly nyáron az
egyik nagy létszámú lgy-omon megvallottam életem egy nagy sebét: a dohányzás szenvedélyét. Kitérdepeltem középre, s megkértem a lelkigyakorlatozókat, hogy imádkozzanak
értem. Imádkoztak nagyon lelkesen, és én még dohányoztam egy fél évig tovább. Aztán most
már egy féléve nem dohányzom, s alig-alig van dohányozhatnékom. A minapi augusztusközépi lgy-on Tamás, aki ott volt a tavalyin is, amelyen imádkoztattam testvéreimet,
emlékeztetett az eseményre és a meghallgatásra. Magamtól nem gondoltam rá. Imádkozom −
olykor, de a hála nem erős oldalam. Mi az erősebb oldalam: az, hogy szeretnék megfelelni
elvárásainak. Ezt a mostani egy hetes lgy.-ot is azért tartanám, hogy megtudjam, mit kíván
tőlem − az új esztendőben, melynek elején már gyémántmisés leszek: 60 éve igyekszem
szolgálni őt papi minőségemben.
És lehet szeretni a másik embert? Úgy, ahogy magamat? Van a szerelem, melyben az
ember minden kincset ráaggatna arra az asszonyra, akit szeret. S van a jézusi szeretés,
amelyben mindenkinek egy dénárt juttatnék, magamnak is, meg annak is, akibe szerelmes
vagyok. Mert nem őt nézem, mert nem engem néz, hanem mind a ketten nézünk egy irányba,
s Jézust, az Istent nézzük, s talán látjuk is. S ez a jézusi szeretés normális? Szeretném azt
mondani, hogy ez és csak ez a normális. Mért csak szeretném? Azért, mert mindenki
bolondnak tart azért, mert normálisnak gondolom. Olyan szívesen leülnék ahhoz az asztalhoz,
amelyiknél senki sem kiváltságos, amelyik mellett egy Anyuka-lelkületű testvér osztaná
gyerekeinek a levest, a főzeléket, a szilvás gombócot s a csirkehúst is... a csokit is.
Budavári, 2002. augusztus 24.
Ma meg Szent Bertalan apostol ünnepe van. Neve szerepel a Tizenkettő összes, mind a
négy (Mt, Mk, Lk, ApCsel) névsorában, de ha nem azonos a János-evangélium Natanáéljával,
akkor semmit sem tudunk róla: a névsorok csak a nevét említik: ezenfelül az evangéliumok
semmit sem árulnak el róla. Nem merő emlékezés, hanem ünnep e nap, vannak tehát saját
szövegei, de én e Napló számára maradok a XX. évközi vasárnap utáni hét szövegeinél. Ezen
a napon ugyanis befejeződik Ezékiel ezévi liturgikus pályája, s csak a 2004. esztendő XX.
évközi vasárnapja utáni héten jut a szentmisében majd újra szóhoz, mert a páratlan években
(aminő a most következő: 2003. esztendő) nem Ezékiel adja a mondott héten a szentleckéket,
hanem a Birák és Rúth könyve. A heppiendes Ezékiel mai utolsó szereplése már fel is építi
Jeruzsálemben az új templomot: Ez az én trónusomnak a helye és lábaimnak a helye, ahol
Izrael fiai között fogok lakni örökre (43, 7). Mindent megjövendöl róla: méreteit is, kapuinak
számát is: tizenkettő – minden törzs a saját kapuján közelíti meg.

Az evangélium egészen más világba visz. Jézusnak nem a templom a gondja, hanem tanítványai magatartása. Abból akar új templomot építeni? Nem templomra, új emberi magatartásra vágyik. Arra, hogy az megvalósuljon: Ti mindnyájan testvérek vagytok (Mt 23,8).
Máté az evangélisták között a leginkább érdekelt abban, hogy miként tud a fiatal kereszténység megárulni egy gyékényen a zsinagógával, a templommal, az Írással. Itt így:
Mózes székébe ültek az írástudók; amit mondanak, tegyétek, de cselekedeteiket ne kövessétek... Minden cselekedetüket csak azért teszi, hogy feltűnjenek az embereknek... szeretik, ha
mesternek szólítják őket. Ti ne szólíttassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti
pedig mindnyájan testvérek vagytok. (Mt 23,2-8) S az érv? Van tanítótok, van mesteretek, s az
magam vagyok. Az én kérdésem, hogy Jézus akart-e magának utódot vagy sem. Tudvalevő,
hogy Máté aztán tud arról, amit a holnapi szentmise hoz is, hogy Péternek, Sziklának hívják
az utódot. Mi fogja biztosítani Pétert és utódait, hogy ne kalapoltassák magukat, ha Jézus a
tanító mindörökre, és Péter is csak egy testvér a sok testvér között? Biztosítani nem tudja ezt
semmi sem, de lehetővé tenni tudja valami. Mi? Az a tudat, hogy a mindenhai Péter csak
testvér a testvérek között; és hogy Jézus a Tanító és a Mester. Lehetséges ez? Semmiképpen!
Ko. Laci nem a római pápának, csak egy kis bíborosi sakkfigurának – a hazai bolsevisták
kezében – mondta teljes tisztelettel: László testvérem! Csak az ég nem dőlt össze tőle. Egyéb
minden. De azért talán mégis lehetséges, amit Jézus akart a saját népében és népétől. Talán.
Egy analógia. Évtizedekkel ezelőtt mondtam: Ha lehunyom a szememet, mindenki J...ra
néz majd. Amikor már sokadik alkalommal mondtam, N... ennyit mondott: Nana! S ma nem
mondom már ilyet.. Nem tudom, melyik évben maradtam ki véglegesen a KV-ból. Ha erősen
utána gondolok, talán tudom, hogy ki ebben vagy abban a tanévben a KV-nak a vezetője, de
nem egy személy ugrik elibém, ha a Bokor vezetésére gondolok, hanem a Jutkáék, a Laciék, a
Gyuriék, a Beáék. Akkor is, ha Laci éppen kimaradt egy évre a KV-ból, amit csak utólag
tudatosítottam magamban... A Bokornak nem vezetője van, hanem választott testülete, amely
minden évben más és más összetételű. Mi vezeti a Bokrot? A hármas eszmény, amelyet
Jézustól tanultunk, amit nem kérdőjelez meg közülünk senki: egy a ti mesteretek, egy a ti
tanítótok. S ezért nem kell közülünk senkit megkalapolni, Jézus nálunk személyfölötti
személlyé magasodik: az Igazság, az Élet, az Út − Ő mindannyiunk számára. A
mindnyájunkban meglevő személy, akit ha elvetünk, a magunk vesztét okozzuk. A Lélek Ő
bennünk, akit nem szabad káromolnunk. Se szóval, se tette, se gondolatban. Kicsinek, szegénynek s szelídnek kell lennünk. Ahol mást is kell kalapolni, ott aligha kalapolják Jézust. Így
Kaifásnak nem kell ellenpólust állítanunk. Kötheti alkuit Pilátusaival, elbánhat közülünk
azzal, akivel csak akar. De amíg van, aki számára Jézus az Igazság, az Élet és az Út, addig
lesz ezeknek képviselete is. Nem a Pista, a Sára, hanem az ...-ék, akik minden évben más és
más testvéreket mutatnak nekünk s a világnak.
Budavári, 2002. augusztus 25.
A tegnapi szöveg sohasem vasárnapi szöveg. A mai viszont az volt a zsinat előtt is, meg
utána is. Ezen a sziklán építem fel egyházamat... amit megkötsz a földön, kötve lesz a menynyekben is (Mt 15, 18-19). A tegnapi szöveg szellemével nem könnyű egyeztetni. Inkább
ilyen szöveg következnék a tegnapiból: Bízom benned Péter, hogy sohasem akarsz majd tudva
és akarva mást mondani, mint amit tőlem tanultál. S ha aszerint szólasz majd, amit tőlem
tanultál, akkor kell-e mondanom, hogy annak érvénye égen-földön megkérdőjelezhetetlen lesz
Isten világában, Isten népének körében. Mert mit csináljak azzal a rengeteg pápával, akik nem
kevés kárt okoztak Jézus ügyének?
Elnyom a mai vasárnap egy emléknapot, amely nagyon drága nekem. Ma emlékeznék az
egyház Kalazanti Szent Józsefre, az én szerzetesrendem alapítójára. Az elmúlt században a
Szentszék az népoktatás védőszentjének deklarálta, mert a l6. század legvégén iskolát csinált

azok számára, akik nem tudtak fizetni a tanításért. Merő újdonság volt akkor, ami ma nagyon
is természetes. Nemcsak azért drága nekem ő, mert piarista vagyok. Sok egyéb okon is.
Mi nem természetes ma? Mert Jézus lelkével azt kell tennem, ami bajt orvosolni ma még
nem természetes. Egyszer fogadtam már Budaváriban lelkigyakorlatra-munkára-nyaralásra
hajléktalanokat. Jakab Kati szervezte őket ide Győrből – a győri önkormányzat alkalmazottja
volt Kati és hajléktalanokkal foglalkozott.
Voltam Iványi Gábor pesti, Dankó utcai intézetében. Aludni lehet benne. Estétől reggelig
megnyíló szállás. Aztán utcára kerülnek, s délután már megy a sorban állás, hogy megint
ágyhoz jussanak. Borzasztó még elgondolnom is, hogy így kelljen élnem. A fekhelyem még a
börtönéletem során is biztosítva volt.
Giuseppe, Giuseppe, guarda! − hallotta a benső hangot Kalazancius, amikor meglátta
Róma Trastevere negyedében az iskolázatlan gyerekeket. György, György nézd! a Dankó
utcai sort és találj ki valamit, ami emberhez méltó megoldás, ami elfogadható lenne a magad
számára is. Azt hiszem, innen kell kiindulnom, mert szeresed felebarátodat, ahogy magad
szereted! Alig merem leírni, de ha volna egy méltó gyereke Kalazanciusnak, akkor az valami ilyemit tenne. S most elkezdek írni róla egy regényt.
Giorgio egy szép napon felhagyott a szövegeléssel. A négy hetenként 16 közösségszervezői találkozójával is felhagyott. Mert tisztában volt vele, hogy amit Jézus csinált, nem
másodállásban tette; meg Kalazancius sem. Pénzzé tette, amit pénzzé tehetett, s vett rajta egy
kertes kis házikót. Szólt a kőmíves barátjának, hogy végezze el a szükséges átalakításokat. A
mezőgazdász barátjának is szólt, hogy készítsen egy részletes tervet a folia alatti termeléshez.
S az Iványi Gábornak is szólt, hogy küldhet oda hajléktalanokat. Lesz munka, hajlék,
ennivaló, még ruha is. Cigaretta, alkohol meg drog nem lesz. Várja őket Giorgio. Hogyan
várja? Ahogy egy Anyuka. Az Anyukáknak az a tulajdonságuk, hogy azok mindig otthon
vannak. Egyetlen alkalomra sem emlékezem, hogy ’36 előtt haza mentem, és Anyuka nem
volt otthon. Hogy gondoskodik arról, hogy asztalhoz lehessen ülni. Meg lehessen nyitni a
rádiót. Játszani lehessen társasjátékot. Olvasni lehessen. Mit nem lehet csinálni ezen a
szálláson? Fizetést kapni. De a megtermelt jövedelemmel lehet közakarattal rendelkezni. Mit
lehet még csinálni. Lehet az Istenről beszélni, lehet az Istenről kérdeni. Lehet, Ha akarsz.
Mindent lehet csinálni, amit szívesen vennél, ha veled is, neked is azt tennék. Mutyiban
menne minden. A reciprocitás elve szerint.
Giorgio mindezt nem álmodja, hanem teszi. Mikor? Még ebben az évben elkezdi. Mivel
Giorgio a Bokorba tartozik, s az utolsó 50 évben még nem sok olyant tett, amit társaivaltestvéreivel meg nem beszélt volna, most is így jár el. Az ANYUKA-TERV iránt érdeklődő
testvéreit várja 2002. szeptember 28-án de. 9 órára lakására (Városmajor u. 47/b II.3.), s
egyelőre 12-ig ér rá a téma megvitatására. Akik jelzik, hogy kérnek egy kiadós egy-tál-ételes
ebédet, mert nem tudnak már haza utazni, mert 15,30-kor a Bazilikában akarnak lenni Kaci
esküvőjén, azok kapnak egy olyant. Kedves olvasó! Más meghívót ne várj! Ez a meghívó! –
Kezdődik az új tan/munakaév!. Készülni kell Adyligetre... Íme!
Budavári, 2002. augusztus 30.
Utoljára június 2-án voltunk itt együtt, s most akárhogyan is, de már szeptember 8-at
mutat a naptár. Valakikkel közületek találkoztunk még Nagyorosziban június 9-én, majd
kevesekkel Budaváriban aug. 3-án. Összességében ez 14 nyári, adyligeti nem-találkozás,
ennyi vasárnap-kiesés. Mi esett itt ki? Mi maradt itt el? Hát csak az, hogy én készítek egy
leírt, s tehetségem-erőm szerint megfogalmazott prédikációt-homíliát-szentbeszédet −
akárminek nevezzük is. Mert ha nem nektek beszélek, akkor nem írom le? Akkor nem, akkor
csak mondom, ami egy fél-háromnegyed órás, szentmise előtti gondolkodás-imádkozás után
eszembe jut. És az nem jó? Én nem tudom, hogy jó-e, mint ahogy azt sem tudom, hogy amit
leírok, az jó-e. Csak azt tudom, hogy azt, amit egy fél-háromnegyedóra imádkozás után

mondok, annak magnó-szövegét, ha volna ilyen szöveg, be nem tenném a Koinóniába vagy a
Naplóba. De ha leírom, azaz a teljét adom annak, amit akár teljes heti készülés mellett egy
negyedórában el tudok mondani, azt berakom a mondott helyekre, mert a mondott helyeket
azért is hívtam életre, hogy az ilyesmiket rögzítsék a hálás jelenkor, s a ki-tudja-milyen utókor
számára. Senki másért nem írom le a prédikációt, csak az adyligetiekért? Majdnem így igaz.
Az elmúlt nyáron is leírtam négy prédikációt. Egyet a nagyoroszi aranymisés ökörsütők
számára a vámosokkal iddogálásról, egyet a Hangtábornak a konkolyról, egyet nektek (mert
meglátogattatok Budaváriban) a nem-csodás kenyérszaporításról, s egyet a soproni Bokor
Nagy Tábornak a gazdag ifjúról. Ez utóbbit már 350 főnyi vájt fülű hallgatóság hallgatta.
(Ilyen riválisai is vannak Adyligetnek!) De tíz vasárnap így is, mindenképpen kimaradt, s az
csak úgy elszállt a levegőben. Ezt az elszállást csak az adyligetiek tudnák megakadályozni.
Hogyan? Úgy, hogy a nyár folyamán nem egyszer jönnének le Budaváriba nyaralni-fürödni a
Balatonban, vagy részt venni a lelkigyakorlatokon, vagy akár e két változatot egyesíteni,
kibékíteni egymással. Ekkor én kényszerülnék minden vasárnapra − írni prédikációt, mint
amikor itt vagyok Adyligeten. Hát majd jövőre csinálhatjuk így, ahogy mondtam − ha még
élünk, azaz hogy élek...
De most még idén van, és itthon és Adyligeten vagyunk, s a textust hallottátok. Az
egzegetikai szakkönyvek szerényen megjegyzik, hogy a jézusi tanításban nincs párja a
megállapításnak, hogy azt, aki a hívők közösségére sem hallgat, azt úgy kezeljük, mint a
pogányt vagy az adószedőt. Ez magyarul annyit jelent, hogy a szakirodalom azt vallja, hogy
valamikor az első század hetvenes éveiben ilyesmit prédikáltak Jézus nevében a zsidókeresztény közösségekben, de maga Jézus hírből sem mondott ilyeneket. Csakhogy ezt úgy
kell kiolvasni a sorok közül. Világosan, kerek perec megmondani − nagyon
tudománytalannak meg hitetlennek számítana. Mi következik ebből számunkra? Rábízzák
ezek a szakkönyvek olvasóikra, hogy döntsenek maguk: van-e kiközösítés Jézus szándékai
szerint vagy nincs! Jó lenne, ha mi állást tudnánk foglalni. Miben? Hát abban, hogy a jézusi
Isten Országába belefér egy kis kiközösítés vagy sem?
Akik azt mondják, hogy belefér, így érvelnek: a Máté szövegében található, ajánlott,
összes lépcsőket be kell tartani, s ha mind a három lépés eredménytelen, sajnos, nagyon
sajnos, nincs mód másra, minthogy kiközösítsük azt, aki eltér a rendtől. Még inkább nagyon
sajnos, hogy történelmileg ez nagyon sokszor azzal a következménnyel is jár, hogy meg is
öljük az illetőt. Törekednünk kell tehát arra, ha lehet, hogy csak deklasszáljuk, társadalmilag
ellehetetlenítsük őt, de ne öljük meg. A kiközösítéseknek − kérem − ezek a velejárói s e
velejárók célja éppen az, hogy valakiknek ne legyen módjuk tovább rontani a társadalmi
levegőt. Tulajdonképpen − a megölésük a biztosabb módszer erre.
A másik álláspont azt mondja, hogy nincs Jézusnál kiközösítés. Nincs, a/ mert Júdást sem
közösítette ki (mintaetika), b/ mert ellenkezésben van a reciprocitás elvével: nem szeretném,
ha velem akárki is így bánnék: hogy engem leírjanak mint leírandót, töröljenek mint számba
nem veendőt, kiközösítenének (tartalmi etika), c/ mert nem tudok szóba állni azzal, hogy az
elvem, a szeretet, csődöt mondjon, hogy ne tudjak akárkit is, akármit is csinál, tovább szeretni
(formai etika).
Az egyházban van kiközösítés mind a mai napig, ezt Széphalmon nem kell magyarázni −
ezért Széphalom. Jézusnál a fentiek alapján viszont nincs kiközösítés. Megkérdezem, hogy a
Bokorban van-e! Ezen is fordul, hogy jézusi társaság vagyunk-e, avagy csak társadalmi,
vallási, egyházi, egyéb − közös szóval: nem országbeli, hanem evilági alakulat. Mert nem
lehet nálunk kiközösítés, amíg jézusi alakulatnak akarjuk tudni magunkat.
S hogy válik be ez nálunk a gyakorlatban? Beválik, nem válik be, de csináljuk. Nem lehet
akkora kríment elkövetnünk, hogy testvéreink azt mondják, hogy fel is út és le is út. S van,
ami talán még ennél is több. Mi az? Ha valaki elhagy bennünket, nem mondunk neki csúnyát,
hanem ezt mondjuk: Ugye tudod, hogy a szék, amelyikről felkeltél, ott marad üresen és vár

terád? De van, ami még ennél is több. Nem mondjuk meg testvéreinknek sértő gyanúinkat.
Pl. nem mondunk ilyesmit: Mindannak a furcsaságnak, amit évek óta csinálsz, csak egyetlen
magyarázata lehet: az, hogy be vagy szervezve, illetve hogy be voltál szervezve. Más a
tényfeltárás, és más a vádaskodás. Tényt feltárunk, de nem vádolunk. Miért? Nem adunk
lehetőséget testvéreinknek, hogy szeretetlenségeink miatt vegyék kalapjukat.
Egyszer vétettem a ki nem közösítés elve ellen a Bokor több mint ötven esztendeje alatt.
Régen volt. Több, mint harminc éve. Az egyik papi közösségben. Én nem bírtam cérnával
tovább. Rendszeresen támadott egyikünk. Azt mondtam, hogy szavazzák meg testvéreink: ő
maradjon ki vagy én? Persze, hogy neki kellett mennie. A legfiatalabb közöttünk a találkozó
végén imádkozott, hogy Jézus bocsássa meg nekünk ezt a bűnünket. Nem hallgattunk a szavára. Másfél évig volt távol kiszavazott-kiközösített testvérünk a közösségből. Ez alatt rendszeresen látogattam, még gyóntam is nála, aztán visszajött, s nem volt több baj vele. Kevés
volt a szeretetünk, a szeretetem. Nem tudtam, nem akartam tovább tűrni. Jó lecke volt ez
nekem.
A következő ilyesfajta kínos esetben kört csináltunk valakinek a magatartásáról. A kör
egyhangúan helytelennek minősítette a magatartást: Szeretetlen voltál, az voltál, az voltál és
így tovább. De hiába, nem tartott bűnbánatot, hanem méltatlankodva − Értetlen és szeretetlen
bagázs vagytok! − távozott! Neki is velem volt baja. Mindig a csoportvezető és az egyik tag
között alakul ki az a helyzet, hogy valamiféle közösségi beavatkozást kíván a dolog. Ha két
tag nem bírja egymást, rendszerint az egyikük keres magának másik csoportot. Két dudás, vezető egyéniség esetén pedig kettészakad a csoport: mindenki viszi a maga barátait, s nincs
kiközösítés.
Van, aki jól tudja magéról, hogy szeretetlenkedik, s arra vár, hogy elküldjük. Nem éri
meg hajason, kopaszon is bajosan, hogy elküldjük. Ő is tudja. De szeretetlenkednie kell! Ki
tudja, miért? Ő maga alighanem tudja. Kapásból mondok valamit: Nem jön ki a feleségével,
de azt nem hagyja ott, mert nem fér rá a lelkiismeretére.
Fél század tapasztalataival a hátam mögött mondom: a válás mindig a szeretet csődje.
Válhatik tőlem, aki akar. De én nem fogom rákényszeríteni. Biztosan sokkal többen vannak
már azok, akik elváltak tőlünk, mint azok, akik megmaradtak. De ne terheljen bennünket
egyetlen válás se. Csak azért menjen el, aki el akar menni, mert nem vállalja a reciprocitáselvet. Azt, hogy ő sem teheti a többiekkel szemben, amit a maga számára elvár. S ha ellehetetlenül ezzel a jézustalan álláspontjával, ő maga vegye a kalapját, mi pedig mondjuk, hogy
gyere vissza, ha meggondolod magad. Nem lehet másként megcsinálni az Isten Országát. Az
Isten Országát nem veszi körül fal, amin túl lehet valakit lökni, csak kisétálni lehet belőle.
A ki-nem-közösítésnek pozitív párja az egyetértésre jutás: ha nem-kényszeredetten, hanem a téma szabad megtárgyalásának eredményeképpen közös véleményre tudunk jutni
abban, hogy mi a teendő. A ki-nem-közösítés is ilyen megegyezés eredménye. Minden
megegyezés, amely nem jár senkinek a kárával, Istentől és az ő országából való. Nem vagy
hajlandó azt gondolni, amit nem gondolsz és amit mi gondolunk, pusztulj körünkből! − ez az
ellentéte az országbeki magatartásnak. Az egyházaknak meg kell térniök Jézushoz. Lehet
kezdeniök a megtérést azzal is, hogy még a júdásoknak is életteret adnak maguk között, de
mindenképpen azzal is, hogy bocsánatot kérnek a kiközösitettektől. Előbb a még élőktől,
utána a már meghalt kiközösítettektől is.
Kiközösíteni − beközösíteni. A jézusi alakulat mindig beközösít, a jézustalan pedig kiközösít. A farizeusok meglátták, hogy Jézus némely tanítványa tisztátalan, azaz mosatlan
kézzel eszik (Mk 7,2). Ilyen fejlett volt a zsidóknál az higiéne? Nem. Ilyen fejlett volt a zsidóknál a gojok utálata. Hátha hozzáért a zsidónak a keze egy pogányhoz, egy pogány által is
érintett tárgyhoz?! Ha hozzáér, ez Isten előtt teszi tisztátalanná őt, a választott nép tagját. Ez a
tisztátalan − értelmező fordítás. Az eredetiben az van, hogy közössé teszi. Közös − görögül:
koinos; közösség − görögül koinónia. Jézus ezzel szemben igenis közössé akarja tenni az

embereket: a feltámadás után Jeruzsálemben akik hittek, azoknak mindenük közös (koinos)
volt... senki sem mondott vagyonából semmit sem a magáénak, hanem mindenük közös
(koinos) volt (ApCsel 2,44; 4,32). A zsidó nem akart közös lennie a nem zsidóval egy érintés
erejéig sem! A jézusi ember pedig közös akar lenni minden emberrel; s bizony nemcsak egy
érintés erejéig. De vég és határ nélkül  ahogyan az Isten is szeret minket.
Jézustalan lépés: valakit kiközösíteni az életből, a megbecsülésből, s az élet egyéb javaiból. Ahogy tesszük a harmadik világgal, s akik hatékony szót emelnek a harmadik világért.
Kezdő jézusi lépés: testvérként és kiközösíthetetlenül szeretni akárkit, aki igényli, egy testvéri
közösségben. Második jézusi lépés: megosztani a vagyonom, nemcsak a családommal, hanem
azokkal is, akikkel egy Teréz anya- vagy Böjte Csaba-féle vállalkozásba fogok, hogy
igazoljam: igazán szeretem Istent és embertársaimat.
Budavári, 2002. augusztus 31.
30-án este befejeztem a lelkigyakorlatom. Majd tovább okosítanak testvéreim szeptember
28-án, s addig érik a téma bennem is. 31-én délelőtt Jan átvitt Kapolcsra, s mondtunk egy
asztalkörüli, kisközösségi szentmisét, melyen Judit édesanyja felvette a betegek szentségét is.
Váratlan ajándék az, hogy Judit megkeresett. Húsz év után az első a maga nemében. Hála
neked!
31-én délután meg jött Anikó és édesanyja Bácsbokodról. Este hatkor hatan voltunk a
templomban. Hálával lezártuk ezt a szép nyári három hónapot. Megköszöntem Gizike és
Erzsike hűségét. Este vacsoránál nagyot beszélgettünk, majd reggel Anikó egy másfél óra
alatt felrepített minket Pestre...

27. Tiszai napló
2002. szeptember 17-60.
Budavári, 2002. szeptember 17.
Szeptember 1-én, vasárnap reggel jutottam fel Budapestre, s jó két hét után, csak ma,
17-én, kedd délelőttjén tudtam újra lejönni Budaváriba. Elsőül is a kertbe mentem: a
baracknak a kert végiben lába kelt...mert mosolyog, s mert nincs kerítés. A dió még nem
potyog, a birs meg sárgulhat még, a téli körte s a naspolya várhat nyugodtan a sorára, de a
szőlőt le kell szedni. Jó egy hónapja fogyasztjuk rendületlenül a pölöskei muskotályt. Nem
hagyjuk most sem abba, de a legszebbjét kötözzük s fölakasztjuk a kamrában. Ott eláll. Jó a
mazsola-szőlő húsvétkor is, csak egy kicsit nagy a magja. De azt ki lehet köpni...
Ebédre végeztem a szürettel: lett három nagy kosárral. A kosár Ajkáról való: a Matyi
apósa fonta. Maga a kosár kiválóan szolgál, de az ajkaiakat nem láttam egész nyáron. Nem
jött Matyi megnézni, mint régen, hogy Áll-e még az ősz Peterdi háza? Él-e még a régi harc
fia? – aki magam volnék. Csak júniusban láttam őket, a György-família nagy ünnepén:
amikor Bálintot megkereszteltem, s Marci, Julcsa első áldozó lett. Hiába, nőnek a gyerekek, s
ki erre, ki arra szalad. No meg a szülők se olyan mozgékonyak, mint tíz év előtt. Hol van már
a tavalyi hó, amikor majd minden vasárnap láttam őket. Nekem kellene egy Suzuki vagy
Toytota, de erre a kis időre már megleszek nélküle.
Ebéd után válogattuk a leszedett szőlőt a kerti nagy asztalon a meleg nyári napsütésben.
Agyusztáltunk is, kötöztünk, akasztgattunk, azután öt óra lett, s mentem át harangozni, meg a
templomot − két hét után mit találok? − rendbe tenni. Volt mit rendbe tenni. Rendbe tettem,
beöltöztem, s betérdepeltem, ahogy szoktam balra, az első padba. A direktórium eligazított:
Bellarmin Szent Róbert napja van, s a 24. évközi vasárnap utáni kedd. Az első olvasmányban
Pál a karizmákat sorolja fel a korintusiak számára (1Kor 12,12-31), az evangélium pedig a
naimi ifjú feltámasztásáról számol be – Lukács szövegével (7,11-17). Harangoztam
másodszor is, harmadszor is, de senki meg nem hallotta, csak Terike, aki kertünk legszebb
rózsáját tette az oltárra a Korondról hozott vázába. (A váza alatt torockói a varrottas...)
Csendítés után elkezdtem a szentmisét. Teljes ünnepélyességgel, mintha telve volna a
templom. A kántorra figyeltem, s áradt az énekszó. De nem jött be utólag sem senki. Teri
felolvasta a leckét, én az evangéliumot, s aztán leültem – hosszan prédikálni. Arról
elmélkedtem, hogy mi is a dolga annak, aki beáll segíteni − Jézusnak. Mi volt a dolga Jézus
idejében, mi Pál korában, mi a kétezer esztendő során, meg mi a Bokorban? Megpróbálom
rekonstruálni, amiket összehordtam.
Jézus elment egy Naim nevű városba, vele mentek tanítványai és nagy sokaság is. Vele
mentek − ez nem volt sok tennivaló! De állandó, napi 24 órás szolgálatban, három éven
keresztül tenni ezt a nem sokat, azért az mégis valami. Többek között azért is, mert Jézus
küldi őket gyakorolni; kettesével küldi őket ugyanazt csinálni, amit ő maga. Mit csinálnak?
Kézrátétellel gyógyítanak, s mondják: Itt az Isten országa! Megtanulták Jézustól és csinálták.
Belé is haltak – akárcsak a Mesterük.
Pál akkor írja levelét Efezusból (56-ban) a korintusiaknak, amikor az egyház ott már jó
pár esztendőre tekinthet vissza. A korintusiak mindegyike csinál valamit, és mindegyikük
mást és mást: apostolkodik, prófétál, gyógyít, irgalmat gyakorol, irányít, nyelveken szól, vagy
értelmezi azt. Pál csak felsorolja, hogy mi folyik a korintusi egyházban, s a Lélek támogatását
ezekhez − a karizmát! − a világ legtermészetesebb dolgának gondolja. Nagyjából ez a sürgésforgás a helyzet az egyházakban mindenütt két és fél századon keresztül, egészen a
konstantíni fordulatig. Akik az ősegyházban sürögtek-forogtak, éltek, azok se ingyen tették.
Kaptak érte valamit! Nem is volt egészen ritkaság körükben a vértanú-halál.

Aztán más világ jött. Nem a hívők térítettek, hanem a királyok. A felnégyelt Vazul
birtokait megkapta a veszprémi püspök s a mártonhegyi apát úr. Minden tíz településnek egy
templomot kellett építenie. Vasárnaponként a települések népének fel kellett kerekednie, mert
törvény szabta meg a misehallgatást. Minden termék tizedét oda kellett adni a papnak, hogy a
pap elmondja azt a misét... Ilyen körülmények között már plusz-teljesítmény volt e hívők
részéről, hogy megtanultak egy héber szót. Azt, hogy Ámen. De amikor Dózsa György
fegyvert ad e települések tizedet fizető népének kezébe, elfelejtik ezt az Áment is, s nem a
török ellen fordulnak, hanem saját nyomorgató uraik ellen. A ceglédi Lőrinc pap
megmagyarázza nekik, ha maguktól nem tudnák, hogy kik mindenkik tartoznak ebbe a
kategóriába. A királyok térítette nép leszokik a sürgés-forgásról, a Szentlélek pedig a
karizmákról.
Így van ez a 20. századig, amikorra már felfedezzük, hogy elveszítette az egyház a
munkásosztályt, és az Actio Catholica − pápai enciklikában − szólítja fel a világi híveket a
segítésre, az apostolkodásra! A Jézusnak segítő tanítványokból, a korintusi egyház szentjeiből
és testvéreiből világi hívek lettek.
Ne csodálkozzunk! Egyszerre nincs itt az új világ. A templomot építő, törvénnyel misére
kényszerített és a miséért tizedet fizető jobbágyból nem lesz egyszerre Jézus, a pápa, a püspök
s a főtisztelendő plébános úr – testvére. (Micsoda ribilió lett belőle, hogy húsz éve egy
bíborost letestvérezte nem is egy világi hívő, hanem egy pap, egy szürke kis káplán, aki
mellékesen meg tudta mozgatni a diktatúrában Budapest egész ifjúságát!!!)
Non est saltus in natura! A természetben sincs ugrás, meg az egyházban sem. A világi
hívek segítsenek az egyháznak, amely a pápából, a püspökökből, no meg még a
plébánosokból áll, talán még a káplánokból is. Ne az egyházban segítsenek, hanem a
világban, hiszen akiknek segíteniök kell, azok csak világi hivők. Mit segítsenek? Röviden: a
különböző képviselő testületekbe, főleg a parlamentekbe olyan világi hívők kerüljenek, akik
azonosulnak az egyház (a pápa, a püspökök, a papok, de főleg a pápa) értékrendjével. A II.
Vatikáni Zsinat óta már vannak egyházmegyei zsinatok is. Azokba a püspök a papok mellett
meghív még világi híveket is. Ezek tanácskoznak. A papokkal együtt. Tanácskozásaik végén a
püspök megjelenteti – a rendelkezéseit. (Elvi kérdés kérem az, hogy a világi hivek ne
szólhassanak bele az egyház dolgába. Ott a püspökök – rendelkeznek. Dehát nem vagyunk
mindannyian az Egyház tagjai? Dehogynem! Hallgató és engedelmeskedő tagok vagyunk.
Kinek kell ez?)
Nem választják meg a világi hívek az egyház zsinatának a tagjait. Nem szavaznak a világi
hívek az egyház zsinatának a rendelkezéseiről. Nem ér az egész Katolikus Akció egy kalap
szamócát sem! Majd ha testvérek gyülekezte lesz a Zsinat, amelynek küldötteit testvérek
választják maguk közül, majd ha megszavazzák a rendelkezéseket-törvényeket hogy azok
hatályosak legyenek, majd ha ők döntik el, hogy ki legyen plébános, püspök, pápa − akkor
jönnek vissza a galileai és korintusi idők körülményei. Akkor lesz majd megint sürgés-forgás
az egyházban. Akkor váltja le majd a máglyagyújtást a vértanú-halál. Amíg mindez csak
mese, addig csak fenyegetőzhetünk, hogyha valaki vasárnap nem megy misére, halálos bűnt
követ el, s a pokolban sütögetik majd érte.
S hogyan van a Bokorban? Eljövünk a találkozóra. Minden találkozón más és más az
elnök. Az a hatályos, amit elfogadunk. Nincs eleve tekintély közöttünk. Egy a ti tanítótok, a
Krisztus! S hogyan segítünk Jézusnak? Létünk első negyedszázadában az ügyész és
nép/vérbírák szerint az államrend megdöntésének céljából tartottuk a találkozóinkat, mely
bűncselekmény büntethetőségi felső határa – a kötél általi halál. Ketten érték csak el közülünk
e felső határt, a többi olcsóbban úszta meg. Valójában mit csináltunk? Megértettük az
evangéliumot (szolgálni, adni, megbocsátani, és nem uralkodni, gazdagnak lenni és
kiközösíteni kell), s az egész világnak meg akartuk magyarázni e megértésünket. Csoportba
hívással is.

A második negyedszázadban elmentünk három évre Baracskára, hogy megmagyarázzuk
püspökeinknek s a világnak, hogy szeretni is meg megesküdni ellenségeink megsemmisítésére
− ez ellentmondás, és ha keresztények teszik ezt, szemen köpik vele Jézust. Nem értették. A
Konferencia teológus-püspöke megmagyarázta nekünk, hogy megbontjuk a Nato és a Varsói
Szerződés közti egyensúlyt. De minket sem az egyik, sem a másik nem érdekelt, még az se,
hogy egyensúlyban vannak-e egymással ezek a tömeggyilkos alakulatok. Pogányságuk miatt a
fiainkat három évi börtönnel jutalmazó bírák mondták is: Magukat még saját püspökeik is
elítélik. (Nem is őket, csak Jézust szolgáltuk!)
A harmadik negyedszázad békés és szabad kapitalista körülményei között pedig lassanlassan látni kezdjük, hogy megelőző és méltó jócselekedetek nélkül a jézusi tanítás egy kalap
szamócát sem ér. Nem, mert nem figyel a tanításra senki – Jézuséra se figyeltek volna a
gyógyítások nélkül! –, s ezért ki kell találnunk a méltó jócselekedetet. Nem elég, hogy
Prakashnak Indiába immár nem kisíboljuk a pénzünket, hanem a Harmadik Világ Alapítvány
útján átutaltatjuk millióinkat a Nemzeti Bankkal. Nem elég, mert tele az ország hajléktalanokkal, árva, elhagyott s hátrányos helyzetű gyerekekkel, s ezek nyomorát az állam pénze
nem, csak a Jézustól tanult szeretet képes eltüntetni.
Mindezt 2002. szeptember 17-én elmélkedtem Terikének s magamnak a budavári
templomban. Húsz évvel annak utána, hogy a Magyar Püspöki Konferencia engedelmesen – a
kommunista diktatúra urainak parancsára – megvonta tőlem a nyilvános papi működés jogát, s
felszólította hazánk papjait, hogy ne működjenek együtt a magamfajtákkal. Kiközösítettek
annak rendje és módja szerint egyházuk, az egyházam életéből, s nemcsak engem, hanem az
egész Bokrot is. És éppen ma van ötödik évfordulója annak, hogy a Magyar Püspöki
Konferencia nem önszántából, hanem a Vatikán parancsára – s nagyon nehezen – mondott
egy halk, nagyon halk pardont: Visszavonta húsz év előtti, azaz tizenöt év előtti
rendelkezését.
Amit tett, azt is elég csúnyán tette Azt írta. hogy visszavonja korlátozó rendelkezéseit, mert
aláírtam a Hittani Kongregáció nekem küldött szövegét. Szépen igyekszem mondani: nem
tükrözte a valóságot ez a nyilatkozat. Azt a szöveget 1985-ben, amikor megkaptam, azonnal
aláírtam, csak kértem, hogy kiegészíthessem a Zsinat két mondatával. Ebbe 1985-ben
Ratzinger nem ment bele Az utána következő években sem. De amikor 1996 decemberében
megírtam neki, hogy hazánkban a gyilkosoknak is amnesztiát adnak tizennégy és fél letöltött
év után, megengedte, hogy beleírjam a két mondatot a szövegbe. Azt, amit korábban nem
engedett – bár a Zsinat szövege volt!!! Ezt nem írhattam be ’85-ben: Az isteni törvény
rendelkezéseit az ember lelkiismeretében fogja fel, amelyet tartozik hűségesen követni..., hogy
eljusson Istenhez. Nem szabad tehát az embert arra kényszeríteni, hogy lelkiismerete ellen
cselekedjék... és csak a lelkiismeretének tartozik engedelmeskedni. De beírhattam a Vatikán
engedélyével ’97-ben!
A Vatikán korrigálja magát. Azt, hogy nem fogadta el a II. Vatikáni Zsinatnak egy
perdöntő újdonságát. A magyar püspökök nem óhajtják erről értesíteni a magyar katolikusokat. Elhallgatják ezt a nem közönséges jelentőségű tényt: hogy Ratzinger elfogad a II.
Vatikáni Zsinatból valamit, amit tíz évvel korábban − a Szentatya tekintélyére is hivatkozva −
nem fogadott el. Helyette félretájékoztatnak: visszavonhatják a 15 éve hozott korlátozó
rendelkezésüket, mert Bulányi atya most már aláírt! Amilyen a rendezés kezdete volt, olyan
lett a folytatás is... Milyen? Mindegy.
Mégis e budavári nagyon-nagyon csöndes misének az elmélkedésében megköszöntem,
hogy a templomban misézhetek. s nem odahaza a dohányzóasztalt kell megterítenem
kendőkkel, kehellyel, gyertyával, virággal, hogy emlékezhessem Jézus áldozatára. Kinek
köszöntem meg? Öt év alatt egyetlen püspök sem keresett meg. Nem akarnak, nem tudnak
találkozni velem. Istennek köszöntem meg, hogy volt a Vatikánban annyi bölcsesség, hogy
olyant-amilyent, de mégis pontot tett ennek a szégyenletes ügynek a végére...

Budavári, 2002. szeptember 18.
Köszönőlevélre nem visz rá a Lélek. Kovács Laci öt éve a dunaparti piarista kápolnában
mondott rehabilitációs misémen elmondta: Jobb szerettem volna, ha Gyurka nem ír alá
semmit! Kétségtelen: akármennyire életem nagy diadalaként könyvelhettem el, hogy
rehabilitálódott a vatikáni hierarchia részéről az a két mondat a Dignitatis Humanae-ból – a
meggyőződésünknek kell engedelmeskednünk és semmi másnak –, mégis az aláírás puszta
ténye adta a lehetőséget a hierarchiának a félretájékoztató (hogy ne mondjam meg magyarul
milyen) szövegre. Olvasva a Közlemény szövegét, visszautasíthattam volna azt, s vele az ügy
ilyen formájú rendezését. Szinte biztosra veszem, hogy a Vatikán nem szólt volna rá ez
esetben a Konferenciára: Tessék a valóságot írni! Abból gondolom, hogy értesítettem az eltelt
öt év alatt Ratzingert arról, hogy szinte-szinte minden változatlanul a régiben maradt... Füle
botját sem mozgatta. Sőt. A múltban minden évben találkoztam a piarista generálissal, az
utolsó öt évben egyetlenegyszer sem. Nem akar találkozni velem. Nem akarja, hogy
megkérdezzem őt, hogy miféle rendezésnek volt ő lebonyolítója. Körülbelül biztosra vehetem,
hogy a Vatikán ilyen nesze semmi, fogd meg jól rendezésre volt hajlandó, vagy legalább
elfogadta, hogy a magyar püspököktől ennyi telik.
Igaza van tehát Lacinak? Biztos, hogy Jézus nem írt Kaifásnak semmiféle levelet. Tudom,
hogy rengeteg mindenben nem értem el Jézus szintjét. De ha Jézus megéri a 79. esztendejét
egy magáénak tudott vallási közösségen belül, s egy levéllel tehet valamit annak érdekében,
hogy a tanítványok között több legyen a megértés – a Bokor, a Konferencia meg a
Kongregáció között –, kinek adott volna igazat? Lacinak vagy nekem? Nem tudom. Csak azt
tapasztalom, hogy nincsenek jó megoldások. Csak rosszak. Lehet feszegetni a pofonos ládát s
megszületnek belőle a Golgoták. És az nem jó? Nem bizony! A sátáni erők megint
diadalmaskodtak. Csak Szent Pál gondolta, hogy hurrá, pofára esett a Sátán. A kivégzés
következtében vagyunk megváltva! Vagyunk egy nagy fenét! Az Isten talán legnagyobb
tanúját kinyírta az erre specializálódó, a soros főpap. Golgota-mentes világot akarok,
amelyben a tisztességes emberek is ágyban, párnák közt halnak meg S nemcsak én akarom
ezt. Hanem Jézus is. S ezt akarja a Teremtő... Mert nem gazemberképző főiskolának akarta a
Földet, amiben tanítják a főpapi ruhaszaggatás című tárgyat is.
Budavári, 2002. szeptember 19.
A Pilistől nyugatra fekszik a Gerecse, s Tatabányánál összeér a Vértessel. A csúcsa (633
m) majd eléri a Dobogókő magasát. Nem földrajzórát akarok tartani, csak mondanom kell
valamit a Gerecse nyugati legszéléről, a Meleges hegyről. Mért? Mert ott lakik a... Nem! Csak
ott nyaral – gazolva, kapálva a kertet, visolva a házat – a Vera. Ahogy a néhány
négyszögölnyi birtokok boldog tulajdonosai szoktak. Róla mondanék valamit, de előbb még a
Meleges hegyről kell kiszivárogtatnom egyet és mást. Tóvárosról Dunaszentmiklóson
keresztül mászunk fel rá Trabanthoz hasonló járgányokkal. Hogy mennyire felmászunk, azt
igazolja a kilátás, amely Vera telkének északi oldaláról nyílik.
Alant, száz méternél biztosan mélyebben, az Almás és Neszmély névre hallgató falvak.
Azokon túl a Duna árterülete, majd egy szélesen csillogó csík. Ez az óvilág hatalmas folyama,
az Iszter – közkeletű és magyar nevén: a Duna. Azért olyan széles az ezüstös csík, mert már
benne folyik a nyugatibb folyók habjain kívül (északról) a Kisduna, a Vág és a Nyitra vize is,
s lelátunk a telek magasából a Zsitvatorokra, már mint a Öreg-Zsitva torkára. Itt kötöttünk
1606-ban békét az idáig szemtelenkedő (azaz a nemzeti dicsőséget a szpáhik görbe kardjaival
felvirágoztató) törökkel, lezárva ezzel a tizenötéves háborút. Ez volt a zsitvatoroki béke
(Tanultam az iskolában, de az évszámot már elfelejtettem, s felálltam, hogy kimásoljam a
megfelelő könyvből – mindezt csak azért mondom, hogy ne képzeljen rólam senki olyat, hogy
tudom kívülről a pesti telefonkönyvet). A fiatalabb Zsitva vizét már elhozta korábban a

Nyitra s a Vág a Dunába; üdvözli is öregapját, amikor az is megérkezik a nagy közös ágyba
(mindez ellenőrizhető a térképen), melyben már alig-alig fért el a víz a nyár közepén. Saját
szememmel láttam, amikor az intercityn a soproni Bokor-nagytáborba utaztunk. Komárom
alatt csak lépésben haladt a vonat, amiért magyarul is, angolul is bocsánatot kértek – jelezve
vele, hogy késni fogunk.
Ha az ember megér kilencven esztendőt, biztosan kikérdezik a Bokorban, hogy hol
született, meg minek... s a többit. Veránál még egy-két esztendő hiányzik a 90-ből, s nem
tudom, hogy megérem-e a 90. születésnapját. Közel tíz éves fennállása alatt a Koinónia még
nem végzett élveboncolást, csak Máriát s Bandi bácsit dicsérte holtában. De a Napló lapjain
elmondhatom róla, amit, mire 90 éves lesz, talán elfelejtenek az akkori fiatalok. '84 karácsony
táján vagyok először Veráéknál (férje is volt: a Laci) – tatabányai lakásukon. Lacival
építkezünk (Trabantjával megyünk le Budaváriba -Vázsonyban a tüzépnél pallókat válogatni),
tervezgetünk. Laci is, hogy nem tudom, hol s mit fog majd ebben a műfajban alkotni. Vera –
asszonyok módjára – dolgozik valamit a lakásban, míg az okos férfiak beszélgetnek, s hallva
a terveket megszólal: Majd ha előbb kijavítod a falat, s rámutat valami falleverésre. Lacit
három és fél év után eltemetjük, s az évek multával, a gyerekek növésével Vera bekerül a
Pótkávéba, az Öregek I-be. S miután a Laci által felhúzott melegeshegyi bungallót a fél Bokor
(különböző célú találkozákra) igénybe vette már, a Pótkávé is becsatlakozik a sorba, és
minden szeptemberben megkóstolja, hogy elég édes lett-e a szőlő, amit két agrármérnök
ültetett. Az egyik a Laci, a másik a Vera.
Így volt ez szeptember első szombatján is. Összesen kilencen jöttünk össze. Már
negyedtízkor ott voltunk. Megterítettünk misére. Mindent hoztam, csak éppen ostyát nem.
Vágtam éles késsel a Vera hozta kenyérből egy szép karéjt. Azt tettem paténára, s mikor
áldozáshoz értünk, ezzel adtam körbe: mindenki akkorát törjön magának belőle, hogy a
végére elfogyjon. Márta mise után megdicsérte ezt a liturgikus alakítást: életszaga lett így az
egész cselekménynek. A misében elmondtam a másnapi adyligeti misére készített prédikációt
a ki- és beközösítésről. Ezt követően közel egy órát imádkoztak hozzá a felolvasott
gondolatokhoz. Mért annyira más egy ilyen mise? Azért, mert nem egy emberben szólal meg
a Lélek, hanem mindegyikünkben. S a Lélek senkiben sem mondja ugyanazt. Az Isten
kimeríthetetlen. Egy ilyen imádkozó kör sokszor érdekesebb, mint egy regény.
Vera táplált minket. Fáradhatatlanul és kifogyhatatlanul. Szőlővel, sütivel, borral,
feketével, ebéddel, vacsorával. Aki akart, pihent a nyugágyban (Jutka el is aludt a szeptember
eleji melegben – a Meleges hegyen. Aki akart, kergette a kis és nagy szlem álmát. Aki akart,
nézett túl a Dunán..., s jutott megint eszembe: E rab föld, mind az én hazám! Ezt nem bírom
kinőni. Erről nem tudok leszokni. Ezerszáz éves színmagyar településterület fekszik előttem,
amíg a szemem lát. Idevalók a kabar honfoglaló őseim is: 50 km-rel feljebb a Duna mentén
Komáromfüssbe... Gönyűvel átellenben, ahol másfélszázada született a nagyapám.
Állok a hegyen, s nézek a Duna felé. Ha pár foknyira balra fordítom szemem, előttem van
a meleg párás ködben és 40 kilométerre Nagysurány. Ha tiszta idő volna, talán ide is
látszanék. Nem kicsiny település Érsekújvár mögött. Egy idős barátom lakik a faluban.
Totocska, csak egy pár szót tud magyarul. Egy hét múlva nála leszünk. Megalszunk nála,
aztán megyünk tovább. Már péntek estére érkezünk, hogy másnap hajnali hatkor
indulhassunk. Hova? Nyitrára. Nagysurány fele úton van Komárom és Nyitra között. Nem
voltam még Nyitrában soha.
Nincs még hét óra, amikor kiszállunk Nyitra főterén az ősi piarista rendház és templom
előtt. Háromszáz éves épületek. Itt értük el háromszáz éve a magyar nyelvterületet.
Podolinból Privigyéből Trencsénből alájőve – mindössze hatvan év alatt. Imádkozunk egy
hajnalit, és megyünk tovább. Hová? A várba. Itt raboskodott Vazul. Ide záratta István a
Gyula fiait is: Bonyhát és Bojszát. Nem tudok művészettörténeti leírást adni. De amit láttam,
az vetekszik a maga módján a szigetvári, az egri, a váradi, a vajdahunyadi várral. Komorabb

és mégis északian tisztább, mint amazok. Templomok, egyházi épületek, s nagyon régiek. Itt
nem járt a török. Ez a szíve az: itteni piaristáknak is, a felvidéki katolicizmusnak is. S itt
gyűjtött Kodály: Gerencséri utca, végig piros rózsa... s még A Csitári hegyek alatt...
Gerencsér és Csitár – Zobor-hegyi községek, s ma már részei az iparosodott és hatalmas
várossá nőtt Nyitrának. Jövünk kifelé a székesegyházból. Nagysurányi barátom üdvözöl egy
felfelé baktató idős pap bácsit, akiről megtudom, hogy nagy teológus és már 90 éves.
Haptákba vágom magamat a magam 84 esztendejével, s mondom a nevem, meg hogy piarista
hungarus. Erre az öreg úr elmond magyarul – hibátlan magyarsággal – egy pár mondatos
egyházi szöveget. Még magyar iskolában kezdett? Megölelem, s megyünk tovább. Egy fél
nap kellene Nyitrára.
De nem lehet. Megyünk tovább Nagyszombatnak. Útitársaimnak elmondom, hogy jó kéthárom századon keresztül itt dobogott a katolikus magyarság szíve, mert – Nyitrát kivéve –
Esztergom s az összes püspökségek török kézen voltak – Gyulafehérvár ugyan nem, de ott
elfogytak a katolikusok). De jó, hogy volt Debrecen, ahol a református magyarok szíve
doboghatott, meg volt Kolozsvár, ahol az unitáriusoké. Megnézzük a székesegyházat, egyebet
is, és repesztünk tovább a Kiskárpátokon keresztül Malackára, az anabaptista habánok 16.
századi hazai szálláshelyeire, mert kizavarták őket Morvaországból is. Svájcból menekültek
az inkvizíció elől Morvába. Fele úton kapták el Hutter Jakabot, s égették el őt az innsbrucki
székesegyház előtt. Repesztettünk az országhatárra. Hogy miért, majd máskor elmesélem.
Estére haza is kellett érni. Hogy másnap elmondhassam Adyligeten, hogy nem elég a
hetvenszer hétszer megbocsátás. Nem az a megoldás.
Ugrálok, ugrálok. Hol ide, hol oda. De legkésőbb vasárnap délre hazaérek, hogy
elmondjam Adyligeten, ami azon a héten a lelkemből megszületett.
Budavári, 2002. szept. 22.
A lányok között Debrecenben Ábrahám Zsókát ismertem meg először. Őt nem sorozták
be katonának, s így ’45 tavaszán már elsőéves orvostanhallgató volt. A fiúknak viszont –
ahogyan szabadultak a seregből, s jöttek haza nyugatról – két hónapos rövid tanévet
rendeztünk a piarista rendház szobáiban (az iskolában még oroszok tanyáznak), s a
nyolcadikosokat le is érettségiztettük. Minden volt e háború utáni első nyáron, csak ennivaló
volt nagyon kevés. Tudta ezt Zsóka apja is, aki apám-korabeli ember volt, és amellett még a
Szabolcsi Ármentesítő Hivatal mérnöke is. Neki köszönhettem, hogy ’45 nyarán még
cserkésztábort is tudtam rendezni. Szólt Zsóka, hogy keressem meg édesapját. Azt hiszem, a
Széchényi úton volt a lakásuk, s ott találkozhattunk, mert Zsóka édesanyjáról is van valami
halvány emlékem. Mintha örmény származásúak lettek volna. Az egész családban éreztem
valami keletit.
Az ártól-árvíztől hatvan esztendővel ezelőtt is úgy igyekezetünk mente(síte)ni magunkat,
hogy gondoskodtunk ártérről. Az árteret pedig kihasználtuk. Ha Szabolcsban van az ártér,
akkor almával. S ha alma, akkor jonatán – legalábbis a 30-as években, amikor odaültették a
fákat. Hova? Hát Tiszadobra. Minden fának lehet tányért csinálni. Lehet, ha akarjuk, hogy a
fák növekedjenek. Az utolsó háborús évben ilyesmivel aligha törődtek. Itt volt az ideje, hogy
legyen az almafáknak megint tányérjuk. Kapával lehet olyat csinálni, meg dolgos emberi
kézzel. Zsóka papája azt mondta, hogy vihetek ki két hétre Tiszadobra annyi piarista diákot,
amennyit akarok. Lesz ott, aki megmondja, mit kell csinálnunk. Marad időnk fürdeni is, meg
még amire kell. Ennivalóról, annak anyagáról gondoskodik a Hivatal. Ez az ajánlat ’45 nyarán
főnyeremény. Kaptak is rajta, akik tehették. Kik tehették? Az olyan korban levő gyerekek,
akik még nem tudtak pénzt keresni.
Szervezni tudni kell. Mondom a dolgot Czakó Gyurkának, a piarista rendi gimnázium
civil födrajz-tanárának, velemkorúnak, akinek még felesége is van: Mit szóltok hozzá. Azt
szólták, hogy jönnek, s Ilona főz. Nekem annyi dolgom volt még, hogy kihirdettem, mikor

indul a vonat a kisállomásról. Bacsa Erzsi kikisérte az öccseit, és mondta, hogy nincs igazság,
mert a lányok nem mehetnek Tiszadobra, hanem csak a fiúk. Igen, mindig csak a fiúk szedik a
gyümölcsöt: őket viszik hazát védni-meghalni a Donhoz is, meg nyugatra is... Eljutottunk
vagy Nyíregyházán, vagy Ohat-Pusztakócson keresztül Tiszadobra. Megnéztük az almást, de
mivel jó meleg volt, békét hagytunk egyelőre a tányéroknak, s fürödtünk inkább egyet a
Tiszában. Felhasználtam, amit tanultam a cserkésztiszti vízi táborban. Megnéztem a sodrot s a
mélységet. Ahol nem volt sem sodor, sem mélység, állítottam oda egy-egy nagyobb legényt.
Kaptunk így egy négyszöget, melyet a part zárt le; ezen belül lehetett fürödni. Úgy, hogy a
négyszögből csak a száraz irányában lehet kitörni, a másik három irány tilos volt. Kétszer
vétkezni nem lehet, mert az első vétkezés jutalma az azonnali hazamenés. Megérveltem, hogy
miért. Ezután engedtem be őket a vízbe. Öt perc sem telt bele, s egyikük már hatalmas
karcsapásokkal tempózott a folyó közepe felé. Kiparancsoltam a vízből, öltözködött, s a
legközelebbi vonattal utazott haza. Én nem. Én még maradtam – a következő napig. Czakó
Gyurka és Ilona hozták haza két hét múlva a népet.
Mért mesélem mindezt? Az elmúlt hetekben láttam ezeket a tiszadobi almafákat, amiknek
a piarista cserkészek tányérokat kapáltak. Lehettek 80 évesek a fák; törzsüket egy ember alig
öleli körül. Miért, miért nem, már nem gondozzák őket. Azért volt még rajtuk valamennyi
gyümölcs, hoztam is haza belőlük a táskámban – almástésztának. De hogy kerültem én oda?
(Ezek után tanulmányozandó a Tiszai napló címlapja.) Tavaly novemberben két sajóörösi s
négy tiszaújvárosi polgár elkeveredett Budaváriba lelkigyakorlatra. Kimódoltam, hogy
meghívjanak magukhoz – egy hétvégre. Sikerült. Pénteken felültem délután öt órakor
intercityre, s a miskolci interpici félnyolcra lerakott Tiszaújvárosban.
Vacsorára háromféle sült halat ettünk a Veronika hotelben, s majd éjfélig jártattuk azt,
amivel a halat ettük – meg nem mondom már, hogy miről, de biztos okosakat mondtunk.
Alvás a luxus-hotelben, amely Veronika és Lajos tulajdona. Lajos csak kültag, nincs bent a
közösségben, még nem adta meg magát, de kitartó népek veszik körül... s előbb-utóbb csak
megadja magát. Reggel 9-kor város- meg környéknézés. Kicsit szemerkél az eső, heten
vagyunk, két autóval déli irányban kihajtunk, a város alatt átmegyünk a hídon, s már is túl a
Tiszán vagyunk. Észak felé fordulunk. s megyünk Tiszadob irányában. Mit keresünk ott?
Három emlékművet. E tájon indult meg jó 150 éve a Tisza szabályozása. Ennek emlékét
hirdeti Széchényi, Vasvári és Andrássy emlékműve. Mit keres itt az Andrássy? Az ő birtokain
történt a szabályozás. A Vasvári emlékműnél találtam meg az almást. Biztos az volt,
amelyiknek a debreceni piarista diákok ’45-ben tányért ástak. A fák törzsének vastagsága azt
mutatja. Ha pedig még sem azok voltak, akkor is tiszadobi almafák, és kész... (Aki emlékezni
akar, nem tiltjuk meg neki.) Megkerestük még a falu túlsó oldalán az Andrássy-kastélyt.
Andrássyt nem találtunk benne. Franciakertet, Holt-Tiszát, meg turistákat inkább. Ifjúsági
létesítmény az egész kastély, de szombat lévén ifjakat sem láttunk.
Ezután Tiszadob alatt komppal visszajutottunk Tiszántúlról Tiszahátra. Tiszalúcon
keresztül Körömnél elértük a Sajó vizét. Ott egy Rákóczy-emlékmű tájékoztat, hogy
Körömben volt 1705-ben az ónodi országgyűlés. Körömben? Igen, a honatyák a körömi
réteken vonultak fel lóháton Ónod felé. Milyenek lehettek itt a házszabályok? Adler János
vagy Szili Katalin hogyan tartott volna ott rendet? A honatyák s a lovak körében. Kihangosító
nélkül? Sohase tanultuk az iskolában, hogyan lehet egy ország nemességének – mondjuk,
Rákos mezején – akár összeveszni, akár egyezségre jutni. Az emlékmű mellett stációk
okítottak a nagyságos vezérlő fejedelem életének dátumairól: születéstől Borsiban, halálig
Rodostóban. Újabb kompon átkelés – Muhi alatt a Sajó vizén. Hatalmas emlékmű fogad.
Csak tíz éve készült el: betonba mélyesztett ferde keresztfák, s az egyiken a halál angyala.
Lehet, hogy művészetileg elhibázott alkotás, de milyen lehet a nem-elhibázott? Közel van már
Sajóörös. Ott vár az ebéd, melyet Jóska jóelőre elkészített, csak melegíteni kell. Az ő
kocsijában voltam egész délelőtt: információ-bank volt számomra.

Kis hajcsi után a plébániára mentünk. A plébános jelenlétében olvastam fel s tárgyaltuk
meg a Konkolyt, amit Csongrád számára készítettem. A plébános is hozzászólt: szerényen,
rokonszenvesen, tisztelettel. A tiszaújvárosiak arról számolnak be, hogy ők a papság sorában
nem találkoznak ellenséges érzülettel irántunk, inkább tisztelettel. S ez áll Ferire is, rám is.
Tíz éve épült a templom s a plébánia. Érhet vagy 200 millió Ft-ot. Szupermodern és ízléses.
Estére megnéztük a várost. Hatalmas tereivel, szökőkútjaival, termál-fürdőivel, 27 fokos vizű
versenyúszó-medencével, a jégpályával, melyen bugyiban lehet korcsolyázni télen is, mert aki
érti, tudja, hogy mért nem olvad el a melegtől a jég – mindez lenyűgöző. A levélváltásban
szerepelt a városnézés. Mit akarnak nekem mutatni e tiszamenti nagyobbra nőtt faluban? –
gondoltam, s kegyesen megbocsátottam lokálpatriotizmusukat. Nem számítottam arra, amit
láttam.
Megtudom, hogy 19 ezren laknak a városban, hogy káptalani birtok volt a helyén, hogy
csak ötven éve lett, hogy magyar Kuvait, mert nem ritka, ha valaki havi ötmilliót keres, hogy
a polgárok kétharmada utódpárti s egyharmada fideszes, hogy tíz százalék a vallásos, s az
országos arányoknak megfelelően nagyobb részük római katolikus. Sietünk haza a Veronikahotelbe vacsorázni, s megtárgyalni a hetvenszer hétszer megbocsátást. Idejében lefekszünk, s
találkozunk másnap 9-kor a szentmisén, melyen a téma az egy dénár.
11-kor Lajos még ebédet rittyent, s délben kirepítenek az állomásra, ahol már vár az
interpici. Erről Miskolcon átszállok az intercityre, ahol is helyemre leülve átellenben
megpillantom buzgón körmölve Miskolc szülöttjét, Szanticska település buzgó művelőjét.
Alszom egyet, majd kicserélve értesüléseinket megérkezünk a Keletibe. Ö a 7-es buszt, én a
metrót választva elbúcsúzunk egymástól. Vége a tiszai kirándulásnak. Haza érek,
megpihenek, s összecsomagolok, mert hatkor kezdődik Adyligeten a szentmise. Ott is az egy
dénár a téma – a liturgikus rendelkezéseknek megfelelően.
Lapozok egyet? Nem lehet lapozni, mert hamarosan jön Erikától a drótposta: Szervusz drága
Gyurka bácsi. Hát lehet?
Budavári, 2002. szeptember 23.
A hetvenszer hétszer nevetségesen kicsi szám
Beülünk az autónkba, s kilyukad az ózonpajzs. Az Antarktisz el kezd olvadni, megemelkedik a tengerszint, s a tengerparti kultúrák víz alá kerülnek. Nem vagyok ökológus, de a
mese végét mindnyájan ismerjük: a Föld már csak patkányoknak lesz képes otthont nyújtani.
Egyébként pedig én is úgy érkeztem ide, hogy Iván értem jött az autójával, s valaki haza is
visz majd az autójával. Iam proximus ardet Ucalegon – meséli Aeneas Didó királynőnek. A
torkunig ér a pokolmarás. Ki követi el ezt a disznóságot? Én is, te is, ő is. Ki bocsát meg itt
kinek? Én neked, te nekem. Tegnap is, ma is, holnap is. A hetvenszer hét nevetségesen kicsi
szám. De ez a megbocsátás mit sem változtat a következményen: azon, hogy belepusztulunk a
fentiekbe.
A megbocsátás ellen beszélek? Dehogy is! A bűnbánat hiánya ellen beszélek. Nem.
Inkább üvöltök, de egy piarista tanárhoz illő kikupáltsággal. Arról értekezem inkább
gyakorlati mint tudományos precizitással, hogy én sem bánom a bűneim, te sem bánod a
bűneidet, s hogy bűnbánat nélkül a megbocsátás teljesen hiábavaló szórakozás. Nem változik
meg semmi: te tiporsz, én megbocsátom, s te tiporsz tovább; én tiprok, te megbocsátasz, s én
tiprok tovább. Beleülök az autódba, és te megbocsátod, s ugyanúgy lyukasztjuk vele az
ózonpajzsot, mintha nem bocsátod meg. Olyan hangot ütök meg ezzel, mint a varjúkárogás, s
a varjúkárogás kezdetben kicsit idegesít, de majd megszokjuk. Olyannyira, hogy többé meg se
halljuk a károgást, vagy csak a fülünkkel halljuk meg, de a lelkünkkel, azaz értelmünkkel,
akaratunkkal, szívünkkel már nem.

Ha az ember sokáig hallgat egy olyan szöveget, amely idegesíti, akkor kikapcsolja a tévét,
a rádiót, illetve elmegy olyan szentmisére, amelyiken nem idegesítik, ahol más éneket fújnak.
Milyet? Ilyet:
Testvéreim, az Isten jósága és irgalma végtelen. Kifürkészhetetlen bölcsességével ő már
tudja mai és holnapi gondjainknak a megoldását. Nekünk összesen annyi a dolgunk, hogy
engeszteljük a Szűzanyát: kérje meg szentséges Fiát, hogy eszközölje ki számunkra a mennyei
könyörületet az Atyánál, akinek hatalma van kegyelmével elfordítani a fejünk felől a
veszedelmet. Tiszteletre méltó papbácsik hisznek az ilyen szövegek hatékonyságában, s a
hívek százezrei hallgatják vasárnaponként e szövegeket, s véletlenül sem mondják, és nem is
gondolják ezt a szentségtörő szöveget: Tessék már abbahagyni ezt a süket dumát!
Mért nem mondják, mért nem gondolják? Mert ez a szöveg az, amely legitimálja, sőt
szakralizálja, hogy nyugodtan beülhetünk továbbra is autóitokba. Ezek után megkérdezhetem,
hogy mi a jövendője az itt folyó hangmegütésnek és egész jelen gyülekezetünknek. Nem sok,
mert 84 év – az csak 84 év, s ebben a korban a szövegelést nagyjából már be szokták fejezni.
S a beszélő kiesésével elintéződik az ilyesfajta szövegek jövőjének a kérdése is. De ha Uram
bocsá’ még tart vagy öt évig a beszélő jelenlegi egészségi és mentális állapota, akkor ki
vagyunk téve annak a veszedelemnek, hogy összedőlünk, mint a kártyavár. Miért? Mert nem
lehet éveken keresztül szórakoztatni valakiket azzal, hogy mindannyian reménytelen esetek
vagyunk. Azok vagyunk? Azért vagyunk azok, mert jól tudjuk, hogy csak az a megoldás,
amiről biztosan tudjuk, hogy nem akarjuk, nem csináljuk, nem vállaljuk.
Mi az, amit nem akarunk, nem teszünk és nem vállalunk? Amit Jézus mutatott nekünk.
Mit mutatott? Kivonult a termelésből már akkor, amikor a termelés még nem támadta meg a
biológiai életet, de megtámadta az örök életet. Mivel? Azzal, hogy lehetővé teszi a Mammon
imádását, a többet birtokolni akarást, az egy dénár elutasítását s a reciprocitás, a kölcsönösség
– az ahogy magamnak kívánom, úgy teszek veled is – nem-vállalását. Kivonulni a termelésből?! Hát akkor hogyan tartjuk fenn az életünket? A legkevesebb boltban árulják azokat a
termékeket, amelyek az élet fenntartására szolgálnak. A legtöbb boltban olyan termékeket
árulnak, amelyek biológiai és örök életünk elpusztítását szolgálják. Az autószalonok, az autócikkek, az autósztrádák biztosan pusztítanak, nemcsak a hadi ipar. Útépítési, hadi ipar mellett
még nagyon sok boltot találunk, melyben nem a mindennapi kenyerünket találjuk, mely az
élet fenntartását szolgálja, hanem olyan cikkeket, amelyek pusztítják biológiai illetve örök
életünket. Kevés boltban árulják, ami az élethez s az örökélethez kell.
Hova vonult ki Jézus? Elhagyta a fizetőképes kereslet világát. Azokat az embereket
kereste meg, akiknek csak nyomorúságuk volt, de pénzük nem volt. Gyógyította Istentől
kapott képességeivel a betegeket, akik ennek fejében megosztották vele, amijük volt, mert
méltó a munkás a maga élelmére. Jó időben a Getszemánihoz hasonló szálláshelyeken aludt,
de azért nem volt élete nagyon kibírhatatlan: az életüket vele megosztó Tizenkettő azt vallotta
az utolsó vacsorán, hogy nem volt soha semmiben sem hiányuk.
Hogyan lehet Jézust követnünk? Úgy, hogy követjük. Kivonulunk a termelésből. Nem
termelünk autót, fegyvert. Csak olyant termelünk, ami nem hagy maga után szemetet: búzát,
kukoricát, gyümölcsöt, szőlőt. juhot, disznót, marhát, csirkét, kacsát, libát, halat – ami kell az
élet fenntartásához. De a fejlettnek mondott társadalmakban ilyesmire nem költjük csak
pénzünk tíz százalékát. A többit olyasmikre költjük, ami életet pusztít közvetlenül (fegyver,
drog), vagy közvetve azáltal, hogy szemetet termel (autó, csomagolás-technika). De a mai
termelési rendben ez a tíz százalék elhanyagolható. Kövessük csak Jézust, aki már akkor kiállt
a termelésből, amikor a termelésnek majd az egésze az élet fenntartását szolgálta. Nem
termelt, hanem a hátrányos helyzetben levőkön segített. Nincs nyoma annak, hogy megtanult
görögül, meg annak sincs, hogy írt volna. Öngyilkos társadalmi rendünk két
alapkövetelménye: megtanulni angolul s a számítógépet használni tudni. Kézrátétellel

gyógyítani s mondani, hogy elkövetkezik a szeretet civilizációja, azaz az Isten országa, mind
a kettőt lehet csinálni anyanyelvünkön, írás és drótposta nélkül.
Eddigelé a történelemben a jézuskövetőket az jellemezte, hogy megkeresték, mire van
nem fizetőképes kereslet. Szent Kamil, Kalazanti Szent József, Don Bosco meg az albán Teréz
anya nevei jutnak eszembe. A szegények számára nincs kórház, nincs iskola, nincs diákszállás
– ez a történelmi tapasztalat. No meg az, hogy nagyjából az utolsó száz évben fokozatosan
államilag megoldandó feladattá válik e keresletek-igények kielégítése. Mennyire oldja meg az
állam ezt a feladatot, mutatja, hogy azért Bőjte Csabának jut valamennyi feladat még e
területen. A jézuskövető emberek azt gondolom, ma is megtalálják ezeket a fizetni nem képes
keresleteket – ha van reá állami támogatás, ha nincs. Azok, akik elmúltak már fiataloknak
lenni és nem tudnak váltani, az az értékes feladat jut osztályrészül, hogy az ilyen Böjte Csabaféle jézuskövetőket segítik anyagilag. De aki még fiatal és még tud váltani, annak nagyon
meg kell gondolni, hogy szeméttermelésre specializálja-e magát, vagy valami olyan feladatra,
amely harmóniában van az élet fenntartásával, s amelynek végzése során még azt is el lehet
mondani, hogy közel van az Isten országa – anélkül, hogy hazudnánk.
Persze lehet ezzel vitázni. De Istennel nem lehet. A lelkiismeretünkkel sem lehet. A
termelési rend irgalmatlan: Vagy elpusztítlak, vagy elpusztítasz. Inkább te pusztulj! Nagyon
féltem a Bokrot azoktól, akiknek az Istene csak bárgyún megbocsátani tud, akármit is
csinálunk. Ez a felfogás idegen mind a négy evangélista Jézus-képétől. Mátéétől is:
megharagudva átadta a nem-irgalmazót a kínzóknak. Mennyei Atyám is így fog tenni
veletek... (Mt, 19,34-35) Van olyan menő teológiai irodalom, amely véletlenül se idéz Jézus
ajkáról ilyen mondatokat. Fél ez az irodalom, hogy nem tudja fenntartani az Isten szeretetarcképét. Pedig aki szeret, annál soha sem megy babra a játék. Aki szeretetre van teremtve,
belepusztul, ha nem szeret.
Egyszerűbb ateistának lenni, aki azt gondolja, hogy harapásra lettünk teremtve. És
egyszerűbb jámbor kereszténynek lenni, aki bizakodik Isten kifürkészhetetlen akaratának
teljesedésében, s abban, hogy az mindent megold közreműködésünk nélkül is. S jóval
nehezebb Jézus tanítványának lenni, és követni őt. Abban, amit csinált. S úgy, ahogyan
csinálta. Hátha valóban Isten fia volt!? S ha az volt, akkor tudta, hogy Merre Menjek!?
Budavári, 2002. szeptember 24.
Két lagzim is volt ebben a hónapban, Az első valójában kicsit régebben. Ezelőtt 50 évvel
Debrecenben, a Szent Anna utca végiben, a görög katolikus templomban Árkosi Pista bácsi
ezeket mondta két fiatalnak: Megfontoltátok-e szándékotokat...Ígéred-e, hogy tiszteled és
szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól.. Elfogadod-e a gyermekeket, az
egyház törvényei szerint nevelitek. őket...Akarod-e feleségül venni... Akarsz-e felségül
menni...?
Akkoriban én is Debrecenben éltem, de nem lehettem ott e szeptemberi templomi
találkozón. Azért nem lehetem ott, mert az esküvőt megelőző években elhittem azt, amit az
imént evangéliumként felolvastam. Valakik nem díjazták e hitemet, s nem engedtek el a
szóban forgó esküvőre.
Boldogok a szegények... – micsoda bolond beszéd ez; mondták, akik urak voltak 1952-ben
az országban. Ellenkezőleg: a gazdagok a boldogok, s az ötéves tervek s a békekölcsönök
gazdaggá is fogják tenni a szegényt. Nem tudták azzá tenni, s jött pár év múlva az 56-os
forradalom.
Boldogok a szegények... – micsoda bolond beszéd ez, mondják a mai urak. Ellenkezőleg:
a gazdagok a boldogok, a globalizáció s a bekerülés az Európa Közösségbe majd elvégzi,
hogy hamarosan nálunk is akkora legyen a gazdagság, mint Nyugaton. Vagy úgy lesz, vagy
nem, de addig is volt szept. 11-i bombázás, volt afganisztáni háború, s készül az Irak elleni,
mert valakiknek nem tetszik, hogy ők kimaradnak ebből a gazdagságból, s hozzánk képest a

bányászbéka feneke alatt kell élniök. S rendetlenkedik a természet is: felmelegedés, áradás,
ózonlyuk... A természet csak bizonyos fokú és jellegű emberi gazdagodást tud elviselni.
Akármifélét, pl. ezt a szocialista- és kapitalista-félét nem és nem.
Milyenfélét tud elviselni? Olyasfélét, amilyen nálatok volt tapasztalható. Jutott a
gyerekeknek is, anyának is, apának is. Ha nem így lett volna, nem ért volna meg ez a
szövetség ötven esztendőt. Csakhogy az Isten nemcsak S....ékban gondolkodik, hanem a
nem-S...ékban is. Hat és fél milliárd kedves gyermeke van, s azt kívánja, hogy jusson
mindegyik gyerekének az őszbarack kompótból is, a tokaji aszúból is.
Akik most itt vagyunk e ritka szép családi ünnepen és nem vagyunk mind S...ok, hanem
egy olyan baráti társaságot alkotunk, akik az Isten gondolatatit szeretnők képviselni és
valósítani. Az Isten eszméi és érdekei pedig mindig azonosak a hat és fél milliárd ember és az
egész emberalatti világ, a nagy természet érdekeivel, hiszen az ő teremtményei vagyunk
mindnyájan. S ebben az összefüggésben az evangélium hallott szavai így fogalmazhatók
meg: Boldogok, azok, akik nem kívánnak többet maguknak, mint ami a kárpátaljai
magyaroknak, a csecseneknek s az afgánoknak is jut; és jaj azoknak, akik olyan
életszínvonalra törekednek, amely egyre messzebb viszi őket a kárpátaljai embertestvéreinek
a nyomorától. Boldogok az osztozók, és jaj azoknak, akik többet akarnak birtokolni, mint
amennyi testvéreiknek jut,
Imádkozzunk e szentmisében, hogy olyan emberekké tudjunk válni, akikben kedvét
találhatja az Isten, aki létbeszólított minket, azzal a feladattal, hogy működjünk együtt a
természetbe s a mi emberi természetünkbe beleírt céljaival. Egyszerűbben is mondhatom:
tudjunk szeretni mindenkit, mint az Atya gyermekeit, mint Jézus testvéreit.
Ötven esztendővel ezelőtt Pista bácsi még csinált valamit, amit mi most megismétlünk: Áldja
meg az Úr ezeket a gyűrűket…
*
A másik lagzi viszont csak ötven év múlva, 2052-ben lesz aranylagzi. Az előzőn
ünneplők elfértek egy hatalmas szobában. Ami csak 50 év múlva lesz arany, azon egy kicsit
többen voltak, s kibérelték a pesti bazilikát. A méreteknek megfelelően szakosítottunk: volt,
aki a misét vezette, volt, aki prédikált, magam csak eskettem. Nem szakmányban végzem az
esketést. Évek telnek el a következőig, s mindig alakítok. Jelenleg itt tartok:
Most pedig szolgáltassátok ki egymásnak a házasság szentségét – Istennek és az ő
népének színe előtt. Tegyétek nyilvánvalóvá számunkra a szeretetet, mely szívetekben él
egymás iránt. Mi pedig, testvéreim, leszünk tanú és pecsét és imádság, amely körülöleli őket,
miközben egymásért dobogó szívük szép szeretetét látható és hallható jelekbe is öltöztetik
előttünk. Most következik az az ünnepélyes pillanat, amikor kinyilvánítjátok, hogy egymás
házastársaivá kívántok lenni. A szeretet belső igent mondásának külső jeleként fogjatok
egymással kezet, én pedig egybefonódott kezeteket átkötöm ezzel a stólával annak jeléül,
hogy házasságtokat Isten fel nem bontandónak kívánja. Most szolgáltatjátok tehát ki
egymásnak a szentséget. Most, amikor lepecsételitek magatokat arra az önátadó szeretetre,
amely Istenünk örök szentháromsági élete, s amelyet közénk hozva tanított a Fia, Jézus.
György, nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, szereted-e magadat odaadni
akaró szeretettel Katalint, és akarod-e őt feleségül venni? AKAROM. KATALIN,
SZERETLEK, ÉS ISTEN SZENT SZÍNE ELŐTT FELESÉGÜL VESZLEK.
Katalin, nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, szereted-e magadat odaadni
akaró szeretettel Györgyöt, és akarsz-e feleségül menni hozzá? AKAROK. GYÖRGY,
SZERETLEK ÉS ISTEN SZENT SZÍNE ELŐTT FELESÉGÜL MEGYEK HOZZÁD.
Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és
megáldom az Atya + a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Ti pedig, testvéreim, akik jelen
vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, melyet Jézusunk fel nem

bontandónak tanított. Az evangélium tanúsítja ezt: “Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne
válassza!”
Este féltízre értem haza. pedig már félháromkor elindultam hazulról. Annyi emberrel
beszéltem, akivel évek, évtizedek óta nem volt találkozásom Mi volt az összbenyomás? Egy
nagyon jó érzés: Nem vagyunk akárkik. s nagyon sokan szeretjük egymást. S néhány
vallomás arról, hogy mit jelentett számukra, hogy találkoztak azzal a Jézussal, akit hirdettem
nekik. Ha szebbek is ezek a valóságnál, mégis jól esnek. Dicsérni és dicsérni és dicsérni.
Minden mennyiségben – de a Lélek szavának lealkudása nélkül. Jó érzést hagyni magunk
után. Jézus ilyet hagyott maga után? A főpapokban, a halálára szavazókban is?
Budavári, 2002. szeptember 22.
Húzzunk egy nagyjából függőleges vonalat Pozsony, Felsőörs és Muraszombat között.
Jelölje ez a vonal népünk településterületének mai nyugati határát. Aztán húzzunk egy másik,
ugyancsak nagyjából függőlegest Kassától Nándorfehérvárig (Belgrád). Ezen a 300 km széles
sávon él a magyarság egyik (legnagyobb) harmada. Tengelye ennek a területnek a Duna,
amely − Dévénytől-Pozsonytól le egészen Zimonyig-Belgrádig kísér bennünket. Rakjuk most
odébb vonalzónkat megint vagy 300 kilométerrel, s húzzunk egy harmadik függőlegest is
Marosvásárhely és a Vöröstorony-szoros között, ahol az Olt elhagyja Erdély földjét. Ettől a
vonaltól keletre fekszik a székelység településterülete, amely egészen a Szeret folyóig terjed,
ameddig csak csángó magyarokat találunk. Ennek a 200 km széles településterületnek a
tengelye − a Maros meg az Olt, illetve a Gyergyói és Csíki medencék. A hágókon-szorosokon
keresztül mindezek egybeölelik a Kárpátokon inneni és túli magyarokat. (Talán az első
honfoglalás maradékait?)
E két település, a dunai és a marosi-olti közé esik egy megint nagyjából 300 km széles
sáv: a jobbról is, balról is ölelt-védett tisztántúli és erdélyi magyarság területe. A Körösök és
a Szamosok adják a harmadik tengelyt, amely összeköti a két szélső magyar településterületet
ezzel a középsővel, a harmadikkal.
A Körösök mentén élt a Szalontán született Sinka István, s a Kis Szamos mellett született,
Boncidán Wass Albert.
Lehet játszani. Nyugatról Kelet felé haladva végiggondolni, hogy kik mindenkik éltek a
három tájon:
Duna
Körös – Szamos
Maros – Olt
Koppány s Vazul
Ajtony
Gyula, a gyula
Kodály
Bartók
Székely és csángó balladák
Janus Pannonius
Hunyadi János
Dózsa György
Balassi, Zrínyi, Pázmány
Károli Gáspár
Dávid Ferenc
Berzsenyi, Vörösmarty
Bessenyei, Kazinczy,
Mikes, Kriza, Bólyai
Petőfi, Katona, Madách
Kölcsey, Arany, Ady
Körösi Csoma
Babits, Tömörkény, Móra,
Móricz-Szabó-Németh
Benedek E., Orbán B.
Kodolányi, József A., Sántha Sinka I., Wass Albert
Tamási Áron, Nyírő J.
Önkényesnek tetszhetik a három névsor, sok-sok névvel lehetne kiegészíteni. Mindegy.
Így, ahogy van – egybeterel nekem két nevet: Sinkáét és Wassét. Sinka csak tíz évvel idősebb
Wass Albertnél, Wass pedig ugyanannyival idősebb nálam – majdhogynem kortársaim!
Sinkát már húsz éves koromban szavaltam lelkesen, mert a szívemből szólt. S vagy harminc
éve a Bokor egy közös karácsonyestjén megvallottam testvéreimnek, hogy Sinka segített –
egy meggyötört népet szépbe-fájásba öltöztetve – megérteni még Krisztus alakját
is...Lehetetlen volt számomra az Eső Virág András ballada hősében meg nem látni a
Golgotán, a Kálvária hegyén ugyancsak Eső Názáreti Jézus alakját.

Ugyanegy időben, még ’40 körül, elolvastam Wass Albert első regényét, a Farkasverem
címűt, de nem érintett meg. S ki is esett a szerző egészen emlékezetemből. Azt se tudtam,
van-e, él-e. Széphalmi testvéreim nyomták kezembe még az elmúlt évben Előhang című 25
soros prózai remekét, amelyik számomra megint Krisztus-kép volt – a javából. Le is hoztam
a Koinónia tavaly nyári egyik dupla számában. De még mindig nem néztem utána, hogy mi
van szerzőjével. Egy hónapja kaptam meg a döntő lökést. A soproni Bokor-nagytáborban Kiss
Gábor mosolygós szeme rámvillan: Olvastad Wass Alberttől A funtineli boszorkányt?
Amikor kérdezte, már ott feküdt a három kötetes regény az asztalomon. Akkor már tudtam,
hogy ezt nekem el kell olvasnom. A fülszövegek elmondták, hogy ez a legnagyobb regénye, s
’59-ben írta. Micsoda irodalmár vagyok én, s miféle kultúrpolitika érvényesült és érvényesül
ebben az országban, ha én 40 év után veszem tudomásul, hogy van itt valami magyarul írt
olvasnivaló Amikor kínomban már Szakolczay Lajoshoz fordultam, hogy mondjon nekem
egy mai magyar regényt, ami elolvasható. Gábornak bevallottam, hogy nem olvastam a
boszorkányt. De még akkor nem tudtam, hogy mit nem olvastam. Ma már tudom.
Hazamentem a táborból, s volt egy-két nagyon rövid éjszakám, s pár nap alatt elolvastam a
boszorkányt – először. Már rég túl vagyok a második olvasáson is – amikor meg már a
lapszéleket meg is jelölve olvastam. Ma reggel meg végigolvastam a helyeket, amiket
megjelöltem. Hála Gábornak, hogy kérdésével is lódított egyet rajtam. (Mérnökök is
használhatók valamire – kérdezik a filológusok!)
Miért? Mit találtam? A táborban az egyik nap bemutatták Orsit, s az volt az érzésem,
hogy Orsi – női Jézus-inkarnáció. Nincs ebben semmi különös. Minden férfinak és minden
nőnek Jézus-inkarnációnak kell lennie. Az a különös, a botrányos, ha nem leszünk azzá.
Hogyan is írja ezt Szent Pál a rómaiaknak? Így: Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve
el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött a sok
testvér között... Hát erre lettünk eleve elrendelve, eleve kiválasztva... mindnyájan. Semmi
másra. Ha Orsi életén felfedeztem a jézusi vonásokat, a funtineli boszorkányon még inkább.
Hogy mért? Tessék elolvasni, majd megtudod. Pap és csendőr végzett a boszorkánnyal. Nuca
volt a neve. Pap és csendőr Eső Nucává tette őt is. Regényből nehéz idézni. Ha lehetne valami
méltót idézni belőle, nem kellene a szerzőnek előbb három kötetet írni. A három kötetet meg
nem lehet idézni. De elolvasható. Idézet helyett ide írom inkább az Előhangot.
Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének. De az
oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer csillámló
homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. És az emberek, akik arra
jártak, nevettek rajta, és azt mondták: bolond. De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az
ember hittel a szívében építette az ő Istenének. És amikor az oszlop készen állott, az emberek
még mindig nevettek, és azt mondták: majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél, és
nem döntötte össze. És jött a második szél, és az sem döntötte össze. És akárhány széljött,
egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült. És
az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak, és azt mondták: varázsló. És egy napon
berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát. És az ember nem szitkozódott, és nem
sírt, hanem kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő
Istenének. És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem
megint sok-sok apró homokszemcséből és a homokszemcséket köddel kötötte össze.
Szentgotthárd, 1926. nov. 14.
Elgondolkodtató ez az időpont. Amikor írta az Előhangot, 19 éves volt. Ilyen hangot a
magyar irodalomban őelőtte csak Babits ütött meg. Irodalomtörténeti munkának kellene
indulnia. Mit s kiket olvasott ez a 19. évében járó fiatalember, hogy Előhangot tudott írni? A
válasz lehetne erre egészen egyszerű: az evangéliumokat. Nem biztos, Jézus is csak
megszólaltatta a hangot, amelyet a szívében hallott. Hamvas Béla beszél a Hagyományról.
Lehet, hogy ezt hallotta meg. Arról beszélt Wass Albert, amit mindannyian tudhatunk, csak

nincs bátorságunk kimondani. A funtineli boszorkányban kimondta. Alighanem meg is
szenvedte érte a magáét.
Budavári, 2002. szeptember 23.
Egy dénár
Múlt vasárnap a mise végén beszélgetünk az adyligeti templom kapujában. Egy négy
gyerekes anya elmondja, hogy a gyerekek meg a férje nem tudott eljönni a misére, de az ura
megbízta őt: figyelje, hogy megemlítem-e prédikációban az egy dénárt. Naná, hogy
megemlítettem! Pár szóval, de vastagon! Az utóbbi két-három évben Bulányitól ritkán
hallható szentbeszéd dénár nélkül. Idézek a múlt vasárnapi szövegből: Mi az, amit nem
akarunk, nem teszünk és nem vállalunk? Amit Jézus mutatott nekünk. Mit mutatott? Kivonult a
termelésből − már akkor, amikor a termelés még nem támadta meg a biológiai életet, de
megtámadta az örök életet. Mivel támadja? Azzal, hogy lehetővé teszi a Mammon imádását, a
többet birtokolni akarást, az egy dénár elutasítását s a reciprocitás, a kölcsönösség nemvállalását, A reciprocitás nem vállalását; azt, hogy ahogy magamnak kívánom, úgy teszek
veled is.
A mai vasárnapon viszont nem kell figyelnie senkinek, hogy megemlítem-e, mert az egy
dénár az előírt textus − ahogy hallottátok! Ha tetszik nekem ez az egy dénár, ha nem – erről
kell beszélnem. Azt emlegetem derűre s borúra néhány éve, hogy a szőlősgazda azért ad a
napszállat előtt egy órával munkába állónak is egész napi bért, azaz egy dénárt, mert ennek a
szerencsétlen flótásnak – aki a nap nagyobb részét csak átácsorogta Budán a Moszkva-téren
vagy más ilyen helyen –, ennek is szüksége van arra, hogy újratermelődjenek energiái; hogy
el tudja látni a családját, stb., ha már a Jézus korabeli Izraelben egy dénár volt a napi
munkabér. És annyi volt! Többek között azért is gondoltam ezt, mert a mennyei Atyának
nincsenek kiváltságos gyerekei. Aki dolgozni akar, annak járnak az Isten által megteremtett
Föld javai. Akik meg nem akarnak dolgozni, azoknak meg nem jár semmi. Akik pedig
akarnak dolgozni, azoknak mindnek jár az egy dénár. Hiába nagyon tehetséges vagy
szorgalmas valaki, akkor is csak egy dénár jár, mert a tehetségesnek is meg a szorgalmasnak
is − csak egy gyomra van, az ő lábára is csak egy pár cipő fér. S ha tokaji aszút szeretne
valaki önteni a torkába, meg kell várnia, amíg jut a hat és félmilliárdnak is, ha váltás cipőt
akar, meg kell várnia, amíg jut a hat és félmilliárdnak is, s a többi. Engedménytétel: nem lehet
egyszerre legyártani hat és fél milliárd pár cipőt, ezért egy váltás cipőnk lehet akkor is, amikor
még nincs mindenkinek két pár cipője. De a harmadik pár cipőt csak akkor vásárolhatom
meg, amikor mind a hat és félmilliárdnak van már két pár cipője. Hát ezt a testvéri, ezt a
családi rendet biztosítaná a példabeszédben emlegetett egy dénár, mert az egy dénárból neked
is csak annyira telik, mint nekem.
De hát nem csak adyligeti templomkapu előtti beszélgetés van az életemben. Az egyik
csoporttalálkozón megmagyarázta nekem egy, már több mint 50 éve Bokor-tag, olyan 70
körüli öreg úr, hogy az üdvösséget jelenti az egy dénár, amit a nem-zsidók hamarabb kapnak
meg a példabeszédben, mint a választott nép tagjai... s ezért a példabeszédet lezáró logion: így
lesznek az utolsók elsőkké.
Mi következhetik ezután? Annak az eldöntése, hogy kinek van igaza. Ezért aztán senki
sem csodálkozhatik azon, hogy az elmúlt héten áttanulmányoztam az ide vonatkozó
századvégi (20. századi) külföldi szakirodalmat. (A belföldit nagyon sok okon nem. Főleg
azért nem, amiért nem harangozott a kurátor – püspökérkezéskor. Ezer oka is volt annak. Az
első: nem volt harang...) Hozom a külföldiből elsőül is az utolsó három vers parafrázisát,
kifejtő fordítását.
Emlékezteti a tulajdonos a tiltakozót arra, hogy egy dénárban egyeztek meg: ez a jogos
bér a munkájáért. Szerződésük érvényben van. Felszólítja tehát, hogy vegye a bérét és menjen.
Kifejti még szándékát a tulajdonos, hogy az utoljára munkába állónak is annyit akar adni,

amennyit őneki. Nyomatékozza e szándékát azzal a kérdéssel, hogy nincs-e szabadsága azt
tenni tulajdonával, amit akar. Ez a szabadsága minden látszat ellenére is nem önkényes,
hanem a jóság szabadsága, mert a szabadság jogára rákérdező első kérdés után következik
még egy második kérdés is – ugyanahhoz a személyhez intézve. Megmagyarázza neki benne,
hogy keményszívűségből fakad az ellenkezése, a szeme szeretetlen a munkatársával szemben,
míg a tulajdonos szeretettel van munkatársa irányában. A gonosz szem a szeretet nélküli és
keményszívű szem, amely irigyen tekint a társára, aki találkozik a jósággal. Ha a jóság
lecserélődnék a jogra, akkor a jog, amelynek az volna a dolga, hogy védje és segítse az életet,
sarokba szorítaná és veszélyeztetné az életet. Az ajándékozó jóság azonban a teljes életre
irányul, és ezért átmegy ajándékozásba ott, ahol a jog semmire sem megy. A példabeszéd nem
említi, hogy mit válaszoltak erre a megszólítottak, hanem felszólítja őket a jóságra, amely a
szegénységgel szemben nem a jogra hivatkozik, hanem örvendezik és részt kér magának a
jóság megjelenéséből. Máté újból hozza az elsőt és az utolsót, és mondja, hogy a jóság
következtében lesznek elsők az utolsókból, és a szeretetlenség következtében lesznek az elsők
utolsókká. Mondja mindezt a már ’76-ban meghalt német luteránus professzor, Walter
Grundmann.
Számomra a szentírásfordítások és értelmezések királya a Traduction oecuménique de la
Bible. 1972-ben készült francia protestánsok és katolikusok közös munkájaként. Az én
példányom 1983-ból való, az van ráírva, hogy húsz évvel ezelőtt kétszáznegyvenezer
példánynál tartottak. Rövid betűneve: TOB. Összesen ennyi magyarázatot fűz a
példabeszédhez. Jézus meg akarja magyarázni, hogy Isten jósága meghaladja a bérfizetés
emberi kategóriáját, aminő a jogos bér... s arra hív, hogy ne legyünk féltékenyek Isten
ajándékozó szeretetével szemben. Ez a mondat számomra annyit jelent, hogy a TOB
szerzőgárdája nem vállalkozott arra, hogy megfejtse a példabeszéd teljes jelentéstartalmát.
Nem csodálkozom... veszedelmes is az!
Jöjjenek a németek Egyikük − E. Fuchs − azt állítja, hogy ezzel a példabeszéddel éri el a
Máté-evangélium a maga csúcspontját, Ez már tetszik! S mi okon éri el? Mert átalakítja a
totális követelmény az értelemszerű kontrapontot totális istenreutaltsággá, melyben az Isten
kegyelmes igenjének az eseménye a döntő mozzanat, ami egy radikális követelmény
tartalmává lesz: az igennek megfelelően cselekedni! Ezt a mondatot nem kötelező megérteni.
Nekem sem igen sikerült − talán azt mondja, hogy jónak kell lennünk!? De én nem hiszem,
hogy ennek a nagyon igaz, és nagyon jézusi általánosságnak illusztrálására találta volna ki
Jézus e történetet. Mégis ideírtam ha már eltöltöttem egy-két napot a szakirodalom
vizsgálatával. Nem először nem értem meg, hogy mit akarnak a németek mondani. Sokszor
gondoltam már, hogy ők se mindig értik, amit mondnak... De azért mondják, mert olyan
szépen hangzik.
Ezek után már jöhetnek... a magyarok. A példabeszédet megelőzi a gazdag ifjúról szóló
történet, amely megszomoríthat minden gazdagot, megdöbbenti a tanítványokat − Akkor ki
üdvözülhet? −, s mivel az áldott Péter emlékezteti Jézust, hogy ők mindent elhagytak ám érte,
s várják jutalmukat, megtudják Jézus Péternek mondott szavaiból, hogy megnyugodhatnak,
mert százannyit fognak kapni e földi életben, s az örök élet csak ráadás lesz. Ezután mondja
Jézus: Hasonló a mennyek országa egy gazdához, aki egy dénárt fizet annak is, aki csak egy
órát dolgozott. Mondok egy magyarázatot. Lehet, hogy a magyarázat nem jó. Nem jó
egyáltalán, vagy önmagában jó volna az, csak valakiknek − nekem vagy neked vagy neki,
vagy nekünk − nem lesz jó. Ha jó nem is lesz, de érthető lesz, azért kezeskedem. Lássuk!
Ha a teve át is bújik a tű fokán, aki gazdag, nem lehet jó az Istennél − ez világos, mert
írva van: Boldogok a szegények, és jaj a gazdagoknak! De akkor a tanítványoknak hogyan
lehet százannyi földje meg háza, mint amennyit elhagytak? Azaz hogyan lehetnek a
tanítványok gazdagok? Úgy, hogy előbb százannyi testvérük és nővérük lett: Nem volt
közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat... Az

ApCsel-ből vett citátum azt mutatja, hogy a tanítványok megértették a példabeszédet. Aki
közéjük állt, nem negyed- vagy fél-ebédet kapott, hanem egészet − az első perctől fogva −
mint a gazdagok
A gazdag keresztény abszurd ellentmondás. De a szegény keresztény is az. A
tanítványoknak saját bevallásuk szerint nem volt a három év alatt Jézus mellett semmiben sem
hiányuk. A szegény kereszténynek nincs jézusi tartalma, értelme, az csak nagykonstantíni
fikció! Ha szegény, csak azért szegény, mert nincs százannyi testvére és nővére. Ha van,
akkor már nem szegény, mert ami azoké, az övé is.
Van még egy függelékem is: Isten, aki megteremtette a világot, nem manicheus; nem
mondja, hogy az anyag rossz. A szőlő is anyag, a tokaji szőlő is anyag, s az öt puttonyos aszú
is anyag és nagyon jó anyag. De jelenleg hat és félmilliárd gyereke van az Istennek, és nem
ismeri a kivételezést. Mindenkinek kell jusson belőle, ha évi egy likőröspohárral, akkor
annyival. De semmi kifogása sincs az ellen, ha jut mindegyikünknek évi fél liter is. Nincs,
mert Isten nem manicheus, jónak tartja az anyagot is, hiszen ő teremtette - s ez a bonum
practicum!
Gazdagság és szegénység addig van, amíg nincs osztozás. Elgondolható az olyan
keresztény, aki nem akar osztozni? Sok minden elgondolható. A fából vaskarika is, az
osztozni nem akaró keresztény is elgondolható. Add Uram, hogy eltűnjön körünkből ez a
képtelenség. Add, hogy megértsük: az egy dénár nekünk tökéletesen elég, ha a testvérünknek
is csak annyi jut. Ha osztoznánk, felmenne a dénár árfolyama. Ha osztoznánk, Isten új nevet
találna ki a Sátánnak. Jézus nem nevezné többé Mammonnak. Csak addig Mammon, amíg
nekem több van belőle, mint neked.
Valóban csúcs ez a példabeszéd. De nem Máté csúcsa, hanem Jézusé. Nem Máté
zsenialitásáról beszél, hanem Jézuséról: hogy az egy dénár lehetővé teszi az Országot. Ha nem
verekszem a kettőért - a pleonexia ördögétől hajtva, ha megvárom, hogy az egy dénár a hadi
kiadások megszűnte folytán kettőt érjen, akkor ráérek kincseket gyűjteni, amelyeket a moly s
a rozsda meg nem emészt. Ráérek utánamenni a fizetésképtelen keresletnek, akkor ráérek
segíteni azoknak, akik rászorulnak segítségemre. Akkor megvalósul Vörösmarty álma:
Testvérim vannak, számos milliók.
Ők védnek engem, én megvédem őket.
Nem félek tőied, Sors, bármit is akarsz.
És ez az álom a felvilágosodás álma. A dogmák világából az emberi természethez
visszatérés álma. S a természetünk az Isten természete. Ez az álom az Istené. És Jézus az Isten
álmát álmodja. Ez a Vörösmarty-féle álom pedig azonos Jézus álmával az Isten Országáról.
Budavári, 2002. szeptember 25.
És kötélből ostort fonván kihajtá őket a templomból (Kodály, Jézus és a kufárok), s a
megtisztított templomban Jézus, a tanító, ismét tanít. Idézet következik: Odamennek a
templomban tanító Jézushoz a főpapok s a nép vénei mondván: Milyen hatalommal teszed
ezeket? Ki adta neked ezt a hatalmat? Ezeket. Miket? Utalhat a szó akár a
templomtisztítására, akár a tanításra, akár mind a kettőre.
Ez a mai evangéliumi szakasz előzménye. S a mai szakasz folytatása? A gyilkos
szőlőmunkásokról szóló példabeszéd, amely ezekkel a szavakkal fejeződik be: és hallván a
főpapok és a farizeusok Jézus példabeszédeit, megértették, hogy róluk beszél. A 23-27.
versekben olvasható az előzmény, a 33-46. versek mondják el a folytatást. Köztük a mai
szakasz: a 28-32. versek. A 28. vers ezzel indul: De mi a véleménytek erről? Nektek! Kiknek?
Nem mondja meg a szöveg. A befejező, a 32. vers sem mond többet: ti nem hittetek Jánosnak,
ti nem gondoltátok meg magatokat. A misekönyv elé is teszi a mai szakasznak: Abban az
időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek... De ez a nevesítés csak a mai
szakasz előttiben: a milyen hatalommal teszed ezt... stb. szakaszban szerepel. A mai szakasz

folytatásában viszont a főpapok és a farizeusok, ill. egyes kódexekben a főpapok és az
írástudók szerepelnek.
Ha figyelembe vesszük az előzményt is, a folytatást is, akkor együttvan az egész
színtársulat: főpapok, írástudók és vének. Nem restelltem a fáradozást, és konkordanciaszótárom alapján megállapítottam, hogy a szinoptikusoknál 20 ízben szerepelnek együtt a
főpapok és az írástudók, ill. ezek farizeusi válfaja, 15 ízben a főpapok és a nép vénei, s csak 3
ízben van együtt mind a három: az Emberfiának sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól
és írástudóktól. A főpapok pedig – mint a Jézus elleni nagy meccs legfőbb érdekeltjei – még
25 ízben szerepelnek egymagukban is. Úgy gondolom, hogy ezzel szolid módon tisztáztuk,
hogy a mai evangéliumi szakaszban kik lehetnek azok, akiktől Jézus megkérdezi: Mi a
véleménytek?
Felelhettek ezek, szegények, akármit. Akár azt, hogy a gyerek semmiképpen nem
pofázhat szembe az apjával; az a kisebb bűn, ha végül is nem megy ki dolgozni a szőlőbe;
tehát még mindig elfogadhatóbb az igenmondó, de nem teljesítő gyerek magatartása.
Mondhatták volna azt is, hogy nem a duma számít, hanem az, hogy mégis kiment és
dolgozott; tehát az teljesítette apja akaratát, aki végül is elment a szőlőbe. A zsidó hagyomány
képviseli mind a két nézetet. A szakirodalomból tudom, hogy a parancsot kiadó isteni
tekintély nem tisztelése és el nem ismerése megbocsáthatatlan vétek, ezzel szemben egy tőle
parancsolt dolog nem teljesítése esetén még lehetséges a jóvátétel. Ezzel szemben a Babiloni
Talmud szerint, ha ígéretről van szó, akkor az igazak keveset beszélnek és sokat tesznek, az
istentelenek pedig sokat beszélnek és nem tesznek semmit. A kódexek alapján nem állapítható
meg, hogy mit válaszoltak szegények Jézusnak. Hol az egyik fiút írják előre, hol a másodikat,
s a megkérdezettek hol az elsőről, hol az utolsóról állítják, hogy az teljesítette apja akaratát.
Hogyan is volt akkor?
Az lett volna részükről az okosabb, ha azt válaszolják erre is, amit válaszoltak Jézus előző
kérdésére: Istentől vagy embertől volt-e János keresztsége? Azt, hogy nem tudjuk. De nem
akarták kitenni magukat annak a válasznak, amit erre kaptak volna Jézustól. Válaszolhatták
volna azt is mint igaz zsidók, amit a szakirodalom alapján az előbb idéztem: Istennek sohasem
mondhatunk nemet. De okosan tették szegények, hogy nem ezt válaszolták, mert megkapták
volna Jézustól, hogy ez az Istennek mondott igen nem sokba kerül nekik, mert eszük ágában
sincs az igent teljesíteni. Inkább meggyilkolják a vállalásra őket figyelmeztetőket, a
prófétákat. Ezeknek a gyilkosoknak a folytatói, a fiai ők, ezért díszítik a próféták sírjait. Sőt,
maguk is prófétagyilkosok, most is éppen erre készülnek. Az a legvalószínűbb, hogy a nemet
mondó, de végül is a szőlőbe kimenő gyerekre szavaztak. S erre kapják azt a viszontválaszt,
amit kaptak. De ugyanezt kaphatták volna az előző két válaszkísérlet, probléma-megoldásuk
esetén is. Szóról-szóra ugyanazt. Miért?
Azért, mert van úgy, hogy az embernek már minden mindegy. Sztálin halála után, ’54
januárjában a Gyűjtőben éhségsztrájkot kezdtünk – a jogainkaért. X-eseknek voltunk
minősítve: nem írhattunk levelet, nem kaphattunk beszélőt, és csomagot sem. A megbeszélt
reggelen vagy huszonöten nem vettük át a reggelit. Volt nagy ijedelem az operatívok körében.
Dolgozni kezdtek, s a harmadik napon már csak hárman maradtunk: én a 35 éves ért korú és
két délvidéki 20 éves, akiket Titó átdobott a határon. Az ötödik napon, elkezdtek
mesterségesen táplálni – gumicsővel, tölcsérrel. Két társam ezt már nem vállalta. Engem
elkülönítettek, s jöttek a látogatók – a minisztériumból. Az egyikük így elmélkedett: a
haláltól nem fél, a többin meg már túlesett... A folytatás, amit nem mondott: nem tudunk mit
csinálni magával. Jézusnak ezen a beszélőn, amikor megkeresik őt a főpapék már minden
mindegy. Tisztában van vele, hogy már csak napok választják el a letartóztatástól, s mondja,
ami belefér.
Fölállítja tehát a főpapok-írástudók-vének fronttal szemben a másik frontot: a
vámosok és az utcanők frontját. Ezek hittek Jánosnak, a Keresztelőnek. Ti pedig láttátok,

hogy milyen hatással volt rájuk János., és ti ennek a hatására se hittetek Jánosnak. Kérdezem:
miért a vámosokat és az utcanőket emeli ki Jézus azokból, akik hittek Jánosnak? Hiszen Jézus
maga is hitt neki. A Zebedeus-fiak is, Péter és testvére, András is hitt neki? Talán tetszenek
Jézusnak ezek a foglalkozások? Nem tetszenek. Csak az tetszhetik bennük Jézusnak, hogy a
társadalomnak azon rétegeihez tartoznak, amelyekből Jánosnak is neki is sikerült
tanítványokat szerezni. Ennek igazolására elég Mátéra és Mária Magdolnára gondolnunk.
Csak ezen foglalkozásokat kultiválók sorából kerültek ki Jézus tanítványai? Szó sincs róla.
Nem maradt fenn a tanítványok személyi igazolványa, de enélkül is tudjuk, hogy Péter
Andrással együtt s a Zebedeus-fiak is halászok voltak. A szakirodalomból viszont az is
tudható, hogy a Jézus korabeli Izraelben ezt a szakmát nem sokra becsülték. Alighanem azért
is, mert nem lehetett meggazdagodni belőle. Hogy a tanítványok másik, nagyobbik felének mi
volt a foglalkozása, erről csak annyit tudunk, hogy főpapok, írástudók és vének nem akadtak
köztük.
Nagyon megbotránkoztató dolgot fogok mondani. Jézus szeretett sarkítani. Kik
beszélnek sarkosan? Akik magyarul akarnak beszélni, közérthetően, félreérthetetlenül. Csak a
főpapok, írástudók és vének kívánták pokolba Jézust? Szó sincs róla. Az alpapok, a falvak
zsinagóga-elöljárói, a kisvárosi tisztes polgárok is. Mindazok, akik nem szeretik a harsány
prófétákat, s akik arról énekelnek, hogy nem lesz mindenkor így. Mindazok, akik tudják, hogy
úgy lehetne bizony holnap is, ahogyan ma van, ha az ilyen Jézus-félék nem köpnének bele a
levesükbe azzal, hogy holnapra megforgatják az egész világot. Mindazok a fal mellett járók,
akik számára az élet nem egészen elviselhetetlen, s akik e rokonhelyzetük következtében
találkoznak a főpapok, az írástudók és vének barátságos tekintetével. Az a sarkítás, hogy
ezekről a gyalogjárókról Jézus nem beszél, csak az aktív, hivatásos gyilkosairól, akik a 72
tagú nagytanácsban egyenként a halálára szavaznak. Akiktől nem kértek szavazatot, azokról
Jézus nem beszélt. Jézus számára ezek szerint kik a gyilkosok? Akiknek ez a mesterségük. A
hatalomgyakorlók. A kiközösítők. Tehát éppen a főpapok, az írástudók, a vének.
Jézus sarkít. Nem a halászok hittek Jánosnak, hanem a vámosok és az utcanők. Mért
sarkít Jézus? Üzen a főpapoknak, írástudóknak és véneknek: nincsen olyan megvetett
társadalmi rétege Izraelnek, amelyben az Istennek ne volna több labdába-rúgási lehetősége,
mint nálatok. Nincsen. Ti vagytok Isten számára a legreménytelenebb eset. Ti, akár mint
osztály, akár mint személy.
Erre van egy önfelmentő sztreotípiája az egész kereszténységnek. Ez: igen, igen, de hát
ezek a zsidók. Nem lehet rólunk ránk következtetni.
Válaszolok erre a sztereotípiára. Nem vagyok zsidóbérenc sem, és antiszemita sem, mert
nem kívánok a zsidóknak és nem akarok tenni a zsidóknak semmi olyat, amit nem kívánok
magamnak. A zsidó nem utolsó népe az emberi történelemnek. Belőlük került ki a názáreti
Jézus is, s a Hamvas Béla által emlegetett Hagyománynak nincs nagyon sok olyan méretű
alakja, mint Jézus. Következésképpen a zsidó főpap, írástudó és vén nem lehet rosszabb, mint
a nem-zsidó. A fent mondottak nemcsak a zsidókra érvényesek. Bármely nemzetre és vallásra
is.
De hát ez prédikáció, s a padban ülők között aligha van főpap, írástudó, vén, vámos és
utcanő. A sarkító Jézusnak nem kerülünk a szájára. A második vonalban vagyunk: alpapok,
tisztes polgárok, halászok. A hatalomgyakorlásnak vannak totális módszerei. 1948-ban
minden felnőtt embert megkérdeztek, kívánja-e Mindszenty példás megbüntetését. Aki nem
kívánta, így vagy úgy, de Jézus és Mindszenty sorsára jutott.
Mindebből legyen világos, hogy lehet azért prédikálni úgy is, hogy nem emlegetjük
azt az egy dénárt. Ámbátor. ámbátor annak, akinek több dénár kellett, jobb volt, ha 1948-ban
elkerülte a kérdezőket. Nem lehetett elkerülniök! Miért nem? Ők voltak a kérdezők. Isten
legyen irgalmas annak, aki több dénárt akar!

Budavári, 2002. szeptember 28.
Istenfogalom
Az egyik közösségemben szeptemberre ez volt a házifeladat: mindenki mondja el, hogy
milyennek gondolja el az Istent. Én az alábbi szöveggel készültem
Végső ok. A halál is akaratának a következménye.
Nem közvetlen ok. Nem ő öli meg szeretteimet, ha rákban pusztulnak el.
Személy és nem személytelen erő. Azaz gondol, törekvése van és érez. Boldog, ha jó
vagyok és boldogtalan (=szomorú), ha tönkre teszem magam.
Jelleme nem változik: mindenkinek jót akar. De tud információkat felvenni, s azokra
reagálni – időben él.
Kemény törvényekből épül fel az általa megteremtett világ. Az ember belehal a bűneibe,
kipusztítja önmagát. Az ember maga teremti meg magának önnön poklát. Isten nem lehet
akadálya annak, hogy ebből a pokolból az ember kijusson.
Öröktől fogva van, s az örökkévalóságnak nincs órája, azaz nem lehet megmondani, hogy
hány éves az Isten. De mióta van világ, az Istennek is van zsebórája.
Nem tud mindent. Fogalma sincs arról, hogy mit teszek a szabadságommal... akár meg is
térhetek. Ezért tud örülni, reménykedni és szomorúnak lenni. Ezért esik jól neki, ha
vígasztalom.
Ha azt is tudja, hogy én meg te meg ő – bizony nem térünk meg hozzá soha, akkor
teljességgel reménytelen, s kínjában bizony odacsaphatja ezt az egész teremtés nevű kócerejt.
Csak a magam képére tudom elképzelni őt.
Hatalmas vita lett belőle. Még egy másik közösség találkozóján is. Valamelyikünk kötötte az
ebet a karóhoz, hogy Isten végtelenül boldog, akinek nem hiányzik s nem fáj semmi. Én ezt
embertelen és istentelen állapotnak gondolom. Nem is kívánom magamnak. Ha semmi sem
hiányzik, ha semmi sem fáj, akkor mit csinálok? Lábvizet veszek az óceánból?
Arisztótelész alapján tudjuk bizonyítani, hogy Isten létezik, mert Ő az első nem mozgó
mozgató (to próton kinoun akinéton). A változássor nem változó kezdete. De ha nem-változó,
akkor nem tudok imádkozni hozzá. Legalább annyit feltételeznem kell róla, hogy megérti
kínomat, ha segíteni nem is tud rajtam. Arisztótelész tudja igazolni, hogy Isten létezik, de
fújhatom, semmire se megyek vele.
Ezért van már jobb egyetemeken folyamat-teológiai tanszék. Változatlanul hagyja ez a
teológia Arisztótelészt; hagyja, hogy igazolja Isten létét. De a teremtés pillanatában beépíti
Istenbe az órát: változik, észleli a teremtett világ baját-örömét. Lehet, hogy nem vagy csak
ritkán nyúl bele (Nincs belenyúlkáló Isten!!!), de legalább észlel, s beszélhetek vele a bajról...
Vagy csak gondolom, hogy vele beszélek, és csak magamban gondolkodom? ez az ateizmus.
Nem vagyok ateista. Feltételeznem róla, hogy hallja, amit Fia imádkozik a Getszemániban.
Hallja, ha nem is segít, mert nem belenyúlkáló Isten. De az, hogy nincs, és nem is hall
semmit, s az egész kócerej csak van, csak van magától, s a fene tudja, hogy minek... – ez
embertelen és istentelen istenfogalom.

28. Októberi napló
2002. október 1-27.
Városmajor, 2002. október 1.
Idéző cédulát hozott a posta: a tüdőorvosomhoz kellett mennem: Krisztinához. Ha a nevét
hallom, mindig eszembe jut az első ránk maradt magyar nyelvű levél: Emericus Therek
kewzen Krysthynanak leghen kenweb ynhanak, zaaz yo napot keth zaaz jo eeth hozyaja. Több
mint egy félezrede, 1484-ben Kállay Jánosnak írt Török Imre egy latin nyelvű levelet, s annak
a végére biggyesztette a fenti üdvözlést. Ha valaki hungarisztikát tanul valamelyik egyetemen,
biztosan elhiszi, hogy a fenti szöveget magyarul írták, más szakmabeliek viszont nem
feltétlenül. Az ő kedvükért ideírom a fenti szöveget mai helyesírással: Emericus (Imre) Török
köszön Krisztinának: legyen könnyebb inhának (jonhának=szívének), száz jónapot, kétszáz jó
éjt hozzája. Tudni lehet, hogy a gáláns levelező egy év múltán megkapta méltó jutalmát:
Krisztina kezét. Ebből is látható: hogy a gáláns leveleknek nagyon is kiszámítható (végzetes)
következményei lehetnek.
Hosszasan beszélgettem a vezető főorvos-asszonnyal, miközben ő egy kártyapakli
mennyiségű filmet nézegetett: ott ülő öreg betegének tüdejét mutatta mindegyik. Barátságunk
akkor kezdődött, amikor a cigarettázást abbahagytam s a tüdőm tiltakozott ez ellen, s
felrobbant a merénylettől, hogy nem kapja meg mindennapi betevő füstadagját. A vezető
főorvos-asszony most, egy félév után, meg tudott már nyugtatni: a tüdőm túlélte a robbanást
és pillanatnyilag teljesen tiszta. Én is megnyugodtam: aligha tüdővészben fogok elpusztulni.
Krisztina – megtudakolva a tudnivalókat – elárulta, hogy nem jár templomba, de volt egy
református pap nagypapája, akitől értékelhető dolgokat hallott. Azt is megtudtam, hogy ez a
nagypapa kapcsolatba került az Arany családdal − Piroska férje révén, s a nagypapa rendezte
be a szalontai Csonkatorony öt emeletének Arany-múzeumát, amit tavaly húsvétkor
Terikével, Pistával jól szemügyre vettünk Déváról jövet. Jó negyed órát bent voltam nála, az
utánam következőnek kedves gondolatai támadhattak. Végül is azzal engedett el Krisztina,
hogy jöjjek csak bátran, ha megint rendetlenkedik a tüdőm. Fiatal kislány ez a Krisztina:
maga mondta, hogy 54 éves. S nagyon szeret gombászni. Viszont nem nagyon érdekli a
teológiai irodalom. De azért küldök neki egy október havi Naplót, hátha ezen az ármányos
módon rákap a teológiára, ha már nagypapa-korúak szavait egyszer már értékelte életében.
Hátha megtörténik még egyszer nem fiatal leány korában is...
Városmajor, 2002. október 3.
Elkezdődött újra a 28 napos tanhónap. A Szellemi Búvároknál. Siralmas megjelenési
arányban: öten jöttek el. Beült még a házigazda, András meg egy vendége. Így lettünk
nyolcan. Aztán kettő elment hamarabb. Istók úgyse, ha még egyszer születek, más pályát
választok. Olyat, amire van fizetőképes kereslet. Ez a jézuskövetési szakma mit ér? Nem is
kell érte forintot adni, még sem igénylik. Biztos annyit is ér. Mennyit? Egy kalapra valót... –
De aligha születek még egyszer. Marad tehát a szomorú valóság: a kereslet csak ennyi, és nem
több. (Azért tudom én a sikertelenség okát: nem forinttal kell fizetni, hanem élettel. Az meg
egy kicsit többe kerül!)
Volt házi feladat is: a három hét előtti adyligeti prédikáció szövege, annak üdítő mondanivalója: ha széndioxid-termelésünkkel meg a többivel felrobbantjuk a földgolyót, akkor
hiába bocsátunk meg egymásnak akár hetvenszer hétszer is. Hiába. Miért? mert te tiporsz, én
megbocsátom, s te tiporsz tovább. Én tiprok, te megbocsátasz, s én tiprok tovább. Ettől
még nyugodtan kilyukadhat az ózonpajzs. Erről mondja Pista, hogy én mindig csak ostorozok,
ezért tűnnek el mellőlem az emberek, ezért nem tudok népet gyűjteni, ezért aki nem akarja
elrontani vasárnapját, nem jön adyligeti misémre stb., stb. Pista a barátomnak mondja magát!
Értő szívű barátom. Milyenek lehetnek az ellenségeim?

Érdemes lett volna bekapcsolni egy magnót: most hozhatnám a kétórás találkozó anyagát,
levegőjét. Éreztem előre, hogy meg kell védenem magam, ezért verset vittem, amit még nem
olvastam fel sehol, és soha. Egy huszonhárom éves ember írta. Panteista költemény. Arról
beszél, hogy ne keressünk a létben értelmet – úgy szörnyűség az egész lét, ahogy van. Szabó
Lőrinc a szerző, a vers címe pedig: ISTEN. Nekem meg módfelett tetszik. Már hatvan éve:
Anyám a vadorgona volt s ezernyi kék szemében
harmat csillogta: – Maradj, odakint nyomorult a világ!...
és emberek élnek a távoli partokon és
megrothad a föld meg a víz, ahová ember teszi lábát...
Ez sem segített. Csak aláhúzta az én prédikációm borzalmasságát. A legbájosabb Marcsi
hozzászólása volt: neki az a jámbor szöveg kell a paptól, amit elrettentésül közöltem a
prédikációmban azzal, hogy azt kellene mondaniok rá a templomi híveknek: Tessék már
abbahagyni ezt a süket dumát! (a 27. Napló 11. oldalán). Marcsi hős volt, s megvallotta, hogy
ezt üzeni papunknak: Abba ne tessék hagyni ezt a lelkünket andalító gyönyörű szöveget.
Lehet, hogy csak duma, de megnyugtató, andalító, elaltató...  ez kell nekünk!
Én pedig jelentem magamról, hogy nem robbantam fel Marcsi szövegétől, csak tőlem telhető
bájjal mosolyogtam, s a vége az lett, hogy kitűztük a következő házifeladatot: Ópiumot kell-e
vallás címén nyújtanunk? – Találkozunk október 31-én, 18 órakor Bp. V. Ferenciek tere 4
alatt – Szellemi búvárok. Kapukód-telefon: l2. Ha erre a propaganda-szövegre se jönnek az
érdeklődők, akkor... Mi van? Csinálom tovább a szemináriumot mindaddig, amíg sikerül egy
főre lefogyasztanom, a magaméra. S utána a jól végzett munka öntudatával hazamegyek. S
ezután felcsapok ópium-forgalmazónak? Nem. Erre a kis időre már nem érdemes pályát
módosítani. Egyebet csinálok. Nyolcvan éves koromra megtanultam KIO helyett Naplót írni.
Hátha még tovább tanulhatok?! Mit? Megvigasztalni a kisbajos embert (főleg magamat!):
Komám, fel a fejjel, Jézus sem jutott sokra, de azért jó óráiban reménykedni is tudott. Persze
nem volt mindig jó órája. Ilyenkor kérdezte meg tanítványai füle-hallatára, hogy amikorra
majd visszajön, talál-e még hitet a földön?
Ilyen szakma ez az Isten Országa ügyében utazás. Akinek ez jutott, ne háborogjon!
Köszönje inkább meg! Ezzel legalább nem lehet háborút csinálni... legfeljebb egy kicsit keseregni. Ez is valami.
Városmajor, 2002. október 5.
Ez a nap nem sokat ért. S előtte az éjszaka sem. Kínomban újraolvastam az éjjel a 27.
Naplót, s találtam benne egy sereg sajtóhibát. Megint nem volt idő a harmadik korrektúrára.
Pedig nem lehetünk meg nélküle. Az éjszakai olvasás után, hajnalban beszedtem egy fél
eunoctint, s attól döglött voltam másnap egész délelőtt. Az lett volna a délelőtti dolgom hogy
hozzáfogjak a másnap esti prédikáció megírásához. Még előző nap elolvastam mindazt, amit
a KIO vagy húsz helyén írtam a gyilkos szőlő-munkásokról. No meg az egzegétikai
szakirodalmat. De nem tudtam meg ezekből, hogy miként fogjam meg a témát: 15-20 perc
alatt kerek egészet nyújtani a témáról. Le kellett volna ülni, s megírni. Nem tudtam hozzáülni.
Maradt vasárnapra az egész. Délután negyed hatra lettem vele kész, s jött fél hatra Ákos.
Kinyomtattam a szöveget, s vittem. Aztán hétfő reggel tudtam meg, hogy nem mentettem el
vasárnap délután az anyagot.. Rá is ment a hétfő délelőttöm fele, amíg beszkenneltem,
kijavítottam. Tartoztam vele az ördögnek – valahogy így tanultam az öregektől, hogy ezt kell
ilyenkor mondani.
Ezt megelőzően azonban vasárnap este elmondtam Adyligeten, ami elkészült. Ott volt az
új széphalmi plébános is. Mise előtt odamentem hozzá köszönteni – ott térdepelt a padban.
Mise után ő is bejött a sekrestyébe – jó egészséget kívánni. A prédikáció címe:
Főpapoké lehet-e az Isten Országa?

Kérem szépen nem én gorombáskodom. Az volt a textus, hogy elvétetik tőlük az Isten Országa. Ezeket mondtam: azt lehet valakitől elvenni, ami az övé. Tőletek vétetik el az Isten
Országa. Kiktől? A zsidóktól, vagy csak e nép uralkodó rétegétől? Főpapok, írástudók és
vének a nagy vesztesek? Csak ők lehetnek, a zsidóság nem, mert abba a Tizenkettő is, meg
Jézus is beletartozik. (Nem használ Jézus többes szám első személyt, mint némely igehirdető;
amikor nagy gorombaságot készül mondani, azt használja, mert ezzel egy kicsit elveszi a
dolog élét: hiszen magáról is állítja, amit mond.) Nem azt mondja Jézus, hogy elvétetik tőlünk,
zsidóktól az Isten Országa.
Álljon meg a menet! Mi köze van a zsidónak az Isten Országához? Micsoda sovinizmus,
nacionalizmus, kóros patriotizmus ez Jézus meg a többi zsidó részéről? Nem az! Nem bizony,
csak normál nemzeti, faji önközpontúság. Utóvégre Isten Ábrahámhoz szólt, s ők Ábrahám
fiának, Izsáknak, meg az unokájának, Jákobnak a leszármazottai. Továbbá e leszármazottak
egyike az a Mózes, akihez szólott az Isten az égő és el nem égő csipkebokorból, s akivel örök
szövetséget is kötött. Zsidókkal! Tetszik, vagy nem tetszik ez valakiknek, de számukra
világos, hogy az övéké – a zsidóké az Isten Országa.
Az ausztrál bennszülöttek, az inkák, a kelták eredetmondáiról Jézus nem tudott semmit.
Egykönyvű ember volt, s abban csak az előbb mondottak voltak olvashatók. A csodaszarvasról
meg Emese álmáról Jézus megint nem tudott semmit. Csak a Seregek Urát ismerte, de
Hadúrral fennálló bensőséges kapcsolatainkról nem tudta, amit táltosaink meg az uraink is
tudtak jól, s talán valamelyest a köznép is. Álmos számára a világ legtermészetesebb dolga
volt, hogy miénk, magyaroké – ki másé? – az Isten Országa. Mi vagyunk Atilla népe, nekünk
kell kardélre hányni azokat, akik nekünk ellenállnak! S a pásztor Isten kardját találja meg a
mezőn Atilla számára. Arany is így tudta róla:
Ihol én, ihol én, pörölye világnak.
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom,
Nincs a kerek földnek ura kívül rajtom.
Pontosan úgy, ahogy a zsidók a filiszteusokat – a zsidók istenének támogatása mellett és
parancsára is! Így van ez, feleim, mert Isten az egész emberiségnek, kivétel nélkül minden –
értelemmel és akarattal felruházott – teremtményének adott szívet meg fület, hogy
kommunikálni tudjon teremtő Istenével, aki nem egykönyvű, de egytémájú valaki: az Ő országa érdekli őt. Valakik jobban használták a kapott szerszámokat (értelem, szív, akarat),
mások kevésbé.
A zsidók jobban? Ők ügyesebbek voltak? Butaság. Az egész folyamat azzal indul, hogy
az Úr szólt Ábrahámhoz: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre,
amelyet mutatok neked! Ábrahám ment, s a nóta vége: Benned áldatik meg a föld minden
nemzetsége. Hol voltak még ekkor a zsidók?! Majd Ábrahám ükunokája lesz a zsidók
névadója: Jákob fia – Júda. Vagy pedig egyáltalán nem butaság, hogy a zsidók ügyesebbek
volt, mert kitalálták, hogy az Ő ősükben, Ábrahámban áldatik meg a föld minden nemzetsége.
Ez a zsidó eredetmonda a valami, s nem az Emese álma, nem a csodaszarvas-történet, mert
ezekben jóval kevésbé van szó arról, hogy a magyarok fenekében forogna a világ tengelye.
Akárhogyan is volt. Kétezer esztendővel ezelőtt Mária szül egy zsidót gyereket, s az ő
számára is a világ legtermészetesebb dolga, hogy a zsidóké az Isten országa: tanítványait csak
zsidókhoz küldi: Pogányokhoz vezető útra le ne térjetek, menjetek csak Izrael házának
elveszett juhaihoz. (Aki nem tudná: Jákob másik neve Izrael.) Jézus, a zsidó, most végnapjaiban, végóráiban túlteszi magát minden határon és mértéken. A hatalom képviselőivel
szemben olyan hangot üt meg, amelyet nem tanácsos megütni szimpla állampolgárokkal
szemben sem. A múlt heti szakaszban ezt hallottuk: A vámosok és az utcanők is megelőznek
titeket az Isten országában. Lehet ezt még überelni? Lehet. Hogyan? Így: Elvétetik tőletek az
Isten Országa! Ez nagyobb sértés, mint amit múlt vasárnap hallottunk. Körülbelül ennyit

jelent: Nem vagytok zsidók! Nem vagytok rendes emberek! – a zsidók legfőbb papjának
adresszálva.
Mi megy végbe Jézusban? Itt érhető tetten sejtésem szerint Jézusban a fordulat, amelyről
csak az evangéliumok utolsó sorai számolnak be: Menjetek a gojokhoz... tanítván őket
megtartani mindazt, amiket parancsoltam nektek... és tanúim lesztek Jeruzsálemben és Júdeában és Szamáriában és a Föld végső határaiig... elmenvén az egész világba hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek. Amikor Jézus becsukta názáreti házát, amikor Jézus
feljött a vízből s hallotta az Atya hangját, hogy ő a szerelmetes fiú, amikor negyven nap
böjtölés után kijött a pusztából, amikor elmondta a Hegyibeszédet – akkor, valamikor,
akármikor, Jézus már biztosan tudott valamit. Azt tudta, hogy amit gondol és mond, az nem
zsidó, nem filiszteus, nem magyar, nem német, nem nemzeti, hanem isteni, azaz egyetemesen
emberi mondanivaló. Ahhoz sem a Seregek Urának, sem a Hadúrnak nincsen semmi köze. De
ha már zsidónak született, legyen ez az isteni, azaz egyetemesen emberi mondanivaló –
változatlanul zsidó nemzeti találmány, mert ahogyan a János evangéliumban olvassuk, a
szamáriai asszonynak is tudomásul kell vennie, hogy az üdvösség a zsidóktól van (4,22), bár
Istent nem Jeruzsálemben, s nem a Garizim hegyén kell imádnia.
Jézus szól: Itt van előttetek a harmadik fiú, aki mondja és teszi is az Isten akaratát. Sorozat jött előtte hozzátok a fajtájából. Megvertétek, megöltétek, megköveztétek őket. De Isten
ennek ellenére is bizakodott bennetek. Volt neki e küldöttein felül még egy szerelmes fia.
Jóllehet tömeggyilkosoknak, sorozatgyilkosoknak bizonyítottátok magatokat a történelem
folyamán, Isten mégis bízott bennetek: A fiamat talán meg fogják becsülni?! Nem, és nem, és
nem. Elhatároztátok már, hogy őt is megölitek. S főpapok, írástudók és vének tudják, hogy
igazat beszél, és róluk beszél. Hogyan is írja Máté: Amint a főpapok meghallották példázatait,
megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az
prófétának tartotta.
Itt az örökös, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Erről kell még valamit mondanom.
Az Ószövetség akármennyire honfoglalási történet is, de nemcsak az. Össze lehet állítani
belőle az evangéliumot. Pl: Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket.
Nép a népre kardot nem emel, hadakozást nem tanul többé, stb. Jó öt éve írtam kínomban egy
Kaifás-drámát. Ezt mondja Kaifás a dráma végén Nikodémusnak és Gamálielnek Jézusról:
Eszméivel bolondítson meg másokat, ne minket. Lehet, hogy valakiket elbűvöl szavaival. De
azok nem embernek valók. Az ember élni akar, s nem keresztre kerülni. S ha egyszer lesznek,
akik majd a Názáretire esküsznek, azoknak a főpapjai sem fognak mást csinálni, mint amit mi
csinálunk: kivégzik őket. Legfeljebb a Názáreti nevében fogják kivégezni őket. De kivégzik
őket, ha ezeket a hülyeségeket képviselik.
Ha kivégezzük őt, mienk lesz az örökség. Mire gondolt Jézus? Istennek arra az álmára,
hogy Sionhoz jönnek mind a nemzetek, hogy megtanulják Isten útjait. Istennek ez az Izajás
megfogalmazta álma – kifújt. Kivégezték Jézust, s aligha van a történelemnek sok olyan
nemzete, amely annyira azonosult volna az aranyborjú imádásával, a Mammonnal, mint
Kaifás nemzete. A Mammon-történelem nagy sikerese lett. Övéké lett az örökség, de a
Mammoné. Gyilkosságból mi jöhet ki más? Aki közülük Jézushoz áll, megszűnik zsidónak
lenni. Legalább is eddig – így volt.
De van még egy tanulság. Főpapokkal nem lehet Isten Országát csinálni. Meghatározom a
főpapot: olyan személy, aki szövetségben van a mindenkori hatalommal. De lehet Isten
Országát csinálni olyan pásztorral (fővel is, meg legfőbbel is), aki kiteszi magát annak, hogy a
hatalom csinálhasson vele azt, amit akar. Annak is, amit Kaifás főpap tett Jézussal.
Sajnos, amíg meg nem valósul az Isten Országa, amelyikben a kardot a hüvelybe dugják, s
amíg a mammont pedig szépen szét nem osztjuk egymás között, addig kettős a választási
lehetőség: gyilkolsz vagy gyilkolnak. Adja Isten, hogy ne kerüljünk a gyilkosok közé. – Ezt

tanultam 2002. október 6-án délután a gyilkos szőlőmunkásokról szóló példabeszédből.
Amen.
Városmajor, 2002. október 10.
Drótpostán megkaptam a soproni szervezők beszámolóját a soproni Bokor Nagy Táborról. Ezek a szervezők, ezek a soproni testvéreink... Nem szembe dicsérem őket, csak naplóba.
(Végre dicsérek valakiket! Azt mondják a jóakaróim, hogy amikor ezt a tudomány
osztogatták, elfelejtettem jelentkezni.)
Első osztályú volt az előkészítés, s nem volt rosszabb a levezetés sem, most meg ez a
zárókövet ráhelyezés... erről már nem is mondok semmit. Utolsóelőtti napon egyikük átadott
egy vendégkönyvet, hogy próbáljak írni bele valami szépet. Én meg azonnal kértem tőle egy
fél órát, s írtam valamit a könyvbe. Sohse gondoltam, hogy viszontlátom. Nem kimásolták az
egész vendégkönyvet?! Azt is, amit én írtam? Jó másfél hónapja írtam, de azért közölhető a
mai napon is.
Az első Nagy Tábort egy család, a Mik-ék szeretete tette lehetővé. A másodiknak nem volt
befogadó családja, csak gondos szervezői. Ennek a harmadiknak az ad új ízt, hogy sok-sok
család közössége – a sárgák – fogadott minket. Nagyon félek, hogy ezt nem tudjuk überelni.
Pedig kellene jövőre, 2003-ra. Egy módot látok csak az überelésre. A sárgák tudnák überelni
önmagukat. Újból ide kellene jönnünk, ha befogadnátok. Áldjon meg Titeket Jézus és az Ő
Istene azért a magas iskoláért, amelyet produkáltatok Jézus-tanban, Ország-tanban, a
szeretetben. Csúcs, profi, királyi és még nem tudom mi – volt az, amit nyújtottatok.
Megszerettelek, a Tietek vagyok.
Ezektől a Nagytáborainktól mindenki el van ragadtatva. Én meg öregesen dörmögök. De
halkan, hogy ne hallja meg senki se. Főleg a KV-beliek ne, mert rengeteget dolgoznak érte,
szívük teljes szeretetével. Bár azt hiszem, hogy ők még azt is megértik, hogy mért dörmögök.
A tábor az Úr jelen esztendeiben alighanem a legjobb, ami telik tőlünk. Csak azért dörmögök,
mert biztos, hogy az Isten egy olyan Bokorban reménykedik, amelynek még nagyon szép
olyan énekei lehetnek, amelyeket ma még nem tudunk énekelni. Hogyan is kell szolmizálni?
Városmajor, 2002. október 14.
A papoknak a bőrük alatt is pénz van – mondta egyik sógorom, mert alighogy kikerültem
a börtönből, a Tempo szállítómunkásaként már kölcsönözni tudtam testvéreimnek. Ugyanezen
okból a 90-es évek első felében ki tudtam nyomatni könyveimet: öt- kettő- vagy csak egyezer
példányban. Mivel nagyjából 2O kötetre valót nyomtattam ki, tekintélyes rakodófelületet vesz
igénybe. Csak a Merre menjek? kétezer példánya fogyott el. Még egy ezret nyomtattam, az is
elfogyott. A negyedik ezer már lassabban fogy. Többi könyvem – mint a Maros vize: lassan
csordogál. A Bokorban már évek óta semmi sem csordogál. Hiába kínálgatja a Tájék B. Gy.
jelenleg kapható könyveit. Valami csordogálást csak Kundra Pista buzgólkodása idéz elő, aki
viszi könyveimet a Hang közösségek havi két miséjére. Gyors számítást végeztem: Ha
Kundra Pista buzgalma nem fogyatkozik, némely könyvem 200, némely pedig 500 év alatt
talál vevőre. Nem baj, ha lassan is, de azért csak fogy. Az a baj, hogy nem tudom: a Garai
Bandi építette házak meddig állnak. 200 vagy 500 évig aligha. Mért érdekel ez engem? Csak
azért, mert egy ilyen ház pincéje fogadta be ötszáz év alatt eladandó könyveimet.
Valamit kitaláltam. Mért Garai Bandi pincéje őrizze e könyveket? Őrizzék hazám
könyvtárai. De hogy jutnak oda? Bajnok Jutka könyvtáros, s kaptam tőle egy floppyt. Rajta
vannak Magyarország könyvtárai − a helységek betűrendjében. Van belőlük vagy másfélezer.
Küldök egy levelet nekik. Egyelőre csak a harminc budapesti címre. Vagy kapnak az
ajándékon, vagy sem. Ha kapnak rajta, megszűnik a raktárgond.
Ha a hierarchia nem tartana ellenségének, s beengedné boltjaiba könyveimet, pillanatok
alatt elfogyna a készlet, s újabb és újabb kiadásokról kellene gondoskodnom. De a hierarchia

biztosan nem bocsátja meg, hogy az elmúlt félszázadban azt tettük, amit neki kellett volna
tennie. Ezért és íme az elküldendő levél:
Tisztelt Vezetősége a Könyvtárnak!
Alulírott Bulányi György (1919) magyar-német szakos piarista vagyok. Amerikai előadó
körutam (1992) jövedelméből ki tudtam adni könyveimet, amelyek a diktatúra idején csak
szamizdat formában láthattak napvilágot. Nem részletezendő körülmények miatt e könyvek
nem juthatnak el a vásárlóközönséghez, bár a Szakolczay Lajos szerkesztette Páter Bulányi c.
kötetben található írásaim 30 ezer példányban fogytak el. Tekintélyes mennyiségű az
eladatlan könyvem. Ezért felajánlom − ajándékként − könyvtáruknak alábbi műveim egy-egy
példányát:
Keressétek az Isten Országát! I-IV. Bp. 1990-91
Honnan jött? Miért jött?
250 o.
Az Út
350 o.
Nem fogadtuk be... Az Ország
350 o.
Mutatók
100 o.
Merre menjek? (3. kiadás)
220 o.
Szent Pál teológiája I-VII. Bp. 1995-98
I. Krisztus jóhíre
100 o.
II. Krisztus törvénye
160 o.
III. Krisztus keresztje
170 o
110 o.
IV. Krisztus hűsége
V. Krisztus Lelke
100 o.
VI. Erény-e az engedelmesség? (2.kiad.) 70 o.
VII. Egyetlen szövetség?
170 o.
Örököljük a Földet? Bp. 1991
370 o.
Nagypénteki levél Bp. 1993. (2. kiadás)
330 o.
A Bokor lelkisége Bp. 1995.
140 o.
Ópusztaszer Bp. 1994. (2. kiadás)
120 o.
Jászolba fektették Bp. 1997. (2. kiadás)
270 o.
Amennyiben igényt tart könyvtáruk e könyvekre, kérem, jelezzék egy pecsétjükkel
ellátott s címemre (1122 Bp. Városmajor u. 47/B II.3.) küldött levéllel. Jelezzék, kérem azt is,
hogy el tudják-e szállítani lakásomról (tel: 355-54-78). Ha nem tudják, akkor alkalmi fuvarral
magam juttatom el könyvtárukba az 5 kg-os szállítmányt.
Budapest, 2002. október − Őszinte tisztelettel
Városmajor, 2002. október 15.
Vannak barátságok, amelyek nagyon későn kezdődnek, s így rövid a pályájuk, de azért
nyomot hagynak. Úgy kezdődött, hogy valamikor 1976 táján két anyuka beszélget egymással
a kecskeméti piarista gimnáziumban. Várakoznak, míg sor kerül reájuk. A tanár úr fogadja
bentlakó növendékeik szüleit. Rendszerint az anyákat. A férfiak inkább dolgoznak, s a
piaristákat-szelídítés nehéz feladatát inkább az asszonyra bízzák. Az egyik anyuka a Bisztrai
Gyuri mamája. Nem Gyuri érdekében várakozik. Gyuri már nős, gyerekük is van, s hét
világra szóló esküvője volt Évikével. Nem tudom, hogy volt-e valami szerepem benne
azonfelül, hogy én is meg voltam híva. Bisztrai Laci bácsi eskette őket. Sillye Jenő gitározott.
Azért nem volt szerepem, mert Gyuri egy elmaradott ember. Hát milyen esküvő az, amit
egy pap celebrál?! A harmadik nemzedék fejlettebb tagjai nem adják három papon alul. Orsit
és Krisit Bandi bácsi kötözi, Ko. Laci tartja szóval, magam meg misézem. Van, aki ezt is
überelni tudja. Hogyan? Hatpapos esküvőt csinál? Dehogy is. Beéri hárommal, de az egyiket

más világrészről hozza, Indiából. A napokban láttunk ilyet. Ennyit Gyuri elmaradottságáról.
Bár még egyebet is mondhatnék... A 70-es évek elején beszámol róla, hogy megismert
valakit. Én nagy közvetlenül rákérdezek: És hogy hívják a kis csajt? Mire Gyuri megemeli
magát és hangját, s úgy mondja: Az nem csaj!!! Ebből is látható, milyen ódivatú ember ő...
A másik anyuka egy gyermekorvos. A Bisztrai mama már be van szervezve: tagja egyik
csoportunknak. S egy jó Bokor-tag a várakozási időt apostolkodásra is használja. Kiderül,
hogy a gyermekorvos debreceni. Persze, hogy jól ismeri Bulányit, hiszen egyetemi lelkésze
volt medika korában. Aligha vallja meg, hogy akkoriban a domonkosok Szent Margit
Leánykörének elnökeként még nagy ívben elkerülte őt, de azért megtudakolja az atya címét,
s közelesen becsönget hozzám. Nem ismerem meg, de mondja, hogy ő a Szabó Márta. Fél
délutánra szóló beszélgetés kezdődik, s a KIO első kötetével távozik. Hamarosan elolvassa a
többit is. Hozza egyetemet végzett lányát, majd fiát is. Tagja lesz az Öregek III. nevet viselő
közösségnek is. Ebbe hozza többek között Miklóst is.
Hát róla volna szó. Tegnap láttam nevét a Korompai család nyíregyházi sírboltján. De
akkor, amikor Márta elhozta őt hozzám, akkoriban került nyugdíjba. Miklós jogász és valaha
élsportoló is volt. A Vérmezőn nyugdíjas-edzünk: futok és rúgom a labdát. Éva néni után ő a
Karácsonyi Ajándék nevű nagy multú Bokor-szamizdat második matadorja. Bírja. Teritől
kapja a munkát, s két-három nap alatt kész egy-egy kötet − 12 példányt püfölve ki az
írógépből. Aztán jön Budavári. Amikor beáll a pótkocsis teherautó a nagyméretű likacsos
téglával, ketten kapdossuk Miklóssal. Két fiatal legény meg dobálja az árút. Néznek:
egyikünk kopasz, másikunk meg ősz. S megszólal az egyik legény: Mikor akarják ezt élvezni
(már mint a felépülő házat)? Miklós válaszol: Már most élvezzük − s kapdossa tovább a téglát.
A 70-es évek végén ismertem meg, s 95-ben halott volt már. Nem én temettem. 95-ben már
nagyon öreg voltam, a 77. évemben. Látta ez rajtam Évike is, a lánya, s mondta is: Nincsen
szívem Gyurka bácsit Nyíregyházára lecipelni. De most már egészen más a helyzet: csak a
84.-ben vagyok, visszatért ifjúságom, s készséggel vállalkoztam, hogy megyek s jövök az
intercityvel Nyíregyházára, hogy a családi sírboltban elhelyezzük Miklós feleségét, Évike
édesanyját, Incikét. Az imádságos és halk szavú asszonyt, aki csendben és szeretettel
asszisztálta barátkozásainkat férjével, lányával. Évikével barátkozásunknak külön története
van: többek között Évike rajzolja könyveim címlapját − meg az unokáival (akiket az utóbbi
időben ritkábban látok, pedig volna még hely számukra kortársaik miséjén a Városmajorban,
négy hetenként).
Ott volt az egész család. A három gyerek: Micu, Évike s Andi, meg a felnőtt unokák.
Nagy közlekedési zajban kellett kiabálnom a szertartás szavait, mert a sírbolt a temetőt
szegélyező falra támaszkodik. Nemcsak a szertartás szövegét mondtam el. Mondtam valami
személyeset is, melynek végén − amennyire tudtam − megimádkoztattam a családot: kértem,
hogy mindenki mondjon egy mondatot. A személyes meg ez volt:
Személyes és helyszíni beszámoló odaátról − a dátum nincs még pontosítva
Hazaérkeztem, odaát vagyok. Látom, várnak is már reám. Apám, anyám, korábban elhalt
testvéreim, meg a nagymamák és nagypapák. A rendtársaim: Sík Sándor, a magyartanárom:
Bátori meg bokorbeli testvéreim: Andi, a Barna, a Gyuszi bácsi, a Zsóka, a Laci, s ott van
Miklós is meg Incike. Megismerem őket. Örülnek nekem és én is nekik. Mondják: Végre
itthon vagy! Gyere, ülj asztalhoz! Igyál abból az új borból, amelyről Jézus is beszélt. Iszom
boldogan. Ízlik. És hol van Jézus? - kérdezem. Őt is láthatod mindjárt. Csak ne légy mohó, s
érd be egyelőre velünk. Nem kérdeznek, mert mindent tudnak rólam, csak nekem újdonság itt
minden, és kérdezek és kérdezek. Beszélgetünk és nincs idő. Nem megy le a nap, nincs
sötétedés, csak fény és fény és fény. Észre se veszem, hogy van testem, vagy nincsen, de
napszemüvegre nincs szükségem. És nincs semmi kétségem, hogy én én vagyok, s az anyám
Anyám.

S míg folyik a szó, valahonnan előkerül Jézus is. Egyszerre csak ott van. Megismer ő is,
és én is megismerem. Nem tudok szólni semmit, de ő öreg harcosnak és kisöccsének nevez, és
csodálkozásomra, mint aki jól ismeri irodalmi munkásságomat, azt mondja, hogy éppen ideje
volt, hogy megírtam a KIO-t, meg a Pál-szintézist, mert elképesztő, hogy mit ki nem találnak
a teológusok. És mondja, hogy valóban az Isten Országában egyszerű minden, mert a gyerek
is tudja, hogy jónak kell lenni, sőt aki gyermek, az tudja igazán... És persze, hogy nem
verekedünk, és nem parancsolgatunk egymásnak, és hogy ami az enyém, a tiéd is, és
megfordítva is. Nem kell eldugni semmit, mert minden ott van az asztalon. Csak kínálni kell,
ha valakinek nincs annyi esze, és nem hallja a maga fülével is: vegyétek és egyetek. és
vegyétek és igyatok! Majd belejössz te is – mondja –, és megtanulod, hogy mi a módi itt,
Atyánk országában. S én alig állok a lábamon, úgy örülök annak, amiket Jézustól hallok.
S végül is megszólalok: De hol van az Atya? Úgy szeretném már látni! Jézus nagyot
nevet. Hát te aztán hiába írtad meg a KIO-t. S Fülöpnek szólít, hogy észre térítsen, s mondja:
Fülöp, aki engem lát, látja az Atyát is. Az Atya bennünk van... most már Tebenned is. Aki
engem lát, aki Téged lát, látja az Atyát is. Az Isten ott van mindnyájunkban. Olyan ez, mint a
Kolumbusz-tojás. Hát igazán, az Isten bennünk van? Nem rajtunk kívül, hanem bennünk? Az
Istent színről-színre látjuk, amikor egymással beszélgetünk? Lehullt a fátyol a nagy titokról.
Ha szeretünk, akkor istenek vagyunk, mindnyájan. Kaifásék kétségbe estek, mert az Isten
fiának mondtam magam. Helyette inkább elővehették volna a Zsoltárok Könyvét, melyben
írva van:
Azt mondtam ugyan, istenek vagytok, a Fölséges fiai mindnyájan...
Az ateisták csodálkoznak a legjobban – hallom –, amikor ezt megtudják, és mondják,
hogy ők megmondták..., és azt is megvallják, hogy milyen ostobák voltak. Én idéztem ezt a
zsoltárt Jeruzsálemben, de akik köveket dobálásban lelik örömüket, azoknak hiába idézünk
akármit is, nem érthetnek, és nem tudhatnak semmit rólunk. Odalent lassan esik le a
húszfilléres, mert megkövezésekben látják az élet legfőbb szabályát. De itt leesik húszfilléres,
és most már te is tudod, amit el is mondtam annak idején a templomban: „Ha isteneknek
mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, akkor, akit az Atya megszentelt és elküldött a
világba, arról ti azt mondjátok: Káromlást szólsz, mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok”. Itt
viszont már mindenki tudja, hogy ti is az Isten lányai meg fiai vagytok, és aki titeket lát, látja
az Atyát.
Csak ámultam meg bámultam, mint apró kis legény, s kérdeztem tovább. És a Szentlélek?
Jézus csak nevetett: Hányszor elmondtam, hogy a Lélek bennetek van, és ti a Lélekben
vagytok. Ne kívül keresd! Aki szeret, az magában hordja Isten Lelkét, mert az Isten - a
szeretet, s magadban hordod a Lelket, az Istent, a mindent. Ezért nincs itt enyém és tiéd, s
nincsen szükség magántulajdonra. Még a Földön sincs rá szükség, ha és ahol megvalósítják
az Isten Országát, az Isten álmát az emberről. Mert értelmetlenség az enyém és a tied; csak az
van, hogy miénk. Azért, mert itt minden eggyé lett. Emlékszel, hogy mit imádkoztam az
utolsó vacsorán:
hogy mindnyájan egyek legyenek úgy,
ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned,
hogy ők is bennünk legyenek...
hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk:
én őbennük és te énbennem,
hogy tökéletesen eggyé legyenek...
És elkezdtem ugrálni örömömben, hogy ez ilyen egyszerű és mégis csodálatos, hogy
tényleg van létazonosság: Atya, Fiú és Lélek és mi mindnyájan egyek vagyunk. És így világos
a magatartásbeli azonosság, mert annak, ami egy, a cselekedete sem lehet ilyen is, meg
másmilyen is. És van sorsazonosság is, mert hogyan lehetne a sorsunk különböző, ha egyszer
egyek vagyunk! És ujjongtam, hogy istenek vagyunk, Adyra emlékezve:

Istenülő vágyaimba ki látott, / óh vak szívű és hideg szemű barátok.
És ujjongtam, hogy immár nincs bennem kétféleség, és hogy csak szeretni tudok. És ujjongtam, hogy mindannyiunk közös sorsa végre, hogy boldogok vagyunk.
Mert amikor ezeket odalent megfogalmaztam, – egy kicsit: hittem is, meg nem is. Azt
gondoltam, hogy börtönben kipihent eszem agyszüleménye, de hogy hogyan is lesz majd
igazában, hát azt csak odaát..., és majd meglátjuk. S most megtudtam és megláttam, hogy
tényleg így van. S leborultam, s átöleltem Jézust. Felemelt, és csak annyit mondott: Testvérem, az eszeden légy! S újból örültem, hogy itt, az örök hazában is használhatom az eszemet,
mert ez az én szerszámom... Amen.
Városmajor, 2002. október 16.
Ide kell írnom az évközi 28. vasárnap egész evangéliumi szakaszát, mert ennek szavait
forgattam magamban az egész elmúlt héten. Bár mindegyik napra esett egy-egy közösségi
találkozó, s azok mindegyikére készülnöm kellett, de tudatom mélyén mindig ott volt a
szöveg s vele a feladat: erről kell beszélned vasárnap este Adyligeten. Vasárnap délután
negyedhatra készültem el, s kinyomtattam nyomtatómon a kész szöveget. Gyorsan újra olvastam, s megállapítottam, hogy nem érthető a szöveg. Ezért aztán a hat órás esti szentmisén
megtettem azt, amit eddig még nem tettem meg: igényes közösségemnek nem olvastam fel
semmit, hanem csak úgy mondtam, ami jött belőlem. S ide sem azt írom, amit mise előtt
kinyomtattam, azt sem, amit elmondtam, mert ki jegyezte azt le? Újra nekifogok a feladatnak,
hogy beszámoljak arról, hogy miket vélek találni e szövegben. Melyikben? Hát ebben:
Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa
hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a
meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre! Azok nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött:
Mondjátok meg a meghívottaknak, hogy a lakomát előkészítettem, ökreimet és hizlalt
állataimat leölettem, minden készen van, gyertek a menyegzőre! Azok nem törődtek vele, az
egyik a földjére ment, a másik meg az üzlete után nézett. A többiek a szolgáknak estek, öszszeverték, sőt meg is ölték őket. A király ennek hallatára haragra lobbant. Elküldte csapatait,
a gyilkosokat felkoncoltatta, városaikat pedig fölégette. Aztán így szólt szolgáihoz: A
menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ezért ki az
útkereszteződésekre, s akit csak találtok, hívjátok meg a menyegzőre! A szolgák ki is mentek
az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, jókat, gonoszokat egyaránt. A
menyegzős terem megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy lássa a vendégeket,
észrevett egy embert, aki nem volt menyegzőre öltözve. Megszólította: Barátom, hogy kerültél
ide, amikor nem vagy menyegzőre öltözve? Az elnémult, a király pedig megparancsolta a
szolgáknak: Kötözzétek meg kezét-lábát, s dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak (Mt 22,1-14).
Három hete volt a csúcs Máté evangéliumában: a példabeszéd az egy dénárról (20,1-16),
ami mindenki számára világossá teheti, hogy miről van szó, és hogy hány az óra az Isten
Országában. Az utána következő három vasárnap egy másfajta csúcsot mutat – ez a főpapi
csúcs (már amennyire ez nekik csúcs, de Jézus számára bizonyára az). Ennek alighanem
tudatában volt Máté is. Honnan tudom? Onnan, hogy a három vasárnap evangéliumi
szakaszait nem innen-onnan szedte össze a Vatikán Liturgikus Kongregációja, hanem
egyvégtében hozza a Mt 21, 28-tól a 22, 14-ig írt szöveget – háromfele vágva a benne található 34 verset. Úgy, ahogy a három részletet hallottuk: két hete a két fiúról, a múlt héten a
gonosz szőlőmunkásokról s ma a királyi menyegzőről: Jézus a főpapok számára szerkesztette
meg a három példabeszédet.
Valami fokozatosságot figyelhetünk meg bennük. Kéthete ezzel kedveskedik a főpapoknak: még az utcanők is megelőznek titeket a Mennyek Országában. A múlt héten a főpapok
megértik, hogy ők a gonosz szőlőmunkások, akik legyilkolják a Fiút; minek következtében

már el is vétetik tőlük a Mennyek Országa. A mai példabeszédben fia lakodalmára hívja őket
a király, de azok nem méltók a meghívásra. Az invitálást kikézbesítő szolgákat megverik,
meg is ölik a főpapok De erre már a király is begurul: haragra lobbant. Elküldte csapatait, a
gyilkosokat felkoncoltatta, városaikat pedig fölégette. Jól kiborították őt, begurul az
útkereszteződésekről behívott méltatlannal szemben is: Kötözzétek meg kezét-lábát, s
dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.
Hoppá Jézus, újvilágot hozó Küldöttje az Atyának! Hogyan lesz itt új világ, ha te is rákapsz a gyilkolósdira? Arra szavazok, hogy nem gondolja Jézus ezt komolyan, csak mondja −
a példabeszédben, hogy minél hatásosabban ábrázolja a király haragját. Mondja, de nem
gondolja, hiszen nem fog tizenkét ezred angyalnál is többet kérni Atyjától. Kevesebbet sem,
egy árva szál katonát sem látok az oldalán a Getszemániban, a főpapi bíróságon meg a
Golgotán. Csak odatartja majd a kezét, hogy megkötözhessék, s hogy a főpapi szolga
akadálytalanul felpofozhassa, ha nem beszél kellő tisztelettel ezekkel az istenszomorítókkal...
a főpapokkal. De hát akkor mért mondja? Mert begurult. Miért gurult be? Ha elmondom, azt
hiszem: megérted. Azt hiszem, te is begurulnál. De lehet, hogy te szelídebb vérmérsékletű
vagy, mint Jézus. Flegma vagy, és csak legyintesz egyet, s azt mondod, hogy főurak meg
főpapok... mit várjak tőlük. Dologra hát!
Budavári, 2002. október 17.
Közben lejöttünk. Délelőtt ezen a szövegen dolgoztam a Városmajorban. 11, 45-kor indult a busz a Népligetből. Fél óránál tovább terelgették szegény buszt a budai építkezések
miatt hol jobbra, hol balra, mindenfelé, míg végre elértük a Sasadi utat. Robogott is aztán,
ahol tudott, százzal... Végül is 2,10-kor Veszprémben voltunk. Öt percünk maradt az átszállásra, s 3,l5-re már Budaváriban is voltunk. Befejeztem a birs-szüretet. Leszedtem a téli
körtét, valamennyi diót is gereblyéztem a fák alól. Lementem a Káposztásba is, ahol éveken
keresztül szedtem őszönként az ízletes tőkegombát, de most már évek óta sehol semmi. Talán
a patak kiszáradása a bűnös. Az odaültettem birsfák is jó magasra nőttek, s a madarak
röptükben belevájnak a gyümölcsbe. Ügyesek. Megráztam a fákat, nem esett le már semmi
sem róluk. Szegény madaraknak, nekik is élniük kell. A diófák meg nőnek, vastagodnak, s
bizonyára lesz év, amikor teremnek is. Ha nem, hát húsz-harmic év múlva eladom törzsüket jó
pénzért Nácinak. Majd csinál belőle jelesebb Bokor-tagok számára diófakoporsót. Nekik jó
lesz, nem úgy mint a Tiszába vetett legény kedvesének. A legényt megölték hatvan
forintjáért...
Csináltatsz-e nékem diófa koporsót?
Csináltatok, csináltatok márványkő koporsót.
Nem volt erőm átmenni a templomba. Leültem a számítógép elé, s elkezdtem javítgatni
a fentieket. Ez sem ment. Előző nap Nyíregyházán voltunk − Incikét temetni. Dögfáradt
voltam. Elaludtam a San Marino-meccsen. Be az ágyba, hajcsi... s most már elmúlt reggel
nyolc óra, s folytathatom szerelmetes főpapjaimat.
Van Máté e szakaszában egy háromszor is előkerülő szó: keklémenous − magyarul:
meghívottak. S a példabeszédet lezárja a rokon jelentésű klétoi: Sokan vannak a hivatalosak...
amelyet a hivatalosak szóval fordítanak. Azt hiszem, ugyanazokról van szó itt is, mint az
előbbi három helyen. Mind a két szó − meghívottak, hivatalosak − a nómenklaturát jelöli.
Csia az elsőt szót fordítja mindhárom esetben hivatalosnak. Logikus, mert akit meghívnak, az
a hivatalos. Mint a népdalban:
Sej-haj, liba, liba, sárga lábú liba. Hivatalos vagyok a lagziba.
Mit ér nékem az olyan lakodalom, amiben a rózsám a menyasszony.
Izrael teokratikus állam. Ez annyit jelent, hogy az Isten (theos) uralkodnék (kratein)
benne. Helytartói csak emberi helyettesítők. S ezek éppen a főpapok, írástudók, s a vének. (A
vének − ez a civil arisztokrácia, ilyen pl. a gazdag ifjú is.) Egy teokratikus államban ezek az

urak: főpapok, írástudók s a vének. Ezek számítanak az Isten embereinek. S ha a király (s az
ilyen államban az Isten a király) házasítja a fiát, menyegzőt tart, ők a hivatalosak, ők a
meghívottak, ők az első számba jöhetők. Normál körülmények között ott is nyüzsögnének a
menyegzőn. De nem nyüzsögnek. Mért? Mert a Jézus-féle Mennyek Országa nem teokratikus
állam, hanem teodulikos közösség, amelyben ki-ki − s az Isten (theos) elsősorban − nem
uralkodik, hanem szolgál (doulei).
Az Isten Országa bizony nem állam, hanem csak ország. Olyan ország, amely nem kell
azoknak, akik uralkodni s ennek szolgálatában kardot akarnának rántani. Nem is megy el
közülük senki a lagziba. Nincs választott közülük egyetlenegy se. Mind csak hivatalosok; ha
tetszik: mind csak meghívott, s egyikük sem él a meghívással. Már hogyan is menne el oda a
nomenklatúra, az ország eleje, azaz az állam leggazdagabbjai? Hogyan, amikor Jézus
Országának magna chartája a Hegyibeszéd. Abban meg az áll, hogy boldogok a szegények,
és jaj a gazdagoknak... meg az, hogy ebben az országban mindenkinek csak egy dénár juthat.
Ez a magyarázata annak, hogy a hivatalosaknak eszükbe sem jut arra gondolni, hogy ezt a
meghívást el kellene fogadni, hogy erre a lakomára nekik el kellene menni. Mit keresnének
ott, ahol utcanők s vámosok, halászok, meg Jézus-félék dőlnek asztalhoz?! Inkább urukat
szolgálják. No, nem a névlegest, az Istent, hanem a valóságos urukat, a Mammont: földjükre
mennek vagy üzletük után. S a következő napok, évek és évtizedek majd világosan meg is
mutatják, hogy azokat, akik őket e lakomára hívják, a példabeszéd királyának szolgáit e
hivatalosak – csak megverni és megölni képesek. Az evangéliumok is, az Apostolok
Cselekedetei is olyan könyvek, amelyek beszámolnak róla, hogy főpapok és társaik csak
megverni és megölni képesek azokat, akik Jézus jóhírével állnak elő, azaz hívják őket is a
Mennyek Országába.
Budavári, 2002. október 17. délután
Délben ettünk: túrós csuszát, a szőlőnket, meg a diónkat puhakenyérrel. Ettől hízik a liba
is Márton-napra. (Az itt a falubúcsú!) Utána elveszítettem egy sakkpartit, meg sem merem
mondani, hogy kivel játszottam. Fél órát szundikáltam. Kimentem a kertbe diót keresgélni a
fa alatt. S most folytatom ott, ahol elhagytam.
Jézus a példabeszédet azzal zárja, hogy sokan vannak ezek a hivatalosok. Mennyi ez a
sok? Legfeljebb a társadalom 5 %-a. Ennyi az úr. Ennyi azoknak az aránya, akiknek kiemelkedően több a jövedelmük, mint a társadalom többi tagjának. A Jézus korabeli társadalomban is kb. 95% a szegények, rabszolgák számaránya. Talán ma nem ilyen nagy a
szegények és a gazdagok közti differencia? Kétezer év alatt változott az arány? Nem tudom.
De azt gondolom, hogy hivatalosok körében − akármennyi is az arányszámuk − Istennek
nincs keresnivalója. Nemcsak a Jézus korabeli Izraelben van ez így. Mindenütt. A nomenklatúra adja a gazdagokat, a kiváltságosokat. Nem a szegények, nem az egy dénár jövedelműek társadalmát alkotják ők. Így van ez a teokratikus (Istent emlegető), s így van a
szekuláris (Istent nem emlegető), meg az ateista (Istent tagadó) államokban egyaránt. Az,
hogy ezeknek az államoknak urai esetleg vallásosak (értsd: templomba s körmenetekre járnak), nem módosít azon, hogy senki sem megy el közülük példabeszédünk királyának a
menyegzőjére. Főpapok, hűbérurak, nagytőkések, elvtársak – mind egyhasi testvérek, s közös
uruk a Mammon. Akár mindegyikük járhat templomba is, de menyegzőre nem mennek..
Mondom és mondom és mondom: Tisztelet a kivételnek! A kivételnek, akivel nem
találkozom. Ma nem találkozom. Tegnap találkoztam. Jó harminc éve is eggyel
Görgényszentimrében. Jó 50 éve is Esztergomban. Olyanokkal, akiket csak éppen hogy fel
nem akasztottak az urak.
De a példabeszéd királya mindenképpen akarja a menyegzőt: a lakomát elkészítettem,
ökreimet és hizlalt állataimat leölettem, minden kész − mondja a szolgának. S mondja újra, a
nagy mészárlás után: A menyegző pedig kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók.

Menjetek tehát az útkereszteződésekre... Háromszor is előkerül a kész (a görögben: etoimos)
szó. Az Isten kész voltának találkoznia kell emberekkel, akik készek az Isten lakodalmára
elmenni. Miért? Az Isten tudvalevően ilyen, emberrel barátkozó. De most különleges az
alkalom: a fiának van lakodalma. De hol a menyasszony? Nem történik említés róla. De aki
ismeri vagy ismerni véli a példabeszéd szerzőjét, az sejthet valamit. Mit? (Mi vagyunk a
menyasszony. Mi mindnyájan, akik készek vagyunk. Velünk akarja a Fiú a nászt!)
Kik vannak az útkereszteződésekben? A járókelők. Csak egy kicsit sűrűbben, mint az
utcákban. A közlekedési csomópontokba küldi szolgáit a király, ahol megfordul mindenki: jók
és gonoszok egyaránt. Mért nem mindjárt ide küldte a király a szolgákat lakodalmas népet
gyűjteni? Jó kérdés, és válaszolunk rá. A példabeszéd szerzője − Jézus, aki igaz zsidó. Olvasta
az Ószövetséget, és így tudja, hogy Izrael teokrácia: Izrael királya az Isten. Ha pedig ez a
király bármit is csinál (pl. lagzit rendez a fiának, vagy akármit), akkor elsőül is a papoknak, a
teológusoknak, meg ezek szövetségeseinek kell értesítést küldenie. Csakhogy ez az igaz zsidó
szert tett három éves tapasztalatra. Erről számol be a példabeszéd. Az a tapasztalata, hogy
teljesen felesleges ide meghívót küldeni. Mammont imádnak, s verekednek és gyilkolnak. Kár
a fáradozásért. A teokrácia nevelte őket ilyenné? Alighanem. Az általuk képviselt érdekrendet
az Isten érdekének minősítették. S a lelkiismereten keresztül megszólaló Istent elhallgattatja
az a teokratikusnak csúfolt érdekük, amelyet ők képviselnek, s amely ténylegesen az ő
személyes érdekük. (Ezért is tud ez a társadalmi réteg a maga területén még ma is nyugodtan
diktatúrát csinálni, amikor már az óvodások is tudják, hogy érvekre van szükség és nem −
tévedhetetlenséget igazoló − bunkókra.)
De menjünk tovább. Az úrkereszteződésekben jók és rosszak vannak. Menyegzős ruha
nélküliek is. De Istennek egyetlen reménysége az útkereszteződéseknél lelhető. Miért? Mert
ott vannak a választottak. Akármilyen kevesen is, de ott vannak. Kik ezek a választottak?
Isten kiválogat valakiket magának? Elsőül a meghívottakat válogatja ki, másodikul a
választottakat válogatja ki? Se egyiket, se másikat; se elsőül, se másodikul! Isten minden
gyermekét megérinti, s várja válaszukat. Nincsenek líblingjei. A törzsi istenek világában lehet
bejárt gondolatpálya, hogy az Isten valakinek a barátja, valakinek meg nem. Jézusnál nem.
Jézusnál az az Isten barátja, aki figyel az Isten szavára. Barátaim vagytok, ha megteszitek amit
mondok (Jn 15,14).
A példabeszédet záró tétel értelme a következő: Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy
bérelt helyük van Isten Országában. Egy kicsit ilyen minden zsidó. De az így gondolkodók
teljesen félreviszik magukat. Azt hiszik, hogy Isten világában lehetséges a kiváltság. Pedig a
kiváltság expressis verbis ellenkezik a szeretettel. Aki kiváltságot mond, csak félrebeszélhet
Istenről, szeretetről. S mivel annyian beszélnek félre, ezért kevesen vannak, akik tudják, hogy
mindez félrebeszélés. A nem-félrebeszélés abban áll, hogy az Isten szeret minket, s ezt a
szeretetet csak szeretettel lehet viszonozni. Az isten úgy szeret minket, hogy mindnyájunkat
szeret. S ezt csak úgy viszonozhatjuk, hogy mi is minden embert, minden testvérünket
szeretjük, mert egy apától vagyunk valamennyien. Aki ezt tudja, s eszerint alakítja életét − az
a választott. Kevesen vannak? Lehetünk többen is! Rajtunk fordul. Nem Istenen vagy
Jézuson.
Budavári, 2002. október 18.
Az adópénzről négy tételben
1.
Esel-e csapdába Jézus? Gyilkosok kérdeznek: teológusok, tagjai a nagy bűnszövetkezetnek: főpapok, írástudók és vének. Szabad-e adót fizetni a császárnak? Ha nem szabad,
jelentjük Pilátusnak. Ha szabad, hallja a nép, s nem véd meg többé tőlünk. S te kikerülöd a
csapdát: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Mind a három
evangélista szerint a kérdezők csodálkoztak a válaszon. Egyes vulgarizáló szentírásfordítók

szerint a kérdezők leléceltek, mert pofára estek. Szabad-e ma adót nem fizetni? Nem is lehet
nem fizetnünk. Levegővételért, vízivásért, anyagcseréért fizetjük a légkondicionálási, a
palackozási és a csatornadíjat. S ezenfelüli tevékenységünkért, minden mozdulásunkért fizetjük az általános forgalmi adót. Hiszen az állam polgárai vagyunk, ha tartoznunk bizonyos
körökhöz, ha nem.
Könnyű dolgod volt, Jézus, mert. farizeusok és heródiánusok kérdeztek, és kétezer éve
kérdeztek. Tudnak is azok csapdát állítani! Mit mondtál volna, ha történetesen Bokor-tagok
kérdeztek volna? Így: Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és Isten útját a valóságnak megfelelően
tanítod. Te aztán nem törődsz senkivel és semmivel, nem nézed, hogy ez kérdez vagy amaz.
Mondd meg nekünk: elmehetünk-e szavazni, vagy otthon kell maradnunk?
Mi nem akarunk csapdába ejteni téged, Jézusunk. Kiterítjük a kártyáinkat. Mindannyian a
te tanítványaid akarunk lenni. De ebben a kérdésben megoszlanak a nézeteink és mi magunk
is. Olyannyira, hogy dühösek leszünk egymásra, s nem értjük, hogy Jézust ismerő és értelmes
és tanult emberek, hogyan lehetnek olyan gyenge elméjűek, hogy nem látják, hogy tisztasor,
és világos, mint a vakablak, hogy egyfelől
a/ eláruljuk mindazt, amit tanultunk tőled, ha elmegyünk szavazni; s hogy másfelől
b/ vétkezünk Isten ellen, ha nem nyilvánítjuk ki politikai akaratunkat.
2.
A Bokor társadalmában ennek következtében vannak újra igenesek és nemesek. (Először
akkor voltak igenesek, amikor vagy tíz éve megkérdeztem az egész Bokrot, hogy aláírjam-e
Ratzinger bíborosnak 12 pontos antológiáját, s ne ragaszkodjam ahhoz, hogy belekerüljön
abba, hogy az ember csak a lelkiismeretének tartozik engedelmeskedni... Az igenesek azt
mondták, hogy ne ragaszkodjam, a nemesek viszont azt, hogy e kiegészítés nélkül ne írjak alá
semmit.) Előre engedem a nemeseket, ők voltak tíz éve a nagy-nagy, az abszolút, a 80 %-os
többség. Mondják el ők, hogy miért istennektetsző és jézusnaktetsző az a/-változat; az, hogy
nem megyünk el szavazni.
Tökéletesen igaz, hogy Jézus programjával csak a Golgotára lehet fellépni. S nincs is
olyan történelmi szituáció, amelyben pénzt lehetne összekaparni a jézusi program kinyomtatásához, a kampányoláshoz. Mert ki ad pénzt arra, hogy Boldogok vagytok ti szegények, s
hogy lemondtok az egy főre eső átlagjövedelmet meghaladó bevételetekről – az egy dénár
érdekében? Az az igazság, hogy senki sincs, aki a jézusi programot képviselné. A Bokor
vajon rászavazna-e? Csillagfény távolságban van minden meghirdetett program az Isten
Országa jézusi programjától. Ha van egy szabad délutánunk, tartsunk bűnbánati napot, s
valljuk meg, hogy eszünk ágában sincs − nekünk sem! − Jézust követni. Mi is akarjuk a havi
bevételünk növekedését, s nem feltétlenül csak azért, hogy azt Prakashnak vagy Dévára, vagy
akárhova küldjük. Az egy dénár meg a kommuna ne is említessék köztünk. Ebben közös
nevezőre jutottunk. Még az öreg is megígérte Sopronban, hogy többet nem ejt szót róla. Az
erőnemalkalmazást még képviseljük, mert az nem kerül pénzbe, de az adástörvényről, és
különösen a mindentadásról magunk is látjuk, hogy értelmezhetetlen. Csak az eszünk nagyon
jelentéktelen végnyúlványában találhatók ilyesmik..., ha ugyan találhatók még.
S most menjünk el szavazni azokra, akiknek gőzük sincs arról, hogy mit akart Jézus?!
Szóra sem érdemes vélekedés. Az egész szavazósdi csak arra jó, hogy összevesszünk
egymással. Hogy nyíltan képviselhessük egymással szemben a nem jézusi megoldásokat. Te a
tiédet, s én az enyémet. Hogy mondhassuk egymás pártjairól, hogy toll a fülükbe. Arra jó,
hogy véletlenül se szálljunk magunkba. Hogy mindezzel szemben megerősödjünk abban,
hogy az Isten Országa csak akkor valósulhat meg, ha azok, akikre te szavazni akarsz, mennek
a bús fekete... semmibe. Meg azok is, akikre én akarok szavazni. Istentelenség, jézustalanság,
a tökéletes blődség húzódik meg a szavazósdi mögött. Garay János után mondom szabadon:
Minden nemes Budára tart... S nem szavaz − Kont, a kemény vitéz.

3.
S most jöjjenek az igenesek! Mit tudnak ezek után mondani a nemeseknek? Nem sokat,
csak ezt: aki szavadat cáfolni tudja, nem járt Bokor-iskolába, még elemibe, sőt óvodába sem.
Ha bűnbánati napot szervezel, feltétlenül ott leszek. De egyáltalában nem arról van szó,
amiről beszélsz. Ha a magyar irodalmat csak kertészek alkotják, akkor egyáltalán ne olvassak
regényt? Ha nincs abszolút szépség, csukjuk be a művészeti iskolákat? Már megbocsáss, ha
fellép a maga jézust-még-nem-igazán-értő programjával képviselőnek egy Petőfi Sándor,
Deák Ferenc, Kölcsey vagy Széchenyi, én nem fogok az ellenfeleikre, a Kispistákra s a
Nagyjóskákra szavazni, hanem azokra, akik arról álmodoztak, hogy a bőség kosarából
egyaránt mindenki vehessen... Jelen pillanatban, egyelőre, van még államhatalom, nem
szeretem, ha nincs beleszólásom abba, hogy mi történjék a közéletben. Utálom a császárok, a
szentkirályok meg az elvtárs urak diktatúráját. Inkább azt akarom, hogy beleszólhassak a
dolgokba. Ha annyival tudok beleszólni, hogy Petőfi Sándorokra szavazok, és nem a
Kispistákra, hát annyival. Ez is több, mint a semmi. Igaz, nem sokkal. De ha el sem megyek
szavazni, odadobom a gyeplőt valakiknek. Nem akarom odadobni. Én felelősséget is érzek a
társadalomért, a nemzetemért, a hazámért.
4.
Ennyit mondanak az igenesek és a nemesek. A két fiúról szóló példabeszéd előtt
megkérdezted, Uram Jézus, a főpapoktól: Mi a véleménytek? Most mi kérdezzük meg tőled.
Mi, bokorbeli nemesek és igenesek, megkérdezünk, hogy mi a véleményed. A tiéd, aki nem
félsz semmitől és senkitől, alighanem még a KV titkáraitól sem. Azt hiszem, hogy kapunk
választ. Kerekperec választ. Hasonlót ahhoz, ami kétezer év előtt elhangzott. Nem pofára
ejtőt. Testvérit, meleget. Tanítványoknak szólót. Ezt mondanád – legalábbis ahogy én
gondolom.
Nagyon örülnék, ha megrendeznétek a bűnbánati napot. Az a sejtésem, hogy szüksége
van erre mindenkinek, aki két ágú..., s a Bokorban is ilyenek vannak. Elképzelhető, hogy ott
tisztulni fognak nézeteitek, s rájöttök, hogy ez nem olyan kérdés, amiben érdemes volna
csatázni egymással. Azaz jelentéktelen a kérdés. S minél több időt s indulatot vesz ez el
tőletek, annál messzebb vagytok tőlem. Az, hogy száműzitek e kérdést a csoporttalálkozóitokról, bölcs dolog. De egyúttal nagy szegénységi bizonyítvány is. Mind a nemesek, mind az
igenesek érvei kifogástalanok lehetnek, csak ezeken az érveken és szándékokon igazán alig
fordul valami. Ha győz a jelölted, többet fogsz imádkozni, többet küldesz Prakhasnak,
Dévára, s kedvesebb leszel a felségedhez? Ugye, hogy nem? És mi lesz, ha az egyik párt
győz? A győztes párt hívei kerülnek a havi félmilliós és havi több milliós fizetések birtokába.
Ennyi a biztos. A többi már nem. A politikában nagyjából azt lehet tenni, amit – a különböző
korszakokban – Sztambulban, Bécsben, Moszkvában, s ma New-Yorkban diktálnak. Nagyon
nem lehet eltérni tőle. Bár az valóban lehetséges, hogy Petőfi Sándor-félék számára nem az
lesz a legfontosabb, hogy mi kerül a bríftasniba, hanem például az, hogy javul-e a városban a
fogyatékos gyerekek testi-lelki ellátása.
Apropó! Ez a bűnbánati nap nem is rossz ötlet. Közeledik az új egyházi év. Van nektek
KV-tok is! Hirdethetne advent első vasárnapja előtt valamit. Rá is írhatná: METANOEITE!
Akár magyarul is lehet: Alakítsátok át magatokat! Jobbá! Nemesebbé és igenesebbé is!
Mert a világ sora azon fordul, hogy megadjátok-e Istennek, ami az Istené. S ha becsülettel ezen lesztek, akkor azt is megnézhetitek, hogy kiknek a képe van az
Euro-bankjegyeken. Adót pedig mindig fizetünk, amíg lesz államhatalom. Ha majd elhal,
akkorra kitalálunk valami szebbet. Amen.
Budavári, 2002. október 24.
Kiket válogat ki magának az Isten? Senkit se. Megtévesztő ez a kifejezés: választottak.
Isten minden embert megszólít a lelkiismeretén keresztül. Aki válaszol a megszólításra, az a

választott. Ezek a válaszolók vannak kevesen. Az emberiség egésze – ezek a megszólítottak.
Ezen belül van egy nagy csoport, az urak csoportja. S egy kis csoport, a választottak
csoportja. Ezek kicsodák? A caddik-ok, az igazak. Kik az igazak? Azok, akik teljesítik Isten
szövetségét, törvényét, parancsait, amelyek a lelkiismeretükön keresztül válnak hallhatóvá
számunkra. Kitűntetett csoportjuk a nabi-k, az Isten tolmácsai. Az urak vannak sokan, az
igazak vannak kevesen. Kikből áll akkor a zsidó társadalom, hiszen az urak mindig csak egy
egészen kis töredékét alkothatják a társadalomnak. Különben nem volna kikből megszedni
magukat A többség – mindig sokaság, a tömeg, a nép, az istenadta nép Zsidóul: am ha arec –
a föld népe. Ott vannak mindenütt az evangéliumokban. Főpapok és farizeusok számon kérik
szolgáiktól, mért nem tartóztatták le Jézust. Védekeznek: Ember így még nem szólott. Az
urak válasza: Hitt-e a farizeusok közül, hitt-e közülünk valaki benne? Csak ez az átkozott és
törvényt nem ismerő nép (vö. Jn 7,49). Csak ezek a hívők, csak ezek közül kerülnek ki az
Isten megszólításait észlelők. Ez az analfabéta sokaság, a tömeg, amelyik nem ismeri a
törvényt, csak fizeti az adót úgy, ahogy az urak kiszabják neki. Csak ezek közül kerülhetnek
ki a választottak. Csak ezek között vannak a válaszolók. Ezek azok – a zsidó gondolkodás
szerint –, akik nem számosok: ténylegesen sem meghívottak, sem választottak. Misera plebs
contribuens – mondották őseink; s A szatmárí (szegény) adózó nép állapotáról – értekezett
majd kétszáz éve Kölcsey. Nem számosok, bár ők alkotják a társadalom 95 %-át. Nem
számosak! Értsd: a nómenklatúra semmire se becsüli őket, bár az Istennek egyedül ebben a
rétegben lehetnek valós reményei.
Tényleg? Ma délelőtt ifjúsági mise volt a lakásomon. Dani, egy 20 esztendős egyetemista,
hozta a kérdő mondatot. Csak értelmiségieknek való-e a Bokor? Felolvasott a Páter
Bulányiból:
Módosítottam. Lassacskán mondogatni kezdtem a régieknek, debrecenieknek is, budapestieknek is, hogy nem jönnél-e el hozzám ekkor és ekkor, mert ott lesz ez i és az. Úgy, 67
körül kezdtem legyőzni a félelmet. Pontosabban kezdtük legyőzni, hiszen nemcsak rajtam
fordult, hogy összejövünk, hanem őrajtuk is. A hatvanas évek elejétől kezdve próbálkoztam
tizenévesekkel is: mindig csak egy személyt, legfeljebb kettőt fogadtam – tanítás címén. Ez a
munka a hatvanas évek végére kezdett beérni. Összefoglalva: a hatvanas évek végére lett
újból egy papi csoportom, egy öreg csoportom meg egy fiatal. Az öregcsoportom az volt,
amelyikkel a börtön előtt kezdtem el a munkát: olyan negyven évesek. A fiatalnak a tagjai
pedig akkor, a hatvanas évek végén, huszonévesek voltak.
Munkások, tanulók, egyetemisták voltak a fiatalcsoportban? Kicsinyek is?
A fiatal csoportban húsz év alattiak nemigen voltak, és munkások se nagyon.. Inkább
diplomások meg érettségizettek. Nem volt nekem tehetségem a munkásokkal foglalkozni.
Annak ellenér sem , hogy tíz esztendőt közöttük éltem. Úgy éreztem, a munkásokkal a francia
munkáspapok is csak azt tudták csinálni, hogy beálltak közéjük osztályharcot vívni: a
nagyobb munkabérért harcoltak, s így szerezték meg a munkások bizalmát. Rákosi és Kádár
Magyarországában ilyen módon nem lehetett a munkásokhoz hozzányúlni.
Bizonyos előtanulmány kell ahhoz, hogy valaki részt vehessen a bázisközösségek életében? Legalább egy érettségi?
Nem az előtanulmány a lényeg, hanem az emberi súly. Valamennyi betű iránti igény
viszont szükséges ahhoz, hogy meg tudja érteni, amit mondunk. Lehet, hogy ez más
társadalmi viszonyok között másképpen volna. Itt nem akarom túlságosan fehérre mosni
magam. Gondolom, az egész mozgalomra rá van írva, hogy egy magyar-német szakos piarista
csinálta. Szóval egy kicsit érezhető a tanári beütés, nem csoda, hogy egy sereg tanár van a
tanítványaim között is. – Eddig tartott, amit Dani felolvasott, aztán a körben hozzászólások
következtébe új kérdés alakult ki Velem kellett-e Páter Kolakovicsnak találkoznia, aki csak az
értelmiségiekkel tud szót érteni? S az értelmiségiek azonosak-e a példabeszéd hivatalosaival,

akikkel az Isten képtelen valamit csinálni. Ennek eldöntésére egy két órás szentmise nem volt
elegendő.
Én elébe viszem történelmi közösségeimnek ezt a témát: Nem azért torpantunk meg,
mert értelmiségiekkel kezdtem? Hiszen ez volt az a réteg, amelyikkel Jézus semmire sem
jutott. Ez volt a farizeusi tábor. Ez készítette elő Jézust és táborát a főpapok számára. A
főpapok csak a kegyelemdöfést adják meg a kereszténységnek. Jézusnak is, a későbbiekben
is. A melósok, a kétkeziek jobban meg tudnák becsülni, amit Jézus és az Isten kezd velük?
Mindenesetre tény: Jézus nem gimnazistákat-egyetemistákat ... illetve rabbi-növendékeket
gyűjtött csoportjába, hanem kezükkel dolgozókat, halászokat. Valahogyan azért megértették,
amit jézus mondott nekik.
Budavári, 2002. október 25.
Érteni akarom, ami körülöttem történik
Nem szeretem, ha a körülöttem levő dolgok érthetetlenek. Nem szeretem, ha nem tudom
megmagyarázni pl. Mohácsot. 1526, 1541 előtt durván másfél századon keresztül úgy-ahogy
meg tudtuk védeni hazánkat. Utána nem. Az Al-Dunáról átkerült a front a Balaton vonalára −
egy újabb másfél századra. Attól nyugatra a bécsi király védte vele a maga osztrák
tartományait. A Balatontól nyugatra fekvő vármegyék voltak a „bánságai”. Mért került sor e
végzetes „frontrövidítésre”? Szolimán ezer km távolról hozott ide 80 ezer katonát. Mi helyben
voltunk, ahol legalább tízszer annyi férfi volt található, akinek kezébe fegyvert adhattunk.
Mohács előestéjén a pápa követe, Burgio jelenti a pápának: Ha Magyarország 100 tallér árán
meg lenne menthető, de azt a magyar uraknak kellene összeadniok, bizony elvesznék az
ország. Hogyan lehettek ennyire rövidlátók a magyar urak? Az urak mindig rövidlátók. Csak,
ha van felettük egy másik úr, a király, s az kényszeríteni tudja őket hadsereg állítására, akkor
van nándorfehérvári diadal. Mátyás volt az utolsó ilyen király. Utána a Jagellóknak annyi
eszük sem volt, mint körülötte levő uraknak. Fejükre nőttek királyaiknak, s az ország védelem
nélkül maradt. Döntöttek. Miben? Abban, hogy Boldogasszony temploma keresztjén / Török
zászló lengjen vagy keresztyén?
Virág Benedek, a jámbor öreg pap a Tabánban (aki Kosztolányinak átnyújtana verséért
egy almát) az 1526. évnél abbahagyta a magyar történelem írását, mert ami utána van, az már
csak a Habsburgok története. Ha folytatja is a magyarok történetét Petőfiék nemzedéke, csak
más lesz ez a magyar történet mint azelőtt: egy középkori európai nagyhatalomból egy időrőlidőre rakoncátlankodó balkáni kis néppé süllyedünk. Nem jellemi a változás, hanem számbeli.
Mohács előtt négy millió az ország lakossága, miként Angliának, s vannak közöttük (akkor
nemzetiségeknek nem számító) nem-magyarul beszélők is. A török hódoltság megszűntekor is
négy millió az ország lakossága, és vannak benne magyarul beszélők is – legföljebb másfél
milliónyian. Amíg csak az urak teszik a nemzetet, nem számít, hogy a jobbágy meg a polgár
milyen nyelven beszél. De hamarosan jön a nemzeti, a nyelvi öntudatra ébredés kora, s hiába
mondjuk: Nem, nem, soha! Árpád magyarjai – településterületük háromnegyed részén – csak
alig elviselt és felszámolódó jöttmenteknek számítanak.
A magyar urak nem adták össze a száz tallért, a magyar urak birtokpereikkel voltak elfoglalva, nem katonaállítással, pedig ez volt az egyetlen feladatuk. Ezért tartotta volna el őket,
s úri sorsban, a jobbágyok verejtéke. Ingyenélőknek bizonyultak. Egész osztályuk. Nincs
semmi érthetetlen, semmi megmagyarázhatatlan sorsunkban. – Hogyan is van mindez
jézusul? Hazát védeni = ellenséget gyilkolni. A jézusi etika szintjén az, ami, tehát: gyilkosság.
Hazát-védés helyett birtokperezni – még a nem-jézusi etika szintjén is – alávaló ocsmányság.
*
A helyhatósági választások (a minapiak) világossá tették számomra, hogy a tavaszi (az országgyűlésbe képviselőket) választás alkalmával sem történt semmi érthetetlen. Magyará-

zatom lehet téves is, de nagyon fontosnak gondolom, hogy tisztán láthassunk. Ha nem jól
látom a dolgokat, szóljatok, írjatok! Lásson e kérdésben tisztán a Bokor, a nemzet!
A jelen kormány-koalíció kétszeres győzelmének okait az alábbiakban látom. Van a mai
magyar társadalomnak egy hatalmas rétege, amely a zsigereiben hordozza még ősei nem-úri
voltát és sorsát. 1945 előtt a magyar társadalom anyagilag alul levő 70 %-ából egyetlen
százalék sem került egyetemre. 1945 előtt az úri gyerekek (=gimnazisták) nem udvaroltak
munkáslányoknak. 1945 előtt a cselédkedni Pestre jövő parasztlányok kezicsókolommal
köszöntek munkaadójuknak: a nagyságos asszonynak, és a nagyságos úrnak egyaránt. 1945
előtt az úri emberek országa voltunk, s a nem úri emberek nem érezték a magukénak az
országot.
1961-ben, mire az életfogytiglani börtönből kijövök, már más a világ. Az ország egyik
lehető legrosszabb kádereként, a Jászberényi úti ócskavas-telep, majd a Tempo szállító
munkásaként hamarosan többet vagy annyit keresek, mint a tanárok, tisztviselők,
értelmiségiek. Nem annyit, amennyit a pártarisztokrácia, de annyit, mint általában a
szocialista dolgozók. 1945 előtt voltak munkás külsejű és úri ember külsejű emberek. 1961
után már nem találok ilyet. A munkások és az urak ugyanúgy öltözködnek. Tehetik, nagyjából
ugyanannyit keresnek.
1989 után az egykori munkás-külsejűek, meg azok gyerekei s unokái nem akarnak az
egykori úri emberekre, s azok gyerekeire-unokáira szavazni. Akkor sem, hogyha feketénfehéren kimutatható, hogy a kormánykoalíció emberei a nagytőke emberei és élenjáró
részesei, haszonélvezői, elkötelezettjei. De honnan tudja egy mai 25 éves, hogy mi volt
születése előtt 50 és 100 éve. A történelemből, az irodalomból? Onnan is, és abból, hogy
beszél a nagyapjával és nagyanyjával. Meg a zsigereiből is tudja, mert egy nép, egy társadalom emlékezik − az emlékezés eltörölhetetlen csatornáin keresztül. Feltétlen bizonyossággal megérzi azt is, hogy ki volt régen úr.
1990-ben a kommunisták utódpártja csak néhány százalékot szerzett a választáson, de
1994-ben már több a mandátuma, mint az összes többi pártoknak együttvéve. Hogyan s miért?
Csak azért, mert 90-ben még nem tudta biztosan az ország azt, amit 94-ben már biztosan
tudott. Mit? Azt, hogy nem lesz semmiféle elszámoltatás azért, ami egy fél századon keresztül
az országban történt. Mi történt? Ha 45 előtt lekavartál egy pofont valakinek, aki népnek
minősült 45 után, az háborús és népellenes bűnös, s bűne nem évül el soha, s ha a jövő
évezredben bizonyul rá a pofon, viseli érte a következményeket. Ezzel szemben, ha 45 után
bírói ítélettel vagy anélkül és 56 után bírói ítélettel vagy anélkül kivégeztek ennyi és ennyi
ezer magyar állampolgárt, akkor ezért annyit se kell mondani, hogy pardon. Miért? Mert a
győztes kapitalista nagy urak így akarták! Miért? Egyszerűbb, ha a vasfüggönyt felhúzó
kommunisták − a vasfüggöny lehulltával, és bűneik elfelejtése fejében – maguk számolják fel
szocializmusukat, s maguk alakítják át az egészet diadalmas kapitalizmussá. (Kicsi példa az
átalakításról: Pusztuljon a téeszcsék csordája, jöjjön be az országba a dicsőséges Parmelat! A
csorda elpusztulása, s a Parmelat piaci győzelme után megjelenik a mezőn egy szerény kis
csorda, melynek tulajdonosa immár a volt téeszcsé-elnök.
Október 23.-a hetében, amikor mindenki a nemzet egységes akaratáról szónokol a parlamentben, meg kell mondani, hogy nem volt egységes nemzeti közakarat. A 45 és 56 között
eltelt 12 évi átalakulást le kellett valakiknek vezényelniök: az akasztófáknál, az agyonveréseknél, a börtönökben, az internáló táborokban, a cselédlakásba szorított grófi vagy nemgrófi család birtokainak a szétparcellázásánál, a padláslesöpréseknél, a betonkeverő gépeknek
s a borbély szerszámainak államosításánál, valakiknek ott kellett lenniök, s keményen lesújtott
a nép ökle, ha valaki megpróbálta megzavarni az átalakítást. 56-ban a levezénylők hatalmas
tábora legalább is súlyosan megosztott volt (és mi lesz most velünk?), de az ávós s a
pártvezetőségi réteg nem lehetett megosztott, mert semmi másra nem számíthatott, mint

börtönre-akasztófára. Tudta, hogy a megtért, a padláslesöprő-kommunista Nagy Imre
miniszterelnöksége is csak pillanatokig tarthat...
Miután 94-ig megbizonyosodott a magyar társadalom, amit a fejesek és a tájékozottak
már korábban is biztosan tudtak, hogy nem lesz leszámolás, társadalmunk a zsigereire
bízhatta magát. Volt egy és más, ami megerősítette a zsigerei hangját. Példák: malomipari
dolgozó beszéli, hogy melósok is kaptak ruhapénzt, de az irodákban dolgozók jóval többet:
Hát nem lehet a melósokkal akármit csinálni! Vagy: olyan meggondolatlan úri költekezés az
állam pénzével, amin még az emigráció is megbotránkozik. Ha ezt az Antal-kormány teszi, az
zsigereket ébreszt: Lám, az urak!
S a koalíciós partner, a 94-ben is, 2002-ben is a helyét a volt-kommunisták mellett
megtaláló SzDSz? Elsősorban a magyarországi zsidóság pártja. Azért lehet ilyen, mert
Horthynak köszönhetően a trianoni Magyarország zsidóinak budapesti fele megmenekült.
(Sehol másutt! Tudja ezt a nemzet? Megvallja ezt a magyarországi zsidóság?) Az ország
értelmiségi társadalmát a kiegyezés óta − ez lassan másfél század! − a zsidóság át és átjárta.
Ahogyan Mohács után a magyar nemeseknek és főnemeseknek osztrák-német feleségeik
támadnak (pl. II. Rákóczy Ferencnek is), ugyanígy a gazdaságilag erős zsidóság be tud
kerülni az értelmiségi családokba. Kodálynak, Bartóknak, Szekfűnek, s ne soroljam tovább,
hogy még kinek, zsidó a felesége. A összeházasodás következtében a magyar értelmiségi
társadalom egyre kevésbé osztható zsidó és nem zsidó részre. E keveredés eredményeként,
egy konkrét keverékszemély úgy dönt, hogy nem megy el szavazni. A kommunista-utódpártra
s szövetségesére nem hajlandó szavazni, de retteg a gondolattól, hogy ő is elintézhetővé
válhatik, mert zsidó vér is folyik ereiben. Tehát otthon marad, s az ő le nem adott voksa
következtében is nő a koalícióra leadott szavazatok aránya. Állítom, hogy csaknem minden
fél-, negyed-, vagy nyolcad-zsidó/magyar a kormánykoalícióra szavaz; ha nem − hát azzal,
hogy otthon marad, hogy nem megy szavazni. Az előző volt a proli-zsiger. Ez az utóbbi a
zsidó-zsiger. Ez a két zsiger dönti el a választás sorsát. 94-ben is, és 2002-ben is.
Adott azonban a 98-as jobboldali győzelem ténye. Mivel magyarázom? Megelégelte a
társadalom az elvtársak utódait? Lehetséges, hogy ez volt a dolgok mélyén. Az, hogy ha az
ellenzékben van a negyven éves terror-diktatúra személyi állománya, hát az még elmegy, de
hogy kormányon legyen, az már mégis csak sok egy kicsit! Ennek erejében jósolhattak négy
év múltán jobboldali győzelmet a tavaszon. De az objektív és a közvéleményt felmérni tudó
jósok mind tévedtek. Négy év után újra győztek a zsigerek: a proli és a zsidó zsigerek.
Mért tértek vissza? Mivel billentette maga ellen a mérleget ez a nemzet szimpátiáját
elnyert fiatalember, aki 89-ben elkiáltotta magát a Hősök terén, hogy a ruszkik menjenek
haza. Lehet, hogy vétkeinek száma sok, de én egyre gyanakszom. Az egyházak szövetségére.
Ha az egyházak egyértelműen a nemzetnek a kommunistáktól sokat szenvedett rétegét
alkották volna, akkor Orbánnak bejöhetett volna a számítása. A proli zsigerek számára az
egyház egyértelműen az urak világát jelenti. A kisközösségek miatt és a katonáskodást
megtagadás miatt bebörtönzöttek már nem ezt az egyházképet mutatták. De ha ezekre
támaszkodik a Fidesz, az egész hivatalos-hivatali egyházat elveszíti. Nem merek állást folalni,
hogy egy ilyen váltás pozitív vagy negatív hatású lett volna a választás mérlegében. A Fidesz
egyházpolitikája csak megerősítette a proli zsigereket abban, hogy urak a papok, s kapják a
pénzt csőstől a kormánytól. A papok és a tőlük függők mindenképpen nem-kommunista
irányban szavaznak. Nemigen látom, hogy melyik réteget nyerte meg magának
egyházpolitikájával az Orbán-kormány. Annál inkább látom, kiket haragított magára.
Lesz-e változás? A helyhatósági választások eredménye csak aláhúzta a tavasz váratlan
fordulatát. Ha a jobboldal a gazdagok, s a baloldal a szegények, akkor semmi értelme nincs
annak az állításnak, hogy ma Magyarországnak baloldali kormánya van. A nagytőke pezsgőt
bontott a tavaszon − és nemcsak képletes értelemben. A koalíció vezető pártjának nevében
benne van a szocialista szó, s a második pártjának nevében a szabad szó. Az utóbbi a

felvilágosodás, az első az azt követő szellemi áramlat neve. Petőfi bőségkosárról álmodott,
melyből egyaránt mindenki vehet, és József Attila arról énekelt, hogy Döntsd a tőkét! Nem
tudom, mennyire jellemezők ezek a koalíció jelen célkitűzéseire.
A polgároknak volt egy harmadik jelszavuk is: a testvériség − a szabadság és egyenlőség
mellett. Jézus szemével igyekszem nézni a múltat s a jelent. Közel hatvan évvel ezelőtt azért
indítottuk el a kisközösségi munkát, hogy megértsük Jézust, aki lábmosó szolgálatra,
osztozásra és megbocsátani tudó szelídségre nevelte tanítványait. A polgár csak akkor újdonság a történelem számára, ha testvériség tudja hordozni a szabadság és az egyenlőség
eszméjét. Jézus a maga 12 tanítványával olyan kört indított el a történelemben, amely jövő
képes.
Városmajor, 2002. október 27.
Háromszor prédikáltam el az A liturgikus év 30. vasárnapjának evangéliumát – a két
főparancsról. Egyszer szombat délután öt órakor a budavári templomban a pécsieknek s
helybelieknek. Másszor vasárnap l3 óra után Zénó újmiséjén Inárcson – kétszáz főnyi csillogó
szemű hallgatóságnak. Harmadszor este hat órakor Adyligeten kevesebbnek, mint húsz
embernek. E harmadik alkalommal kiborulva... Kiborulva magamra, a hallgatóságra meg a
Jóistenre, hogy hiába próbálom lehozni a csillagot az égről, s ügyeskedni minden módon...
nem és nem, és nem tudom, már negyedik éve nem tudom – a hallgatóságom létszámát
feljebb tornázni. Megnyugtattak a testvérek a mise után, hogy csak így tovább, és hogy jól
teszem a dolgom. De hogy miért nem kell többeknek az én nem-papi papim, ennek
megmagyarázásával adósak maradtak. Mit mondtam el ezen a vasárnapon?
Csak azt, hogy a második főparanccsal nincs semmi baj. Az világos, mint a vakablak.
Pontosan úgy kell szeretnünk a másikat, ahogy magunkat szeretjük. Magunkat hogyan szeretjük? Nagyon. Hát pontosan így kell a többit is. Mennyit? Mind a hat és fél milliárdot? Na
nem! Elég, ha ezekből csak azokat szeretjük így, akiket elérünk; meg akikről hírt hallunk. Az
utóbbiaknak elég, ha pénzesutalványt küldünk. Akkor, amikor meghalljuk, hogy fele annyi se
a fizetésük, mint a miénk. Ez az egész második főparancs már a könyökünkön jön ki: beérni
az egy dénárral, tartózkodni a többet birtokolni akarásról, megtartani a reciprocitás törvényt:
ahogy magamat, úgy a másikat. Azért jön ki a könyökünkön, mert aki idejár, az mást se hall,
mint ezt. Nyugodtan elmehetnénk mindannyian kollokválni belőle bármiféle egyetemre; olyan
világos ez nekünk; már mint a parancs – meghatározása. A megvalósításával még vannak
némi gondjaink. Elméletileg azonban minden, de minden tiszta és vitathatatlan.
Nem ez a helyzet az első főparanccsal. A legnagyobb bajban vagyok a meghatározással.
Hogyan kell az Istent egész szívemmel, teljes lelkemmel s minden értelmemmel szeretnem?
Szív, lélek, értelem – ez a zsidó kultúra nyelvén jelenti az emberi személyiségünket. Hogyan
lehet hát teljes valónkkal Istent szeretni? Hát, imádkozunk hozzá: dicsérjük, hálát adunk,
magasztaljuk, engeszteljük, bűneinket megbánjuk! Böjt s jámborság néked mint a pélva –
mondja Babits, de Jézus se másképp: Mit mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem
tetszitek meg, amiket mondok!
Ez alapon már, már arra gondoltam, hogy az első főparancsnak nincs semmi tartalma.
Nincs külön tárgya, hanem ugyanaz mint a másodiknak: a felebaráti szeretet. Miért gondoltam
ezt? Csak azért, mert a világ végén a Király szétválasztja a juhokat meg a kecskéket. S hívja
a juhokat, mint az Atya áldottait, mert hát éheztem és ennem adtatok..., s a végén kiderül,
hogy a Királynak adtak enni meg inni, meg szállást, meg ruhát, mert az éhező ruhátlan meg
az Isten azonosak. Hiszen az Istennek nincs táplálékra-takaróra szüksége: nem fázik, nem
éhes, de az a parancsa, hogy mi emberek szeressük egymást. Ha ezt megtesszük úgy, ahogy
mondta, akkor jók vagyunk nála.
De akkor Jézus mért beszélt két főparancsról? S miért tette meg elsőnek az Isten szeretését? Szétnézek a vallástörténelemben. Őseink holdvilágos éjszakán legszebb fehér lovukat

szúrták szügyön, áldozták Hadúrnak. A zsidók is bakok, borjak, bikák vérét ontották a
Seregek Urának örömére, s a főpap szétspriccelte az áldozat a vérét. A húsát meg megették,
mert a papoknak is élni kell valamiből. És Jézus? Ő meg magát adta áldozatul Istennek –
Kaifás közreműködésével. S erre emlékezünk minden szentmisében. De könnyű is az! Mibe
kerül emlékezni arra, hogy hogyan szerette valaki más, nem én, az Istent? Nem az az első
főparancs, hogy emlékezzünk arra, hogyan szerette Jézus az Istent...
Istent imádsággal és önfeláldozással kell szeretnem. Az imádsággal tartom magam
karban. Azért tartjuk karban magunkat, hogy amikor az Isten szólít bennünket, akkor
meghalljuk. Jézust szólította. Ő meghallotta. Becsukta a názáreti műhelyt, s elindult a
Jordánoz, a pusztába. Amikor kijött belőle, már tudta, hogy tanítványokat kell gyűjtenie. Minek? Hogy megtanítsa őket valamire. Mire? Arra, hogy nincs kiváltság. Isten szereti minden
gyerekét. Tehát hívja is mindegyiket, és jaj annak, aki meghallja. Golgota lesz abból. És jaj
annak, aki nem hallja meg. Jaj, mert elfuserálja az életét. Azt hiúsítja meg, amit Isten álmodott róla.
Isten álmai mindörökre Golgotára visznek minket? Nem. Ha többen lesznek, akik meghallják a hívást, mint az Istenre nem-figyelők, az már az Isten Országának hajnalhasadása.
Akkor elkezdenek fogyni a Kaifások, a főpapok, az istengyilkosok.

29. Novemberi napló
2002. november 1-28.
Városmajor, 2002. november 1.
Még egyszer elő kell vennem a témát: Jézus újra tudomására hozza a főpapoknak és a nép
véneinek (Mt 22,1-14), hogy alkalmatlanok, nem méltók az Isten Országára. Éppenséggel
lehetnének vevők rá, de a vallási és világi uraságok nem törődnek az olyasmivel, mint az Isten
Országa. De nem akarják. Akár rimánkodhatik is az Isten nekik, hogy csak asztalhoz kellene
ülniök, levágva-tálalva minden, Isten már mindent el is készített nekik. Nem és nem és nem.
Miért a vonakodás, miért a visszautasítás? Nem érnek rá Kaifásék-Pilátusék az ilyesmire.
Földjük van, azt művelni kell, mert nem terem magától; üzletük van, annak utána kell menni,
ha jutni akarnak valamire. Ha pedig valaki nagyon sokat kellemetlenkednék nekik ezzel az
Isten országával, meg is járhatja: esetleg csak megverik, de éppenséggel halálra is verhetik.
Le lesznek hát cserélve e renyhe meghívottak vagy hivatalosak, akikből annyi van, mint a
nyű. Nem belőlük regrutálódik az Isten népe; hanem azokból, akik a választottak. Zsidó
gondolkodás és Jézus gondolkodása szerint Isten valakiket hív, és Isten valakiket választ. Mi
ez a megkülönböztetés? Minek hív, ha nem választ? S mi az, hogy választ, de nem hív. Ki kell
ezt tisztázni. Az urak: a király, a papok, a gazdagok. Ezek Istennek – az állami és társadalmi
apparátuson belül jól látható – meghívottai. Ezek a hivatalosak, akik meg vannak győződve
arról, hogy nélkülük aztán semmire sem megy az Isten . Ők az Istennel kötött szövetségnek és
Isten törvényének ismerői és értői. Hivatalosak – a szó önkormányzati és teológiai értelmében
egyaránt: s így duplán is alkotják a nómenklatúrát. Gunyoros értelmű meghívottak és
hivatalosok ezek. Ezek vannak sokan.
És kiket válogat ki magának az Isten? Senkit se. Megtévesztő ez a kifejezés: választottak.
Isten kivétel nélkül minden embert megszólít a lelkiismeretén keresztül, s aki válaszol Isten
megszólítására – az a választott. Ezek a válaszolók vannak kevesen. Az emberiség egésze –
ezek a megszólítottak. Ezen belül van egy nagy csoport, az urak csoportja. S egy kis csoport,
a választottak csoportja. Ezek kicsodák? Zsidóul: a caddik-ok, az igazak. Kik az igazak?
Azok, akik teljesítik Isten szövetségét, törvényét, parancsait, amik a lelkiismeretükön
keresztül válnak hallhatóvá számukra. Kitűntetett csoportjuk a nabi-k, az Isten tolmácsai;
görögul – a próféták. Az urak vannak sokan, az igazak vannak kevesen. Lehetnek az urak
sokan, de akkor is csak egy töredékét adják a társadalomnak. Kikből áll akkor a zsidó
társadalom, ha az urak mindig csak kicsinyke töredékét alkothatják a társadalomnak? A
népből, akikből s akikről megszedik az urak magukat! A többséget nem az urak adják. A
többség – mindig a nép, a sokaság, a tömeg, a polgár vagy proletár, röviden: az istenadta nép.
Mindenütt és Izraelben is. Ez nem osztályszemlélet. Ez valóságszemlélet. Zsidóul: am ha arec
– a föld népe. Ott vannak mindenütt az evangéliumokban. A tanítványok (mathétai) és a
sokaság (ochlos) – ez az evangéliumok két leggyakrabban szóbahozott társadalmi kategóriája:
234 és 149 ízben találkozunk velük a négy evangélium lapjain. Azért találkozunk az urakkal
is – kellenek, akik keresztre feszítsenek! János evangélista elmeséli, hogy a főpapok és
farizeusok számon kérik szolgáiktól, mért nem tartóztatták le Jézust. Védekeznek ezek a
szolgák, az urak cselédei: Ember így még nem szólott! Az urak válasza: Hitt-e a farizeusok közül, hitt-e közülünk valaki benne? Csak ez az átkozott és törvényt nem ismerő nép
(vö. Jn 7,49).
Tegyünk rendet! Mondjuk: tíz százalékot tesznek ki az urak. Azt képzelik magukról, hogy
„fenekükben forog a világ tengelye”, s ők az Isten szövetséges partnerei. Ezek vannak Jézus
szerint sokan. Meghívottak? Nem, csak azt gondolják és mondják magukról, hogy az Isten
kiváltságosai. Ezért látszik jobbnak ez a fordítás, hogy hivatalosak. S van a többi. A 90
százalék. Az urak megfogalmazásában: az átkozott és törvényt nem ismerő nép! Ennél a
rétegnél van sánsza az Istennek. Nem sok, mert az urak adják a tíz százalékot. Ők azok, akik

sokan vannak, s az Istennek sanszot, lehetőséget adók pedig kevesen. Csak ezek a hívők,
csak ezek közül kerülnek ki (nem a meghívottak közül!) az Isten megszólításait észlelők. Ez
az analfabéta sokaság, ez a tömeg, amelyik nem ismeri a törvényt, csak fizeti az adót úgy,
ahogy az urak kiszabják neki. Csak ezek közül kerülhetnek ki a választottak? Igen, mert
alighanem csak ezek között vannak a válaszolók, az Isten érintéseit észlelők, megérzők, s ez
érintésekre válaszolók. Ezek azok, akik az urak, a farizesusok gondolkodása szerint –
társadalmilag – nem számosok: a csürhe, a jobbágy, a paraszt, a proli.
Különböző századokban különböző névvel illetik őket: plebs contribuens = adózó nép.
Nem számosok, bár ők alkotják a társadalom 95 %-át. Nem számosak? Értsd: a nómenklatúra
semmire sem becsüli őket. Nem, mert nem azt szajkózzák, amit urak és papok várnak tőlük. S
mivel nem azt szajkózzák, osztályhelyzetük folytán nem tudják azt szajkózni, ezért Istennek
egyedül ebben a rétegben lehetnek valós reményei. Ők, akik nem kapják meg az egy dénárt
sem, még megérthetik, hogy akkor lesz rend, amikor mindenki egy dénárt kap. De urak s
papok ezt sohasem érthetik meg. Ők arról papolnak, hogy azért kérem egy ilyen és ilyen
pozíciót betöltő személy még sem élhet meg havi harmincezerből, annak legalább ennek
tízszerese vagy inkább százszorosa kell.
Városmajor, 2002. november 2.
Mi ez a menyegzős ruha (Mt 22,12)? Menjetek ki a ház elé, a piacra, a falu vagy város terére, az út kereszteződésére, és hívjátok azokat. Kiket találunk ott? Nem az urakat, nem is az
igazakat, hanem az am ha arec-t, a föld népét. Attól, hogy valaki nem tartozik a hivatalosok
közé, attól még nem választott. A szolgáit az útkereszteződésekre kiküldő király úgy csinál,
mintha a nómenklatúrán kívüliek mind választottak lennének. Mintha valaki attól, hogy nem
meghívott, már alkalmas lenne. A választottak kevesen vannak. De milyen kevesen? Nem
túlzás a példabeszéd részéről, hogy csak egynek nem volt menyegzős ruhája? Nincs a
példabeszéd túlságos bizalommal a nem-hivatalosak iránt?
A Bokor a hivatalosoknak megfelelő réteghez jutott-e el, avagy az útkereszteződések
népéhez? Kikből remélhet ma az Isten olyanokat, akik még hajlandók figyelni a szavára?
Azokból, akik nem hajléktalanok, de szerény a jövedelmük? Akik nem ejtenek ki ajkukon
igenis, dúsgazdag hazánkban ilyen mondatot, hogy Ebből a pénzből nem lehet kijönni? Nem
ejtenek ki, mert mindahányunknak megvan mindenünk. Gazdagok vagyunk-e, akik
szeretnének még gazdagabbá lenni?
Csak kihajítandók vannak közöttünk? Csak olyanok, mert a Mammon-imádat lehetetlenné
teszi a menyegzős ruha beszerzését? Kérdés és kérdés és kérdés. Csőd láttán hajlandó
kapkodni az ember s példabeszéd egyaránt. Mi a kapkodás? Nem becsülni azokat, akik
vannak, s egykönnyen eljutni a botor következtetéshez: hátha ezek nem muzsikálnak, muzsikálnak majd mások... akik még itt sincsenek.
Ez a példabeszéd mintha túltenne a többin. Múlt héten is olvastunk ilyesmit: Mit tesz
majd a szőlő ura? Gonoszül elbánik a gonoszokkal... De itt mintha véget érne a jézusi nonviolance, az erőnemalkalmazás: Nincs itt már egyéb, mint fölkoncolni a gyilkosokat, felégetni
a városokat, mint kezet-lábat összekötözni, kéz és láb gazdáját külső sötétségre dobni, ahol
sírás és fogcsikorgatás lesz. S aztán az egész teremtéstörténetre és világtörténelemre
ráfirkálni fekete betűkkel három szót. Az első: Csőd. S a másik kettő – ugyanez a szó. Maga
az Isten is rájön arra, hogy olyasmit tervezett, ami nem lehetséges. A szeretet a teremtetlen
Isten világából való. Azt nem lehet ideplántálni. Vagy szeretet, vagy szabadság. Ha
szabadság, akkor nómenklatúrává lenni törekszik mind, aki kétágú. S azt, aki a szeretetet
választja, azt kihajítjuk a világból – Isten törvényét emlegetve, s főpapi ruhánkat
megszaggatván.
Most butaságokat fogok mondani: Nem tudok segíteni az Istennek; Jézusnak sem. Ha
egyszer az ő türelme is elfogy. Ha őbenne is kifárad a szándék. Ő sem tud segíteni magán. El

tud még menni a Golgotára. Isten nem nyúl bele. Mit érne vele, ha belenyúlna? A teremtménynek kellene cáfolnia s mondania: Nem akarunk úgy viselkedni, ahogy a nómenklatúra viselkedik. Valahol csak lennie kell ígéretes útkereszteződésnek, ahol az am ha arec –
egyúttal caddik, istennektetsző is. Ahol az igaz nép él és virul. Ahol nem a főpapi ruha s nem
annak képmutató megszaggatása az úr. Ahol Jézust s Jézus-formájú embert lát Kaifás, ott ő
ruhát szaggat.
Városmajor, 2002. november 3.
Van a magyar irodalomnak egy Jézus szándékait értő vonulata is – nagyobbára nem vallásos
versekből. Ebből a vonulatból hozok most egy gyöngyszemet. Kosztolányi, Számadás c.
szonett-koszorúját. Akkora sikoltás és Jézust-értés, hogy közelébe kerül a Virág balladának
1
Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva,
nem szégyen ez, vallj – úgyis vége van –
boldog akartál lenni és hiába,
hát légy, mi vagy: végképp boldogtalan,
Inkább egészen és kínzó-csigába,
mint félig így, alkudva oktalan,
ne félj, szamár, ki szenved, nincs magába,
vagytok ti itt a földgolyón sokan.
Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve,
templomba, kórházakba, börtönökbe
lassan vonul a roppant karaván,
siess te is oda, igaz körödbe
s - égő kanóc - lobogja velük örökre
elégedetlenség szent olaján.

3
Kellesz te még, vijjogni, mint a vércse,
nem kérdeni, szabad-e, nem szabad,
sosem kímélni a könnyet se, vért se,
a semmibe rikoltani szavad,
nem hallanak tán, ám ne menj azért se,
számodra itt még munka is akad,
mindig kell valaki, aki megértse
az utcalányt s a tébolyultakat,
Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét,
szemedben éles fény legyen a részvét,
úgy közeledj a szenvedők felé,
s ne a törtet tekintsd és csonka részét,
de az egész nem-osztható egészét:
ki senkié sem, az mindenkié.

2
Nem vagy magad – jobb néked erre, hidd
el,
sok furcsa ember néz bámulva rád,
nem üdvözöl téged, nem istenít fel,
nem göngyöli a lelkét sem alád,

4
Ki adna máskép inni a betegnek,
ha nem mi, kik álmatlanul ülünk,
támadna hívő, vértanú, eretnek,
ki egy rögeszmén részegülve csüng,

csak rád tekint fásulva, tompa hittel,
rokon közönnyel, s néha kezet ád,
de ha ezekkel a testvéreiddel
élsz majd, elámulsz. Nagy ez a család.

látnák-e a vénlányt, kit félrevetnek,
ki sírna, ha nem hallaná fülünk,
s élnének-e ők is, kiket szeretnek,
mi lenne a világ minélkülünk?

Családtalanok óriás családja,
mely a többség törvényét túlkiáltja,
komor kisebbség, szívós és kemény,

Mi lenne máskép a világ s ki lenne
az állatok irgalmas társa benne,
ki lenne hűség és mi lenne ír,

elégedettek hangos lelki vádja,
íratlan, látatlan bírói tábla,
örök, hatalmas ellenvélemény.

s ki lenne az, ki száguld éjjelente
a lámpa fényénél a végtelenbe,
csodák között s Nirvána-ködben ír?

.
5
Borús e táj. Borzaszt a forradalmár,
kinek a falba koppan szelleme,
s fia holttestén az anya, ki barbár
jaját okádja – iszonyú zene –,
aztán mit írsz, ha sorsuk írva van már,
hol tiltakozhatsz és hogy ellene?
de hát hova mehetnél? mit akarnál?
mi érdekelne még, mi kellene?
Sok pénz talán? kenyér zsíros karéja?
egy mozi-csillag rossz szalag-paréja?
vagy gépkocsi? kaland? mily nyomorék,
pezsgős ricsaj? cicázó éji réja?
az ócska élet mily rongy kabaréja,
melytől a fő zúg és a gyomor ég?
6
No lásd, maradj, árvák között az árva,
maradj közöttük, állj meg végre itt,
nem kérve semmit és semmit se várva:
ezek a te igaz testvéreid,
idézd fel őket dolgozószobádba,
adj villamosabb életet nekik,
s ha majd megéled a sok néma lárva,
a te szavad ők még megérthetik

Megértenek téged s őket megérted,
kiket sirattál, sírni fognak érted,
hisz végzetük egy nékik és nekünk,
kik eldobáltunk minden harci vértet,
nem veszhetünk el, minket kard se sérthet,
nincs semmi sem, amit elveszthetünk.
7
Igen, kiáltsd ezt: gyáva az, ki boldog,
kis gyáva sunnyogó, mindent bezár,
bezárja életét is, mint a boltot,
mert benne van a csillogó bazár,
és félti kincsét, a sok cifra foltot,
a lelke szűk, kucorgó és sivár,
rablót neszel, mihelyt gyerek sikoltott,
örökre reszket és örökre vár.
Hazája ház, barátja az erős,
hitvány rokonja az, ki ismerős,
határa kertfal, tyúkól, pincegátor,
de a boldogtalan tanyája sátor,
zászlója felleg, ő, csak ő a bátor
s a jó, csak a boldogtalan a hős.

Városmajor, 2002. november 4.
Meghalt egy nem akármilyen barátom. Tizenkét évvel volt fiatalabb nálam. Húsz éves
volt, amikor megismerkedtünk; ő diák, én meg már komoly felnőtt, pap, piarista, s a többi...
Aztán ő is megjárta a hadak útját. Az utolsó harminc évben együtt meneteltünk. Botrányosan
jó volt ez a barátság. Felhőtlen. Soha nem kellett benne nyelnem, vagy valamit
megmondanom. Elfogadtuk egymást. Két tisztelet találkozott egymással... fenntartás nélküli
tisztelet. Egészen a felesége haláláig. Sohasem gondoltam volna, hogy a súlypontja ennyire
Máriában van. Ott volt. Ő már akkor elveszett, amikor Mária még haldoklott – egy jó féléven
keresztül, rákban. Ezért ez a rendhagyó rékviem.
A szertartás után oda is jött hozzám János, s tett egy megállapítást. Kedvesen, precízen,
filológus komolysággal: Nem hiába mondta Andi, hogy vadember vagy! (Nem is Andi
mondta, hanem Sch. Márti. Andi legfeljebb gondolhatott ilyet.)
Testvéreim, Barátaim, Gyászoló közönség és közösség!
Istenem! Időközben testvérünk, aki a szent keresztségben a Károly nevet kapta, megjelent
már előtted. Időközben megkapta már új beosztását. Én nem könyörgöm Hozzád – Karcsiért.
Nem, mert én szerettem őt, és dühöngtem is eleget érte, de nem ellene. És most is szeretem őt.
De hogy kerül a csizma az asztalra? Ki vagyok én, hogy valami olyasmit mondjak neked,
pl. hogy légy irgalmas bírája? Te teremtetted meg őt. Te hívtad életre. Jobban ismered őt,

mint Karcsi saját magát. Tudod, mi játszódott le benne az elmúlt évek során, különösen Mária
halála után. Mint bíróval nem tudok semmit sem kezdeni veled.
Azt tudom, hogy minden tettünknek következményei vannak. Tudom, hogy nem babra
megy a játék. Tudom, hogy Fiad mondott olyat, hogy Bizony nem ismerlek titeket. Tudom,
hogy egyetlen földi életünk van, s azt nem lehet elmarháskodnunk. Sem a Mammon szolgálatában, sem más nem-Isten szolgálatában.
Tudom, hogy mindig felkelhettem életem folyamán, ha hasra estem. Egész szívemből
remélem, hogy lesz lehetőségem földi életem után is neked szolgálni, Országod szépíteni,
szeretetcivilizációt teremteni – odaát is.
Tapasztaltam, hogy Karcsi használható ember volt majd egész földi életében. Csak az
utolsó hónapokban vált használhatatlanná. A földi porhüvelyt levetve, nagyon remélem, hogy
egy olyan Karcsival találkozhatom majd, hosszabb vagy rövidebb idő multán odaát,
amilyennek élete folyamán, annak messze nagyobb részében tapasztaltam.
Búcsúzom tőled – csak egy időre, Karcsikám. Egy szép Babits verssel, mert piarista diák
voltál, s a versek szeretetére téged is megtanítottak ott. Úgy kezdődik, hogy Tudod, hogy érted történnek mindenek – mit búsulsz?... (A Napló olvasói kikereshetik, ha van Babitskötetük. Az a címe, hogy Zsoltár férfi hangra. Ilyen sorok vannak benne, hogy Madárka tolla
se hullik ki, hogy az Isten rád ne gondolna.
Városmajor, 2002. november 5.
Ópiumot kell-e vallás címén nyújtanunk?
Nyilvánvalóan nem. Vallás címén a valóságot kell megmutatni: mik a törvényei, mi a
rendje. Vallás címén is tilos a megtévesztés, a bódítás, akármennyire segítő szándékkal
bódítsunk is – akármiféle megtévesztő, könnyíteni akaró ópiummal.
A valóság azonban nem mindenkinek elviselhető. A valóság, a lét törvénye: a szolgálat,
az osztozás s verekedés helyett a tárgyalás. Ha ezt tesszük, élhető rend támad magatartásunk
nyomán. De valójában alig valakinek kell ez a rend – ilyen törvények árán. Ha előnyösebb
helyzetben vagyok, ragaszkodom hozzá; ha hátrányosabb helyzetben vagyok, tiltakozom
ellene. Az ellenkezőjét teszem tehát annak, ami a valóság törvénye. Igazán? Igazán, mert én
arra gondolok, amit Isten meg a Küldöttje tanít – a valóság törvényéről.
Ezzel szemben igenis a vallástól azt várjuk (tízből majdnem tíz), hogy legalizálja állapotunkat, ha előnyösebb helyzetben vagyok, s legalizálja a hátrányos helyzetem
megváltoztatásáért vívott harcainkat.
Testvéreim, az Isten jósága és irgalma végtelen. Kifürkészhetetlen bölcsességével ő már
tudja mai és holnapi gondjainknak a megoldását. Nekünk, embereknek, összesen annyi a
dolgunk, hogy engeszteljük a Szűzanyát: kérje meg szentséges Fiát, hogy eszközölje ki
számunkra a könyörületet a mennyei Atyjánál, akinek hatalma van elfordítani kegyelmével a
fejünk felől a veszedelmet. Tiszteletre méltó papbácsik hisznek az ilyen szövegek
hatékonyságában, s a hívek százezrei hallgatják vasárnaponként boldogan e megnyugtató
szöveget, s véletlenül sem mondják, és nem is gondolják a szentségtörő szöveget: Tessék már
abbahagyni ezt a süket dumát!
A fenti szöveg megnyugtathatja azt, aki parasztlázadástól tart, s azt is aki azt gondolja,
hogy meg lehet spórolni a parasztlázadást. A fenti szöveg elterel a valóságtól. Ópium. A világ
nem olyan lesz, mint amilyennek Isten akarja. A teremtés a mi szabadságunkra épült. Nem ott
dőlnek el a dolgok, hanem itt. Ha ott dőlnének el, bábjáték volna a történelem. Méltatlan
hozzánk. S méginkább méltatlan Istenhez.
Nem járunk gyónni, helyette pszichológushoz megyünk. Mért? A gyóntatónak meg
kellene vallanunk, ha vétkeztünk a törvény s a rend ellen, de mi inkább ragaszkodunk
megszokott törvénytelenségeinkhez és rendetlenségeinkhez. A pszichológus elfogadja e
ragaszkodásunkat, és vég nélkül beszélget velünk magas órabérért, s még nyugtatót is ír fel.

Tökéletes a kiszolgálás. Tökéletlenkedhetünk halálunk órájáig. Csak fizetnünk kell érte.
Fizetünk. Még mindig egyszerűbb, mint a metanoia, életünk Istenhez igazítása.
Gyónás nélkül talán még meglehetünk. Európa katolikus része aligha volt jobb, mint a
protestáns, amelyben nem volt olyan, hogy Bűneidet minden évben meggyónjad! A gyónást
talán még megspórolhatjuk, de a metanoiát nem. Nem gondolhatjuk-imádhatjuk a Pénzt. A
mégoly buzgó vallásosság mellett sem. Újra olvashatnók Mauriac regényeit. Istentörvényeit
kell vállalnunk: a segítést, az osztozást meg a tárgyalást.
Városmajor, 2002. november 6.
Hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz... öt közülük balga volt... (Mt 25,1-2). A
balgák. Óhatatlanul Vörösmarty mesejátéka jut eszembe, a Csongor és Tünde, s abban
Csongor jellempárja: Balga, ez a nagydarab földhözragadtság, ez a csupa szolgálat, csupa
jóság, Csongor úrfi hűséges vándorló társa. Nem erről beszél a mai evangélium. Eszembe jut
még egy század-eleji chanson is, abban is előkerült a balga szó.
Valahol a Volga mentén élt egyszer egy balga lány,
nem ismerte a szerelmet, s boldog is volt igazán.
Holdsugáros őszi estén kis Ninuska messze tűnt, s
valahol a Volga mélyén minden vágya teljesült.
Ez sem az, amiről a mai evangélium énekel. Itt maradt a középkorból a szentírásfordításban ez a szó, de a jelentése öt-hatszáz év alatt megváltozott. Miről van tehát szó a mai evangéliumban? Kis mustrát adok, hogyan fordították őseink ezt a szöveget. Az első a Müncheni
Kódex. Ezt alighanem eretnek husziták fordították. Nekünk katolikus keresztényként nem volt
sürgős, hogy magyarul olvassuk az Írást. A második Erdősi Sylvester János. A neve is
mutatja, hogy humanista. Ő már Erazmus hatására görög eredetiből fordít, s még lavírozik a
hitvallások között. A harmadik – Károli Gáspár, aki leteszi a garast, azaz hitet tesz már az új
hit mellett. A negyedik – a Káldy György, aki jezsuita; ő is hitet tesz a régi, a katolikus
mellett. Aztán három századon keresztül nagyjából megvagyunk anélkül, hogy újra fordítsuk
a Bibliát. De jönnek az elvtársak, s bennünket azonnal elönt a bibliát fordító buzgalom. Békés
és Dallos – szerzetesek Rómában, idehaza pedig a Szent István Társulat, meg a protestáns
Ökumenikus Tanács készítenek nagy gyorsan új fordításokat, no meg egy nagy tudományú
kálomista atyafi is egymagában: Csia Sándor, aki számomra a magyar TOB.
MK 1466
balgatagok és ildomosok
ESJ 1541
esztelen és eszes
KG 1590
bolond és eszes
KGy 1624
esztelen és okos
BD 1950
balga és okos
SzIT 1974
balga és okos
ÖK 1975
balga és okos
Cs
1978
ostoba és okos.
Mintha a 16. században megérezték volna, hogy nem illik ide ez a fordítás (balga), s lecserélték a balgát esztelenre és bolondra, de a jelenben – hogyan-hogyan nem – visszatérünk a
15. század, a középkor világába: 1950 és 1975 között három rangos fordítás is visszahozza a
középkorból a balgát, s csak a nagy tudományú Csia Sándor tud ellenállni a kísértésnek, s
fordít ostobát.
Milyenek ezek a balga lányok? Esztelenek, bolondok, ostobák? Egy szavazatom volna
nekem is. Oly módon, hogy megírtam egy jelenetet a Balgák c. drámámból. Nem új fordítást
nyújtok, csak egy lapot az életükből, melynek alapján aztán lehet szavazni a fordításra is.
BALGÁK: Uram, uram, nyiss meg nekünk!
ÚR: Igazán mondom: nem ismerlek titeket.

BALGÁK: Nem a Szeretet-Isten tetszel lenni?
ÚR: De, az vagyok.
BALGÁK: Akkor csak tessék elővenni a kulcsokat!
ÚR: Hát azt éppen megtehetem, de mire juttok vele?
BALGÁK: Kinyitod szépen, mi pedig besétálunk az ajtón.
ÚR: S odabent aztán, mit csináltok?
BALGÁK: Majd meglátjuk, ha odabent leszünk.
ÚR: Fölösleges fáradozás lenne besétálnotok, mert úgyis ki akarnátok jönni.
BALGÁK: Honnan tudod olyan biztosan?
ÚR: Hát annyira azért ismerlek titeket: a balgák nem érzik jól magukat nálam.
BALGÁK: Csináld úgy, hogy jól érezzük magunkat!
ÚR: Nem tudom.
BALGÁK: Hogy-hogy nem tudod? Mi az, hogy nem tudod? Nem a mindenható Istenhez van
szerencsénk?
ÚR: Igen, igen... de én inkább mindent-adónak nevezném magam.
BALGÁK: Nekünk úgyis nagyon jó. Hát akkor csak elő a kulcsokkal!
ÚR: Csináljatok egy vaskarikát fából, s máris mehettek befele!
BALGÁK: Te is tudod, hogy olyat nem lehet csinálni!
ÚR: Látjátok, így vagyok ezzel én is. Ha az élet törvénye, hogy olajat csak adásainkkal szerezhetünk magunknak, akkor - mindenható ide, mindenható oda - nem lehet azt másoktól
kölcsönbe kapni.
BALGÁK: Mit akarsz ezzel mondani? Nem értjük.
ÚR: Hát csak annyit, hogy hiába engednélek be titeket. Mert azt nem tudnám összehozni,
hogy jól is érezzétek magatokat idebent, és ki ne kívánkozzatok.
BALGÁK: Mi az, hogy nem tudod megcsinálni? Hiszen mindenható vagy!
ÚR: Még mindig nem értitek, hogy ami lehetetlen, az lehetetlen. Magamból és szabadnak
teremtettelek titeket. Választhattatok, hogy mit akartok: engem vagy valami mást? Engem
választotok-e, aki olyan vagyok, hogy csak szolgálni szeretek, meg odaadni azt, amim van, és
mindenképpen békességben lenni, nem ütni oda sohasem? Ilyen vagyok, és úgynevezett
mindenhatóságomban sincs módom és lehetőségem másmilyennek lennem, mint aki és ami
vagyok. Itt a kapun belül terül el az én országom. El is találnak ide mind, akiknek tetszik ez a
szolgáló, mindent-adó és soha oda nem ütő életstílus. Akiknek ez tetszik, akik ezt választották, akik ehhez szoktatták magukat odalent: az okosok! S ehhez szokván odalent, itt,
idefent ugyanazt csinálják.
BALGÁK: És te ezt még mennyországnak nevezed?
ÚR: Hát én már csak igen, nekem ez a mennyország.
BALGÁK: Hát mi nem kérünk ebből. Csak tartsd meg magadnak, meg a hülye okosaidnak!
ÚR: Jó, megtartom... Akkor szerencsés utat!
BALGÁK: Azért azt megtehetnéd, hogy segítesz tájékozódni az idefenti világban, s megmondanád, hogy merre menjünk?
ÚR: Hát hova akarnátok menni?
Balgák: Valami exkluzív helyre, ahol nem rontják a levegőt az "okosaid", ahol nem papolnak
olajról, meg adásról. Ahol jó show-kat lehet látni. Lehetnek akár vallási témájúak is, csak
izgik legyenek.
ÚR. Hát akkor, ha ezt akarjátok, akkor csak erre, balra.
BALGÁK: Nem tévedünk el?
ÚR: Biztosan nem. Ki van írva.
BALGÁK: Mi van ki írva?
ÚR: Menjetek csak nyugodtan balra, ott találjátok szép sorjában, egymás után az
S. O.-üzemeket

BALGÁK: Mi az, hogy S. O.-üzem?
ÚR: Hát Lucifer üzemelteti őket, s manapság már mindent rövidítenek, a Sátán Országa
üzemeit is.
BALGÁK: No de ilyet… És van belőlük többféle is?
ÚR: Persze, van belőlük mindenféle, igények és ízlések szerint.
BALGÁK: Melyiket ajánlod nekünk?
ÚR: Azért az egy kicsit sok lenne. Egyiket sem ajánlom, de azért ahogy elnézlek titeket,
nektek talán leginkább az első lenne a megfelelő. Egyébként ez a legkedveltebb és a legnagyobb is közülük.
BALGÁK: Biztosan megismerjük?
ÚR: Igen, ki van írva: Észak-atlanti Bár, belépés felekezeti különbség nélkül - keresztények,
ateisták, a New Age hívei, mindenki szívesen látva.
BALGÁK: Ez jól hangzik. De biztosan nem tévedünk el?
ÚR: Óh nem… Sajnos, már régen eltévedtetek.
*
Délelőtt fiatalok voltak nálam kétórás, kérdő mondatra felelős misén. Felolvastam nekik
is e jelenetet, s utána mindegyikük mondhatott egy szót: minek tartja ő a balgákat: A szavazás
eredménye: tudatlan, megtévedt, felkészületlen, eltévedt, felelőtlen, elveszett, vak,
szórakozott, esztelen, előre nem látó, pancser, útját még meg nem talált.
Az evangéliumokban, Jézus szótárában az az okos, aki ad. S aki ad, annak van olaja. A
balgáknak nincs olajuk, mert nem adtak, nem is okosak. Aki nem ad, azt Jézus nem ismeri. Az
ország, amelyről beszél az adás országa, ebben az országban helyük csak az okosoknak van.
Két következtetést vonnék le mindezekből. Az egyik: nem lehet szocialistából átigazolni
kapitalistába. Ezen szabad elgondolkodniok azoknak is, akik a templomainkat messze
elkerülik. Magunkhoz, hívőkhöz szólva: nem lehet elvonatkozni az adás, nem-adás csúf föld
dolgaitól, s kitérni előlük egy adás-független mély vagy magas lelkiség, ezotéria, misztika,
Mária-jelenések, zarándoklatok és akármilyen vallási cselekmények világába. Isten
alapvetően nem a jámborságunkra, hanem az életünkre, a tetteinkre kíváncsi.
Ez az olajtörténet is summája az evangéliumoknak, miként az egy dénár is az. Magyarul:
oda kell adnom azt, ami fölötte van az egy dénárnak; annak, ami rám jut, esik. Hogyan s
mikor? Amikor hat és fél milliárdra vágják szét az emberiség javait. Ekkor kell megelégednem azzal, ami nekem jut. Kiváltság és kivételezés nélkül. Mert Marxnak igaza van,
amikor a tőkéről mesél. És a francia forradalomnak is igaza van, amikor egyenlőséget ír a
zászlóra. És Jézusnak is igaza van, amikor azt mondja, hogy ő a kereszténységet arra találta
ki, hogy legyenek tanítványai, akik az ilyesféle dolgokból – háborúk meg forradalmak vérözöne nélkül – valamit megvalósítanának. Ez az egyik.
A másik pedig az, hogy Istennel nem lehet kitolni, csak sajátmagunkkal. Nem kell neki
megcsinálnia a poklot, megcsináljuk mi saját magunknak, ha nem arra használjuk fel az
életünket, amire kaptuk. Lehet úgy élni, hogy nincsen, nem lesz olajunk. De ennek következménye van. Az, hogy az Isten és Jézus nem ismer meg bennünket. Mert balgák, mert
pancserek vagyunk. S az S. O.-üzemekben félő, hogy tönkre megyünk. Theo-morf lények
vagyunk. Nem disznó-morfak. Erről mondok egy igaz történetet.
1955-ben vagyunk. A helyszín a Kozma-utcai Gyűjtő fogház. Előadók keresnek fel. Így
hívják azokat az ávósokat, akik előkészítik az újabb begyűjtést. Már mint a szabad népét.
Akik engem keresnek, azok majd ’56 tavaszára állítanák a népbírák elé jelöltjeiket: a népi
demokrácia megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének vádjával – a második Bulányiperben. Vagy hatvan személyt sikerül nekik összegyűjteni – ott voltam a tárgyaláson, mint
rab, s mint tanú. Az előadó urak velem nagyon barátságosan beszélgetnek, hisz engem már
kipipáltak. Jól bespejzoltam: életfogytot kaptam. Meg is dicsérnek: Hát Bulányi mester, a
vetés kizöldült, s említik sorban nekem az újabb bevarrandókat, akikre nekem emlékeznem

kellene... De ezek az előadó urak nemcsak velem óhajtnak beszélgetni, hanem a Gyűjtő
fogház egyéb érintett lakóival is. S nagyon értékes az idejük, ezért összeszedetik az
érintetteket, s azoknak várakozniok kell, amíg sor kerül rájuk. Én is várakozom. Rab módjára.
A rab úgy várakozik, hogy fal mellé áll, kezét hátul összekulcsolja, a homlokával pedig érinti
a falat. A rabok becses jószágok, nem magukban várakoznak. Mindegyikükre külön őr
vigyáz. Rám is. Az én őröm unatkozik. Tisztában van velem. Tudja, hogy ki vagyok. Na nem
valami mélyreható az ismerete. Csak azt tudja, hogy katolikus pap a rab. Nem nagy szám ez.
Annyi volt belőle ott, mint a nyű. Akkoriban még kevesen voltak közülünk, akik paroláztak az
ellenséggel.
Szóval az őr unatkozik, s megszólításával tűntet ki. Elmondja nékem, hogy ő bizony nem
jár templomba, hanem helyette inkább kimegy a strandra fürödni ebben a jó nyári melegben,
stb. Én meg állok a fal mellett, és összeszedem minden bátorságom, s mondom: A templomba
imádkozni megyünk. Az imádság nem közönséges, hanem magasrendű szellemi teljesítmény.
Nagy melegben bemenni a vízbe – tud a disznó is. Vártam, hogy mi lesz. Semmi sem lett.
Csak a további diskurzus abbamaradt.
1955-ben vagyunk. Még csak tíz éves a népi demokrácia. Az őrök olyan harmincasok.
Járhatott az én őröm is gyerekkorában templomba, hittanra is. Gondolkodóba eshetett. A
szemináriumon az osztályharc felől ragadták meg a kérdést: Te vagy a Jani, ha elkerülöd a
templomot! S eljutott odáig, hogy bennünket egzecíroztatott, meg hogy bement a vízbe,
amikor meleg volt.
Városmajor, 2002. november 7.
A fiatalok miséjén nem sok időt töltöttünk a balga szüzekkel. Volt kérdő mondatunk: Kelle bérmálkoznunk? A jelen levők 15 és 25 év közöttiek. Páran bérmálkoztak már, a többség
nem. 10-15 éves korukban keresztelkedtek meg, majd lettek első áldozók, ahogy megérett
bennük erre az igény. A püspöki pofonért, meg csak azért, mert kell, nem akarnának
bérmálkozni. De ha szükségét érzik majd egy újabb vallási feltöltődésnek, akkor majd
jelentkeznek. Ezek a fiatalok, azt hiszem, elkötelezett keresztények, vagy legalább is annak
készülnek lenni. Üres cselekményekre nem akarnak igent mondani. Van ilyenről is tapasztalatuk.
Jézust úgy kellett a tanítványoknak megkérniök, hogy tanítsa már őket imádkozni. Nem
hitbuzgalmi egyesületet hozott létre a Tizenkettővel. A mennyei Atya akaratának a teljesítése
s ennek a hogyanja – volt a vándorfőiskola egyetlen tantárgya. Erről a teljesítésről szól a négy
kánoni evangélium 90 fejezete. Nem a vallási cselekményekről, aminő a bérmálás is. A
vallási cselekményekről két mondat szól: megkeresztelve őket... (Mt 28,19) és ezt tegyétek az
én emlékezetemre (Lk 22,19). 90 fejezet nem vallási cselekmény és két mondat vallási
cselekmény – ez az arány.
Az evangélium jóhír az országról, amelyben szeretni fogjuk egymást. Helye van benne a
vallási cselekménynek is, ha a szeretet szolgálatában áll. Mennyi vallási cselekményre van
szükségünk? Azt hiszem, hogy sokra, nagyon sokra. Csak fel kell készülnünk rá. Nekem a hét
szentség is kevés. Ha gyermek születik, befogadó liturgiát csinálok neki. Egy bensőséges
szentmisében apa és anya, testvérek és barátok, a szülők közösségének tagjai imádkoznak
Isten legcsodálatosabb ajándékáért, a gyermekért. Bensőségesen, ahogy tudnak. Ilyenkor
nagyon tudnak.
Az első nemzedéknél csináltam liturgiát diploma-megszerzéskor. Mindig készségesen
csinálok ilyesmit ott, ahol megfogalmazódik rá az igény. Ezüstmisémet a legnagyobb titokban
tarthattam csak meg, zárt templomajtók megett, de megtartottam Pécelen, Bandi bácsinál.
Épülésemre szolgált. Bizonyára nemcsak nekem. Tizenketten voltunk csak, s majd a fele
börtöntöltelék.. Ha házas lennék, s nem pap, bizony tartanék ezüst- arany- s gyémántlakodalmat – nagy batyubállal összekötve. Ha van Lélek bennünk, aki bensőségesen imád-

kozik bensőnkben, akkor ünnepet tudunk teremteni. A liturgia, a szentség – ünnep. Nem tud
elég lenni belőle. Boldogan ünnepelnék sokkal többet, mint amennyire módom van.
Városmajor, 2002. november 8.
Van egy frissen szerzett – több is –barátom. Már második éve barátkozom vele. Váci.
Eljön az adyligeti miséimre. Olvassa a Naplót, s visz belőlük Dabasra Bisztrai Laci bácsinak
is, akinek igaz és régi tisztelője, fiúi barátja. Azt mondja Péter, mert ezt a nevet kapta a szent
keresztségben, hogy van neki egy képzőművész barátja, aki ért az égetett domborművekhez, s
Péter szeretne emléket állítani a váci egyházmegye elmúlt félszázada hőseinek, mondjuk, hat
kiemelkedő papi alakjának, a félszázados diktatúra meghurcoltjainak, Jézus igaz és
elkötelezett tanítványainak..., stb. stb.
Nagyon szépen megkonstruáltuk a névsort. Lenne benne két internált püspök, két
börtöntöltelék pap, egy ferences barát – nem ismerem ugyan, de barátom szerint egész Vác
szerette –, s egy plébános, akit Bokor-tevékenysége miatt kényszernyugdíjaztak életereje
teljében. Összeállítottunk egy olyan névsort a váci egyházmegyéből, amely hirdethetné, hogy
volt egy nem beszervezett, egy hősi, ellenálló egyház is, amelynek a hatalom természetesen
megfizetett. Ez a fizetség az, amelyik arra indítja a hálás utókort, hogy ha nem is ércbe, de
legalább égetett anyagba ( kerámia, kisplasztika) örökítse emléküket. S Péter úgy gondolta,
hogy Somogyi Győző a művész-pap fogja méltatni a művészt, én meg méltatom az égetett
domborműbe öltöztetett hat egyházi férfiú jelentőségét. Győző igent mondott, én meg még
inkább.
Amikorra mindezt ilyen szépen megterveztük, addigra a kiszemelt művésznek inába szállt
a bátorság, vagy szebben kifejezve a dolgot, úgy látta jobbnak, hogy ő inkább lemond erről a
feladatról. Ez azonban Pétert nem verte földhöz, szerzett egy másik művészt, aki majd
megvalósítja – kiégeti – terveit. De mivel ez még odébb lesz, ezért – hogy ne maradjak
kihasználatlanul – ha már egyszer elvállaltam egy ilyen váci szereplést, fölhasználna engem
Péter másra is, ha kötélnek állnék. Van neki egy Domin Károly nevű művészbarátja, aki
mostanában kiállít ugyancsak Vácon, méghozzá MAGYAR NÉPI IMÁDSÁGOK SZENTJEI
témában. Ennek a kiállításnak a bevezetését vállaljam el. Mit nem vállalok én, ha beszélni
lehet, és azt mondhatom, amit akarok? Elvállaltam, s november első szombatján délután
megvolt a váci művelődési központ Kassai Vidor Galériájában a kiállítás. Még le se kellett
utaznom érte Vácra... mert amúgy is Vácott volt dolgom. Ez a szombat volt a Pótkávé nevű
közösségem havi találkozójának ideje, s ebben van két váci testvértag is. Elhatároztuk, hogy
nem Nagyorosziban, nem Budapesten, nem a Meleges hegyen, hanem Vácon találkozunk.
Három órakor szentmisébe fogtunk, félötre be is fejeztük, mert közel egy óráig tartott a hívek
(nyolcan voltak) körben-imádkozása a homília tárgyában és után, s háromnegyed ötre már a
Galériában is voltunk, ahol népes közönség s az intézmény igazgatójának jelenlétében
mondtam el az alábbiakat.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm azokat, akik eljöttek Domin Károly szobrászművész
jelen kiállítására. Én úgy kerültem ebbe mint Pilátus a Krédóba: Kaifás szólt Pilátusnak, hogy
segítsen már neki eltakarítani Jézust az útból. Domin Károly szólt a barátjának, Inczédy
Péternek, hogy segítsen már neki ezt a kiállítást megcsinálni. Inczédy Péter pedig szólt
nekem, hogy méltassam már, ami itt látható. Mivel bíztatott Péter, hogy lesz itt olyan is, aki
ért a művészethez, elvállaltam a feladatot. Bízva abban, hogy nagyon nagy kárt azért nem
teszek. Egy hónappal ezelőtt leírta nekem papirosra Péter, hogy a kiállítás címe: Magyar népi
imádságok szentjei. Erről már kell tudnia valamit mondani egy magyar szakos piaristának.
Mond is.
Az evangéliumokban nagyjából kétfélét találunk: csudát meg teológiát. Ez utóbbiról
vitáznak az írástudók. De a népet, s benne a mi népünket is, a tudós viták mérsékelten érdeklik. Annál inkább érdeklik őt a csudák. Ezért a múltból, az egyház történetéből ki is emel

egyes személyeket: emlékezik a használható emberekre. Nem Szent Ágostonra, nem Aquinói
Szent Tamásra, nem a teológiai summák készítőire. Ezek nem használnak neki. Hanem az
egyház első századaiból emlékezik Szent Kristófra, aki segít biztonságban hazaérni, ha útra
kelünk; Szent Orbánra, aki vigyáz a szőlőnkre
Öreg Orbán, hogyha napos, szőlősgazda nektárt tapos.
De ha esik szapora, ecet lesz csak a bora.,
Szent Flóriánra, akinek tűzoltó a mestersége. Az egyháztörténelem későbbi századaiból
emlékezik Szent Rókusra, aki a pestis ellen védelmez, meg Páduai Szent Antalra, aki máig
nem ment ki divatból, s neki ajánlunk fel valamennyi forintot, hogy valami kedvelt jószágunk
megkerüljön, ha már elveszett. Ilyenkor már igaz a hivatalos meghívó szövege: nemcsak népi,
hanem urbánus, azaz egyetemes magyar fohászok is szállnak Isten felé.
Mivel személy szerint nekem nincsenek Szent Antal ügyleteim, maradok a magyar népi
imádságok szentjeinél. Annál is inkább, mert e témában hátha tudok valami olyasmit mondani, ami valakiknek esetleg még újdonság. Arany János kortársa volt Erdélyi János, irodalmár, filozófus. Van neki egy dédunokája, olyan korombeli kislány, Zsuzsa. Egy negyedszázada ez a Zsuzsa írt egy könyvet: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Alcíme: Archaikus népi
imádságok. Ilyen imádságból való a cím is, melynek jelentése nem archaikus magyar nyelven:
felmegyek a hegyre, a lejtőn meg lejövök róla
Ezt az egyet megmutatnám. Elmondta 1970-ben Erdélyi Zsuzsának Benke Jánosné, Benedek Rozália, aki született 1906-ban egy Diószén nevű községben, mely a messzi Moldvában található.
Hegyet hágék, / Lőtőt lépék / Kő kápolnicskát láték,
Belül arannyas / Küel irgalmas
Szent Világ Úrjézus Krisztus benne lakik vala.
Aran hajával leeresztvel, / Aran könyveivel kicsordulval,
És aran szekálladval kitépvel.
Eljöve Szent Világ Úristen és megkérdeztén:
Mié’t ülsz itt Szent Világ Úrjézus Krisztus
Aran hajadval leeresztvel / Aran könyveidvel kicsordulval,
És aran szekálladval kitépvel?
Azé(r) ülök itt Szent Világ Úristen
Várom a harangokat megkonduljanak, / A bűnösök ide folyamoggyanak,
Bűnbánatot tarcsanak, / Szent asztalomról táplálkoggyanak,
Hogy örök életet éljenek.
Aki eztet elmongya eszte lefektibe, / Reggel felkeltibe,
Testye beteg, / Lelke készül,
Boldog mennyország ajtaja nyitul áment.
Ezután következett a műítész, Feledy Balázs művészeti méltatása, majd a rendezők
kérésére – nagyon megtetszhetett nekik ez az archaikus nyelv s talán a rajta mondott imádság
is – még felolvastam még egy archaikus imádságot, amelyet 1891 előtt jegyzett fel Kámány
Lajos egy Szegedről Szőregre járó koldus ajkáról:
Én kilépök Én házambú Föltekintök Magos mönnyben.
Ott látok egy’ Kis kápolnát. Kívül aranyos, Belül irgalmas
Abba’ vagyon Krisztus urunk, Térgyig vérbe’ Könyékig könnybe’.
Előtte ál’ Két próféta. Mönynyetök el Most próféták
A fekete Fő’d színire, Hirdessétök Mindönkinek.
Ó’, Évának Fijaji, Eszt mögillik Hallani.
Jézus előtt Állani, Térgyet – fejet Hajtani!

Első asszony Anna asszony, Márija szülő. Kis Jézuska
Kajifásnak Udvarába’ Kű oszlophon Kötöszteték;
Vas ustorral Ustoroszták, Tüvisökkel koronászták
Őjjed, őjjed Az embört! Én nem ölöm Itélöm.
É hun gyünnek Anygyalok A mönynyeji Szép ’ászlók!
Kik poklokat Föltörték, A szent vérit Fölszötték.
Öt ezör, mondom, Hat ezör, mondom, Hét ezör, mondom: Bizonyomra mondom:
Hogy a ki eszt Napjába’ Háromszó Elmonygya,
Vélem gyün az Örök dücsőségbe!
Volt utána egy kis poharazgatás is. Azon egy hölgy elmondta nekem, hogy Szigetről
(Máramaros) való. Voltak közös piarista ismerőseink. Annak folytán, hogy Szigeten 1940-ben
újra kezdtünk tanítani – húsz év szünet után. Jól éreztem magam ezen a rendezvényen.
Volt ennek a szereplésemnek egy rég nem tapasztalt, számomra sajátos íze-vonása. Nem
volt pajzzsal, dárdával jellege. Olyan lehettem, mint valaha... a múlt század első felében, meg
még később is... amikor még nem voltam az egyház ellenségének kikiáltva, A börtönből
szabadulásom után is, egészen 1982-ig én minden vasárnap templomban misézhettem,
prédikálhattam. Ettől a lehetőségtől megfosztva – idegen testté tettek saját egyházamban. El
lettem némítva, ahogyan a börtönévek alatt voltam, s előtte egy fél éven keresztül, amikor
kihajítódtam az egyházi keretből... ’82 után már minden szereplésem lefojtott. Akár a
Professzorok házában aranymisézek, akár Adyligeten vasárnap esténként, ahol a misém meg
sincs hirdetve: szedjem én össze, akik engem hallgatni akarnak! Ebből jön a pajzzsal,
dárdával gesztus: én, akit kitaszítottak és most is kitaszítva tartanak..., stb. stb. Itt és ezúttal
más volt a levegő. A Váci Hírlap beszámol róla SZENTEK AZ EGYHÁZ ELSŐ
SZÁZADAIBÓL címmel. Igen, itt volt közöttünk egy piarista tanár, s beszélt az egyház
szentjeiről. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Tetszett nekem nagyon ez a szerep: itthon
vagyok az egyházban.
Meddig lehet ez a szerepe valakinek, aki Jézus tanítványa? Azé a Jézusé, akit Kaifás
vezénylése mellett sorbapofoznak és körülköpdösnek. Javíthatatlan vagyok. Már megint itt
van a pajzzsal, dárdával. Elválaszthatatlan tőlem, levakarhatatlan rólam.
Városmajor, 2002. november 9.
Felolvastam az alábbiakat október végén Inárcson:
Herbigny francia jezsuita 1930-ban szenteli a Szovjetunióban a titkos püspököket. S
azóta, a Szovjetunió felbomlása után is, folyamatosan vannak az egyháznak titkosan felszentelt püspökei – ezen a tájon is. Az egyik szenteli a másikat, s a Vatikán még nem vetett
véget ennek a folyamatnak.
Kolakovics horvát jezsuita 1945 tavaszán Debrecenben jár, s azt tanítja nekünk, hogy
szovjet fennhatóság alatt az egyház csak kisközösségekben tud fennmaradni. Elhiszem neki,
és létrejönnek a Bokor kisközösségei.
A magyar bíborost 1948-ban elfogják, elítélik, végül is kénytelen elfogadni a kiutasítást
hazájából. Az egyház hitvalló papjai pedig hazánkban is megtöltik a magyar börtönöket – 25
éven keresztül, egészen a 70-es évek közepéig.
Mindszenty 1975-ben meghal, s helyére a kommunista diktatúra bizalmát élvező Lékai
Lászlót nevezi ki a Vatikán bíborosnak. Vezetése alatt a magyar püspökök 1980-tól kezdve
nem szentelhetik pappá a Bokorhoz tartozó kispapokat, mert a Bokor tagjai – a jézusi
mindenkit szeretésre hivatkozva – megtagadják a fegyverviselést, s ezért börtönbe kerülnek.
Lékai László és püspöktársainak mai utódjai alatt ez a helyzetünk a 89-es politikai
fordulat után is változatlan marad. Olyanokat kellene vallani, hogy Szent István, Szent László
szentsége háborítatlan maradjon! Nem tudok... E fordulatot követően hamarosan megkeres

egy titkosan felszentelt püspök azzal, hogy ő hajlandó a Bokor számára papot szentelni.
Megkérdezek kivétel nélkül minden csoportvezetőt – tehát aki kisközösséget vezet, népet tud
együtt tartani, s ezt hosszú idő óta állhatatosan csinálja – kívánja-e hogy pappá
szentelődjenek. Azok közül, akik kívánták, ismeritek A. testvérünket, aki 1972-től, tehát
szentelése idején már húsz éve vezet csoportot.
Jó két esztendővel ezelőtt F. testvérünk szólt, hogy tegyem meg a szükségeseket annak
érdekében, hogy Z. és J. is pappá szentelődjenek. A lépések megtörténtek, s a szentelés két
tanúja, A. és én, tanúsítjuk nektek, testvéreinknek, hogy az egyház egy titkosan felszentelt
püspöke őket pappá szentelte.
Ha valaki erre azt mondaná, hogy itt valami hiba van a kréta körül, azaz rendetlenség van
a dologban, mert van a világon Zs. és M. is. Azt mondanám neki, hogy menjen el Szabolcsba,
s lásson görög szertartású római katolikus papokat, s azoknak is van feleségük. Ezek a
titkosan felszentelt püspökök mindenkit görög szertartású papnak szentelnek fel. Minden latin
szertartású misézhet görög szertartás szerint. Ha tud. Minden görög szertartású misézhet latin
szertartás szerint. Ha tud. Z. és J. görög szertartású római katolikus papok lettek, akik
misézhetnek latin szertartás szerint is. Zárójelben: misézhetnének görög szertartás szerint is,
ha tudnának. De nem tudnak. Elég nehéz volt nekik ezt a latin szertartást is megtanulniok.
Tanúsíthatom, mert budaváriban gyakoroltak.
Láthatjátok, testvéreim, hogy az egyház két pákát tart a tűzben. Az egyik pákát úgy
hívják, hogy egyházmegyés papság. Ezeket nem titkos püspök szenteli pappá, hanem
egyházmegyés püspök. A. vagy Z. vagy J. hiába mennének el a felsőkocsordi vagy
alsókocsordi plébánoshoz azzal, hogy engedje már őket templomukba misézni. Azt mondaná,
hogy megkérdezi a püspököt, az egyházmegyeit: tud-e arról, hogy ti papok vagytok. Nem
tudna az semmit. J. és Z. azoknak a közösségeknek a szolgálatára lett felszentelve, akik
igénybe veszik szolgálatukat. Ha nem vennétek igénybe, akkor majd miséznek a
családjuknak.
Egy szót a jövőről. Egyelőre úgy látszik, hogy marad minden egyházunkban úgy, ahogy
van. Vannak az egyházmegyés püspökök, meg vannak olyan Jézus nyomában tájékozódó
kisközösségek, akiket a püspökök gyomra nem emészt meg. Jövőnk nekünk akkor van, ha van
kisközösség. Kisközösség pedig akkor van, ha van aki össze tudja tartani őket. Ez az
összetartani tudás a valami. A papszentelés nagyon egyszerű: a püspök imádkozik, és beolajozza a papjelölt fejét meg kezét. Ez nem nagy valami. Egyszer kell csinálni nem egy
esztendőben, hanem az élet egészében. De egy kisközösséget táplálni, őrizni – azt nem elég
egyszer csinálni, azt kell végig és minden héten, amíg csak ásó és kapa el nem választja őket
egymástól. Ha lesz ilyen csoportvezető, akkor szólhat akárki: Lásd, mink van nekünk. Nem
szólnál már annak pispeknek érdekünkben, hogy olajozza már be a fejét meg a kezét? De –
mondanám. Ha viszont közben megkapnám a magam behívóját, akkor szóljatok A.-nak.
Hogyha ő is behívóra érik, akkor majd ő megmondja nektek, hogy kinek kell szólnotok.
Városmajor, 2002. november 10.
Mi a talentum?
Jézusnál a kulcsszó: az Isten Országa. Istennek – ez a dolga. Jézus az Istennek dolgozik.
Azt dolgozza, hogy próbálja megnyerni az embereket az Isten ügyének, ami pedig az Isten
Országa. Mindenképpen így van. Ha azzal kezdi Jézus a példabeszédet, hogy hasonló a
mennyek országa... ha nem. A jelen példabeszéd lukácsi párja a mínákról, s nem a talentumokról beszél, de ugyanazt mondja, mint a most hallott példabeszéd. S ez a lukácsi példabeszéd úgy indul, hogy azért mondja Jézus, amit mond, mert hallgatósága azt gondolja, hogy
azonnal és égi tüneményként, zsinórpadlásról leeresztve, de csak meg kell jelennie már (az itt
szereplő anaphainomai ige a megpillanthatóságra, az Ország felvillanására utal) annak az
Országnak. Nem kell megjelennie, felvillannia, megpillanthatóvá válnia. Nem úgy verik a

cigányt. Az Isten nem tudja leereszteni a zsinórpadlásról. Nem tudja elénk rakni azt, mint
bűvész a kabátja ujjából. Az Isten már talán millió éve dolgozik rajta, Jézus is most készül –
meghalni érte, mert neki sem sikerül idevarázsolnia az Országot. Nekünk is dolgoznunk kell
érte. Nélkülünk nem jut előre az ügy, mert belőlünk épül, ha épül.
Jézus szedheti hasonlatait, példabeszédeit az építészet, a mezőgazdaság vagy akár a
pénzügyi élet területéről, beszélhet aratásról, hálóról, mely halat fog, vagy pénzváltó
asztalokról – nála mindenképpen az Isten Országa a tárgy. Egy könyvű, és egy ügyű ember ő,
s mindennél veszedelmesebb. Szerelmes a Jóistenbe. Állítsátok meg Arturo Uit! Nem lehet
Jézust sem megállítani. Ahhoz még a főpapok sem értenek. Vagy csak ők. Gyilkolnak. De ez
sem megoldás. Suttyó srácok, Péterek, kezdenek majd szembepofázni a gyilkosság után a
főpappal arról, hogy ők bizony csak az Istennek engedelmeskednek, főpapoknak nem. Mi
tehát az Országot építeni akaró Jézus szerint a teremtő Isten terve s elgondolása? Hát csak az,
hogy az legyen a Szentháromságon kívül is, ami belül van. Hogy a két világ tökéletesen össze
tudjon olvadni. Mi a Szentháromság? Szeretet-civilizáció. Segítenek ott egymásnak.
Osztoznak ott egymással. Megtárgyalják ott az ügyeket: nem verekednek. Tisztelik egymást,
megbecsülik egymást, szeretik egymást. Jó véleménnyel vannak egymásról. Ahogy fent, úgy
lent! – mondja hétezer évvel korábban Hermés Triszmegisztosz. A talentum pedig akármit is
jelent a pénzügyi életben, Jézus példabeszédében az ember legistenibb képességét, az Isten
Országát építeni, a szeretni tudást jelenti.
Az ujjbegyünk sem egyforma. S nem az ujjbegyünk a legértékesebb az emberi személyiségben. (Legfeljebb a rendőrnek, kinek ujjlenyomatokból állhat a világ,) Az sem
egyforma, mert Isten egyedi példányai vagyunk. Nincs kettő belőlünk egyforma. Szebb vagy,
mint én. Okosabb vagy, mint én. Jobb vagy, mint én. De én se vagyok talán a legcsúnyább, a
legbutább, a legrosszabb. Mindegy, hogy milyennek sikeredtem. Olyan vagyok, amilyen.
Hogy inkább gépészmérnöknek való vagyok, vagy éppen magyartanárnak, az aztán végleg
nem számos, azaz nem perdöntő. Nem, mert mind a kettőnek csak az a dolga, hogy szeressen.
A példabeszéd idegenbe készülő embere háromféle embert ismer: erő, tehetség, képesség,
rátermettség alapján: ötöt, kettőt és egyet érőt. A példabeszéd a pénzügyi életről beszél.
Hogy ott hogyan valósul a növekedés, nemigen tudom, mert más lévén szakmám,
istenigazában még nem próbáltam pénzt csinálni (to make the money). De ott is biztos, hogy
csak az megy, amit csinálnak. Magától a pénz sem fial. De Jézus sem pénz dolgában, ha- nem
szeretet dolgában utazik. S ezen a téren is érvényes az, ami általános érvényű: ha működtetjük
azt, amink van, megduplázódik. Ha valakit szeretek, s elfogadja, hogy szeretem – akkor
ketten leszünk. Ha kettőt szeretek, akkor négyen. Ha ötöt, akkor tízen. Különös matematika.
Teréz anyánál is megfigyelhető ez a terjedési sebesség. A magyar piaristáknál is ez volt a
helyzet két századon keresztül (amíg szegények voltunk, amíg nem volt nagybirtokunk, amíg
igazán szerettünk). Csinálni kell, és csinálni és csinálni.
A szeretetnek is van természetrajza. Epidémikussá tehető, azaz az egész országban
elterjeszthetővé, járványossá. Van teljes szeretet is. Én sajnos még nem próbáltam ki. Csak
azt, ami nekem van. De ha kipróbáltam volna, akkor tapasztalhatnátok annak járványszerű
erejét. Magam csak egy személyem méretű-jellegű szeretetet tudtam kipróbálni. Az államvédelmi és az egyházmegyei hatóságoknak támadt tőle gondjuk. Mind a két hatóság eljutott
egy harmadikhoz is – nagy bajában – segítséget kérni. Vatikánnak nevezik e harmadikat, mert
van, aki és ami nem veszhet el Jeruzsálemen kívül – mondta és gondolta Jézus.
Mindegy. Hűségesen kezeled a pénzt? Ha igen, akkor ennek fejében sokat bíznak rád. Hol?
Odafent, mint idelent. Idelent mint? Sok-sok lélek bizalmát. Odafent mit? Ugyanezt? Nem
találgatom. Csak egy a biztos. Mi? Bemehetek Uram örömébe. Hát ez mi? Én azt hiszem,
hogy az Isten világának, a Szentháromságnak egy Jézus szívéről fakadó neve. Abból szakadt
ki. Jézusnak nem szentháromságtana van, hanem uramöröme-tana.

Az egy talentumos ember viszont csinálás helyet filózni kezdett: hiba van az Istenben;
nem úgy működnek a dolgok, ahogy ő képzeli – így hát rám ne számítson. A képek a
gazdasági élet köréből származnak, de jól kifejezik a tökéletes elégedetlenséget Istennel
szemben: Nem lehet Isten országát csinálni. Jézusnak se sikerült. Neked sem sikerülhet,
kedves prédikátor barátom! Inkább tanulmányozd a pszichológiát, s osztozási vagy akárminő
esetlenségeid-ötlettelenségeid és megátalkodott megszállottságod és megkötözöttséged helyett
vedd már egyszer észre, amit mindannyian mondunk neked már vagy tíz éve – hogy mire
képes az ember és mire nem. Már évezredek óta papolnak üdvről s beavatásról. Nem veszed
észre, hogy egyre rosszabbra alakulnak dolgok?!
Ez az egy talentumos – istenkritikába fog. Nem lehet erőltetni azt, ami ellen az ember
minden íze tiltakozik. S ezért nem is érdemes bárkire is alkalmazni az egy talentumos ember
vádjait. Sem Istenre, sem emberre! Miféle vádakat? Hát a könyörtelenséget, a keménységet, a
vetés nélküli aratást, az ültetés nélküli szüretelést. Mert minden igazolható ott, ahol nem
fognak hozzá a dologhoz. Még Istenből is hülyegyereket tudunk csinálni, ha tervei
megvalósítása helyett a magunk magán és kapitalista mennyországunkat építgetjük.
Hát nem lehet az Istennek azt mondani: Fogd, ami a tiéd! Miért? Csak azért, mert ha
nincs üdv, akkor pokol van. S ha nincs beavatás, akkor kupleráj van, s még annál is rosszabb.
Ezt a fogd, ami a tiéd-féle hangot Jézus nem viseli el. Az embernek nincs joga szembepofázni
Istenével. Azért nincs, mert nem az ember csinálta a világmindenséget. Azért nincs, mert nem
az ember – az Isten. Azért nincs, mert nem vagyunk egy súlycsoportban. Az ember csak egy
maga megszerkesztette Istennel lehet egy súlycsoportban. Annak magyarázhat, amit akar. De
azzal szemben aki van, akinek a neve: AKI VAN – nincs pofázni valója. Azzal szemben csak
Sámuel szavát mondhatja: Szólj, Uram, hallja a te szolgád. Azzal szemben csak a vámos
imáját mondhatja: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek! Az ilyen szövegek tisztítanak és
perspektívát adnak. Arra, hogy hol és mit dolgozzak. A szembepofázás csak arra jó, hogy
elégjek nyomorultul a Mammon szolgálatában végzett, hajnaltól éjfélig tartó munkában.
Dolgozni kell az Isten munkáját: to ergon tou theou. Jézus nem a názáreti ácsműhelyben
találta meg az ergon tou theou-t, hanem akkor, amikor elhagyta azt. Amikor kilépett a
bérmunka világából. Nem lett a dolga tőle kevesebb: időnként enni sem volt ideje. És mindig
kikerült, ami az asztalra kellett. Neki is, a Tizenkettőnek is.
Aki pedig ezt nem érti, attól elveszik, amije van. Ha ötnek a birtokában nem értené, akkor
az ötöt. Az egy talentum – az istenországabeli létminimum, amit mindenki bölcsője fenekén
talál. Aki ezt is elássa, attól elveszi Isten ezt az egyet is, és odaadja annak, aki az ötből tízet
csinált. Hogy az se legyen neki, ami volt. Miért? Azért, mert aki szembepofázik az Istennel,
ahelyett hogy tenné azt, amire teremtette őt, az nem csinál semmi Isten szemében érőt, s ilyen
állapotában hamar elkapja grabancát az ördög, azaz a Mammon, aki majd megmagyarázza
neki, hogy mire kell felhasználnia az életét. Mire? Az ő szolgálatára! Arra, hogy minél
vastagabb legyen a pénztárcája. Arra, hogy megtanulja: Mi Urunk a pénz!
S ki kapja meg talentumát? Az, akinek már tíz is van. Minek neki? Ő tudja azt
kamatoztatni. Ő, aki nem ássa el. Ő, aki még járványossá teheti a szeretetet, az országot és az
ergon tou theou-t. Hogy minél több talentuma legyen annak, aki tudja, hogy mire való a
talentum.
Nemcsak talentum-elvétel a következménye a talentum-elásásnak. A talentum-elásót ki
kell dobni a külső sötétségre. Ott a helye, nem az Isten világosságában. Nem az Istennél,
akinél ő okosabb akart lenni. A külső sötétségben pedig sírás lesz és fogcsikorgatás. Ez a
formula hétszer is előkerül az Újszövetségben, és mindig Jézus ajkára adva. Ez a formula hat
ízben Máté evangéliumában olvasható, Lukácsnál egyszer, Márknál és Jánosnál egyszer sem.
Talán Máté saját buzgalmának köszönhető, hogy van Jézus ajkán pokol? Megnéztem a KIO
36. numerusának (Külső sötétség) evangéliumi hivatkozási anyagát, amelyben nemcsak ez a

formula szerepel, hanem Jézus minden utalása a pokolra. Máté vezet ebben is, de a többi
három is sáros. Hányszor utal Jézus a pokolra az evangéliumokban?
Márknál
16,
Jánosnál
30,
Lukácsnál
42, de Máténál 85 ízben.
Nem lehet tehát a felelősséget levenni Jézusról, s átrakni azt Máté vállára. Marad Jézusén.
Elviseli. S most felolvasok egy bekezdést a KIO-ból. Ide s tova 35 éve írtam: A pokol
kétségtelen ténye a jézusi tanításnak. De a poklot nem Isten teremtette, hanem az ember
lázadása hozta létre önmagában és önmagának. Isten nem is képes abba senkit beletaszítani.
Csak mi magunk taszíthatjuk abba bele magunkat. Isten csupán egyetlen irányban képes
hatni reánk: visszatartani akarni bennünket a pokoltól. Végtelen visszatartani akaró
szeretet-energiája azonban megtörhet az emberi szabadságon.
Vége az idézetnek. Lehet választanunk, de nem babra megy a játék.
Városmajor, 2002. november 15.
Ez ugyan Novemberi napló, de mire az olvasó kezébe jut, bőven december lesz belőle.
Esetleg a karácsonyi tétlenség boldogan nyújtózkodó napjaiban lesz majd ideje olvasni
belőle, s nem kizárt, hogy valami karácsonyi ízűt is szeretne olvasni belőle a mákos és a diós
mellé... Ezért aztán – mivel novemberi 20 fokos tavaszban karácsonyi ihletet nehéz vásárolni
– elkezdtem kutakodni a messzi múltban. Ráakadtam egy szövegre, amelyet 1966
karácsonyán írtam, s el is prédikáltam a péceli templomban – 38 éve van már annak!
Csak igazságot ne tégy!
Különös, különös tél-éjszaka volt. Az időt nem ismerő örökkévaló Isten, elhagyva a Szűz
méhét, elkezdte élete első esztendejét. Az Isten, akinek neve sem volt; aki az égő
csipkebokorban Mózesnek is csak így mutatkozott be: Az vagyok, AKI VAN – Érted; s
akinek még ezt a nevét sem merte a választott nép kiejteni, az most nevet kapott. S előbb a
Szűz és József, majd minden názáreti hátulgombolós Jézusnak nevezi, Jézuskának becézi. Az
Isten, aki láthatatlan volt, akinek még szentélyét is súlyos függönyök takarták, ahova a
főpapnak is évente egyszer volt szabad csak belépnie – most ott feküdt egy zsenge, názáreti
kis zsidó lány anya karjában, és szívta az édes tejet. Különös, különös tél-éjszaka volt. Az
éjszakát csillagfény világította be. Napkeleti mágusok rótták a kilométereket Feléje. Angyalok
keltették fel az alvó pásztorokat. Angyalénektől volt hangos a téli mező. Sietve mentek a
jászol felé. S közben zengett a mennyei kórus éneke: Dicsőség a magasságban Istennek, és
békesség a földön a jóakaratú embereknek. Különös, különös tél-éjszaka volt.
S ha ma, kétezer esztendővel e különös, nagyon különös tél-éjszaka után, nem ülnének
ma is a földkerekség legkülönbözőbb pontjain a börtönök mélyén azok, akik nem feledték ezt
a téli éjszakát; s ha a cellák fapriccsein ülve nem várnák ma is a halálos-zárkákban valakik e
tél-éjszaka el-nem-feledéséért az ítélet végrehajtását, akkor azt gondolhatnók, hogy újra
halljuk csak piciny gyermekkorunk legszebb tündérmeséjét. Miről is? Csecsemő gyermek
Szűznek karján. Szűzi emlő emtet csecsemőt, aki egyébként Maga a Magasságos Nagy Isten.
Aki, mint a legkisebb fiú, átbukik a fejetetején, és azzá válik, amivé akar. Költők, festők,
szobrászok fantáziáját izgató csudálatos mese-alakok repülnek szárnyakkal az éjben. A
hangok megszállottait, a zeneszerzőket mindmáig nyugton nem hagyó melódiákat énekelnek
bele a ragyogó, csillag megvilágította éjszakába: Jöjj el, jöjj el Emmánuel... Csudálatos e
különös tél-éjszaka varázsa. Csudálatos a tündérmeséknek elhalványulni nem tudó
érdekessége, szépsége. Szerte a világon mindenütt csaknem kirepesztik a tündérmeséken már
régen túlnőtt fiatalok, férfiak, nők és öregek a templomok falát, hogy újból megnézzék a
betlehemet, újból énekeljék az éneket: Mennyből az angyal... És hogy újból meghallgassák
Augusztus császár rendeletét: írassék össze az egész földkerekség. Miért? Miért? Miért? Miért
romantikázunk kétezer esztendő múltán is? Babits is megkérdezte:

Mért fekszel jászolban, ég királya? / Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: / mégis itt rídogálsz, állatok közt....
Jobb talán a puha széna-alom, / mint a magas égi birodalom?
Istálló párája, jobb az neked, / mint gazdag nárdusok és kenetek...
Becsesnek láttad te e földi test / koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
S nem vélted rossznak a zord életet? / te, kiről zengjük, hogy megszületett!
Ha most..., most egy rövid tíz percre ki tudnánk rakni a szívünkből minden fenntartást...
Ha most, most egy rövid tíz percre azt tudnók mondani: Beszélj, Uram, hallja a Te szolgád...
Ha most, most egy rövid tíz percre ki tudnátok nyitni egészen a lelketeket felém, elmondanám
nektek, s megértenétek, mért jöttem közétek – Én, az ég királya.
Jöttem, hogy csudálatos éjszakát készítsek egy zsidó lánynak, a Názáreti Szűznek. Jöttem,
hogy csudálatos éjszakát készítsek nyájukat őrző betlehemi pásztoroknak Júdeában. Jöttem,
hogy csudálatos éjszakát készítsek nektek, mindnyájatoknak, akik megőriztetek valamit
gyermeklelketek tiszta és szépre táruló fényéből. Jöttem, hogy beragyogjak nektek egy
éjszakát. Jöttem, de mentem volna is vissza magas égi birodalmamba – Én, az ég királya..., ha
csak ennyit akartam volna.
Nem egy éjszakára akartam örömet és békét hozni a szívetekbe. Az én Országomból
jöttem. Az én Országomból jöttem, és nem tudom elmondani nektek, hogy milyen ország az.
Nincs szavatok rá. Nálatok minden valamekkora, s az én Országomban nincsen mértéke
semminek. Nálatok minden valameddig tart, s az én Országomban még idő sincs. S éppen
ezért ott a lélek öröme és békéje nem egy éjszakára szól, hiszen nincsen benne most, előbb és
azután. S ez az öröm és béke ott nem kicsi, és nem nagy, mert az én Országomban nem
ismernek olyat, aminél van több, és aminél van kevesebb.
Az én Országomból jöttem. Hogy mondjam el nektek, hogyan élek ott? Ha kérdeznétek,
azt kérdeznétek, hogy hány szobám és hány ruhám és hány cipőm van. És nem tudnék felelni
rá, mert hiába mondanám nektek, hogy ott egyszerűen minden megvan. Ti ezen megint csak
valami nagyon sokat értenétek, s ennek, hogy sok vagy kevés, semmi értelme nincsen ott. De
valamit mégiscsak fogok tudni mondani az én Országomról, amit megértetek. Valamit,
aminek pontos mását belerejtettem mindegyikőtökbe. Valamit, ami az én Országomból való, s
a lelketekbe és testetekbe írtam bele, hogy lélek és test, egész valótok kaphasson valami ízt
abból, ami az én Országomból való.
Voltatok már szerelmesek? Valakivel igazán szerelemben? Voltatok már úgy valakivel,
hogyha távol volt, akkor is közel volt? Közel, mert bennetek volt? Voltatok már valakivel
úgy, hogy nem akartatok magatoknak semmit, mert csak annak volt íze, amit neki adtatok?
Voltatok már úgy, hogy értelmetlen volt ez a szó, hogy enyém, és jelentése csak ennek volt:
miénk?
Ha voltatok, akkor megérthetitek, amit most mondok. Az én Országomban nincsen
enyém-tied-övé. Minden, ami az enyém, az Atyáé. És minden, ami az Atyáé, enyém, a Fiúé.
És minden, ami a miénk – Kettőnk-egymást-szeretéséé, a Léleké. És ezért, aki engem lát a
jászol szalmáján, látja az Atyát, és látja a Lelket. És ezért – most mondom a legnagyobb
titkot! – én és az Atya, én és a Lélek... egy vagyunk. Ha voltatok igazán, az én szívem szerint
szerelmesek, mert az én Lelkemtől átjártak, tudnotok kell, milyen az, amikor már nem is
ketten vagytok, hanem csak egy, egyetlenegyek vagytok.
Most már megmondhatom, mert most már megérthetitek, miféle Országból jöttem. Neve
is van. Van egy szavatok, amely jelölni képes ezt az Országot, vagy legalább is jelzést tud
leadni róla, mert földi tartalma is rokon az én országom ízével. Tartalom, aminek erejében
nincsen enyém, tied, övé. Aminek erejében van és nincs – én és te és ő. Valami, ami mindent
közössé, valami, ami mindent eggyé tesz. Valami... Megmondom hát: a Szeretet Országából
jöttem én. A mértéket nem ismerő Szeretet Országából jöttem. És mert mértéket nem ismer,
nem egy éjszakára akartam elhozni nektek az angyalének hirdette örömet és békét. Életetek

minden napjára és órájára akartam idehozni. E földi életben e földi lét törvénye: a mérték
szerinti. Azért jöttem, hogy minden órában-percben – örömben és békében éljetek. Kicsi
örömben-békében vagy nagy örömben-békében, ahogy itt a földön lehet. S mértéket nem
ismerő időtlen örömben-békében – ha majd az Atya Országába juttok. Ha csak egy éjszakára
akartam volna az örömet-békét hozni nektek az én Országom mértéket nem ismerő örömébőlbékéjéből, mehettem volna vissza ama téli éjszakára virradó másnapon, reggelen. De itt
maradtam.
Itt maradtam, hogy elmondjam. Elmondjam szavammal, és elmondjam életemmel az
emberi élet minden napjára és percére kiáradható örömöm és békém titkát. Itt maradtam, és
nem zavart, hogy tudtam, hogy kétezer esztendő múlva sem fogjátok igazán érteni. Nem
zavart, mert úgy mondtam el szavammal s életemmel, hogy ez a titok soha többé ki ne
eshessék az időből. Úgy, hogy a Lélek, aki én vagyok, és aki köztetek és Bennetek a világ
végezetéig megmarad, mindig mondja és újra mondja, amíg egyszer majd el- és
megmondhatatlan örömötökre teljesen meg nem értitek. Lássátok, most is mondom, most is
halljátok, s talán valaki éppen most fogja meg is hallani. Figyeljetek!
Ha meghallanátok, ha megértenétek, akkor belelopnám, akkor belelopnátok a világba az
Országot, ahonnan jöttem. A világba. A világba, ahol a Sátán a fejedelem, aki megmutatta
nekem a világ valamennyi országát annak a nagyon magas hegynek tetejéről, s aki ezt mondta
nekem: Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mert én kaptam meg, és annak adom,
akinek akarom, ha imádsz engem, s akkor minden a tiéd lesz. De nekem nem kellett, mert én
– tudjátok, megmondtam nektek már – másért jöttem. Ha meghallanátok, ha megértenétek,
akkor belelopnám, belelopnátok a világba az Országot, ahonnan jöttem. A világba. A világba,
melynek országaiban királyok uralkodnak. Királyok, amikké szerettek volna lenni
tanítványaim is, akik még az utolsó vacsorán is méricskélték magukat, melyikük nagyobb,
melyikük lenne alkalmasabb a királykodásra. Akiktől el akartam venni a kedvet ehhez: A
királyok zsarnokoskodnak népeiken, s jótevőknek mondatják magukat azoktól, akik felett
hatalmat gyakorolnak. De köztetek nem ez a rend!
Nos, ezért nem mentem vissza másnap reggel. Itt maradtam 33 évig. Itt maradtam, hogy
jöhessen ellenem Evilág Fejedelme. Hogy jöhessen ellenem a Birodalom, Pilátus és a
Nagytanács. Itt maradtam, hogy akasztófán végezzem. Hogyha szóból nem, hát ennek a
minden szónál beszédesebb százszor-szent Akasztófának a tanításából megértsétek a nagy
Titkot, az én Országomnak a titkát. A Sátán Országának a titka: Vedd el magadnak! Vedd el
magadnak, amit csak tudsz! Attól, akitől tudod! Úgy, ahogy lehet! Hogy te légy az első! Hogy
te légy a leggazdagabb! És sötétség borul arra, aki hallgat szavára. Öröm és béke nélküli
sötétség, amelyet levált majd a még borzalmasabb örök és külső sötétség. Az Evilági Ország
titka – figyeljetek! –: Tégy igazságot! Szereld fel igazságot tenni akaró jóakaratodat a kor
leggyilkosabb fegyvereivel! Ne engedd, hogy a gonosz, a másik ország, a másik király
tehessen igazságot a maga hazug igazságával! Te tégy igazságot! Légy te az elnyomottaknak,
éhezőknek mentsvára és pajzsa! Szerezz meg mindent, ami kell a magasztos küzdelemre!
Mindent, amit csak tudsz. Attól, akitől tudod. Úgy, ahogy lehet. Nincs nekem szavam leírni az
ágyúkkal is felszerelt jóakarat e munkáját. A késő magyar költő szavát tudom csak mondani:
Vérfagylaló keze / Emberfejekkel labdázott az égre,
Emberszívekben dúltak lábai, / Lélekzetétől meghervadt az élet,
A szellemek világa kialudt, / S az elsötétült égnek arcain
Vad fénnyel a villámok rajzolák le / Az ellenséges istenek haragját.
Nem mondom tovább, jól tudjátok ti is: ismeritek New-Yorkot és Tora-Borát.
Azon a téli éjszakában azért jöttem el és azért maradtam itt egészen a százszorszent
Akasztófáig, hogy belelophassam ebbe a világba az én Országom titkát: Ne végy! Ne végy és
ne tégy igazságot! Hagyd a gonoszt! Ne állj neki ellen! Ne szállj vele szembe! Úgy, ahogy én
tettem. Töröld ki a szótáradból a szót: ellenség! Lehet, hogy ezért aztán utánam fogsz jönni a

jászol és keresztfa útjára. Lehet. De te csak figyelj a titokra, az én Országom titkára: Ne végy
és ne tégy igazságot...
Hát mit tegyél akkor? Csak ADJ! Mennyit? Amennyit csak szívemről mintázott szíved
diktál. Mit? Amit csak az irgalom kíván. Kinek? Rokonnak, barátnak, és nem-rokonnak, nembarátnak. S ezek során meg ne állj, amíg el nem jutsz ahhoz, aki ellenséges is veled. Mert
számodra nincs ellenség, csak testvér. Hogyan adj? Ahogyan a pillanat s a meglátott ínség
kívánja.
Nem hiszed, hogy a béke és öröm lesz az osztályrészed? Próbáld ki, és benned elkezdődik
Isten Országa a földön. Nem próbálod ki? Hát akkor tovább késlekedik az Isten Országa,
általad és miattad. Én ezt nagyon sajnálnám, de folytatom küldetésemet, mert jön a következő
esztendő, és újból eljön ez a különös tél-éjszaka, s újból elmondom majd, miért jöttem, Talán
egyszer majd megérted. Mindenesetre azért jöttem, hogy Te, igen, hogy Te, megértsed.
Amen.
Városmajor, 2002. november 24.
Kedves újmisés testvéreim, és ti is mindannyian, akik eljöttetek ide, hogy megint örüljünk
Jézusnak és egymásnak!
Az újmisések, akiknek áldásáért érdemes – a közmondás szerint – elkoptatni egy új
csizmát, 24 év körüli fiatalemberek szoktak lenni. Múlt hónapban láttunk egy negyvenes
újmisést, most pedig egy ötvenest. Mindkét alkalommal látunk egy manu-duktort, aki kezénél
fogva vezeti az újmisést, meg egy ünnepi szónokot. A szónok a múlt hónapban elmondta már,
hogyan kerülhetett sor Istenünk e késői áldásaira. Nem ismétli meg közösségeink titkosszentelés-történeteit, csak hálát ad egy újabb titkosan szentelt testvérért, és megköszöni
Istennek, hogy adta őt közösségünknek. Meg még azt mondja, hogy Ad multos annos! Ez
annyit jelent, hogy fel a fejjel János és Márta, van idő még dolgozni Isten szőlőskertjében. Én
a magam plusz harminc évével még vígan ficánkolok, s újmisésünkből is lehet még
aranymisés – 106 esztendős korára. Ha megéred, eljövünk s együtt imádkozunk veled.
Titkos-szentelés-történeti beszámoló helyett hoztam Nektek egy ünnepi, ünneplős verset:
Kosztolányi Számadás c. szonett-koszorúját. Darabját egy gyűjteménynek, melynek címe:
Jézusi versek. Talán megvilágítja Jézus mára rendelt szavait is, és fénycsóvát gyújt Nektek az
előttetek levő félszázadra is. Azt tanulhatjuk belőle, hogy Csak a boldogtalan a hős! Csak a
szerencsétlen kivégzettekre emlékezik az emberiség. A kivégzők neve helyét szégyenfolt
takarja. Az evangéliumok egy (meggyalázott, főpap szolgája megpofozta, katonák – fejét
letakarva –
körbeverték, főpapok megalázták, főpapok – keresztje alatt sétálván –
kicsúfolták) ... egy szerencsétlen, boldogtalan, kivégzett isten-tolmácsa hős-voltát hirdetik immár kétezer esztendő óta. A kivégzők, az urak világa is fennen hirdeti a hős nagyságát és
dicsőségét, miközben továbbra is ugyanezen sorsot juttatják mindazoknak, akik arról tesznek
bizonyságot, amiről a megpofozott Jézus.
Kedves újmisés Testvérem, az elmúlt hónapban egyházunk egy püspöke hatalmat adott
neked arra, hogy emlékezhetsz a testvérek gyülekezetében Jézus gyalázatos és szégyenletes
haláláról, amit ő halála előtt liturgikus színjátékká is formált, s amely szent liturgiát most
majd eljátszol előttünk te is.
Miért teszed? Mert az embernek szüksége van a találkozásra, az ünnepre, az egyesülésre s
a beavatásra is. Bármikor elvégezheti ezt kamrájában is, feleségével-férjével gyertyát
meggyújtó együttimádkozásban is. De az ember lelke vágyódik a nagy találkozásra, a nagy
ünnepre, a nagy egyesülésre is. Ezért ünnepi ruhát ölt a teste és lelke. Beül kocsijába. Nem
sajnálja érte a benzinpénzt. A ki énekelni tud, készül énekkel. Aki zeneszerszámhoz is ért,
hozza a szerszámot magával. Más pedig könyveket hoz, vagy ételt s italt testvéreinek. S úgy
kel útra, hogy ott majd történhetik vele valami. Megérintheti őt az Isten lelke vagy ujja – úgy,
ahogy még idáig nem. Aki pedig megkapta az ajándékot-lehetőséget-hatalmat, hogy ideálljon

elénk, annak úgy kell felkészülnie élete mindenegyes liturgiájára, hogy aki látja s hallja őt,
annak Hajna-élménye támadjon. Mi az a Hajna-élmény? Mocorogni kezdett bennem készültömben a hexameter, s kikerestem a Zalán futásából:
Szebb a hattyúnál, s mint hajnal csillaga, oly szép;
Hagyd gyengén hajadon képét, piros ajkai díszét,
Hogy mikor őt a hős meglátja, elandalodólag
Lásson együtt minden gyönyörűt szeretője alakján,
Hogy minden bajait kedves láttára felejtse,
S érte akármely bajt ne remegjen venni magára.
Testvéreim, aki Jézust hallja, rend gyúlhat a hallástól fejében. Aki őt látta, meglegyinthette a szentség, s mondta: Menj ki tőlem, Uram, bűnös ember vagyok... János
testvérem, nagy méltóságot, mert nagy feladatot kaptunk mindannyian: Jézussá kell lennünk
egymás számára. S ha valakit megkent a püspök, akkor különösen is. János, próbálj úgy
misézni, hogy aki lát, azt mondhassa majd rólad: Csak hogy el nem szállt! Sohase rutinból!
Mindig tele Isten Szentlelkével. Hogy a szívét is eltaláld testvéreidnek! Ez a Hajna-élmény.
De azért ne légy szívspecialista! Hát mi légy? Az Ige szolgája, az Ige rettenthetetlen
szolgája. S ha majd felolvasod testvéreid gyülekezetében a mai textust, akkor mondd bátran,
amit Jézus üzen nekünk általad. Mivel azonban ebben a misében még én olvastam ma a
textust, ma még én mondom, amit Jézus üzen. Mit? Sorba szedem.
– Máté számára az Emberfia megnevezés nem Pityi Palkót takarja, hanem ő az az
egyetlen Király, akin fordul mindannyiunk örök sorsa.
– Vannak áldottak és átkozottak, s ezeket Isten bizony elválasztja egymástól. És van örök
élet az istennektetsző életű emberek számára, és ebből az átkozottak kimaradnak; és van örök
tűz, örök büntetés azok számára, akiknek kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy Istennek
tetszeni akarjanak.
– Isten, aki láthatatlan, álruhát ölt, hogy láthatóvá tegye magát: a rászoruló emberbe bújik
bele: Éhezik, szomjazik, hajléktalan, ruhája nincs, beteg és le van tartóztatva. A társadalom
aljába-söpredékébe bújik bele. Elfordulva tőle, orrunk befogva elmehetünk mellettük. (Te,
János, dörögd mindig a fülünkbe, hogy az Isten illatától fogjuk be ilyenkor az orrunkat!)
– Nincs Isten Országa, amíg ez a söpredék éhezik, szomjazik, hajléktalan, ruhátlan,
gyógyítatlan és börtönbe zárt.
– Az Isten Országa nem a jól szituált hölgyek és urak országa, s a politikus uraknak
kisebb gondjuk is nagyobb, minthogy felszámolják a söpredék nyomorúságát. Tartósítják...
mert a pénz kell a korszerű hadi technikára, fegyverekre
– Jézus nem beszélte meg segíteni akaró terveit Kaifással, Heródessel, Pilátussal. Jézus
nem tárgyalt az urakkal. Jézus nem tárgyalt a gazdagokkal. Jézus csak a szegényekkel
tárgyalt, akik ismerik, hogy mi az ínség és mi az, hogy rád vagyok szorulva.
– Jézus szánta sereget. Jézusnak megesett a szíve a seregen. Jézus nem fogadta el a
gazdagok, a többet birtokolni akarók világát. Jézus az Isten Országát hirdette. Ezért élt. Ezért
nem engedte a főpap, hogy tovább éljen. Ebbe halt bele.
Jézus az osztozás társadalmát akarta, amelyben nekem is, neked is, neki is egy dénár jut. S
nagyon boldogok leszünk, ha megcsináljuk, ha megcsináltuk, amit Isten nem tud nekünk
leereszteni a zsinórpadlásról – az Országot!
– Ha ez az Ország lesz az ajkadon, ha ez lesz az ajkunkon s a szívünkben, akkor leszünk
János és Márta, akkor leszünk, testvéreim – holnapután is. Ha ezt a szöveget nem ismerjük,
már holnap se leszünk.
De testvérek, ez nem lehetséges. Ezt nem engedhetjük! Miért? Mert – az Istennek
szüksége van ránk!!!

30. Csendes-éji napló
2002. december 1-31.
Városmajor, 2002. december 1.
A Mérleg az, ami öregségemre viszi a pálmát. Hosszú ideig elébe helyeztem neki a 8
különböző nyelven megjelenő Conciliumot. De már régóta nem. Évi 4 füzet, összesen 480
oldal, és tájékoztat. Nagyjából mindenről, ami érdekel, ami az én kicsiny Bokor-világomon
kívül van. Talán csak a magyar szépirodalom marad ki, bár ha új Vörösmarty, Petőfi, Arany
születnék, biztosan írna erről is. Megjött a 2002/2-es szám, s benne Gánóczy Sándor idős
nyugati teológus-professzor tanulmánya: Lehetséges-e rendszerváltás a katolikus egyházban
vagy inkább megújulás? – A folyóiratnak szerkesztője is van. Azt mondják róla, hogy bátor
ember. Bátorságát egy dolog akadályozza: azt akarja, hogy megjelenhessen a folyóirata. El
szoktam küldeni neki, amit írok a folyóiratában megjelentekről. Most is elküldöm. Ha nem
jelenteti meg, ez annyit jelent, hogy a folyóirat életben maradása mellett döntött. Aki nagyon
akarja olvasni – gondolhatja – majd megrendeli a Naplót.
Gánóczy Sándor lehetségesnek gondolja a katolikus egyházban a "megújulást" ("Mérleg", 2002/3). Ha jól értem írását, azon az alapon tartja azt lehetségesnek, hogy a 2. Vatikáni
Zsinat mit tanít az egyházról. Ha ezt a tanítást az egyház – annak két mozzanata – magáévá
teszi, akkor semmi sem áll útjában a megújulásnak. A megújulás tartalma: a két mozzanat
harmóniája. (Csak azért, hogy a nem-vájtfülűek is értsék: a köznépnek is legyen szava az
egyházban, de azért irányítók is legyenek.) A zsinati tanítást Gánóczy a Lumen Gentium második (Isten népe) és harmadik (a hierarchia) fejezetének elemzésével mutatja meg. A második fejezet lenyűgöző: a pápa is, meg az utolsó laikus nő is az Isten népét alkotja; s mi több: a
hierarchiáról beszélő fejezet sem azt mondja már, amit a Tridenti Zsinat tanított jó háromszáz
éve a hierarchiáról. Mindez örvendetes. Az evangéliumokban még meglepőbb állítások olvashatók. De ugyan mi következik abból, hogy valamit megfogalmaztak meg leírtak? Sajnos,
nem sok. Vagy túl sok is. Jézus esetében: Golgota következik belőle – a főpap és tanácsának
egyhangú és ruhaszaggató akaratából. Luciani pápa esetében is ehhez hasonló. A zsinati atyák
– akik kivétel nélkül mind csupa pápától a püspöki hivatalba rakott személyek, s így aligha...
szaladhatott el a ló velük túlságosan – fogalmaztak, azután haza utaztak. A Kúria meg –
pápástól, bíborosostól – maradt. Az intézményben, a Vatikánban, az irodákban, e döntéseket
hozó szervekben az ottlevő személyek maradtak. Gondos történeti elemzés megállapíthatja,
minő hatással voltak rájuk a zsinat megfogalmazásai...
Georg Denzler kiérdemesült bambergi egyháztörténész-professzor írja a minap: "...fel kell
tennünk a kérdést, nem működik-e ma is a vatikáni inkvizíció, mely mesterségét ugyan
szelídebb módszerekkel, de nem kevésbé hatékonyan üzi. Hosszú azoknak a teológusoknak a
névsora, akiket korunkban eltiltottak a beszédtől és írástól, vagy megvonták tőlük az egyházi
tanítási felhatalmazást, vagy akár papi hivatalukat is elveszítették, mert a hivatalos egyházi tanítástól eltérő véleményüket nyilvánosan is képviselni merészelték. Nevezzük meg..." Tizenhat név következik ezután, melynek utolsója a magamé, és még egy kérdés: Vajon a pápa e
törvényen kívül helyezett teológusoknak is fogja nyújtani a kiengesztelődés békejobbját?"
(Süddeutsche Zeitung 2002.03.11-12) Mint érintett – válaszolhatok a kérdésre.
Úgy ítélem, a hierarchia harca folytatódik az általam képviseltek ellen: sem a templomokban, sem a katolikus sajtóban el nem érem Isten katolikus népét. Tanítványgyűjtő tevékenységem csak "underchurch" módon lehetséges, miként a félszázados ateista önkényuralom
"underground" körülményeí között. Minderről Kasza László egy évvel ezelőtt írt valamit:
Kifinomult demokráciánkban ma ezt úgy mondanánk, hogy a személyes "megtámadottság
okán" kérek szót. Bulányi György piarista szerzetes A Hétnek adott interjúja nyomán újból
idézték Tomka Miklós, neves egyház-szociológus korábbi írását, amely szerint Bulányiék az
1970-es, 1980-as években "megkísérelték üldözöttségüket korlátozni azzal, hogy a nagy

nyilvánossághoz fordultak. Nyugati megfigyelők ezeket a példaszerű tanúkat olykor egyedüli
igaz hívőként idealizálták." (Concilium 2000/3.) Értsd: a kintiek tévedtek, esetleg szándékosan megtévesztették őket. Mivel azon "nyugati megfigyelő" volnék, aki talán a legtöbbet
publikált magyarul a "Bulányi-ügyről" (Szabad Európa Rádió, Irodalmi Ujság), a leghatározottabban visszautasítom Tomka feltételezését: soha nem foglalkoztam (és legjobb tudásom
szerint más nyugati újságíró sem) érdemben azokkal a teológiai problémákkal, hittételekkel,
amelyek felvetődtek Bulányi György és az egyházi hierarchia között. Tehát nem gondoltam,
hogy a Bokor bázisközösség "az egyedül igaz hívők" csoportja. A vitát belső egyházi ügynek
tekintettem. Azt kifogásoltam, ahogy az egyház a Kádár-rendszerrel karöltve elbánt
Bulányival, mert szerintem súlyosan megsértették a szabad vallásgyakorlás, szólásszabadság
emberi jogait.
A nagy tekintélyű Jelenits lstván, volt piarista tartományfőnök bírálja Bulányin keresztül
a hitükért börtönt is vállaló papokat, mert sokszor "hiúságból, gőgből, türelmetlenségből"
választották a hősies megoldást, "nincs bennük elég alázat, megértés és felelősségtudat mások
iránt. Sokszor egyszerűbb hősnek lenni úgy, hogy (...) vállalom a börtönt például, és azután
ezzel meg van oldva a kérdés." (Katolikus Krónika, 2001. augusztus 14., M 1.) Becsukom a
szememet. Elképzelem, hogy Jézus Krisztus, aki ott ül az Atya jobbján, Jelenitset olvasva
most azon gondolkozik, hogy a hiúság, gőg, az alázatosság hiánya, a mások iránti
felelőtlenség miatt vállalta-e az "egyszerűbb megoldást", a keresztet...
Tomka még tovább megy. Nemes egyszerűséggel "flúgos prófétának" titulálja Bulányit,
és nemcsak azt állítja, hogy tetteivel a kádári egyházpolitika malmára hajtotta a vizet, hanem
azt is feltételezi, hogy forgatókönyvét esetenként a BM-ben írhatták, vagyis Bulányi – ha
nem is feltétlenül tudatosan, de az eredményt tekintve – ügynök volt. (Elvek és felelősség,
szeptember 10.) A piarista szerzetes tehát elítéltette magát életfogytiglanra, aztán amikor
kiszabadult, ellehetetlenítette magát egyházában, megtiltatta magának a nyilvános papi
működést ahelyett, hogy püspöki székre törekedett volna, tiltakozni látszott az ellen, hogy az
állam a legapróbb részletekig irányítja az egyház életét, egyetérteni látszott Cserháti József
volt pécsi püspökkel, aki elmondta, hogy az ÁEH nemcsak azt írja elő, hogy ki tölthet be
valamilyen egyházi tisztséget, de megalázza vezetőit, megírja a püspökkari konferenciák
forgatókönyvét, és főpróbaként "lejátszatja" velük azt az AEH-ban. Megmondja, mi a jó, a
rossz, milyen témát kell hozzávenni, kihagyni. (idézve: "Gyalázat, ami történt velünk",
szeptember 3.).
Mindezt a Tomka által favorizált "felelősségetika" képviselői elfogadták, hogy kis
engedményeket kapjanak (Lékai: "kis lépések politikája"). Bulányi pedig úgy tett, mint aki a
hívek elárulásának tekinti ezt, mint aki szégyelli, hogy egyháza minden diktatúrával ki tud
egyezni, fasisztákkal, nácikkal, kommunistákkal a hierarchia megőrzése érdekében, és nem
érdekli, hogy közben elpártolnak tőle a hívek... Bulányi György az egyházi vezetők átvilágítását követeli. A hierarchia erről hallani sem akar. Nem gondolom, hogy a társadalomnak
szüksége lenne most, 12 év után az átvilágításra. De meggyőződésem, hogy az egyháznak
nagy szüksége lenne rá. Ha egy egyházi (és nem állami) bíróság alapos vizsgálat után
kimondaná: rágalom az a társadalomban közhelynek számító felfogás, hogy, ennek az
érseknek vagy annak a püspöknek kilószámra voltak III/III-as aktái, nemcsak az ártatlanul
gyanúsítottak becsületét állítaná vissza, hanem az egyház hitelét is. (Népszabadság,
2001.11.12. )
Mindezeket figyelembe véve egyelőre semmi sem mutat a megújulásra. Ha a zsinat
bezárásakor megköszönte volna a pápa a kúriai tisztségviselők munkáját, s lecserélte volna
őket azokra a személyekre, akik megfogalmazták és megszavazták az ígéretes zsinati
szövegeket, akkor ez a "személyváltás" hatékonynak bizonyulhatott volna. Sajnos,
személyváltás nélkül nincs nagytakarítás... Ma már bizonyítottnak is tekinthető tény, hogy a
budapesti és a vatikáni eljárás a Bokor tanításai és személyei ellen az ateista állampárt

karmesteri pálcája mellett folytatódott le. Állampárt már nincs, de az egyház leváltatlan
személyei továbbra is biztosítják az állampárt akarta, s a Vatikán végrehajtotta és
megteremtette statusquonkat.
Azt gondolom, hogy nyugodtan mellőzhetjük a teológiainak látszó megfogalmazásokat,
és azt is, hogy megpróbáljuk az elmúlt századok és évezredek speciális jelentéstartalmú
szavaival kifejezni a jelen problematikáját. Miről is van szó? Erről: kétezer évvel ezelőtt az
lett a császár, aki a légióival el tudta érni a Város falait, és az lett a püspök, akit testvérei
bizalma püspökké emelt ki a maguk soraiból, és lecsapták őket akkor, amikor akarták, amikor
bizalmat vesztettek. Arról, aki ma légiók segítségével lesz császárrá, nagyon rossz
véleménnyel vagyunk; illő neki a szavazatok legalább 51 százalékát, ha másképpen nem,
akkor koalíció segítségével, megszerezni. Az egyházban pedig ma tudomásul kell vennünk,
hogy Isten népének feje felett van egy – honnan s kitől, kinek az akaratából származó –
teljhatalom, amely jóságosan fogalmazgatja, hogy micsoda nagy egyenlőség is van az Isten
népén belül, de szóba sem áll ezzel az Isten-népével, s ha az okoskodik és nyomja a maga
kakaóját, akkor a hierarchia rendre odaüt.
Arról van szó, hogy az egyház az említett kétezer év előtti kezdet után a 4. században
átigazol a császár akkor szokásos módszereihez, s létrejön közel másfélezer esztendőre a
pápaság és a császárság olyan-amilyen szövetsége. Arról van szó, hogy a történelmi erőknek
(francia forradalom) sikerül rábírni a kormányzást ambicionálókat – a szavazatgyűjtésre. Így
aztán Kiss János és Nagy József a világban szavazó polgárok lehetnek. De ugyanezeknek, ha
katolikusok, semmi közük sincs ahhoz, hogy miként kerülhet az egyházi hierarchia olyan
helyzetbe, hogy eldönti, hogy amit ők, Kis és Nagy javasolnak, az egyáltalában figyelembe
veendő-e. Ezt az embert és teremtő Istent meggyalázó helyzetet, amelyen – ám az ateizmus
jegyében – az emberiség nyugati fele századokkal korábban túljutott már, felesleges
megideologizáni. Például azzal, hogy az egyház misztérium ám, mert érintkezik az Istennel.
Ez egészen egyszerűen nem igaz. Nem igaz, mert Isten minden egyeddel és minden csoporttal
érintkezik, amelyik jót akar tenni. Egyetlen társaság sem adományozhatja magának e kitüntető
megállapítást: hogy ő misztérium, mert érintkezik vele az Isten.
Ezt az egyfelől abszolutista, másfelől infantilizálni akaró hierarchikus magatartást az
egyház Isten népének titulált szimpla laikus tagjai bámulatosan viselik. Miért? Érdektelenek.
Szentségkiszolgáltató liturgikus vállalatnak tekintik az egyházat. Szolgáltasson! Ha gyermekem születik, történjék valami! Ha iskolába kerül a gyerek, legyen aki oktatja, hogy ennek
erejében hajlandó legyen, ha küldöm, lemenni tejért a Közértbe! Házasodik az ember, legyen
egy hely, ahol felterítik erre az alkalomra a piros szőnyeget! Meghalunk, néma méltósággal
pap bandukoljon a koporsót vivő kocsi nyomán! A vízvezetékszerelők szakszervezetének
alkotmánya iránt is általában érdektelenek vagyunk. Csak annyi érdekel, hogy telefonon
felhívhassam őket, kijöjjenek, s megcsinálják, amit kell. Van egy réteg még, amely
mozgalmazik: Mi vagyunk az egyház stb. Olyanok csinálják, akik nem akarják tudomásul
venni, hogy fölösleges dolgot csinálnak.
Miért? Mért lehetetlen, hogy a katolikus egyházban is megvalósuljon annyi demokratizmus, amennyi a politikai életben, s a nem-katolikus keresztény egyházakban megvalósul?
Nem lehetetlen. Két-háromszáz év késéssel utána szoktunk kullogni a világnak meg protestáns testvéreinknek. De kár a gőzért. Egy liturgikus szolgáltató vállalatnak mindegy, hogy
miként vezetik. Sőt, lehet azt is képviselni, hogy az abszolutista, az egy személyű vezetés a
sikeresebb. A gazdasági életben, ahol nem babra, de pénzre megy a játék, csak ez a vezetés
látszik hatékonynak. Rőczey János hazánkfia könyveket írt össze az egyszerű tétel
propagálására: Ha megválaszthatom a miniszterelnökömet, mért nem választhatom meg a
munkahelyi főnökömet? Csak azért, mert a tőkés istenéhez akarsz nyúlni, a Pénzhez. Minden
gazdasági vállalatnak jót tesz az egyszemélyi felelősség. A szolgáltató vállalatnak sem árt.
Nem csináltuk a múltban általában rosszabbul a dolgunk, mint pl. a protestánsok az övét.

Talán ma és itt gyengébben csináljuk, de ez megszűnik, mihelyt lesz elegendő pap, azaz ha
nősülhetünk.
De álljon meg a menet! Jézus liturgikus szolgáltató vállalatnak akarta a maga
gyülekezetét? Dehogy is annak akarta! Üdvösségnek, megváltásnak, Isten Országának! Ezért
azonban az urak, a főpap urak harapnak. Ruhát szaggatnak, s Golgotára küldenek. Valóban?
Igen, de csak azok a csúnya zsidó papok, a Kaifás! A zsidók! Az istengyilkosok.
Hát nem! Ezért a nem-zsidó főpapok is harapnak. Ezért a mindenkori urak harapnak. S a
főpapok mindenkor az urak közé tartoznak. Ők az urak eleje. Az első rend. A főurak csak
utánuk következtek: az esztergomi érsek volt hazánkban az első közjogi méltóság.
Ha az egyház két ezer esztendő után sem akarja felvállalni jézusi üzenetét, akkor a megújulás címén nem tudom, miről beszélünk. Jézus szegényként élt, s azt tanította, hogy jaj a
gazdagoknak, meg hogy pokolra kerülnek, s a tevének könnyebb átbújnia a tű fokán, mint a
gazdagnak bejutni az Isten országába. István, első és szent királyunk pedig a kereszténnyé lett
magyar társadalom minden kiváltságával ellátta a papokat. Jézus tanításai alapján azonnal el
lehetett volna kezdeni egy Jézusra emlékező és másik fajta kereszténységet, de ebből érseket,
püspököt, esperest, plébánost – biztosan ki kellett volna hagyni. Mert gazdagok, s mert a
gazdagság hadállítási kötelezettséggel is jár. Jézus pedig nem készített országot a gazdagoknak, s meg sem akarta védeni azt nem-létező légióival. Úgy gondolta, hogy oda kell tartani
másik arcunkat is, a kardnak a hüvelyben a helye, és hogy a szelídek fogják birtokolni a Földet... valamikor. Muhinál és Mohácsnál még a kalocsai érsek a hadsereg főparancsnoka. Ma
már nem ők, de hogy a hazát bármi áron meg kell védeni, abban ma sem kételkednek főpapjaink. Jézusnak meg nem volt ilyen kategóriája: meg kell védeni! És olyan sem volt, mint
fő-, közép- meg alpap.
Ha tényleg meg akarjuk újítani az egyházat, s ehhez az újításhoz Jézusnak is lehet valami
köze, akkor pillanatok alatt van megoldás arra, hogy ne kelljen misztériummá tenni az egyházat, s eltörlődjék az a kövület, amit ma egyháznak csúfolunk. Mi ez a megoldás? A jézusi
tanítást kell képviselni. S az ezt képviselő pápa, érsek, püspök, plébános nagyon sok laikus
férfival és nővel együtt pillanatok alatt a börtön fenekén találja magát a tanítás miatt, mint az
emberi nem és társadalom legveszedelmesebb ellenségeit. Ott találja magát hiúság, gőg, alázathiány és felelőtlenség ördögi megszállottjaiként. Ebben a szituációban azonnal és feltétlenül értelmetlenné és szükségtelenné válik minden egyházjog. Ebben a szituációban már csak
egyházrend van. S az egyházrendben közakarattal eldöntjük a börtön fenekén, hogy melyik
testvérünk legyen elsődleges gondban zárkányi közösségünk ápolásáért. Egyébként pedig a
soros elnök elmélkedik, és a csend után kezdődik a hozzáimádkozás az óramutató járásával
egy irányban: balról jobbra megy a kör. Ha valami gond adódik, azt megbeszéljük. Ugyanúgy,
ahogy imádkozunk: balról jobbra. Növekedés esetén is megmaradunk e rend mellett. Élhető
ez és járható: iroda nélkül, személyi és dologi költség nélkül, állami támogatás nélkül.
Kipróbáltuk. Már majdnem hatvan éve csináljuk. Így! Csak egy a gond. Az, hogy amit a nálunk szegényebbeknek szánunk, Prakashoz, Bélfenyérre, Beregszászra vagy Dévára, esetleg
Bakonyszűcsre küldjük-e.
Városmajor, 2002. december 2.
Abban állapodtunk meg a Búvároknál az előző találkozón, hogy ez lesz a következőn a
kérdő mondat: Hogyan viseljük el, és mire tanít bennünket a betegség? Tivadar vállalta a készülést, s megint osztályon-felülit produkált. De utána azért jól széjjelcincáltuk, amiket mondott. Én is részt vettem a cincálásban, de előbb felolvastam, amivel magam készültem a találkozóra. Íme:
Még nem volt olyan betegségem, aminek meg kellett volna adnom magamat. ’88 decemberének elején, gyomorműtétem után, intenzívosztályi ágyam mellett – térdelve s alkalmasan
görnyedve fejeztem be az Egyetlen szövetség? c. nagyhírű − senki se tud róla − munkám

kéziratát, hogy az még a Karácsonyi Ajándékba bekerülhessen. Nem adtam meg soha magamat betegségnek: tudtam, hogy át kell vészelnem egy kis időt, de ezt a kis időt is optimálisan
ki kell használnom. ’88 évi műtétjeimre ágyam körül akkora könyvtárat fejlesztve készültem,
hogy az orvosok csak néztek, hogy mit csinál itt ez a 70 éves vén ember... Úgy gondolták –
Aki beteg, nyögjön!?
Olyan a betegség, mint a rabság. Annak sem szabad megadnom magam. Nem a Hét toronyba voltam zárva. Pedig az engem őrzők ezt sugallták: Itt fog elrohadni! Erre tanították
őket. De hiába! ’52 augusztusának utolsó napjaiban visz el az Ávó, s egy fél év sem telik el, s
meghal Sztálin. Három hónapra rá meg is bukik legnagyobb magyar tanítványa, és apánk,
Rákosi elvtárs. Jön helyébe a padlás-lesöprésből immár megtért reform-kommunista, Nagy
Imre: hazamennek az internáltak, s elviselhetőbbek lesznek a börtönkörülmények. Mindig lehet reménykedni a szabadulásban, pedig az még odébb volt, majd a kilencedik évben kerülök
csak a vigyorgóba. A börtöntől s a betegségtől megszabadulásban is reménykedni kell. Kifáradnak a betegségek − vigasztalom kortársamat, Gizikét, aki arról panaszkodik, hogy alig tud
eljönni csoporttalálkozóra, annyira fáj a lába. Négy hét múlva mosolyogva mondja, hogy úgy
lett, ahogy mondtam − kiment a fájdalom a lábából.
Tomeg Marika, aki apácák elfekvő osztályán volt ápolónő, mesélte nekem: Vittem volna a
fájdalomcsillapító injekciót egyik nővértársamnak, de visszautasította. Ezzel: Ne végy le a
keresztről! Hogy is mondta Petőfi? Csodállak, ámde nem szeretlek − vallotta a Kárpátokról.
Én is csodálom ezt a – Jézust minden bizonnyal nagyon szerető – apácatestvérünket, de nem
követem őt. Miért? Ha tehetetlenül vergődöm valami alig elviselhető fájdalomban, mindenképpen azt várom el a környezetemtől, hogy segítsenek rajtam. Ha segítenek, utána mindjárt
akarok valamit csinálni, amitől előbbre mennek a dolgok. Lábvizet venni az óceánból − ez
nem az én stílusom. Lábvizet venni a szenvedésből − mire való az? Ha muszáj, fájok. Ha nem
muszáj, megszabadulok a fájdalomtól.
Nem akarom kiegészíteni Jézus szenvedéseit! Vö.: Örömmel szenvedek értetek és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, Testének, az egyháznak javára
(Kol 1,24). Meg akarom szabadítani a világot az embertelen szenvedésektől. Le akarom
szoktatni a főpapokat is a ruhaszaggatásról és a máglyagyújtásról. Isten nem örül a
szenvedésnek. Ő sohasem szenvedtet. Úgy szerethetem őt, hogy etetem az éhezőt, itatom a
szomjazót, ruházom a ruhátlant, látogatom a beteget s aki fogságot szenved stb. – ha
szenvedést kevesbítek, akkor és azzal szeretem Őt! Isten mérhetetlenül szomorú, ha Jézust
meg tanítványait és akárkit is a főpapok vagy akárkik is – szenvedtetik. Nem örül neki.
Csúnya, de kimondom: nem akarom elviselni a betegséget, a börtönt sem. Meg akarok
tőlük szabadulni. Ha fáj a fogam, rohanok a fogorvoshoz, s közben még imádkozom is a
szentolvasót, hogy az Isten minél hamarabb szabadítson meg a fájdalomtól, vagy feledtesse
legalább azt némileg az imádság hatására... A börtöntől is meg akarok szabadulni. Ki akarok
jönni belőle. De emelt fővel. (Nem beépítés árán, de nem ám!)
Csúnya, de ki mondom: engem, nem tanít semmire a betegség. Fájni − ez nekem nem
életprogram. Ha fájok, akkor a Vagy meghalni, vagy meggyógyulni! − a jelszavam. Csak
valami hasznosat csinálva tudom elképzelni az életemet.
Lehet, hogy még meg kell tanulnom valamit? Lehet, hogy eddig még mindig nagyon jó
dolgom volt? Nincs kizárva. De az sincs kizárva, hogy nincs olyan gödör, amelyikből ne
volna kilátás, s amelyikből ne lehetne kimászni. – Mért mondanak engem pesszimistának?
Városmajor, 2002. december 1.
Advent 1. vasárnapján az első olvasmány Izajás prófétáé. Hat részre kell bontanom, hogy
első hallásra is foghassuk, hogy mi a szerző baja. Azzal indul Izajás, hogy szelíden ugyan, de
szemre hány – egy kicsit számon kéri az Istent:

Uram, te vagy a mi atyánk, örök időktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded,
Uram, hogy letévedjünk útjaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen
téged? – A szemrehányásból kibomlik egy nem is nagyon alázatos kérés: itt az idő, hogy az
Isten is tegyen már valamit:
Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez! Szent néped csak kis ideig birtokolta szent
helyedet, azután ellenségeink tapodták. Bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy
meginogjanak előtted a hegyek! – A kérést erős bizakodás követi:
Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek. Soha senki nem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna
Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Találkozol azzal, aki örül, mert igazak a
tettei, útjaidon jár, és rád gondol. – Ezután megvalljuk, hogy szerencsétlen bűnösök
vagyunk:
De te megharagudtál ránk, mert vétkeztünk. Régóta így vagyunk, bárcsak megszabadulnánk! Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a
szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél; bűneink elsodornak bennünket, mint
a szél. Nincs, aki nevedet segítségül hívná, aki buzgón ragaszkodnék hozzád. Elrejtetted orcádat előttünk, bűneink hatalmába adtál bennünket. – De talán nemcsak mibennünk van a
hiba, s ezért kérünk, hogy ne haragudjál már ránk örökké, nemcsak mi vagyunk sárosak, hanem...
Uram, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az anyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk mindannyian. Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre! Tekints ránk:
mindannyian a te néped vagyunk! S az egész imádság vége egy hatalmas felháborodás: Mikor
csinálsz már rendet, Uram?!
Szent városaid pusztává lettek, pusztává lett a Sion is, Jeruzsálem pedig lakatlanná. Szent
és ékes templomunk, ahol őseink dicsértek téged, tűz martaléka lett. Romba dőlt minden, ami
drága volt nekünk. Még ezek után is türtőzteted magad, Urunk? Hallgatsz, és még tovább
gyötörsz bennünket?
Lefordítom magyarra. Magyar irodalomra zsidó irodalomról. Íme: Őseinket felhozád Kárpát szent bércére. Aztán jöttek a tatárok, törökök, jött Bécs, majd Moszkva, most meg a multinacionális nagytőke, melynek közelibb és távolibb székhelyeit már meg sem merem említeni, nehogy vénségemre megint kihordjanak a határból. S én is felháborodhatnék: Uram, mikor csinálsz már rendet?! De nem háborodok fel, mert én már tudom, amit Izajás még talán
kevésbé tudott, hogy te meg tőlünk várod, hogy rendet csinálunk, s kérded: Mikor fogtok
végre leülni, imádkozni s gondolkodni, hogy számba vegyétek dolgaitokat?!
Ezután üdítő nyugalom tölt el, mert megtudom Pál testvérünktől, hogy semmi más
dolgom sincs, csak hogy várjam Urunk Jézus Krisztus apokalipszisét, azaz megjelenését,
lelepleződését – Pál kb. kétezer évvel ezelőttre várta e megjelenést, saját életében, mert úgy
gondolta, hogy a születéssel, kereszthalállal, feltámadással Isten mindent elvégzett, amit
velünk akart, csak a dicsőséges finálé van még hátra. Addig is Jézus erősít engem, hogy
feddhetetlen legyek a találkozás e nagy napján. És semmi gáz, mert hűséges az Isten hozzám,
ami abból is megállapítható, hogy egy keresztényekből álló közösségbe kaptam meghívást.
Végül Jézus arról értesít Márkon keresztül, hogy nem tudjuk: hogy mikor érkezik meg a
messzi idegenből az urunk. Addig meg vigyázni kell! Ez mit jelent? Ébren lenni és nem
aludni. És ez mit jelent? Azt, hogy nem ért véget a történelem azzal, hogy eljött Jézus. Nem
ért véget a történelem azzal, hogy Jézus erősít, és az Atya meghívott fiának közösségébe. Azt,
hogy változatlanul izajási gondjaim lehetnek. Csak egy kicsit nagyobbak, mert ő odakönyvelhette e gondokat az Istennek, s nekem – sajnos vagy hála Istennek – már nincs módom erre
az odakönyvelésre. Én tudom, hogy nem Istennek kell rendbe tennie a dolgokat, hanem
nekünk.

A mával induló, a B év is befut majd március 18-ra Nagypéntekbe, mert nincs mód túltennünk magunkat azon, hogy akik úgy beszélnek, mint Jézus, azokat Golgotára küldjük. Három szöveget hallottunk. Az első megmondja az Istennek, hogy csináljon már valamit. A második megetet minket, hogy minden rendben van, holnapután reggelre találkozunk a levegőégben Jézussal, és mindörökre nála leszünk. Csak Jézus beszél arról, hogy vigyázzunk már, el
ne aludjunk, és jól nyissuk ki a szemünket.
Miket hallok ki a szavaiból? Kedves magyarjaim! Ti vagytok az Isten választott népe.
Nem a zsidó? Nem bizony. Mindenki, aki hallgat rám, az nekem testvérem és nővérem és
atyám. Ti is választott népem vagytok. Ez nem a meghívást jelenti, mert mindannyian meghívottak, azaz hivatalosak vagytok. A választottakat nem én csinálom, hanem az emberi nem.
Aki hallgat a szavamra, az a választott. Egyszer-kétszer mondtam, hogy ezek kevesen vannak
(Mt 20,16;22,14). Most is mondom. Ha azt akarjátok, hogy legyen az Istennek a magyarból is
választott népe, igyekezzetek megházasodni és gyereket szülni. E nélkül nincsen nemzet és
nincsen Isten népe. Pelenkamosás, gyereksírás nélkül nincs se egyik, se másik. Második,
harmadik diploma nélkül van még magyar nemzet, de harminc éves koron túli egy vagy két
gyereket szülésből, vagy egyet se szülésből nincs. Az utolsó pár millió magyart már könnyen
asszimilálja a többség. Honnan a többség? Onnan, hogy egy rendes cigánylány 25 éves korára
már leszülte a maga öt gyerekét. A múlt században akadtak még ilyenek a Bokorból is. Ne
hagyjátok riogatni magatokat a népesedési robbanással! Az, hogy a magyar kihal vagy
megmarad, nem zavarja a népesedési robbanást. Egész Európa és Észak-Amerika fogyásnak
indulhat, színesedhetik, ettől még megyünk rohanvást a hetedik milliárd felé.
Nincs csengése már a gyereksírásnak s kacagásnak, csak az euro- meg a dollárpergetésnek, a számoló-pergető gép zajának. Szülni csak azok fognak, akiknek annyi a fizetésük, hogy
nem tudják elkölteni magukra. Havonta egy millió forintot keresőkből kerülnek ki ezek?
Nem. A létminimumból élők közül. Vigyázzatok magyarok! Kevesebb, mint 20 százalék költ
a nagyvilágban annyi pénzt, mint mi. Minden kormány-nyilatkozat arról beszél, hogy kinek
mikor s mennyit emelnek. Legyetek éberek, magyarok! El ne aludjatok. Mire felébredtek, volt
hazátok, nincs hazátok. Évenként egy negyvenezer lakosú város tűnik el hazánkból. Az
utódállamokból és távolabbról bevándorlók ellenére is.
Csak nemzetet megmentő vagy nemzetet elpusztító vallásosság van. Steril jámborság,
ilyen vagy olyan következmények nélküli templomjárás nincs. Befejezem egy Sík Sándor
verssel. A negyvenes évek csoporttalálkozóit zártuk be vele.
A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,
A meddőségtől. lanyhaságtól,
A naptalan és esőtelen égtől:
Ments meg Uram a szürkeségtől!

Ne hagyj Uram, megülepednem,
Sem eszmében, sem kényelemben.
Ne tűrje megállni az ostoba v a n-nál,
S nem vágyni többre kis mái magamnál.

Édes az ifjak méntás koszorúja,
Fehér öregek aranyos borúja,
Virága van tavasznak, télnek.
Ne engedj Uram koravénnek!

Ha jönni talál olyan óra,
Hogy megzökkenne vágyam mutatója,
Kezem kezedben, ha kezdene hűlni,
Más örömén ha nem tudnék örülni,

Csak attól ments meg, keresők Barátja.
Hogy ne nézzek se előre, se hátra.
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,
Ne tűrd Uram, hogy bezáruljak.

Ha elapadna könnyem a más bűnén,
A minden mozgást érezni ha szűnném,
Az a nap, Uram, hadd legyen a végső:
Szabadíts meg a szürkeségtől!

Városmajor, 2002. december 20.
Emberhez méltó teológia
1.
Valamikor az élet ütőerén tartottam a kezemet. Legalábbis azt gondoltam, hogy tudom,
hogy hány óra. A csehek már másodszor csinálnak olyasmit, amire mi nem látszunk képesnek
lenni. Mit csinálnak? Felmérik magukat a cseh katolikusok, hogyan állnak az Úr színe előtt.
Már kétszer is megtették. Hírt adtunk mind a kettőről a Koinóniában. Először: a
2000/novemberi számban, ahol nemcsak lefordítottuk Oto Mádr Conciliumban megjelent
cikkét (Földalatti egyház: világiak részvétele vagy szektásodás), hanem foglalkoztunk is vele
(A Concilium 36/3-as száma). Másodszor pedig a jelen és múlt havi számunk hozza – két
részletben – egy szerzőpáros, Dolista és Machula írását: A teljes szkepticizmus a felsőbbség
iránt.
Valamikor. Mikor gondoltam magamról, hogy tudom: hány óra? Úgy ötven-hatvanhetven évvel ezelőtt. Láttam – mert benne voltam – a mátyásföldi egyházközség életét.
Végigregöltem cserkészeimmel a szabolcsi falvakat, s mellékesen Zoltán Palinak
összeregöltünk ’47-ben egy Barankovics-párti képviselőséget is. S Debrecenben s az ország
bármely városában megmozdult ifjúság, férfiak és nők, amikor ’48 körül magyarázni kezdtem
nekik a nem-szalón Krisztusról és a kisközösségekről. A java papok mind velem voltak, s
csak a jezsuiták terjesztették rólam, hogy biztosan zsidó vagyok, s ebből magyarázható nagynagy nyugtalanságom. A püspökök kissé óvatosak voltak, de megszelídítettük többnyire
azokat is. Egy egészségesen és egységesen lélegző egyházban éltem. A fogoly bíboros is
rangot adott bátorságunknak. A békepapok, a Rákosival megegyezők, azaz neki
engedelmeskedők még erős kisebbségben voltak akkor.
Aztán később is, amikor kijöttem a börtönből és szállító munkás státusban ugyan, de
minden vasárnapomat, hajnaltól kezdve, a péceli plébánián töltöttem és miséztem,
prédikáltam, gyóntattam naphosszat... – akkor is tudtam, hogy hány óra. Majd ugyanígy
voltam a 70-es években, amikor az elején megírtam a Lelkipásztori Marketinget, a végén
pedig az Egyházrendet. Ebben a két évtizedben is úgy gondoltam, hogy látom, mi van az
egyházban. 1950-től 1980-ig Mi vagyunk az egyház-élményem és élményünk volt. Aztán
meg kellett tanultuk, hogy á – dehogy: szemét, egyházromboló eretnekek vagyunk! A korábbi
harminc év alatt végig – találkoztam nagy titokban püspökeinkkel, s mindig ugyanazon az
oldalon voltunk. Utána már csak Endreyvel, meg még egy-kettővel. Ezután lettünk eretnekek.
Hogyan is írta magánlevelében Ratzinger? Így: Reméltem, hogy az Ön számára magától
értődő lesz az egyház ítélete után újra orientálódni... mihelyt tudomására jut... Hiába remélte.
Nem volt számomra magától értődő az újra-orientálódás. Ha eddig a földalatti kisközösség
volt az üdvösség útja, mért lesz ezentúl a megegyezés és a kommunistáknak lefekvés az
üdvösség útja? Azért nem volt magától értődő, mert e három évtizedben megtanultam csak
Jézusra figyelni. S az egyház ítélete után orientálódni már csak akkor tudtam, ha ez az egyházi
ítélet Jézus után orientálódott. A kommunisták által halálra félemlített Lékai szájából nem
tudtam és nem is akartam az egyház ítéletét hallani, mert az egyház szent szó volt nekem:
azokat jelöli, akik Jézushoz igazodnak. Ma is azokat.
A 80-as években az egyházi cselekvés vagy szereplés porondjára kerülnek azok, akik
eddig nem voltak ott láthatók-hallhatók. (Azok, akik korábban hétköznap láthatatlanok,
vasárnap meg érthetetlenek voltak – vagy nagyon is egyértelműen fújták, amit kellett.) Ez az
évtized az egyház meggyalázódásának az évtizede: mi sűrű sorokban megyünk a börtönbe, s
elítélőink immár nemcsak a Párt, hanem az egyházi hierarchia is. Ez utóbbi is, melynek ítélete
szerint a Bokor katonáskodást-nem-vállalói megbontják az egyensúlyt a Varsói Szerződés és a
Nato között (Paskai teológiai érve!).
Az a folyamat, amely a II. vatikáni zsinattal kezdődve 1964-ben részleges megállapodást
eredményezett a Párt s a vatikáni hierarchia között, felgyorsította a katolikusok elhűtlenedési

(„szekularizációs” – Gergely J. szerint) folyamatát, ami egyébként a 45 utáni rendszerváltásnak keményen szorgalmazott követelménye és következménye is volt. Pécelen a 60-as
években, a legkeményebb papi helytállás mellett is észlelhető volt a templomba járók lassú
fogyatkozása. A folyamatnak csak a felgyorsulását eredményezte a megállapodás. Ja, ha a
papok lefekszenek, akkor mi sem kockáztatjuk a bőrünket! – így gondolkodott a
templombajárás kockázatát mérlegelő állam- és egyházpolgár.
Világossá akarom tenni pozíciómat. Helyzetemből folyóan én csak ezt gondolhatom: az
ateizmustól kapott egyházi működési lehetőségek nem szolgálhatják Jézus ügyét, mert e
lehetőségeket az ateisták csak akkor adják, ha lényeges jézusi tartalmakat zárójelbe teszünk.
Példa: Poggi monsignore, a Vatikán utazó nagykövete közli velem ’81 tavaszán a Hiltonban
Miklós Imre üzenetét, hogy hajlandó zöld utat nyitni mindenféle kisközösségi munkának, ha
lemondunk a katonáskodás megtagadásáról. Mit ér a kommunisták nagy ajándéka: szabad
immár világiakból is hitoktatókat képeznünk? Mit ér ez, ha egyszer azon azt kell megtanulni,
hogy Jézus és a kard szépen megférnek egymás mellett. Kopernikuszi fordulat játszódott le
bennem az elmúlt félszázadban, amikor megértettem: államilag megengedetten mondhatom a
katolikus krédót, ha egyszer a katolikus embernek szabad gyilkolnia, s erőszakot igénybe
vennie. Mondhatom, de Jézus Istene előtt meg nem állhatok. Bizony mondom, nem ismerlek
titeket! Mert az Uram, Uram mit sem számít, csak a mennyei Atya akaratának teljesítése.
Következésképpen én e félszázad egyháztörténetét egyszerűen látom. Fölfelé ment az
egyház jézusi ázsiója, amíg a jézusi tartalmakat hirdethettük benne, mint egyházi tartalmakat.
S lefelé megy az egyház Jézust megmutató szerepe, ha ezeket nem hirdethetjük. Tudom, hogy
a Bokor ezeket a jézusi tartalmakat képviseli. Tapasztalom, hogy ezektől a jézusi tartalmaktól
89 előtt és 89 után egyaránt elzárkózik a római és a hazai hierarchia hatására a Jézustól egyre
inkább eltávolodó hazai egyház – hierarchia és hivők egyaránt. Nincs, aki szót emeljen
kirekesztésünk ellen: nem vállalják fel. Ennek az egyháznak lehet ötször vagy ötvenszer annyi
megnyilvánulása, mint amire az elnyomatás éveiben lehetősége volt, de az ötször vagy
ötvenszer annyinak jézusi értéke kizárólag a megnyilvánulások jézusi tartalmától függ. Ugyan
mennyi lehet ez az érték, ha egyszer minket, múltunkat félre kell tolnia?!
2.
Oto Mádrnak megvan a maga nem nagyon elismerő véleménye mind Davidek, mind a
magam teológiájáról. Dolista és Machula viszont inkább ismerteti a cseh teológiát (a magyarral ugyanis nem foglalkozik), mint minősíti. De közös Mádr és a szerzőpáros munkájában,
hogy mindhárman a múlt ellenálló és börtönviselt teológusaira emlékeznek, s egyikük sem
említ bárkit is az államhatalomtól elfogadott 89 előtti teológusok közül, vagy a 89 után
beköszöntött politikai szabadságban feltűnő teológusok sorából. (Nálunk azonosak a két
csoport személyei – s ez érvényes más foglalkozásokat űzőkre is, még a politikusok egy részére is.)
Emberhez méltó élet csak emberhez méltó gondolatból fakadhat. Az emberhez méltó teológia meg miből fakad? Nem abból, amiből az emberhez méltó tudomány. A tudományt, a
filozófiát és a teológiát meg kell különböztetnünk egymástól. A tudomány tapasztalatokat
rendszerez. A filozófia viszont emberben megszülető olyan gondolatokat rendszerez, amelyek nem ellenkeznek a gondolkodás törvényeivel. És a teológia mit csinál? A különféle
vallási közösségeken belül tekintélyre jutott nézeteket rendszerezi.
Míg a tudomány egyetlen, mert a tapasztalatok nem ellenkezhetnek egymással... míg a
filozófia elvben egyetlen, mert a gondolkodástörvények azonosak, csak a gyakorlatban a gondolt eredmények mikroszkóppal vagy centiméterrel nem igazolhatók... – addig a teológia elvileg akárhányféle. A hatmilliárd embernek nem azonos az ujjbegye, s nem azonos az sem,
hogy mit gondol Istenről. Ha mind a hatmilliárd tudna találni magának tíz-tíz embert, aki elfogadja azt, amit személy szerint ő maga gondol az Istenről, akkor lehetne hatmilliárd vallás a
jelenben. Mivel azonban tízszerte kevesebben, azaz csak hatmilliárdan vagyunk, a mondott

tíz-tíz személy segítségével csinálhatnánk hatszáz millió vallási közösséget. Csinálhatnánk, de
nincs annyi. Mennyi van? Kevesebb. Hazánkban van talán kétszáz bejegyzett vallási közösség. Ha nem volna létszám- és egyéb küszöbe a bejegyzésnek, talán volna négyszáz is.
Ennek a négyszáznak legalább 95 %-a nem magyar produktum, másutt találták ki; mi csak –
mondjuk – húszat hívtunk belőle életre. Summa: a tízmillióra esik húsz vallás. Tízmilliárdra
húszezer. Aligha van ennyi. De van – mondjuk – hatezer, s mindegyikükre esik átlagban egy
millió hívő.
Vallási közösség akkor támad, amikor valakinek istenélménye, istentapasztalása, vagy
egyszerűbben: csak gondolata támad Istenről, s ezt olyan erővel tudja közölni, megjeleníteni
életvitelben, csodában, liturgiában embertársai előtt, hogy amit képvisel, hitelre talál náluk.
Ábrahám istenélménye hitelre talált feleségében, fiában, unokájában, azaz Jákob/Izraelben, s
annak ivadékaiban: Mózesben is. Mindezek az ivadékok elhitték Mózesnek, hogy szólt hozzá
Isten az égő s el nem égő csipkebokorból, s ebből lett a zsidó vallás. Valakik elhitték, hogy
Jézus az Isten fia, és feltámadt, miután saját és zsidó főpapja keresztre feszítette, s ebből lett a
ma már közel kétmilliárdnyi kereszténység – mindenbizonnyal ezernél is több felekezetre
bomolva. Felekezés pedig úgy történik, hogy Luther nem hisz a pápának, s valakik meg hajlandók hinni Luthernek, s lesznek lutheránusok, azaz evangélikusok. VIII. Henrik, Kálvin,
Zwingli, Jakob Hutter viszont nem hisz Luthernek, de talál olyanokat, akik hisznek az említetteknek, s lesznek az anglikánok, reformátusok, zwingliánusok és hutteriek. Mindezen s a
többi nem említett keresztény és nem-keresztény valláson, vallásfelekezeten belül óhatatlanul
csinálják a teológiát. Mért óhatatlanul? Azért, mert igazolni kell, hogy nekünk van igazunk, s
nem a többi hatezernek.
3.
Hogyan kell emberhez méltó teológiát csinálni? Előbb azt mondom el, hogy hogyan nem
lehet. Így: biztosan nekem van igazam, és mindenki más vagy hazudik, vagy téved.
Toynbee szerint a vallások eredeti bűne: az önközpontúság. Ennek az oka: mindegyik meg
van győződve arról, hogy csak egyetlenegyszer történt kinyilatkoztatás az Isten részéről, s ezt
történetesen éppen az ő biológiai-szellemi ősei kapták meg. Ha pedig ugyanazt a kinyilatkoztatást ápolja, tiszteli két vallási közösség, akkor azon az alapon képviselhetik az egyes felekezetek a vastagon szedett tételt, hogy az Isten az ő felekezetük alapítóját vagy mindenkori
vezetőjét ajándékozta és ajándékozza meg azzal a képességgel, hogy szolgáltatni tudja az
emberiség számára az egyedül helyes eligazítást, s minden, ami ettől eltér, az – minimum –
tévedés következménye. Így nem lehet emberhez méltó teológiát csinálni. Sajnos: az emberiség eddigelé főleg vagy kizárólag ilyen emberhez nem méltó teológiát csinált. Azt hiszem, ma
is ezt csinálja. Csak a múltban sokkal sűrűbben végezte ki a tőle eltérő eredményre jutókat,
mint a jelenben. Ez az engedékenység azonban sajnálatosan nem annyira a tolerancia, mint
inkább a közöny eredménye. Akik számára nagyon fontos, hogy csak a maguk teológiájának
legyen igaza, azok ma is sokkal sűrűbben iktatják ki az életből a más hiten levőket.
Egykori dogmatanárom szerint elő kell venni a kiskatekizmust, s azt kell magyarázni –
így kell teológiát csinálni. Hát lehet így is, de aligha visz előre, mert félő, hogy a gondolkodó
emberben közönyt szül, a primitívben pedig fanatizmust, esetleg gyilkolási hajlandóságot is.
Hogyan kell tehát emberhez méltó teológiát csinálni? A kiskatekizmus biztosan az első lépések közé tartozik, bár nem a legelső. A Kis kacsóid összetéve szépen, / Imádkozzál édes
gyermekem – hamarább formálja lelkünket. Később ajánlatos egy nagyobb katekizmust is elolvasni. Aztán lehet arra az eredményre jutni, hogy vallom mindig azt, amit vallásom vezetői
mondanak, mert teljeséggel rendetlen dolog, hogy felmondok egy hitvallást, aztán nem hiszem, amit mondok, meg nem egészen azt hiszem, amit a szöveg mond.
Ezzel a dolgok közepébe érkeztünk. Hogyan mondhatom egy szövegre azt, hogy hiszem,
amikor jól tudom, hogy milliárdok másra mondják, hogy hisznek. És hogyan mondhatom,
amikor tudom, hogy nálam sokkal képzettebb emberek abszurdumnak tekintik hitvallásom

szövegének egyik vagy másik kitételét? Mit is jelent tehát, amikor valaki ezt mondja: hiszek?
Gyerekkorban hiszünk anyukánknak mindabban, amit mond, s a tanító néninek is hiszünk,
hogy az a betűt tényleg úgy kell leírni, ahogy ő mutatja. Úgy gondolom, hogy ez a hit = a
teljes bizalom egy személyben: ez a személy nem akar nekünk rosszat, nem ver át, javunkra
van és él nekünk. Negyedik elemista koromban a tanító bácsi büntetésül az utolsó padba ültetett. Azt tanította-állította, hogy Újpest – város, s számomra elképzelhetetlen volt, hogy Budapest tövében legyen egy másik város is. Jelentkeztem, s alighanem a kételkedésemet
teljesen kifejező hangsúllyal ennyit mondtam: Újpest – város? Azonnal szedhettem a
cókmókom. Befejeződött életem 9. évében az ősbizalom kora. A tanító bácsi pimaszságnak
vette. Ahogy Ratzinger leveléből kiderült, ő is pimaszságnak vette, bár a 60-as éveim második
felét tapostam már, s ő egy tízessel fiatalabb is volt nálam. Megint vehettem a cókmókomat.
Nem akartam pimasz lenni sem a negyedik elemiben, amikor ő született, sem hatvan évvel
később, 1987-ben, amikor őmiatta vehettem a cókmókot...
Mondhatom, hogy hiszem, hogy Jézus az Isten fia. Mondhatom, hogy ő mindenben eligazított minket, s az evangélisták hűségesen írták le, amiket mondott. Mondhatom, hogy a római
egyház szenthagyománya tévedhetetlenül eligazít engem abban, hogy miként kell értenem
Jézus szavait. A tanító bácsinak annak idején csak ennyit kellett volna mondania: Kisfiam,
hogy melyik falu s melyik város, azt a belügyminisztérium határozza meg, s már éppen húsz
éve (1907) papirosuk van az újpestieknek, hogy ők bizony város. S megnyugodtam volna. A
Ratzinger pedig azt írta nekem, hogy papi alapmagatartásból kellene tudnom, hogy minden
úgy igaz, ahogy nekem az egyházi illetékesek mondják. Például Lékai, aki közölte velem pár
évvel korábban, hogy Gál, Vanyó, Huba hivatalból képviselik számomra az egyház
tévedhetetlen tanítását. Ma is hiányzik belőlem irányukban ez az ősbizalom. Nincsen papirosuk a Jóistentől, ahogy az újpestieknek volt a minisztériumtól.
Mi tehát a hit, ha egyszer a személyiségfejlődés következtében az embert elhagyja az ősbizalom. Lehet, hogy az ősmagyarokban érvényesült az ősbizalom, amikor s sámán a
tetejetlen fa története kapcsán elmondta, hogy milyen a világmindenség. De bennem már
nincs. Miért vagyok akkor római katolikus. Ez a kultúrám. Ez ma az én tetejetlen fám. Ami a
hatezer vallás hitvallásában található, azoknak a tételeknek java része igazolhatatlan és cáfolhatatlan. Az enyémben is, a másokéban is. Hogyan igazolható Jézus istensége? És hogyan cáfolható? Nem lehet igazolni, nem lehet cáfolni. Nem is kívánják a kereszténytől. Csak azt,
hogy higgye.
Mi tehát ez a hit? Emberhez nem méltó hiszékenység? Mindenképpen veszedelmes valami. Aki elhiszi magáról, hogy birtokában van az igazságnak, s egyedül ő van birtokában
annak, az történelmet csinál. Sajnos, nem az Isten Országának történelmét, hanem a világét,
amely Jézus szótárában sátáni jelentésű – a világ fiai. Könnyen olimpiai bajnok lesz a kultúrák között – a népek kirablásában, legyilkolásában. A keresztény népeket ezzé tette a hit. Nem
a szeretet erőit, hanem a rablás és ölés erőit fokozta fel bennük.
Nem érdem és nem kiváltság. Nem saját derékségem következménye, és nem is Isten
ajándéka, hogy azt hiszem, ami elválaszt engem a világ többi hatezer vallásának hittartalmaitól. Kultúrát is választ az ember, és vallást is. Kultúrát sem választ az ember, és vallást sem.
A kultúrát, melybe beleszülettem vagy amelyet választottam, a vallást, melybe beleszülettem,
vagy választottam – az ember megbecsüli. Nem objektív értékítélettel, csak szubjektívval:
Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!
Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.
Itt boruljon rám a szemfödél, itt
Domborodjék a sír is fölöttem.
Lehet számomra nagyon is drága a vallásom, de tudjam, hogy embertársaim számára
ugyanolyan drága lehet az övék. Egyetemes emberi jelenség, hogy az ember meg akarja
ragadni az őt megteremtő Istent a maga teljes valójában, s kultúránként különböző eredményt

hoz ez a megragadási törekvés. Homo est animal religiosum, de ahányféle az ember, annyiféle
a vallása, s nincs értelme annak, hogy kinek sikerült igaz képet rajzolni Istenről. Lehet
csodálni egymást azért, amit meglát a véges ember a végtelen Istenből. De ha pogányokról
kezdek beszélni, a következő pillanatban már a kardomat ránthatom, s ez biztosan idegen az
Istentől.
Az ember vallást teremt – ez a fides generalis. Az ember különböző és különböző vallásokat teremt – ez a fides specialis. S az ember a lelkiismeretében csalhatatlanul tudja, hogy
jónak kell lennie, hogy nem szabad azt tennie mással, amit nem kíván magának, hogy úgy kell
szeretnie felebarátját, ahogy saját magát – s ez a fides universalis. Általános, sajátos és egyetemes hite van embernek. Ez a harmadik, az e g y e t e m e s az, amely erkölcsi feladatként
jelentkezik az ember életében. Ennek a teljesítésén fordul az Isten Országa.
Az elmúlt félszázadban cseheknél, másutt, nálunk, akárhol lehetőségünk támadt ennek a
feladatnak a meglátására. A hierarchiák keményen fizettek a meglátásért. Lényegében leeretnekeztek érte. Milyen alapon? Eltértünk vallásunk zsinórmértékétől ebben meg abban meg
akármiben. Eltértünk attól, ami az emberiség életében hatezerféle. Eltérünk attól, ami egyedül igaz, s amivel szemben minden más – tévedés.
Talán azért nem születik felmérés az egyházilag-államilag engedélyezett hazai
teológiatermésről, mert akik művelik ezt a teológiát, titkon érzik a fentebbiekben
elmondottaknak az igazát? Akkor is kár a felmérés elmaradásáért. A felmérés segíthetne
meglátni, hogy bármelyik vallás csak folkkór, s Jézus is ezért nem szaporította a vallásokat.
Csupán elmondta, hogy mindegyik vallásnak a fidesz univerzálist, az Istentől az embernek
adott egyetemes hittartalmat kell hordoznia, szolgálnia.
Városmajor, 2002. december 24.
Hódító epifánia
2002. karácsonyán a múltba nézek, és ifjúságom egyik mesteréhez fordulok, aki Nyitra
városában született, majd másfél százada: Prohászka Ottokárt idézem. Az esztergomi kispapok spirituálisa volt, s szemináriumi szobájának ablaka a Dunára nézett. Ő is készült a karácsonyra. Így:
Szemlélem ennek az én szülőföldemnek határát, amikor az első karácsonyest ereszkedett a
világra. Ez a nagy Duna úgy folyt akkor is, mint most. A Garam völgyének mocsarai az alkony elhaló világosságát tükrözték. A márianosztrai csúcsos hegyek, a Pilis, a Duna trachit
szegélye részvétlenül merültek el a homályban. A lázkereszt sziklája alatt zsongott a hullám,
de keresztet még nem látott a csúcsán. Vadludak gágogó csataélei vonultak el fölötte, a római
legionárius megitatta lovát, és nyugalomra készült; túl a Dunán pedig kigyúltak a barbár táborok tüzei. Mily világ! S most a bazilika nagy harangja zúg, s elnémítja a Garam hídján
robogó gyorsvonat zörgését; a lakóházakban kigyúlnak a karácsonyfák illatos gyertyái... Ezt
mind a betlehemi gyermek tette; elváltoztatta a világot (Elmélkedések az evangéliumról, Budapest, 4. kiadás 102. o.).
Napló-részlet ez. Közel száz éve írta. Ő, aki vitathatatlan tekintélye volt kispapkorom
piarista szentháromságának: a Zimányi Gyula – Schütz Antal – Sík Sándor hármasnak. Sík
azzal lett 1928-ban, a Prohászka halálát követő évben, egyetemi tanár Szegeden, hogy írt egy
harmadnyi könyvet róla: Gárdonyi – Ady – Prohászka címen. Schütz meg kiadta még
ugyanebben az évben 25 vastag kötetben Prohászka Ottokár Összes munkáit. Pár évvel odébb,
kispapi éveim alatt, nem volt szerző, aki félreszoríthatta volna őt: hajnali 5 óra 50-kor a
piarista kispapok negyedik emeleti nagy kápolnájában (mert több mint hatvanan voltunk) csak
az ő elmélkedéseit olvasta fel Zimányi, hogy aztán mi egy fél órát csendben gondolkodjunk
azon, amit Prohászka megirt s felolvastak nekünk. Hét éven keresztül. Minden hétköznap!
Számítógép helyett volt Prohászkának egy álló íróasztala. Naponta órákat állt mellette.
Ezen az asztalon írt a római legionáriusról is. Megjelent közel száz éve, 1908-ban: Elmélke-

dések az evangéliumról címen. Elsősorban az esztergomi kispapok számára írta elmélkedéseit,
akiknek – mint említettem – spirituálisa volt. Aztán hamarosan nekem is írta. De előbb még
apámnak, aki – megtérése után, a 20-as években – még hallgatta konferenciabeszédeit a pesti
egyetemi templomban, míg engem meg lerakott a nagymamánál a belvárosi Magyar-utcában.
De tíz évvel később, ’36-ban, az érettségimen már ez volt a szóbeli magyartételem: Prohászka
Ottokár és a mai katolikus líra. Mindenképpen körülöleltek ennek az embernek a gondolatai,
mint megannyi kortársamat, engem is.
A betlehemi gyermek tehát elváltoztatta a világot – ahogyan hallottuk. Lapozok tovább a
vastag könyvben, s rábukkanok a prohászkai elmélkedések egy másik rég olvasott, de
jólismert szövegére: Körülálljuk a kisded Jézus jászolát, aki magához hívta a nemzeteket, s
aki megvilágítani jött a népeket, és kérdezzük: Honnan van az, hogy ez az Epifánia – megjelenés a betlehemi éjszakában – nem lett hódítóbb, hogy annyi millióhoz el nem jut? Kin múlik
ez, s mit kell tennie, hogy Jézus legyen az Úr a földön? E szövegrészletben pedig mintha
Prohászka valahogy úgy látná, hogy nem eléggé változtatta el a betlehemi gyermek a világot!
Nem akarok a kákán is csomót keresni, de meg kell kérdeznem: Lehet-e Jézus – úr a földön, vagy akárhol is? Nem az-e az alapvető baj, ha ilyet egyáltalán kérdésbe teszünk? S nem
az-e a még nagyobb baj, hogy az előző századforduló számomra vitathatatlanul
legistenérzékenyebb személye, Prohászka Ottokár, ezt egyáltalán megkérdezheti. Miért, mi
baj van ezzel a kérdéssel? Hát csak annyi, hogy Jézus sohasem szólította úrnak a maga Istenét. Apjának, meg apucinak (abba) szólította őt. S amikor minket imádkozni tanított, velünk
sem uraztatta az Istent: Apánk, ki a mennyekben vagy... Csak ennyi a bajom. Tudjátok, mi van
a mennyország kapujára kiírva? Nem? Én sem tudom. De nem csodálkoznék, ha ezt olvasnók
rajta, ha majd egyszer odajutunk: Uraknak tilos a bemenet! Hogy miért? Mert az Isten – nem
úrféle. Az úr – megosztó: van, aki úr, s van, aki nem úr. Hát akkor miféle az Isten? Nem
megosztó, hanem egybeölelő. Milyen az? Testvérféle! Ha úrféle vagyok, van aki nem úr; s az
nem haverom, azt lököm magamtól. Ha testvér vagyok, akkor nincs, akit nem ölelek
magamhoz... Akkor nincs, aki nem testvérem. Csak hagyja, csak akarja, hogy öleljem, s én
ölelem.
Uraktól nyüzsög a végtelen ég, S szolga csak egy van: az Isten – ezt Weöres Sándor is
tudta, pedig nem is volt teológus. Talán éppen azért tudta, mert nem volt teológus. Költő volt,
s Próféták s költők dühe oly rokon – ezt meg egy másik nem-teológus, egy másik költő tudta:
Radnóti Miklós. Szolgákat nem akart, szolgálni ő akart – zengi a Sillye-ének. Az Isten
testvér, az Isten szolga, s csak az találja meg őt, aki maga is ebből a fajtából való.
Aki keresi a csomót a kákán, megtalálja. Prohászka valójában csak azt akarta kérdezni,
hogy mért nem állt Jézus mögé a világ, s nekem ezen a karácsonyon válaszolnom kell életem
legalapvetőbb, ha tetszik, életem egyetlen lényeges kérdésére: Engem meghódított-e ez az
Epifánia? Meghódított-e engem az, hogy Valaki megszületett a betlehemi éjszakában, s az
életével elém énekelte, hogy nem lehetek úr, s hogy csak testvér és szolga lehetek? Mikor
hódít meg? Hogyan hódít meg? Mi a megmutatója annak, hogy meghódított?
Sokszor gondoltam, hogy nem is lehet kérdéses, hogy én hova tartozom. Hogy baj itt csak
másokkal lehet. Hitetlen, meg hívő, azaz templomküszöböt koptató tömeggyilkosokkal, tehát
háborút kirobbantó zsarnokokkal, hazát megvédő Isten kegyelméből való királyokkal, demokratikusan megválasztott honvédő köztársasági elnökökkel, a nemzet és a társadalom kiemelkedő nagyjaival, az urak világnak képviselőivel. Csak másokkal lehet baj, nem velem:
ruhaszaggató, máglyatüzet gyújtó főpapokkal, akik majd félévezred után bocsánatot kérnek a
meggyalázottaktól s elégetettektől. Csak ezekkel lehet baj, meg a kis pitiáner lekoppintóikkal,
a tolvajokkal, rablókkal s rablógyilkosokkal, a csövesek világával. De velem hogyan lehetne
baj? Velem, aki sem miniszter, sem Kaifás, sem Al Capone nem vagyok. Tényleg nincs velem
baj?

Idő közben óvatosabb lettem. Attól, hogy nem engem választottak meg köztársasági elnöknek, hogy nem én kerültem ki győztesként a konklávéból, hogy az elnöknek s a győztesnek tekintete nem rajtam nyugodott meg, s nem engem rendelt maga mellé premierjének, nádorának, vikáriusának – még nem következik, hogy beálltam a sorba Jézus mögé. Egyáltalában nem következik belőle. Futottak még... – mondják a lóversenyen. De a be nem futók is
ugyanazon a pályán futottak, mint a befutók. Egy testvéri, szerető, irgalmas, tőlem lehetetlent
nem – csak azt, amit megtenni tudok – kívánó Isten színe előtt teszek most fel kérdéseket
magamnak.
Én melyik pályán futottam? Azon, amelyiken a világ fut, vagy azon, amelyiken Jézus
futott? Otthagytam-e Istenért az iparom, a bérmunka világát? Elmentem-e a pusztába 40
napra? S onnan kijőve legfőbb ambícióm az lett-e, hogy gyűjtsek Istennek 12 tanítványt, vagy
nagylelkűen ráhagytam ezt a papokra, akik Jézus gondolatában nincsenek, mert ott csak
tanítványok vannak; s akik tanítványokat tudnak gyűjteni, azok a papok. Élet és
vagyonközösségre léptem-e velük? Volt-e más ambícióm, minthogy mossam a lábuk, azaz
hogy megtegyek értük mindent, ami telik tőlem? Lemondtam-e az erőalkalmazásról?
Nemcsak arról, hogy nem háborúzok, nem teszek rendőrségi feljelentést, hanem arról, is,
hogy ráordítsak arra, aki lábomra lép, a házastársamra, a testvéremre; s ha mégis megteszem,
bocsánatot kérek-e. Kiadásaimban tudatosítom-e magamban, hogy a világ leggazdagabb húsz
százalékához tartozom? S ha mégis még többet akarok birtokolni, költeni magamra, a
pleonexia, a többet birtokolni akarás halálos vétkét követem el. Igen, az Isten ellen vétkezem,
mert az Isten éhezik, fázik, nyomorog milliárdnyit testvéremben, akiket nem vagyok méltó
testvéreimnek nevezni, s még kevésbé vagyok méltó szolgájuknak mondani magamat.
Nem volt még getszemáni éjszakánk. Nem vártuk be letartóztatásunk, nem csináltunk még
saját halálunkból, testünk megtöréséből, vérünk hullásából liturgiát.
Csak annyi a különbség köztünk meg a világ és köztünk meg az egyházi világ között,
hogy nem vagyunk képesek tagadni a feltett kérdések jogosultságát. Csak annyi, hogy mi
tudjuk, hogy Jézus csak akkor és annyiban tud úr lenni, ha mi hajlandók vagyunk testvérekké
és szolgákká lenni. Ki ma született, Üdvözítőnk lett, Hop, csup csup, hop, csup csup
Üdvözítőnk lett. Menjünk mi is hát, Betlehembe át..., s nézzünk bele egy hajléktalan Isten
jászlába, hogy képesek legyünk Jézus-kompatibilis válaszokat adni a feltett kérdésekre.
Ki ma született, Üdvözítőnk lett, Hop, csup csup, hop, csup csup Üdvözítőnk lett.
Menjünk mi is hát, Betlehembe át, Hop, csup csup, hop, csup csup, Betlehembe át.
Vigyük a dudát, meg a furulyát, Hop, csup csup, hop, csup csup, meg a furulyát.
Ott majd dudálunk, sok jót kívánunk, Hop, csup csup, hop, csup csup, sok jót kívánunk,
Aztán végtére, ámen a vége, Hop, csup csup, hop, csup csup, ámen a vége.
Városmajor, 2002. december 26.
A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és az Isten kedvét lelte
benne (Lk , 2,52). – Názáretben tehát egyre okosabb, egyre erősebb, Isten és ember szemében
egyre kedvesebb lett a gyermek-Jézus. Kivágtunk az életfilmből – Jézuséból – néhány kockát.
Az életfilm sematizálható. Akárhol kezdhetem pergetését. Talán ott kezdem, hogy meglátunk
egy leányt, egy fiút, aki aztán végzetünk, földi boldogságunk-keresztünk lesz..., amíg a sír, az
ásó-kapa el nem választ. Ha ez a filmkocka-sor idő előtt megtörik, mert akkor cseréljük le
egymást, amikor akarjuk s tudjuk, előbb-utóbb az egész film elszakad, mert magvunk szakad.
Ha csak én cserélgetek, üsse part, hulljon a férgese. De ha te is, ő is, az egész nemzet is, akkor
a nemzetnek is vége szakad. Ezért aztán, amint pápa leszek, be fogok állítani egy újabb
ünnepet az egyházi kalendáriumba. Amint pápa leszek. Még nem látom tisztán, hogyan leszek
az. Ha az egyházban az ember elmúlik 75 éves, már püspök se lehet. Ha elmúlik 80, akkor –
ha bíboros is – be se engedik a konklávéba, ahol tudvalevően a pápát választják. De sebaj,

nem bíboros, hanem pápa akarok lenni, s ahhoz hogy pápa lehessek, nem kell semmi más,
csak hogy megkeresztelt és férfi legyek. Nekem mind a kettőről papirosom van. Életkor nem
számít. Nincsen életkorhatár. Mit számít az a nyolcvan-akárhány év! Prédikálni is tudok.
Bizonyítja, hogy most is eljöttetek vagy húszan, hogy meghallgassatok, pedig meg sincs
hirdetve, s a templom is – a faluvégen, városszélen, mindenképpen az Isten háta mögött.
Pápának lenni pedig azt hiszem, sokkal könnyebb, mert van, aki megírja a prédikációt, neki
csak fel kell olvasnia.
Milyen ünnepet fogok beállítani az egyházi kalendáriumba, ha pápa leszek? Szentnemzet
ünnepét. Melyik az? A szentcsaládot ismerjük: az József, Mária és Jézus. És a szentnemzet?
Melyik az? Én legjobban azt szeretném, ha a magyar lenne, de Isten Országában se kiváltság,
se protekció. Más a szabály: szent az a nemzet, amely szent családokból áll. Szent családdá
lenni pedig – ennek semmi akadálya. Akár magyarok is vállalkozhatnak rá. Még adyligetiek is
lehetnek.
Mindez annak kapcsán került elő, hogy meghívott szentestére minket egy család, melyet
közel húsz éve ismerünk, szeretünk. Elmondtuk ott helyben, családi asztal körül – nem éjfélkor – az éjféli misét. Elmondtam benne az ezévi karácsonyi elmélkedés-szerkesztményemet
is. Motyogtak is hozzá hívők könyörgése címén valamit, amit értettem is, nem is, hallottam is,
nem is – süketek is vannak ám! –, ahogyan ezt szoktuk és megszoktuk. De reagálás arra, amit
mondtam, semmi, de semmi. Hamarosan megérteni véltem, hogy miért, de előbb még hozzáfogtunk a csallóközi hagyományoknak megfelelő karácsonyi vigília-menühöz: hal-leves (a
világért sem halászlé, hiszen nem a halász van a levesben, hanem a hal! – ki gondolná?),
aztán rántott harcsa, s ezután valami, aminek neve nincs, de elmondható, hogy mi: 15 cm
átmérőjű kerek ostyára foghagyma-darabokat kell szórni, amiket mézcsurgatással rögzítünk, s
utána nagyobb biztonság kedvéért összehajtogatjuk az ostyát, azaz hogy inkább törjük. Kiváló
étel, de gyomrom meg nem emésztette. Éjszaka megtapasztaltam. Mindezt azonban a vacsora
alatt még nem tudtam, s miután ezévi karácsonyi elmélkedés-remekem egyetlen szóra sem
érdemesült, új vacsoratémát nyitottam.
Nem emberi szélességűt, hanem nemzeti keskenységűt. Azt képviseltem friss találmányként, hogy nem azért lett Trianon, s nem azért lett 80 évvel Trianon után a Kárpátmedencében a 27 millióból csak 12-13 millió a magyar, mert hát a nyomorult török
megszállás kiirtott minket. Nem azért, hiszen a szerbet, a horvátot, a románt se kímélte,
azokat még sem tudta kiirtani, pedig ugyanott éltek, ahol mink. Hanem azért, mert honfoglaló
őseink nagyobbat haraptak területből, mint amennyit be tudtak volna telepíteni. Ezért írja már
István király, hogy gyönge és törékeny az egy nyelvű ország. Nem törékeny az, ha vannak
annyian, hogy megtöltik az országot. Mi azonban hívtuk és hagytuk, hogy jöjjön, aki akar –
Mohácsig. Utána pedig elszabadult a pokol, s kisebbséggé lettünk ősi, honfoglaláskori településterületünkön.
Elszabadult – nem a pokol, hanem csak a beszédnek árja, Ömlött rám a sumériológia, a
nemzeti régmúlt dicsőség, s a csúnya német s a Habsburg-ház, amely kiirtott bennünket, s a
végén még ránk rakta a finnugor rokonság dicstelen elméletét is – megfosztván bennünket
dicső múltunktól. Mondhattam én akármit arról, hogy minden nemzet maga pusztítja el
magát. Hiába! A vita nem zárult le, s a felek hallgatólagosan és kölcsönösen
megállapodhattak egymással abban, hogy a hiba az ön készülékében van. Kilenc óra lett, s
haza kellett jönni. A vita egyik fiatal résztvevője még megsúgta Teri néninek, az akadémiai
tudomány tisztes képviselőjének – kettesben: Ha Gyurka bácsinak szabad volt a hierarchiával
szemben mást képviselnie, nekik is szabad az Akadémia nyelv- és történet-tanaival ellenkezőt
képviselniök. Lám, lám, – íme életutammal szabad utat nyitottam a nemzeti fájdalomnak és
sumériológiá-nak. Nem az evangéliumnak, nem annak, hogy meg kell térnünk Jézushoz, az
Atyához, Országukba, hanem annak, hogy mások hagyják abba azt, amit képviselnek, pl. a
finnugrászatot. Jaj de jó, ezért soha sem kell elmenni a keresztre! Vacsoratémám ugyanúgy

nem talált befogadásra, mint a vacsora előtti, de a teológiai síkról leszállva, azért mégiscsak
tettem valamit: érthető területre léptem. A teológia nem az, mert mégsem illik azt hozzáelmélkedni a prédikációhoz, hogy az Isten a felelős azért az egész kapitalista gubancért, amibe
bekerültünk. De, hogy mások a felelősök a nemzeti múltunkért-jelenünkért-jövőnkért, ez már
politikai téma, s itt már nyugodtan képviselhetjük, hogy bizony mások a felelősök a
sorsunkért. S nyugodtan szó nélkül hagyhatjuk azt az elmélkedést, amely kizárólag saját
felelősségünket piszkálta meg. Nem érdemes teológiai síkon mozogni. Ezen a síkon mindig
mi vagyunk a felelősek. Politikai síkon érdemes mozognunk: itt mindig háríthatjuk a
felelősséget teljes mértékben – a túloldalra. Még nem volt kormány, amely elvállalta volna,
hogy ő az oka a csatavesztésnek. (Angliát még soha sem győzték le igazságos csatában –
mondatja G.B. Shaw az angol káplánnal a Szent Johanna c. drámájában.) Még nem volt párt,
amely elvállta volna, hogy ő az oka a bajnak. Ez rendre az ellenzék szakmája! Teljes
mértékben!!!
Menjünk vissza az életfilmhez! Az első kocka az volt, hogy csak egy kislány van a
világon. A következő kocka: jönnek a gyerekek, s akik rátaláltak egymásra, minden
energiájukat-szeretetüket azokra a drága és büdös kölkökre fordítják. Újabb kocka: a
gyerekek felnőnek, s akik rátaláltak egymásra, gondozzák az időközben elgyengülő
nagypapákat s nagymamákat, azaz saját szüleiket – egészen a temetőig, no meg mellékesen
ringatják az unokákat. Az utolsó kocka: az egymásra találókat a saját gyerekeik gondozzák
egész a temetőig... s megint elölről. Mit akarok ezzel mondani? Csak azt, hogy szent családok
nélkül nincs szentnemzet, s hogy szent nemzetek csinálják meg az Isten országát. A
politikusok emelik és süllyesztik az életszínvonalat. Ha háborút csinálnak, akkor süllyesztik
azt a bányászbéka feneke alá. De jó, hogy ’44-ben is jó hideg volt. Baltával faraghattuk az
elhullott lovakat, s igen boldogok voltunk életszínvonalunk emelkedésének; annak, hogy nem
haltunk éhen.
De akármit is tesznek az urak, a mondott filmet lehet pergetni. Ha pergetjük, csinálhatnak
a politikusok akármit. Ezt a pergetést ugyanis lehet pergetni akármilyen alacsony GDP mellett
is. S minden arra látszik mutatni, hogy bizonyos GDP szint felett már nem sikerül pergetni.
Senki sem akadályoz a pergetésben, csak éppen nem akarjuk pergetni. Egy családban, melyet
nagyon jól ismerek, pillanatnyilag hat gyermek van húsz és harminc között. Barátjuk van,
kedvesük van, gyerekük nincs. Oly korban vannak, amikor egy rendes cigánylány már
leszülte a maga öt gyermekét. Ők nem érnek rá az ilyesmire. Az egyik a második, a másik a
harmadik diplomáját szerzi. Házasodás, gyerekvállalás – ilyesmire nem érnek rá, nem is érdekli őket, egyébbel vannak elfoglalva. Házasság, család, gyerek nélkül nincs se társadalom,
se nemzet! Ezt annyira tudja mindenki, aki nem gyenge elméjű, hogy említeni is felesleges.
Halálra ítéli nemzetét. Tudva és akarva. Na és?!
Azért rendelem el szentnemzet ünnepét, mihelyst pápa leszek, hogy a szentmisébe egy
könyörgést szerkesszek. Már meg is van: Könyörögjünk! Istenünk, te nem versz bottal, s
minden nemzet azzal pusztítja ki önmagát, hogy családalapítás helyett csak paráználkodik.
Tekints a leggazdagabbakra, azaz főleg a keresztény nemzetekre, s adj erőt nekik, hogy
bűneikből megtérjenek/megtérjünk, s az élet továbbadásának szent kötelességét le ne dobják/
dobjuk magukról. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled él és szolgálva szeret.
Mindörökkön örökké. Amen.
Városmajor, 2002. december 27.
Kaptam egy hazánknak-egyházainknak-akárkinek szóló levelet Endreffy Zoltántól; Hívő
értelmiségiek írták, s kérte, hogy én is aláírjam. Göncz Árpád és sokan mások már aláírták.
Ezt válaszoltam.
Kedves Zoli! A Hívő értelmiségieknek II. levelük megfogalmazása előtt talán jó lett volna
kitisztázniok, hogy mit hisznek, mert én biztosan másban hiszek, mint amit a levél hitükről

elárul. Nem igen tudom hitüket szétválasztani attól, amit a kormányon levő pártok is vallanak.
Hitbeli különbözésünk azonban megengedi, hogy az önvizsgálatnak ki kellene terjednie a
közelmúlt három korszakára. Elsőül a vészkorszakra.
Nem akarok én is antiszemitának minősülni, ezért a nürnbergi törvények szerint zsidónak
minősülő magyar barátomat, György Lajost idézem: Holokauszt. Akik kitervelték, végrehajtották – hol vannak már? Németországban olyan szellemiségek igyekeztek egy nép nevében
meggyónni és megismételhetetlenné tenni, mint Böll,... nálunk Magyarországon Sántha Ferenc, Pilinszky János és még oly sokan mások. Működik azonban egy holokauszt-üzletág.
Megkérdem: a Don-kanyar áldozatainak családja kitől kapott kárpótlást?... Gondolják végig
mindezt. Hogy ne legyen újabb holokauszt. (A zsidók történelemleckéjéről – másként, Érted
Vagyok 2002. december)
A II. világháborúban másfélmillió magyar pusztult el: háborúban, bombázásban, hadifogságban, népirtásban – Auschwitzban és Bácsbezdánban. Közülük a nemzsidó-magyarok is, a
zsidó-magyarok is – mind magyarok meg emberek voltak. Megkérdem már a levelet író hívő
értelmiségieket, hogy kinek hisznek? Ha netalán Jézusnak hinnének, akkor mindegy, hogy kit
gyilkolunk. Bánják meg tehát, hogy beléptek a minap a Natoba, hogy bevonultak ’68-ban
Dubcek ellen, hogy korábban beléptek a Varsói Szerződésbe, hogy akasztottak a Köztársaságtéren ’56-ban, hogy hadat üzentek ’41-ben a félvilágnak. Nem értem ezt a szelektálást
múltunk gyilkolásai között. Bánják meg, mert a kardnak a hüvelyben van a helye, mert
megragadóik kard által pusztulnak el, s mert csak a szelídek öröklik a földet – ha Jézusnak
hisznek. A Héber Biblia szerint hihetsz, kedves Zolikám abban is, hogy ki kell irtani minden
falravizelőt Kánaán földjén – ahogy irtják is őket a Héber biblia alapján álló és nem álló értelmiségiek és nem-értelmiségiek... Nekem jogom ezek ellen is tiltakozni, mert a minden gyilkosság ellen tiltakozó Jézusnak híve és Őbenne megkeresztelt ember vagyok – rabként,
segédmunkásként, nyugdíjasként, egyházfelekezetemtől elvetettként, és színleg
visszafogadottként. Ezért nekem fáj a kiontott embervér, ha zsidóé s ha zsidó ontja. Ebből a
hitből kicsit más perspektíva nyílik, mint a levelet író hívőkéből.
A 2. korszakban volt az elvtársak holokausztja. Ezreket végeztek ki, százezreket tettek lakat alá, s egy egész nemzet félt, hogy az éjszaka elviszi őket az államvédelmi hatóság. A hatóság erejét a szovjet és a magyar Párt közösen biztosította. Az egész állampárti gépezetszervezet egykori aktív részesei adják a mai politikai hatalom aktív részeseit is. És nem söpri
el őket a nemzeti és egyházi felháborodás haragja! Ugyan miért? Alighanem mert mindenki
sáros – talán csak a segédmunkásokat és a takarítónőket kivéve. Az egyházfelekezetek vezetői
sem óhajtanak átvilágítást, mert mit világítsanak át? Együtt hordták a nap terhét s melegét
az állam- és pártapparátus tagjaival. Akik nem hordták, azokkal meg elbántak. Ezt sem
kell átvilágítani. Ma is rendszer-idegenek. Egyházfelekezetükben is. Köztudottan. Az egyházi
hierarchia pedig az ilyen gennyes dolgokat nem engedi megvizsgálni száz évnél hamarább –
sokszázados bölcsessége alapján. Ettől persze a hivő értelmiségiek követelhetik a vizsgálatot,
ha sok idejük van, s ha ők sem sárosak. Száz év múlva eredményes lesz követelésük. Az állam
el nem rendeli. Érthető. Koalíció volt állam és egyház között – a Párt és az Isten nagyobb
dicsőségére. Ma sem akarják megtagadni létrehozóik. (A dokumentumokat megjelentettem
két éve a Népszabadságban.)
Jézus pedig nem kívánta a főpapok, írástudók és vének átvilágítását. Nem voltak illúziói.
Biztos volt benne, hogy kivétel nélkül halálára szavaz a nagytanács. Úgy is lett. Holló se károgott utána. Nem világítatta át, ami tökéletesen átvilágított volt. Ezt követelni aligha több
mint papíros-piszkítás.
Az 1. korszakban pedig folyik a jóvátehetetlen holokauszt: a magyar nemzet még ebben
században eltűnhetik a térképről. Ez az, amiről nem beszélnek a kormányok és nem beszélnek
az egyházfelekezetek. Még az újságok sem. Mennyit fogytunk létszámban? Mennyi magyar
vándorolt be az utódállamokból s nem magyar akárhonnan? Milyen a romák szaporodási

aránya, és milyen a nem-romáké? Három diplomával s három nyelvvizsgával is fennmarad a
magyar meg a nem-magyar, vagy még gyereket is kell szülni, szoptatni, nevelni? Gyereket is
szülni, GDP-t is növelni – biztosan lehet. De úgy látszik, mi, magyarok nem értünk hozzá.
Kinek fáj ez? Mi? Az, hogyha minket is elfú az idők zivatarja, nem lesz az Istennek soha több
magyarja! – Testvéri szeretettel...
Városmajor, 2002. december 30.
Pocsékul éreztem magam tegnap. Átaludtam félnapot. Megállapítottam, hogy az adyligeti
szentcsalád-ünnepre három nappal ezelőtt megírt prédikációm használhatatlan és érthetetlen.
Félig kóvályogva ültem be félhatkor Ákos kocsijába azzal a gondolattal, hogy beszélek majd,
ahogy tudok: a szív bőségéből. Már volt hogy sikerült. Most aligha. A széphalmiakból összesen három árva lélek jött el. Összeszámolom már, hogy hányan voltunk: Tamásék 2, Jánosék
2 és a másféléves Lehel, Györgyiék 3, a kántor s a pap – 2, összesen 13 személy. Jó, hogy
nem vagyok babonás. Mért jó? Mert e nélkül is tizenhárman vagyunk.
Ha én nem is, de Lehel nagyot alakított. A templomot eddig is birtokába vette már, de
most előre lépett. Lépett egyet felfelé is – a szentélybe, s próbálgatta, hogy mit tehet és mit
nem. Semmiben sem akadályoztam, s így olcsón megúsztuk: aláállt a szembemiséző oltárnak.
Másfelől apja elfelejtett kekszet hozni, amit az én dolgom odaadni Lehelnek, amikor ő is beáll
az áldozók sorába. Most is beállt, de csak megsimogattam az arcocskáját. Nem értette a
dolgot. Hát ezt igyekeztem rendbe tenni. Az áldoztatás befejeztével bementem a sekrestyébe,
kerestem egy nagyostyát, azt kettétörtem, s kivittem Lehelnek. Nem kapta be, mint a kekszet.
Maga elé tette, s liturgikus mozdulatokat igyekezett végezni körülötte. A mise végén még
mindig a kezében volt.
Egy ilyen Lehel-féle téblábolásnak kiszámíthatatlan hatásai lehetnek. Szüleim mesélték,
hogy Lili néni (anyám kisebbik húga) esküvőjén már én is ott álltam szüleimmel a
szentélyben – három évesen. Apám, sajnos, engem nem hagyott randalírozni (nyelvújítok:
lehelezni), pedig alighanem elértem Lehel szintjét: mindenképpen csengetni akartam.
Emlegették is később, mint a papi hivatás korai jelentkezését: E fiúból pap lesz, akárki
meglássa! – Mise után, a templomból kimenet, el is meséltem egyikünknek, milyen nagy
jövendő jók miatt vagyok ilyen nagy barátja Lehelnek. Hátha belőle lesz a folytatás?! Akinek
mondom, az meg arról számol be, hogy... nem mondom tovább. Csak annyit mondtam, hogy
naponként szeretnék imádkozni azért, hogy Isten befejezze azt, amit a fiában elkezdett.
Reggelre kihevertem tegnapi gyengélkedésemet. Alighanem a meleg-front okozta
siralmas állapotom. S hozzáülhetek végre a Napló írásához... – a 30. füzettel még sehogy se
vagyok, pedig lapzártáig nincs már egy hetem sem. De ott van az íróasztalomon a tegnapi
postából két levél, amiket nem a papírkosárba, nem is rendeltetési helyükre tettem, ahol
megtalálom őket, hanem az asztalra tettem, mert illenék válaszolni rájuk. Tettem. El is ment
vele a fél délelőtt. Két kis levéllel? Igen, mert amióta Naplót írok, tudom, hogy mívesen kell a
levelet is írni. A levélolvasó is ember, ha csak egyetlenegy is. Nemcsak százakért, ezrekért
illik mívesen fogalmazni, egyetlen olvasó gyönyörűségéért is érdemes. Így nő az olvasó
közönség. Elmondják egymásnak: Írj te is neki, rendeseket válaszol. Jaj nekem! Míves
levelek 43 kötetben, miként a Hang-kötetek. Nem is volna olyan rossz!
Városmajor, 2002. december 31.
Újévi prédikáció
A liturgiában a B-év indult el adventkor. S a kis misekönyvemben a mai mise végén egy
elmélkedést találok Joseph Dirnbecktől és Martin Gutl-tól. Tiszteletbeli Bokor-tagságra
javaslom érte mindkettőt. Gutl ismeretlen számomra, de Dirmbeck nevét jól ismerem a
Kirche Intern folyóiratból. A szerkesztő, Schermann Rudi – barátja a Bokornak, s igaz ember:
öreg harcosa annak, hogy az egyház inkább Jézusra emlékeztessen...

Végre valaki azt mondja: „Boldogok a szegények!”
nem pedig: Akinek pénze van, az a boldog!
Végre valaki azt mondja: „Szeresd az ellenségeidet!”
nem pedig: Le a vetélytársakkal!
Végre valaki azt mondja: „Boldogok vagytok, ha üldöznek!”
nem pedig: Alkalmazkodjatok minden helyzethez!
Végre valaki azt mondja: ”Az első legyen mindenkinek a szolgája!”
nem pedig: Mutasd meg, ki vagy!
Végre valaki azt mondja: „Mit használ, ha megnyerjük az egész világot?”
nem pedig: Fő dolog az előbbrejutás!
Végre valaki azt mondja: „Aki bennem hisz, annak örök élete lesz!”
nem pedig: Aki meghalt, az meghalt!
A mai nap – a polgári év kezdete, de ezt nem ünnepli a liturgia. Századokon keresztül
Jézus körülmetélésének ünnepe volt a mai nap. Századok óta mind a mai napig karácsony
nyolcada ez a nap, azaz nyolc napig ünnepli a liturgia a gyermek születését. Egypár év óta, a
zsinat óta, pedig Mária-ünnep is: az Istenanya ünnepe. Talán azért is, mert anyai szívében
megőrizte a karácsonyi történéseket, hogy azokat – ki tudja kiknek a közvetítésével s jó
nyolcvan évvel később – Lukács az evangéliumába foglalhassa. Jó lenne egy olyan új polgári
évet kezdeni, melyben volna egy Marhaság-hegy, s oda kihordanók azt, ami a pedigek után
következik. Soroljam? Teszem: Akinek pénze van, az a boldog! Le a vetélytársakkal!
Alkalmazkodjatok minden helyzethez! Mutasd meg, ki vagy! Fő dolog az előbbrejutás! Aki
meghalt, az meghalt. Meg még az egyéb ilyen nagyokosságokat is.
Egy különös hírre hívta fel figyelmem a Népszabadság karácsonyi száma. Tanács István
írta, s a címe: Az Isten csendje. Így indít: Az Isten elfordult az emberiségtől. Nem mutatkozik
meg, bezárkózik a mennyekbe – mondta keserűen II. János Pál pápa az advent idején tartott
nyilvános audiencián. Elég tragédia, hogy földünket háborúk és éhínség borítják el, de a
kardon és éhségen túl van nagyobb tragédia is: az Isten csöndje. Azzal, hogy az Úr
kiábrándultan elfordult az emberektől és közömbösen szemléli, mi történik a Földön,
megfosztja az emberiséget a békétől és az üdvösségtől. Eddig az idézet, majd Tanács István
kommentárja következik: Egy megfáradt öregember mondja ezeket a keserű szavakat. A pápa
csalódottságát az okozza, hogy a kapitalizmus mindent elborító világi hatalmával szembeni
harcban nem sikerült áttörést elérnie. S ezzel zárja a figyelemreméltó cikket Tanács István:
Belülről, úgy látszik, most nem lehet a viszonyokat gyökeresen megváltoztatni. Az Úr pedig
bezárkózott a mennyekbe, hiába szólongatja őt földi helytartója.
Megköszönöm a riporternek, hogy a Corriere della Sera-t olvasva, kiszúrta a jelentést
erről az adventi pápai audienciáról, s így én is tudomást vehetek róla. Az is lehet, hogy már
minden hazai katolikus folyóirat rojtosra beszélte száját az audiencia anyagáról, csak az én
lakásom falain nem tudott még keresztülhatolni híre. Akárhogyan is van, a kapott eligazítás
nyomán inkább a pápát elemezném, mert őt jobban ismerem, mint a Népszabadság riporterét.
Első magyarországi látogatása alkalmával írtam egy terjedelmes dolgozatot a pápáról –
megrendelésre (A lengyel pápa in: Örököljük a Földet? Bp. 1991). Ezenfelül nem írtam róla.
Most akkor miért? Mert most szól – számomra legalább is – először nem vonalban. Most szól
úgy, ahogy a pápák nemigen szoktak. Amikor egy pápa vonalban beszél, akkor nem tudom,
hogy mit gondol. De amikor másként beszél, akkor minden okom megvan, hogy ezt gondoljam: most nem a hivatalából következő brosúrát mondja, hanem azt, amit gondol, ő maga. S
rettenetes belső feszítéssel törhet fel benne a gondolat. Akkorával, hogy kénytelen kimondani
akkor is, ha nem vonalban beszél, ahogyan a pápák nemigen szoktak, s amiért a kúria nem is
igen szokott pápájának hálás lenni.
Tudunk még analizálni? Jó harminc éve még tudtunk. Próbáljuk a névszó-analízist!
Minden megállapításunk eleje: az I s t e n a z =

1. akinek csendje van
2. aki tud elfordulni is
3. aki a jelenben elfordult az emberiségtől
4. aki tud meg nem mutatkozni
5. aki a jelenben már nem mutatkozik meg az emberek számára
6. aki rendelkezik a mennyekkel, mely különbözik a mi világunktól
7. aki be tud zárkózni a mennyekbe
8. aki a jelenben bezárkózik a mennyekbe
9. akinek a csendje számunkra a legnagyobb tragédia
10. akinek a csendje számunkra nagyobb tragédia, mint háborúk és éhínség
11. – nagyobb, mint kard és éhség
12. aki lehet kiábrándult is
13. aki pillanatnyilag a kiábrándultság állapotában van
14. aki kiábrándultságának következtében fordult el az emberektől
15. aki tud szemlélni-szemlélődni
16. aki tud bennünket érdeklődéssel is, közömbösen is szemlélni
17. aki a jelenben közömbösen szemléli, hogy mi történik a Földön
18. aki el tud venni tőlünk egyet és mást
19. aki meg tud fosztani bennünket olyasmiktől, amiket nagyra értékelünk
20. aki el tudja venni tőlünk a békét
21. aki el tudja venni tőlünk az üdvösséget
22. aki meg tud fosztani bennünket attól, ami nekünk legfontosabbnak látszhatik
23. aki meg is foszt bennünket attól, ami a földi életünkben a legfontosabb
24. aki meg is foszt bennünket attól, ami odaáti örök életünkben a legfontosabb
25. aki meg is foszt bennünket az örök élettől, ami az üdvösség.
Az analízis kiegészítése a Tanács János ajkán levő anyag alapján:
26. akinek van földi helytartója
27. akit olykor hiába szólítgat földi helytartója
28. akinek a helytartója megfáradt öregember
29. akinek a helytartója pillanatnyilag keserűen beszél
30. – keserűen, mert a helytartó a kapitalizmus hatalmával szemben tehetetlen.
Szintézis-kísérlet:
Ez az isten függvénye a maga földi helytartójának. Ha a földi helytartó öreg, megfáradt,
keserű, és nem tud megbirkózni a kapitalizmus hatalmával, akkor ez az Isten – a maga teljes
isteni (pápájával) azonosulásának következtében – elfordul az egész emberiségtől, bezárkózik
a mennyekbe, megszűnik számunkra létezni – mert ez az Isten csendjének a jelentéstartalma!
–, kiábrándul belőlünk, érdektelenül és közömbösen nem is néz már arra, hogy mit csinálunk
a Földön. Sőt mi több, Arany szőlősgazdáját utánozza:
És engem akkor oly érzés fogott el... / A szőllősgazda is, az egyszeri,
Magánkívül s örjöngve kacagott fel, / Látván, hogy szőlejét jég veri,
Dorongot ő is hirtelen kapott fel / Paskolni kezdé, hullván könnyei:
„No hát, no” így kiált fel, „én uram-isten!/ Csak rajta! hadd lám. mire megyünk ketten!”
Nem elég, hogy az emberiség a kapitalizmustól vezérelve tönkre teszi maga számára a
békét, s szívtelenségével elzárja magát az üdvtől...? Nem elég! Még az Isten is beáll a
tönkretevők közé, s az egyszeri szőlősgazda nyomán dorongra kap, maga is megfoszt
bennünket a békétől idelent, s az üdvtől odaát.
Ez az isten nemcsak függvénye a maga földi helytartójának, hanem úr is. Mit akarok
ezzel mondani? Csak azt, hogy ez az isten nem apa és nem anya. Ki látott már olyat, hogy egy
édesapa, egy édesanya így viselkednék, ahogy ez az Isten. Hátha a gyerek nem tud játszani,
megtanítja. Ha egy gyerek nem tud tanulni, leül s megpróbál együtttanulni vele. Apa és anya

sohasem sértődik meg a gyerekére. Egyáltalán – micsoda bolondság megsértődni, hiszen
mindig annak rosszabb, aki megsértett.
Az ember játssza a maga szerencsétlen játékát: engedelmeskedtetni akar másokat, többet
akar birtokolni, mint a másik, s agyba-főbe veri a többit, ha nem tesz úgy, ahogy akarná. Hát
ennek az a vége, hogy se béke, se üdv. De az, hogy az Isten bezárkózik a mennybe, s maga
fosztja meg az embert a békétől és az üdvtől – ez a teljes képtelenség. Nem is tudja megtenni.
Hiszen Ő maga a Békesség és az Üdv. Miért? Azért, mert nem ismeri az engedelmeskedtetést,
hanem mindenkinek szabadságot ad: tegye, amit a szíve diktál. Mert nem ismeri a többet
birtokolni akarást, hiszen a Szentháromságban közbirtokosság van: az, hogy ami az enyém, az
a tiéd is; s ami a tiéd, az az enyém is, mert ott sohasem űlt el a miénk nevezet. Miért maga a
béke és az üdv az az Isten, aki van? Mert nem ismeri a verekedést, mert nincs puskája, nincs
atombombája, nincs 12 légiója. Megmutatta akkor, amikor hagyta, hogy a főpap elveszejtse
az Isten Fiát.
Ha nem húz a csikó, nem húz a csikó. De meg kell nézni, hogy mitől nem húz. Én azt
hiszem attól nem húz, hogy nem jó istállóba járatják. Olyan istállóba kellene járatni,
amelyben tilos a parancsolgatás, tilos a többet birtokolni akarás és tilos a verekedés. Sajnos,
sajnos, a római katolikus iskola nem ilyen iskola A Bokor iskola ilyen iskola-e?
Ha élünk még, azért élünk, mert ilyen kérdéseket meg tudunk fogalmazni. S akkor halunk
meg véglegesen, amikor az ilyen kérdések megfogalmazásáért büntetéspénzt szabunk ki. Ha
eljutnánk ide, akkor én is elmélkednék egyet az audienciámon, melyet a kutyabagosi népnek
adnék. Arról, hogy az Isten nagyon nagy bajban van. Volt neki egy egyetlen szeretett bokra. S
ez a bokor beadta a kulcsot. S Isten nem tud meglenni remény és bokor nélkül. Nem vállalnák
el véletlenül a kutyabagosiak, hogy bokorrá lesznek? Megtarthatnák a nevüket: ők lennének a
kutyabagosi bokor.
Nem lehetne megspórolni ezt az audiencát? Rajtunk fordul...

31. Gyémántmisés napló
2003. január 1 – február 1.
Városmajor, 2003. január 2.
Elsején találkoztunk délután ötkor a Bokor-portán, s elmondtam ott azt a beszédet,
amelyet hozott már a múlt havi, a 30-as Napló. A munkaév pedig másnap a Búvárok-portán
indult. Jézus hatására az emberiség előbbre jutott-e a maga Isten felé vezető útján? – ebben a
témában állapodtunk meg az óévben. Ezt kellett megbeszélnünk az újév első szemináriumán.
Hát megbeszéltük, mégpedig úgy, hogy M..... hitet tett ezóterizmusa mellett. Hogy mit is
válaszolt témánkra, az nem maradt meg bennem. Csak a hite. Bizonyára válaszolt a témára is,
de én figyelni nem tudtam másra, csak tömény és meghatározó erővel rám zúduló hitére. A
hite. Nem a tudása. Csupa olyan dolgot mondott el előadásában, amelyet sem igazolni, sem
cáfolni nem lehet. Nem tudom cáfolni, amiket mondott. S csak remélem, hogy M..... is tudja,
hogy nincs mód igazolni valamit is azokból, amiket elmondott.
Le voltam hangolva. Amikor olyan erők jelennek meg, amelyekkel szemben tehetetlennek érzem magam, akkor jut eszembe: mese ellen minden káros. Egy Ady-versből való,
amelyet ha elmondok, mindig bőghetnékem van. Az is igaz, hogy akkor veszem elő, amikor
bőghetnékem van.
Bajban van a messze város, Gyürkőzni kell a halállal: Gyürkőzz, János, s rohanj, János.
Királyfiak s nagy leventék, Ha palástjukat ott-hagyták: Rohanj, ha rongy is a mentéd.
Mesebeli király-lyánnyal Hogyha akarsz találkozni: Hadakozzál a Sárkánnyal.
Csak a mese s csak az átok Tartott eddig így-úgy is még S jók e csakok és csalások.
Így csináltad ezt már régen, Van egy kis tapasztalásod Csalatásban és fenében.
De csinálod, mert csinálod, De csináld, mert erre lettél, S ha már álltad, hát kiállod.
Vagy nem állod s megbénultan Gunnyasztani fogsz, ha merhetsz, Öreg bűnödön, a Multon.
Kellesz a nagy arénára Akkor is, ha életednek Életed lesz majd az ára.
Ha már egyszer idegenbe, Valamikor ide bujtál, Rohanj jól kimelegedve.
A király-lyány: mese, János, De nincs élőbb a mesénél S mese ellen minden káros.
Bajban van a messze város, Gyürkőzni kell a Halállal: Gyürkőzz, János, rohanj, János.
(Ady, A mesebeli János)
Meg kell magyaráznom, hogy mért hatott rám így M..... hite. Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy legény. Elhitte, hogy Jézus – a megváltó. Kit váltott meg ez a Jézus? Hát
minket, embereket. S mitől váltott meg? Hát a minket végtelenül szerető Isten, a Teremtő
haragjától! Mért haragudott úgy ránk, ha végtelenül szeret minket? Mert Ádám s Éva evett a
fáról. Hogyan váltott meg? Hát úgy, hogy elküldte közénk a maga örök isteni Fiát – emberi
formában. Ez a megváltás? Dehogy is, ez még csak a kezdete. Hanem a folytatatás: az, hogy
Kaifás megölette a Fiút, a Fiú pedig ezt a kényszerű halálát felajánlotta Atyjának ajándékul.
Ajánlott ajándékul, cserébe azért, hogy ne haragudjon többé reánk, s nyissa ki a Mennyország
kapuját, amelyet bezárt, amikor Ádám s Éva evett a fa gyümölcséből. Érted ezt komám?
Annyira szeretett miket, hogy elküldte értünk a Fiát, bár tudta, hogy ezzel halálra adja őt. A
Fia meg annyira szerette az Atyát, hogy kitalált valamit, amiért Kaifás kénytelen volt halálra
ítélni őt. De ezzel az isten-gyilkossággal a legnagyobb jót követte el Kaifás – Jézusnak is,
nekünk is, még az Atyaistennek is. Miért? Hát csak azért, mert ő tette lehetővé, hogy meg legyünk váltva, s kinyíljon a mennyország, hogy ember és Isten összebéküljön.
Hogy hihette el mindezt a legény? Úgy, hogy katolikus keresztény volt, s megtanulta,
hogy egyháza abszolút biztosan tudja az igazságot, ami benne van a szentírásban és a
szenthagyományban. S maga a Szentlélek Úristen vezeti az egyházat, hogy a szentírást és a
szenthagyományt mindig jól magyarázza; úgy, hogy a csalhatatlan igazság útjáról le ne térjen.
Aztán egyszer elővette a legény a szentírást, s megtudta belőle, hogy legalábbis Jézus szerint
mindebből semmi sem igaz. Hogy Jézus valami másért jött. Azért, hogy rend legyen a

világban. Megváltás pedig akkor van, ha eltanuljuk az Istentől, hogy szeressük egymást. A
legény írt hat vastag könyvet is arról, hogy a fenti meséből Jézus semmit sem tanított, csak a
megváltó szeretetet tanította. S boldogan barátkozott azokkal, akik megismerték és megszerették az evangéliumok lapjairól megismerhető valóságos Jézust.
Így ment el a legény január 2-án a Buvárok-portára, s megtudta, hogy mese ellen minden
káros. Mondhat Jézus akármit, mi ragaszkodunk valami meséhez. Miért? Mert amíg mese
van, addig nem kell csinálni semmit. Amíg mese van, addig tékozolhatjuk az életünket. Amíg
mese van, küldhetjük az első világháborúba Jánost, hogy a végén hatmillió szerb, oláh és tót
kétszer akkorát hasítson ki hazánkból magának, mint amennyi a tízmillió magyarnak jut. Csak
bőgni tudok. Amíg mese van, addig lehet atombombát gyártani, s elibe dolgozni a biológiai és
a nukleáris katasztrófának. Amíg mese van, addig a vallás átsegíthet egy szép mesevilágba,
amelyikben igazában nem kell törődnünk azzal, hogy Jézus hatására előbbre ment-e a világ
vagy sem.
A legény is kockára teheti az életét. Elmondhatja barátainak, hogy Isten az eszünk s a szívünk útján elmondja mindegyikünknek, hogy mit kell tudnunk az üdvösségről és mit kell
tennünk érte. Ezért az elmondásért az ügyész halált kér fejére, másfelől a pápára hivatkozva
eltiltják a templomi szolgálattól. Nincs ebben semmi különös. Jézus is így akarta: Ahol én
vagyok, ott lesz/legyen a szolgám is! (Jn 12,26) De minek voltál Jézus te is ott, ahol voltál?
S minek legyen még bárki más is? Úgyis hiába!!! Mert nem az kell, amiről beszéltél, hanem a
m e s e ! S nincs élőbb a mesénél, és mese ellen minden káros.
Sósabbak itt a könnyek / S a fájdalmak is mások,
Ezerszer Messiások / A magyar Messiások.
Ezerszer is meghalnak / S üdve nincs a keresztnek,
Mert semmit se tehetek, / Óh, semmit se tehettek.
(Ady, A magyar Messiások)
Városmajor, 2003. január 3.
Mindazonáltal én is elkészítettem kisded dolgozatomat a január 2-i találkozóra, csak
képtelen voltam felolvasni. A hidrának száz feje van. Hiába vágok le egyet, kettő nő helyébe.
De hát ide teszem, ha már megírtam.
A Corriere della sera (egy olasz napilap) jelentése szerint adventi audienciáján a pápa
kiborult. Nem a mi kérdésünkre válaszolt ugyan, de oda nyilatkozott, hogy az emberiség nem
tud megbirkózni a kapitalizmus áldásaival; olyannyira, hogy Isten visszavonult és közömbösen nézi, hogy mit csinálunk. Beállt az Isten csendje a világban – a legnagyobb tragédia. Jézus is mondott ilyesfélét – a kereszten: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Mindig ide
futnak ki a dolgok. Isten vagy inkább az Isten emberei nem találják helyüket a világban.
A vallások nosztrifikálódnak a különböző politikai rendszerekben. A kezdeti üldöztetést
felváltja az elfogadás, a hatalommegosztás a kettő között, s a végeredmény, hogy mennek a
falnak mindketten és együtt. A kapitalizmus még nem látja világosan, hogy megy a falnak, de
a pápa már látja, hogy nincs út előre. Persze az Atya nem hagyja el Jézust, csak engedi, hogy
a Kaifás-Heródes-Pilátus színtársulat színre lépjen. Ma sem az Isten vonul vissza, hanem az
állam (és minden szövetségese: a vallás is) parancsolja az Isten embereit kuckóba, vagy bírja
rá a vallás képviselőit, hogy verjék ők is a kapitalista tam-tamot. Az állam pedig, a tőkés akaratok végrehajtó gépezete fennen hirdeti, hogy micsoda csodálatos világ felé haladunk,
amelyben hulladék, oltás, klónozás, minden a helyére kerül... Amíg el nem süllyed az egész
krafliverk.
Előbbre vagyunk-e, mint kétezer éve? Előbbre-e, mint mondjuk, Jézus életében –
nagypéntek táján? Akkor hol tartottunk? A zsidó világ, a görög-római világ, a limeseken túli
barbár világ, s a barbárokon túli buddhista, Lao-ce-, Kon-fu-cse-féle világ, s az ezeken is túli
indiai védikus olyan volt, amilyen. Már a barbárt sem ismertük, a többiről aztán sejtésünk sem

volt, de Galileáben-Júdeáben élt egy ember, akiknek rend volt a fejében és a szívében. Jézus
tudta, hogy mi a világosság, s mi a sötétség, s az utóbbit nem tűrte meg sem a fejében, sem a
szívében. Tudta, hogy mitől lesz rend a világban. Ma aligha van ilyen ember. S ha volna is
olyan, aki tudná, hogy mitől lesz rend a világban, van-e tanítványi köre? Jézusnak volt, és e
tanítványi kör – mellette nevelődve sem értett sokat az egészből – olyan lelkes volt és annyira
szerette Jézust, hogy feltétlenül meg akarta valósítani, amiről beszélt nekik. Mikor magukra
maradnak, fogalmuk sincs, hogy hogyan fog mindez megvalósulni, s éppen ezért – leülnek
zsugázni? Nem. Leülnek imádkozni, s egyszer csak hirtelen-váratlan történik valami, s ők a
nagy nyilvánosság előtt bizonyságot tesznek Jézusról, aki tudta a megoldásokat. S már viszik
is őket a börtönben, verik és megkövezik-lefejezik őket.
Rendre visszaáll a rendetlen rend kora. Akad olykor, aki ellene mond a pokolba-bomolvaromolva történéseknek. Annak, ami van: Contradicitur. Vagy ahogy Ady írta: Eb ura fakó,
Ugocsa non coronat. De mindez csak egy kis történelmi irritáció. S ez is nagy ritkán. A mocsárba bedobott kő nagyot cuppan, majd egy-két percig még gyűrűzik a víz. Aztán minden
le- és megáll, mintha semmi sem történt volna. Ennyi lenne a történelem?
Talán több, mert ahol rend van a fejben és a szívben, ott van előre. Ahol négy-öt magyar
összehajol, és nem hazudik – ott hasad a hajnal. Ahol nem akarok semmit, csak azt, hogy
engem békén hagyjanak, ott viszont nincs előre. Ahol valakik összehajolnak megállapítani,
hogy kiket kell felszámolni, ott sincs előre. Előre csak ott van, ahol az a gond, hogyan lehetne
gyarapodni – de mindnyájunknak. De hol, s kiknél gond ez? Egy nagyon-nagyon szűk kis
csapatnál.
Ment-é előbbre a világ? Igen! Megszűnt a rabszolgaság. Nem húzzák az embert deresre.
Most meg választhatunk. Orbánt vagy Medgyesit.
De! A rabszolga nem volt hajléktalan. Akit deresre húztak, az sem. S ma a legmagasabb
GDP mellett is kivonulunk az életből: nem érünk rá szeretni, házasodni, gyereket nevelni.
Nem látunk fantáziát benne, s kiiktatjuk magunkat az életből. A rabszolgák éltek, szerettek és
szaporodtak. A deresre húzottak is.
Ergo – az emberiség darabokban temeti magát: mindig egy-egy civilizáció pusztul el. Az
ember, aki szeret és gyermeket nevel – túléli a civilizációkat. Nyelvet cserél, de továbbmegy.
A rabszolgák túlélik sorsukat. Uraik belepusztulnak sorsukba.
Akkor elétör egy vad nép / Szilaj vére s erénye
És elborít, mint a tenger / Hullámi vagy fövénye
(Arany, Gondolatok, 1850).
Akkor és ott megyünk előre, amikor és ahol Jézus jelen van. Szavaink és tetteink teszik őt
jelenvalóvá.
Városmajor, 2003. január 4.
Már tavaly is birkóztam a kérdéssel, hogy miért Vízkereszt a neve a mai ünnepnek –azaz
hogy az újév utáni első, a karácsony utáni második vasárnapnak. Elhallgathatnám e ténykörülményt, s mint merő újdonságot olvashatnám fel a négy lapot, amelyet tavaly e napra írtam.
Inkább bevallom, hogy már hallottátok, s csak keveset olvasok fel belőle.
Ezt olvasom a Cornides kódexben, melyet Ráskai Lea másolt 1510 körül a Margitszigeten:
viz kereszt napján imádtatott urunk az pogány királyoktul. Telegdi Miklós pedig, a későbbi
pécsi püspök, az 1577-ben Nagyszombatban megjelent Evangéliomok magyarázatja c.
könyvében ezt írja: az mely nap görögül Epiphania, az magyarul viz kereszt. A francia – és a
latin nyelvek mind – megőrzi az ünnep eredeti, görög nevét: Épiphanie. A német ezt fordítja:
Erscheinung des Herrn, azaz az Úr megjelenése lesz náluk az ünnep neve. Mindez magyarul
– Vízkereszt! Miért? Hogy kerül a csizma az asztalra? A Vallástörténeti Kislexikonban ezt
olvasom a mai napról: összetett jellegű keresztény ünnep, amelynek első és fő tárgya a kis Jézus imádására Betlehembe érkező három királyok tisztelete, második vonása Jézusnak a

megkeresztelkedése a Jordán vizében, a harmadik pedig a kánai menyegző csodája. (Mitől
összetett? A napi evangélium kizárólag csak mágusokról beszél, megkeresztelésről, menyegzőről nem!)
Az általam ismert népek e gazdag választék ellenére csak arra jutottak, hogy Jézus megjelenik e napon a nagyvilág előtt. Szent Ágostonra figyelnek: Nagy buzgalommal ünnepli hát
e napot az egész pogányságból keletkezett egyház, mert a bölcsek is mi mások voltak, mint a
pogányság első fecskéi. A pásztorok zsidók, a bölcsek pogányok... stb. Értsd: mi, akik nem
zsidók vagyunk, hanem a pogányságból lettünk, nekünk Jézus nem dec. 24-én jelenik meg.
Akkor a zsidóknak jelent meg. Ezt az érvelést megette az egész művelt Nyugat. De mi nem!
Ha megjelent Jézus, akkor előbb a zsidó pásztoroknak jelent meg. Ezért nekünk az első
megjelenés a megjelenés. Akkor is, ha zsidóknak jelent meg. Mi az ünnep gazdag
választékából (?) a második vonást ragadjuk meg: azt, hogy János megkeresztelte Jézust a
Jordán vizében? Innen ered ünnepünk neve, a vízkereszt?
Ezt a magyar rendetlenséget rendbe kell tenni. A latin misekönyvben ez áll január 6-án:
Epiphania Domini. A magyar misekönyvben pedig ezt olvassuk: Vízkereszt, majd alatta, de
már vastag betűkkel: Urunk megjelenése. A 2001. adventjében megjelent direktórium, azaz
misenaptár pedig – hallj csodát! – már ezt írja: URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT).
Látni való: második helyre s még hozzá zárójelbe kerül már a Vízkereszt. A II. Vatikáni Zsinaton elrendelt liturgikus reform a január 6-át követő vasárnappal zárja a karácsonyi ünnepkört, s ezen a vasárnapon az evangélium: Jézus megkeresztelkedése a Jordánban, s a vasárnap
neve: Urunk megkeresztelkedése. Nem sok jövőt jósolok ezek után a Vízkereszt-elnevezésnek.
Előbb-utóbb úgy fog járni, mint a malaszt. Az hogy járt? Mindenki, aki mondja a
szentolvasót, így rózsafüzérezik ma már: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Talán csak
magam tartok ki a középkori hagyomány mellett: malaszttal teljes. Jó okom van rá. Majd egy
Mária-ünnepen elprédikálom.
Jó, hát nem vízkereszt! De hát miért nem Három királyok ünnepe?! Sőt, mivel Máté
szövege mit sem tud királyokról, hanem csak mágusokról, miért nem a Három mágus ünnepe,
ha már róluk szól az evangélium?! Akár király, akár mágus, de hogyan kerül ide az epiphania,
a megjelenés? Ez a szó a négy evangéliumban egyetlenegyszer sem kerül elő, következésképpen Jézus ajkán sem található. De tizenkétszer előkerül a páli levelekben. Mégpedig a
paulinákban, azaz azokban, amelyeket a második század első évtizedeiben írtak, tehát félszázaddal Pál halála után. Egy helyet ezekből jól ismerünk, mert minden karácsonykor halljuk a
szentleckében: Megjelent az Isten kegyelme... várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy
Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.
Még egyszer hallgassuk meg a nem-zsidó Szent Ágostont: Ismerjük hát fel a Krisztus
imádására jött napkeleti bölcsekben a mi meghívásunk és hitünk kezdetét...s az igazság, amit
a zsidók vakságukban nem fogadtak be, felragyogott minden nemzet számára. A keleti keresztények január 6-án ünneplik Jézus születését. Az az igazi karácsony, amikor a (sajnos)
zsidó Jézus találkozik a nem-zsidók képviselőivel? Ebből mi, nyugatiak kimaradtunk. S ha
lehet, mi, magyarok, még inkább. Nekünk jó a karácsony, ha zsidó pásztorok találkoznak is
Betlehemben Jézussal. – Ennyi a tavalyi szövegből ismétlésnek. (Némi módosításokkal, mert
az ember gyereke fejlődik, s nem vallja mind azt a butaságot, amit egy évvel korábban teljes
igazságnak gondolt még.)
Városmajor, 2003. január 5.
Mindez megmagyarázza, hogy mért nem vállalta a magyar nép az Urunk megjelenése elnevezést. De még nem magyarázza, hogy miként juthatott eszébe, hogy Vízkeresztnek nevezze e napot. Ezt kell megfejteni 2003-ban!
2001-ben meg előtte, 1943-ban kétszer is jártam Erdélyben. Úgy hatvan évenként teszem
ezt. Legközelebb mikor is megyek majd egy évben kétszer? Komolyra fordítva a szót, a

’43-44-es tanév karácsonyi szünetét a Beszterce vármegyei Ilva patak völgyében, a Radnai
havasok aljában töltöttem, alatta a mindössze 2279 méter magas Ünő-kőnek. Akkoriban Tata
városában tanítottam, s osztályfőnöke voltam a IV/A-ban Jahn Fricinek, a Napló buzgó
olvasójának. Hogy kerültem Tatáról a Radnai havasokba? Elmondom sorban. Egy vonattal
utaztam Budapestig, más vonattal Kolozsvárig, s egy harmadikkal pedig Szamosújvár, Dés,
Bethlen, Naszód útvonalon Oláhszentgyörgyig. Onnan már szánnal vittek tovább az egyik
faluból a másikba: Kisilvára, Nagyilvára, Kosnára.
Nem volt nekem jobb s más dolgom e téli nagy hidegben, mint oda menni? Bizony nem!
Vallottam már erről egyszer az Ópusztaszer c. könyvemben is. Így: Egy ízben, ötven éve,
láttam az Alpokat, örültem is nekik. De szívem a besztercei havasokért, s ott az Ilva völgyéért
dobog, mert Nagyilva és Kosna között csilingelő szánon utazva láttam a napsütötte havast
felejthetetlenül kéknek. Láttam Münchenben az Isar vizét és rácsodálkoztam. De Maros-főnél
merültem meg cipőmmel a szittyóban, hogy megkeressem a forrást, s elállítsam egy pillanatra
a nagy folyam folyását. Megilletődötten fedeztem fel a csíkszentdomokosi kertek alatt az Olt
sötét vizét... Megint romantikázok? A víz – víz. Kémiailag igen: az egyik is H2O, a másik is.
De kardiológiailag nem. Az egyiktől hevesebben ver a szív, mint a másiktól.
Úgy kerültem Nagyilvára, hogy Börzsei Marci meghívott. Ő ott volt? Nem, és éppen azért
hívott, hogy neki ne kelljen odamennie. Marci kolozsvári piarista tanár volt. Görög-latin
szakos, s amellett még szórványlelkész. Volt neki egy pár patakja Beszterce vármegyében, s
talán másutt is, ahol üres idejében, azaz két munkahét között, szombat déltől hétfő reggelig
pecázhatott, azaz szórványlelkészkedhetett. Valamit mondanom kell erről a Marciról. Parasztgyerek volt, a magyar településterület nyugati végéről: mosonszentmiklósi. 1935-ben
ismertem meg őt – görög órán. A mi évfolyamunkkal kezdődött hazánkban a klasszikus
nyelvek alkonya – 1932-ben. Az előző évfolyam még nem választhatott. Mi – tizennégy évesen, az V/A és az V/B tanulói – választhattunk: görögöt akarunk-e négy éven keresztül, az
érettségiig tanulni vagy franciát. Siralmas volt a választás eredménye. Azért voltunk valahányan görögösök is – ások és bések együtt kitettünk egy gyenge csapatot. Ebbe került bele ’35
szeptemberében négy piarista-reverendás tanuló, s köztük Márton. Kecskemétről jöttek. A
Rendbe belépni 16 éves kortól fogva lehetett. Kitöltötték ezek a Kecskemétről jöttek már az
ötödik-hatodik osztály után a noviciusi évet, s utána már reverendában tanultak e studensek a
kecskeméti gimnázium padjaiban. ’35-ben kitelt az esztendejük Kecskeméten. Összesen négyen voltak csak már, mert a Rend felhagyott ezzel a gyakorlattal. Alighanem úgy gondolták,
hogy elég éretlenek vagyunk erre a lépésre érettségivel is, nem kell elsietni a dolgokat. Menjen ez a négy utolsó Mohikán csak Pestre, ott úgy is van piarista kispapokból vagy hatvan,
ellesz ott ez a négy is, s Kecskemétnek egy gonddal kevesebbje.
Marcihoz fűződik életem első jelentősebb barátsága. ’36-ban érettségiztünk, ő első éves
teológus lett, én meg mentem egy évre, pontosabban 366 napra Vácra noviciusnak. Csak ’37
augusztusának utolsó napjaiban találkozunk újra, amikor a noviciátust kitöltve, három nap
szabadság után bevonulunk a Kalazantinum nevű tanárképző főiskolára. Nagyon
megszentülhettem az újoncév alatt, mert Marci a folyosón mögém senderült és látva nagy
buzgóságomat, hátba vágott: Ez nem te vagy! Mindjárt vacsora után be is vonszolt a fejtágítóba. A fejtágítóban egy hatod éves teológus-társunk, Gerencsér Pista ismertette Szabó Dezső
augusztus-szeptemberi dupla Ludas Matyi-füzetét: Milyen Szekfű nyílt Schittenhelm Ede
sírján? Ezzel frissiben a magyar szellemi és politikai élet közepébe kerültem, s normalizálódott szentülési folyamatom. Amikor Szekfű Gyula összeszedi a népi származékokat az
egyetemen, Marci mellett én is ott feszítek mint népi származék – komáromfüssi dédapám
címén s jogán. Marci összegyűjti Mosonszentmikós nem tudom milyen irányú folklorját, s
ebből doktorál is majd az 50-es években Szabó Attilánál Kolozsvárt. De egyelőre még tanul.
A rendi vezetőség azonban véget vet tanulásának. Fél évvel a lejárat előtt, ’41 decemberében
felszentelteti, s a második bécsi döntés következtében küldheti őt tanárnak a kolozsvári

piarista gimnáziumba. ’43-ban a szórványügy címén találkozunk, s aztán jön egy húsz éves
szünet. Amikor kiszabadulok a börtönből, s kapok piros útlevelet, elmegyek hozzá
Görgényszentimrére. Marci ott plébános. Nem jött haza a háború végén. A mosoni Börzseiből
a székelyek Börzseije lett. A falu bérmálásakor nála találkozhatok egy nagy emberrel, aki
előtt letérdeltem s úgy csókoltam meg a kezét – Márton Ároné volt a kéz. Marci nagyon korán
elment, már negyedszázada halott.
Mindez csak kitérő. Marci életét illő módon meg kellene örökítenem. Meg is teszem, ha
tudom. De most pillanatnyilag meg kell fejtenem, hogy mért mondjuk mi magyarok a vízkeresztet vízkeresztnek, amikor semmi köze a vízkereszthez a szóban forgó ünnepnek.
Városmajor, 2003. január 6.
Az Ilva patak völgyének falvaiban is volt karácsony után második vasárnap. A misére
már nem emlékezem, de a paralitugiára igen. Minden házba bementünk – osztott feladattal: a
pap (én) spricceltem a spriccelővel a vizet, a kántor meg rajzolta az ajtófélfára a három keresztet, s elválasztotta őket a G, az M és a B betűkkel, melyek Gáspár, Menyhért, Boldizsár
nevét hivatottak jelölni. Magyar arrafelé csak mutatóba akadt, de mindegyik román családhoz
be kellett menni. Hogy mit szólt ehhez a pópa, nem tudom. Adtak pénzt, tojást, meg inni pálinkát minden mennyiségben. Az utóbbi miatt erősen szabadkoztam, s mondtam, hogy engem
még csak most, az előző télen szenteltek, s még egyben-másban gyakorlatlan vagyok. A
kántor, a helyi főjegyző, az nem volt gyakorlatlan. Helytállt értem is.
Azt hiszem, itt a magyarázat. Megjelenés, megjelenés helyett inkább valami történés,
történés: vízhintés meg keresztrajzolás. Feltámadás, feltámadás – ki látta azt? Nem is nevezzük mi magyarok Jézus feltámadásának ünnepét a feltámadásról. Hanem valami foghatóról.
Arról, hogy véget ért a nagyböjt, véget a paszulyevés, s magunkhoz lehet venni valami tisztességes enni valót, Éppen ezért az ünnep számunkra a hús-vétel nagy ünnepe, s ezért is
nevezzük azt – H ú s-vétnak. S ugyanezen az okon nevezzük a mai napot meg Vízkeresztnek.
’43 óta kívánta-e valaki tőlem, hogy spricceljek s rajzoljak keresztet? Ferenczi Andrisék házában, amikor elkészült, harminc éve, biztosan spricceltem. A krétát talán nem használtam.
De spriccelés előtt miséztünk s körbeimádkoztuk a homíliát – Bokor módra.
Komolyra fordítva a szót: alighanem Isten országát valahogy úgy kell csinálni, hogy
közben nagyon jól érezzük magunkat. Mi lenne ez a mód, nem tudom. De lehetne pályázatot
kiírni rá. Jézus csinált nagy vendégségeket. Mi csinálhatnánk ezen a címen nagy majálisokat?
Csak azt kellene kitalálni, hogy mitől lenne a majális országba illő majális. Erre is lehetne
pályázatot kiírni. Azt hiszem, ittenkörül találhatjuk okát s magyarázatát egy paraliturgikus
időszak-megnevezésnek is. Jövő vasárnaptól kezdve majd indulnak az évközi vasárnapok.
Tartanak egészen hamvazószerdáig. Ezt magyarul farsangi időszaknak hívják. Nincsen Isten
Országa Nagyböjt nélkül. És farsang nélkül sincs. Milyen társadalom-megújító tartalmat lehetne adni a farsangnak? Ez is jó pályázati téma. A farsang szavunk 16. századi átvétele a
középfelnémet Fasching szónak, melynek jelentése: Fastnacht, azaz a Hamvazószerda előtti
éjszakára utal.
Falánk és borissza – mondták Jézusról. Miért nem böjtölnek a tanítványaid? – kérdezték
Jézust. Jézus ugyan negyven nap böjttel kezdte a pályát, de tanítványait nem böjtöltette. Mond
ez valamit arról, hogy hogyan kell Isten országát csinálni a történelemben és történelemből?
Hátha olyan az Isten Országa, amit nem lehet erőltetni?! Hátha olyan, amit csak nagyon lazán
s nagyon sok jókedvvel lehet csinálni? Csak ráérő emberek képesek rá. Csak olyanok, akik
nem rohannak. Különösen nem dollár után?
Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok. Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten...

Városmajor, 2003. január 10.
Amikor az egész nép bemerítkezett, bemerítkezett Jézus is – írja Lukács. Így került sor rá:
azokban a napokban történt, hogy a galileai Názáretből megérkezett Jézus, és János bemerítette őt a Jordánba – ahogy a mai nap evangélistája írja, Márk (1,9). Ha megérkezett, akkor el
is indult Názáretből.
Mért indult Jézus útnak? Mért azokban a napokban indult el. Miért nem később, és mért
nem hamarább? Mért nem indult hamarabb, hiszen már harmincas éveinek közepén járt? Mire
várt eddig? Csak úgy elment ő is a Jordánhoz, mint sok száz és száz derék, vallásos izraelita?
Vagy tudta, hogy nem jön haza, hanem a pusztába megy és utána zászlót bont? Dehogyis
tudta! Csak a vízből feljőve tudta meg, hogy ő az Atya szerelmetes fia, akiben az Atyának
kedve telik. – Nem oda Buda! Ha hallott szózatot, ha nem, mindenképpen végleges jelleggel
zárta be műhelyét. Nem volt gyerekember már. Mindent meggondolt és megfontolt, s azért
ment, hogy a Jordánban megmerülés után zászlót bontson, stb. stb. Bármelyik változatról
regény írható. De csak az egyik változat felelt meg a valóságnak. Melyik? Nem tudom. De
állást foglalok az egyik mellett. S ez igaz lesz? Nem biztos. De úgy is történhetett, ahogy
elmondom.
Abból indulok ki, hogy az elő századok zsinatai eldöntötték, hogy Jézus valóságos ember
volt. Ha valóságos ember volt, akkor Jézus két szopás között aludt, s nem tartott a
Szűzanyának előadást a Szentháromság titkairól. Hogy miként volt valóságos Isten, ha
egyszer valóságos ember is volt, ennek a megfejtésére én nem vállalkozom. Helyette
felmondom a hitvallást. Kiindulni valahová-valamerre viszont úgy tudok, ha valóságos
embernek gondolhatom őt. Ha ez a fix pontom megvan, már tovább is mehetek. Én is
valóságos ember vagyok, s ilyenként éppen magyar vagyok és római katolikus. Azért vagyok
római katolikus, mert Géza és Szent István sikerrel kiirtotta őseim hitét. Aki életben akart
maradni, annak katolizálnia kellett, s elhagynia azt a hitvilágot, amelyet Ügyek, meg a fia,
Álmos, meg az unokája, Árpád idehozott magával messzi Keletről. Jézus pedig nem magyar
volt hanem zsidó, a vallása pedig zsidó volt, mert nem volt népének, a zsidónak, Gézája meg
Szent Istvánja, aki kiirtotta volna elődeiből az ősöktől áthagyományozott zsidó hitet. Így aztán
Jézus kétszeresen is zsidó volt, míg mi magyarok csak egyszeresen vagyunk magyarok.
Másszorosan katolikusok, luteránusok, kálvinisták, unitáriusok avagy orthodoxok vagy
éppenséggel zsidók vagyunk.
Ez a kétszeresen is zsidó Jézus olvasta nemzetének irodalmát. Nem a Zalán futását
olvasta, hanem Józsue könyvét, meg Izajást. Olvasta azt is, amit hallottunk a mai
szentmisében:
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám!
Hallgassatok rám, és élni fogtok!
Örök szövetséget kötök veletek,
mert hűséges maradok Dávidhoz.
Tanúvá tettem őt a népek között,
fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. (Iz. 55,3-4)
Ezt a magyar szöveget magyarra, magyar életre-történelemre-sorsra kellene fordítani.
Leszerényítve az izajási szöveg tartalmát, ez lenne a fordítás: Nektek adom őseitek földjét, a
Kárpát-medencét, a szent bércet, amelyre felhoztam őseiteket, nektek adom mindörökre, mert
ti vagytok az én népem, s én szövetséget kötöttem veletek. Ha ti megtartjátok a szövetséget, és
teszitek azt, amit meghagytam nektek, hogy tegyetek, én is állom a szövetséget, mert hűség az
én nevem, stb., stb. Nem leszerényítve pedig ez lenne a fordítás: Ti lesztek az urak Európában
az összes nemzetek felett.
Jézus akkor indult el, amikor átlátta, megértette, hogy az Isten szövetségének nem lehet a
tartalma az, amiben minden zsidó reménykedik. Mert Isten nemcsak a zsidók istene, hanem
minden nép Istene. Mert az Isten nem fejedelem és nem parancsoló. Ezért aztán az ő népe sem

lehet fejedelem és parancsoló. Jézus akkor indult el, amikor már rájött arra, hogy az Isten más.
Milyen? Olyan, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én
utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál (Iz 55,9).
Akkor indult, amikor kész volt a teológiája. Mi volt ennek a teológiának a lényege? Előbb
meg kell tudnom mondani, hogy mi volt annak a teológiának a lényege, amit talált, amit
készen kapott s gyermekkorától kezdve tanulhatott a maga népének istenkereső hitéből. Ha
egy könyvvel válaszolhatnék e kérdésre, az pontosabb lenne. Ha egy mondattal válaszolok rá,
az meg sarkos lesz, de érthető. Egy mondattal válaszolok: az Isten egy szuper-úr. Arra jött rá
Jézus, amit kétezer évvel később és Jézust ismerve, Weöres Sándor fogalmazott meg: Uraktól
nyüzsög a végtelen ég, szolga csak egy van, az Isten. Isten – az abszolút anyuka, akinek van
energiája minden gyerekének baját orvosolni, aki a csirke szárnyát szereti, mert a combját a
gyerekének adja, s aki ha veszekednek a gyerekek egymással, mindegyiket egy sarokba állítja,
amíg fel nem töltődnek Isten Szent Lelkével. Ha feltöltődtek, kijöhetnek a sarokból és
játszhatnak tovább.
Minden úr-teológia abszolút fals. Jézus nem uramistenemezett. Apjának s apucinak szólította az Istent. Aki él és uralkodik, ez az Isten csak Szent Ágoston fejében született meg, a
negyedik században, amikor az egyház hierarchiája már a császár lábainál hevert. Akkor,
amikor már minden kész volt arra, hogy német páncélos lovagok kardjaitól mi magyarok is
megtanuljuk, hogy nem a Hadúr az Úr, hanem Jézus Úr – az Úr. Amikor már minden kész
volt arra, hogy őseink úr-teológiáját leváltsuk egy Jézus előtti zsidó-keresztény ugyancsak úrteológiára.
Hát ilyen sarkos eredményeket adnak az egy mondatos válaszok. Regényt kellene erről a
Názáretből elindulásról írni, melyben meglódulhat a fantáziám, s elmondhatom, hogy Jézus
azzal dugta fel a műhely-kulcsát az eresz alá, hogy azt onnan többet nem akarta levenni. S
csak azt hallotta a vízből felmerülve, amit hallott már odahaza is. Tudta, hogy az isten apuci,
akinek csak szerelmetes fiai meg lányai vannak. Mert mi is ilyenek vagyunk, s az életünket is
odaadnók azokért a büdös kölkökért, a gyerekeinkért. Még magam is ilyen vagyok, akinek az
egyház akaratából nem lehetett se Lehelem, se Benedekem. De azért szeretem, akiket Isten
nekem adott, közel hatvan esztendeje.
Városmajor, 2003. január 15.
A napokban Kovács Laci járt nálam, s elhozta magával Popper Péter minapi beszélgetéseit Mihancsik Zsófiával: A tigris és a majom. A Magyar Könyvklub igényes kiadásában, a
Vallomások-sorozatban. Azért hozta el, mert a kötet első, 2001. március 13-i beszélgetésében
én is szerepelek. Idézek belőle.
Elkezdtek nyilvánosan kimondani olyan jelszavakat, olyan mondatokat, amelyek a
gyerekkoromból visszhangoztak. Az volt az érzésem, ez tovább mehet annál, mint amit még el
lehet és el kell tűrni. Ezenkívül az ég angyalai három hatást bocsátottak reám. Elmondom,
hogyan történt. Még szó sem volt rendszerváltásról, de már a nyolcvanas évek végén jártunk,
és én éppen Izraelben voltam előadókörúton. TeI-Avivban laktam, éjszaka nem tudtam jól
aludni, csavargattam hát a rádió keresőjét, és rászaladt a Kossuthra. Ezt megírtam az Izrael
könyvemben is, de azért elmondom. A Bagoly című éjszakai műsorban éppen Bulányi atya
beszélt. Objektív hangon, egyáltalán nem gyűlölködve mondta a következőket: ő élete során
azt tapasztalta, hogy a zsidó populáció képzettebb, jobb az áttekintő képessége, jobb szervező,
mint a magyar. Ezért nem értem, mondta, ez az intelligens populáció miért nem veszi már
hétszáz éve tudomásul, hogy mi nem kérünk az ő tehetségükből. Ez Magyarország, legyen
rosszabb értelmiségünk, de magyar legyen. Ahogy valószínűleg lzrael sem kér a palesztinok
tehetségéből. Mi, magyarok, mondta, ezt próbáljuk elérni Szent László király zsidókorlátozó
törvényei óta. Tény, hogy néha megengedhetetlenül embertelen eszközökkel próbáljuk elérni,
de végső soron arról van szó, hogy köszönjük szépen, nem kérünk a tehetségetekből. Tudja,

egészen más ezt TeI-Avivból hallgatni, mint Pestről. Tulajdonképpen megértően fogadtam a
nyilatkozatot: joga van egy embernek így látni a dolgot. Közben azonban eszembe jutott a
Magyar Pszichológiai Társaság fennállásának jubileumi ünnepsége, ahol is a szünetben
odajött hozzám egy keresztény barátom, és azt mondta: Nézd meg. Felültek az emelvényre a
szakma nagyjai. Fent ül tíz zsidó és egy nem zsidó. Nézd, mondta, ezt nem lehet csinálni. Ettől
van antiszemitizmus. Úgyhogy Bulányi atya figyelmeztetése erősebben hatott rám, mint
gondoltam.
Attól is van antiszemitizmus, hogy ezt Popper Péter leírhatja, s kiadhatja már másodszor
is. Rendszerváltozás előtt a Kossuth rádióban nem is szerepelhettem. A nyilatkozat tartalma,
stílusa idegen tőlem, László királyunk zsidó törvényéről most hallok életemben először.
Elítélt ugyan a pártállam és saját egyházam is, de tudja meg az egész világ, hogy Jézus
tanítványa sem vagyok, mert kiutálom az országból a zsidót, mert tehetségesebb, mint a nemzsidó magyar. Azonnal telefonáltam. Névrokon vette fel a kagylót. A pszichológus Poppernek
titkos a száma. Nincs energiám kinyomozni lakóhelyét s megkérni: igazolja, ha tudja, hogy ez
elhangzott azon az éjjelen a rádióban. Legfeljebb elnézést kér. De műveit ezrek és ezrek
olvassák, melyekből megtudhatni, hogy milyen jézustalan ember is az a Bulányi – akkor meg
minek írjak Poppernek? Én meg ettől sem leszek antiszemitává. Értsd: nem akarok olyasmit
csinálni velük, ami nem fér össze a Jézustól tanult szeretettel.
Mindazonáltal érdemes egy percre megállni e szónál, mert nem egyértelmű a jelentése.
Akár egy személy, akár egy csoport (a szőkék vagy barnák, a papok vagy az ügyvédek stb.)
lehet rokonszenves vagy nem-rokonszenves számomra. A nem-rokonszenvesekkel nem
kötelező házasságra lépnem, de tilos őket Auschwitzbe küldenem. De ettől maradnak nekem
ellenszenvesek. Petőfi nem állta a királyokat, Ady Endre nemigen szerette a grófokat, Sinka
haragudott a papokra, a grófokra, meg a zsidó bérlőkre, mert ezekkel volt dolga a bihari
pusztákon. Jézusnak nagyon rossz volt a véleménye a királyokról, főpapokról, írástudókról,
vénekről. Engedtessék meg mindenkinek, hogy szabadon formáljon véleményt magában vagy
hangosan akárkiről. Jézus nem rejtette véka alá, hogy miként gondolkodik királyokról,
főpapokról, írástudókról, vénekről, hanem jajokat kiáltott rájuk.
Ha viszont nagyon sokan vannak rossz véleménnyel rólam, érdemes magamba néznem.
Akinek a lábára lépek, az antibulányista lesz. Nem kell erkölcsileg felháborodnom ettől.
Helyette meg is térhetek: leszoktatom magam arról (ha tudom, vagy ha akarom), amitől
felháborodnak embertársaim. Nem a kollektív büntetés a megoldás. Nem is a személyre szóló
büntetés, hanem a bűnbánatom, s a megjavulásom. Nem Auschwitzbe, és nem bíróságra kell
küldeni a bűnöst, hanem gyóntatószékbe. A magyar társadalomnak részét alkotják a zsidók is.
Indulatokat nem a gazdasági cselédek és az építő ipari malterhordozók váltanak ki belőlünk,
hanem azok, akiket kiváltságos helyzetben levőknek találunk. A gazdagok: akár királyok,
főpapok, arisztokraták, akár a tőkések. Mindazok, akik érdemtelenül jutnak a nagyobb darab
kenyérhez, a kiemelkedő elismeréshez. Vagy tíz éve adtam egy interjút a BBC-nek az
antiszemitizmusról. Ezt mondtam: ha egy országban a lakósság egy százaléka visel Varga családnevet, s amikor tévézünk, a képernyőn minden ötödik személy Varga nevet visel, ebből
biztosan antivargaizmus lesz. Senki nem akar saját hazájában bennszülötté, másodrendű
állampolgárrá lenni. Ha valakik gyarmatosító státust akarnak biztosítani maguknak,
óhatatlanul maguk teremtik meg azt a szituációt, amely leszámolás következménnyel járhat.
Ilyen leszámolás volt 1514-ben Dózsa parasztlázadása is. Ne tartozzál a gazdagok közé, gyere
Isten országát építeni, légy szegény, és biztos nem fog feltámadni ellened a nép haragja.
Szeretni fognak, ahogy Jézust szerették. S el is fognak pusztítani azok, akik ragaszkodnak a
maguk kiváltságos helyzetéhez.
Amit Popper a szájamba ad, blőd megoldás: hogy mi nem kérünk a zsidók tehetségéből.
Ha kérünk, ha nem kérünk, mindenképpen itt vannak. Itt vannak, s belénk ivódtak. Kikbe? A
többi magukat magyarnak tartókba. Nem mennek sehová.

A Bokorban élnek derék emberek, s ezek között olyanok is, akik részben vagy egészben
zsidó származásúak. Aztán vannak olyanok, akik részben vagy egészben horvátok, tótok,
svábok, lengyelek, vendek, rutének, szerbek stb., stb. Csak olyanokat nem ismerek, akiknek
mind a nyolc dédszülőjük magyar nevű volna; a nyolc névből legalább a fele idegen. Így
vagyok ezzel magam is. Az én nyolc ősöm nevei: Bulányi, Dávid, Árvai, Cservenyi, Szladek,
Liptai, Stück és Pfann. A dőlt betűsök tótok és svábok. Mi, katolikus magyarok nagyjából
ilyenek vagyunk. A török után megmaradt magyarságnak a fele, de inkább háromnegyede
református volt. Náluk sűrűn lehet találni olyanokat, akiknek mind a nyolc dédszülője magyar
nevű.
Ha mi, magyarok vagyunk a világon tizenöt millióan, ebből közel l2 millió a katolikus.
Ezek őseiből háromszáz évvel ezelőtt még kevesen beszéltek magyarul. Rákóczi leverése után
csinálta ezt a katolikus magyarságot a Habsburg dinasztia. Nem magyarokat akar csinálni
csak katolikusokat. Prohászka cseh volt, Schütz sváb, Sík zsidó. Kit állítsak magyar
származású katolikus ellenpéldát melléjük? Nem tudok senkit. Kérek a tehetségükből! – Nem
akarom minősíteni ezt a Popper-féle írást.
Városmajor, 2003. január 24.
Elmondhatnám a mai szövegek alapján, hogy zsákruhába kell öltöznünk, mint a Ninivebelieknek. Hogy úgy éljünk feleségünkkel, mintha nem volna, mert elmúlik a világ. Hogy
beteljesedett az idő. Hogy közelünkben van az Isten Országa. Hogy át kell alakítanunk a
gondolatainkat. Hogy higgyünk Jézus jóhírében! Meg hogy milyen rendes volt a négy
halászgyerektől, hogy mindent odahagytak, amikor szólította őket Jézus. A bőség zavara fog
el. Ugyanakkor a félelem, hogy amit ezekről én mondani tudnék, az nem érdekel senkit sem.
Negyven éve levelet kaptam egy misehallgató asszonytól. Ne beszéljek fél órákat. Lopva
tud eljönni – a férjétől. Legfeljebb tíz percet beszéljek, és mondjak olyant, amivel kibírja az
előtte levő hetet: ne arról beszéljek, hogy mi volt a farizeusok reakciója Jézus szavaira.
Reakcióról hall ő eleget hétközben is a munkahelyén. Egyszer kérdeztelek már titeket, hogy
hogyan prédikáljak.
Mit is mondjak? Azt, hogy beteljesedett az idő? Ha őszinte vagyok, azt kell mondanom,
hogy nem teljesedett be semmi sem. Mert hogy Isten soros prófétáját főpapok, írástudók és
vének megint keresztre feszítteték, ebben semmi új sincs. Jézus előtt is megtették, Jézus után
is. Közel került az Isten Országa, mert Jézus elkezdte azt prédikálni, s kivétel nélkül minden
felekezet megegyezik abban, hogy fegyverekre, uralkodásra és gazdagságra szükség van, s ezt
maga Jézus is így tanította. Valamikor közel volt, mert Jézus erősen hitt benne, hogy
lehetséges, de mára már minden teológia fakultás tanszékei tanítják, hogy mindez csak utópia,
meg hogy Jézus sem gondolta ezeket komolyan. Csak meg kell kérdezni egy bármily
felekezetű teológiát végzett papi személyt, hogy mit gondol erről. Talán ezt mondja: téged is
megbolondítottak valahol. És meg is mondja, hogy hol. Hiába bánjuk a bűneinket, ha nem
tartjuk bűnnek, amiket Jézus tanított: katonáskodunk, parancsolgatunk, hajszoljuk a többet
birtoklást. S nem hiszünk az evangéliumban, mert az evangélium az, hogy a boldog a
szegény, a szelíd meg az üldözött. – Arról prédikálhatok, hogy Jézus tévedett vagy olyan
szépeket mondott, amiknek a megvalósítására bizony törekednünk kell, bár a történelem azt
mutatja, hogy mintha egyre kevesebb eredménnyel törekednénk.
Mindezek helyett ma egy olyan kérdésről beszélek, mely távol esik minden felhőkanalazástól, s naponta találkozunk vele szóban és írásban. Az antiszemitizmusról. S ennek
kapcsán mondom el azt, ami következnék abból, hogy beteljesedett az idő, közel az Ország,
tudatátalakulás és hit az evangéliumban. S ezek után elmondtam Adyligeten az esti mise
prédikációjában azt, amit olvashattok a január 16-i Naplóban – ezzel a kiegészítéssel:

Az antiszemitizmus jézusi megoldása ezek után mi? Akik utálatosan viselkednek, azokat
utálni fogják. Abba is lehet hagyni az utálatos viselkedést, s akkor nem fogják utálni őket. A
szerelmet nem lehet erőltetni, de állampolgárságot megvonni valakitől nem jézusi magatartás.
Olyan ez az egész, mintha valaki Jézushoz fordulna, s mondaná: Ejnye, ejnye Jézus, te nem
kedveled ezeket a jó főpapokat, írástudókat, véneket! Te antinomenklaturás vagy !
– Az is vagyok. Térjenek meg, ne tartozzanak a nomenklatúrába, mindjárt nem lesz semmi
bajunk egymással! Amen.
Városmajor, 2003. január 25.
Mise után elbeszélgettünk a dologról. T. István azt képviselte, hogy mindenféle problémát
csak szeretetettel lehet megoldani. Azt mondtam neki, hogy e szó – a szeretet – tartalmát
sokféleképpen lehet meghatározni. Én ezek közül egy tartalomra tettem rá az életemet. Arra a
tartalomra, amelyet Jézus adott e szónak. Megengedem, hogy lehet e szónak más tartalmat is
adni. De Jézusról minden elmondható, csak az nem: hogy aranyos és bűbájos volt a hatalom
képviselőivel szemben. Őket is meg akarta nyerni: nem vagy messze az Isten Országától (Mk
12,34), mondta egyiküknek, de azok kevés kivétellel pusztulására törnek. Hamar beáll Jézus
részéről is egy új formája a Szentháromságból való szeretetnek: Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoztok:
ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra (Mt 23,14).
Az elnyomó hatalomnak nincs szüksége ara, hogy mossam a lábát, megosszam vele a
vacsorám, és szelíd legyek vele szemben. Hozzá se férek. Palota-őrök, gorillák vigyáznak
rájuk, hogy csak a TV képernyőjén láthassam őket. Hatvan éve csináljuk idehaza a Bokrot.
Nem kérünk kimutatást a nyolc dédnagyszülőről. A katolikus magyar olyan, hogy akad a
dédnagyszülők között magyar nevű is, de nagyobbára sváb, tót, zsidó, lengyel, horvát s egyéb
etnikumot hordozó ősöket találunk. Azaz számunkra tiszta magyarok nem léteznek, csak
valóságos magyarok. Zsidó származásúakkal is tele van a Bokor. Ugyanúgy szeretjük őket,
mint az egyéb eredetűeket. Ugyanúgy szeretnek minket, mint az egyéb eredetűek. De kik ezek
a zsidók és nem-zsidók? Leírta már közel kétezer éve Szent Pál, hogy kicsodák:
Nézzétek a ti elhívatástokat, testvéreim! Nem sokan vannak közöttetek,
akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők.
Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok,
hogy megszégyenítse a bölcseket.
És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek,
hogy megszégyenítse az erőseket,
és azokat választotta ki Isten,
akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek: a semmiket,
hogy semmikké tegye a valakiket,
hogy egyetlen ember se dicsekedjék Isten színe előtt.(1Kor 1,26-29)
Ezzel az emberfajtával, igen ezzel az osztállyal tud szót érteni Jézus. A másik osztállyal
nem tud szót érteni. Nincs feljegyzés arról, hogy a derék Nikodémus vagy Arimateai József
vagy akármi más a Nagytanácsban szót ejtett volna Jézusért, amikor a pojáca Kaifás elkezdte
szaggatni ruháját. Merem állítani: Marx osztályszemlélete Jézusé is. Csak Jézus nem akasztja
a hatalom képviselőit. Helyette engedi, hogy azok akasszák őt. Miért tesz így? Mert Jézus
nem látott fantáziát a bűnösök felakasztásában. Csak a bűnösök bűnbánatában.
Semmi baj azokkal a zsidókkal, akik olyanok mint a nem-zsidó kisemberek. A hatalom, a
gazdagság, az uralkodás embereivel pedig mindig baj van. Akkor is, ha zsidók; meg akkor is
ha nem-zsidók. Ne engedjük megmaszlagolni magunkat. Nem annyira tehetségesek, mint
amekkora részük van azokból a javakból, amik féltékennyé teszik rájuk a nem-zsidókat.
Nekik is hirdetnünk kell az evangéliumot, mint minden embernek. De vissza is utasíthatják, s
ekkor aktuálissá lehet ma is és megint a Jaj nektek...!

Városmajor, 2003. január 26.
Jézus kijön a Jordánból, elmegy a pusztába, ott tanyázik egy nagyböjtnyi időt. Jánosnak
pedig folyik az élete a megszokott rendben tovább. Alámeríti, akik alámerülni vágynak,
szóval tartja azokat, akik hallgatni akarják, csinálja a propagandát annak, aki utána jön, s
akinek saruszíját sem méltó megoldani, és óvatosan válaszolgat a Jeruzsálemből érkező
inkvizítorok kérdéseire.
Telik az idő, és Jézus kijön a pusztából is. Ezer okon nem megy haza Názáretbe. A
legfontosabb az ezerből: tanítványokat akar gyűjteni. Tanítvány-gyűjtés nélkül nincs Isten
Országa. Enélkül csak haszonélvezhetjük, hogy valaki még érdekelt az Isten Országa
ügyében. Enélkül legfeljebb elviseljük, hogy minket valaki begyűjtsön tanítványnak. De ez az
elviselés is kevés, mert hát előbb-utóbb meghalnak, akik minket tanítvánnyá tettek,
begyűjtöttek, s azzal Jézus ügye ott lesz, ahol a part szakad. Mert ha nincs tanítvány, nincs
Ország – ez olyan, mint a kétszerkettő. Dehogy szakad a part. Már mért szakadna? Majd csak
akad valaki, aki hozzáfog a tanítványgyűjtéshez, s a kocsi megy majd tovább. Valaki
jóvoltából, ha nem is az enyémből. Mért nem az enyémből? Hát mert én lúdtalpas meg
alkalmatlan vagyok, s inkább meg sem kísérlem, hogy illik-e a markom az eke szarvához,
nyelvem a szövegeléshez, stb. stb. Nem vagyok én pap!
Jézus sem volt az, meg lúdtalpasnak sem gondolta magát. Ez abból is látszik, hogy kijőve
a pusztából újra a Jordán vízéhez megy. Jordán vize neveli a tanítványt, ahogy özvegyasszony
neveli a szép lányt, meg a sűrű erdő a betyárt. Azért neveli, mert él ott egy ember, akinek a
lelkében jár, hogy történjék valami. Tudja, hogy attól nem történik semmi, hogy
Jeruzsálemben vannak papok és leviták, akik a szolgálatokat végzik a templomban a
megszokott és előírt rendben. Hogy valami történjék, ahhoz el kell menni valahova abból a
célból, hogy történjék valami. Ut Abraham de patria Josephe emigrasti – Ahogy Ábrahám,
úgy te is József, elhagytad hazádat – énekli a Kalazancius-napi zsolozsma. János kiköltözött a
Jordánhoz, és Jézus azért megy a Jordánhoz, mert sejti, hogy János körében tanítványokra
talál. Jól sejti. Jánosnak vannak tanítványai. Mindenkinek van, aki akar valami jézusit
csinálni. A tanítvány nem tanuló. A tanuló kitanulja tanítóját, aztán továbbáll. De a tanítvány
nem elfogyó árú, nem kinőtt ruha, cipő. A tanítvány sírig tartó, mint a feleség. Ami a felem,
anélkül nem élek meg. Csak egészként tudok élni. Meddig üljek még a lábainál? – kérdezte
valaki hetven évesen annak a lábairól, aki tanítvánnyá tette őt. Ne ülj! Körözd le őt! Ha jézusi,
ha istennektetsző ember a tanítód, ő fog majd a lábadnál ülni. Csak ne minősítsed vissza
magad padban ülő kereszténynek, kedves hivőnek! Ne tedd, mert ilyen nincs az Isten
Országában, csak a karikatúrájában. A karikatúra: nem csinálunk Országot, jó nekünk a világ,
de nagyon szeretjük meg tiszteljük Jézust, mert megváltott minket. Meg? Ugyan mitől, nem
mondanád meg?
Akárhogyan is van a megváltás, ez a két nem lúdtalpas, ez a két tanítványgyűjtő Jézus
pusztai lelkigyakorlata után találkozik egymással. A következő napon ismét ott állt János a
Jordán-parti Betániában és vele két tanítványa, és nézte az ott tébláboló Jézust (Jn 1,35-36).
Ez a téblábol az egyetlen hiteles fordítása az itt szereplő peripateó igének. A szótárban ilyen
jelentéseket találok: körüljár, sétál, körbejár, meg azt, hogy umhergehen. Ez az utóbbi pontos
megfelelője annak, amit kifejez az én téblábol fordításom.
Ejnye, ejnye Jézus, szép dolog a tanítványokat mástól elcsaklizni? Ha szép, ha nem szép,
aligha köröz János körül Jézus másért, mint János két tanítványáért. Ha így van, mért nem
megy oda Jánoshoz: Kedves unokabátyám, add át őket nekem, hiszen én vagyok az, aki Szent
Lélekkel keresztelek, te meg csak vízzel. Nem teszi. Csak ott van látó távolságban János
közelében. Jánosnak éreznie kell, hogy mit akar Jézus, s ennek hatására mondja róla: Íme, az
Isten báránya (Jn 1,36). Nem gondolja, hanem mondja. Akkor mondja, amikor a két
tanítvány hallja: És hallotta a két tanítvány azt, amit János mondott, és követték Jézust (Jn

1,37). Olyan ez, mintha János és Jézus előre megbeszélték volna ezt a jelenetet: Majd így játszod őket át nekem!
Hogy engedhette át őket János? A tanítványság két oldalú kapcsolat. Nincs átpasszolás és
elcsaklizás. Egy tanítvány elvesztése ha nem is jelent a tanítónak akkora sebesülést, mint, ha
faképnél hagyja őt a felesége, de azért nem semmi, beleremeg a lelke a veszteségbe, hiszen
évek munkája lehet már abban, hogy tanítvánnyá tett valakit, s nincs az ember fából, stb, stb.
József Attila írja: Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél. Életemben egyetlen egyszer volt olyan, hogy valakit jól
megdolgoztam, s utána másnak átengedtem, mert akkoriban nem volt csoportom, amelyikbe
meghívhattam volna. Ma is hiányzik!
Ha Jánosról írnék regényt, ez hálás téma volna, de előbb még Jézusról szeretnék egy jó
regényt írni, úgyhogy más kérdésre válaszolok. Hogyan csaklizhatta el őket Jézus? A jelenetből világos, hogy János tudtával és beleegyezésével. De hát miért? Olyan nagy bajban volt
Jézus, hogy rászorult János tanítványaira? A maga emberségéből nem tudott volna egy pár jó
tanítványhoz jutni? Nem tudott volna! Ott, Izraelben nem tudott volna. Ha elmegy Szíriába,
Egyiptomba – ott tudott volna. Ott mért, és itt miért nem?
Adott területen nincs két garnitúra legjobb! Adott területen csak egy garnitúra van. A
40-es évek második felében, Debrecenben harcot kellett vívnom a legjobb garnitúráért. Az
Oszkár meg az Otmár voltak a riválisok, s volt egy számbelileg pontosan meg nem
határozható garnitúrája a legjobbaknak. Azért lett Bokor, mert ezt a garnitúrát össze tudtam
szedni, mert ezt a garnitúrát el tudtam hódítani Oszkártól, Otmártól, akik előbb kerültek
Debrecenbe, mint én, s nem tétlenkedtek, hanem dolgoztak, s a garnitúrába befészkelték
magukat, azaz kicsalogatták a garnitúrát Nyilas telepre. Kolakovics kiment a Nyilas telepre is.
Rám egy közösséget bízott, rájuk kettőt: a munkásfiúk, meg a munkáslányok közösségét.
Egyikből sem lett semmi, mert Szabó Magdi, meg Orth Miska hamarosan átigazoltak a
Bokorba... – a munkásfiatalok táborában ők voltak a legjobbak. Isten Országára a legjobb is
elég gyenge, csak a legjobb garnitúrának van esélye arra, hogy érőt terem.
A kálvinista többségű Debrecen is választhatott 46-tól diákönkormányzatot, és kétszer
egymás után a katolikus piarista gimnáziumból és katolikus fiút választanak az elnöki székbe:
Pityut meg Dinit. E két fiú nélkül magyarázhattam volna én, hogy kisközösséget kell csinálni,
ha Isten Országát akarunk. Említhetem még a fiúk közül Emilt és Lajcsit, Jancsit meg Pétert.
A lányok közül meg Zsókát és Ecit, Erzsót és Terit, Jusztit és Marikát. Így lehetett ezzel Jézus
is. János is így volt vele. A legjobbakat nyerte meg magának. Elmondhatatlan emberi nagyság
Jánostól, hogy kész volt lemondani a tanítványairól Jézus javára. Csak annak az erejében volt
ez számára lehetséges, hogy felmérte, nincs egy kategóriában Jézussal: Jézus az Isten báránya,
ő az, aki Szentlélekkel fog majd keresztelni.
Mindezek erejében olvassuk, hogy a két tanítvány megindult Jézus után. Jézus megállhat, lelassíthat, hogy a találkozás létrejöjjön. Egyiket sem teszi. Megfordul. Látja, hogy jönnek utána, megszólítja tehát őket: Mit akartok olyan nagyon? (Jn 1,38) Kérem, újfent ez a
hiteles fordítás. A dzéteó ige szerepel itt, ami ebben a jézusi mondatban is megtalálható: Keressétek az Isten országát! Ezt is lehetne így fordítani: Akarjátok nagyon az Isten Országát!
Mert erről és csak erről van a mondatban szó; nem kell az országot megkeresni, nincs az eldugva! De hát Jézus kérdésében végleg erről van szó. Azt akarjuk tudni, hogy hol a szállásod,
meg akarunk látogatni, hogy megismerjük, hogy elbeszélgessünk veled.
Gyertek és lássátok! (Jn 1,39) – ez Jézus válasza. Minden nagy dolog azzal kezdődik,
hogy két ember szót ért, meg négy-öt magyar összehajol. Hogyan folyt le a találkozás, nem
tudjuk. Csak annyit, hogy nem öt percig tartott a találkozás: azon a napon nála maradtak (Jn
1,39). Délután négykor találkoztak. Este lehetett, mire hazaértek. Jézusnak teljes sikere volt,
mert András ezzel ment haza: Megtaláltuk a Messiást! (Jn 1,41). Ez a dolgok teteje. Nincs Izraelben, aki ezt űberelni tudná. Mit? Azt, hogy ezt gondolják róla. Hogy érte el ezt Jézus? Mit

csinált velük Jézus? János evangélista ott volt, az övé a beszámoló. Nincs beszámolni valója
semmi csodásról, magasztosról. A falánk és borissza Jézus alighanem meg is kínálhatta
ezeket a serdülőket valamivel. János szentebb volt annál, hogy erre akár egy szót is
vesztegessen. Csak tudták, hogy itt nem utoljára voltak, mert jól érezték magukat. Azért
másnap még visszamehettek a Jordán partjára a Keresztelőhöz.
A kérdő mondat: Te milyen taktikával gyűjtesz tanítványokat magadnak?
Városmajor, 2003.január 23.
Katikám! Mindenkinek van egy álma... Az enyém az volt, hogy van egy egyetlen ember a
világon, aki velem egyetért. Katit képzeltem ilyennek. Mert múltkori leveled megírásáig mért
ne képzeltem volna? Most már nem képzelhetem. Az ujjbegyünk sem egyforma, hogy
lennének a gondolataink?
Már-már lemondtam Rólad. Valami okon kimaradtál a csoportból, s bár húsz éve
évenként három hónapot töltök T-tól egy köpésnyire, el nem néztél volna arrafelé. Hiába, s
szerelmet nem lehet erőltetni. Most húsz év után kialakult egy képed rólam: tudod, hogy mit
gondolok, s azt is, hogy te másképp. S ezt most közlöd velem. Érdeklődtem az arrafelé lakóktól: közösségben vannak-e Veled? Mondták, hogy nincsenek.
Amit én valaha vallottam, s ma is vallok, annak van egy tartalmi és formai mozzanata. A
tartalmi: a jézusi agapé, a formai: a jézusi kisközösség. Egyik nélkül sem lehetséges az az
Isten Országa, amelyért Jézus fáradozott.
Ha húsz éve Katit csak Kati kontrollálja, s közösség nem, akkor jó messzire kerülhetünk
egymástól. Annyit értettem meg leveledből – biztosan sokkal több van benne –, hogy beleszerelmesedtem a felvilágosodásba: a liberalizmusba és a szocializmusba; pedig az egyházban
még mindig különb emberek vannak, mint az említett lobogók alatt.
Milyen igazad van! Hogy ne szerettem volna beléjük?! Bessenyeitől és Csokonaitól
kezdve Sinkáig és Wass Albertig mindegyiknek a gondolatain át-átüt a jézusi gondolkodás.
Nem koptatták nagyon a templom küszöbét. Talán ez adott nekik lehetőséget, belső szabadságot arra, hogy meghallhassák azt, amit Isten kivétel nélkül minden emberrel közölni akar.
Szabadság és egyenlőség nélkül nincs Isten Országa. Akkor sincs, ha az első jelszóból napóleoni háború és tőkésedő polgárság lett, a másodikból pedig Gulag. Csak még kell hozzá
valami: testvériség, amely ellene mond a Mammonnak.
A Bokor ellene mond a Mammonnak? Ha nem, akkor annyit is ér a Bulányi-kritikája...
Te ellene mondasz-e? A magyar közéletben nincs aki ellene mondana! E tekintetben a polgári
meg a nem polgári egy gyékényen árul. Szerelem ide, szerelem oda, nem rejtem véka alá azt,
hogy megvan a véleményem arról a közéleti-politikai társaságról, amely kiszolgálta a sztálini
terrort, s azokról a liberálisokról is, aki beleestek az előzők utódainak ölelő karjaiba. A nagy
szerelem ellenére is világosan látom, hogy most és egyesülve –a tőkés világgazdálkodás –
azaz a Mammon – legelkötelezettebb hívei és haszonélvezői lettek idehaza. Másfelől pedig az
egyház hűséges és minden áldozatra hajlamos tagjának gondolom magam, mert megmaradok
benne. Megmaradok annak ellenére, hogy a hierarchiája olyan, amilyen. Annak ellenére, hogy
a mindenkori hierarchiája csak azok fe..... nem ....ja ki, akik nincsenek hatalmon. Mért
maradok meg benne? Mert egyedül azokban van fantáziám, akik megvallják az Istent.
Egyedül ezektől remélek metanoiát. A nómenklatúrától nem. Az egyházi hierarchiától sem,
mert tagjai hozzátartoznak a nómenklatúrához. De az egyház népétől várom a metanoiát akkor
is, ha biztos lehet ez a nép abban, hogy saját egyházának hierarchiája fogja Golgotára juttatni.
Az egyház hierarchiája nem térhet meg? Megtérhet, ha elengedi a Mammon kezét. Képtelen
rá. De van ellenpéldám is: Márton Áron!
Katikám! Nem olyan egyszerű a képlet, hogy ez a szerencsétlen vén ember nem Orbán,
hanem Medgyessy malmára hajtja a vizet. Szimpatikusabb nekem az 1989 nyarán a Hősök
terén a ruszkikat hazavezénylő Orbán Viktor, mint aki Sztálin unokáival csókolózik. De Or-

bán győzelme sem jelenti az Isten Országát. Azt én csak Isten népétől várhatom, s rettenetesen nehezen viselem, hogy Kati húsz év óta felém sem néz. Húsz év külön fejlődésnek biztos
eredménye, hogy másképp látjuk a dolgokat. Húsz éven keresztül egy közösségben levésnek
viszont lehet annyi eredménye is talán, hogy megfogjuk a jónak a két végét, s csinálunk
valamit közös erővel... Annak ellenére, hogy másképpen látjuk a világot, hisz az ujjbegyünk
sem egyforma.
Mit kíván az Isten tőlünk? Hűségünket. Azt, hogy megtegyük, amit igaznak gondolunk.
Tudta ezt az özvegyasszony, aki a perselybe dobta összes vagyonát – a két filléresét. Várom a
folytatást. Addig is küldök valamit, amit nagyon szeretek. A kottáját nem tudom küldeni, de
alighanem ismered.
Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok.
I:Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.:l
Most megnyugodom, most elpihenek, békén, szabadon, mint gyenge gyerek.
I:És nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.:l
S míg ölel a fény és ölel a csend, és árad belém és újjáteremt,
I:Míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.:l
Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem...
I:Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.:l
Csak kart kitárok, csak átölelek, csak ráfigyelek, csak megszeretek,
I:És nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.:l
Csak várakozom, csak megterítek, csak hazahívok, csak vendégelek,
I:És nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.:l
Az a bajom, hogy nehezen nélkülözlek...
Városmajor, 2003. január 29.
Eci temetésén voltam. Nem tudom, mikor találkoztam vele először. Csak azt tudom, hogy
1945 május 1-én már nagyon jóba lehettünk egymással. Erzsóval jöttek haza délután a nagyerdőről, ahol valami majális lehetett. Mondták is, de láttam is: mindkét lány jól fel volt virágozva. A Szent Anna templom előtt találkozhattunk. Volt valami dolgom a májusi litánián?
Nem tudom, csak valami olyan emlékem van, hogy minden litánián prédikált valaki, s elég
nagy tisztesség volt a szónokok sorába kerülni. Boldog Magyarország, melyben ha egy botot
elhajítunk, az papra is eshetik. Szóval találkoztam az egy év múlva érettségiző-képesítőző két
ifjú hölggyel, s imígyen udvaroltam nekik: Fel vannak virágozva, miként a májusi lovacskák!
A paptól telhető bókot kacagással viszonozták.
Mondják, hogy a Jóisten kétféle embert teremtett: magyartanárt meg a többit. Eci az első
kategóriába tartozott. Talán gyakorló éves volt, amikor 1950. karácsonyán az emeleti oratóriumban megvolt az esküvő. Nem adnám egy vak lóért, ha lett volna akkor már magnó, s most
visszahallhatnám a szertartást, Eci hangját is, melyen kimondta a nagy igent Bélának. Otthonukban tartok Babits-órát a következő évben, s Teri dajkálja alatta a frigy első gyümölcsét:
Lacit. Az elkövetkező félszázadban ritkásan találkozom vele, de annál sűrűbben Lacival, s
gyerekeivel, az unokákkal: a két fiúval s a három gráciával. Ők tették számomra Ecit jelenvalóvá. Öt éve, amikor rehabilitáltan misét mondhatok a Szent Annában, Eci is mond egy
szívemet melengető köszöntőt.
A temetés osztályon felüli volt. A zene is, de nemcsak az. Egy ifjú pap beszélt, aki
egyetlen közhelyet sem mondott. S utána egy magyartanár beszélt, Eci tanítványa. Olyan
szép volt, hogy szeretném lehozni a Koinóniában.
Egyáltalán – szeretném látni azt, ami Eci életművéből megfoghatóan megmaradt. A
temetés utáni agapén Laciéknál szóltam is erről Bélának, hogy össze kellene gyűjteni írásait.
Azt hiszem az evangélium bélyegét hordják magukon.

Városmajor, 2003. január 30.
Testvéreim, Barátaim, Szeretteim, mindnyájan, akik eljöttetek – az Isten hozott Titeket.
Szent helyeken, mint e kápolna is, leginkább Istenről illik beszélni. A keresztény szentélyekben pedig Jézustól s Lelkétől irányítottan illik szólani mindnyájunk édesapjáról, akit Jézus
gyöngéden, abbának, apukának is szólított. Fogjunk tehát a beszédhez!
Liturgikusan – ezekben a farsang előtti napokban, amikor a Keresztelő alámeríti egész
Izraelt a Jordán vizében, Jézus is elmegy hozzá. Míg alámerítés után a megmosottak többsége
hazamegy, ő nem tér vissza názáreti műhelyébe. Foglalkozást változtat, s az Isten Országáról
kezd beszélni – úton-útfélen. Hogy jobban odafigyeljenek szavára, meggyógyítja hallgatósága
betegeit. De nem orvosnak mondja s nézi magát, hanem tanítónak. Azért az utóbbinak, mert
nem abban látja az ember legnagyobb baját, hogy ki vagyunk téve a vírusok ártalmainak,
hanem abban, ha a Mammonnak szolgálunk. A Corriere della sera arról értesített a karácsony
előtti napokban, hogy adventi audienciáján a pápa már az Isten csendjéről beszélt. Azt értvén
ezen, hogy Isten magára hagyta a világot, mert az ember tehetetlen a Mammon hatalmával
szemben.
A pápa sokat tapasztalt öreg ember – majdnem olyan öreg, mint én. De Jézus fiatal,
amikor a maga harmincas éveit taposva közöttünk jár, s azt hirdeti, hogy van módunk lerázni
magunkról a Mammon erejét. Lehetséges a Mammont megvetnünk: nem szolgálni neki,
gyűlölni őt. Fel lehet építeni a hegyen épült várost, ha nagyon akarjuk az Isten Országát, csak
meg kell tennünk mennyei édesapánk akaratát. Összesen csak át kell húzni lelkünkben egy
szót, a Mammon legigézőbb csalogató szavát: áthúzni, törölni, életünkből kiiktatni a kiváltság szót. Kiváltságot mire? Arra, hogy jogod van többet birtokolni akarni, mint amennyi
testvérednek, felebarátodnak, embertársadnak jut. A kiváltság tárgya éppen ez a pleonexia.
(Tegnap született ez a szó, ma kereszteljük: a pleon ugyanaz, mint a plusz, az exia pedig a
„nekem van” jelentésű echó ige származéka.) Végeznünk kell tehát vele, ha fel akarjuk építeni
Isten városát. Nem tűrhetjük meg magunkban, akármilyen szép ruhába öltöztessük is
igényünket a kiváltságra, a többet birtokolni akarásra.
Példa erre az öltöztetésre: Mert én a gyerekeimnek mindent meg akarok adni... Istennek
jelenleg kétmilliárd kiskorú gyermeke él e földtekén. S az emberiségnek e kétmilliárd gyerek
ellátására van évi kétmilliárd tallérja. A te gyerekedre is, meg az enyémre is ebből egy-egy
tallér esik. Ha kettőt akarsz neki, ha kiváltsághoz akarsz jutni, ha tehát ledönt a lábadról a
pleonexia ördöge, ha megeteted magad, hogy te csak jó szülő vagy s nem a Mammont
imádod, akkor még mit is kell csinálnod? Okvetlenül be kell lépned a tuti legerősebb katonai
szövetségbe, amely képes fenntartani kiváltságos helyzetedet. Életem során, eddig – a
központi hatalmak, a tengely, a Varsói szerződés, s most a NATO e biztosan legerősebbek,
melyekből eddig az első három – sajnos, nem sajnos – elég gyengének bizonyult (Trianon is
lett belőle). Ha pedig belépünk, akkor esküvel ígérjük a hazának, hogy megsemmisítjük a
haza ellenségeit. Ezek az ellenségek meg attól ellenségei a hazának, hogy ők is kívánják –
nem a mi, hanem a maguk számára – a kiváltságot: az ő gyereküknek se elég az egy tallér. A
Mammon ezzel már ruhát is vált: felölti magára a Gyilkosság Atyjának ruháját. S teljessé válik az emberi történésben az embertelen istentelenség és istentelen embertelenség, amikor a
hadra keltek lelki gondozását is elvállaljuk, azaz e mammoni-sátáni játékba az Istent is belekeverjük. De az elmúlt század legkatolikusabb, mert jézusi látású költője – éber és lát: Ő nem
az a véres Isten: az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember
vétkes abban (Babits M., Zsoltár gyermekhangra).
Mondott Jézus egy példabeszédet a szőlőmunkásokról. Van, aki tizenkét órát dolgozik a
szőlőben, van, aki kevesebbet, s olyan is, aki csak egyet. Napszállatkor megkapják a reggel
kialkudott tisztes bért: az egy dénárt. De azok is, akik csak félnapot, vagy csak egy órát
dolgoztak. Felháborodnak rajta a nap terhét és hevét viselők, a hajnaltól dolgozók. Jézus
szőlősgazdája pedig mit mond? Ezt: Barátom, nem cselekszem veled igazságtalanul: Nem egy

dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj! Én pedig az utolsónak is annyit
akarok adni, mint neked. Hát nem szabad nekem azt tennem javaimmal, amit akarok? Ha fel
akarjuk építeni az Isten városát, le kell szoknunk arról, hogy nekem több jár, mint neked. Nem
jár, mert én is egy gyomrot töltök, te is.
Az enyim, a tied mennyi lármát szűle, miolta a miénk nevezet elűle (Az estve – 1794) –
írta Csokonai. Tanulhatta volna ezt költőnk Jézustól is, de nem tanította ezt egyháza neki.
Nem az evangéliumból tanulta, hanem a felvilágosodásból: 1794-ben írta, öt évvel azután,
hogy porba hullott a feje egy királynak, aki úgy tudta, hogy ő Isten kegyelméből-ajándékából
birtokolhat többet, mint embertársai, akik csak alattvalói. Felharsant a béke dala – a kereszté
és a fényé – írja Szabó Lőrinc, mert Isten az európai kultúrában már kétszer is meghúzta a
nagy harangot. Először kétezer éve Jézusban, másodszor kétszáz éve a felvilágosodásban.
Egyik békedalt se hallottuk meg. Hogy volt kezdetben, hogyan nem volt – biztosan nem
tudhatjuk. De a feleségünket kezdetben nem zavarhattuk el – tanúsítja Jézus, s megélni is úgy
tudtunk, hogy valamilyen közbirtokosságban éltünk – tanúsítja, ha tanúsítja, a Csokonai-vers.
A miénk nevezet boldog és békés kora volt, a Hamvas Béla emlegette s nagybetűvel írt
Hagyomány kora – ez az idő.
Aztán valamikor – lehet, hogy már Káinnál? – rájöttünk, hogy nekünk igényeink vannak,
s nem érdekel bennünket, hogy a másiknak meg mire van igénye. S az erősebb a gyengétől,
amit elvehetett, elvett – ahogy Aranyunk írta. Úgy vettel el, hogy kard ki hüvelyéből. S máris
aratott Divus Mars, a Seregek Ura, meg Hadúr (ugyanazok csak három különböző nyelven).
Erre mond Jézus egy hatalmas nemet. Három lépcsőben. Az első: Könnyebb a tevének átbújni
a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába. Könnyebb, mert csak a
szegényeké lehet az Isten országa, a gazdagoké semmiképpen sem, mert jaj nekik, hiszen már
megkapták vigasztalásukat. A második lépcső: a kardnak a hüvelyben van a helye; a kardot
ragadók örökre elvesznek, s csak a szelídek fogják örökölni a Földet. S a harmadik lépcső: az
a dolgunk, hogy mossuk embertársunk lábát. A társunkét, mert nincs háromféle ember:
ellenség, közömbös meg jóbarát, csak egyféle van: felebarát. Ez a három lépcső az, ami
nincs, aminek nincs helye a világban, ami álom, dajkamese s utópiának minősül a világban, s
amit ha valaki komolyan vesz, akkor az urak, a pleonexiás urak, rendre megharagszanak...
Halálig megharagszanak, a kereszthalálig. Hatvan esztendővel ezelőtt újmisés képecskémre
odaírtam: Én pedig ne dicsekedjem másban, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjében...
Sejtettem valamit? Nem. Semmit. Gyanútlanul írtam oda, mert olyan szépen hangzott... s
ezzel kezdődött az aznapi szentmise.
Enyhületül egy anekdóta. Középkori angol szerzetesnek kezébe kerül egy kódex, s
életében ekkor találkozik először ez a szerzetes a Máté-féle Hegyibeszéddel: azzal, hogy a
szegények, a szelídek s az üldözöttek a boldogok, meg a többivel. Elolvassa, s gondolkodik
rajta. Majd megszólal: Ha ez a szöveg Jézus tanítása, akkor mi, angolok nem vagyunk
keresztények. Csakhogy ezzel az előfeltevéssel, én nem állhatok szóba. Tehát – többé nem
olvasom ezt a könyvet, s feltette azt a polcra.
Azt hiszem, hogy Isten azért előbb-utóbb szóhoz jut. Fenntarthatatlanná válik a Mammon
uralma, a Duchrow-féle pezsgős pohár. Milyen az? Széles a szája, és hosszú a lába. Amikor
megtöltik, a pohár felső egyötöde elnyeli a pezsgő 84%-át. A pohár alsó négyötödébe a maradék 16% jut. Az adat öt évvel ezelőtti, amikor Duchrow a könyvét írta. Igen, a javak, a tallérok 84%-a az emberiség egyötödének az igényeit szolgálja. Mára lehet ez már 85% is, s a
15%-on meg osztozik az emberiség négyötöde, majd egésze. Mi is a szerencsés – vagy
szerencsétlen? – felső egyötödébe tartozunk. A kapitalizmus képtelen másra, mint ennek az
aránytalanságnak a növelésére. Nem hiszem, hogy az emberiség mindörökre tehetetlen marad
vele szemben. Dávid parittyája le tudja teríteni Góliátot. De parittya-atombomba úton félő,
hogy egy pár millió évre átmenetileg megint a patkányoké lesz a Földgolyó.

Inkább menjünk elébe a rendszer összeomlásának s váltsunk. Nem a forinttal megvásárolható javakból kell mindent megadni gyermekeinknek. Nevelhetjük őket arra is, hogy a
boldoguláshoz minimum két diploma és három nyelvvizsga szükséges. De nevelhetjük őket
úgy is, hogy a boldogság az családi boldogság, s az se kutya, ha ellene dolgoznak annak, hogy
a század végére eltűnjön a magyar a Kárpát-medencéből meg máshonnan is. Isten népe nem
tudja kiirtani saját nemzetét, A kiirtani tudás a Mammon, a kiváltság, a többet birtokolni
akarás népének a tudománya. Megkérdem: Testvérem, nem akarod a kezed Jézus tenyerébe
tenni? Csak azért jött el kétezer éve, hogy odategyed. Te is, Te is, mindegyikünk.
Mindez olyan gyönyörű, hogy a főpap megszaggatta ruháját, mert számára mindez csak
istenkáromlásként értékelhető, s szól a civil kollégának, Pilátusnak, hogy fel kell állítani azt a
keresztet. S felállítják a Golgotán. S az azóta eltelt röpke kétezer esztendő alatt ez soha nem
volt másképp. Mindig ez ismétlődött: aki azt mondta el, amit Jézus elmondott, annak pusztulnia kellett. De Jézus nem panaszkodott. Tudta, hogy a búzaszemnek a földbe kell hullnia ahhoz, hogy megsokszorozódjék. Tudta, hogy a maga fajtájának gyűlölni kell az életét, el kell
veszítenie az életét, mert nincs módja másképpen istennektetsző életét élni, csak úgy, ha elvész. Tudta jól, hogy nem szolgálhatunk Istennek és a Mammonnak is.
Mindebből hatvan évvel ezelőtt semmit sem tudtam, pedig alighanem jelesre végeztem el
a piaristák hét éves teológiai főiskoláját. Mást tudtam, mert mást tanultam. Azt, hogy azért
kellett a Golgota, hogy Jézus kiengesztelje az Istent, aki mindnyájunkra haragudott az Ádám
vétke miatt. Nem haragszik. Szeret mindnyájunkat – Fiát is vesztő szeretettel...
Most pedig következik a hálaadás. Megköszönöm, hogy istenfélelemre, egyházam
szeretetére nevelt anyám és apám. Megköszönöm, hogy a piaristáknál soha se kellett mást
mondanom, mint amiről meg voltam győződve. Megköszönöm, hogy 45 tavaszán Róma
küldöttje engem is megszólított. Megköszönöm, hogy megértettem, hogy földalatti
kisközösségekben tud csak megélni az egyház, ha nem akar játéklabdája lenni az ateista
diktatúrának. Megköszönöm, hogy megérthettem és rátehettem erre az értésre az életem.
Megköszönöm, hogy közel hatvan esztendő óta ilyen egyházat építhetünk a Bokorban.
Megköszönöm, hogy a kisközösségekben a 48-49-es tanévben elővettük a szentírást, s
elkezdtük Jézus szavait elemezni. Megköszönöm, hogy 48 végén még beszélhettem
Mindszenthy bíborossal, a letartóztatása előtti napon s az ávós kordon ellenére, és azóta se
felejtettem szavait: Párttitkárok sohasem határozhatják meg az egyház magatartást, s az
ősegyház történetét nem azért tanultuk, hogy régiségtani ismereteinket gyarapítsuk.
Megköszönöm, hogy 49 tavaszától kezdve alig volt város az országban, ahol ne tartottam
volna titkos lelkigyakorlatot, s hogy már ezeket mondhattam el rajtuk, amiket most ti is
hallattatok. Megköszönöm, hogy a pártállam ügyésze mindezért halált kért fejemre.
Megköszönöm, hogy Jámbor Árpád ávós őrnagy ’52 őszén egy kihallgatás alkalmával ezt
mondta: Bulányi mester, nekünk nincs időnk megvárni, míg maga meglelkigyakorlatoztatja
nekünk a kapitalistákat. (Máig sem sikerült, őrnagyék meg beálltak kapitalistáknak.)
Megköszönöm a börtön közel tíz évét, s hogy nem írtam sorsom az Isten számlájára.
Megköszönöm, hogy börtön után tíz éven keresztül szállítómunkásként egy lehettem azokkal,
akiknek reményük lehet Isten Országára, a szegényekkel. Megköszönöm, hogy ezekben az
években a görgényszentimrei plébánián letérdelhettem és megcsókolhattam egy főpap kezét,
aki semmi nyomásra sem lett Kaifássá – Márton Áronnak hívták. Megköszönöm, hogy
megértettem, amit mai evangéliumnak kiválasztottam: Aki engem szolgál, engem kövessen, s
ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Megköszönöm tehát, hogy nem spórolhattam meg én
sem a főpapi ruhamegszaggatást. Hogy elbánnak velünk az ateisták, az egyház ellenségei, ez
rendben van, a dolgukat teszik. De hogy elbánjon az emberrel a maga Kaifása, méghozzá az
ateisták parancsának engedelmeskedve – ezt jólélekkel csak úgy lehet elviselni, hogy Jézus
szavára gondolok: ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Köszönöm, hogy nem törte meg
hűségemet a 15 éven keresztül érvényesülő egyházi büntetésem. Köszönöm, hogy

megérhettem 15 év eltiltás után a korlátozó intézkedés megszüntetését, aminek
következménye, hogy most nem kellett a Professzorok házát kibérelnem, mint tíz éve, amikor
aranymisémet mondtam. Köszönöm, hogy van két kis templom az országban: Budavári és
Adyliget, ahol vasárnaponként mondhatok este hat órakor legalább egy ( azért meg sem
hirdethető) misét és prédikációt azoknak, akik velem akarják ünnepelni az eucharisztiát. A
hatóságok elítélnek. Engem kettő is elítélt már. Az egyik nevében már bocsánatot is kértek
valakik. Nagyon jól esett. A másik hatóság bocsánatkérésére még türelemmel várok. Neki
volna nagyon nagy szüksége arra, hogy ezt megtegye. Én megvagyok nélküle, s úgy fogadom
el az életemet, ahogy kapom. Hiszem, hogy az Isten kezéből.
Köszönöm, köszönöm és köszönöm végül a Bokrot: azokat a testvéreimet, akik közel hatvan
éve kitartanak Jézus tanítása mellett, s mellettem is. Köszönöm a régieket: a nagyszülők és
szülők nemzedéke után a nyomukban a felnőtté váló, és a stafétabotot hovatovább át is vevő
harmadik nemzedéket, akik nevelik már a negyedik nemzedéket. S köszönöm az újakat,
akikkel csak a rendszerváltás utáni esztendőkben találkoztunk, akik csak az elmúlt években
alkottak kisközösségeket. Nagyon jó testvéreink ők is: köztük a HANG közösségeibe
tartozók.
Köszönöm Istenem, hogy ilyen életet ajándékoztál nekem. Amen.
Utolsó enyhület. Két hete egy szentmise keretében a Bokor fiataljainak egy csoportjával
voltam együtt, s megkérdeztem tőlük, hogy mit mondjak el ma én itt. Vita támadt, hogy megmutatkozzék-e, hogy magyartanár vagyok, vagy se. Csak az egyik párthoz csatlakozhattam.
Következik tehát befejezésül Sinka István verse: Virág-ballada.
Szil-Tarcsán az őszi erdőn hét nagy erős kondás
vacsorázott s velük együtt Eső-Virág András,
aki jött csak valahonnan, maga se tudta,. hogy honnan.
Oldalt varrott csizmájára port rakott a messze
s mutatta az útja hosszát, s azt, hogy nem kereste:
Falevélként, irgalombul hajtja a szél, ha elindul...?
...Ült az erős hét kondással, szalonnát sütöttek
s körülöttük láthatatlan harangok ütöttek.
Tudatták, hogy jön az óra s hamarosan koporsóba
fektetik Virág Andrást az erdei kondások.
– A csend nyelvén üzentek a puha csobbanások.
Bennük tán a táj riadt fel halált sejtő kis jelekkel
Mikor a szalonna megsült: tölgyfa-csobolyóból
nagyot ittak... nyolc ember egy fadongájú tóból.
Azután meg rádudáltak. Máskor úgyis csak bút láttak.
Kivált Eső Virág András, kinek fél kenyere
se volt soha... s mint a puszta, puszta a tenyere.
Abba borult ó csak, hogyha pihenni a vágy elfogta.
Volt neki egy citerája: akár annyi ezüst –
pedig barnára fogta már az idő meg a füst.
Oldalán a csillag, a hold, s rá volt faragva a mennybolt.

S volt egy aranyszín tolla is... Mérhetetlenségből
szállt az a toll... úgy szedte fel fütyölve a rétről.
Fütyölt bizony, mert nem tudta: attól nem lesz többé nyugta.
Citerával, a szép tollal lett aztán elveszett.
– Megnőtt benne minden dal és minden emlékezet.
S szegény... egyre hordta 6ket, mint az ég a nagy esőket...
Mondom: a hét nagy kondással ültek a fák alatt
kinn Szil-Tarcsán és dudáltak, és az idő haladt.
Virág ekkor elővette tollát s a húrokra tette.

A húrokon egy hős ország támadt fel dalolva,
– a hét kondás hallgatta csak egymásra hajolva.
S összesúgtak, hogy megölik: leszúrják, vagy agyonlövik.
Hát mért játszik sokkal szebben, s más húron a bolond
–Testét majd a disznófertő belepi, vagy a lomb.
Hallgatták a húr pengését s elővette mind a kését.
Azután körülvették Andrást, mint herceget álnok,
bosszús, irigy, erdőtnyövő, nagyhajú királyok.
S mire odanézett a hold: Eső-Virág András csak – volt.
Testét fertőbe vetették, rácsaltak vagy hat kant;
pengették a citeráját, de az széjjelpattant;
oldaláról lehullt a hold, s kétfelé hasadt a mennybolt.
A tolla meg elszállott a, el a messzeségbe,
hét nagyhajú gonosz elől mérhetetlenségbe.
Akkor szólott a legvénebb: – átka ne egyen a vérnek!
Temessük el Virág Andrást, nőjön mező rajta –
s ha tavasz jön: nagy nyáját a pásztor ide hajtja.
Bizony mondom: jövendőre tej lesz és méz őbelőle.
Amikor hát jött a hajnal: a hét gonosz kondás
kikereste a sár alól, s így lett Virág András
televényföldje a fának, s ágya száz új ibolyának.

32. Tavaszváró napló
2003. február 2-23.
Városmajor, 2003. február 2.
Jelentés a gyémántmisém utáni órákról
Miután fél éjszakát eltöltöttem azzal, hogy forgattam-olvastam a nagy ajándékot, melyet a
KV idei tekintélyes titkára nyújtott át nekem puszi kíséretében az oltár előtt, gyémántmisém
befejezése után, aludni próbáltam, ami nem sikerült. Éjfél után egy órával bevettem egy fél
eunoctint, s azzal úgy-ahogy aludtam fél nyolcig. Most pedig megmosakodván elkezdem
gyémántmisém utáni életemet, s készülök a vasmisémre s az azt még megelőző feladatokra,
melyeknek elseje: köszönetet nyilvánítani azért, hogy olyan gyémántmisét csináltak nekem
testvéreim, meg magunknak, hogy... Ennek a mondatnak nincs méltó befejezése. Ha ezt a
nyilvánítást nyilvánítom, és átdrótpostázom azt a Tájék szerkesztőjének, már is kezdhetem a
készülést az esti adyligeti szentmisére, mint második dolgomra – még a vasmisém előtt.
A januári ifjúsági misén kivallattam a tízen- s a huszonéveseket, hogy miről szóljon a
gyémántprédikációm. Sok mindent mondtak, de énbennem főleg az maradt meg, hogy ez
alkalommal s kivételesen aztán Bokor-szidás ne legyen, 3. nemzedék-szidás se legyen... Ebből
aztán érthető, hogy a gyémántprédikáció második részében mindent egyszer köszöntem meg,
de a Bokrot háromszor is. Magamtól talán a Bokrot is csak egyszer köszöntem volna meg, de
a harmadik nemzedék jól rám ijesztett, s a két letiltott szidás helyett lett a két köszönet. Egy
meg kettő az három köszönöm szépen. Nos, hát ezt a hármat nem szabad überelni, mert
komolytalanná válnék az egész nyilvánítás. Helyette egy mértéktartó és sírig tartó
hálanyilvánításhoz folyamodom.
Azért emlegetem folyton ezt a nyilvánítást, mert a nyílik és nyit szavak ugyanabból a
tőből valók, mint a nyilvánítás, s akármi nyílhat, s akármi nyitható: pl. az ember szíve is, még
egy 85. évében levő öreg szív is nyílhat és nyithat, amely már nagyon is hajlamos az
érzelgésre, meg mi egyébre. De nem érzelgünk, hanem tesszük a dolgunkat.
Tökjó, szuper, csúcs, király (s nem tudom, mi a legfrissebb közbeszédi szuperlativus, amit
még nem ismerek) volt az egész. De hát könnyű dolga van egy gyémántmisésnek, ha egyszer
a Bokorba tartozik. Csak szól KV-nak, s már indul is a hadra foghatók (koppintás Nácitól!)
hada. Margit rittyent még egy volt köztársasági elnököt is – püspököt még ő sem tud, mert
nem mindenható, csak gyarló földi halandó. Lajcsi olyan rutinnal vezényli le az egészet, hogy
akár Esztergom–Budapest érseke is lehetne, de hát Editke is, érsekség is – egyelőre egy kicsit
sok lenne, a kettő együtt még nem megy, majd egyszer: megéri, aki fiatal. Beállít a mindentmegoldó KV egy vendéglátó főiskolai tanárnőt is, Erzsikét, aki nem éri el Jézus szintjét, mert
csak ezer embert tud megvendégelni – bár, ha a megvendégelés szintje is számít, akkor még
egy-két ezret hozzászámíthatunk. Aztán kerül egy virágkötő Franciska, aki olyan szép
csokrokat kötött, amilyeneket még nem láttam. Kerül egy Emlékkönyv készítő is: még nem
tudom (majd kinyomozom), hogy Orsika-e, Beáta-e, vagy más valaki. Aztán Debrecentől
Boncidáig, Boncidától Hencidáig sütöttek finomabbnál finomabb tésztákat Bokor-beli
húgocskáim. Aztán a végére hagytam azt a csodálatos ifjú gárdát, amely ezen a napon
patyolat tisztára nyalta kétszer is az egész terepet: előtte is, utána is. A könyvárus Pistáról se
feledkezzünk meg, aki alig láthatott valamit az egészből; csak hallhatott. Végire hagytam a
zenét. Miért? Mert sok mindent muzsikáltak Gabiék, de még azt is, hogy Jézusé lettem, ő meg
az enyém...
Mit gondoltok, kit hagytam ki. Kitaláljátok-e? Hát őt, aki hagyta jóságos nagypapaként,
hogy csináljuk a nekem olyan nagyon drága kápolnában – melyben 1928 szeptemberében,
tízen évesen vettem részt először egy évnyitó szentmisén – ezt a nagy ricsajt... Hadd higgyem,
hogy Jézus örömére! Kihagytam, de nem hagyom ki az egykori tízen éves nagyapót, akinek

megdicsérhettem a dolgozatát, ha egyszer a Jóisten nem a több mind közé teremtett, hanem
éppen magyartanárnak. A dolgozatíró neve ma úgy kezdődik, hogy Em és úgy fejeződik be,
hogy il (bácsi). Nincs tovább. Vége a nyilvánításnak. Ami kimaradt, majd a Tájék következő
számában pótolom.
Városmajor, 2003. február 3.
Nem volt időm s nyugalmam tegnap prédikációt írni, mert bütyköltem a szöveget a
Tájékba. Mire nagyjából kész lettem vele, jött Emil. Mért jött? Mert találtak valakit Rómában,
aki éppen Budapestre utazott. Elhozta Emilnek a rendházba a pápa levelét. S milyen egy jó
testvér? Azonnal Trabantba vágja magát, s még ebéd előtt áthozza a Városmajorba. A díszes
levelet hamarosan mindenki megcsodálhatja, mert bekereteztetem, s szobám falára

függesztem, hogy mindenki láthassa: nem vagyok igazi eretnek. (Közben Rozina elviszi,
leszkenneli, átemilezi, hogy a Naplóban is látható legyen.)
Olvasható? Pecsét is van rajta – ha ezen a lenyomaton nem is látható –, melyen a három
utolsó latin szó olvasható: elemosynarius Summi Pontifci. Ez azt jelenti, hogy az okmányt
aláíró Rizzato Oscar nevű érsek a pápa elemosynariusa – magyarul: a pápa alamizsna-osztója.
Lehet, hogy ezt rosszul magyarázom, de biztosan feladata ennek a vatikáni érseknek, hogy
küldjön ilyen okleveleket a pápai áldásokról. Kinek? Minden gyémántmisésének? Á, dehogy.
Csak a mázlistáknak, akik számára kér ilyet a gyémántmisés elöljárója (egyházmegyés
püspök, szerzetesi tartományfőnök). Az én esetemben ez pl. úgy történhetett, hogy Kállay
Emil, a magyar piarista tartományfőnök, szólt a magyar Ruppert Jóskának, a római piarista
generális közép-európai asszisztensének, hogy Gyurka biztosan nagyon örülne valami
ilyesminek. Erre aztán a generális atya telefonon átszólt Rizzato érseknek, vagy átsétált hozzá
ennek érdelében.
Félmillió katolikus pap van a világon, ebből kb. ötvenezer érheti meg gyémántmiséjét. Ezeket
is el kell osztani hatvan évre. Elvégezzük az osztást – 50 000 : 60 = ? Nagyjából egy ezer.
Tehát minden évben ezer katolikus papnak van gyémántmiséje szerte a nagy világban. Ennek
a tizede száz. Ez a száz a mázlista. Nem több, mert pl. Halász Bandi bácsi is megérte
gyémántmiséjét, s nem kapott ilyen áldást és oklevelet. Ez havonta nagyjából kitesz összesen
tíz személyt. Ennek a tíznek a neve rákerül egy papirosra, s Rizzato érsek a pápa elibe teszi
időnként a papirost aláírásra. Vagy inkább csak téteti valamelyik bíborossal, akinek a
beosztottja ez a Rizzato, mert a pápához nem szaladhat be csak úgy egy inci-finci érsek a

papirosával... (Aki a Vatikánban valami tisztséget visel, az mind érsek, azaz monsignore. Aki
ettől lejjebb van, az már csak olyan irodai segédszemélyzetféle.) Lehet, hogy merész a
fantáziám, és semmi sem történt így. De így is történhetett. Ha Ruppert Jóskával találkozom,
megmutatom neki a Naplónak ezt az oldalát, s megírom, hogy mit mondott rá. Látható, hogy
nemcsak az égből pottyannak úgy az ilyesmik, hanem sok szorgos és gondos szeretet a
szülőanyjuk.
Városmajor, 2003. február 4.
Gyertyaszentelőre, mely az idén gyémántmisém másnapjára esett, nem volt időm s
nyugalmam prédikációt írni. Helyette nosztalgiáztam: 1943. febr. 2-án második misémet
Mátyásföldön mondtam. Híveknek hátat fordítva s latinul – a Zsinat előtt harminc évvel...
Előszedtem egy gregorián kottákkal teli vastag latin zsolozsmás könyvet, s fújtam az erre a
napra, február 2.-ára, Gyertyaszentelőre rendelt éneket: Lumen ad revelationem gentium...
Szépen hangzott. El is határoztam, hogy este, mise előtt majd megtanítom az adyligetieket
erre a refrénre, és csinálunk egy II. Vatikáni Zsinat előtti gyertyaszentelést, s aztán elmúlt az
idő. Fogtam a télikabátom, s lementem a majorba. Üres és elhagyott volt a nagy hideg miatt.
De nekem ugyanolyan magányt biztosított, mint a budavári templomba betérdepelések – egy
órával mise előtt. S mire feljöttem, már tudtam, hogy mit fogok prédikálni, de leírva nem lett
semmi. Öltözködni kellett, és jött Ákos. (Hogy lesz így Napló a hó végére, nem tudom. Csak
utólagos rekonstrukció – emlékezet alapján, ha lesz.) Íme a rekonstrukció:
Ávós őrnagyom panaszkodott nekem 52 őszén a Fő utcán – a liturgia miatt: Ennek
segítségével tud az egyház hozzányúlni az emberekhez. Születik, házasodik, meghal valaki, a
pap már is ott van. Majd segítünk mi ezen a bajon: névadó, házasságkötő terem, s a párt saját
halottjának tekint valakiket. Igyekeztek szegények, igyekeztek. Jutottak is valamire. De ’89ben el kellett vágni Hegyeshalomnál meg Sopronnál a vasfüggönyt, s így nem tudtuk meg,
mire jutottak volna, ha tőlük is jut nekünk 150 esztendő hódoltság, mint a törököknek. Csak
44 esztendő jutott. (Nekünk azért elég volt ennyi is...)
A zsidók mit ki nem találtak, hogy liturgiát csináljanak! Az asszony, ha szül, tisztátalanná
lesz. Az Isten tisztítja meg őt, ha eljön Jeruzsálembe, a templomba, s felajánl ezt meg azt!
Ennek mintájára már egyetemi lelkész koromban elkezdtem, több mint félszázada, liturgiát
fabrikálni. Azt találtam ki, hogy feltétlenül liturgiát kell csinálni, ha valaki elvégzi az
egyetemet, és orvos vagy tanár lesz. Csináltam is szépet, gyönyörűt, meghatót, de nem
maradt az utókorra egy árva sor sem belőle. Magam sem tudom már, mi volt a liturgia
eszköze-anyaga. Víz és olaj helyett egy szike az orvosoknál, s egy palatábla a tanároknál?
Biztos nem ezek voltak.
A börtönben meg ahhoz, hogy misézni tudjunk kellett a bor. Ez tudták az operatívok is.
Ez volt a nevük azoknak az ávós tiszteknek, akik irányították a börtönparancsnokot, hogy
mivel lehet a nép ellenségeinek (jaj szegény fejünknek!) keserűbbé tenni a rabságot. Mi
voltunk a nép ellenségei. S többek között azzal is, hogy misézni akartunk. Ki gondolt volna
rá, hogy szegény operatívoknak ki kellett volna szedni a rabok –félévenként hazulról kapott –
csomagjaiból a tésztát?! Hát azt meg mért? Hogy kiszedjék a tésztákból a mazsolát. Ami
mazsola érkezett az osztályra, az mind a papi zárkákba vándorolt. A házi munkások szereztek
nekünk az orvosírnok-rabok segítségével tíz köbcentis üvegfiolákat. Raktunk bele vizet és
mazsolát. Pár hét alatt a legfinomabb aszúbor lett belőle. Hol tartottuk a fiolát? Hát a
szalmazsák valamelyik zugába. Hogy használtuk? Volt kelyhünk? Az nem volt, de
pléhkanalunk az volt. Rátettük a kanalat a hokedlira, amely hozzátartozott a zárka
bútorzatához – a szalmazsák meg a kübli mellett. A kanálba öntöttünk egy pár cseppet a
fiolából, s melléje tettünk – ostya helyett – egy darab kekszet, melyet spejzolhattunk.
Misekönyvünk nem volt, de lassan visszaemlékeztünk azokra a latin szövegekre, amelyeket
odakint naponként elmondtunk, elolvastunk. S mondtuk, amit kellett, könyv nélkül.

Amikor az operatívok rájöttek erre a hightech-re, vadászni kezdtek a fioláinkra. Hippis-t
rendeztek: a szalmazsákokat úgy széjjel szedték, hogy látni nem lehetett a portól. Ha
megtaláltak egy fiolát, azért tíz nap szigorított járt. Mi fán terem az? Magánzárka fapriccsel s
egy takaróval, s az egyik nap félkoszt, a másik nap semmi. Azért napi 40 deka kenyeret
kaptunk, hogy éhen ne haljunk. Karcsúk is voltunk ám. Régi szép idők! Egyszer nekem is
sikerült lebuknom: megtalálták a fiolát. Szerencsétlenségükre – a börtönparancsnokéknak –
éppen minisztériumi vizsgálat szakadt rájuk. Ezt a misézésért-büntetést (’59-ben jártunk már!)
a minisztérium már nem nézhette jó szemmel, mert a vizsgálat első napján odajött hozzám
egy őr: Ide figyeljen, maga nem misézésért van itt, hanem... s mondott valami egyéb
büntetendő cselekményt, amire már nem emlékszem. S jöttek a miniszteriális urak, s
megkérdezték, hogy mért vagyok szigorítotton. Mondtam, amit kellett. Ha ezt a
simulékonyságomat nem felejtettem volna el, és szabadulásom után mondtam volna
Ratzingernek meg Lékainak is, amit kell, mindjárt valamivel egyszerűbb lett volna az élet. De
elfejtettem, mert úgy látszik, nem szeretem, ami túlságosan egyszerű.
Még mindig a liturgiáról beszélek. Börtön után én is féltem, mások is féltek tőlem,
ráfanyalodtam a családra. Összefogtam Anyukával, hogy szervezzük meg a három nemzedék
születés- és névnapjait. Minden hónapban volt belőlük egy rakás. Torta, köszöntő, innivaló
hozzá... no meg a beszélgetés irányítása agyafúrt kérdésekkel... Operatívok nem voltak a
családban, mégis lebuktam. Az egyik sógornőm: Igazad van, Gyuri, ha pap volnék, én is ezt
mondanám... Megkaptam! Mivel a család nem papokból áll, ennek következtében – ők nem
azt gondolják, amit én. Ezt majd negyven év múlva úgy mondják a nyugati teológusok, hogy
kettészakadt az egyház: papokra meg kedves hívekre. A papok megélnek abból, hogy
papkodnak. A hívek meg nem élnek meg abból, hogy hívőskednek (bocsánat a nyelvújításért),
nekik dolgozósba kell menniök, ha meg akarnak élni... A szemináriumban pedig mindannyian
megtanultuk, hogy a lét határozza meg a tudatot! Szállítómunkás-létem meghatározta
tudatom? Aligha, mert egyik öcsém figyelt éberen: Gyuri ránk erőlteti a témáit... Le lehet
bukni a családban is.
Közben meg múltak az évek, s elkezdtem kevésbé félni, s a Bokor is elkezdett kevésbé
félni, s békét hagyhattam a biológiai közösségemnek. Amikor először hallották tőlem a
családban ezt a megnevezését a családnak, Laci öcsém felkapta a fejét: Te, ez olyan
bábolnainak hangzik...
Tovább a liturgia-téma. – Amikor már egyáltalában nem féltünk, kitaláltuk azt, hogy a
gyereket nem szabad megkeresztelni, mert Jézus ehhez azt a feltételt támasztja, hogy
higgyünk az országban: hogy az bizony lehetséges ám... stb., stb. A csecsemő pedig nem ért
még az országhoz, csak a zöldebbet, sárgábbat csináláshoz. Ekkor jött a befogadó liturgia.
Az meg mi? Amikor elteltek a nő tisztulásnak napjai, összejönnek a közösség tagjai
gyerekestül annál a háznál, melyben gyerek született – vasárnapi misére. A prédikáció után
kivétel nélkül mindenki tud szívéből imádkozni: megköszönni a nagy ajándékot, a gyermeket.
Áldozás után meg a szülők mondják el hálaimájukat. Akit meg befogadtunk, ott feküdt
közöttünk a Mózes-kosárban. Az igazak szopás utáni álmát aludta, s nem sírt fel attól, hogy
vizet öntünk a fejére. Majd megkereszteljük őt, amikor elém áll: Gyurka bácsi, én már meg
szeretnék keresztelkedni. Ahogyan tette ezt Budaváriban négy éves korában György Julcsa,
aki két éves korától fogva nagyon sok szentmisét végig ült már – nem ugyan a templomban,
de a nagyszobánkban a díványon.
Az egyház maga is csinálja a liturgiát. Különösen, ha a Szűzanyáról van szó. Ilyenkor
kifogyhatatlan. Rendet teszek bennük. A kismillió Mária-ünnep számomra csak kétféle. A
kiváltságos Mária s a nem-kiváltságos Mária ünnepei. A kiváltságos Máriáé pl. a március
25-i, a Gyümölcsoltó Boldogasszony, mert az angyal azt közli Máriával, hogy kegyelmet talált
Istennél, a Szentlélek száll le rá, minek következtében a gyermek, akit majd megszül, nem
olyan gyermek lesz, mint te meg én, stb. Ugyanígy a kiváltságos Máriáé a december 8-i

ünnep, a Szeplőtelen fogantatás ünnepe, amelyen azt ünnepeljük, hogy a Szűzanyára nem
szállt át az eredeti bűn, amely minden emberre átszármazott. A kiváltság esetén hajlamos
vagyok olyan csúnyát gondolni, hogy jó a kiváltságolt személynek. Még ünnepeljem is? S
különben is, én Jézustól azt tanulom, hogy az Isten országában nincsen kiváltság, mindenki
megkapja az egy dénárt.
Ezzel szemben vannak a Szűzanyának olyan ünnepei, amelyek semmit sem tudnak
kiváltságról. Ilyen a ma is is. A te szívedet is tőr járja át! Hát ebben semmi kiváltság nincs. A
nagyböjtben van a Fájdalmas Szűz ünnepe, ebben sincs semmi kiváltság. Az Adynemzedékhez tartozott Gellért Oszkár. Írt későn, öregen 1946-ban egy verset. Ez lesz
részemről a mai ünnep méltó megkoronázása. Ez a címe: Istenek versengése. Buddha és
Jézus, illetőleg anyáik versengenek a versben.
Királyi sarjként jöttem a világra, / Csodás liget várt s benne palotám
= Minden proletár király a szívében, És istállóban szült meg az anyám.
Nyolcvan esztendőt éltem meg e földön / akkor jött értem a boldog halál.
= Nem éltem én csak harminchárom évet, S úgy haltam meg, mint bárki proletár.
Hetet léptem, hogy a világra jöttem, / Így hirdettem ki : Buddha született.
= Futott, menekült anyám velem akkor. / Mert meggyilkoltak minden kisdedet.
Anyám szíve a nagy gyönyörűségtől, / Mert Isten szült. hetednap megszakadt.
= Az én anyám túlélte a halálom: / Megvárta a föltámadásomat.
Találkoznak a Nirvánában egyszer / Mária, Maya és minden anyák.
= S ti kisdedek mind, új világa szülnek / Anyáitok, bár bitófákon át.
Említettem egyszer, hogy majd egy Mária-ünnepen elmondom: mért imádkozom még
mindig az Üdvözlégyet a régi módon: Üdvöz légy Mária, malaszttal teljes! Csak azért, hogy
ne kelljen azt imádkoznom, hogy kegyelemmel teljes. Mi bajom van ezzel? Biztos értitek!
Kiváltság íze van ennek a kegyelemnek. Uralkodás íze van ennek a kegyelemnek. Nem illik
bele abba a Jézus-arcba, amely a négy evangéliumból árad felénk. Annak az arcából, aki úgy
halt meg, mint bárki proletár.
Városmajor, 2003. február 6.
Megkaptam az inárcsiaktól a nov. 24-én ott mondott prédikáció szövegét, mely kettőről
nevezetes. Az egyik: magam mondtam, pedig nem szoktam ott prédikálni. A másik: egy
újmisésnek mondtam, pedig általában ritkán mondanak ott újmisét. Íme a szöveg.
Kedves újmisés testvéreim, és ti mindannyian, akik eljöttetek ide, hogy megint együtt
örüljünk egymással és egymásnak. Az újmisések, akiknek az áldásáért – a közmondás szerint
– érdemes elkoptatni egy új csizmát, 24 év körüli fiatal emberek szoktak lenni. A múlt
hónapban láttunk itt egy 40-es éveiben levőt, most pedig látunk egyet az 50-es éveiben.
Mindkét alkalommal látunk egy manu-duktort, aki kezénél fogva vezetné az újmisést, meg
látunk egy ünnepi szónokot. A szónok a múlt hónapban elmondta már, hogyan kerülhetett sor
Istenünk e késői áldására. Nem ismétli meg közösségeink titkos-szentelési történeteit, csak
hálát ad egy újabb, titkosan szentelt testvérért: megköszöni Istennek, hogy adta Őt
közösségünknek.
Még azt mondja el a szónok, hogy ad multos annos!, azaz nagyon sok esztendőig éljen,
virágozzék, növekedjék. Ez annyit jelent, hogy fel a fejjel János és Márta, – nem is látom,
hogy hol a Márta, – van idő még dolgozni Isten szőlőskertjében. Én a magam plusz harminc
évével vígan ficánkolok, és újmisésünkből is lehet még aranymisés, 106 éves korára. Ha
megéred, János, akkor eljövünk együtt imádkozni veled. A szentelés-történeti beszámoló
helyett hoztam neked, nektek, egy ünneplős verset, Kosztolányi: Számadás c. szonettkoszorúját. Darabját egy gyűjteménynek, melynek a címe meg van már: Jézusi versek a

magyar irodalomban. Talán megvilágítja Jézus mára rendelt szavait is, és fénycsóvát gyújt
nektek – az előtted levő félszázadra. (A vers megtalálható a Napló 29. számának 4–5.
oldalán.)
Testvéreim, aki Jézust hallja, rend gyúlhat fejében a hallástól. Aki Jézust látja,
meglegyintheti a szentség, s mondja: Menj ki tőlem Uram, bűnös ember vagyok. Testvéreim,
nagy méltóságot, – mert nagy feladatot – kaptunk kivétel nélkül mindannyian: Jézussá kell
lennünk egymás számára. S ha valakit megkent a püspök, akkor csak egy okkal több oka van
ugyanarra a feladatra. János testvérem, próbálj úgy misézni, hogy aki lát, azt mondhassa
rólad: Csakhogy el nem száll! Sohasem rutinból. Mindig telve Isten Szent Lelkével, hogy a
szívét is eltaláld testvéreidnek.
De azért ne légy szív-specialista. Hát mi légy? Az Isten szolgája, az Isten rettenthetetlen
szolgája. S ha majd felolvasod testvéreid gyülekezetében a mai textust, akkor mondd bátran,
amit Jézus üzen nekünk te általad. Mivel ebben a misében még én olvastam a textust, ma még
én mondom, amit Jézus üzen. Mit? Sorba szedem.
1./ Máté számára az Emberfia megnevezés nem Pityi-Palkót takarja, hanem Ő az egyetlen
Király, akin fordul – rajtunk kívül – mindannyiunk sora. 2./ Vannak áldottak, és vannak
átkozottak. Ezeket Isten bizony széjjelválasztja egymástól. És van örök élet, az Istennek tetsző
életű emberek számára, és ebből, az átkozottak kimaradnak. És van örök tűz, örök bűnhődés
azok számára, akiknek kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy Istennek tetszeni akarjanak. 3./
Isten, aki láthatatlan, álruhát ölt, hogy láthatóvá tegye magát. A rászoruló emberbe bújik bele.
Éhezik, szomjazik, hajléktalan, ruhája nincs, beteg, és le van tartóztatva. A társadalom aljába,
söpredékébe bújik bele az Isten.
Elfordulva tőle, orrunk befogva, elmehetünk mellettük. De János, dörögd mindig a
fülünkbe, hogy az Isten illatától fogjuk be ilyenkor az orrunkat. Nincs Isten országa, amíg ez a
söpredék éhezik, szomjazik, hajléktalan, ruhátlan, gyógyítatlan, és börtönbe zárt. Nincs! Az
Isten Országa nem a jól szituált hölgyek és urak országa. A politikus uraknak meg kisebb
gondjuk is nagyobb annál, hogy felszámolják a söpredék nyomorúságát. Tartósítják a
nyomorúságot, mert a pénz kell a korszerű hadi technikára, és fegyverekre. Jézus nem
beszélte meg segíteni akaró terveit Kaifással, Heródessel, Pilátussal. Jézus nem tárgyalt az
urakkal. Jézus nem tárgyalt a gazdagokkal. Jézus csak a szegényekkel tárgyalt, akik tudják,
hogy mi az ínség, és hogy mi az, hogy rád vagyok szorulva. Jézus szánta a sereget. Jézusnak
megesett a szíve a seregen. Jézus nem fogadta el a gazdagok, a többet birtokolni akarók
világát.
Jézus az Isten Országát hirdette. Ezért élt, és nem engedte a főpap, hogy tovább éljen. Ebbe
halt bele. Jézus az osztozás társadalmát akarta, amelyben nekem is, neked is, neki is,
mindössze egy dénár jut. S nagyon boldogok leszünk, ha megcsináljuk, ha megcsináltuk azt
az Országot, amelyet Isten nem tud le engedni zsinórpadlásról, az Isten Országát. Ha ez az
Ország lesz az ajkadon, az ajkunkon, a szívünkben, akkor leszünk..., ha ez az Ország ott lesz
János és Márta és mindannyiunk szívében és ajkán, akkor leszünk... mi, testvéreim..., akkor
leszünk – holnapután is. Ha ezt a szöveget nem ismerjük, akkor már holnap sem leszünk. De
az, hogy már holnap se legyünk, ezt nem engedhetjük meg. Miért? Azért nem, mert az
Istennek szüksége van ránk. Az Isten semmit sem tud csinálni nélkülünk. Ilyen tehetetlen.
Éhes és fázik, és ruhátlan, és arra vár, hogy észrevegyük. S ha észrevettük, akkor az Isten is
kivirul. Errefelé kell mennünk. Ámen.
Városmajor, 2003. febr. 7.
Nyáron, a soproni Bokor Nagytáborban volt egy előadás a Bokor-profilról, s akkora
hullámokat kavart, hogy már ott elhatároztuk: nyugodt körülmények között rászánunk egy
napot a kérdés alapos megvitatására. A jövő héten kerül rá sor. Nem előadásokat fogunk

hallgatni, hanem tanácskozni fogunk. Miről? Az addig beterjesztett és kiosztott anyagokról.
Egy ilyen beterjesztett és kiosztandó anyag az én hozzájárulásom is a mondott találkozóhoz.
Egyikünk sem, magam sem hordhatom más zsebében meggyőződésemet, lelkiismeretemet. Ez olyan nyilvánvaló és természetes, mint az, hogy ujjbegyem rajza is más, mint a
tiéd. Nem egymás indigós másolatának vagyunk megteremtve, hanem egyedi példányoknak.
Következésképpen nem érdemem, hogy más az ujjlenyomatom, mint a tiéd. Az sem
érdemem, ha másképpen látom a dolgokat, mint Te. Az érdem ott kezdődik, ha nagyon
figyelünk egymás érvelésére, megpróbáljuk egymáséhoz illeszteni látásmódunkat azért, hogy
megszülethessék – összehangolt nézeteink alapján – közös cselekvésünk a szeretet
szolgálatában.
Jézus nem alapított a maga és tanítványai számára új vallást. A maga vallásán belül hozott
létre egy közösséget. Magukra maradván a tanítványok – mi sem volt természetesebb
számukra, minthogy a maguk vallásának zsinagógáiban és a jeruzsálemi templomban
tevékenykednek, ahogy ezt Jézusnál is tapasztalták. Jakab 58-ban még Pált is figyelmezteti:...
fogj velük együtt a tisztuláshoz... és akkor mindenki látni fogja, hogy... magad is úgy élsz,
hogy megőrzöd a törvényt (ApCsel 21, 24); értsd: hithű zsidó vagy! Zsidó a vallásod, aszerint
is cselekedj! S nincs szó az ApCsel-ben arról, hogy Pál elkezdett volna tiltakozni.
Ellenkezőleg: a következő napon Pál... tisztulás végett bement a szent helyre... (21,26)
Sohasem gondoltam, hogy vallást kellene változtatnom. A Bokor ’45 évi indulásakor azért
nem, mert normál vallási elfogultsággal a legkülönb vallásnak gondoltam a magamét. Később
pedig azért nem, mert nem gondoltam, hogy volna olyan vallás, amelyikben könnyebben
felzárkózhatnék Jézushoz, mint a katolikus valláson belül. Elég nehéz feladat az akármelyikben.
Ha az egyház nem tud bemenni az ajtón, bemászik az ablakon. Ha fel akarják számolni a
vallást 1917-től kezdve Curson-vonaltól keletre, ha Litvinov külügyi népbiztos elvtárs nem
hajlandó szóba állni a Vatikánnal, akkor csinál a Vatikán titkos, földalatti egyházat. A
Szovjetunió területén található katolikusok lelki gondozása céljából küldi a Szentszék a
titokban püspökké szentelt francia jezsuita Herbignyt 30-ban a Szovjetunióba, és ’45-ben a
horvát jezsuita Kolakovicsot – többek között Debrecenbe is. Mindkettőjük működése nyomán
templomon kívüli evangelizálás születik. ’89-ben vége a Szovjetuniónak, vége lehet a
földalatti, a templomon kívüli pasztorációnak is. De nem! Mert az 50-es évek végétől kezdve
a latin-amerikai társadalmi és egyházi viszonyok nyomán támad templomon kívüli
evangelizálás. 15 évvel ennek utána, ’75-ben kiadja VI. Pál pápa, az Evangelii Nuntiandi kezdetű apostoli buzdítást, amely igyekszik kodifikálni a pasztorációnak ezt a templomon kívüli
formáját: a bázisközösségekét /1/. Újabb két-három évtized múltán, tehát napjainkban
tapasztalhatjuk, hogy a ma sokat emlegetett lelkiségi irányzatok javarészt ezeknek a
bázisközösségeknek munkáját jelölik. Nem az a helyzet tehát, hogy vége a szovjet diktatúrának, vége a templomon kívüli pasztorációnak, s vissza templomba! A diktatúra
felszámolódása nem számolta fel a kisközösségeket igénylést.
Az elmúlt évtizedek során a Bokron belül elég sok kritika érte azt a törekvésemet, hogy
Jézus-hűségünket igyekeztem egyesíteni azzal a szándékkal, hogy a hierarchia azt elfogadja
katolikus magatartásnak. Kérlek Benneteket hogy olvassátok el figyelmesen a KIO utolsó két
oldalát: 137/f num: Dialógus a hűségről /2/. Hasonló hűség-törekvéseket találhatni az
evangelisták feljegyzései alapján az ugyancsak újító Jézus életében is: pl. Nem jöttem
felbontani a törvényt...
Miért is ragaszkodom olyan nagyon ehhez az egyházhűséghez is? Azért, mert azt
gondolom, hogy nem lehetséges új, egyetemes vallást kreálni, amelyre érdemes volna
lecserélni bármelyik eddig kialakult vallást. Ha csak filozófiai, azaz ésszel nyilvánvalóvá
tehető tételeket tartalmazna egy vallás, az sem lenne egyetemes, hiszen nincsen egyetemes
filozófia sem. Ha pedig csak filozófiai tételeket tartalmazna ez a vallás-kísérlet, akkor meg

még vallás sem lenne ez a kísérlet, mert a vallástól azt várjuk, hogy mondjon valamit azokban
a kérdésekben is, amelyekre tiszta ész, a filozófia nem képes válaszolni. Csak a felebaráti
szeretetből még nincs vallás. Az is kell hozzá, hogy engedjem, hogy szeressen az Isten...
Mindezen megfontolásoknak egy a vége: Jézust követő törekvéseinknek ágyát, keretét
egy adott vallásnak – bármelyiknek – kell meghatároznia. A mi esetünkben, akik általában
katolikusoknak születtünk, a katolikus vallásnak. Egyáltalában nem egyszerű feladat ez. Azért
nem, mert a hierarchia ugyan igyekszik nem megtagadni a jézusi tanítást, igyekszik nem
beszélni e tanításnak három alapvonásáról (nem lehet parancsolgatnunk egymásnak,
gazdagabbá válni másikunknál s erőt alkalmazni másokkal szemben), de a hatalommal kötött
hagyományos alkui (nagyjából és rendre, vagy csak: nemegyszer) a jézusi tanítással ellenkező
állásfoglalásokra készteti őt. Ilyenkor Jézus tanítványa nem engedhet a főpapnak; ilyenkor
Jézus tanítványa ki kell tegye magát annak a veszedelemnek és dicsőségnek, hogy a főpap
mártírrá, azaz Jézusról bizonyságot tevővé teszi őt.
Hogyan csináltuk életünket idáig, azaz hogyan védtük ki a hierarchia ütéseit idáig, s hogy
egész magatartásunk helyes volt-e – ez az egyik és nem jelentéktelen kérdésünk. Hogyan
kerüljünk vissza az elvesztett egyházi pozíciókba, s közben hogyan őrizzük meg hűségünket
mindahhoz, amit jézusinak tudunk – ez a második. Magyarul: hogyan jussunk vissza oda,
hogy legyenek szemináriumba elmenni kész fiaink, s azokat felszentelni kész egyházmegyés
püspökeink? Nagyjából húsz év óta nem szenteltek közülünk az egyházmegyés püspökök
maguknak papot a Bokor tagjai közül.
Mire és minek nekünk a papok? Mert az első nemzedéket Török, Juhász, Himfy, Lakos,
Bulányi nevelte – ha mellettük azért civilek is –, még hozzá börtönöket vállalva ezért. Mert a
második nemzedéket Halász, Dombi, Barna, Tarnai, Ko. Laci, stb. stb. egészen a legfiatalabb
Vincze Józsiig, Szabó Gyusziig nevelte – ha mellettük azért civilek is. De a munka dandárját
alighanem a papok végezték. A harmadik nemzedék regrutálódása körüli nehézségeink
alighanem abból (is) adódnak, hogy nincs pap, aki produkálni tudja számukra, amit az első két
nemzedék számára papok produkáltak. A harmadik nemzedékből valakik magukat
regrutálják: a 3. nemzedék a 3. nemzedéket. Vannak a számtalan bésített másodiknemzedékbeli anyából s apából valakik, akik csoportba gyűjtöttek és megtartottak valakiket a
harmadik nemzedékből?
Ha nincsenek, akkor ez súlyos cáfolata annak a koncepciónak, amelyet Egyházrend c.
könyvemben közel 25 éve – közreményünket kifejezve! – megfogalmaztam. Annyit jelent,
hogy nagyjából csak a függetlenített párttitkárok tudnak népet gyűjteni. De a munkaviszony,
házasság, féltucat gyermek gondját-terhét viselők nem! Vagy ha mégis sikerült a gyűjtés, a
kádári puha diktatúra idején sikerült. De a kemény kapitalizmus idején – azt hiszem – a papok
nagyobb részének sincs csoportja, vagy ha van, csak a Kádár-korszakbeli maradékból.
Ha pedig így van, akkor nem valósul az Egyházrendben megálmodott álom – sem papoknak,
sem civileknek. Nem, mert a kapitalizmus nem tűri, hogy ilyen „hülyeségekkel” töltsük az
időnk. Kell az – pénzkeresésre. Ha Isten országa-álmokkal akarjuk etetni magunkat, vissza a
Rákosi pajtással s még inkább Kádár puha diktatúrájával, mert ott bizonyult ez lehetségesnek;
ott volt időnk ilyesmire.
Nemcsak abban kell szót értenünk, hogy vissza-e az egyházhoz? Hanem ebben is, hogy
vissza-e a papokhoz? Egyik püspökünk írja nekem 2003. január 28-i keltű levelében: ...Nem
kívánhatok és kérhetek mást számodra, minthogy Mesterünket, Jézust követve, hűséges
tanítványként tudj megbocsátani az ellened vétőknek, bármelyik oldalon vagy sorban is álltak.
Ha szívedben teljes ez a kiengesztelődés, boldog vagy és szabad. Isten Országában mindig a
kisebb a nagyobb, az utolsó az első, a szolgát ültetik asztalhoz, és annak bocsátanak meg, aki
maga kér először bocsánatot. A kiengesztelődött tud maga is kiengesztelődést közvetíteni. Ezt
a kiengesztelődést kívánom Neked és mindannyiunknak... – Hát én kérek szívesen, csak
tudjam, hogy miért kérjek bocsánatot. Megkérdezem ettől a püspöktől...

A fentiekben felvázolt kérdésekben konszenzusra-jutás nélkül aligha tudjuk
rendezni sorainkat. Azt hiszem, hogy ez az alapvető kérdésünk.
Ennek tisztázása után elhatározhatjuk, hogy bevalljuk, mi minden ment tönkre az elmúlt
13-14 év alatt, s mi az ami megmaradt. Hány csoportvezetője van még a Bokornak, s azok
hány ágban férnek el? Vállalják-e a táplálkozó csoportot is? S a nyári négy napos áglelkigyakorlatot? Milyen évi-havi összeggel támogatják a KV munkáját? Hajlandók vagyunke rendet teremteni? Ha ezt is rendbe tettük, akkor el kell döntenünk, hogy okvetlenül szükséges-e, hogy valami karitatív művet is működtessünk, vagy elég, ha Prakasnak küldjük a pénzt.
Városmajor, 2003. február 8.
Hozzájárulásomhoz csatoltam az 1975-ben kiadott vatikáni szöveget A bázisközösségekről, melyet nem először olvasunk. De úgy gondolom, hogy e szöveg olvasata ma más
számunkra, mint volt jó negyed század előtt, amikor megjelent, és lelkesen olvastuk.
A legutóbbi Szinodus sokat foglalkozott a kis csoportokkal, az ún. bázisközösségekkel,
amelyekről az Egyházban ma sok szó esik. Mik ezek, és mennyiben címzettjei vagy hirdetői az
evangéliumnak ?
A Szinoduson elhangzottak alapján úgy látszik, hogy ezek a bázisközösségek mindenütt
virágzanak, de nagyon különböznek egymástól, nemcsak országok szerint, de még egy-egy
országon belül is.
Egyes vidékeken – kevés kivétellel – magán az Egyházon belül működnek és bontakoznak.
Együttéreznek az Egyház életével, figyelnek tanítására, ragaszkodnak püspökeikhez.
Eredetüknél az a vágy áll, hogy intenzívebb módon éljék keresztény életüket, vagy pedig, hogy
olyan emberi méretekre szűkítsék le köreiket, amelyeket hatalmas lélekszámú egyházi
közösségekben máskülönben nem lehet tapasztalni. Főleg ez a helyzet a mai nagyvárosokban,
amelyekben általános jelenség a tömegélet, és a tömegben elveszett egyének. Ilyen értelemben
lelki és vallási síkra igyekszenek átültetni mindazt, amit kisebb társadalmi közösségekben,
falvakban és hasonlókban amúgy is meg lehet valósítani: a közösségi liturgiát, a hit
e1mélyítését, a testvéri szeretetet, imádságot, lelkipásztorokkal való együttműködést. Vagy
pedig olyanok jönnek össze e csoportokban az ige meghallgatására, elmélkedésre, szentségek
vételére és a szentmise agapé-közösségére, akiket valami közös dolog kapcsol össze: hasonló
életkor, műveltség, polgári hivatás, társadalmi helyzet : pl. házastársak, fiatalok,
szakmabeliek stb. Vagyis olyanok, akik az élet más területein is együtt dolgoznak az
igazságért, a szegények testvéri segítségéért, az emberi fejlődésért. Vagy pedig azért jönnek
össze, mert a paphiány miatt rendes plébániai életről nem lehet szó. Ezek a bázisközösségek,
amelyekről szóltunk, mind a nagyobb egyházi közösségeken belül létesülnek, főleg a helyi
egyházakon és a plébániákon belül.
Másutt viszont ezek a bázisközösségek kegyetlen kritikával illetik az Egyházat, amelyet
azzal vádolnak, hogy "intézményes". Szembehelyezik ezzel az intézményes Egyházzal az ún.
karizmatikus közösségeket, amelyekben nincs semmiféle szervezet, és csak az evangélium
vezérli őket. Jellemző tehát rájuk, hogy kifogásolják és elutasítják az Egyház
megnyilatkozásait: a hierarchiát és az Egyház külső megjelenési formáit. Gyökeresen elvetik
ezt az Egyházat. Ezen az úton eszméikből csakhamar eszmerendszer (ideológia) lesz, és ritka,
hogy ne torkoljék valamilyen politikai síkra: akár valamilyen irányhoz, akár rendszerhez vagy
párthoz. Ami magában rejti a veszélyt, hogy eszköz gyanánt használják fel őket.
A különbség tehát kézenfekvő. Azok a közösségek, amelyek kritikájukkal elhatárolják
magukat az Egyháztól, és egyben megbontják annak egységét, csakis szociológiai értelemben
nevezhetik magukat "bázisközösségnek", de nem egyházi értelemben. Ez visszaélés volna a
kifejezéssel, még akkor is, ha látszólag megmaradnak az Egyházban, miközben ellenségei a
hierarchiának. A "bázisközösség" név jogosan csak azokat illetheti meg, akik az Egyházon
belül jönnek össze, hogy építsék az Egyházat.

Az ilyen utóbb említett közösségek valóban az evangelizálás területei, és nagy szolgálatot
jelentenek nagyobb egyházi közösségeknek, főleg a helyi egyházaknak. Az egyetemes Egyház
reménységei, mint a Szinodus záróbeszédében mondtuk Az Egyház reményei, ha megfelelnek a
következő feltételeknek:
– Ha Isten szavában keresik az eligazítást nem pedig szélsőséges politikai eszmékben,
vagy divatáramlatokban, amelyek mindig szívesen ki fogják használni rendkívüli emberi
hatásukat;
– Ha elkerülik az állandó kísértést, hogy rendszeresen kontesztáljanak, vagyis ha
felhagynak a minden ellen tiltakozó epés kritikával, amelyet azzal akarnak igazolni, hogy
őszinteség és segítőkészség vezeti őket;
– Ha hűségesen ragaszkodnak helyi egyházukhoz, amelyhez tartoznak, és az egyetemes
Egyházhoz. Csak így kerülhetik el a nagyon is erősen fennálló veszélyt, hogy teljesen
elkülönülnek, és azután azt képzelik, hogy ők Krisztus igazi Egyháza, és anatémát mondanak a
többiekre;
– Ha megőrzik az őszinte közösséget püspökeikkel, akiket az Úr állított Egyháza élére, és
az egyházi Tanítóhivatallal, amelyet a Szentlélek a püspökökre bízott;
– Ha nem tekintik magukat az evangélium kizárólagos címzettjének vagy hordozójának –
sőt esetleg magának evangélium egyetlen birtokosának! –, hanem tudatában vannak, hogy az
Egyház sokkal nagyobb és sokkal változatosabb és sok egyéb módon is testet ölthet, mint
éppen az ő közösségükön belül;
– Ha egyre inkább fokozódik felelősségtudatuk, buzgóságuk, kötelezettségvállalásuk,
missziós szellemük.
– Ha minden vonatkozásban "egyetemesek" , és nem szektásan beszűkültek.
Nem könnyű feltételek, de ha ezek megvannak, a bázisközösségek betölthetik alapvető
hivatásukat: különleges talajai lehetnek az evangéliumi üzeneten alapuló evangeli-zációnak,
és ők maguk is az evangélium hirdetőivé válnak!
Az a figyelemreméltó, hogy akkor úgy olvastuk, hogy mi aztán nem vagyunk azonosak
azokkal a csúnya kontesztálókkal. Aztán a ’75 utáni események nyilvánvalóvá tették, hogy a
csúnya kontesztálók nem annyira csúnyák, hogy ütni kellene őket, viszont mi, igen is sokkal
csúnyábbak vagyunk, s ezért bennünket – ám az állampárt parancsszavára – ütni is kell.
(Mind a mai napig nem vallják be, hogy az állampárt parancsára ütöttek bennünket.) A
pártállam bukása után is úgy viselkedik velünk szemben a hierarchia, mint csúnyákkal, akiket
változatlanul kirekeszteni kell.
Nil admirari! Nem kell csodálkozni, nem szabad csodálkozni, magyarázni kell a
jelenségeket. Mi nemcsak vélekedtünk, mint a kontesztálók, mi tettünk is. A katonáskodás
elvetése. Baracska már közös haragot váltott ki ellenünk – az állampártból is, az egyház
hierarchiájából is. Tanulság: ha szembekerülünk a hatalommal, előbb-utóbb az egyház
hierarchiájával is szembekerülünk. Ezért nem szűnnek meg rehabilitáció után sem a korlátozó
intézkedések. Ezért látszunk integrálhatatlanoknak. A víz a tűzet nem integrálja. A hierarchia
lényegében hatalmi-elvű, s ez egyet jelent azzal, hogy evangéliumtalan. Nem adhatjuk fel a
küzdelmet azért, hogy az érvek és a Lélek döntsenek, nem pedig önkényes szava egy
rétegnek, amely maga magát jelöli ki a vezetésre...
Városmajor, 2003. február 15.
A Bokor vezetősége közölte velem, hogy nekem kellene beszélnem február 15-én a Liszt
Ferenc téren, mielőtt megindulna a tüntető menet a Hősök tere felé... az iraki háború ellen.
Erre készülni kell. Csak úgy hasamra ütve nem lehet. Ezt fogom mondani:
Hölgyeim és uraim! Honfitársaim, barátaim, testvéreim! Köszöntelek Titeket! Bulányi
György vagyok, katolikus pap, piarista tanár. Köszönöm a megtisztelő szerepet, hogy itt és
most szólhatok hozzátok.

Elsőül is emlékezem az előttem élő nemzedékre, melynek végig kellett verekednie az első
világháborút. Apámék nemzedékére. E nemzedék egy költő tagjára, Harsányi Kálmánra, s
annak egy idevágó versére. Címe: A Balkánt jártuk...
A Balkánt jártuk sárban, napsugárban, / – Hosszú, nyomott, ünneptelen hetek! –
Hóban, viharban, jégtű-zivatarban, / Fáradt, nyögő kígyóvonalban,
Emberek, barmok, szekerek.
Egy-egy szekér sikoltott csak nagyot, / A barom és az ember hallgatott.
Utunkat állta egy-egy görgeteg, / S fúvásba ástunk újat, téveset,
Hajléktalan, vad hegycsúcsok tövébe. / Nem hallottuk, csak az ásók neszét,
S egy-két kidőlt bajtárs lehelletét, / Mely még huhúkolt rég fagyott kezébe.
Ástunk, haladtunk, / Fogytunk, maradtunk,
Gyúrtuk, legyűrtük, elértük a célt. / A csatatért.
Barom és ember nem kérdezte : mért. / Mindenki tudta, de senki se tudta,
Csak tudni vélte, csak hazudta. / Hiszen ha tudta volna?! . . . hajh,
Rádörgött volna mindnyájunkra: / – „Rabszolgafaj,
Hős-káprázat bolond lenyűgözöttje, / Ki milliószám őrlöd önmagad,
Mert húsz éhes zseb egymásba harap, / S falná magába, torkig teletömve
Magát az Aranytermő Szamarat, / Csak más ne falja be!
Gyávák gyávája te! / Ezért? Ezért?
A tátott szájú véres zsákokért?" / De próbált volna csak szót szólani
A nyomorult, (a hős, az igazi!) / Elsőnek én ragadtam volna torkon.
Egy sóhaját se törje meg soha / A nagy jajszónak, aki katona;
Asszony, gyerek, jajszó, maradjon otthon.
Gyarló kettősség! Egyik serpenyőben / Igaz hitem, igaz gondolatom,
Másikban három cifra csillagom, / Öröklött, barbár, álhős-büszkeségem,
S a mérleg – mégis erre billenőben. / Mert így vagyunk mind, ezrek, milliók,
Éretlen, törpe, játék-katonák, / Hisszük, hogy van rabolni s ölni jog,
S hogy becsülettel vagyunk banditák. / Oh férfilélek, te vagy a talány,
Ki felujjongtál bennem, kardot fogva, / S még most is, most is megvetnéd talán,
Ki a magáét bátran sutba dobja, / Hogy amit gondolsz, helyetted kimondja!
E nemzedék unokáinak és dédunokáinak ne legyen már kétsége: Nincs jog ölni, rabolni.
Nem vagyunk becsülettel banditák. Csak arra van jogunk, hogy megbeszéljük végre közös
dolgainkat. Gyilkosok sem lehetünk becsülettel. Ne legyenek illúzióink. Az urak mindig azt
csinálták és csinálják, amit akarnak. Mindig beléptetik a nemzetet a világ legerősebbnek
mondott katonai szervezetébe. Az én életemben: már a negyedik szervezetbe. E negyedik előtt
a központi hatalmakba, a tengely hatalmakba, a Varsói szerződésbe. Mindegyikről kiderült,
hogy nem a legerősebb. Ezer éves hazánk elvesztésével kellett fizetnünk a tévedésért.
<<Megszólal a telefon. A rendező arra kér, hogy mondjak le arról, hogy beszéljek.
Lemondok: Ha megkérnek, beszélek. Ha arra kérnek, hogy ne beszéljek...>>
Az urak most is azt fogják csinálni, amit akarnak. Akármit is csinálunk. De nem vagyunk
eszköztelenek, amíg Baracska-árat is hajlandók vagyunk fizetni. Amíg inkább ülünk a
börtönökben, mint gyilkolunk. Amíg úgy teszünk, mint a Gyáva Barla diák – Ady Endre
versében.
Hadverő nem volt Barla diák, / én jámbor, görögös, kopottas ősöm.
Elmaradt Töhötöm seregétől / Ama véres őszön.

Áthágta a Meszest a sereg. / Üszkös falvak küdtek utána átkot,
S nem kereste a seregben senki / kis Barla diákot.
Ő ott maradt a dúlt falvak között. / Virágos kunyhó épült a romokra,
S kizöldült a megsebzett vidéknek / Minden véres bokra.
Zúgva nyargalt a hősi sereg / A reszkető, bérces Erdélyen által,
Barla maradt, rótt, szántott, álmodott / Egy kis szláv leánnyal.
Ki kell szállni minden gyilkolásból. Csak a szelídeké lehet a Föld. A kardot rántók –
magukkal együtt – elpusztítják azt.
Városmajor, 2003. febr. 16.
Van úgy, hogy nincs időm megírni vasárnap estére az adyligeti prédikációt. Február 9-én
este kitettem az oltárra azt a kis zsebmagnót, amelyiket még 2001-ben kaptam ajándékba
Ohio-beli Cleveland városában egy nagyon kedves magyar családtól. Amikor hálálkodtam
érte, azt mondták, hogy ez náluk filléres árú. I...t kértem meg, hogy tegye át a hangot a
számítógépbe. Áttette. Nem volt elragadtatva a tartalmától. Ha szabadon prédikálok, akkor
nem dekázok, nem centizek. Azért beteszem a Naplóba, ha már begépelte, ha már felbőszült a
tartalmán. Csiszoltam is valamelyest. Meglátom: elsöpri-e írásomat a felháborodás?
Sok éve már, hogy az adyligeti kis templomban prédikálok, és kivétel nélkül minden
vasárnap fölolvassuk a három olvasmányt. Ma Jóbot, Pált és Márkot. Az első kettőről sose
mondok semmit, és most is így fogok tenni. Teszem ezt azért, mert éppen elég gond egy
vaalaki – Jézus – lelkébe belehelyezkedni és megérteni megnyilvánulásait. A Jób könyvének
szerzőjét megérteni külön stúdium, hiába is mondanék róla sebtében akármit, nem mennénk
vele semmire. Pálról hét könyvet írtam azért, hogy valahogy megértsem, mi van ebben az
emberben. Jelenleg elég nekünk megint csak a harmadik olvasmány és abból is elég egyetlen
egy mondat: és ott imádkozott (Mk 1, 35) – már mint Jézus…
Mi is történt a kafarnaumi nagy napon? Rájönnek a kafarnaumiak arra, hogy Simonnak és
Andrásnak ez az új keletű barátja nagyon használható ember. Lesz Kafarnaumnak javas
embere, aki meg tudja gyógyítani az összes testi-lelki beteget. Jézusnak elmegy ezzel a napja,
és azt hiszem, nem tud utána aludni. Pedig a jól végzett munka után alszik az ember! Jézus
még sem tud aludni. Gondjai vannak. Azzal, ami az elmúlt napon történt. Kora hajnalban, az
éjszaka vége felé kimegy egy elhagyott helyre – imádkozni. Ott találnak reá Simonék, akik
keresik őt. Szólnak neki: Téged keres mindenki, mert te vagy a mi emberünk. Jézus válasza
meg az, hogy nem, nem vagyok a tiétek. Menjünk más helyre is hirdetni az evangéliumot.
Mi az, hogy hirdetni az evangéliumot? Mondani az embereknek, hogy Isten országát kell
építeni. Jézus éppen ezért jött el. Ez annyit jelent, hogy sem a kafarnaumiak számára, sem
más városok számára nem javas ember ő, nem SZTK… Nem, mert nem a vírusoknak
kitettségünk az igazi bajunk. Egészen más a mi bajunk! Ha a vírusok nem tudnának nekünk
ártani, azzal még nem volna semmi megoldva. Isten arra teremtette az embert, hogy Isten
országát építse.
Mindezt csak azért mondom el, hogy nyilvánvalóvá tegyem a számotokra, miért töltötte
el Jézus ezt az éjszakát imádkozással. Még meglepőbb, ha azt mondom nektek ezek után,
hogy a szinoptikusok e három esztendős történet során még három nagy imádkozásáról
számolnak be.
Egész éjszakát imádkozott akkor, amikor elhatározta, hogy a fölmerülő tizenévesek
seregéből melyik lesz az a tizenkettő, akiket Tizenkettővé tesz majd. Ki kellett válogatni a
jelentkezőkből, hogy ezzel a fiúval, ezzel talán lehet valamit tenni. Kellett neki ahhoz egy
egész éjszaka, hogy kitotózza – ezt igen, ezt nem. Ez a második helyzet, hogy Jézus
imádkozik. Azért, hogy el ne tolja már. Egy egész egyháztörténelem fordul azon, hogy
használható gyerekeket szemeljen ki arra a feladatra, amelyet elindít. Egy kétezer esztendős
ügyet indít el. Nem mindegy, hogy lúdtalpasokkal, vagy nagyon lúdtalpasokkal, vagy csak

enyhén lúdtalpasokkal kezdi el ezt a dolgot! Egy egész éjszakát kell imádkoznia ahhoz, hogy
kiimádkozza a megfelelőt.
A harmadik alkalom, amikor Jézus fölmegy a hegyre egyedül, magányosan. Ki tudja,
mennyit imádkozik? Ez a csodálatos kenyérszaporítás után történik. Ötezer férfi megindul
feléje azzal a céllal, hogy királlyá tegye őt. Ez kell nekünk! Hát a tanítványoknak is ez kellett.
Mint ahogy ez kell a magyarnak is: hogy végre hatalomhoz tudjunk kerülni… A tanítványokat
gyorsan kényszeríti, hogy menjenek be a bárkába, ő pedig elbújik: az ötezer férfi elől fölmegy
a hegyre: Isten országát akarom én építeni! Izrael számára nem óhajtom helyreállítani a
királyságot. Adószedés nincs az Isten országában. Csak adás van. Az, hogy szedjek
karhatalommal – szintén nincsen. Még kevésbé, hogy bilincs elő, kard elő stb. Semmi köze
ezekhez az országnak. Magába kell térnie szegény Jézusnak, hogy folytatja-e a gyógyításokat
és a csodálatos kenyérszaporításokat. Mert az ő jó zsidó népe összesen csak ennyit ért meg:
Pilátus, Kaifás meg Heródes helyett majd Jézus lesz a vezér. Ez a harmadik imádkozása
Jézusnak.
A negyedik imádkozás már a Getszemániban történik. Ezen felül semmi? Hát dehogynem. Amikor osztotta a kenyeret, hálát adott Istennek. Amikor gyógyít, fohászkodik egy
szót. És semmi több.
A monasztikus szerzetesek, aminők a ciszterciták, kigondolták, hogy létrehozzák majd az
igazit, ami majd segít az emberiségen. Hét órát dolgoztak, hét órát aludtak és hét órát
imádkoztak. Ez összesen huszonegy. A köztes időben nyílván ettek, mosakodtak stb. Az volt
a szerzetesi eszmény, hogy ora et labora – imádkozzál és dolgozzál. Föl kell szépen
osztogatni minden egyes napot úgy, hogy egy kicsit imádkozni, egy kicsit dolgozni. Ezt úgy
oldják meg, hogy éjjel kettőkor fölkelnek és elmondják a leghosszabb részt a zsolozsmából, a
Matutinumot. Ezt röpke másfél óra alatt elintézik. Ezután visszafeküsznek. Hatkor újra
fölkelnek és következik a második imaóra, a Laudes - dicséret. Miután ezt is elmondták, egy
énekelt szentmise következik. A szentmise végén jön a harmadik imaóra (Prima), és lehet
reggelizni. Ez fél kilenc körül van. Munkába már nem nagyon érdemes belekezdeni, mert jön
a Tertia kilenc órakor. Ezt követően már lehet három órát dolgozni: délben elmondták a
Sexta-t, és tovább dolgoztak a három órakor esedékes Nona-ig. Vacsora előtt a Vesperás
következett. Vacsora után fél órás rekreáció (=pihenés, trécselés). Utána elmondták
Completóriumot, majd teljes szilencium és lefekvés. Így aztán föl van osztva a nap.
Jézus nem volt monasztikus szerzetes, se cisztercita, se más. Nem az imádságban érdekelt
ember volt. Ezt már többször emltettem, de ideje egyszer már ennek alaposan a végére járni.
Nem hitbuzgalmi egyesületet jött alapítani. Nem szentolvasó társaságot jött alapítani. Miért
nem?
A délelőtti ifjúsági misémen volt nálam tizenkét fiatal, hat tizenéves és hat huszonéves.
Föladtam nekik a következő kérdéseket. Imádkozott-e egyáltalán ez a Jézus, vagy sem? Ti mit
imádkoztok? Meg vagytok-e elégedve azzal, hogy annyit imádkoztok, amennyit? A
válaszoknál ismét megállapíthattam, hogy nincs két különböző ember.
Jézusra vonatkozóan általában azt mondták, hogy nem volt szüksége Jézusnak arra, hogy
imádkozzék. Azért nem, mert tökéletesen együtt rezdült a lelke az Atyával. Csak akkor
imádkozott, amikor bajba került, mint Kafarnaumban. Orvossá akarták őt tenni, amikor nem
orvosnak, hanem tanítónak jött. Ötezer ember királlyá akarta tenni, amikor Ő mindent akart,
csak király nem akart lenni. Alkalom az imádságra az is, amikor ki kell választani a
tanítványokat. Ilyen alkalmakkor imádkozott. Na meg olyankor, amikor elkövetkezik az óra,
hogy vége a dolognak, mert akasztják Őt. Akkor is imádkozik nagy bajában – Atyám, ments
meg engem ettől az órától, de legyen meg a Te akaratod. Jézusnak nem kellett imádkoznia,
mert Ő együtt rezdült az Atyával. – ezt felelték általában az első kérdésre.
A második kérdésre elmondták, hogy Bokor-béli családba születtek és minden ilyen
családban van közös imádkozás. De hát előbb-utóbb ezzel fölhagynak. Abbahagyják, mert ez

nem igazi imádság, csak olyan családi kohéziót segítő valami. Nagyon jó, hogy mindenki
mond valamit, énekelnek együtt, de azért ez nem igazi imádság. Az igazi imádságot az ember
magában végzi, és általában estére hagyja. Elkezd imádkozni és elalszik… Szóval ilyen
életszerű dolgokat mondottak. Nincsenek ők ezzel megelégedve, de hát ez a helyzet. Kellene
imádkozni, de különböző okok miatt nem teszik.
Ezek után nekem is kell valamit mondanom. Nem tudom, hogy így van-e, de azt hiszem
kétféle életalakítás létezik. Az első szerint fölhasználom Istent életem megoldására. A másik
szerint rendelkezésére bocsátom az életemet Istennek, hogy Ő használjon fel engem. Ne
gondolkodjatok sokat, hogy hova tartoztok, mert hát az első kategóriába tartoznak a kedves
hívek. Akiknek rengeteg a dolguk: munkahely, család, férj, feleség, gyerek, betegség. A
másikba pedig a főtisztelendő papság:. se kutyája, se macskája és nyugodtan szórakozhat
azzal, hogy szolgálja az Istent.
Nem ez a helyzet. Más a szembeállás. A tanítvány, a tolmács, a próféta van itt
szembeállítva a kisbajos emberrel. Ennek el kell végeznie valamelyik osztályt a nélkül, hogy
elbukna. Le kell érettségiznie, be kell kerülnie az egyetemre, állást kell kapnia, ha beteg, meg
kell gyógyulnia. Mindezek szolgálatára tökéletesen elegendő, ha minden második vagy
harmadik vasárnap délelőttből vagy délutánból kiszorítjuk azt a háromnegyed órát, s
elszaladunk valamelyik közeli templomba, hogy letudjuk a misét. Azt hiszem, ez áll szemben
a tanítvánnyal, a tolmáccsal.
Nincs nyoma az evangéliumban olyan helyzetnek, mely szerint nem ér rá most a Mester,
imádkozik most a Mester, ne tessék Őt zavarni” Semmi nyoma nincs az evangéliumban annak,
hogy Jézusnak két élete lett volna: egy imádságos és egy szolgáló. Ez az embereket szolgáló
élet őt teljesen fölemésztette. Csak az nincsen megírva a négy evangéliumban, hogy hogyan
készült fel ez a fiú, akit Jézuskának hívott a Szűzanya. Van a Lukács evangéliumban egy
adalék. Nagy bánatot okoz a szüleinek. A názáreti társaságból visszalopakodik Jeruzsálembe.
Leül ott a nagy okosak közé és hallgatja őket és kérdezi őket és felelget. Ebben a gyerekben
tizenkét éves korában megmozdult valami. Azt gondolom, hogy ezeknek a
megmozdulásoknak volt folytatása…
A magamfajta ember, aki Isten országa szakmában utazik, visszanéz az életére. Amikor
kilenc esztendős voltam, nyáron, a négy elemi után a Mester utcában laktunk. Öt percre volt a
Gát utcai templom. Szemben azzal a házzal, amelyikben József Attila nevelkedett. Elmentem
ebbe a templomba. Nem tudom, miért ültem be. Hátat fordítva latinul pusmogott a pap. A II.
Vatikáni Zsinat előtt vagyunk a húszas években és nekem ott ücsörögni volt kedvem.
Aztán a noviciátusba kerülve megmagyarázták nekem, hogy hogyan verik a Isten
Országában a cigányt. Úgy, hogy az ember fél órát elmélkedik, félórát szentmisét hallgat, fél
órát mindenfajta lelki vizsgálattal és lelki elszámolásokkal-könyvelésekkel tölt, fél órát
Szentírást olvas, fél óra lelki olvasmányt olvas – nem Szentírást, hanem különböző lelki írók
műveit.. Ez már két és fél óra. S ha az ember eljut a diakonátusig, ott van a zsolozsma és
büszkén mondja a breviáriumot, ami újabb egy óra. Ez összesen három és fél óra.
Megállapítottam, hogy lelki életem karbantartására három és fél óra kell. Vergődtem kispapi
életem alatt, hogy ezt a három és fél órát teljesítsem. Ennek egyik része az volt, hogy délután
megunva a tanulást, betérdepeltem a kápolnába és adoráltam. Soha nem történt az égvilágon
semmi. Kihúztam az időt. Fél órát ki lehet bírni…
Fölszentelésem után már tudtam, hogy ha nem is tudom teljesíteni az adorációt – mert
dolgozatot kellett javítanom, jöttek hozzám a gyerekek, stb., stb. – legalább reggel fél órát
elmélkedjek, hogy legyen valami lelkiéletem is. Hat órára beállítottam az órát, fél hétre
lementem Debrecenben a Szent Annába és kiültem az első padba. A Szvetics apácái meg is
állapították, hogy ez az elmélkedő piarista. A nevemet még nem tudták. Fél héttől hétig
gyűrtem ott az ipart. Akkor jött a mise, melyet igyekeztem ájtatosan elmondani.

Mindezeket a dolgokat én feltételezem Jézusról is, ha ő nem kiváltságos egy lény.
Vallásos emberek szeretik azt gondolni, hogy úgy lesz szentté valaki, hogy eleve olyan
tulajdonságokkal látja őt el a Jóisten, hogy be tud futni elsőnek. Nem hiszem. Én azt hiszem,
hogy csak abból lesz valami, hogy az ember gyűri az ipart. Úgy tudom elképzelni Jézust,
hogy gyűrnie kellett az ipart. Ha az ember tíz-húsz esztendőn keresztül gyűri az ipart, annak
keletkezik olyan hatása, hogy történik valami.
Jézussal az történik, hogy rájön arra, hogy a szegény zsidó történelem pontosan olyan,
mint a nem zsidó történelem. A zsidók úgy vágták a filiszetusokat, ahogy a filiszteusok
vágták a zsidókat. Lehetetlen, hogy a Jóisten drukkoljon odafentről, hogy sikerüljön a
zsidóknak agyonverni a filiszteusokat, és ne a filiszteusoknak sikerüljön agyonverni a
zsidókat! „Az a véres Isten nincsen”, ahogy Babits Mihály mondta. Isten országát kellene
készíteni ebből a nyomorúságos emberi gyilkosság történelemből! Valamit, ami emlékeztet
arra az Istenre, aki apuka, aki apuci - aki fölkelti napját jókra és gonoszakra – esőt ad
igazaknak és hamisaknak.
Kellene valamit tenni! De kinek? Hát itt vagyok én... Ezt Izaiás megírta... Azt gondolom,
hogy Jézus nem lábvizet vett éppen az óceánból, amikor meghallotta az Isten hangját, hogy
kellene valaki, aki elkezdi ezt a bulit az Istennek... Buzgómócsing volt ő..., föl is dühítette
anyját, Józsefet már gyerekkorában azzal a jeruzsálemi alakításával. Ilyesmiket tehetett
később is.
Befejezem. Addig nem lesz az Isten országából semmi, amíg Istennek keresztény
katolikus vagy akármilyen népe, vagy ateista népe is – két csoportba rakja az emberiséget.
Azok csoportjába, akik azzal vannak elfoglalva, hogy bejussanak az egyetemre, azt el tudják
végezni, meggyógyuljanak, akik e körül keringenek. És a másik táborba, amelyben a Petőfi
Sándor fajtája és Jézus fajtája található Ez utóbbiak azt mondják, hogy primitív dolog az Istent azzal fárasztani, hogy a nagymama feltétlenül gyógyuljon meg. A nagymamának és a
nagypapának és minden vénembernek az a dolga, hogy meghaljon. Akkor is, ha imádkoztok
értük, akkor is, ha nem imádkoztok értük. Mindenképpen, mert a természetnek ez a rendje.
Létre kéne hozni azt a másik embert, akit az érdekel, ami Istent érdekli: a szeretet országa.
Városmajor, 2003.február 17.
Tádé írt egy ragyogó elmélkedést az Érted Vagyokban a mai napra: Jézus bátran felrúgja a
törvényt: megérinti a leprást, ha az a leprásnak javára szolgál és megtartatja törvényt: a leprás
mutassa meg magát a papnak, ha az a leprásnak javára szolgál. Erről sincs mit kérdeznem. De
kaptam gyémántmisémre egy levelet. Erről van már mit kérdeznem. Válaszoljak-e rá, vagy ne
válaszoljak? S ha válaszolok, mit válaszoljak. Boruljon fátyol a levél küldőjére. Azt javasolja,
hogy kérjek bocsánatot valakiktől: Nem kívánhatok és kérhetek mást számodra, minthogy
Mesterünket, Jézust követve, hűséges tanítványként tudj megbocsátani az ellened vétőknek,
bármelyik oldalon vagy sorban is álltak. Ha szívedben teljes z a kiengesztelődés, boldog vagy
és szabad Isten Országában mindig a kisebb a nagyobb, az utolsó az első, a szolgát ültetik az
asztalhoz, és annak bocsátanak meg, aki maga kér először bocsánatot. A kiengesztelődött tud
maga is kiengesztelődést közvetíteni. Ezt a kiengesztelődést kívánom Neked és
mindannyiunknak.
Segítségül teszek néhány megállapítást: Jézus soha nem kért senkitől bocsánatot. Jézus
nem tartott bűnbánatot; ha tetszik, nem metanojázott. Felkínálta szemléletét, hogy zárkózzunk
fel ahhoz, ha meg akarjuk menteni az életünket, ha akarjuk az üdvösséget.
Jézus bűn nélkülinek gondolta magát: Ki vádol meg engem bűn tárgyában? (Jn 8, 46) A
bűn – a TOB lábjegyzete alapján – itt Jézus ajkán annyit jelent, mint az igazság és Isten
visszautasítása. Nem utasította vissza ezeket Jézus. Golgota áron is vállalta. A kommunisták
nagyjából Jézus-tárgyban ítéltek el: Bulányi mester, a maga világnézetére nálunk nincs
szabadság! – mondta a kihallgató őrnagy. Az egyházi hierarchia sem azért ítélt el, mert él és

uralkodik helyett él és szeret szöveggel imádkozom a szentmisét. Nem is ölésért,
házasságtörésért, lopásért, hamis tanúzásért s felebarátom feleségének, s egyéb jószágának
megkívánásért, hanem Egyházrend c. könyvemet ítélte tévesnek, veszélyesnek és
félreérthetőnek, melyben javaslatot teszek, hogy a püspökök azokat szenteljék fel papoknak,
akik népet tudnak gyűjteni a jézusi tanításnak és életnek..., tehát a jézusi értelemben vett
tanítványoknak.
A négy evangéliumban számtalanszor beszél Jézus főpapokról, írástudókról s vénekről,
uralkodókról s királyokról, s jót nem igen mond róluk. Gyilkosoknak mondja őket és jajokat
kiált róluk, a gazdagokat meg egyenest a pokolba küldi. Miért tesz így? Azért, mert meghirdet
egy világrendet, amelyben parancsolgatásnak nincs helye, vagyoni különbségeknek nincs
helye, erőszakos megoldásoknak nincs helye. S felette természetesnek és szükségképpeninek
tartja, hogy a kiváltsággal rendelkezők, akik el sem tudják képzelni az életet
engedelmeskedtetés, többet birtokolni akarás nélkül, s az ezeket lehetővé tevő fegyveres
biztosíték és erőszak nélkül, igénybe fogják venni a fegyveres erőszakot és gyilkosaivá
lesznek annak, aki Istenre hivatkozva fellázad a kiváltságai ellen. Természetesnek és
szükségképpeninek tartja, hogy az Emberfia a főpapok, írástudók és vének kezébe kerül, és
szenvedni fog tőlük.
Jézus azt mondta, hogy Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy
tegyetek... a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki küldte.
Jézus nem nyírja ki a gyilkos főpapokat, mert jól tudja, hogy a gyilkosok gyilkosai is
gyilkosok. De mondja rendületlenül tovább azt a szöveget, amelynek elnémításáért Kaifás és
társai gyilkosokká válnak. A jézusi szeretet – agapé, azaz hűség az Atyához, hűség az emberi
lelkiismeret hangjához, amely a történelemben mindig gyilkos szándékokat vált ki azokból,
akik ragaszkodnak kiváltságokhoz, ám fő- közép- és alpapi kiváltságokhoz.
Következik ebből, hogy Jézus etikája benne áll abban a szekuláris etikai fejlődési
vonalban, amely a jézusi alapelvek nélkül is lázad a hatalom kiváltság-rendje ellen.
Szinkronban van a felvilágosodás céljaival, ha nincs is szinkronban a felvilágosodás
eszközeivel. Abszurdumnak tartja az Isten kegyelméből való királyság, az önkényuralom
intézményeit. de nem vállalja a guillotint, a király- gyilkosságot. Ezért van az, hogy annyi a
jézusi célkitűzéseket illusztráló irodalmi anyagom, hogy Petőfi, Ady, Babits, Arany
költészetére hivatkozhatom.
Városmajor, 2003. február 20.
Ami eztán következik – átdolgozás. Első ízben megjelent a Koinónia 2000. februári
számában. S én ennyi idő után a jelentősebbnek vélt írásaimat át szoktam dolgozni. A KIO,
ahogy ma az olvasók előtt van, harmadik átdolgozás eredménye. Gondolom, hogy ez az írás is
megérdemel egy átdolgozást – három esztendő után. Címe:
A KINYILATKOZTATÁSRÓL
Istenhit
Animal rationale, azaz értelemmel rendelkező élőlény az ember. Gondolkodni tud.
Gondolkodása során Istent is gondol, s az Istent a maga létezése végső okának gondolja, és
Valakinek is gondolja, akinek valami terve van teremtményével, az emberrel. Vannak ilyen
emberek, akik így gondolkodnak. Pillanatnyilag figyelmen kívül hagyom azokat, akik
gondolkodásuk során más eredményre jutnak. Azokat, akik úgy gondolják, hogy nincs Isten,
vagy nem tartják eldönthetőnek Isten létezését, vagy megengedik, hogy van, de egészen
másképp gondolják valóját, léttartalmát. Pillanatnyilag hagyom figyelmen kívül őket, később
visszatérek rájuk. Most azokra koncentrálok, akik Istent személyes valóságnak gondolják,
akinek terve van velünk, s akinek gondja van az emberrel.

Kinyilatkoztatás
Ezeknek az Istenben hívő embereknek a körében találkozunk a kinyilatkoztatás fogalmával. Mi ez? Információ, amely magától az Istentől származnék, és különbözik azoktól az
információktól, amelyek helyességét az ember ellenőrizni tudja; információ, melynek
megbízhatóságát egyedül a kinyilatkoztatást adó Isten tekintélye (mindent tudása és
hazugságra képtelen szentsége) szavatolná. A Pythagoras-tétel pl. nem lehet kinyilatkoztatás,
mert tartalmát ellenőrizni tudjuk, mert elvileg minden ember számára ellenőrizhető
információt tartalmaz. A történelmileg jelentkező kinyilatkoztatás anyagában volt olyan
információ is, amely tévedésnek bizonyult (pl. az, hogy a Föld lapos). S ma már éppen ezért
nem számíthat kinyilatkoztatásnak, hogy a Föld lapos, mert t u d j u k, hogy a Föld
gömbölyű. De pl. azt az állítást, hogy az Isten = szeretet, sem tapasztalás, sem filozófia (a
gondolkodástörvények) nem tudja mindenki számára
nyilvánvalóvá tenni, minek
következtében kinyilatkoztatásra kénytelen hivatkozni, aki nagyobb nyomatékot kíván adni
ennek az állításnak, hogy az Isten = szeretet. A kinyilatkoztatás fogalma mára leszűkült
azokra az információkra, melyeknek tárgya Isten és Isten kapcsolata a világgal; tehát arra
területre, amelyről ellenőrizhető, egyetemes elfogadásra igényt tartó ismereteink nincsenek
(pl. Isten mivolta), vagy nem is lehetségesek (pl. Szűz Mária szűzen szülte meg Jézust). Az
olyan állítás, amelynek tartalma egyetemesen, tehát mindenki számára igazolható, nem
számíthat kinyilatkoztatásnak.
Hit
A különböző vallások különféle térképeket rajzolnak a lét teljességgel át nem látható
tartományáról. Különbözőképpen rajzolják meg Istent, más- és másképpen gondolják
viszonyát hozzánk, vagy az ember Istent megközelítésének helyes útját. A legteljesebb
ökumenikus jó szándék mellett is csak annyi célozható meg részükről, hogy elismerjék,
tiszteljék egymás szolgálatát, és hogy vallják: úgy is lehet éppen gondolni a dolgokat,
mintahogyan a másik valláshoz tartozók gondolják... De hát persze tévednek, mert a nekünk
adott kinyilatkoztatás következtében mi biztosak vagyunk a magunk ábrázolásának
kizárólagos helyességében. A vallások éppen e biztonságuk okán hitet kívánnak egyházuk
tagjaitól. Mindenegyes vallás, egyház természetesen más és más – sokszor merőben ellenkező
– tartalmak számára kívánja ezt a hitet. Vajon mi lehet ez a hit, mi lehet ez a magatartás,
amellyel a különféle vallások tagjai többé-kevésbé különböző, esetleg ellentmondó
tartalmakra igent tudnak mondani?
Az ember a szóban forgó, transzcendens léttartomány szempontjából szükségképpen az
alábbi csoportok egyikéhez tartozik:
ateista (azt hiszi, hogy nincs Isten),
agnósztikus (azt hiszi, hogy nincs mód bizonyosságra jutni),
a maga módján vallásos (egyetlen valláshoz sem tartozik) és
vallásos (valamelyik vallás tagjának mondja magát).
Mi van akkor, ha pl. valaki katolikus, és hiszi azt, amit a katolikus egyház tanít? Értelmével belátja, hogy úgy vannak dolgok, ahogyan egyháza tanítja? Nyilvánvalóan nem látja
be, de vallja erősen, hogy úgy van, ahogy tanulta. Ha a magáénál nagyobb vallási műveltségű
nem katolikus személlyel találkozik, akkor válságba kerülhet a hite, mert nem tudja azt a nem
katolikus személlyel szemben megvédeni. Csak azt tudja tenni, hogy ismételgeti, amit hisz.
Újra kérdezem: miféle magatartás ez a hit, amellyel erősen tudunk állítani valamit, amit
mások elvetnek, amiről mások egészen mást vallanak?
Hit és bizonyosság
A Pythagoras-tételben nem lehet senkit sem összezavarni. Hitemben viszont összezavarhat az, aki többet tud a transzcendens világról, mint én. Azt kell állítanom, hogy a
különféle vallásokhoz tartozó embereknek a hite nem eredményez teljes bizonyosságot.
Beleszületünk egy vallásba, és hallgatunk a papunkra. (Egy katolikus pap próbál meggyőzni a

börtönzárkában egy református atyafit az ökumenizmus szépségéről. Fél óráig illendően
hallgatja őt, aztán megakasztja: Hagyj nekem békét, menj a papomhoz, annak mondd
ezeket..., mi azt hisszük, amit ti, papok, mondotok nekünk – annyira nem érdekli a civilt, a
laikust a dolog.) Esetleg áttérünk egy másik vallásra, mert azt – akárminő okból is –
megfelelőbbnek tartjuk a magunk számára. De nem gondolhatjuk teljes bizonyossággal
igaznak a kapott eligazítást, ha egyszer másokat nem tudunk meggyőzni annak igaz voltáról,
ahogyan ez sikerül – mondjuk – a Pythagoras-tétel esetében. Sőt, magunknak is jutnak
eszünkbe hitellenes gondolatok, s egyáltalában nem biztos, hogy el tudjuk hessegetni ezeket,
ahogyan a lelki tükrünk kívánja tőlünk a magunk igaz hitének megőrzése érdekében. Az sem
megoldás, hogy ilyenkor letérdelünk és imádkozunk, mert az imádság sok mindenben
megerősíthet minket, de bizonyosságot abban, amiben kételkedtünk, nem tud nyújtani. Úgy
tetszik, hogy egy valláshoz tartozni, hinni – csak annyit jelenthet, hogy nem utasítjuk el az
általa rajzolt térképet, mert abba születtünk bele, mert az a legrokonszenvesebb a felkínált
térképek közül a számunkra.
Úgy tetszik, hogy a hit, mint magatartás, nem lehet több, mint ez az el nem utasítás. De a
vallások az értelem és akarat vallásos (értsd: kételkedésmentes és a hitellenes gondolatot
elhessegető) engedelmességét kívánják tagjaiktól, s ez több, mint az el nem utasítás. Képesek
lehetünk-e erre a többre? Szívesen nyújtja ezt a vallásoknak a hívőknek az a része, mely nem
érdekelt annyira, hogy össze is hasonlítsa hitét más vallásokhoz tartozóknak a hitével. De
tudjuk-e az értelem és az akarat vallásos engedelmességét nyújtani a magunk felekezetének,
ha "nem kaptuk meg a hit kegyelmét"? Ez az idézőjelben álló pár szó feltételezi, hogy Isten
valakik számára megadja, más valakik számára nem adja meg az értelem és akarat vallásos
engedelmességét. Azt, hogy Isten diszkriminál, méghozzá üdvösség-tárgyban!!! Ha egyszer
Isten erkölcsi lény, s nem bábjátékos, aki játszik kénye-kedve szerint örök boldogságunkkal
vagy szerencsétlenségünkkel, akkor nyilvánvaló, hogy Isten nem adhatja nekünk a hit
kegyelmét. A hitet mi adjuk Istennek. A hit a mi személyes magatartásunk. Azt az Isten nem
adhatja nekünk.
Ami szükséges
Isten ekkora bizonytalanságban hagyta volna az embert? Hogy tehette? Csak akkor tehette –
gondolom én, aki Istent az ember sorsában érdekeltnek vallja –, ha az embernek nincsen
s z ü k s é g e a transzcendens létállapotok tekintetében bizonyosságra, ha igénye éppen volna
is rá. Ezt az igényt Isten alighanem azért nem elégítette ki, mert a teremtmény vagy
egyáltalán, vagy jelen állapotában képtelen az adekvát képet – Istenről s a transzcendens
körülményekről – tudomásul venni. Csak megközelítéseket tud magáévá tenni...; olyanokat,
amiket a vallások nyújtanak. A vallások pedig azt nyújtják, amit történelmi útján az ember
gondolni képes volt az Istenről. Ezek összeálltak egy-egy hagyománykincsben, amelyet aztán
az egymásra következő nemzedékek továbbadtak egymásnak, tovább is formálva azt –
kinyilatkoztatásként, szent hagyományként. Ha ebben része is volna Istennek, képtelen
egyetemes emberi elfogadásra jutni velük. De nincs is szüksége az embernek arra, hogy
adekvát képet kaphasson Istenről.
Mire van szüksége okvetlenül az embernek? Nem kevésre. Arra, hogy élni tudjon, hogy
lehessen, létezhessen. Hogy ne tegye lehetetlenné az élet folytatását. Hogy ha már van, legyen
a jövőben is: őrizze meg a létét. Fajának fenntartására van okvetlenül szüksége. Jézus térképet
rajzolt az Istenről, a transzcendenciáról, de az ítéleten nem ennek a térképnek a felmondását,
elfogadását, az értelem és akarat vallásos engedelmességét kéri számon az embertől, hanem
azt a magatartást, amely éppen a faj fennmaradását célozza, az altruista viselkedést: "Éheztem
és ennem adtatok...". Ez a magatartása pedig teljes harmóniában van Jézus Istenével, aki
szintén altruista – válogatás nélkül: napját felkelti jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és
hamisaknak.

A Bokor
Így érthető, ha a Bokor eljutott oda, hogy képtelen a kiközösítésre. Semmi mást nem
kíván tagjaitól, minthogy életüket arra használják, ami az emberi faj fennmaradását szolgálja.
Ha a Bokor-tag ezt akarja, lehet – megvallva, vagy csak csendben, magában – ateista,
agnósztikus, akármelyik vallási közösséghez tartozó, vagy csak a maga módján vallásos. Aki
nem akarja a faj fennmaradását, nem fog közénk járni. Aki ragaszkodik valamelyik
transzcendens álláspont (az ateista is egy fajta transzcendens álláspontot képvisel: vallja, hogy
nincs "odafenn" senki sem) kizárólagosságához, szintén nem fog megmaradni közöttünk, nem
kell kizárni őt. De ha valaki, akárminő transzcendens térképet valljon is, el nem utasítja,
akarja ezt a fajfennmaradást, otthonra találhat nálunk, a maga akármilyen térképével együtt.
Azért találhat otthonra, mert azt a Jézust akarjuk képviselni, aki ezt a fajfennmaradást, ennek
a feltételeit (a szolgálatot, az osztozást s a verekedés kiküszöbölését) élte meg az Isten
akaratának.
Vallás
Aki meg van győződve a maga térképének feltétlen és egyedüli tévedhetetlen igazáról, az
emberiség üdve feltételének fogja átélni, hogy csatlakoztassa a többieket a maga térképéhez.
Ez viszont – egyetemes érvénnyel! – a faj fennmaradását veszélyeztető magatartás. Azért az,
mert – a történelem bizonysága szerint – rendre vallásháborút eredményez. Ennek
következtében minden vallás – a maga kizárólagosságával – egyfajta kiskorúságra is és
vallásháborúra is nevel, amely a faj veszélyeztetését eredményezi. Így tesz, amíg be nem látja
Jézusnak az igazát, aki a niniveiektől sem kíván mást, mint a zsidóktól: az altruista
viselkedést, amely elutasítja a gyilkosságot, a többet birtokolni akarást és az uralkodást. És
nem kíván semmiféle hitvallást ezenfelül! Hozzátehetjük: semmiféle emberiség-megosztó
hitvallást. Kötelezően vallani, amit nem tudhatunk, amit csak elhihetünk valakinek, akinek
hatalma van e hitet megkívánni tőlünk – szükségképpen megosztja az emberiséget.
A jövő
Hogyan vagyok akkor katolikus? Úgy vagyok katolikus, hogy egy Jézusra hivatkozó
egyháznak vagyok a tagja, és aki őszintén reméli, hogy a harmadik vagy nem tudom hányadik
évezredben a katolikusok fel fognak zárkózni ahhoz a Jézushoz, akinek eligazítónak illenék és
kellene lennie számukra az ember üdve tárgyában. Azaz abban reménykedem, hogy vallani
fogják mindazt, ami szükséges az ember életének fennmaradásához. Vallani fogják, amit
kivétel nélkül minden ember a magáévá tehet, ha érdekli őt az emberiség fennmaradása.
Lényegileg azt, hogy felebarátainkat úgy kell szeretni, mint magunkat, S hogy ez kötelez
bennünket a legnagyobb kényelmetlenség esetén is: caritas obligat cum magno incommodo.
Akit nem kötelez, az vétkezik az emberiség ellen, s a józanész ellen is vétkezik. Isten ugyanis
az ember bölcsejébe-tarsolyába beletette, mint nyilvánvalót, hogy nem akarhatja-kívánhatja
embertársának azt, amit magának nem akar. Ha tetszik – Isten belerakta az ember bölcsőjébe
a kinyilatkoztatást, amely feltétele annak, hogy hosszú életű legyen a földön.
Kinyilatkoztatást, amely szükséges. Kinyilatkoztatást, amelynek elfogadására képességet
adott az embernek. Kinyilatkoztatást, amelyet mindenki beláthat az értelme alapján.
Kinyilatkoztatást, amelyet visszautasítani – bűn.
Az univerzális hit
Ellentmondásba kerültünk. Abból indultunk ki, hogy kinyilatkoztatás csak az lehet, amit
nem tudunk belátni, most pedig azt mondtuk kinyilatkoztatásnak, amit mindenki beláthat az
értelme alapján. El kell tüntetnünk az ellentmondást. Egy információról van szó, amely
válaszol az emberi lét legnagyobb kérdésre: mi végre vagyunk a világon? Van olyan
információ, ami be van írva az emberi természetbe, mint a Pythagoras-tétel; és van olyan, ami
nincs: elutasíthatjuk és nem. Ezért aztán nem is kívánhatja a maga számára az értelem és
akarat vallásos engedelmességét. Nem, mert Isten nem adott nekünk a természetünket, az
értelmünket és akaratunkat meghaladó információt. Amit adott, azt az ember természetébe:

értelmébe, akaratába, érzelemvilágba írta bele. Ez az, ami hitre szólít fel. Minden egyéb
információ – a nemzeti-népi hagyomány tárgya, tiszteletünkre méltó kultúr-örökség.
A Pythagoras-tételt hinnünk kell: azaz oda kell igazítanunk az életünk hozzá. A felebaráti
szeretetben is hinnünk kell, azaz oda kell igazítani az életünket hozzá.
Kell? Igen, mert az élet parancsa. Semmibe is lehet venni, de akkor halálunkra
szavazunk. Mit jelent ez a hit? Tudást? Többet. Olyan tudást, amelyre rátesszük az életünk.
Hit = tudás, amelyre rátesszük életünket. Ez a hit nem olyan hit, amelyet egy olyan
információ kíván, amelyet nem látunk be. Ilyen információt Isten nem adott. Nem is adhatott.
Miért? Mert olyan információt, amelynek tartalma mindenki számára be nem látható...,
olyant, amelynek birtokában a különböző vallások lenézik és gyilkolják egymást, nem
adhatott. Az ilyen információ ellenkezik az Isten szentségével. De Isten, aki képessé tette az
embert a Föld birtokbavételére, nem hagyta az embert sötétségben földi és örök üdvét illetően,
az Isten megtalálását, a Hozzá eljutást illetően sem.
Kultúra-kincs
A fentiektől függetlenül a vallások úgy tudják, hogy Isten adott az embernek
kinyilatkoztatást a természetébe beleírton felül is. Ennek a következménye lett, hogy a
különböző vallások tanítóhivatalai – akárhogyan is nevezzük a vallásoknak a maguk
kinyilatkoztatásának őrzésére-magyarázására-védelmére rendelt testületeket- személyeket –
őrzik a maguk "hitletéteményét". Mivel jól tudják, hogy amit felkínálnak, emberi értelemmel
nem belátható, ezért a hitletéteményük őrzése során kifejlesztettek egy különbségtevést: az
értelmes és értelmetlen állítások mellett vannak még értelem-fölötti állítások is. Ilyen
értelemfeletti állításnak mondatik mindaz, ami a hitletéteményből tapasztalatilag, filozófiailag
egyértelműen nem igazolható; tehát mindaz, ami a természetes ész világa számára –
értelmetlen, vagy szerényebben fogalmazva: értelmünket meghaladó, még szerényebben: nem
igazolható és nem cáfolható.
Mégis ez a fajta "kinyilatkoztatás" és "tanítóhivatal" és "hitletétemény" alakította a
történelem folyamán az emberi gondolkodást, s egyértelműen voltak az emberiség életében
olyan szakaszok, amelyekben ez a tevékenységük haladó volt: azaz különb információt
nyújtott más népek meglevő információinál. Hogy idő multával e szerepkörük összeszűkül,
az abból is adódik, hogy a természetes ész világához igazodók logikailag nem tudnak mit
kezdeni értelemfeletti igazságokkal. A katolikus egyház a történelmi jelenben bocsánatot kér
azoktól, akiket a maga hitbizonyossága erejében a történelem folyamán károsan diszkriminált:
legyilkolt, elmarasztalt. Felmerül a kérdés, hogy nem volna lehetséges a vallások számára,
hogy az ilyen jellegű, múltjukat rendbe tenni akaró, bocsánatkérések mellett elejét vegyék
annak, hogy a jelenben és a jövőben továbbra is diszkrimináljanak a maguk hitbizonyossága
alapján. Nem volna-e lehetőségük arra, hogy az általuk őrzött kinyilatkoztatást az emberi
értelem alá rendeljék? Ez esetben a vallások sajátos és egyetemes elfogadásra igényt nem
tartható kinyilatkoztatásai jórészt átminősülnének olyan kultúra-kincsnek, melyet az egyes
vallási kultúrák továbbra is ápolhatnának, de az egyetemes, minden emberre érvényes és
kötelező igazság vélelme nélkül.
Nem szereznének-e ezzel kinyilatkoztatásuknak nagyobb megbecsülést? Nem kellene-e
elszánni magukat e lépésre akkor is, ha meg vannak győződve kincsük páratlan voltáról!?
Isten teljes mértékben gondoskodott teremtményéről, az emberről már a teremtésben és adott
neki "az élet parancsa" jellegű kinyilatkoztatást! E teremtésnek csak folyományai a kultúrák, a
vallási kultúrák is. Ha ezek a helyükre kerülnének, ha tehát ezek nem igényelnének
univerzális hitet maguknak, akkor sokkal termékenyítőbbek lehetnének. Termékenyítőbbek,
mint a vallásháborúkkal, az inkvizícióval, és a mindmáig meglevő kiközösítéssel. A
különböző vallási kultúrák ragaszkodnak hozzá, hogy amit nyújtanak – isteni
kinyilatkoztatásból ered. Csak arra volna szükség, hogy kincseiket "csak" vallási zsenik
munkájának tulajdonítsák akik annak következtében azok, hogy az isten mélyebben tudta

őket megérinteni, mint bennünket. S ez esetben gyönyörködhetnék az emberiség a különböző
kultúráknak nemcsak költészetében, zenéjében, táncában, hanem vallási kultúrájában is.
Summa
Isten belerejti minden embernek a szívébe az eligazítást: Jónak kell lenned! – szabadságot adva az embernek, hogy rossz is tudjon lenni. Míg a szaktudományok (matematika,
geometria, természettudományok) eredményei egyetemesek, az emberiség többi információtartalmai a különböző kultúráktól, személyektől függően különbözők. Ilyen kultúra-termék a
vallás is. A költészet, a tánc, a zene, a képzőművészet nem ad egyetemes érvényű tudományos
eredményt. Nem ez a dolga. A vallásnak sem. Az a dolga, hogy elbűvöljön, Istennel
találkoztasson, az örök szeretettel, üdvösségünkkel. S ez több és más, mint a Pythagoras-tétel
– igaza. Mindennél több, a legmagasabb értéket szolgálja: az Istent – aki szent!
Jézus, az egyetemes (mert minden ember és nép Istene) Isten egyetemes küldötteként,
nem vallást hozott, hanem megszólaltatta azt, amit Isten belerejtett minden ember szívébe.
Vallást Jézus nem változtatott. Maradt zsidónak – testestül-lelkestül. Miért változtatott volna,
ha egyszer üzenete bármely valláson belül képviselhető. Bármely valláson belül számíthatnak
Jézus képviselői arra, hogy vértanúkká teszik őket, de arra is, hogy elfogadják őket. Ez utóbbi
esetben a vallási kultúra csak színt fog jelölni az emberiség-palettán, de nem fog felszólítani
emberellenes tevékenységre (kiváltság, uralkodás, gyilkosság), mint annyiszor a történelem
folyamán, egészen a mai napig (a keresztény katonák és tábori lelkészeik szerepvállalása).
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Ma hétfő, s az elmúlt pénteken a félszárnyú Mag-közösséget megkérdeztem, hogy mit
csináljak én vasárnap este Adyligeten ezzel az inaszakadt történettel. S azzal, hogy az
Emberfiának hatalma van a földön megbocsátani a bűnöket? Nem tudták megmondani, de jó
volt, hogy egy félórás kört tudtunk csinálni róla. Ennek is következménye lehetett, hogy
vasárnap reggel a compjuter elé ülve ebédig készen volt, amit elprédikálhattam. Jött is Ákos
félhatra értünk, s mondta, hogy nem leszünk sokan, mert a széphalmiak elmentek ötre a
Terror háza elé Orbán Viktort hallgatni. Összesen tizenketten voltunk. A pap, a kántor, a
sekrestyés-ministráns – ez három. További három a Köllődék. Sanyiék ketten. János, Pista,
Éva és Balázs. Teri szépen vezette az éneket. Majd olyan volt mint egy szép csoportösszejövetel. Beszélgetés is volt a mise után. Nem volt olyan érzésem, hogy hiába állok a akár
a fejem tetejére, akkor sem megy. Testvérekből beéri az ember a tizeneggyel is. Jézusnak is
be kellett érnie ennyivel. Indulás előtt kinyomtattam a prédikációt és címet is adtam neki:
Én feloldozlak téged...
B-év van. Tavaly A-év volt: a vasárnapi evangéliumi szakaszokat Máté evangéliumából
olvastuk. Jövőre C-év lesz: Lukácsot olvassuk majd. Az idén Márk fejezeteit vesszük sorba.
Ma értünk el az inaszakadtról szóló történettel a 2. fejezet elejére. Márk könyve így kezdődik:
Arché tou euangeliou Iésou (majdnem olyan, mintha magyarul volna, ugye?), azaz Jézus jó
hírének kezdete.
Jézus születése után 70, halála után 40 évvel írja tekercsét, szerény kis füzetét, az első
evangélium (az első ránk maradt evangélium) szerzője – Márk. Átrakom magam Jézus után a
70. évbe. Kezembe kerül a könyv. Ha hallottam már Jézusról, akkor ezt gondolom: Miben
látja ez a Márk nevű zsidó a jézusi jó hír lényegét. Ha meg nem hallottam még Jézusról, akkor
ezt gondolom: Miféle jó hírt akarnak itt közölni velem?
Idáig nem sokat tudtunk meg róla. Az első fejezetben Keresztelő János keresztel. Jézust is
kereszteli, bemeríti a Jordánba, aki ennek kapcsán megtudja, hogy Istennek kedve telik benne.
Ez lenne a jó hír? Aligha, mert ezt Jézus csak belülről és magamagának szólóan hallja. Hát
akkor mi a hír? Nem sok, csak ennyi: Beteljesedett az idő. Közel jött az Isten Országa.
Alakítsátok át a gondolkodásotokat! Higgyetek az evangéliumban! Ez a jó hír. Jó hír egy
országról, melyet Jézus hirdet – János letartóztatása után Galilea falvaiban, s az emberek
fülébe.
Nem árul el sokat e jó hír tartalmából az sem, hogy négy tizenéves halászfiút elcsábít
hazulról azzal, hogy gyertek utánam, s én (nem halakat, hanem) embereket-halászókat
formálok majd belőletek. Az sem, hogy bemegy a kafarnaumi zsinagógába, és tanítja az ott
levőket, és azok csodálkoznak azon, amit hallanak. Nem, mert egy árva szót meg nem tudunk
arról, hogy mit tanított nekik a kafarnaumi zsinagógában– akár az országról, akár másról.
Csak meggyógyít egy idegbeteget, meggyógyítja Péter anyósát s hozzá még a fél falut. Meg is
szökik Kafarnaumból, hogy a szomszédos helységekben, ott is hirdessen. De megint nem
tudunk meg semmit arról, hogy mit hirdetett, csak azt tudjuk meg, hogy meggyógyított egy
leprást. Rossz címet adott tekercsének ez a Márk. Ezt kellett volna a tekercs elejére írnia:
Jézus csodás gyógyításai. Igazolja ezt a 2. fejezet most felolvasott eleje is? Teljes mértékben.
Visszamegy Kafarnaumba, ennek híre megy, nagyon sokan összegyűlnek, és Jézus mondja
nekik az igét. Megvan már a szakkifejezés is a hirdetési tartalomra: ez az ige. Mit mondott.

Nem tudjuk meg, és nem, és nem, mert a tetőn keresztül Jézus közelébe eresztenek valakit.
Kit? A Müncheni Kódex (1456) szerint egy köszvényest, Erdősi Sylvester János (1541) szerint: kinek az ű inai az ű beleirül elindultanak vala és megszakadtanak vala, Károli Gáspár
(1590) szerint: egy gutaütöttet, Káldi György szerint (1624) egy inaszakadtat. Megérkeztem
gyermekkorom szövegezéséhez. Ilyen vargabetűvel jutunk el oda, hogy Jézus már megint
meggyógyít – mai nyelven – egy bénát.
E gyógyítás címén kerül sor az első ütközésre Jézus és egyházának hivatalos emberei
között. A béna fiúnak – gyermekemnek szólítja őt, felnőtteket Jézus nem fiamoz le – ezt
mondja: megbocsátatnak a bűneid. Amit ezek után mondok: rekonstrukció. Egyszerű kitalálásnak is minősíthető. WC-papírt akarok vásárolni, s az eladó smirglit kínál. Gyógyulni
hoztak négyen egy fiút... Hogy kerül a csizma az asztalra? A Napló 2000-2001-ben leírom a
167-169. lapon, hogy 1943-ban hogyan gyógyult meg egy nagybózsvai 16 éves béna lány a
sátoraljaújhelyi városi kórházban.
Egy napon a házfőnök ebédeléskor elmondta, hogy két asszony megkereste, s kérték,
hogy délután menjen be egy beteghez a kórházba; nem a káplánnak szóltak a plébánián, piaristát akarnának. Feltételesen igent mondott, és megkérdezi az urakat – ezek mi voltunk –,
hogy nem vállalná-e valaki. Senki sem vállalta, s jelentkeztem. A házfőnök eligazított, s ebéd
után bementem a kórházba, ahol két néni várt: anya és keresztanya. Elmondták, hogy a
lányukról van szó, aki halálán van, s meg kellene gyóntatni, de nem akar meggyónni.
Mindenesetre holnap reggel mondjak majd egy misét Kaszap István tiszteletére, hogy segítsen. S betuszkoltak a kórterembe, s mutatták az ágyat.
Nehéz leírni, ami fogadott. Egy csontra-bőrre lefogyott, kiütéses arcú leány-múmia, és
szagok. Bemutatkoztam, s valahogy elindult a beszélgetés. Közel hatvan év távlatában már
csak arra emlékszem, hogy leizzadtam. Eredmény nélkül. Taktikát változtattam. Mégis csak
egy fiatal nő feküdt az ágyban: megsajnáltattam magam. Elmondtam a lánynak, hogy most
szenteltek. Papi életemnek ez az első beteglátogatása. Hát hogyan menjek én most haza úgy,
hogy nem tudtam semmit sem csinálni. Ez hatott. Megsajnált. Jó, akkor ő megígéri nekem,
hogy holnap, ha bejövök hozzá, akkor majd meggyónik. Mondtam neki, hogy várjon,
beszélek az orvossal.
Megkeresem az osztályos orvost, s megkérdezem, várhatok-e holnapig. Az orvos azt
mondja, hogy ennek a lánynak már két hete halottnak kellene lennie: nem eszik, nem iszik, a
szíve kalimpál, rohamai vannak, a lábfejtől kezdve a mellkasig teljesen béna – volt is szag
kiadós –, ő nem áll jót egy óráért sem. Megyek vissza a lányhoz, s mondom neki, mit mondott
az orvos. Nem hatja meg a leányzót: ő csak holnap gyónik meg. Másnap délután
visszamegyek. Valami roham van rajta, üvöltözik tagolatlan hangon, amikor meglát, még
jobban. Dolgomvégezetlen megyek haza. Másnap Pestre kell utaznom vizsgázni.
Brandensteinnél filozófiából, Kornisnál pedagógiából. Négy és féléven keresztül ültem az
óráikon. Tudtam, mit kérdeznek: Kitűnőre vizsgázok, s pár nap múlva megyek haza. A
házfőnök azzal fogad, hogy kerestek a kórházból. Bemegyek. Közlik velem, hogy a lány már
hazament, gyógyultan távozott.
Az történt, hogy nem találván engem ráfanyalodtak a plébániai öreg káplánra. Üvöltözött a
lány akkor is, de az öreg káplán nem törődött vele. Mit mondott neki, mit nem - nem tudom,
de meggyóntatta a lányt. A gyónás után a lány elcsendesedett, s kimerülten alig lélegzett. Egy
óra multán el kezdett mutogatni az ágy vége felé. Anya és keresztanya megigazították a
takarót, s látták, hogy a mellkasig béna lány lábán az ujjak megmozdultak. Egy óra múlva
kiült az ágy szélére, majd az ágy vasába kapaszkodva elkezdett botorkálni. Evett s ivott, a
szívműködése rendbe jött, s két nap múlva gyógyultnak nyilvánították, s hazament
Nagybózsvára. Pár nap múlva levelet kaptam tőle. Elmondta benne, hogy nagy dolgot cselekedett vele az Isten, úgyhogy belőle karmelita apáca lesz.

Ezer dogom volt, nem tudom, mit írtam neki, csak kilátásba helyeztem, hogy majd
meglátogatom. Közeledett a tanév vége és a cserkész állótábor a tanítás befejeztével. Az
őrsvezetőkkel már az előző hónapokban kinéztük a helyet: a Szuha-völgyet. Ott táboroztunk
két hétig. Hatvan gyerekkel. Nagybózsva közel volt. Egyik délelőtt egy fiúval átkarikáztam
Nagybózsvára. Sovány volt, de már emberi volt az ábrázata. Örültünk egymásnak. Sohse
láttam többé, nem is hallottam róla.
Csoda történt! Kaszap Istvánért mondott szentmise hatására! Nem hiszem. Valami egészen
mást gondolok. Ez a lány nem mert valamit meggyónni. A félelme, hogy a pokolba kerül,
lebénította. Amikor meggyónta, megszűnt a bénulás. Mi volt a bűne, nem tudom, de arra
tippelek, hogy valami nagy semmi. Mért gondolom? Elmondom.
Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy a helybeli apácák meghívtak gyóntatni a
maguk elemi iskolájába. Nem akárkit engednek be! Belőlem még kinézték, hogy nem fogok
kárt csinálni. Sorba gyóntattam tíz év körüli kislányokat. Az egyikük azt gyónja:
szemérmetlenséget cselekedtem. Éreztem, hogy rá kell kérdeznem, mi volt az. Elpirosodik, s
hallgat. Végül kiböki: mosakodtam a szobában, amikor bent volt az apukám. Megnyugtattam
szegényt, hogy nem történt semmi baj: nem bántott meg vele senkit sem, a Jóistent sem.
Könnyen lehet, hogy valami hasonló nagyságrendű vétek miatt bénult le a nagybózsvai lány.
Amit nem mert meggyónni, s ami miatt Isten majd egy örökkévalóságon keresztül sütögeti őt
az ördögökkel együtt a pokolban. Pár esztendő telik el, s a marxizmus hatására megértem
Jézust. Azt, hogy mi fájt neki. Ekkor már így hívják a fiatalokat lelkigyakorlataimra: Gyere,
itt van egy katolikus pap, aki tud másról is beszélni, mint a hatodik parancsról.
Ennek alapján értem, amit Jézus mond. Ezt a fiút a bűntudata bénította le, miként a
nagybózsvai lányt. Jézus tehát nem beszél mellé, amikor azt mondja a béna fiúnak, amit
mond. Tudja, hogyha megszabadul bűntudatától, akkor meggyógyul a fiú. Fel kell oldoznia
őt. Szavaival ezt teszi Jézus.
Az írástudókat nem kell a tetőn keresztül leereszteni. Idejében indultak, jókor érkeztek,
ültek, s az arcukra van írva: Hogyan beszél ez? Káromkodik. Csak az Isten bocsáthatja meg a
bűnt. S Jézus olvas az arcukról. S mondja és teszi, amit mond és tesz. És tudja, hogy nem sül
fel, s a béna meg vitte haza az ágyát.
Az egyház arra nevel bennünket, hogyha bűntudat nyom minket, menjünk el gyónni. Az
egyház arra nevel bennünket, hogyha a gyóntatószék túlsó oldalán ülünk, akkor mondjuk
bátran: ÉN, tehát igenis én, kis Pityi Palkó feloldozlak téged testvérem, ember az embert,
minden bűnöd alól az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Jézus tehát milyen alapon mondta, amit mondott: azt, hogy az Emberfiának van hatalma
bűnöket megbocsátani a földön? Azon az alapon, hogy ő valóságos Isten, vagy azon az
alapon, hogy valóságos ember? Én gondolhatom akár az egyiket, akár a másikat.
Mindenképpen a katolikus dogmatika határain belül maradok. Nem vagyok eretnek.
Más kérdés, hogy Márk mire gondolt. Jézus szava kétségtelenné tette számára, hogy az
Emberfia nem Pityi Palkó, mint maga Márk is? Azt hiszem, igen, Márk erre gondolt.
S mire gondolt Jézus? Én azt hiszem, hogy csak arra gondolt, amire én gondolok, amikor
valakinek elibe térdelek gyónni. Arra gondolok, hogy Isten hatalmat ad neki, hogy kinyilvánítsa: Isten a bűnbánónak megbocsát, eltörli a bűneimet, tisztának tekint engem, magához fogadhatónak; bemehetek az örök életbe. Kinyilvánítsa tehát nekem azt, amit magam is
jól tudok. Hát akkor meg minek oda térdepelnem?!
Jó huszonöt évvel ezelőtt történt. Andi szólt nekem, hogy egyik tanártársa, egy nagyjából
korombeli férfi, szeretne valakinél meggyónni, de nem akar csak úgy betérdepelni egy
gyóntatószékbe. Eljött. Gyóntatószékem nem volt az Attila úton, csak fotőjöm. Amikor
elmondott mindent, s válaszként én is, amit tudtam, felálltam, őt pedig megkértem, hogy
térdeljen le. S mondtam: Én pedig feloldozlak téged... Amikor befejezte, újra leültünk, s még
beszélgettük egy kicsit. A végén ezt mondta: Nehezen jöttem fel a második emeletre, de most

úgy érzem, szállni tudnék, olyan könnyű vagyok. – Nem akarom elvenni a pszichiáterek
kenyerét, de érdemes kísérletet tenni gyóntatószékkel is, ha nem érzem jól magam a
bőrömben. Lehet, hogy nyom valami, amitől megszabadulok, ha szabadítást kérek Istentől.
Lehet, hogy csak ennyi a bajunk. Miért ne tegyünk kísérletet?
Városmajor, 2003. február 25.
A Szellemi Búvárok Egyesületében az előző hónapban ebben a témában állapodtunk meg:
Félre kell tennem a tudást, mert a hit üdvözít? Én javasoltam, s ez kapott a legtöbb szavazatot.
Így hát nekem kell kidolgoznom. A szemináriumi megtárgyalásra nem alkalmasok a hosszú
dolgozatok. Nem a világ minden tudományát kell elmondanom benne, csak egy pozíciót,
amely kiváltja a hozzászólási kedvet. Akár pro, akár kontra. Ez sikeredett:
Az ember igyekszik minél jobban kiismerni magát az őt körülvevő világban. Ennek
érdekében tapasztal, tud és hisz. Tapasztal: ha hálóingben szalad ki télen az erkélyre, akkor
fázik. A tapasztalás nyomán tudásra tesz szert: télen jól fel kell öltözni, ha kimegyünk a fűtött
lakásból. Elhiszi az iskolában a tanító néninek, hogy az a betű, az a hangot jelöli, s ennek
következtében megtanul olvasni. Tapasztalásából is tudás lesz, hitéből is tudás lesz. Miként az
összes többi lény, mi is eligazodunk a magunk környezetében. Annak következtében, hogy
valamilyen fokon és mértékben rendelkezünk a tudatbaszerzés, közönséges szóval az
ismeretszerzés képességével.
A leglényegesebben az különböztet meg bennünket az összes többi élőlénytől, hogy mi
tudjuk, hogy vagyunk, vágyódunk földi létünk halálon túli és megszűnés nélküli folytatására,
s gondolni tudunk a lét végső okára, akit Istennek nevezünk (én-tudat, örökélet és Isten).
Nemcsak a bennünket körülvevő és lényegében tapasztalható világot akarjuk a birtokunkba
szerezni, hanem egy halálon túli létben is birtokolni akarjuk az ottan birtokolhatókat. Más
szóval: az üdvösséget is akarjuk. Nincsen kultúra, amelyben az ember nem készül a halálon
túli létre. És nincsen kultúra, amely ne tudná, hogy a földi életben tanúsított derék
magatartáson fordul odaáti sorsunk.
Ez az ismeret tudás-e, avagy hit? Azt képviselem, hogy az ember vágya az örökéletre és
meggyőződése, hogy odaáti sorsa ideáti viselkedésén fordul, bele van rakva az ember
bölcsőjébe: az ember tudja ezt annak ellenére, hogy nem (vagy csak problematikusan)
tapasztalja. Csak a kultúrák fejlődésének utolsóelőtti, a civilizációs, fokán (az utolsó: az
elhalás) jelentkezik az ateizmus, amely az üdvösség vágyát ostoba, korlátolt, kiskorú
hiszékenységnek minősíti, amelytől meg kell különböztetni a tudást. A harcos ateizmus e
tudást, tudományos meggyőződésnek vallja, a kevésbé harcos álláspont e tudást az
eldönthetetlen, a megismerhetetlen kérdések, ismeretek világba utalja.
A különböző kultúrák különböző képeket rajzolnak, Istenről, túlvilágról üdvösségről. A
derékséget is különbözőképpen rajzolják, amelynek ellenébe birtokába jutunk az
üdvösségnek. A primitívek inkább, a kultúrnépek kevésbé képviselnek egyetemes erkölcsi
viselkedési normát. Általában mindenütt üdvösségre jogosít, ha a haza ellenségeit beleverjük
a betonba. Józsue könyve vagy a Zalán futása e tekintetben ugyanazt tanítja. Minden
kultúrának sajátosak a vallásos cselekményei is. Ez a három: sajátos isten kép, sajátos erkölcs
és sajátos istentisztelet úgy jelentkezik az egyes vallásokban, mint az üdvösség megszerzésének kizárólagos feltétele. A többi vallás hasonló anyaga pedig az ördögtől való, csak
kárhozatot biztosít, vagy (legalább is) tévedés. Megfelelni a vallások ezen követelményének –
ez minősül hitnek. Ezt tartalmazza az egyes vallások Hitvallása, Krédója, Hiszekegye. S ez a
hit nem méltó az emberhez. Semmi sem indokolja, hogy a nem tudhatókról az egyik ember
pontosabb információt tud nyújtani, mint a másik. A megannyi vallást pedig éppen ezt vallja,
hogy ő ad helyes információt, s többi sok ezer társa pedig téved és megtéveszt.
Jézus a bölcsőnkbe rakott univerzális hitet képviselte, amelyiket tudásnak mondottunk.
Jézus hitnek mondta, mert azt tanította, hogy erre a tudásra rá kell tennünk az életünk. Ha

csak tudomásul vesszük, nem hiszünk benne. Csak ha rátesszük megvalósítására az életünk,
akkor hiszünk benne. A vallások által felkínált ismeretanyag, csak folklór, mint a tánc, az
irodalom, a zene és a képzőművészetek. Ezek egyedül üdvözítő voltának elfogadása az
emberhez méltatlan hit. A helyes magatartás: úgy is lehet, ahogy a te vallásod tanítja; s úgy
is, ahogy az enyém.
Városmajor, 2003. február 27.
Összeegyeztethető?
Jézus pályájának van egy szelídebb – első fele. Fülöp Cezáreáig tart, ahol is tudtára adja
tanítványainak, hogy meg fogják ölni őt a vének, a főpapok és az írástudók. Ezt követően
Jézus bekeményít: jönnek a jajok s a példabeszédek. A gyilkos szőlőmunkásokról szóló is, és
arról, hogy elvétetik a főpapoktól, a gyilkosoktól, az Isten Országa.
De azért elég keményen szól a pálya első felében is. A múlt vasárnap hallottuk, hogy Jézus
az, aki tüzet nyit: ...hogy megtudjátok, hogy az Emberfiának hatalma van megbocsátani a
bűnöket... s a többi. Ma folytatódik ez a hangvétel. Nyitnak már a túloldalról is. Az írástudók
megkérdezik a tanítványokat: Mi ez, hogy vámosokkal s bűnösökkel eszik-iszik együtt –
Jézus? S Jézus odavág: Ezekhez jöttem én, nem tihozzátok. Akik magukat Izrael
társadalmában igaznak tartják, azoktól semmi jót nem remélek én. Csak ezektől, a
közmegvetéssel sújtottaktól s a mindkét nembeli bűnösöktől. Csak ezekben reménykedem. De
bennetek nem! Mert ez a tartalma ennek a mondatnak: Nem igazakat hívni jöttem én, hanem
bűnösöket! (Mk 2,17)
Újra mondom: Jézus odavág. És most megbocsássatok! Előttem valaki már leírta ezt a
szót, 1931-ben, egy versben, és lehetetlen nem idéznem:
Viszi a ködöt az idő, s az időt mi hoztuk magunkkal...
kenyérrel, kásával, tejjel, csókkal, házzal, ruhával, szabadsággal...,
a tőkével, mely munka lesz, míg megnő az inas, s kalapácsával odavág, világ!
ahol a legfehérebben izzik a vas!...
Vers, eredj, légy osztályharcos! a tömeggel együtt majd felszállsz!...
Te délre mégy, te nyugatra, én pedig északra, Elvtárs!
Talán nem is kell mondanom, hogy – az Attila írta e verset. S azért kerül most ide, mert
Jézus nem hagyta kétségben tanítványait: az Ország, az Isten Országa nem úri bitangság. S
mivel a tanítványok ezt megtanulták, ezért – miután Mesterüket az urak világa kivégezte –
elmentek a négy égtáj felé, hogy elmondják, hogy mi az Ország. Itt olyasmiről van szó, amiről
költők, próféták álmodnak... Próféták s költők dühe oly rokon – írja Radnóti Miklós a
Nyolcadik eklogában. E rokonság okán, s Radnóti előtt már jó száz évvel énekli
Vörösmartynk, akit már jobban ismerünk,,, Énekli, de mit?
Én is oly dalt mondok világ hallatára / Melynek égen, földön ne légyen határa,
Amit fül nem hallott, a szem meg nem jára, / Azt én írva lelém lelkem asztalára.
Amit fül nem hallott, szem meg nem jára, azt álmodta Jézus – lelke asztaláról olvasta le
azt. Egy álmot az Országról. Hozzánk már nem juthatott el Jézus álma, melyet lelke asztaláról
olvasott; mármint, hozzánk, magyarokhoz. Nekünk már urak magyarázták meg, hogy mit
akart nem a tanítványokat tanító Mester, hanem az Úr... Jézus... Krisztus. S karddal verték a
fejünkbe... Mit? Az álmot? Á, dehogy! Hanem azt, hogyha jót akarsz magadnak, tartsd a
szádat, és csináld, amit mondanak. Mindezt azért bocsátom előre, mert pályája szelídebb felében mondta el a maga új boráról, amit elmondott. Hogy annak új tömlő kell. A régibe hiába
akarjuk tölteni, reménytelen.
Számomra ez bizonyult a legnehezebb feladatnak az egész jézusi tanításban: ennek a két
versnek az értelmezése. Az írástudók a böjtért, Jézus vallásosságáért vannak aggodalomban.
Érzek a két vers mögött indulati hátteret is. Magamból indulok ki. Hajszál híja felakasztottak
az elvtársak azért, amit egyházamért tettem. Félszázados pártagsággal, III/III-as vagy lapítási

múlttal megterheltektől kapok most – a Napló olvasóitól, másoktól is – ilyen megjegyzéseket:
Én szeretem az egyházat. Semmi jót nem tudsz találni benne? Amit ilyenkor érzek, annak
analógiájára, gondolom Jézus indulati töltését. Valahogy így: Az apátok mindenét! A
jámborságot kéritek rajtam számon?! És ti, ti kéritek, akik gátlás nélkül fogtok majd
felakasztani, bár a légynek se ártok, csak halálra adom magam azért, hogy Atyám Országa
ide költözhessék közétek. De hát kell is az nektek! A mindenségit neki!
Borról, ruháról egyébként, mit sem tanít Jézus, amivel összevethetném a két verset, hogy
fel tudjam tárni: mire gondolt e képekkel Jézus. De segítséget nyújt a felső-egyiptomi Nag
Hammadiban 1945-ben megtalált Tamás evangélium, amelyet a 140-150 körüli évekre
datálnak. Ez az újonnan talált szöveg folytatja tehát a kánoni evangéliumok sorát, amelyeket
70 és 100 között írtak. A szöveg 47. tétele vagy verse ezt mondja: Lehetetlen, hogy egy ember
két lóra üljön, két íjat feszítsen ki, és lehetetlen, hogy egy szolga két urat szolgáljon. Vagy
tisztelni fogja az egyiket, és megcsúfolja a másikat. Nem iszik az ember óbort, és nem kíván
rögtön új bort inni; és nem öntenek új bort régi tömlőbe, hogy ne feszítse szét azt, és nem
öntenek óbort új tömlőbe, hogy ne tegye tönkre azt. Nem varrnak régi foltot új ruhára, mert
szakadás fog keletkezni azon.
Egy kalap alá veszi tehát a Tamás evangélium a mai szakasz két versét (Mk 2,21-22) a
Nem szolgálhattok két úrnak logionnal, amelyet megtold még a két lóval, és a két íjjal, hogy
így teljesen egyértelmű legyen, hogy Jézus a borral, a ruhával az összeegyeztethetetlenséget
akarta kifejezésre juttatni. De minő tárgyban? Mi az a két dolog, ami nem egyeztethető össze?
Nyilván az, amit Jézus, illetőleg az írástudók képviselnek. Mit képvisel Jézus? Mindig és
rendre az Isten Országát. Mit képviselnek az írástudók? Valami mást. Azt, ami van. Amihez
nem kell a próféták és költők dühe. Ami nem álmodozás. Ami fogható valóság. Aminek
hadserege és rendőrsége van. S aminek egyháza és főpapja és írástudója van. Az Evilági
országot képviselik. A mindenkori Evilági országot, amellyel s amelynek jogrendjével
szövetségben van Kaifás, a Nagytanács, a társadalom vallási rendje.
Az írástudók aggodalomban vannak amiatt, hogy Jézus nem neveli elég vallásosan a
Tizenkettőt. Egy nagy fenét érdekli őket a böjt. A böjt csak duma. A böjt csak takaró. Ezt
mondhatnák neki, ha mondhatnák: Az a baj veled, Jézus, hogy ez a csürhe van körülötted,
akikben te fantáziát látsz. Úri ember nincs közöttük Úri ember a másik oldalon van. Pillanatnyilag a Kaifás-Pilátus oltár és trónszövetség a másik oldal. Holnap majd más lesz. De
ma is, és holnap is csak olyan lehet a ló, az íj, az úr, hogy lesz hadserege, rendőrsége, pénze.
Érted, Jézus, akinek van lova és íja? Ne akard összekavarni a valóságot az álmaiddal. Csak a
böjtöt említjük, hogy tanulni tudj belőle, Jézus. A múltkor már említettük Neked ezt a vámosbűnös csürhét, amellyel igaz ember, rendes ember, úri ember nem kenekedik.
Kit jelöl a régi ruha, a régi bor? Azokat, akik a valóság talaján mozognak. Kit jelöl az új
ruha, az új bor? A próféták, költők, jézusok álmait álmodozókat. Nem lehetne kibékíteni a
kettőt egymással? Utóvégre mi is vallásosak és úri emberek vagyunk. Ésszel élők, akiknek
egyáltalában nem mindegy, hogy az önkormányzatokban és a parlamentben és majdan
Brüsszelben kik képviselnek bennünket. Nem adjuk fel Jézus eszményeit, szó sincsen róla, de
igenis megnyílunk azoknak a politikai akaratoknak, amelyek ilyen vagy olyan szándékú
emberekkel töltik meg a képviselő testületeket. Ez az összeegyeztethetőség olyan világos,
mint a vakablak. Még Jézust kell megnyernünk neki. De szövegekhez ragaszkodó magamfajta
link fundamentalistáknál ez nem lehetséges, mert meg van írva a kettő összeegyeztethetetlensége. Mit tegyünk Jézus megnyerése érdekében, álláspontja feladása érdekében?
Egy tapasztalattal szolgálhatok – a Bokor rövid, hatvan éves története alapján. Amíg
összeegyeztethetetlennek látszott számunkra a kettő, addig nőttek és szaporodtak a
kisközösségeink. Amikortól fogva összeegyeztethetőnek gondoljuk/gondolják a kettőt, egyre
többen mentik fel magukat az egyházépítésnek ilyen módja alól. Van még egy tapasztalatom.
Amíg nem egyezett a kettő, addig viszonylag béke volt köreinkben. Amikor feltűnt az

összeegyeztethetőség gondolata, meg kellett kérni a közösségek tagjait, hogy a politikai
kérdéseket a találkozóinkon kívül beszéljék meg. Miért kellett? Mert összevesztek. Nem azon,
hogy Jézus szavait így vagy úgy kell érteni, hanem azon, hogy melyik pártra kell szavazni.
Többet mondok: az új vita-tárgy elnyomta korábbi érdekeltséget – kit érdekel, hogy mit
mondott Jézus?! Mit számít az, hogy Jézus fejében mi volt, amikor arról beszélhetünk, hogy a
bal- vagy jobboldal győzzön. Vége, vége, vége az Isten Országának, amikor a politikai
érdeklődés beteheti a kisközösségeinkbe a lábát. Persze ez csak az én magán tapasztalatom.
Kaptam e tárgyban leveleket is. Tartalmuk: Ne gondoljam, hogy kétkulacsosságommal –
hogy nekem az ilyen párti meg az olyan párti ember is jó Bokor-tagnak – meg tudok élni.
Döntenem kell, hogy hova tartozom. Mi szükség van még tanúkra? Aki politizál, az ellenséget
gyárt. Jézusnak csak olyan ellensége volt, aki kivégezte őt. Olyan ellensége, akit Jézus végzett
volna ki, nem volt.
Mit mondott Jeremiás próféta? Jeruzsálem, Jeruzsálem, térj meg a te uradhoz, Istenedhez! Aktuális ez – hamvazószerda töviben.
Városmajor, 2003. március 3.
Az új ember beszámolója gyémántmisémről kifogástalan: két szép kép, s homíliám
tisztes kivonatolása. Újraolvastam a cikket: több is, mint kifogástalan: meleg és értékelni
akaró. Egy egyházközségi lapban meg ezt találtam: Örülök, hogy a hivatalos egyház egy kicsikét befogadóbb arcát sugározhattam feléd. Tettem ezt azért, mert úgy gondolom, hogy a
kereszténységet megosztó szakadásokban nemcsak az újítók, hanem a nagyegyház képviselői
is vétkesek voltak…Elgondolkodtató megállapítás. A legengedékenyebb, amelyet a hivatalos
egyház részéről kaptam. Aligha kaphatok ennél különbet! Nem akarok a rút hálátlanság
bűnébe esni. Mégis! El kell gondolkodni e kijelentésen. Melyiken? Azon, hogy vannak az
újítók, vannak a hivatalos egyház képviselői, akik nem foglalkoznak újítással, s vannak a
kereszténységet megosztó szakadások, amiben nemcsak az újítók vétkesek, hanem a nem újító
hivatalos egyház is vétkes. E kijelentés analógiájára formálnék most megállapításokat:
Jézus kereszthalálában nemcsak a Kaifás szemével kétségtelen újítónak mutatkozó Jézus
volt bűnös, aki kiprovokálta Kaifásból az akasztást, hanem azért volt valami része Kaifásnak
is – Folytatva az analógiát: A jézusi út követőit a zsinagóga 92-ben kiközösíti Jamniában, s
ebben a kiközösítésben nemcsak a keresztények voltak vétkesek, akik kiprovokálták
magatartásukkal a kiközösítők kiközösítését, hanem azért a jamniai írástudók is, a
kiközösítők is vétkesek.
A vértanúk századaiban a keresztények voltak a főbűnösök, akik makacs újításaikkal
kiprovokálták a Római Birodalom hatóságaiból a halálos ítéletet, de vétkesek voltak a hatóságok is, akik az oroszlánok elé vetették a keresztényeket.
Amikor a katolikus császár máglyára ítélte az ariánus eretnekeket, ebben nemcsak az
ariánusok voltak vétkesek annak következtében hogy a halálig hűségesen kitartottak
meggyőződésükben, hanem azért az őket elégető katolikus császár katolikus hatóságai is
vétkesek voltak.
Amikor az ariánus császár máglyára ítélte a katolikus eretneket, ebben nemcsak ezek a
katolikusok voltak vétkesek, hanem a kivégzést lebonyolító ariánusok is.
Montfort Simon és az őt támogató Szent Bernát is vétkesek voltak az albiakat sújtó
tömegmészárlásban, nemcsak a hitükhöz ragaszkodó és lemészárolt albiak.
A bogumilek is vétkesek voltak abba, hogy Nagy Lajos királyunk háborút indított
ellenük, nemcsak Nagy Lajos, aki lemészárolta őket.
A zsinati atyák (és Zsigmond magyar király és császár) is vétkesek voltak Husz János
elégetésében, nemcsak Husz János, aki Jézus szegénységéről prédikált Prágában, s akit
olyanok égettek meg, akik történetesen mind gazdagok voltak.

Nemcsak Hutter Jakab volt vétkes abban, hogy 1527-ben elégették őt az innsbrucki
székesegyház előtt, hanem az elégető katolikus hatóságok is. Nemcsak – a királynak nem
engedelmeskedő, s így súlyosan újító Morus Tamás vétkes abban, hogy a fejét vette VIII.
Henrik király, hanem azért VIII. Henrik is vétkes ebben.
Nemcsak XVI. Lajos volt vétkes abban, hogy a guillotin levágta a fejét, hanem aki
ráeresztette a király fejére a kést, az is.
Nemcsak Bulányi (és most idézem Georg Denzeler egyháztörténész professzor listáját,
akiktől a pápának bocsánatot kellene kérnie), hanem még a francia Teilhard, Lubac, Congar,
Pohier, a német Pfürtner, Häring, Küng, Drewermann, Schillebeeckx, a latinamerikai
Guttierez, Boff, Cardenal, az északmerikai Fox, Curran, a Sri Lankai Tissa Balasuriya is
vétkes, akikkel kitoltak az egyházi hatóságok, hanem azok is vétkesek, akik elintézték öt.
Három álláspont lehetséges.:
1. Mindig az a fővétkes, akivel kitoltak.
2. Mindig a hatalomban levő a fővétkes.
3. Mindig mérlegelni kell, hogy mi a helyzet. Ez utóbbi esetben pedig a
lehetséges négy alternatíva:
a/ az a fővétkes, akivel kitoltak,
b/ a hatalom a fővétkes,
c/ akivel kitoltak egyáltalában nem vétkes,
d/ a hatalom egyáltalában nem vétkes.
Az egyházközségi lap írásának szerzője mintha az a/ álláspontot képviselné. Kik a
fővétkesek: Jézus, az őskeresztények, a vértanú keresztények, a vértanú ariánusok/
katolikusok, a lemészárolt albiak, bogumilek, az elégetett Husz János és Hutter Jakab, a
lefejezett Morus Tamás és XVI. Lajos, továbbá a II. János Pál idejében elhallgattatott
teológusok sora is, akiknek Bulányi is tagja volna. Mindig a hatalmon kívűl levő a fővétkes.
A második álláspont szerint mások a fővétkesek: a Jézust halálra ítélő s ruháját szaggató
Kaifás, a jamniai kiközösítők, a keresztényeket oroszlánok elé vetők, az eretnekégető
katolikusok/ariánusok, az albiakat legyilkoló misztikusok, őrgrófok, királyok és katonák, az
eretnekeket elégető zsinati és nem zsinati atyák, a lefejező hatóságok, a
véleménynyilvánításban korlátozást elrendelő II. János Pál.
Nekem a harmadik, a mérlegelő álláspont a legszimpatikusabb. Jézust nem vagyok
hajlandó vétkesnek látni, bár nem kétséges, hogy tüzet is nyitott, jajokat is kiáltott, provokálta is ellenfeleit, de azért a gyilkosságot kizárólag Kaifásék, a Nagytanács szavazta meg. Pál
piszokul provokálta zsidókat és értelmetlenül: nem kellett volna leszólni a zsidó vallás
legszentebbnek átélt szertartását, a körülmetélést. Hajlandó vagyok fifti-fiftinek ítélni Jamniát
illetően a felelősséget.
A katolikusok és ariánusok vitájában megérte mindkét fél a pénzét: gyilkolták, aki mást
gondolt, mint ők. Az albiaktól kezdve Morus Tamásig a kivégzőknek messze nagyobb a
felelősségük. XVI. Lajos esetében megoszlik a felelősség. Az utolsó félszázad teológusait
illetően nem tudok mit csinálni a pápa korlátozó intézkedéseivel. A korlátozottak általában jó
felkészültségű és istent szerető emberek. Honnan tudhatja a Pápa, hogy nem szolgálja Isten
ügyét az, amit ezek a teológusok mondanak… tehát a pápáé a nagyobb felelősség: ő
hallgattatott el lelkiismeretükre figyelő embereket. Elég színes a kép!
Én a kiengesztelődésre dolgozom. A kiengesztelődésért akarok is egyet és mást tenni.
Fogok-e tenni tudni, ha ilyen állásponttal találkozom, amilyen az egyházközségi lapban
olvasok? El tudom-e mondani, hogy elsődlegesen én s a Bokor vagyunk vétkesek abban, hogy
kialakult ez az ádáz szituáció? Aligha. A párt erejének köszönhető, hogy Jézust idézéseimet
hajlandók lettek püspökeink személyes sérelmüknek tekinteni. Amíg püspökeink is üldözöttek
voltak, nem sértette őket, ha Jézust idéztem.

Városmajor, 2003. március 6.
Megkért egy újság, a Hang-újság: hogy már ötödik éves lesz a tavaszon, írjak valamit a
szülinapjára. Megírtam a valamit, mint Szilágyi Erzsébet is a maga levelét. Holló el nem vitte,
majd odaadom – szigorúan floppyn – a főszerkesztőnek, amikor legközelebb jön hozzám.
Címet is adtam neki. Ezt: Nekem ilyennek tetszik…
Julcsa szeretlek… Hazám el nem feledlek… Istenem, csak Neked akarok énekelni… Azt
tanultuk az iskolában, hogy a líra háromféle: szerelmes, hazafias és istenes. Írtál már
szerelmes verset? Írtam. És hazafiast? Azt is. És istenest? A utóbbi harminc évben már
nagyobbára csak ilyet. Ha szerelmes vagyok a Julcsába, kit izgat az? Hát a Julcsát meg
engem. Ha a hazáról írok valamit, biztos ki akarja valaki találni, hogy honnan fúj a szél, a
viktorok vagy a péterek felől. (Egyik felől sem!) Ha Istenről írok, abba biztos belekerül a
Kaifás. S ezt már nincs, aki szeresse. (Hát nem tudsz már túllépni rajta?! – Talán tudnék, de
nem akarok. Nem és nem!)
A virágnak megtiltani nem lehet. Csak azt tudom énekelni, ami kikívánkozik a torkomon.
A torkomtól egy kicsit lejjebb meg a szívem van, s az adja a Hangot. Nekem is, ahogy neked
is. Sosem hittem, hogy lehet valakinek két hangja az Istentől. Egyet elmondani, elhordozni az
se könnyű, sőt, elég nehéz. Olyan nehéz, hogy csak egy valami nehezebb nála: visszatartani,
ki nem mondani. Aki ezt megpróbálja, belesántul, tönkre megy az élete tőle, bele is betegszik.
De egy – az van. Mindnyájunknak. S az érdekes, hogy nincs két egyforma belőle, ha
hetedfélmilliárdan beszélünk is. Miért? Mert mindannyian Istent akarjuk látni, s az Istent nem
látja senki. Csak tükör által, homályban látjuk. Csak sejtéseink vannak: Isten, kit a bölcs
lángesze föl nem ér, / Csak titkon érző lelke óhajtva sejt…
Mondjuk bátran, amit sejtünk! A szavunk előtt hasra esés igénye nélkül. Szerény, nagyon
szerény magatartás-formában! Így: Nekem ilyennek látszik. S örüljek, ha valaki felujjong rajta.
S örüljek akkor is, ha nem. S kérdezzem meg azt, aki nem ujjongott fel: Te hogyan látod őt? S
nagyon figyeljek! Ha így teszek, akkor mindig béke lesz közöttünk a sok-sok meghallott és
elmondott, s nagyon is különböző Hang hallatán. Ha béke lesz, akkor Isten is, mert Őt
közvetítettük – hangunkkal. Ő sohase egészen olyan, amilyennek látom. És én sohasem látom
Őt egészen olyannak, amilyennek te látod.
Nemigen tévedhetünk nagyobbat, mint akkor, amikor azt kívánjuk testvérünktől, hogy
lásson úgy és beszéljen úgy, ahogy mi halljuk ott , egészen belül.. Holnap magam is más
hangot hallok. Holnap magam sem azt látom és hallom, amit ma. Így kerek a világ. Ha ezt
megértjük, miénk az Isten Országa. Ha ezt nem értjük, csak diktatúrát csinálhatunk. Nem
érdemes. Annyi van már belőle. S annyit szenvedtünk már tőlük. Mi ne szenvedjünk! Testvéreink úgy kínálják nekünk, amijük van, hogy szabadon örülhessünk szavaiknak. Engedni
csak annak a Hangnak tudunk, amit belülről is hallunk.
Városmajor, 2003. március 8.
Ma délelőtt a Bokor havi ifjúsági miséje volt nálam, s a szokásos kérdő mondat ez volt:
Mikortól fogva tudta már Jézus a KIO-t; azt, amit a három év alatt nekünk elmondott? Tudta
már ifjúságában is, mondjuk, úgy húszévesen? Tudta, és várt még tizenöt évet, hogy elérje az
érett férfikort, addig meg faragta műhelyében az ekéket s a többi mezőgazdasági kellékeket?
Vagy ez képtelenség, mert ilyen tartalmak birtokában nem lehet várni, s hirdetés helyett
nyugodtan faragni az ekéket?
Csak akkor tudta, amikor már elindult a Jordán felé? Nem, akkor sem tudta. A keresztelkedéskor misztikus megvilágosodásban részesült: akkor tudta meg, hogy ő az Isten fia, s azt
is, hogy Isten Országát kell csinálnia? Nem, ekkor sem tudta még: az és annyi volt Jézus a
keresztelkedése előtt, mint utána. Csak a negyven nap alatt jutott el az Isten Országa
tartalmaihoz: hogy mindenkit szeretni kell, nem lehet verekedni, osztozni kell, hogy szolgálunk egymásnak és nem uralkodunk egymáson. Csak a 40 napos böjt és imádság tisztázza

ki ezeket a tartalmakat a fejében? – Nem döntöttünk, csak elmondtunk tizenöten, amit
gondoltunk.
Márk pedig ezt mondja a mai vasárnapi evangéliumi szakaszban – Erdősi Sylvester János
félezer éves tolmácsolásában:
Minek utána kediglen meg fogták volna Jánost, Galileába mene Jézus prédikálván az
Istennek Országának evangéliomát, és ezt mondta vala: Betölt az üdő, Rakonközel vagyon
az Istennek országa, Vegyétek eszetekbe magatokat, és jobbítsátok meg tü íleteteket, és
higgyetek az evangéliumnak.
Az utolsó előtti tétel – vegyük már észbe magunkat, és jobbítsuk meg életünk – a görög
eredetiben egyetlen szó: Metanoeite! Bokor-fordítása: Alakítsátok át gondolkodástokat! Az
átalakított tudat majd elkezd zsarnokoskodni velünk. Így teszi: Mi lesz már? Tessék
felzárkózni a tudatodhoz! Ez a folytatása ugyanis a Bokor-fordításnak. Az, hogy Sylvesterünk
nyolc szóval adja vissza az egyetlen görög igét, mutatja a fordító szenvedelmét s reményét is:
Most már végre lesz valami Jézusnak az ügyéből!
A kérdésünk tehát az, miként jutott el Jézus azokra az eredményekre, melyeknek alapján
azt mondhatta nekünk, hogy vegyük már észbe magunkat. Volt ideje rá, hiszen harmincas
éveinek közepén járt már, amikor eredményeivel előállt. A mezőgazdasági szerszámok
kifaragása közben járhatott az agya is, s megszülhette azt az eredményt, hogy rendbe kell
tenni a világ dolgait. Azt is kifundálhatta, hogy helyettünk senki sem tehet semmit. Mindenkire szükség van. Mindenkinek rendbe kell tenni a maga dolgait. Csak ettől jön rendbe a
világ dolga. Ideje volt hozzá, hogy mindezt kitalálja.
Mégsem született meg a fafaragás évtizedei során ez a felismerés. Ezt abból következtetem, ahogyan a názáretiek reagálnak Jézus későbbi hazalátogatására. Hogyan reagáltak?
Így: Ez nem az ács? A Mária fia, a Jakab és József, Júda és Simon testvére? A lánytestvérei
nem élnek-e közöttünk? És megbotránkoztak benne. Mit követett el Jézus Názáretben? Csak
annyit mondott a négy fenti megállapításból, hogy Betelt az üdő. Ez elég volt a felháborodáshoz. Nekik egy ács, mégpedig helybeli, ne magyarázzon! Ők tudják, hogy nincs itt
semmiféle idő: a szegények maradnak szegények, s a Messiás-várás úri szórakozás. Nem
szegény embernek való. Dühükben majd letaszítják a falu határában levő hegyről, hogy
nyakát szegje. Merő újdonság számukra ez zsinagógai fellépés és tekercsolvasás. Csak a
minap tűnt el a faluból. Amíg itthon volt, nem volt semmi baja. De nagyra lát, hogy nem
dolgozik. Semmi jelét nem adta Jézus a názáreti évek, évtizedek során, hogy megmozdult
volna benne valami.
Ha Názáretben nem is észleltek semmit, azért mégis történhetett ott valami, különben
nem zárta volna be műhelyét, s nem ment volna Jánoshoz – mondhatná valaki. Egyáltalában
nem biztos, hogy történt. Fél Izrael elment Jánoshoz. Bezárta a műhelyt, elment, hazajött, és
kinyitotta. Honnan tudhatni, hogy Jézus a műhelyt többé ki nem nyitás szándékával kelt útra
Názáretből? Sehonnan. Nem tudhatjuk, hogy Názáretben történt-e a nagy felismerés.
Történhetett ott is, meg a falun kívül. A későbbiek során.
A négy tétel mégis megszületett Jézus ajkán és szívében. Csak az kérdés, hogy mitől:
mikor és hol. Hát nyilvánvalóan attól, hogy János bemerítette őt a Jordánba. Hát nem nyilvánvaló. Egy pár szentség meg fogadalomtétel keresztül ment már az életemen. Nagyheti
virrasztás meg C-lelkigyakorlat is, melyek során ki sem nyitom a számat. Soha egyikből sem
jöttem úgy ki, hogy egészen más lettem, mint korábban voltam. Már pedig Jézusnál ez történt.
Mondott négy mondatot, melyet korábban nem mondott. S ez a négy mondat világforradalom
tudna lenni, ha elhinnők Jézusnak, hogy tényleg szükségünk van rá. Nincs kétség a folyamat
végpontját illetően. Itt van a jézusi mondanivaló! De hogyan s mikor született meg?
Akármikor megszülethetett! Csak nem nyilvánvaló, hogy mikor. Ha az alámerítés néhány
másodperce alatt történt, akkor két eset lehetséges: a/ csoda folytán történt, ami történt, b/ egy
hosszú érés végpontjaként, utolsó mozzanataként, amikor a mennyiségi változás átcsap

minőségibe. Az a/ változat esetén Isten hatalmasat alkotott, s az embernek csak annyi a dolga,
hogy leborul Isten előtt, aki ily csodálatosan játszik zeneszerszámán, az emberi lelken. A b/
változat esetén meg kell rajzolni egy évekre, évtizedekre terjedhető szellemi erjedés, érés
lépéseit, amihez semmiféle fogodzónk sincs. Valóságban, ha az alámerítés során történt, ami
történt, akkor azt az Isten végezte el, Jézus passzív eszköze volt ennek az isteni munkának.
Így volt? Lehetett. De nem ez az egyetlen lehetőség. Az is lehet, hogy az alámerítés során
még nem történt semmi lényeges. Csak az indítás: Menj a pusztába! Magára marad, s
találkozik az Istennel. Nem az Istennel, csak Isten gondjával. Azzal, amit az ember csinál a
szabadságával. A gondoldattal, hogy rendbe lehetne tenni a világot. Marad Jézus a pusztában.
Nem két órára, nem egy napra, nem is egy hétre. Hat hétre, s elkészül az eredmény. Itt az idő!
Most vagy soha! Tisztába jön a feladattal. Végiggondolja a kísértéseket! Az eltérítő
szándékokat. Feltételezi a történelem urát, a Sátánt. S megindul, hogy megtörje hatalmát.
Nekem ez a szimpatikusabb. Nem lehetetlen, hogy így történt.
Városmajor, 2003. március 15.
A színeváltozás Isten által rendezett shaw. Theó-fániának mondja a szakirodalom: Isten
megjelenésének. Jézus is tudott ilyet rendezni. Előre be is jelentette: …Vannak az itt állók
között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten Országa
eljött hatalommal, s hat nap múlva maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak
őket egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott…(Mk 9,1-2) Miért tette? Bajba került a
szekér, az Isten Országa szekere. Tovább kellett taszigálni. A teofániával taszigálta tovább.
Jézusnak le kellett zárnia a galileai esztendőt s annak reménységeit.. A kafarnaumi
zsinagógában is elhangzik a kérdés: Nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük apját és
anyját: Hogyan mondhatja: A mennyből szálltam alá?…Tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. A Tizenkettőtől is meg kell kérdeznie: Ti is el akartok menni?
(Jn 6, 42.66). Tanítványai maradékát mintegy kimenti Izraelből, átkel velük a Libanonon, s
amikor visszajönnek, felkészíti őket a jövendőre.
Sorsára, sorsukra, az Ország sorsára készíti fel őket. Arra, hogy Mesterük az emberek
kezébe kerül: a vénektől, főpapoktól, írástudóktól meg kell öletnie; s arra, hogy tanítványainak
sem lehet egyelőre más a sorsuk, mint az övé: Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg
magát, vegye föl a keresztjét, s kövessen engem (Mk 8,31.34). A tanítványok pedig
nyilvánvalóan egyéb jók, valami egészen másnak a reményében csatlakoztak Jézushoz. A
sorsazonosságról beszélgethettek a hosszú úton, Fülöp Cezáreájától a Tábor hegyig, hat
napon keresztül. A tanítványok mindenre számíthattak, csak erre nem. Hegyibeszéd ide,
síksági beszéd oda, ők nagyságra, dicsőségre, hatalomra számítottak, s csak ennek a
reményében csatlakozhattak Jézushoz. S leírhatatlan a bejelentések hatása. Péter, a szóvivő,
megpróbál okosan beszélni a Mesterrel. Távol legyen ezt tőled, Uram! Jézus meg lesátánozza
Pétert. Mért? Mert Jézusnak se könnyű és mindegy, amiket mond. De nem vonhatja vissza a
jövendőt, az Ország sorsát a Sátán s a főpapok világában.
A teofánia új reményt csepegtet beléjük. Mégsem akasztástörténet lesz vállalkozásukból,
hanem országtörténet: Mózes, Illés s a Mennyei Atya szerelmetes Fiának társaságába
kerülnek. Valami nagyszerű dologba csöppennek: lehet benne három hajlékot építeni. Építeni
és nem megöletni; építeni és nem keresztet hordozni. Újraéled a reményük. Jézus mondja
tovább a maga szenvedés-bejelentéseit. Kérdezni, nem merik. Nincs szükségük újabb
lesátánozásra, de hisznek abban, hogy jóra fordulhatnak csak a dolgok, ha egyszer Jézusnak
Mózes, Illés és az Atya – barátai, beszélgető társai.
Jó volt Jézusnak. Ő tudott teofániát rendelni és csinálni. Én nem tudok, amikor bajban van
a szekér. S bajban van-e? Bajban. A Mammonnak szolgál nemzetem. Húsz éve már, hogy
megállt a nemzet növekedése. Tíz évvel annak utána, valamikor a 70-es években a
legvidámabb barakk kellős közepén, amikor megfogalmaztuk: Előbb a kocsi, utána a kicsi.

Azóta már minden évben egy ötvenezres lakosú város tűnik el a térképről. Annak ellenére,
hogy százezer számra áradnak hozzánk a Vajdaságból, Kárpátaljáról, Erdélyből ezeréves
településterületünket feladó honfitársaink. Kormányok, sajtó nem búsít a statisztikai
adatokkal, csak arról értesülünk, hogy hol az egyik, hol a másik városba kerül sor
iskolabezárásra. Az iskolához tanár, épület, felszerelés és források mellett – még gyerek is
szükséges. De hát ez utóbbit nem lehet megpályázni. A gyereket akarni kell, a gyerekre
vágyódni kell, a gyereket szeretni kell! Jobban, mint a pénzt. Családomban van egy féltucat
unoka 30 közelében; majdnem csupa ragyogó tehetségű gyerek. Nagyobbára túlvannak már a
második diplomán és nyelvvizsgán. Házasodni egyelőre nem érnek rá. Gyereket szülni sem
látszik eszükben lenni.
A pogányokhoz vezető utakra ne lépjetek, a szamaritánusok városaiba ne térjetek,
menjetek csak Izrael házának elveszett juhaihoz… Nem mehetek én sem a zulukafferekhez,
csak Árpád népéhez mehetek. Ezt a népet tudnám, ha tudnám, elvinni az élet forrásához, vele
kell megszerettetnem az Isten országát. Zulukafferül megtanulhatok, de attól félek, hogy nem
tanulnék meg a szívükre beszélni.
Teofánia hiányában valami egyebet kellene produkálnunk. Egyebet, amiből láthatná, aki
akarja, s akinek szeme van, hogy az életszínvonal még nem boldogság. Csak a többet
birtokolni nem akarás esetén nyílhat meg a szemünk a többre; s ez a több – a szerelem,
melyből szeretet, boldogság és család lehet.
Egy rezervátum kellene. Rezervátum, amiből kimaradna minden, ami életellenes. Van
ilyen? Ha nem nézünk ennek a kérdésnek mélyére, akkor a történelem egy szép és csúnya
napján – nekünk csúnya, s aki helyünkre áll, annak szép – már nem lesz módunk bármit is
megkérdeznünk, mert nem leszünk… Ugyan már, ne légy ilyen pesszimista! S erre a
válaszom? Távozz tőlem, Sátán!
Városmajor, 2003. március 21.
Folytatom a múlt havi számban megkezdett revíziót: egy közel öt évvel ezelőtt megfogalmazott darabbal, mellyel ideiglenes pontot akartam tenni egy jó tizenöt éves munkámra,
melynek címe: Szent Pál teológiája. Bele is tettem a VIII., a Mutatók című kötetbe. Most –
ideiglenesen – véglegesre fésülném. Tehát csak átdolgozást kínálok fel.
ISTEN ORSZÁGA MEGVALÓSULÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI
Jézussal együtt imádkozva mondjuk Istennek: Jöjjön el a te országod! Az ország (a héber
malkut, a görög basileia) Jézus ajkán nem földrajzi, hanem szociológiai fogalom: emberek
meghatározható összességét jelenti. Az ő országa, az Isten országa – az Isten álma az
emberről, annak történelméről. Ezen ország megvalósulásának Isten részéről nem lehet
akadálya, hiszen Isten kizárólag abban utazik, hogy az eljöjjön. Zsinórpadlásról viszont, ha
akarná sem tudná leengedni; sem ezredévfordulón, sem máskor. Az Isten Országa rajtunk
fordul (entos hümón – Lk 17,21). Azon, hogy életünkkel mit kínálunk fel Istennek egyáltalán
és most is, amikor az ezred fordul, mint a homokóra.
I. A JÉZUSI ÖRÖKSÉG
a/ Elv: motiváció és törekvéstartalom
Jézus három különböző országról tanított: a Sátán országáról, az Evilági országról és az
Isten országáról. Mindegyik országot emberek népesítik be. A politikai térkép az Evilági országokat mutatja, az Isten és a Sátán országa viszont nem rajzolható térképre, mert e két
ország tagjai nem földrajzi határok közé szorítva élnek, mert jelen lehetnek akármely evilági
országban. Mindhárom országnak van principiuma, lényegét-mivoltát meghatározó elve.
Keresve a három különböző elvet, megjelöljük az egyes elvekben rejlő törekvéstartalmat és
érzelmi motivációt.

A Sátán országát meghatározó elv: érzelmi motivációja a rossz akarat, a gyűlölet;
törekvéstartalma pedig az erőszakra épülő VEVÉS.
Az Evilági ország (=az állam) érzelmi motivációja vegyes: valakikkel szemben jó,
másokkal szemben rossz akarat vezeti, hiszen nem egyetemes, hanem csupán csoport- és
osztályérdeket (az állampolgárokét, illetőleg azok egy részének érdekét) képvisel; s ha történetesen minden állampolgár érdekét egyformán képviselné is, a szuverenitásán, államhatárain
kívül élőkét ez esetben sem képviselné. Törekvéstartalma pedig a JOG, amely kényszerítő
erejével biztosítja a korábbi nem-erőszakos (mert munkát kívánó) SZERZÉSek és a korábbi
erőszakos VEVÉSek által kialakult tulajdonrendet. Ez a rend a csoportérdeket képviselés
következtében egyenlőtlenségi rendet eredményez, melyet törvényesnek, sőt még Justitia-nak
(igazságosságnak) is deklarálnak a győztesek, a sikeresek, a kiváltságos helyzetbe került
személyek, rétegek, osztályok, nemzetek. A hátrányos helyzetben levők természetesen rendre
igazságtalannak minősítik a kiváltságos helyzetben levők által jogosnak és törvényesnek
deklarált rendet. Például a munkanélküliek vagy munkabérükből létminimum alá kerülők
hazánkban vagy a harmadik világban – ilyennek minősítik a tőkés társadalmi rendet. Például
Koszovo albánjai, a Vajdaság, a Csallóköz vagy Erdély önrendelkezési joguktól
békeszerződésekkel megfosztott nemzeti kisebbségei is ilyennek élik meg és állítják a
vonatkozó evilági országok hatályos nemzetközi jogrendjét.
A jogok világában mozgunk itt; azaz a fegyverrel védett statusquok (= fegyverrel biztosított tényleges állapotok) rendjének a világában. Minek következtében a fegyverek erejében
létrejött és azokkal biztosított rend és jog ellen vétőket büntetik is fegyvereik erejében a rend
és jog kiváltságoltjai és védői. Büntetik esetleg e jog és rend erkölcsös voltát pusztán
elméletben megkérdőjelezőket is, s méginkább büntetik a jog és rend ellen gyakorlatban is
vétőket: a fegyveres lázadókat. Büntetik esetleg Isten és/vagy az erkölcs nevében is, de
mindenképpen a jog és rend nevében. Az ókori pogány római jog és rend ismert minden
személyi jog nélküli rabszolgákat.
A 16. századi, immár keresztény (!) Verbõczi Tripartituma ismer ugyanilyen jobbágyokat, akiket a dolgokról (Res), a vagyontárgyakról szóló fejezetben tárgyal, s akik – bár java
részük csak magyarul beszél – jogilag nem is tartoznak a magyar nemzetbe, hiszen csak
vagyontárgyak: földdel, marhákkal egy sorban. Tudatában voltak ennek a jobbágyok, mert
amikor Bakócz érsek felfegyverzi õket, nem a török ellen, hanem az őket magából kirekesztő
nemesi nemzet ellen fordulnak. A nemesek is tisztában vannak a jobbágyok evilági országon
kívüli helyzetével: Mohácson húszezer nemes fogadja a törököt, pedig fogadhatná a
jobbágyok sokszázezres serege is. Csakhogy a nemesi Magyarország nem vállalta mégegyszer
a jobbágyok felfegyverzésének kockázatát. Mindez a kereszténység fennállásának 16.
századában történik, de senki sem veri félre a harangot mondván: mi köze van mindennek
Jézushoz s az általa hirdetett országhoz? De miért is kellene bármiféle harangot félreverni?
Miért, hiszen Krisztus meghalt a kereszten, az ősbűn szennye immár lemosva a
megkereszteltekről... jobbágy és nemes – keresztvízzel egyaránt meghintve – mehetnek
mindketten a mennyországba. Csakhogy ebből az üdvösségből a jobbágy, a túlnyomó többség
nem kér, s mondja Tiborc panaszát: Tűrj, tűrj! ezt papolta apát urunk is, bezzeg néki tömve
volt a gyomra. Senki sem gondolkodik már a harmadik ország, a jézusi Isten Országa
kategóriájában. Majd csak Berzsenyi Dániel beszél – ám a felvilágosodástól tanítva – a
fennálló feudális viszonyok miatt orca-pirító szégyenről.
Az Isten Országának elve viszont az ADÁS-ban, a mindenkinek mindent adni akarás, az
osztozás törekvéstartalmában megnyilvánuló érzelmi motiváltság: azaz a szeretet, és nem
pusztán valakik, hanem kivétel nélkül minden ember iránt tanúsított szeretet. Ebben az
országban a javak egyenlően oszlanak meg az ország népe, a tagjai között, ami feleslegessé is
tesz mindenféle erőszakot. Tehát éppen azt, ami nélkül a másik két ország nem állhat fenn.

Valamelyest részletezném is e három törekvésvilágot, utalva az azokban rejlő célkitűzésekre, eszmékre és eszményekre. A Sátáni és Evilági országé – akármilyen meghökkentő is,
de – közös: nagyság és uralkodás, kiváltság és gazdagság, hatalom és erőszak. Olyannyira
közös e törekvésviláguk, hogy a pusztában a Sátán a fentiekben megrajzolt evilági országot
kínálja fel Jézusnak, ha Jézus – hajlandó cserébe leborulva imádni őt. A két ország ebben a
szemléletben – egy cég! Az Isten Országának eszméje viszont e két egy testvér (Sátáni és
Evilági Ország) nemcsak ellentmondása, de ellentéte is: kicsiség és szolgálat, adás és szegénység, kardot hüvelybe dugó szelídség és békességteremtés. A Sátán az Evilági ország
karhatalmával iktatja ki a társadalomból, az életből Jézust; tanítványait is, ha tanítványságukból fakadóan megtagadják a Sátán és az evilág közös eszményeinek szolgálatát. Így tesz
Jézus előtt és Jézus után is. Szókrátészt és Izaiást, Martin Luther Kinget és Romero érseket –
e két ország közös buzgólkodása folytán – ugyanaz a Golgota várja. A jézusi tanításnak,
örömhírének nem hiába reálsummája ez: Keressétek az Isten Országát! Keresztre is talál, aki
keresi. Joggal merül fel a kérdés: "élhető" is ez a jézusi Ország, vagy csak "halható"? Lehet
élni is érte; de ebbe bele kell halnia a létező társadalmi rendben annak, aki megpróbálná?
b/ Isten és a harag
A szeretet örök szentháromsági országában élő Istent az emberi történelembõl kizárólag
ennek az országnak a megvalósulása érdekli. Ezért az Atya azt szeretné, ha az országa
szolgálatára rendelt és teremtett emberiség megbecsülné a kizárólag ezen ország előbbre
segítése érdekében közénk jövő Fiút. Dehogyis ácsingózik-vágyakozik a végtelenül szent
Isten a golgotai gyilkosságra. Dehogy akar Fia halála által kiengesztelõdni. Aki szeret, nem
duzzog, nem tart haragot, és nem kívánja senki vérének hullását. A tékozló fiú apja ő, aki
szereti tékozló fiát csakúgy, mint a nem tékozlót. Napját fölkelti jókra és gonoszokra, esőt ád
igazaknak és hamisaknak – Golgota előtt és után egyaránt. Szereti tehát a rosszakat is. Nem
lehet rosszabb, mint amilyenek mi vagyunk, akik szeretjük gyermekeinket akkor is, ha azok
ellenünk fordulnak. Isten végtelenül tökéletes, mert mindenét adóan szeret minket; és
végtelenül irgalmas, mert amikor bűneinket elhagyva visszamegyünk hozzá, akkor bűnbánó
szavunk fejében minden bűnünket megbocsátva, azonnal magához is ölel. Nincs tehát
kárhoztató haragja! Szeretet-mivoltából következően nem is lehet. Haragjában tehát sohasem
taszíthatja el magától gyermekét, az embert (héberül: ha adam). Még kevésbé minősíti
bűnösnek Ádám vétlenül született ivadékait. Ennek ellenére Ádámban bűnössé tett
mindnyájunkat, Krisztusban pedig igazzá tett mindnyájunkat! – hangzik ez az összes
keresztény felekezetek hitvallásának közös tanításaként. Pedig aligha lehetne kitalálni
mondatot, mely jobban meggyalázná a szeretet végtelenül szent Istenét, mint hitvallásaink e
sarkalatos tétele. Az Ádámban mindnyájan vétkeztünk-tétel a kollektív bűn világába vezet. A
konkvisztádorok, rabszolgavadászok, Hitlerek és Sztálinok, a háborús bűnösök, a
tömeggyilkosok világába (Pusztulnod kell, mert grófnak, magyarnak vagy zsidónak
születtél!). Ezt az Istent, ha volna ilyen, még az Egyesült Nemzetek Szövetsége is kizárná
magából. Az ENSZ tehát, amely pedig csak a jog, az evilági ország kategóriájában
gondolkodik. Kizárná bizony, mert a kollektív bűn még a jog elvét is lábbal tiporja, hát még a
szeretetét! Ez utóbbihoz végleg semmi köze.
c/ Vallás és prófétagyilkolás
A bűnbánatot tartó Ninive népének könnyebb a helyzete az ítélet napján, mint a
bűnbánatot tartani nem akaróké, tartozzanak azok akár a választott néphez is. Istennek
nincsenek kiváltságoltjai. "Kiválaszottai" vannak csak, s hűségük miatt őket hurcolják
Golgotára azok, akik nemegyszer Isten kiváltságoltjainak gondolják magukat: főpapok,
prófétagyilkosok. Éppen ezért nincsen egyedül üdvözítő vallás sem. Nincsen körülmetélés,
keresztség, imamalom, beavatás, vagy akárminő egyéb vallási szertartás, amely kizárólagos
bérletet biztosítana az egyes vallások elkötelezettjeinek a mennyországba, a transzcendens
beválásra. Jézus létrehívta az Isten Országa eszményeit vallani hajlandók közösségét, és

kahal-nak (ekklésié, egyház) nevezte őket, de vallást nem alapított. Elég volt ebből a műfajból
számára annyi, amennyi már addig is adva volt; személyesen neki, a zsidónak – a zsidók
vallása.
Nem akart új vallást a régiek helyett. Azért nem, mivel a vallás nem képes üdvözíteni.
Arra csak Isten, meg a mi szeretetünk és bűnbánatunk közös ereje képes. Azért nem akart
vallást, mert a vallás legfeljebb Golgotára képes hurcolni azokat, akik elvállalják az Isten
Országa eszményeit. Nincs is módjuk a vallásoknak másra. Azért nincs, mert az evilági
ország addig üldöz, szorongat minden vallási közösséget, amíg az meg nem tagadja az Isten
Országának eszményeit; addig üldözi, amíg frigyre nem lép az evilági országgal. Ha pedig
létrejön a trón és az oltár szövetsége, hamar fellobbannak a máglyák, melyeken kettejük
szövetségének akaratából elégetik Isten Országának elkötelezettjeit. Konstantinig békén
megél egymás mellett az alexandriai és az antióchiai iskola, de utána már – elsősorban a
császár jámbor kívánságára – elégetik az istentelen eretnek ariánusokat, vagy az eretnek
katolikusokat. A felvilágosodásnak köszönhetjük, ha ma már nem égetik el, csak
marginalizálják, csak búra alá rakják az eretneknek kikiáltottakat.
A vallások kiváltságoltakat termelnek, a kiválasztottak pedig Lélekből születnek, s így
Isten Országának közössége transzcendálja nemcsak az evilági országokat, de a vallásokat is:
túllép rajtuk. Lehetséges ez? Valamelyik evilági országban csak kell élnem, mert nem
mehetek le a térképről. Valamelyik vallásba beleszületek akkor is, ha szüleim az Isten
Országának elkötelezettjei, ahogyan Jézus is beleszületett József és Mária vallásába. A szülői
ház, a názáreti zsinagóga, a jeruzsálemi templom juttatta el oda, hogy el tudott menni a
pusztába, s hogy ellene tudott mondani azoknak az evilági. ill. sátáni eszményeknek,
amelyeknek jegyében vallásának főpapja s a vele trón és oltár szövetségben levő állami
(evilági országbeli) tisztviselő keresztre juttatja majd. A vallások nevelnek is, keresztre is
juttatnak. Ezért nem hozott létre Jézus új vallást. Nem, mert nem akarta, hogy általa
létrehozott vallás főpapja juttassa majd keresztre a tanítványokat. Olyan közösséget hozott
létre, amely csak nevel minket Istenre és Országára. Közösségével, az egyházzal, nem
óhajtotta az inkvíziciókban és máglyán elégetésekben és kiközösítésekben foglalatoskodó
vallások számát gyarapítani.
d/ Mikor nincs szeretet bennem?
Csak szeretetet akart, s ennek himnuszát kell írnia és élnie minden tanítványának.
Himnuszt, amely szerint az szeret, aki odaadja minden vagyonát, s testét is képes átadni, ha
kell, a Vevés és a Jog tüzének... Himnuszt, amely szerint ez a szeretet; és ha nem ezen az úton
járok, nincs szeretet bennem. Nincs, mert amíg többet akarok birtokolni, mint amennyi a
másiknak jut, nincs szeretet bennem. Amíg gyermekeimre több forintot akarok költeni, mint
amennyit a másik költhet övéire, csak beszélhetek a szeretetről, de nincs szeretet bennem.
Amíg elgondolásaimnak karhatalommal akarok érvényt szerezni, nincs szeretet bennem...
legfeljebb szövegelhetek róla – akármikről is informál Pál szeretethimnusza...
II. A PÁLI FORDULAT ÉS SIKERE
a/ Arábia
Pál nem tartozott a Tizenkettőbe: Tarzusban élt, amikor Jézus Galileában tanított. Miután
a damaszkusi úton földre vágta őt alighanem lelke terhe is (hiszen Pál nem közbűntényeseket,
hanem hivő embereket, Jézus-tanítványokat kívánt börtönbe juttatni!), Arábiába megy, és nem
a Tizenkettőhöz – tanulni, Jeruzsálembe. Mindmáig mély titok, kikkel találkozott Arábiában.
Arra viszont következtethetünk, hogy mit tanult ott, mert az arábiai három esztendő
végeredménye nem titok. Címe: Az én evangéliumom. Pálé és senki másé. Nem a
Tizenkettőtől tanulta a benne foglaltakat. Summájára már utaltam: Ádámban mindannyian
vétkeztünk, s ennek folytán rajtunk a kárhoztató Isten haragja… de Krisztus golgotai halála

tisztára mosott minket. Mint mondottam, következtethetünk a végeredményből, a summából.
Elemeire szedem e summát. Négy állítás van benne.
a) Ádám vétkezett
b) Mi is vétkeztünk Ádámban
c) Krisztus meghalt
d) Krisztus halála tisztára mosott minket
Kettőt tudott ezekből a tizenkettő is: a/ Ádám vétkezett és c/ Krisztus meghalt. Kettő
viszont merő újdonság volt számukra: b/ Mi is vétkeztünk Ádámban és d/ Krisztus halála
tisztára mosott minket. Következtetésem: a merő újdonságban lehet ludas Arábia.
b/ Gnózis
A mediterráneumban a jézusi üzenettel egy időben hódított egy másik szellemi-vallási
irányzat is. Tanította, hogy valami végzetes baj történt az emberiséggel, már léte hajnalán. Az
történt, hogy merőben szellemi létezését lecserélte az ember a jelenlegi, a tapasztalható testire.
Ez az irányzat keveseknek szóló, belső és titokzatos, ezoterikusnak mondott ismeretet kínált.
Görögül gnózist; ennek lényegi tartalmai 1./ az említett ellenőrizhetetlen állítás tényként
elfogadása, 2./ az ismeret kihúz a bajból: ha elfogadom az iménti első pont tartalmát,
visszakerülhetek eredeti szellemi állapotomba – pusztán e felismerés által.
Ezzel az irányzattal találkozhatott Pál Arábiában. A törvény és a próféták ismerője
természetesen elutasította – mint ostoba és igazolhatatlan mesét – eredeti szellemi
létezésünknek testire cserélését, de elfogadta belőle az ősi baj gondolatát, s persze az abból
megváltódás, a kiszabadulás szükségességét is. Behelyettesítette a gnósztikus ősbajt az
ugyancsak az emberi lét hajnalán történt ádámi-évai ősbűn-esettel, s következményével: a
Paradicsom, az Isten közelében élhetés elveszítésével. A megváltó ezóterikus gnózist
(ismeretet, gondolatot) pedig lecserélte a megváltó hittel (ismerettel, gondolattal). Miként az
Arábiában megismert gnósztikus szellemi irányzat egy gondolati tartalom segítségével
kívánja visszahozni az embert eredeti istenközeli állapotába, úgy Pál is egy ténynek: Jézus
halála (ill. Istent engesztelő kiomlott vére) tényének tulajdonítja az ember ügyét rendbetevő
erőt. Valójában Pál gondolatának!!! Az erről beszélő páli ismerettartalom kerül a
gnósztikusnak a helyére. Üdvösségünk feltételévé lesz Pál igazának elfogadása, amit Pál
megváltó hittartalomnak állít. Miben kell hinnünk? Jézus Istent kiengesztelő és minket
megváltó halálában. Mitől megváltó ez a hittartalom? Az Atya ránk haragvásának a
következményétől, az örök kárhozattól, amelybe bizony belevágna minket Isten szentsége, ha
Pál nem találja fel az orvosságot Isten e kétségbeejtő kényszer-szituációjára.
Kopernikuszi fordulatot okoz ez majd a Jézus-mozgalom történetében. A galileai
halászok védtelenek vele szemben. Ők ismerik a néptanító Jézus népet tanító szintű
példabeszédeit. Pál pedig elvégezte a jeruzsálemi teológiai főiskolát, s ezenfelül három
posztgraduális évet tölt még Arábiában. Nem közönséges élményeken megy ott keresztül:
"Ismerek egy embert Krisztusban... és tudom, hogy ez az ember – hogy testben-e vagy testen
kívül, nem tudom, csak az Isten tudja – elragadtatott a Paradicsomba, és olyan kimondhatatlan
beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania..." (2Kor 12,2-4). Valamiféle
beavatásban részesülhetett, ami teljes bizonyossággal töltötte őt el. Teológiai közléseit
Jézustól kapott kinyilatkoztatásként adja elő, sőt még Jeruzsálembe is kinyilatkoztatás folytán
utazik, ahol is érvényesíteni képes álláspontját. Sőt, ezt követően Antióchiában még Pétert és
Barnabást is helyére teszi.
c/ Evangélium kinyilatkoztatásból
Jézus a három évi tanítás után a Lélekre bízza a Tizenkettőt. Ezt követően áll elő Pál, és
mondja: ...az evangélium, amelyet hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől
vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam (Gal 1,11-12).
A Jézus mozgalom addig hivatkozhatik Jézusra, amíg a mozgalom elindítóját meghatározó
szemlélet és célkitűzések (tehát Jézuséi) meghatározóak maradnak a mozgalomra. Ha a

mozgalom tagjait, esetünkben Pált, a Lélek olyan kinyilatkoztatásokban részesítené, melyek
alapvetően különböznek, sőt ellenkeznének is azokkal a gondolatokkal, amelyekre Jézus a
maga közösségét építette, akkor a Lélek leváltaná Jézus mozgalmát Páléra. Ha viszont a Lélek
a Fiúval fennálló gondolat- és létegysége következtében nem részesíthet senkit sem jézusi
célkitűzésekkel ellenkező kinyilatkoztatásban, akkor az ily tartalmú "kinyilatkoztatások",
azazhogy inkább csak állítások, tehát az említett páli tanítások, nem eredhetnek a Lélektől. Ha
mégis tőle erednének, akkor Jézus hitelreméltóságával van baj, mert ez esetben Jézus
küldetése nem végérvényes szava Istennek hozzánk. Azt leválthatja a Léleké, aki Pált Jézus
kivégzése után pár évvel már más tanítás képviseletével bízza meg. Ez persze elméletileg nem
kizárt, utóvégre Isten azt csinál, amit akar. Pál vagy akárki igéje lehet Istennek Jézus utáni
szava hozzánk. Csak az van teljességgel kizárva, hogy kivégzése után három évvel maga
Jézus inspirálja Pált egy merőben új, a három évi földi tartózkodás során közölt tanításával
szögesen ellenkezőre Csak az van kizárva, hogy amit Pál mond, azt Jézus gondolta. Ha mégis,
akkor Jézusnak ezt az új tanítását ezzel kellett volna kezdeni: Feltámadásom után felérve az
Atyához rájöttem arra, hogy nem mondtam el nektek, hogy megváltottalak titeket Atyám
haragjától! Lecserélte volna Jézus pár évvel később azt, amiért pár évvel korábban meghalt a
Golgotán?
d/ Az a bizonyos kopernikuszi fordulat
A páli tanítás kopernikuszi fordulatot idéz elő a Jézus-mozgalom történetében. Nézzük
meg e fordulat legfontosabbnak tetsző vonásait.
Isten országa immár alapvetően nem Jézust követő életünkön fordul, hanem azon, hogy
elhisszük-e a páli gnózist: a hit üdvözít, nem a cselekedetek.
Értelmetlenné válik nemcsak a zsidók reménye, az Igéret földjének visszaszerzése,
hanem az egész emberi történelem is. Csak pillanatok vannak hátra már: oly kevés az idõ,
hogy már megnősülni sem érdemes, hiszen jön Krisztus a levegőégben, s megyünk
mindannyian hozzá, hogy mindörökre vele legyünk.
Csak azok mentődnek meg ilyen módon, akik misztikusan egyesülnek Jézussal a
keresztségben, s ezzel létre is jön egy új és újra kizárólagos vallás. Kizárólagos, mert vallási,
liturgikus cselekménye: a keresztség – az üdvösség feltétlen feltételévé válik.
Mindezek következtében a Jézus-mozgalomnak ki kell szakadnia Izrael vallásából, mert
létrejött egy új vallás. Jézusé! Annak ellenére, hogy Jézus a maga mozgalmával éppen egy
olyan közösséget hívott létre, amelyben akármely valláshoz tartozzunk is, teljesíthetjük Isten
akaratát, építhetjük az Országot, ha magunkévá tesszük a szeretet érzületét és a mindentadás
magatartását – mert ebben áll az Ország. A páli gondolatvilág viszont vallást hív létre, bár a
vallás széttéphetetlen szövetséget alkot az evilági országgal, amelynek célkitűzései lerontják
az Isten Országának törekvéseit. Jézus elhatárolja magát s övéit az evilági országtól, amikor
az egymással vetélkedő tanítványoknak, az evilági ország viszonyaira emlékeztetvén őket,
mondja: "Köztetek azonban nem ez a rend, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen,
mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál" (Lk 22,26).
e/ Vannak felsőbbségek
A negyedik vonás: Érintetlen marad a páli tanításban az a struktúra, amelyben fennáll
az evilági ország és a Sátán országa.
A kopernikuszi fordulatnak ez a negyedik vonása, ha lehet, még súlyosabb
következményű, mint az előbbiek. (Pál-szintézisem VI. kötete beszél erről, melynek címe:
Erény-e az engedelmesség?) Péter közli Kaifással, hogy nem a hallható szóval szóló főpapnak
kell engedelmeskednie, hanem a csak lelkiismeretén keresztül megszólaló Istennek.
Meggyőződésünknek engedelmeskedünk, nem embereknek. Jézus tanítja, hogy nincsenek
atyák, mi pedig mindannyian testvérek vagyunk. Pál pedig tudja, hogy vannak felsőbbségek.
Ez pedig engedelmesség-kapcsolatokat hív létre. Melyeket?

Az Atya szereti a Fiút, a Fiú engedelmeskedik az Atyának. A Fiú szereti az embert, az
ember engedelmeskedik a Fiúnak. A férj szereti feleségét, s ő engedelmeskedik férjének. A
gazda szereti szolgáját, ez meg engedelmeskedik urának. Az uralkodó szereti alattvalóját, aki
engedelmeskedik neki. Az egyházi vezető szeret, s a tagok engedelmeskednek neki.
Jézus Péterrel hüvelyébe dugatja a kardot, Pál a felettes hatalmakkal nem dugatja. Nem,
mert a hatalom Isten rendeléséből van, s aki annak ellene szegül, Istennek áll ellen, mert nem
ok nélkül viseli a kardot, hiszen Isten szolgája (vö Róm 13,1-5). Az engedelmességre
kötelezett ember büntetésnek van kitéve – engedetlensége esetén. Ez a jog világa. A tékozló
fiú apja viszont nem bünteti az engedetlenkedőt. Egészen mást csinál vele. Nincs is
engedelmességre kötelezve a fiú. Egészen mást, visszaszeretést kíván tőle az Atya. Jézus
tanításában csak az eperfa engedelmeskedik a tanítványoknak, ember nem (vö Lk 17,6).
f/ A keresztény kultúra
Nem sok időnek kell Pál után eltelnie, hogy megtanuljuk: mi is lehetünk felettes
hatóságok, és mi is elővehetjük a hüvelyből a kardot. Kiirthatjuk Koppány pogányait, hogy
megkeresztelhessük nemzetünket. A tőkefelhalmozás érdekében kirabolhatjuk az új világot, s
a bennszülöttek megállapíthatják, hogy nem is Krisztust, hanem az aranyat imádjuk. Máglyán
elégethetjük azokat, akik nem úgy tanítanak Istenről és Jézusról, mint egyházunk felettes
hatóságai. S amikor az eretnekek ráébrednek, hogy felettes hatóságot kell nekik is találniok
tévedhetetlen igazuk védelmére, jöhet a harminc éves háború, jöhetnek a vallások véres
küzdelmei egymással. Nincs az emberi történelemnek kultúrája, mely felvehetné a versenyt
fegyveres rablásban és tömegmészárlásban velünk. Kikkel? Az úgynevezett keresztény
kultúra hordozóival. Alighanem e történelmi sikerünk magyarázza mesés öntudatunkat.
Napjainkban is, amikor a fordulat óta végre idehaza is büszkén emlegetjük e keresztény
kultúrát és annak értékeit.
A Jézus-mozgalom pedig a páli alapvetés s a normál emberi esendőség erejében
megírhatja a maga haldoklásának kétezer esztendős történetét. Címet is adhat neki: Jézus, a
nagy sikertelen és a sikeres Pál.
(Nem Arábia magyarázza mindezeket? Az Ószövetség biztosan nem magyarázza. Hát akkor
mi magyarázza? Pál zsenije az ok? Nagyon valószínűtlen. Kultúrfolyamatban élünk.)
III. A FELVILÁGOSODÁS KISÉRLETE
“Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette”. Ki ez a Miklós? Az Isten biztosan nem, mert ő
máig is tűri. Az Isten által megteremtett – nem a megváltott, csak a közönséges emberi
természet nem tűrte. Fellázadt ellene. Jó két százada. Megúnta az egyház gyámkodását és
eretnekezéseit. Kívül tette magát rajta. Elvileg söpört el minden felsőbbséget. Nem azt
mondta ugyan, hogy ti mindnyájan testvérek vagytok, hanem azt hogy citoyen, polgártárs, és
hogy SZABADSÁG. Nem mondta, hogy a gazdagok pokolra mennek, hanem csak azt, hogy
EGYENLŐSÉG. Nem, hogy dugjuk hüvelyébe a kardot, de mondta, hogy TESTVÉRISÉG.
Az egyház válasza erre: minden könyvüket indexre tette, s vallotta tovább a maga Isten
rendelte tévedhetetlenségét, s hogy Isten rendeléséből vannak a különböző gazdagság-szintű
társadalmi osztályok, miképpen a mennyben is az egymástól különbözőangyali rendek és
karok.
S változatlanul vallotta, hogy a megáldott fegyverekkel "igazságos" háborúkat kirobbantó
és vezénylő királyok, bizony Isten kegyelméből uralkodnak rajtunk. S várta a jobb időket,
amikor eltűnnek ezek az istentelen "illuminátusok" a történelem színpadáról.
Nem tűntek elé, s a magyar szellemi élet és irodalom újjászületett ebből a felvilágosodásból.
Petőfink arról az időről énekel, amikor majd a bőség kosarából egyaránt mindenki vehet,
Vörösmartynk pedig arról, amikor majd a viszály elvérzik a csatákon.
Egy versét idézném, mert a felvilágosodás erejében – idehaza is – nemzedék támadt, amely
tudott újra hinni, remélni és szeretni. Másfél százada írta, s címe:

Guttenberg-Albumba.
Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek
S a kitörő napfény nem terem áltudományt;
Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből
S a szent béke korát nem cudarítja gyilok;
Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús
S a nyomorú pórnép emberiségre javúl...
És így tovább. A felvilágosodásban támadt új életre a jézusi gondolat. Nem tudta azt megvalósítani, de tisztábban csengte az evangélium célkitűzéseit, mint a korabeli egyházi igehirdetés. A 19. század első felének gondolkodói el is jutnak a hűtlen sáfárról szóló példabeszédig, a gazdag ifjút bizony útjára engedő s az Isten és országának ellenlábasát a pénzben, a
Mammonban megjelölő – Jézusig. A szocializmus gondolkodói a szabadság, egyenlőség és
testvériség megnemvalósulásának közvetlen okát a magántulajdonban jelölik meg. 150 évvel
ezelőtt Marx Kiáltványa kockáztatja a szabadságot és testvériséget, hogy megvalósulhasson a
nagy kisajátítás. Ezt követi hetven év munkásmozgalom, utána pedig hetven év létező
szocializmus, majd térdre kényszeríti az egészet a tőkés társaságok világuralma.
A 19. század nagy reményeit követi századunkban két világháború, Hitler húsz, Sztálin
hatvanmillió halottja, Amerika részéről: Hiroshima, Nagaszaki s a nukleáris és ökológiai
katasztrófa fenyegetése – mind a felvilágosodás "melléktermékei". Nem sikerült az új kisérlet
sem!
És fölharsant a béke dala, a kereszté és a fényé,
az új Marseillaise szent tüzén kigyúlt a csipkebokor;
üvölt a gonosz: Nézd, új jakobinusok állnak a Volga vizénél!
s már csattog az ostor, az új urak ostora, csattog az új rabokon.
Új rabok, új éhség, új börtönök! - újra hiába
zökkent régi sínéről újabbra a régi világ:
új függönyök mögött pereg az Ember Tragédiája
s üres egekbe vezérli a bűn a szeretet dalát
– írja a századelőn egy húsz éves költő, Szabó Lőrinc.
Ugyanúgy nem sikerült, mint a Jézustól elindított mozgalomé. Összeegyeztethetetlen
elemeket nem lehet összeegyeztetni. Jézust Pállal, az egyenlőséget a szabadság és a
testvériség eltiprásával. Akármilyen fájó, de mondom: sem Szent István kardjával, sem
Rákosi Mátyás gumibotjával – nem lehet Isten Országát csinálni.
IV. A POSZTMODERN ÉS Á BOKOR
Az észak-atlanti emberiség teremtette a felvilágosodást, s ma már tudja, hogy kísérlete
csődbe ment. A csődtudat adott nekünk új korszaknevet: posztmodernben vagyunk.
Mit csinálunk posztmodernben? Mit sem törődve a katasztrófák fenyegető
veszedelmével, egyengetjük a katasztrófa útját. Mivel tesszük? Fogyasztunk. Azaz fogyasztanánk minél többet, s ezért reménykedünk, hogy valamelyik pártunk segítségével csak
sikerül a bőséges fogyasztás határait Hegyeshalomtól keletebbre, mondjuk Békéscsabáig
tolni. Mivel készítjük a katasztrófát? Nem házasodunk, s ha házasodunk is, nem csinálunk
gyereket, mert a gyerek fogyasztja fogyasztási lehetőségeinket. Utánunk a vízözön! A nemzet
jövője sem érdekes, az éhező milliárdok sorsa sem érdekes. Talán nekünk még kitart az északatlanti szép világ! – sóhajtjuk. Mivel készítjük még? Steril misztikával. A vallási ipar
termékeivel, szolgáltatásaival. Minden szolgáltatás jó, amely nem beszél arról, ami ebben az
órában itt elhangzik. Utánunk a vízözön, de addig is istenélményre vágyunk. Saját vallásunk
is szolgáltathatja. Az is jó, csak egy kicsit színtelen, meg már túlságosan megszokott, és ezért
unalmas. Több csodálatosra, élménydúsabbra tartunk igényt. Keletire, ezóterikusra, feldobóra.
Hiszünk szívesen bármiben. A vallási ipar hihetetlen anyagi tőkével rendelkezik, fiadzik is

nála a pénz. Meg is magyarázza, miért: Isten megáldja gazdagsággal, aki bízik benne... Nem
folytatom.
Már csak annyit mondok, hogy ismerek olyanokat, akik erre az egészre nemet mondanak.
Azért mondanak nemet, mert szeretnék folytatni a Jézus-mozgalmat. Egyik katolikus
folyóiratunk éppen az elmúlt napokban jelentette be rájuk vonatkozó gyanúját: katolikusok-e
igazán? A Bokor névre hallgatnak ezek a kétségesen katolikusok. Nem is igazán katolikusok,
mert azt is gondolják, hogy a Jézus-mozgalom folytatásához nem kell feltétlenül katolikusnak
lenni, bár az sem akadály, ha valaki vasárnaponként katolikus templomban ünnepel
eucharisztiát. Nem akadály, mert a templomjáró kiteszi magát ezzel annak a kockázatnak,
hogy Jézusra emlékezik. Arra, aki bíztat minket: a szelídeké lesz a Föld! – Szót értenek e
Bokorba tartozók azokkal, akik szeretnének reményt nyújtani, s nem zavarja őket ebben
valláskülönbség. Miféle reményt? Azt, hogy nem patkányok öröklik Bolygónkat. Nem, mert
lehetséges az Isten Országa, hiszen rajtunk fordul. Lehetséges, ha akarjuk.
Ha viszont a katolikus nemcsak az ötezer különböző vallás egyik válfaját jelentené,
hanem azt az egyetemességet is, amely Isten gyermekének tekint kivétel nélkül minden
embert, akkor boldogan versenyezhetnek a Bokorba vagy bárhová tartozók "az Isten szerint
katolikus" megnevezés elnyeréséért. Ez ugyanis azt jelentené, hogy csak testvért ismer, akit
szolgálni kíván, s akivel osztozni akar egészen odáig menően, hogy "senki nem mondana
semmit a magáénak, mert mindenük közös" volna…, s akivel ennek következtében nem is
lenne többé miért verekednie, s így hüvelybe dughatná kardját. El is adhatná az ócskapiacon.
Késlekedhetünk is ezzel. De ez esetben nem biztos, hogy megérjük a harmadik ezredfordulót.
Nem, mert belepusztulunk, ha nem azt csináljuk, amire teremtve lettünk.
Sokszor előadtam már ezt a szöveget. Először 1998. okt. 23-án a tatabányai református
templomban. Aztán Balatonfüreden, ugyancsak a reformátusoknál, aztán a Deák téren
evangélikus lelkészek körében. Aztán vallásilag semleges talajon – Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyt és Kovásznán, meg a Bokorban itt is, ott is. Csak saját egyházamban soha. Azt védik tőle. Meddig még?
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’90 nyarán jártam először Amerikában. Az előző év utolsó napjaiban megkaptam – több
mint ötven esztendő után – a kék útlevelet, s a következő évet itthon is töltöttem meg, nem is.
Mert hívtak mindenüvé: meséljek nekik életem meg egyházam elmúlt félszázadáról. Én meg
mentem boldogan. Így kerültem el Észak-Amerikába is, ahova ’56 után disszidált
honfitársaink egy csoportja hívott meg: Jöjjek el egyhetes Itt is, ott is nyaralásukra konferenciájukra – a Reménység-tavához (Lake of hope), s beszéljek ott Jézusról meg amiről
akarok. A tó Ohio állam magas hegyei közt fekszik. Hogy jutottam oda? A Feri hegyről NewYorkba repültem, onnan meg Buffalo-ba, az ottani magyar piaristák közé. Kocsival vittek
aztán az amerikás magyarok Buffalo-ból az Erie-tó mentén Ohio három milliós városába,
Cleveland-be, s pár nap múltán onnan a tettszínhelyre, a tóhoz. Az Észak-Amerikába
kivándorló magyarok egyik fele ebben a városban telepedik le: Cleveland telefonkönyvében
jónéhányat kell lapoznunk, amíg túljutunk a Kovács, Kovách, Kovach stb. neveken.
Ide vándorolt ki ’56 után Bigi is. Bigi egyébként Reverend Balássy Géza, egyházunk nős
diakónusa és hat gyermek apja. Ő úgy került ki Amerikába, hogy Debrecenben a Szent Anna
templommal átellenben lakott, s 1948-ban érettségizett a piarista gimnáziumban.
Osztályellenség volt szegény, mert apja s testvérbátyja katonatisztként végigverekedte a
világháborút. De osztályellenség volt ő alanyi jogon is: olyan lelkes Bokor-taggá lett, hogy
mikor engem életfogytiglanra ítéltek az elvtársak, neki, mint kisebbnek (csak 190 cm magasra
nőtt), be kellett érnie 15 évi börtönnel – amiből azonban 11-et itt hagyott, szocialista
hazánkban… Nagy jelenet volt, amikor clevelandi előadásomra (késve) megérkezett
feleségével együtt … Abbahagytam a mondatot, mert megláttam az érettségiző diák arcából
rám mosolygó 60 éves öreg urat, felálltam s egymás nyakába borült a két öreg börtöntöltelék.
Persze elmentem a B.G. (Bigi)-portára is, hogy alaposabban megismerkedhessem szintén
hazánkból kivándorolt feleségével, s a már oceánon túl szült hat gyerekkel is. A Reménység
tavánál pedig olyan előadást rittyentettem, hogy esztendő múltán meghívtak az amerikai
magyarok két hónapos körbeutazásra Miamitól Torontóig, Los Angelestől Vaincouverig,
hogy minden amerikai magyarnak elmondhassam, amit hallottak tőlem. Ekkor jártam újra
Bigiéknél, s ez alkalomra Bigi meghívott egy magyar papot is, aki közben Bigi unszolására
elolvasta a KIO-t, s azt állította, hogyha ezt angolul írtam volna, már rég békedíjakat kaptam
volna érte – amit akkor sem hittem nagyon, s ma még kevésbé. Amikor a pap bemutatkozott,
fel kellett kötnöm az állam. Azt mondta, hogy ő Zalotai József. Ismertem a nevét? De még
mennyire!
Zalotai József írt a 70-es években egy cikket a nemzetközi Concilium folyóiratba. Miről?
Nem arról, hogy Jézus nem tanította az eredeti bűnt, de arról, hogy nem is taníthatta, mert az
szöges ellentétben áll Jézus világfelfogásával. Olyan bátor volt ez a cikk, hogy megnyaltam a
szájam szélét: ez már kurázsi! Meg is kérdeztem tőle találkozásunk alkalmával, hogy mért
hagyta ott a washingtoni katedrát, s mért nem publikál tovább. Ezt mondta: Jobb a békesség!
Hogy mit prédikál ő plébánosként az Akron (Ohio) városbeli magyaroknak meg magyarul
nem tudóknak, azzal a kutya se törődik, de ha katedráról mondja, amit gondol, meg a
Conciliumban publikál, abból biztosan baj lesz az egyházi hatóságoknál, Ratzingernél, s ezt
pedig jobb elkerülni… Hát sajnos, ezt a bölcsességet én elfelejtettem megtanulni: mind a mai
napig zöldfülű maradtam, s azt gondolom, hogy aminek igazáról meg vagyok győződve, azt
teli szájjal kell harsognom, hogy mentől többen meghallják. De nem mondtam ezt meg neki –
tudta ő rólam magától is.

Hosszan beszélgetünk Bigi kertjében, s eközben mondja, hogy érdekes, amiket írok a
KIO-ban a templommegtisztításról, de ő nem hisz az egészben: Biztos nem volt
templomtisztítás. Na tessék! S ez most hogy jut eszembe jó tíz év után? Csak úgy, hogy
tegnap volt Nagyböjt harmadik vasárnapja a B-évben, s nekem este hatkor Ady-ligeten a
templommegtisztítást kellett felolvasnom aznapi evangéliumi textusként, s arról prédikálnom.
Zalotai Jóska érveire már nem emlékeztem, de helyettük elmondtam, hogy mért volt képtelen
ötlet Jézus részéről ez a Kodály megénekelte alakítás: És kötélből ostort fonván kihajtá őket a
templomból.
Jézus tudta, hogy vallásának mózesi törvénykönyve szerint a jeruzsálemi templom arra
való, hogy abban áldozatot mutassanak be az Istennek. Ökröt, marhát, bárányt, kecskét meg
különféle szárnyas állatokat. Azt is tudta, hogy a kb. húszezres város nagy ünnepeken tízszer
ennyire duzzad. Mert jönnek a zarándokok Judeából, Galileából s a diaszpórából – az egész
Birodalomterletéről, még azon túlról is. A libát, a bárányt s az ökröt nem vezethetik
madzagon Rómából, Egyiptomból, Kisázsiából vagy Örményországból.. A templomudvaron
csináltak helyet, oda hajtották fel a helybeli kereskedők az állatokat, s a zarándokok
megvásárolták, amit fel akartak áldozni. Láthatta ezt a gyakorlatot gyerekkorától kezdve.
Maga meg a szülei se madzagvégen hozta az állatokat Názáretből. Ez volt a dolgok rendje.
Most meg elővette a karikás ostort, mert Ne tegyétek atyám házát kereskedők házává!
Értitek ezt? Én csak azzal tudom magyarázni, hogy kiborult Jézus. Mondom szebben is:
labilis idegállapotba került. De mitől? Elege lett neki ebből a papipari vállalatból. Ebből az
üzletből. Csak elborította agyát a lila köd: nem lesz ebből a kultuszból Isten Országa soha!
Mennyiszer idézte már Ozeás próféta szavát: Irgalmasságot akarok, s nem áldozatot! Folyik a
papi tingli-tangli, telik a papzsák, pedig az Isten Országa a szegényeké, azok a boldogok, a
gazdagok pedig mennek a pokolba. Reménytelenné válik egy pillanatra Jézus a történelmi
kibontakozásban. Abban, hogy az előkészítő Isten Országa (=Izrael) átmegy a perfektuáltba.
Petőfi nem alkuszik! Eb ura fakó! Ugocsa non coronat! Azaz hogy: Az én házam imádságnak
háza… Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Húz egy vonalat, s aláírja, hogy elég. S már
kavarog a barom – ahogy halljuk a Jézus és a kufárok kodályi kórusműben.
Mi volt ennek a kiborulásnak az apropója, nem tudhatni. Mi háborította fel Jézust abból,
amit egyébként minden nap is láthatott? A szinoptikusok nem magyarázzák. Csak János
próbálja. Egy zsoltárverssel. Ő is tudja, hogy nem magyaráz vele semmit, csak ő az értő szívű
tanítvány. Keres egy idézetet a zsidó imádságos könyvből: Belefáradtam a kiáltozásba,
kiszáradt a torkom, szemem elhomályosodott… érted vállaltam gyalázatot, érted borítja
szégyenpír az arcomat… Mert a házad iránti buzgó szeretet emészt…(Zsolt 69,4.8.10) Hát
megemészti őt a buzgóság és szeretet. Őt, a Názáreti emészti fel. Mert a barom gazdára talál,
az asztalokat helyére teszik, a pénz is a helyére kerül, de ez a kiborulás sokba fog kerülni
Jézusnak. Nem kellett volna kiborulnia. Jézus olyan gyarló volt, hogy nem tudta végigfutni a
pályát kiborulás nélkül.
De hát mindez csak rekonstrukciós kísérlet. Olyan mint a freskók restaurálása. Vagy
sikerül vagy nem. Kitaláljuk, hogy mitől borult ki Jézus, vagy nem találjuk ki. De van ennél
húsbavágóbb kérdés is. Lehet-e Isten Országot csinálni vagy nem lehet? Vagy csak kiborulni
lehet és Golgotára menni? Mintha a történelem válaszolt volna kérdésünkre: Nem kell Isten
Országát csinálni, mert nem lehet. Csak egyházat lehet csinálni, mely őrzi emlékét a nagy
kiborulónak, aki feltámadva igazolódott, s diadalra jutott, hiszen sikerült halálával
kiengesztelni a ránk Ádám-Éva óta a Golgotáig egyfolytában haragvó Atyát. Sikerült, és most
már nyitva a kapu: Lánc, lánc, eszterlánc / eszterlánci cérna / Nyitva van az aranykapu/ Csak
bújjatok rajta! Bújjatok Szent Istvánnal és Bush-hal, akik móresra tanítják a pogány
magyarokat meg a mohamedán irakiakat, akik ragaszkodnak a birtokaikhoz meg az olajukhoz,
pedig az kell a bajor lovagoknak s az amerikai multiknak.

Lánc, lánc, eszterlánc, eszterlánci cérna... De hát az Ember fia Isten Országáról beszélt!
Ne törődj vele! Kinyitotta az aranykaput… Ha ezzel be nem éred, bajod lesz. Akárcsak neki.
Ja hogy Vörösmarty, Petőfi, Ady és József Atilla sohasem fogják beérni az eszterlánci
cérnával? Talán ők – azaz ők is – az Isten egyháza!
Városmajor, 2003. március 24.
Jóska felesége, Évike – miért, miért nem – február 1-én otthonmaradt Sajóörösön, s nem
kísérte el férjét gyémántmisémre. De ott volt a tiszaújvárosi imacsoport Erikástul, akiről sok
egyéb más mellett annyit is lehet tudni, hogy igyekszik napra készen informálni engem
drótpostán. Eszébe jutott tegnap, hogy elküldi nekem a levelet, melyet két hónapja írt
Évikének. Valamennyit ide másolok belőle.
Jóska már biztos elmesélte pesti utunkat. Nagyon hiányoztál! De hiányoztak a többiek is,
olyan jó lett volna egymás mellett ülni és együtt érezni a hatalmas szeretetet. A kápolna egy
templom nagyságú helyiség. Lehettünk ezren vagy még többen. Gondoltunk rád, hogy biztos
előjött volna bezártság érzésed. A kápolna csodaszépen fel volt díszítve, virágfolyosó és a
többi. Gyönyörű látvány és érzés volt…
Aztán elkezdődött a mise! Gyurka bácsi bevonult 12 tanítványával, akik a Bokor
közösség minden generációját képviselték. Köztük volt Teri néni, Öcsi bácsi, a többieket
nem ismertem. Mise elején egy piarista pap felolvasta a pápa üdvözlő sorait és egy másik
vatikáni főméltóság Gyurka bácsit hosszabban dicsérő sorait. Nagyon örültünk nekik !
A misén jó sokat énekeltünk, csudaszép dalokat. Aztán Gyurka bácsi jött és elkezdte
"mondókáját". Nagyon aranyos volt, többször is mondta: "mindjárt vége lesz". Ilyenkor jókat
derültünk, szinte családias légkörben. Hogy miről beszélt? Hát olyan gyurkabácsis dolgokat
mondott, amilyeneket már régebben is hallottunk/olvastunk tőle. Vagy csak hasonlókat: hogy
igyekezzünk egy gyomrot megtölteni és másik gyomrunkra valót inkább ajándékozzuk oda egy
üres hasnak. Isteni volt hallgatni!!!
Aztán következett az a rész, amikor azt mondjuk : kérünk Téged, hallgass meg minket!
Először Gyurka bácsi mondta el az ő könyörgését, amiben megköszönte az elmúlt 60 év
minden mozzanatát teljes részletességgel – jókat is és rosszakat is. Megköszönte a börtönt, az
utána jövő szegénységét, és megköszönte az "új" testvéreit is akiket még csak egy-két éve
ismer… és akik imacsoportokat alkotnak – szóval teljes részletességgel mindenért hálát adott.
– Nagyon megható volt, szem nem maradt szárazon.
Utána jött a 12 tanítvány és még mások is, köztük egyik fiú testvére, aki szinte gyerekkori
emlékeit is felidézte. Elmondták hosszú mondatokban könyörgésüket. Számomra ettől még
szebb lett a mise.
Áldozásra papok lepték el a kápolnát és szép nyugodtan és viszonylag hamar mindenki
hozzájutott a Testhez. Gyurka bácsi ezüst, arany és immár gyémánt miséje áldásszövegével
áldott meg minket: Kezem feltevése által áldjon meg benneteket az Örök Szeretet:
világítsatok Vele az emberek között, hogy rólatok Rá ismerjenek! Amen. Akinek eddig száraz
volt szeme, az most papírzsepi után kutatott.
Utána mindenki kezébe került egy-egy gyertya és ezek égő lángjai mellett énekeltünk és
megáldottuk Gyurka bácsit: Áldjon meg Téged az Úr…, majd mindenkinek egy pohár
bor/üdítő termett a kezében, és Zénó köszöntője után be is nyakaltuk. Finom volt, drága
Jóskánk kimaradt a tokajiból.
Utána oda lehetett menni Gyurka bácsihoz 1-1 percre egy kis puszi halmazt begyűjteni.
Csak annyit tudtam motyogni, hogy eddigi életem legszebb miséjét hallottam és hogy
köszönöm szépen. Nagyon örült négyünknek és mondtuk, hogy mindannyiunk ölelését és
pusziját is magunkkal hoztuk.

Az első sorok között ott ült Göncz Árpád is feleségével, de túl hamar kimentem a
folyosóra és utólag tudtam meg, hogy Jóskáék még Árpi bácsi puszijával is gazdagodtak.
Háát ilyet?!!? Irigykedtem is rendesen – szeretettel.
Hazafelé és még most vasárnap is teljesen hatása alatt vagyok az átélt élményeknek.
Örülök, hogy elmentem. Köszönöm szépen. Legyen szép napod, puszi! Erika.
Városmajor, 2003. március 25.
Beszámoltam róla, hogy február 1-én kaptam Bokor-testvéreimtől ajándékba egy
Emlékkönyvet. Többször végiglapoztam már, de valósában még nem dolgoztam fel. Nő is az
anyag,: a lapzárta után érkezőket, csak berakom a kötet végére. Ilyen a családi köszöntő is,,
mely Emil szavait követte. A fiú testvéré, melyről megemlékezett Erika levele: Imre öcsémé.
Babuci, Lívia testvéreink és a nagycsalád valamennyi tagja nevében is sok szeretettel
köszöntelek. Nekem különösen kedves visszagondolni élethivatásod indulására, mert 1936ban – hat éves koromban – rögzült bennem első gyermekkori élményem, amikor szüleinkkel
a váci noviciátusba kísértünk. Innen ívelt az a több mint 66 év, ami alatt szeretettel és nem kis
büszkeseggel kísértem figyelemmel eseményekben gazdag, de nagyon kemény életutadat.
Csodáltam hitedet, küldetéstudatod, az „egy ügyért" elkötelezettséged, meg nem alkuvásodat.
Meg kell mondanom azt is őszintén, hogy néha úgy gondoltam, hogy kicsit túlságosan is
szigorú vagy a Téged körülvevő világgal szemben, de az igazság az, hogy önmagaddal
szemben mindig sokkal keményebb és szigorúbb voltál.
Nagyon sok emlék fűz Hozzád: kisdiák koromban a latinból korrepetálásod; kamaszkori
gondjaim, első szabadulásod a börtönből, és vég nélkül tudnám sorolni a testvéri
kapcsolatokon is túlmenő fogódzókat. Mindezekért szeretnék köszönetet mondani Neked!
Mikor ezeket a gondolatokat összeszedtem, eszembe jutottak egykori rendtársad és nekem
is nagyon kedves papköltőnk, Sík Sándor egyik versének befejező sorai, amelyeket Te is
elmondhatnál: Megyek, megyek az alkonyati fényben, / Piros reményben, / Előre tárva két
karom. / Mit bánom én, ha nő az árnyék! / Mindent, mindent, ami rendelve vár még / Fiatal
szívvel akarom.
Időközben megjelent a Bécsi Kirche In márciusi száma, és benne a kolofónban a hű barát
és főszerkesztő, Schermann Rudi nagyon szép megemlékezése: Évforduló címmel, melynek
fordítása megjelent már a Koinónia áprilisi számában, de olyan szép, hogy a Napló is
megérdemli őt.
A kereszténység a maga tisztaságában a legtöbb ember számára fogyaszthatatlan,
élvezhetetlen. Fel kell hígítani. Legalábbis így tanítja a történelem, amelyben a kereszténység
kiváltképpen a könnyített változatban található meg. Csak edzett keresztények, hitben erőteljes
természettel képesek a kereszténységet hígítás nélkül megélni. Ezek egyike Dr. Bulányi
György, aki Budapesten, február 1-én ünnepelte gyémántmiséjét, 60 éves papi jubileumát.
A nagy piarista kápolna, az egyetemtől visszakapott régi rendházban, dugig megtelt, a
szomszédos helységekkel és a folyosóval együtt. Több mint 700 résztvevő, köztük a volt
köztársasági elnök Göncz Árpád feleségével hallgatták meghatva a 84 éves, csodálatos
fiatalosságban megmaradt hitvallót, akit 1943-ben szenteltek, aki két évvel később,
Magyarország orosz megszállása után már elkezdte a bázisközösségek szervezését, és ezzel
megalapította a Bokor lelkiségi mozgalmat. 1952-ben letartóztatják, 10 évet börtönben tölt,
azután szállítómunkásként dolgozik. Eközben megírja „Keressétek Isten országát” c. főművét,
amelynek kéziratos példányait 1970 óta ismerjük, és vezeti illegális bázisközösségeit. A
kommunisták nyomására saját hittestvérei Lékai bíboros vezetésével eretnekséggel vádolják
meg. Mivel a Bokor mozgalom radikális keresztényei megtagadják a katonai szolgálatot,
letartóztatják őket. Ekkor a mozgalom papjait, mint felbujtókat a hierarchia
kényszernyugdíjazza. Bulányit magát 1982-ben eltiltják a templomi szolgálattól. Csak 1997ben, sok évvel a fordulat után vonják vissza a vádat.

Együttérző üdvözletében a piaristák generálisa, Joseph Maria Balcells azzal vigasztalja
rendtársát, hogy már a rend alapítóját, (az időközben szentté avatott) Kalazanci Józsefet is
üldözték saját hittestvérei.
A mély benyomást keltő szentmise után a Bokor képviselői mondtak köszönetet annak a
férfiúnak, aki Jézus üzenetével adott nekik erőt és életüknek értelmet, aki egy emberöltőn át
lelkesítette szívüket.
A diktatúra ma már történelem. Az akkori legyőzött mára győztessé vált: Devictus vincit.
Ilyen az eredeti tisztaságában megőrzött kereszténység ereje. A hivatalos egyház képviselői
távol maradtak. Nem csoda, hiszen a hitvallók furdalják a lelkiismeretet.
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Amikor én az ántivilágban, közel 70 esztendővel ezelőtt piarista kispapkodtam, volt
nekünk Pesten egy házi orvosunk, aki révén betegszobára lehetett kerülni, ami már nem is
emlékezem, hogy milyen előnyökkel járt. Már éppen nagyon ritkán kezdtem gondolni rá,
amikor is megjelenik pár évvel ezelőtt a Szellemi Búvároknál tartott szemináriumom egyik
találkozóján, egy gyengén őszülő artisztikus külsejű férfiú. A szokásos bemutatkozás során
elmondja, hogy Perémy Gábornak hívják. Mire én – Kispap koromban a piaristák pesti
háriorvosának is ez volt a neve. Mire ő – Az édesapám volt.
Innen kezdve gyorsan felpergett a barátságunk. Ennek összes állomását el nem mondom.
Csak azt árulom el, hogy a Koinónia németből, olaszból, franciából fordított cikkei végén
található ford.: –y –r – őt takarja. Takarta eddig, de nincs több takaró. Ő is írt valami nagyon
szépet a gyémántmisémről, amit csak az Emlékkönyv végébe rakhatok. Címe: Megkésett
köszöntés. Ezt is ideírom.
Mi lehet elmondásra érdemes most, ünneplés után? Mi lehet az, ami nem mondatott el a
maga rendes idejében, de mégis érdemes az elmondásra?
Hallottam köszöntőket − hivatalosoktól, a leghivatalosabbaktól, családtagtól, sorstárstól,
hűséges tanítványoktól és követőktől, csodálóktól, felnőtt és nagy utakat bejárt egykori
tanítványoktól, meg a tanítványok és barátok tanítványaitól… Láttam és hallottam – és most
hozzálátok, hogy megírjam a távolállók és az elmaradók köszöntését. Igen, Gyurka bácsi,
köszöntenek a távolállók is. A távolállók, akik sohasem készültek a vértanúságra, sőt,
lapítottak és sunyítottak már akkor is, amikor szagát vették, hogy ezek bizony szoktatják
elméjüket (ha ugyan lehet) a dologhoz…
Azok, akik szenvedték és viselték a maguk keresztjét, de nem akarták gyermekeiket éretlen
korban avatni kereszthordozókká…
Azok, akik Tőled és Tieidtől tanultak élni, hanem aztán az elbocsájtó szót kérték
Mesterüktől, hogy szólna így őhozzájuk: Menj, hited meggyógyított Téged…
Azok, akik maradhattak volna a Hazában egy börtön második félidejére, és nem
maradtak... Azok, akik tűrhették volna Veled a Kajafás packázásait, és nem tűrték...
Akik hallgatták a szerzetesi szigorúságra szólító prófétálást, és nem követték azt...
Akik maguk is Kajafásoddá lettek, hiszen ismerték az igazságot, akár Te magad ...
Akik látható hősiesség nélkül is vállalható egyházat kívántak maguknak, gyermekeiknek, a
rájuk bízottaknak…
Akik imádkoztak a börtönbe készülőkért, de az volt a boldogságuk, hogy nekik nem kellett
ővelük együtt készülniök…
Akik az eljövendő Ország hírét, jelét, kapuját és kezdetét nézték az Egyházban
rendületlenül, és ha láttak botránkozni valót benne, lábukat se billentették attól…
Azok, akik botránkoztak az Egyházon, és elfordították fejüket, hogy ne is lássák többé…
Azok, akik fölborítanák az Egyházat, hogy többé ne találjanak botránkozni valót benne…
Azok, akik mindhalálig dolgoznának benne, hogy Isten Országa növekedjék benne…
Azok, akik kívülről dolgoznának rajta, hogy Isten Országa végre helyet kapjon benne…

Azok, akik hazamentek, hogy a megígért Országot éljék és áthagyományozzák azt
övéikre…
Köszönjük a kész szívet a pályakezdésben, köszönjük a fáradhatatlan buzgólkodást a
félelem ellenében, köszönjük a hűséget a megpróbáltatásban, köszönjük a hűséget a testi és a
lelki szenvedésben, köszönjük a hűséget népünkhöz és földünkhöz, köszönjük látható szerzetesi
éltedet a szerzetesközösségen kívül, köszönjük a munkás ember tudósi munkáját, köszönjük a
vasárnapi pap vasárnapi munkáját, köszönjük, hogy megálltál vádak és indulatok között,
köszönjük, hogy nem vádoltál a vádlókkal és nem provokáltál a provokálókkal, köszönjük,
hogy kívántál mindenkinek mindene lenni, és köszönjük, hogy nem próbáltál mindenkinek
mindene lenni. Azok közül jöttem, akik élték és elfogadni akarták egy másik magyartanár
jajkiáltásait, azokat a kiáltásokat, amelyek Az a szép fényes nap, Kiálts, város! és Macskák
éjszakája címen szóltak színpadjainkon. Igen, úgy éltem és úgy jár fele eszem, ahogy Szabó
Magda megírta. Most megköszönöm eszem másik felét, köszönöm, hogy másik lehetőséget is
kínál hazám.
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Nem kerültek be az Emlékkönyvbe a levelek sem, melyek természetesen hozzám
érkezvén kívül maradtak a könyvön, mely mégis a meglepetés-ajándék műfajba tartozik. Ha
püspök nem is jött el a gyémántmisémre, de gratuláló levelet a meghívóra írtak sokan. Ha
hiszitek, ha nem tízen is. Úgy éreztem, hogy az egyik levélre reflektálnom kell. Ide másolok a
levélből annyit, hogy ne lehessen felfedezni a szerzőt. … Gyurka Bácsi, a Mester nyomán a
szenvedésből tanultál engedelmességet, gyengeségedben mutatkozott meg Isten ereje. Nem
kívánhatok és kérhetek mást számodra, minthogy Mesterünket, Jézust követve, hűséges
tanítványaként tudj megbocsátani az ellened vétőknek, bármely oldalon vagy sorban is álltak.
Ha szívedben teljes ez a kiengesztelődés, boldog vagy és szabad. Isten országában mindig a
kisebb a nagyobb, az utolsó az első, a szolgát ültetik asztalhoz és annak bocsátanak meg, aki
maga kér először bocsánatot. A kiengesztelődött tud maga is kiengesztelődést közvetíteni. Ezt
a kiengesztelődést kívánom Neked és mindnyájunknak…
Tudjak megbocsátani, legyen szívembe teljes a kiengesztelődés, kérjek először én
bocsánatot! Ezen már ne múljon az idei kavicstermés. Miképpen mi is megbocsátunk az
ellenük vétőknek… igazán szívesen nyakába borulok mindazoknak, akik az állami és egyházi
elítélésemen dolgoztak. Hiszen olyan rég volt már. Több, mint 50 éve az egyik; több, mint 20
éve a másik. Nem lehet örökké haragszom rád-at játszani. De kiktől kérjek bocsánatot? Hát
akiket megbántottam. Tudva és akarva bántok meg valakit, azonnal bocsánatot kérek. Nem
veszem észre, hogy megbántottam valakit? Szól ő maga, vagy más, hogy Gyurka, már megint
belelovagoltál valakibe. Ahogy kapom a valakit, mindjárt bocsánatot kérek.
De ezt – feltehetően – ez a püspök is tudja rólam. A püspök alighanem kigondolt
valamit. Valamit, amivel el lehetne ezt a személyemmel kapcsolatos valóságos ki-nemengesztelődést mozdítani a holtpontról. Meg kell kérdezni tőle, hogy mire gondolt. Kitől,
kiktől kérjek bocsánatot, s miért kérjek bocsánatot. Levélben nem írhatom ezt meg. A téma
kényesebb ennél. Megszületett a megoldás. Lakik a püspök közelébe egy Bokor-pap, s jóban
vannak egymással. Megkérem őt, ugorjon már fel hozzá, s kérdezze meg, hogy mire gondolt.
Örömmel vállalja, s ugrik. Pát hét múlva kérdem őt, hogy mit végzett. Elmondja, hogy a
püspök nem gondolt semmire. De van neki egy értő, Bokrot s Bulányit értő szívű barátja, s
igyekeztek fogalmazni gyémántmisémre valami szépet.
S most itt állok megfürödve. Mennék bocsánatot kérni ahhoz, akihez kell. De nem tudom,
kihez menjek? Mennék bocsánatot kérni, csak azt nem tudom, hogy miért kell bocsánatot
kérnem. Kasza László ezt írta 1997 szept. 23-án a Népszavában: Bulányi atya tévedett. Nem
abban, amiért 1982-ben a MPK megvonta tőle a nyilvános papi tevékenység jogát, hanem
abban, hogy neki is háromszázötven évet kell várni a rehabilitálására, mint Galileinek. Nem

kellett. A hetvenkilenc éves piarista szerzetes alig több mint tizenöt év után visszakapta
jogait. Alleluja…
S most írnám én is a Népszavában, de csak a Naplóban írhatom: Kasza László tévedett.
Papírosom van csak arról, hogy visszakaptam a jogaim. Miként a valdiaknak. Hirdethetik ők
is az evangéliumot, de csak az egyházközségek határain kívül. Nincs ilyen terület. Ahol az
egyik egyházközség véget ér, ott kezdődik a második. Az elválasztó vonal vastagsága nincs
egy milliméter sem. Az ezredrésze sem. Nincs kiterjedése. Egyelőre a 350 évből már 20 év
letelt, s nem rehabilitáltak csak papíron. De ezt még megemlíteni is kényes, kínos és
ünneprontó. Nem elég nekem, hogy tíz püspök megköszönte nekem, hogy meghívtam a
gyémántmisémre? Bizony nem! A piarista kápolna a piaristáké. Egzemt Rend vagyunk. Ez
annyit jelent, hogy ki vagyunk véve a püspöki joghatóság alól: egyházjogilag a piarista
kápolnában mondhattam volna már az aranymisémet is, amikor a korlátozó intézkedések még
érvényben voltak. A piarista kápolna nem püspöki focipálya. A püspöki székesegyház, vagy
bármelyik plébániai templom – a püspöki focipálya. Ide kellene valamelyik püspöknek
meghívnia még a 350 esztendő letelte előtt, mert amíg a püspökök nem mozdulnak, addig a
maguknak jót akaró plébánosok nem kezdeményeznek semmit. Mozduljatok már püspökök,
hogy igaza legyen Kasza Lászlónak!
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy leány. Kicsit régen volt, s ma már nincs
közöttünk ő vagy tíz esztendeje. ’49 nyarán ismertem meg. Akkor 18. évében járt. Egy
lelkigyakorlaton találkoztam vele hetvened magával. A már államosított katolikus
lányiskolák tanárai gyűjtötték őket össze az egész országból. Nyolcnapos lelkigyakorlatra. Ez
már illegális és földalatti volt. Nyolc napon keresztül nyomtam nekik a kakaót, a sódert,
ahogy tellett tőlem. Harminc éves voltam. Azt se tudom már, ki bízott meg vele. S vették a
lapot. Kisközösségek születtek ebből a lelkigyakorlatból. Ő is ott volt. A leány, akiről most
nem én fogok énekelni. A napokban vizsgaelnöke voltam egy három éves tanfolyamnak,
amelynek eredményeképpen tizenévesek fogják felvenni húsvétra a Jézus rendelte
szentségeket. A Bokor harmadik nemzedékét vizsgáztattuk. A vizsgázók majd felét – a leány
unokái tették ki.
Ezelőtt 45 évvel a leány megírta a fia keresztapjának, Miklósnak Márianosztrára, hogy
született egy bronzhajú lánya is. Miklós nem volt velem egy zárkán, s értesülését a rabok
körsétáján szerette volna közölni velem. Majdnem lebuktunk ebben az illegális
kommunikációs akció-kísérletben. Mért mondom ezt? Csak azért, mert a bronzhajú írt valamit
a gyémántmisés emlékkönyvbe a lányról, aki egyszer volt, hol nem volt. Nem kérek engedélyt
tőle a leközlésre, mert teljes homályban hagyom, hogy ki a leány és ki a bronzhajú.
Drága Gyurka bácsi! Az elmúlt héten Anyu iratait rendezgettem. Jólesik nekem időnként
átolvasgatni a tőle ittmaradt gondolatokat… Volt néhány ember, akinek hozzá írt leveleit,
kártyácskáit, följegyzéseit rendre elrakta. A Te neki írt gondolataid is nagy becsben voltak.
Így aztán az első, amit meg szeretnék köszönni Neked, az a szeretet és barátság, amivel Anyu
mellett álltál! Egyszer ezt mondta nekem: Gyurka volt az egyetlen ember, aki megpróbálta
rendbe tenni a házasságomat. Biztos vagyok benne, hogy az ö 73-as föltámadásában Neked
is nagy szereped volt. Te is segítetted, hogy ne adja föl, mert szükség van még rá itt, evilágon.
Ezután még több, mint húsz évig velünk volt. Fölnevelt bennünket olyan enyhe-benyhe
módon, Tudom – veled sokszor viccesen meg nem is mindig viccesen harcolva – de
besímogatott bennünket a Tőled tanult eszmékbe. Házasságkötésünket is megérte, és
bebizonyította, hogy egy anyós is tud csudajó kapcsolatban lenni menyével és vejéval.
Ringatta, szeretgette, nevelgette minden unokáját, bár a kicsi Sárának már nem sok jutott.. S
bár tudom, Te úgy készültél, hogy Te leszel az előre menő, a helykészítő, a Mennyei Atya ezt
másképpen akarta.

Kapcsolatom veled két nagy időszakra osztható: Anyu halála előtti és utáni szakaszra.
Anyu életében szinte észrevétlenül voltál az életem része. Gondolataid, Isten-képed – néhány
nagyon meghatározó és jelentős lelkigyakorlattól eltekintve – Anyu tolmácsolásából
ismertem. De az elmúlt tíz esztendőben hónapról-hónapra találkoztunk. Nagyon köszönöm
Neked ezeket a találkozásokat Hiszem, hogy nem véletlenül kellett itt maradnod. Ámulva
nézem munkabírásodat és azt az állhatatosságot, amivel szenvedélyesen kutatod Isten
szándékát és életünk értelmét. Van még dolgod jócskán, hiszen az élet mindig újabb és újabb
kihívásokról gondoskodik.
Alig tudom leplezni meghatódottságomat, amikor látom, hogy a gyermekeim milyen nagy
örömmel mennek Hozzád misére, közösségbe, görög tanfolyamra, jegyes oktatásra. stb.
Tudom, hogy a gyerekek jövőjével kapcsolatban sok minden lényeges dolog eldől itthon, de
tudnod kell, hogy nagyon sokat segítettél (és segítesz!) nekünk világlátásuk, jövőképük
kialakításában. Köszönöm a humorodat, kedvességedet és türelmedet legfőképp, amikor
elviseled tehetségtelenségemet a kártyában.
Mit is kérhetnék számodra ezen a szép ünnepen? Azt a legnagyobb kegyelmet kérem neked
a Jóistentől, hogy életed utolsó pillanatáig tiszta fejjel, a Tőled megszokott értelemmel tudd
képviselni a lelkünk mélyébe írt, de oly kevesek számára érthető igazságot.
Örök szeretettel: a bronzhajú lány.
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Testvéreim! ma, Nagyböjt negyedik vasárnapján misénk első olvasmányát lecseréltem az
elmúlt hét csütörtökének leckéjére, a hallott Jeremiás-szövegre: Mert nem égő és véres
áldozatokról beszéltem őseitekkel… hanem ezt parancsoltam nektek: Hallgassatok az én
szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. De nem hallgattak és nem
figyeltek rám… hátukat fordították felém, nem arcukat. Amikor elmondod nekik mindezt, nem
fognak hallgatni rád. Azért ezt mondd nekik: Ez az a nép, amely nem hallgatott Istenének, az
Úrnak szavára (Jer 7,22-28).
Ha a vasárnapi mise evangéliuma valaki számára annyit jelentene, hogy Jézus mondásai
hallhatók benne, akkor a mai vasárnapon nincs evangélium, mert amit evangélium címén
felolvasunk, azt az evangélista, János nem adja Jézus ajkára; a maga nevében, a maga
szakállára mondja. Ennek következtében ma nincs Jézus ajkáról hallható szövegünk, amely
szemünkben eleve übereli a többi olvasmányt. Ha így állnak a dolgok, itt az ideje, hogy
foglalkozzunk végre, és legalább egyszer, a mise mind a három szövegével.
A második és a harmadik olvasmányt a mai napra szövegek adják. Az első olvasmányt
azért cseréltem le a csütörtöki Jeremiás-szövegre, mert jól folytatja, amit egy hete
templomtisztítás címén mondottam. A szöveg magyarul beszél: Istennek nincs szüksége
áldozat-bemutató vallásos cselekményeinkre. Isten többet akar: azt, hogy hallgassunk
szavára; hogy egész életünk álljon Isten szolgálatába! Legyünk az Isten népe, ő meg a mi
Istenünk! Erre a prófétai, zsidóul Isten akaratát tolmácsoló szövegre – hátát fordította a zsidó
Isten felé, nem az arcát. Mutatta be az égő és véres áldozatokat. Nem Istenre figyelt, csak
vallásos volt. Ez a Jeremiás – újra mondom – magyarul beszél, azaz lehet őt érteni.
Nem mondhatom el ezt már a második olvasmányról. Arról, amit Pál nevében írt Efezusba
a keresztényeknek valaki a Jézus utáni második vagy harmadik nemzedék szerzői közül.
Nem Pál írta e levelet, csak Pál nevében írták – a szakemberek számára ez egyértelmű. Sorba
veszem a részlet (Ef 2,4-10) állításait.
– Bűneik miatt az efezusi keresztények halottak voltak – nyilván lelkileg.
– De Isten nagyon szeretett őket és élőkké tette őket – Krisztussal együtt.
– Úgy tette ezt Krisztussal együtt, hogy a lelki halálból feltámasztotta őket.
– Isten megmentette az efezusi keresztényeket.
– Azaz megkegyelmezett nekik.

– Az efezusi keresztények ennek folytán most Krisztusban vannak.
– Az égieknek, Krisztusnak meg nekik Isten ülőhelyet szerzett a mennyben.
– Isten ezzel meg akarta mutatni kegyelmének gazdagságát.
– Istent erre a kegyelmezésre-megmentésre irántuk táplált jósága indítja.
– Kegyelme és jósága Jézusban található (Benne mutatkozik meg nekünk?)
– Megmentődésük annak eredménye, hogy Isten megkegyelmezett nekünk.
– Megmentődésük a hit által történik.
– A kegyelmezésnek is, a mi hitünknek is, szerepe van megmentődésükben?
– Semmiképpen, mert megmentődésünk nem mimagunktól van.
– Megmentődésüket Isten ajándékba adja nekik.
– Megmentődésük nem tetteink következménye.
– Ha az volna, akkor dicsekedhetnénk: Üdvösséget szereztünk magunknak!
– Minket az Isten alkotott.
– Minket az Isten Jézusban teremtett. (Mit jelent ez?)
– Azért hozott létre bennünket, hogy jó cselekedeteket végezzünk.
– Isten előre elkészítette a mi jó cselekedeteinket. (Mit jelent ez?)
– Azért tette, hogy mi ezekben forgolódjunk életünk folyamán.
Első megállapításom: nemigen értem ezeket az analitikus tételeket. Második
megállapításom: az a valószínű, hogy nem azért nem értem őket, mert buta vagyok. Harmadik
megállapításom: azért nem értem, mert hasra-ütős (értsd: igazolatlan) és ellentmondó
állításokat tartalmaz a szöveg. Igazolatlan meg érthetetlen, hogy Isten előre elkészíti az én
jócselekedeteimet. Ellentmondó: minek strapáljam magam jócselekedetekkel, ha egyszer
ajándékba kapom az üdvösséget? Ha a jócselekedeteim fejében kapom az üdvösséget, akkor
nem ajándék az üdvösség, hanem bér, jutalom, ahogy Jézus példabeszédeiben mindig fizetség,
ha bőséges is: Kicsiben hű voltál… Menj be urad örömébe!
Jeremiás szövege arról tudósít, hogy hallgatni illenék az Istenre. Ez a szöveg arról értesít,
hogy egy végtelenül nagy úr kegyelemből rendbe tette az efezusi és más keresztények
szénáját. Kegyelemből, s nem annak következtében, hogy teszünk is valamit érte. Ennek a
nagyurak világából való amnesztia-gyakorlásnak mindenképpen köze van Jézushoz, akit Isten
feltámasztott a halálból. Az amnesztiának pedig köze van hitünkhöz, mellyel elhisszük az
amnesztiát. (Mért higgyük el, ha egyszer nem értjük?) Mindezeknek végül majd közük lesz
egy vallásos cselekménysorhoz (keresztség, szentségek), amely megfelel a jeremiási égő és
véres áldozatnak, amire Jeremiás szerint Istennek nincsen semmi szüksége. Azért nincs, mert
ahelyett csináljuk, ami a dolgunk. Mi a dolgunk? Hallgatni Istenre.
Ezek után vessünk még egy pillantást a harmadik szövegre is (Jn 3, 14-21). Nem Jézus
mondja a szöveget. Nem Nikodémusnak mondja, akivel az előző versekben beszélget. Az
evangélium szerzőjének, Jánosnak megállapításait tartalmazza a szöveg, melyeket nem ad
Jézus ajkára. Ezt a szöveget is mondatonként értelmezem.
– Fel kell kerülnie Jézusnak a keresztfára, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, s legyen örök
élet! – Hát neem!!! Ha nem végzi ki őt az urak-főpapok világa, s én e kivégzés nélkül is
hiszek Jézusban, azaz elhiszem neki, hogy a szeretetre kell rátennem az életem, nem a
gyilkolásra, nem a hatalomra, nem a többet-birtokolásra, s akkor nem veszek el, akkor
országbeli életet élek, akkor van örök életem. Ha azonban a hit Jézusban azt jelentené, hogy
halálával Jézus kiengesztelte az Atyát, hogy halálával-áldozatával eltörölte az eredeti bűnt,
akkor egy még hatalmasabb neeem szót kell kiáltanom, mert Jézus Istene nem sértődős
öregúr, nem egynek a vétkéért mindenkire megharagudó zsarnok, hanem a tékozló fiú papája.
– Odaadta az emberek iránti szeretetében az Atya a fiút, hogy el ne vesszünk s legyen örök
életünk. – Újból nem és nem. Nem adta oda a golgotai keresztre őt, csak elküldte hozzánk. És
annak a reményében, hogy a Fiát meg fogjuk becsülni. A Fiát meggyilkoló szőlőmunkásoktól
pedig Isten elveszi a maga országot Akik nem gyilkolják a Fiát, hanem megfogadják szavát,

azoknak örök életet ad – annak ellenére, hogy a főpapok meggyilkolták a Fiát, nem pedig
annak következtében. Tehát két esetben ad a Fiúra hallgatónak Isten örök életet: ha
meggyilkolják őt a főpapok, s ha nem.
– Azért küldte a Fiát, hogy megmentődjünk általa. – Úgy tudunk megmentődni általa, hogy
elhisszük neki, hogy az Isten szeretet, s nekünk is szeretnünk kell. De a világ kezdete óta
mindig is megmentődtünk. Jézus előtt évmilliókkal is, mert Isten nem hagyott bennünket
kétségben a megmentődés útjáról: a szeretet által mentődünk meg. Ha bárki a szeretetet
hirdeti, mondhatjuk éppen, hogy általa mentődünk meg. Általa, mert ő a szeretetet tanítja. De
valójában nem egy személy által mentődünk meg, hanem a szeretet magatartása ment meg
minket, mely magatartásra általában személyek okítanak minket, pl. anyánk s apánk.
– Azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy megmentse, s aki nem hisz Fiú nevében, annak már
régen rossz. – Hát megint egy nagy nem. Mindhárom szinoptikus hozza, hogy lehet Jézus
nevét káromolni, és megbocsáttatik neki. Csak a Lelket nem lehet káromolni, mert az soha
nem bocsáttatik meg. A Lélek pedig elérhető az ember számára a sok százezer éves múltban,
és elérhető a jelenben is – bármely, kultúrában (nem-keresztényben is) felnövekvő ember
számára is. Akkor is elérhető, ha soha nem hallott Jézusról. S akkor is elérhető, ha csak
rosszat hallott Jézusról. Rosszat, mert egy keresztény kultúra deformálta Jézust
fogyaszthatatlanná számára. A Lélek pedig azért elérhető mindenképpen, mert velejár a
természetünkkel. Lehetetlen, hogy azt halljuk belülről, hogy jogunk van kiváltságainkhoz,
előnyeinkhez. Az mentődik meg, aki hallgat a bensejében hallható hangra, s már vissza is
értünk Jeremiáshoz: hallgassatok az én szavamra! A bensejünkben hallható szó az Isten
szava. Nagy és elhallgatott témája ez a jézusi tanításnak. Nemcsak Máténál, Márknál,
Lukácsnál találjuk meg, hanem még a Tamás evangéliumban is. Továbbfejlesztett formában
és így – Jézus mondta: Aki az Atyát káromolja, megbocsáttatik neki, és aki a Fiút káromolja,
megbocsáttatik neki, aki azonban a szent Lelket káromolja, nem fog neki megbocsáttatni, sem
a földön, sem az égben (44).
S még egy a mai evangélium megállapításaiból: Az emberek jobban szeretik a sötétséget,
mint a világosságot. – Hát ez kifogástalan megállapítás. Nem régiben voltam egy
csoporttalálkozón, amely egyhangúlag megállapította, hogy teljességgel tehetetlenek vagyunk
az Isten Országa megcsinálásában. Azaz fogalmunk sincsen arról, hogy mit is kellene
csinálnunk annak érdekében, hogy ez a Nato meg Bush meg Al-Caidák által meghatározott
világ más legyen, mint amilyen. Utaltak rá, hogy magam sem tudom megmondani, hogy mit
kell csinálni. Hallgattam. De ez a hallgatás nem jelentett beleegyezést. Most nem hallgatok.
Utólag nem hallgatok és mondom: Jézus tudta, hogy egyet azért lehet mindenképpen csinálni
az Isten Országa érdekében. Csak a végeredményét mondom. Nem öngyilkos lett, hanem a
főpap végeztette ki. És mit tett az Isten Országa érdekében? Életközösséget hozott létre 12
sráccal az Isten Országa magvalósítása érdekében. Amíg csak odáig terjed a gondunk, hogy
kibírjuk a feleségünket magunkat felkötés nélkül vagy inkább felkötjük magunkat, addig
teljes érvényben van a megállapítás, hogy jobban szeretjük a sötétséget, mint a világosságot.
A prédikáció summája: Hallgassunk Isten szavára! S kérdezzük meg magunktól: amíg
otthon maradunk, a fenekünkön ülve, telhetik-e tőlünk valami? Jézus is azzal indult a főpap
rendelte, golgotai halál elébe, hogy becsukta műhelyét, hogy szert tegyen 12 tanítványra.
Olcsóbban mi sem juthatunk Golgotára. Ezt üzenem. Nem hallgatok. A fülészeten vállalnak
fülmosást is. De ez aligha segít.
Városmajor, 2003. március 30.
Mi fán teremnek a keresztény értékek?
A rendszerváltozás óta, érthetően, nem kevesen igényelnek hangot és teret maguknak – a
keresztény értékek, egyáltalán a keresztény kultúra nevében. Érthető ez, hiszen az elmúlt
közel félszázad diktatúrájának eszmeisége ezeket tagadva és elnyomva kívánt építkezni.

Ebben a pillanatnyi és egyúttal történelmi szituációban a szóban forgó kereszténység
képviselői végzetes és történelmi következményű hibát követhetnek el, ha nem tudatosítják
magukban, s nem veszik komolyan harcaik során, hogy a keresztény szó az a melléknév, mely
Krisztushoz, azaz Jézushoz tartozót jelent. Amennyiben a szóban forgó kereszténység
képviselői függetlenítik magukat Jézus örökségétől, akkor érthető, ha beérik vesztett pozícióik
visszaszerzésének feladatával. Ha viszont Jézus üzenetének képviselői és mozgalmának
folytatói kívánnának lenni, akkor pozícióik visszaszerzése mellett – és talán inkább azt
megelőzően – szembesülniök kellene eggyel és mással.
A marxizmus kritikájának erkölcsi alapjai
Mindenekelőtt azzal a kérdéssel kellene szembenézniök, hogy minek következtében
juthatott a materializmus eszmeisége sajátosan keresztény kultúr-területen, Európában, olyan
helyzetbe, hogy diktatúrát tudott kiépíteni a maga számára. 1952 őszén az ÁVO Fő utcai
börtönében két hónapon át napi tíz órában folyt a kihallgatásom. Ütöttek? Nem. Gyaláztak?
Ez sem volt jellemző.
A Szakolczay-féle Páter Bulányi c. könyv tartalmazza a harminc évvel későbbi
Jegyzőkönyveket, melyeket az 1981-82 évi kihallgatásaimról vettek fel; de nem az ÁVO-n,
hanem immár a Lékai bíboros elnöklésével lefolytatott egyházi, inkvizíciós peremben. Ez
alkalomból sem ütöttek (az inkvizíció klasszikus századai immár elmúlván), csak nem voltak
hajlandók tudomásul venni (a klasszikus századokhoz híven), hogy a jézusi örökséget akarom
képviselni. Nem érdekelte őket ez a szándékom; csak az, hogy vallok-e különféle és
értelmünket nemegyszer meghaladó tételeket, amelyek e jézusi szándékoktól bizony
függetlenedve fogalmazódtak meg a történelem folyamán. Az ÁVO kihallgató tisztje ezzel
szemben – közös és egyetemes emberi talajon állva velem – eszmei ellenfélnek tekintett.
Bulányi mester, mi megnézzük magunknak azt az embert, aki erkölcsi alapon akarna
szembehelyezkedni velünk – mondta az „őrnagy úr”, aki úgy gondolta, hogy a szocializmus
az emberiségnek a kapitalizmust meghaladó, s ennek folytán erkölcsileg legfejlettebb válasza.
(Kihallgatásom kezdetén megkérdeztem az ÁVO-n, hogyan kell szólítanom az íróasztal túlsó
oldalán ülőt, akinek az volt a dolga, hogy vallasson. Közölte velem némi humorral, hogy ő itt
engem Bulányi atyának azért még sem szólíthat, s így inkább a „Bulányi mestert” választja,
én pedig szólíthatom őt akár előadó úrnak, akár őrnagy úrnak. Az egyházi inkvizíciós per
során nálam fiatalabb pap”testvérek” szigorúan önöztek. Nem atya, és nem tanár úr, s nem
testvér ült előttük bírói asztaluk túlsó oldalán, hanem vádlott, kinek se neve, se rangja (bár
„dialógusra” hívott a bíborosi levél; ugyanakkor kánoni büntetéssel fenyegetve, ha nem
jelennék meg), miközben én „professzor úrnak” szólítottam őket. „Dialógus”-partnereim
átélték, hogy ők bírák, én meg vádlott vagyok. Urat játszottak mindenképpen. Teljes
öntudattal. Máig sem tudták kimondani: Gyurka bátyánk, ne haragudj ránk. El kellett
játszanunk szerepünket!)
Az ávós tiszt olyannak tekintett, mint aki értem azt az eszmeiséget, amelynek nevében
letartóztattak, megbilincseltek. „Bulányi mester, mit akar itt ezzel a Jézus-szereppel? Nem
várhatjuk meg, amíg maga meglelkigyakorlatoztatja nekünk a kapitalistákat! A maga
világnézete számára nálunk nincs szabadság!”. Tisztában voltak vele, hogy az előttük levő,
harmincas évei elején járó katolikus pap nem sorolható be a keresztény kategóriába.
Megszerezték maguknak és olvasták akkoriban írt tanulmányaimat. Tudták, hogy a szegények
Jézusáról tanítok. Azt is, hogy nem ismerek ellenséget, és őket sem tekintem ellenségnek,
mert 1950-ben írt Szeretet az Isten! c. könyvemben (illegális brosúrámban) ott állt
fejezetcímként a bennünket – keresztény múltunk ismeretében bizony – megdöbbentő jézusi
felszólítás: Szeressétek ellenségeiteket! Százával végeztek ki az elvtársak fiatalokat, akiknek
szekrényében „megtalálták” a fegyvert, melynek alapján fegyveres összeesküvőknek
minősültek. Az én fehérneműim közé nem csempésztek fegyvert, hogy aztán ott megtalálják.

Ügyészük enélkül is halált kért fejemre a Jónás tanácstól, amely viszont beérte az
életfogytiglani ítélettel. Nem volt szabadság számomra, mert nem hittek abban, hogy a
templom küszöbét akármilyen sűrűn koptató tőkéseket meg tudnám nyerni a jézusi üzenetnek.
Azaz meg tudnám győzni őket arról, hogy aki Jézus templomainak küszöbét koptatja, az nem
döntheti nyomorba az emberiség nagyobb részét csak azért, hogy a tőkés társaságok
világuralma minél teljesebbé váljék. Szemétre hánytak ugyan megbilincselőim a maguk
diktatúrájának erejében, de nem mint keresztényt, hanem mint Jézus álmainak álmodóját.
Mint kártékony álmodozót: Ahova a maguk egyetlen embere beteszi a lábát, ott akár egy
üzemben, akár a seregnél, megrohad a levegő. Akkor még nem neveztek bennünket
Bokornak, legfeljebb bulányistákról beszéltek, de tapasztalták, hogy nem gyűlölködünk, nem
a Szabad Európa Rádióból táplálkozunk, s hogy lelkünket mégsem adjuk oda a Sztálin
megbízásából idehaza is „rendet” csinálni akaró Pártnak.
Miért nem, ha egyszer egyetértettünk velük abban, hogy az emberiséget oda kell ültetni az
élet asztalához? Egyetértettünk, mert a Földet s annak javait nem a véres kezű gyarmatosítók
szerencsés leszármazottai számára teremtette meg Isten! Ez volt számunkra Kovács Imre
Néma forradalmának, Sinka költészetének és nyomában a marxi dialektikus és történelmi
materializmusnak jézusi olvasata. Mégsem adtuk oda nekik lelkünket, mert a jézusi üzenetet –
ha tetszik: a szocializmust – nem úgy gondoltuk megvalósítandónak, hogy az elepi
juhistállókba költöztetjük a kulákot, s megtanítunk nem egy fél, de egy egész országot félni
az ÁVO érkezését jelző éjszaki csengetésektől, melyek nyomán „eltűnünk”, kivonnak a
forgalomból, átadnak az ÁVO intézeteinek, melyekből –szándékuk szerint – sohasem
szabadulunk. A keresztény történelem jézustalan inkvizíciós és háborús tömeggyilkosságaiból
nem lehet újabb, ám marxi lobogójú, megtorló tömeggyilkosságokkal kiszabadítani az
emberiséget – gondoltuk s vallottuk. Ha Dózsa Györgyre válasz Temesvár, Temesvárra válasz
a pártállam gyilkos rémuralma, és így tovább... akkor ennek soha sincs vége. –Nem ez az
Isten álma, melyről Jézus beszélt. S amely álomról – pozíciók szerzése helyett – beszélnének
a keresztények is, ha közük volna a jézusi üzenethez... amely egyedül jó hír a
tömeggyilkosságoktól szenvedő kereszténység és emberiség számára: meg lehet törni a
történelem iszonyú csavarmenetét, ki lehet szabadulnunk a tömeggyilkosságok reménytelen
történelmi feleseléséből... csak hüvelyébe kell dugni a kardot... csak rablás helyett az
osztozást kell választani.
Amikor a keresztény kultúra értékei számára most annak képviselői vissza akarják
követelni a pártállam, a diktatúra által megsemmisített pozíciókat, bizony el kellene
gondolkodniok azon, minek következtében jutott oda Európa, hogy a történelem az
elvtársaknak osztott kártyát – nem kevés „közös dolgaink” rendbe tevésére, hogy József Attila
szellemét is megidézzem. Abban az értelemben, amelyikben használni akarják a keresztény
kultúra fogalmát – bizony nincsen semmiféle Jézusra hivatkozható kultúra. Ilyen értelemben e
kultúrának semmi köze Jézushoz és annak üzenetéhez, örökségéhez, jóhíréhez. Van viszont,
sajnálatosan, keresztény kultúra abban az értelemben, hogy minden más kultúrát messze
megelőzve, ennek sikerült a Föld s embertársaik kincseiből a legtöbbet összerabolnia; ez a
kultúra dicsekedhetik a legtöbb sikeres tömeggyilkossággal. Van keresztény kultúra abban az
értelemben, hogy rablásban, gyilkosságban ő abszolút világbajnok a kultúrák e nagyon is
szomorú és nemtelen történelmi versenyében. A szaracénokat, albiakat, bogumileket kiirtó
keresztes hadjáratokra bíztató szentek, misztikusok és e háborúkat levezető nem egyszer
„szent” királyok, az Amerikát kirabló konkvisztádorok, a rabszolga-vadász gyarmatosítók, a
világháborúkat kirobbantók és végigcsinálók, mind-mind a fehér, az európai ember, a
keresztény nemzetek képviselői. A 20. századi folytatások: Hitler és Sztálin megsemmisítő
táborai is, Hirosima és Nagaszaki borzalmai is, mind ebből a kultúrkörből eredtek. E
borzalmak kigondolói mind – még Marx is! – „eltörölhetetlen jeggyel” megjelölt,

megkeresztelt keresztények. A tőkés társaságok is, a harmadik világot nyomorba döntők is –
java részükben – „keresztények”.
Summás választ adhatunk kérdésünkre. A kereszténység elszabotálta a jézusi üzenetet. A
kereszténység átállt a Sátán oldalára: uralkodott, rabolt és gyilkolt Isten nevében csakúgy,
mint az előtte járók, akik még semmit sem hallottak Jézusról. S ilyenként fejlesztette ki a
maga materialista ellenmérgét – a megkeresztelt Hitler és Sztálin hasonlóan uralkodó, rabló és
gyilkos törekvéseiben. Mindezek századunk végére úgy-ahogy elbuktak, de az elvesztett
pozíciókat visszakövetelő kereszténységnek van-e más üzenete, mint ami eddig volt, és amit a
materialista üzenet – a bizony közös materialista-idealista alapon: uralkodunk, veszünk,
gyilkolunk – próbált (természetesen újra sikertelenül, azaz emberhez méltó életet nem tudván
teremteni) leváltani?
A jézusi üzenet summája: Keressétek az Isten országát! Ne a többi mindet! Ha az
Országot keresitek, a többi mindet ráadásul kapjátok. Ha a többi mindet keresitek, folytatjátok
a történelem jézustalan, sátáni, mert gyilkos vonulatát. Azt, ami csak, és szükségképpen csak,
újabb és újabb tragédiákat teremt. Mindebből következik, hogy a pozíciók visszaszerzése a
„többi mindet” keresés jegyében csak ugyanolyan csalódást eredményez majd, mint amilyent
a múltban okozott. A csalódás pedig rendre új Hitlerek és új Sztálinok útját egyengeti. A
nyomorra ítéltek számára bármilyen hitleri-sztálini kínálat (= embereket kell tömeggyilkolni,
hogy az üdv ránk köszönthessen!) megfelelő, mert „csak láncaikat veszthetik”, nincs más
kockázatuk. Amíg nem osztozunk, amíg nem dugjuk hüvelybe a kardot, hiába
vallásoskodunk. Bizony megutálják a számon kívül maradtak jámborságunkat, és az Istent
nem emlegetők felé fordulnak segítségért.
A keresztény értékek nem jézusi értékek. A történelem pedig Isten történelme, az ő
malmai őrölnek benne. Nem lehet másként. Mi a biztosítéka ennek? Maga az ember, aki
lelkiismeretében bizony ellenemond minden embertelenségnek. Mi a biztosítéka, hogy csak
Isten történelmét írhassuk életünkkel? Lelkiismeretünk, az Isten hangja bennünk. Megszólal
az mindenképpen. Ha keresztény ihletésre nem, hát a felvilágosodáséra.
Leírva áll a rettentő tanulság:
„Hogy míg nyomorra milliók születnek,
Néhány ezernek jutna üdv a földön,
Ha istenésszel, angyal érzelemmel
Használni tudnák éltök napjait”
írja Vörösmarty Mihály több mint másfél százada a Gondolatok a könyvtárban című
versében
HELYTÁLLÁSUNK A SZOVJET HÓDOLTSÁG FÉLSZÁZADÁBAN
1. Az első harminc év (1945-1975)
A másik kérdés, amire válaszolnia kellene a pozíciókat visszakövetelőknek, hogy miként
állták meg helyüket ők maguk hazánkban az elmúlt félszázadban. Köztudott, hogy
egyáltalán nincs semmiféle (sem egyházi, sem bármilyen) felelőse az elmúlt félszázad
történéseinek. Nincs felelőse a háború befejezése után elhurcoltak meg az idehaza kivégzettek
sok-sok tízezrének, pedig Párt és felelős kormányok intézték dolgainkat már a háború
befejezését megelőzően is. Ennek a felelősség-űrnek talán legszembetűnőbb megnyilvánulása,
hogy újból és újból előkerül a III/III-as téma. A felelősség jegyében kerül elő, hogy bizony
körmükre kellene nézni azoknak, akik a titkos rendőrségnek dolgoztak. Azaz nem a Párt- és
kormányapparátus tagjai felelősségével kell foglalkoznunk, hanem azon állampolgárokéval,
akiket ezek az apparátusok a maguk karhatalmi eszközeivel rákényszerítettek – nemegyszer
bebörtönzés fenyegetésével –, hogy titokban segítsenek, teljesítsenek segédszolgálatot
ezeknek az apparátusoknak. Értsük jól, miről is van szó! Azoknak a felelősségét kellene
megvizsgálni, akik titokban szolgálták azt, amit az apparátusok nem titokban, hanem nyíltan
és teljes felelősséggel bonyolítottak. (Analógia: Aradon 1849-ben nem a tizenhárom

tábornokot, hanem a közkatonákat kellett volna kivégezni!) Ami ennél is több: tudomásom
szerint senki sem leplezte le e szemlélet hazug és álszent abszurditását; sem a parlamentben,
sem az azon kívüli nyilvánosságban. Még fokoznunk is kell: természetesen nem következett
be ennek a kisegítő rétegnek a felelősségre vonása sem. Ha be is következett volna, az lenne
az abszurditás a negyedik hatványon.
Erkölcsi megújulásról sokan beszéltek az elmúlt évtized során, keresztény meg egyéb
oldalról egyaránt. Elgondolható, milyenek lehetnek e felelősséget-nemismerés erkölcsi (meg
nem újulási) következményei a nemzet életében. Mondok egy lehetséges, sőt egy nagyon is
valószínű következményt: Az is bolond, aki nem szolgálja ki párttagként vagy
rendőrspicliként – vastapssal is, ha muszáj – a mindenkori hatalmat, kerüljön az akárhány
polgártársunk életébe, szabadságvesztésébe, testi-lelki nyomorába. Bolond, mert több forintot
költhet a pártállam idején is, meg az ezáltal megszerzett lehetőségei erejében többet költhet a
pártállam bukása után is. Bizony, az a bolond, aki ellenáll az embertelenségnek, aki
„okoskodik” a hatalom ellenében.
Akik erkölcsi megújulásról beszélnek, remélhetőleg mind tudják, hogy ezen
végkövetkeztetés birtokában semmiféle erkölcsi megújulásról sem lehet szó. Nem is lett
múltszemléletüknek meghatározó kérdésévé: hogyan kell viselkedni a hódítóval szemben
egyáltalán, akármikor? Hogyan kellett volna viselkednünk a szovjet hódítás idején? 1956
őszének 11 napjával letudható-e 45 esztendő felelőssége? A kérdés feltevése nélkül is
világosan eligazít, amit a szemináriumokon tanultunk: a szabadság nem más, mint a
szükségszerűség felismerése. „Minden órádnak leszakaszd virágát” – tudta ezt, szemináriumot
járás nélkül is, már Horatius: Carpe diem!
Ennél kevesebb is az, amivel a keresztény értékek nevében pozíciókat visszakövetelőknek
alapvetően szembesülniök kellene: legsajátabb házuk előtt sepréssel. Azzal tehát, hogy miként
állta meg helyét az egyház. (E szót most a szokásos köznapi értelemben használom, amely
szerint az egyház alapvetően és ténylegesen a főpapokat és papokat jelenti, s nem a
megkeresztelteket, az „Isten népét”; azaz nem az állampolgárok döntő többségét jelenti –
vallási hovatartozás szempontjából tekintve őket.) Ez esetben a fenti abszurditás-sor ötödik
hatványát mutatják a pozíciókat visszakövetelők. Miért? Érdemes volna feleletül egy
egyháztörténeti szemináriumi dolgozatnak összegyűjtenie az ide vonatkozó anyagot.
Summázom e dolgozat várható eredményét: jogtalan igény, hogy az egyház tagjaira
vonatkozóan ilyen kérdést egyáltalán akárcsak fel is vessen akárki, mert egyházi belügy, hogy
főpapjaink-papjaink kikkel és mit tárgyaltak. Az Antall-kormány szigorúan meg is tiltotta az
egyházi III/III-as ügyek vizsgálásával megbízott képviselőknek, hogy a tudomásukra jutó
anyagot publikálják. (A bizottság egyik lelkésztagjától kaptam a tájékoztatást.) Ezzel szemben
nagyon is nyilvánvaló, hogy a hierarchia tagjai is állampolgárok és nem kiváltsághordozók.
Minek következtében felelősségük csak nagyobb lehet, kisebb semmiképpen.
Azzal kezdődött egyházi helytállásunk története, hogy Mindszenty bíborost a pártállam
meggyalázta, s ő vállalta sorsát. Azzal folytatódott, hogy másfél évvel később püspökeink
megegyeztek a felelősen gyilkoló apparátusokkal, megmenteni akarván közel ezer elhurcolt,
internált szerzetest, apácát. Egy fél évvel később a megegyezést első helyen aláíró Grősz
érseket is börtönbe vágja mint ellene összeesküvőt a pártállam, s püspökeink újra
megegyeznek a pártállammal azon az alapon, hogy ÁVO-sok veszik át a püspökségek
irányítását. A televízió közvetíti a megegyezést követő poharazást, s Czapik érsek ez
alkalommal fekete szemüveget vesz fel szégyenében. Pár év múltán, halálos ágyán nem
fogadja a funkcionáriusokat, akik „pártunk és kormányunk” nevében kívánnak tisztelegni
nála. Ki nem nyomtatható szavakkal summáz és fordul fal felé. Pár évvel később a közben a
börtönből kiengedett Grősz érsek vezetésével a püspöki kar testületileg lép be a Párt által
létrehívott Békepapi Mozgalomba.

A hierarchia megfegyelmezését elvégezvén, a pártállam következő célkitűzése:
leszámolás a földalatti egyházzal. A Grősz-pert követő évben (1952) kerül sor az „első
Bulányi perre”, 1956-ban a „másodikra”, 1961-ben pedig a püspöki kar már templomi
körlevélben ítéli el az egyháznak a kisközösségi munkáért letartóztatott és segédmunkás sorba
taszított sokszáz hitvallóját. Legjava papjaink ülnek még a börtönökben, Mindszenty is foglya
még az amerikai követségnek, amikor 1964-ben VI. Pál pápa „részlegesen” megegyezik a
püspököket térdre kényszerítő, papokat folyamatosan továbbra is börtönző pártállammal.
Jutalmul püspökké szentelhet és szentel öt olyan papot, akik bírják a pártállam bizalmát.
Újabb pár év, s a pápa kiparancsolja Mindszentyt az országból, majd megfosztja őt esztergomi
érseki székétől, s helyébe rakja új bíborosként a pártállam készséges eszközévé puhított
Lékait. A Magyar Sion ormára került pártkreatúra elvállalja a pártállam által az egyháznak
nyújtott lehetőségek (kis lépések!) fejében a magyarországi hitvalló kisközösségek
felszámolását. Ez történt a 70-es évek közepéig. Ez volna harminc év rövid egyháztörténeti
summája: A kezdeti Mindszenty korszak után és sok száz (talán ezernél is több – még mindig
nem számolták össze és nem tették közzé; minden bizonnyal tapintatból a felelősség-űr
fenntartói iránt, akik nem voltak a bebörtönzöttek között) pap hősies és agyonverésekbenbebörtönzésben végződő kálváriája után a hierarchia teljes lefekvése a pártállam előtt.
A lefekvést a vatikáni hierarchia a maga pásztori szolgálatával igazolta: jobb, ha olyan
püspökeink vannak, amilyeneket a pártállam engedélyez nekünk, mintha egyáltalán nincsenek
püspökeink. Napjainkban pedig azzal is próbálják igazolni ezt „a Vatikán keleti politikája”
névre hallgató lefekvés-magatartást, hogy ez elősegítette a pártállamok 1989. évi bukását.
Nehéz szatírát nem írni! Az is bolond, aki az elmúlt félszázadban nem a lealjasulást, hanem a
börtönt választotta, mert lám, kiderül, hogy akik megegyezvén a pártállammal fekete
mercedesekben suhantak a fordulat előtti évtizedekben is, azok segítették elő a szovjet
összeomlást. Ezek után már csak ez következhetnék: azok segítették elő, akik beléptek a
Pártba. Sőt azok, akik a Központi Bizottság vagy a Politbüró tagjaivá is emelődtek. Minden
lehetséges ott, ahol a rendszerváltozás után is azok vannak fent, akik előtte is fent voltak. Ha a
társadalom egészére igaz ez a fent-lent, egyházunkra nézve, ha lehetséges, még inkább az.
Ide s tova húsz éve már, írtam egy könyvet Egyházrend címen. Bemutattam kisközösségi
tapasztalataink alapján az egyház életét. Azt mondtam el benne, ami nyilvánvaló volt az első
három század egyháza számára s a Bokor kisközösségi gyakorlata számára is. Summája e
könyvnek: az egyháznak voltak az első három században is püspökei. Még hozzá milyenek!
Vértanú püspökei! Csak részleges vagy nem-részleges megegyezése nem volt sem a
jeruzsálemi, sem az antióchiai, sem az alexandriai, sem a római pátriárkának-pápának a
Római Birodalom Állami Egyházügyi Hivatalával. E megegyezés nélkül is tudták a
keresztények közösségei, hogy kit tiszteljenek meg e nem kevésszer vértanúságot is kívánó
valóban „tiszt”-séggel. Akit alkalmasnak tekintettek arra, hogy bizonyságot tegyen
(martüria=bizonyságtevés) Jézusról – (értsd: mártír legyen Jézusért), azt kézfeltevéssel
(kheiro-tonia) ilyennek nyilvánították, és kézrátevéssel (kheiro-thesia) imádkoztak is érte,
hogy Isten Szent Lelke erőt adjon neki ehhez. Meghívták az ünnepi alkalomra a szomszéd
püspököket is. Nem azért hívták őket, hogy segítsenek megtalálni az alkalmas személyt. Hogy
ki az ilyen, azt a közösség tudta, mert a helyi közösség ismerte a helyi közösséget, azaz
önmagát. Nem a szomszéd város közösségének a püspökeitől vártak erről tájékoztatást.
Imádkozni hívták meg őket, de nem a püspökszentelés érvényessége feltételeként. Az
érvényességnek feltétele más volt: legyen közösség, amely a maga vezetőjének tekinti azt,
akiért imádkoznak. Ha ilyen nem volt, akkor minősült érvénytelennek bármiféle szentelés –
tanítja a khalcedoni zsinat.
Mindezt nem azért tudtam húsz éve megírni, mert posztgraduális egyháztörténeti
stúdiumokat folytattam. Nem ezért. Hanem azért, mert ezek egyháztörténeti
nyilvánvalóságok, bár nem találhatók meg egyháztörténeti tankönyveinkben, s nem tanítják rá

a szemináriumokban a teológusokat. Másra okítják őket. Arra, hogy a püspökszentelés
érvényességéhez vatikáni engedély és három érvényesen felszentelt püspök püspökszentelő
liturgiája szükséges. A mai katolikus teológia legnagyobb vagy egyik legnagyobb alakja,
Eduard Schillebeeckx, elmondta, s leírta nemegyszer (voltak is bajai miatta az Inkvizícióval,
de nincs kiközösítve, mert embert ki lehet közösíteni, de a tények tényvoltát valamivel
nehezebb és kockázatosabb!), hogy a „paphiány” (amitől szenved a katolikus világ Európában
és nemcsak Európában, hanem majdnem mindenütt, Lengyelországot kivéve) fogalmi
abszurdum. Abszurdum, mert ahol van hívő közösség, ott van a hívő közösségnek vezetője is.
Fogalmi abszurdum az olyan jézusi közösség, amely a tagjait nem tudja szentségekben
(vallási szertartások) részesíteni, s amely közösség képtelen ünnepi lakomában megemlékezni
létbeszólítójáról, Jézusról. (Folytathatnám ezt a sort Schillebeeckx-en túlmenően is: fogalmi
abszurdum az a jézusi közösség, amely elismeri és gyakorolja az uralkodást és
engedelmeskedtetést... amelyik elismeri és haszonélvezi az emberek GDP-beli különbségeit:
az egyik tag gazdag, a másik meg szegény... amelyik elismeri és gyakorolja vagy akárcsak
igénybe veszi a fegyveres erőalkalmazást.)
Mindezekből nyilvánvaló, hogy nem azért kellett a Vatikánnak részleges megállapodást
kötnie a hazai diktatúrával, pártállammal, hogy püspökeink lehessenek, hanem azért, hogy
Vatikántól kinevezett püspökeink legyenek. Nem azért kellett hazai püspökeinknek belemenni
az ÁEH által rájuk kényszerített „gyalázatos” (lásd Cserháti püspök, püspökkari titkár
vallomását, melyet halála előtt tett), hogy legyen Magyarországon jézusi értelemben vett
egyházi élet, hanem a trón és oltár szövetsége által ellenőrzött élet legyen az, ami egyház
címén van. S mi több: ez legyen egyedül, és verje tönkre azt az egyházi életet, amelyet a fenti
szövetség nem ellenőrizhet. Mondhatnám: azért kell megegyezni, hogy legyen keresztény
egyházi élet, amely szabatosan zárja ki a jézusi egyházi élet lehetőségét.
2. Az utolsó 25 év
A 70-es évek közepéig tekintettük át helytállásunk történetét. Van még hátra 25 év.
Huszonöt? Dehát tizenöt éven belül véget ér a pártállam története! Az igen, de nem utóélete,
nem utóhatásának története egyházunk életében. Az napjainkig tart. Miklós Imre (az Állami
Egyházügyi Hivatal utolsó vezetője) és a Párt büszke lehet művére. Lássuk e negyedszázadot,
mely napjainkig tart. 1976-ban Lékai László el akar távolítani az országból. A Bokor tagjai
tiltakoznak nála. A pártállam bevonja a tiltakozók útlevelét (Helsinki Megállapodásra
készülve s a bebörtönzéssel felhagyására kényszerülve éri be csupán ennyivel!). Működik
tehát a „szövetség” a trón és oltár között.
1979-től kezdve a Bokor tagjai megtagadják a fegyverfogást. („Katonai szolgálatot”
szokás mondani, de számunkra szent a jézusi „szolgálat” szó, s a tömeggyilkosságot csak a
Sátán-szolgálatnak tudjuk tekinteni, emberhez méltónak nem!) A pártállam három évi
börtönre ítéli őket; utolsó csoportjuk csak a pártállam összeomlása után szabadul börtönéből.
A püspöki kar „csak” elhatárolja magát tőlük; magukat saját püspökeik is elítélik – hallják a
tárgyaláson a bírák szájából a három évre ítélendő vádlottak. A „felbújtókat”, a Bokor
paptagjait viszont a püspökök büntetik: felfüggesztéssel, internálással,
kényszernyugdíjazással, áthelyezéssel. (Horn Gyula mondott egyszer ilyesmit a
parlamentben: „és elnézést!”. Püspökeinktől mind a mai napig hiába várunk ennyit is.)
Felzúdul ez ellen a világ nyugati katolikus közvéleménye. Ki kell tehát mutatnia a magyar
hierarchiának, hogy nem gyilkosságot elutasítókkal helyezkedik szemben, hanem
eretnekekkel. E célból – a magyar katolikus egyház történetében ezer év alatt első ízben –
inkvizíciós egyházi bíróságot állít fel a Bíboros (ő maga az elnöke). Maga elé idéz és
megállapítja a bíróság, hogy hat eretnek tételt képviselek, melyeket vissza kell vonnom.
Tanulmányt írva közlöm vele, hogy a hat tétel egyikét sem képviselem. Erről szót sem ejtve
tudatja a nyilvánossággal, hogy nem vontam vissza téves tételeimet, s ezért megvonja tőlem a

Püspöki Kar a nyilvános papi működés jogát, s ügyemet a Római Inkvizíció (Hittani
Kongregáció) elé terjeszti. Ennek vezetője, Ratzinger bíboros megállapítja ugyan, hogy nincs
mit visszavonnom (szemben a Budapesti Bíróság ítéletével), de érintetlenül hagyja
büntetésemet. Mivel indokolja? Azzal, hogy aláírom ugyan a Kongregáció számomra
összeállított 12 pontos zsinati szöveggyűjteményét (1985-ben), de jegyzőkönyvileg kérem,
hogy hozzátehessek ahhoz egy 13. zsinati szöveget, amely arról beszél, hogy a
lelkiismeretünkhöz hűségeseknek kell maradnunk. Ezt a szöveget: Az isteni törvény
rendelkezéseit az ember lelkiismeretében fogja fel, amelyet tartozik hűségesen követni..., hogy
eljusson Istenhez. Nem szabad tehát az embert arra kényszeríteni, hogy lelkiismerete ellen
cselekedjék..., és csak a lelkiismeretének tartozik engedelmeskedni. Ennek a zsinati szövegnek
az idézése bizonyult bűnömnek: szubjektívvé gyöngítem aláírásomat a zsinat által
megfogalmazott lelkiismeret-passzus idézésével! A zsinat nem szubjektivizálta vele a maga
egyéb szövegeit? – kérdezheti akárki.
Az 1989. évi idehazai politikai fordulatkor bíztatom Paskai bíborost, vallja meg
nyilvánosan, hogy a pártállam utasítására jártak el velünk szemben a püspökök, mert e
vallomásával segítené nemcsak az egyház, de az egész magyar közélet erkölcsi tisztulását.
Azt válaszolja, hogy ügyemet Rómában kell rendeznem. Ratzinger bíboros a 12 pont újra
aláírását kívánja tőlem, de a 13. ponttal kiegészítésre vonatkozó igényem elejtésével.
Aranymisémre készülődvén 1993-ban megírom neki, hogy nem ejthetem. Többek között azért
sem, mert ha megtenném, olyan látszatba kerülne a vatikáni hierarchia, hogy ő nem fogadja el
a Zsinatot. Válasz nincs, s így kénytelen vagyok a volt Pártfőiskolán, a Professzorok Házában
elmondani jubileumi szentmisémet (1993). Templom nem fogad be, méltatlanná tettem
magam életutammal a más utat járó hierarchia szemében. Közel négy év múltán új levelet írok
Rómába a Bíborosnak:
Hazámban a gyilkosokat életfogytiglani büntetésben részesítik, de ha büntetésükből 14 és
fél évet kitöltenek, amnesztiában részesülnek. A Magyar Katolikus Püspöki Kartól kapott
büntetésemből 1996. decemberig letelik a 14 és fél esztendő. Ez a tényállás azért nem indítja
az engem elítélőket amnesztia gyakorlására, mert – állítják – csak Ön szüntetheti meg a rám
általuk kirótt büntetést. Ez hatott. Azt válaszolta római rendi legfőbb elöljárómon keresztül,
hogy írjam bele a 12 pont közé a magam 13. pontját a lelkiismeretről, s írjam így alá újra az
egész antológiát, ő pedig elintézi a hazai püspököknél büntetésem megszűntetését. 1997
februárjában írom alá számára azt, amit már 1985-ben is képviseltem, s amit nemcsak akkor,
hanem még 1993-ban is elutasított. Úgy éreztem, hogy pont került egy másfél évtizedes
harcomra: tehát nem eretnekségem, eretnekségünk miatt jártak el velünk szemben
püspökeink, hanem „szövetségük” miatt; mert csak sátáni, tömeggyilkos viselkedést viselt
volna el tőlünk a „trón és oltár szövetsége”. Nem volt szabad megtagadnunk a százszor szent
(!) katonai szolgálatot. Eretnek az, aki nem gyilkol! Bizony a keresztények járnak el így, de
nem Jézus tanítványai. Ha költő vagy muzsikus volnék, el tudnám méltón mondani, mit
éreztem, éreztünk. Éveken keresztül rendre ezt mondtam az ügyem felől kérdezősködőknek:
Galileit is rehabilitálta az egyház 300 év múltán, ennyit én is várhatok! Nem kellett!
Megérhettem! Hurrá és hála legyen! Hogy valójában mit érhettem meg, erről szól a versem
vége.
A szövetség tart. Tart egyfolytában, amióta Konstantin császárral első ízben, a negyedik
század hajnalán megkötöttük azt. Hazai püspökeink több mint fél évig aszalják Ratzinger
értesítését. A nagyközönség végül is a Kossuth Rádióból értesül az eseményről (1997. szept.
20), majd parlamenti napirend előtti felszólalásból, s végül az új emberben a nagyközönség is
olvashatja a püspökkari Közleményt, melynek értelme éppen az ellenkezője a fenti
bekezdésben leírtaknak.
A Közlemény hozza az általam aláírt szöveget, majd magyaráz: A tételek aláírásával
Bulányi. György atya a Hittani Kongregáció szándéka szerint megerősítette, hogy

maradéktalanul elfogadja a Katolikus Egyház tanítását. Ezért a Püspöki Kar kijelenti, hogy
megszűntek a Bulányi György. atyával kapcsolatban korábban hozott korlátozó intézkedések.
Ennek értelme: 15 éven keresztül nem hallgattam a jó szóra, végre hallgattam, most tehát már
megszűntethetik a „korlátozó intézkedéseket”. Belemagyarázom ezt a hazugságot a
Közleménybe? Nem. Az új ember naptár pontosan így summázza évi áttekintésében az
eseményt: Rehabilitálták, miután aláírta. Ezek után mi sem természetesebb, hogy
gyakorlatilag változatlanul kiközösítetten élek: több mint egy év telt el a Közlemény óta, s ez
idő alatt egyetlen (Bokron kívüli) pap sem kért meg egyetlen szentmise, egyetlen prédikáció
elmondására sem. Saját rendem, a magyar piarista rendtartomány sem vett igénybe egyetlen
alkalommal sem. Paphiány Magyarországon van ugyan, de keresztény papokban, akik
keresztény értékeket képviselnek, nem a jézusiakat. Nincs szükségük ránk a keresztényeknek.
3. Helytállási mérleg
1951-ben két püspök beszélget egymással a Központi Szeminárium egyik
ablakmélyedésében:
– Ezekért a bűneinkért majd osztrák kolostorokban fogunk vezekelni, mondja az egyik.
– Bárcsak már ott tartanánk! – válaszol a másik.
A lefekvés-magatartás kezdetén a hierarchia is tudta, hogy az út, amelyre lépett az emberi
gyengeségnek, a bűnnek az útja. Ismerte még Jézus útját, aki csak kötélvégen hurcoltan
tárgyalt a trón és oltár szövetségének embereivel, főpapjával, s az államhatalom
helytartójával, és nem talált módot a megegyezésre, bár Golgotára kellett mennie, bár
tanításával, példájával tanítványait is golgoták felé igazította.
Nem következett be semmiféle vezeklés sem osztrák, sem egyéb kolostorokban. A
magyar társadalom sem készít helytállási mérleget, hierarchiánk sem. Sőt, az utóbbi
igazoltnak hirdeti a megegyezések követett útját. Hogyan lehetséges ez, ha az út elején még
tudta, hogy a bűnt választotta? Győzött benne, mint Konstantin császár óta annyiszor, a
keresztényi a jézusi fölött. Volt alkalmam erről a 80-as évek végén több ízben beszélgetni
egyik főpapunkkal. Háromszor is elhangzott ajkáról: Kedves Atya, én mindig csak
engedelmeskedtem. A keresztény út az engedelmesség. Jézus útja az engedetlenség. Az első
jutalma: a fekete mercedes. A másiké: a kereszt. S ez a két út szabatosan kizárja egymást. Az
egyik nem tud mit csinálni a másikkal, s a másik az egyikkel.
A Bokor úgy gondolja, hogy az egyházat Jézus indította útjára, s ennek az egyháznak a
maga történelmi útján nincs más dolga, mint felzárkózni Jézushoz. Akkor is ezt gondolja, ha a
hivatalos, a keresztény utat járók szemében az egyház egységét megbontónak minősül. Egy
hazánkfia írja külföldön megjelent tanulmányában: „...a 80-as években Bulányi atya és a
Bokor-mozgalom naív és mit sem sejtő eszközeivé váltak az állam egyházat bomlasztó
törekvéseinek” (Ost-West Informationsdienst 1998). Érdemes elgondolkodni ezen az
állításon. Tény, hogy az állam és a hierarchia megtalálta a békés egymás mellett élés útját.
Tény, hogy a Bokor nem volt hajlandó a maga életét alávetni a pártállam korlátozásainak.
Tény, hogy ezért a Bokor tagjait a pártállam a maga fennállásának utolsó percéig börtönözte.
Ha az idézett állítás igaz, akkor a pártállam börtönbüntetéssel ösztönözte a Bokrot, hogy tegye
az ellenkezőjét annak (nem egyezkedni), amire a pártállamnak a hierarchiát sikerült
nagynehezen rábírnia (az egyezkedésre). Azaz a pártállam ösztönözte a Bokrot arra, hogy
tegyük az ellenkezőjét annak, amit a pártállam célul tűzött ki az egyház elé. Mivel ösztönözte
a Bokrot a pártállam? Börtönbüntetéssel s a hierarchiát-kényszerítéssel, hogy üldözze és
büntesse a Bokor tagjait. Van az idézett állításnak értelme? Csak akkor, ha a pártállam
skizofrén, a Bokor tagjai pedig mazochisták. Ha a pártállam azt akarja, amit nem akar. Ha a
Bokor tagjai abban lelik örömüket, hogy bántják őket. Szeretetből nem írom ide a rangos
tanulmányíró nevét. Erkölcsi hullát nem illik gyalázni! Mondjátok meg annak a
rókának…Aki mindenáron tudni akarja, megtalálhatja az idézett folyóiratban.

Értelmileg alaptalan vádja egyébként nem új. Már 1951-ben megfogalmazták az egyik
püspöki aulában. Alapja az volt, hogy a Grősz-per s az aulák ÁVO-s irányítás alá vevése után
is tartottam tovább az ország legkülönbözőbb pontjain három napos titkos
lelkigyakorlataimat. Ez fogalmazódott meg: Abból, hogy Bulányi továbbra is tartja
lelkigyakorlatait, világos, hogy beszervezték. Beszervezték, hogy az AVO minél többeket
tudjon lebuktatni. Ez a vád pedig lélektani képtelenséggel dolgozik. Aki tartott már három
napos, reggeltől estig tartó, kis létszámú, s ezért nagyon személyes levegőjű lelkigyakorlatot,
tudja, hogy teljes skizofréniát feltételez mindezt azzal a szándékkal tenni, hogy börtönbe
juttassam az ott levő fiatalokat, testvéreimet Jézusban.
1945 után tisztában voltunk vele, hogy elkövetkezett a magyar egyház számára a
vértanúság kora. Van is ennek a félszázadnak egyházunkban egy hitvallói-vértanúi, jézusi
vonulata. A Bokron kívül is. Csak a körünkben dolgozóknak állítok itt emléket: Sándor István
szaléziánus testvért felkötik 1952-ben, Czakó Imre egri egyházmegyés papot 1972-ben
közlekedési baleset áldozatává teszik. A börtönviseltek nevét nem sorolom fel, még kevésbé
azokét, akiket a pártállam különféle módokon marginalizált társadalmunkban hűségükért
Jézushoz. Inkább elmondom vázlatos történetét, hogyan szálltak ki nem szép, hanem csúnya
rendben egyre többen és többen ebből a vértanúi vonulatból.
Elsőül azok, akik magyarázták Mindszentynek a Karon belül és kívül, hogy az Alföld
csak azért maradt meg katolikusnak a török hódoltság idején, mert Szegeden az alsóvárosi
ferences barátok hajlandók voltak a basa papucsát is megcsókolni, csakhogy helyben
maradhassanak. Másodikul azok, akik a Pártállam indítására létrehozták a Békepapi
Mozgalmat. Harmadikul, akik megrettenve a maguk és sokak várható szenvedéseitől,
elindultak a Pártállammal egyezkedés útján. Negyedikül azok, akik nem utasították vissza a
titkos rendőrök ajánlatát: ha nem akar börtönbe kerülni, írja alá, hogy információkat gyűjt
számunkra, s ha valakinek elpletykálja ezt az államtitkot, akkor annak megsértéséért tíz év
börtönt kap. Mindezen személyi lépések következtében az ÁVO úgy sétált köreinkben, mint
saját palotájában.
Ezzel a vonulattal szemben élt a másik, a jézusi. 1972-ben írtam egy kis tanulmányt
Lelkipásztori Marketing címmel, melyben leírtam a kisközösségeket építés munkáját, s azt
állítottam benne, hogyha beérjük azzal, amit a pártállam engedélyez nekünk, akkor csak saját
temetési menetünket asszisztáljuk. Lékai ezt a 70-es évek második felében körlevéllel
támadja: le akarom szakítani a hivőket a püspökökről. Kiviszi Rómába is bizonyságul
ellenem. Eljut a szöveg ott a magyar származású piarista generálishoz is. A generális
véleményt kér az írásról egy Rómába látogató s általa becsült magyar piaristától. Az
elolvassa, s ezt válaszolja: Generális atya, ezt teszi minden becsületes pap ma
Magyarországon. Mit? A családi otthonokat használja fel, hogy hirdesse Jézus igéjét, s
elmondja azt, amit a szószékről bajosan tud elmondani. Egy református pap így figurázta ki
előttem szomorú helyzetünket: „Tudod, az állami elvárás velünk szemben az, hogy hat napon
keresztül legyünk láthatatlanok, a hetediken pedig érthetetlenek”. A családi és jóbaráti körben
– mert ez a kisközösség – érthetően beszélhettünk, s hétközben is láthatók lehettünk.
A kisközösségek vitték tovább az egyház vértanúi-hitvallói, jézusi vonulatát. Ezt kellett
Lékainak megsemmisítenie nagy lépésekben a kis lépések ellenében az államhatalom
parancsára. Kezdeti bizonytalankodások után, az 1979-ben kezdődő fegyverfogásmegtagadásunk után már tudja is, hogyan: el kell választani a Bokortól a többieket. Segít neki
Miklós Imre. Poggi, a Szentszék utazó nagykövete 1981 tavaszán személyesen közli velem:
az állam zöld utat engedélyez a kisközösségeknek, ha elállunk a fegyverfogás megtagadásától.
Egyedül mi nem állunk el. De újabb börtönvállalásunkkal szabadabbá tesszük az egyház
életét. Lékai büszkén hirdetheti, jóllehet korábban mindenféle kisközösséget fel kellett volna
számolnia: Magyarországon is vannak kisközösségek. Jók, melyek tisztelik az állam
törvényeit, s engedelmeskednek a hierarchiának; s rosszak, melyek nem tisztelik és nem

engedelmeskednek, a Bulányi atyához tartozók. A Lékait támogatók püspökökké lesznek, a
Bokorhoz tartozókat pedig kiszórják a szemináriumokból. Húsz éve nem szenteltek már hazai
püspökök papot a Bokorhoz hűségesek közül. A katonai eskü, a gyilkolunk – nem gyilkolunk
kérdése lett a vízválasztó. Ezen a buktatón keresztül kiszállt a jézusi vonulatból a magyar
egyházi életnek az a csoportja is, amely évtizedeken keresztül járta a hűség golgotai útját.
Ismét győzött a keresztényi, a fegyvert ismerő magatartás a jézusi fölött. Amikor tehát
visszakövetelik a keresztények a pártállamtól elvett pozíciókat, akkor bizony jó lenne, ha
tisztában volnának azzal, hogy miféle értékek számára követelik azokat vissza. Olyan értékek
számára, amelyek nem hivatkozhatnak Jézusra.
Ha tetszik valakiknek, ha nem, ki kell mondanom: a Bokor mozgalom 1945-től
eredeztethető indulásától kezdve a katolikus egyházban idehaza megfogalmazódik egy
szemlélet, amellyel az eltelt félszázad bizonysága szerint lehetetlen volt a magyar
társadalomnak szóba nem állnia. A pártállam sűrű börtönzéssel, a katolikus egyház
hierarchiája (nemcsak a hazai!), nem-akarnám-minősíteni-miféle eszközökkel munkálkodott
és munkálkodik, hogy asztal alá söpörje azt. Végső győzelmet azért nem jósolok e
törekvésnek, mert annak a gondolatait képviseljük, aki így búcsúzott tőlünk: Bízzatok, én
legyőztem a világot! (Jn 16,33). Hogyan győzte le, ha maga is, az őt követők is Golgotán,
máglyán, a társadalom peremén végzik? Úgy, hogy történelmi tapasztalataink növekedtével
egyre több ember számára válhatik nyilvánvalóvá, hogy a „világ” nem képes megoldást
kínálni. Akkor sem képes biztosítani az emberiség számára a túlélést Bolygónkon, ha a világ a
„keresztény értékek” ruháját ölti magára. Aki hüvelybe dugatja a kardot, csak eszmei síkon
arathat győzelmet. Így győzte le a világot, mert az ellentmondásoknak, a fából vaskarikának
nincs jövője. Ezért győzte le a trón (kard) és oltár (kivégzett áldozat) szövetségének a világát
is. Az ellentmondásoknak nincs jövőjük. Vagy belepusztulunk, vagy megszűnnek.

35. Szentgyörgyhavi napló
2003. április 21 - 30.
Városmajor, 2003. április 21.
Március 30. óta nincs bejegyzés a Naplómban. Mit csináltam három héten keresztül?
Nézem a naptáram: április 14-ig mindegyik nap agyonfirkálva, 15-ére pedig beírva, hogy
Óbudavár, ahonnan tegnapra jöttem haza… S kezdtem írni a Naplót? Dehogy is. Estére
prédikálnom kellett Adyligeten. Ki voltam facsarva az óbudavári héttől mint a citrom.
Délelőtt tízkor fogtam hozzá mondandóm megírásához s délután félhat előtt tíz perccel
lettem kész. Egy perc alatt kinyomtattam, s Ákos már repített is a tettszínhelyre. Ez jött ki a
nyomtatómból:
Húsvétvasárnap este húsvéti prédikáció a feltámadásról −Adyligeten
Virágvasárnaptól kezdve minden nap prédikáltam. Főleg Budaváriban. Volt, hogy csak
öten voltunk a kis templomban, de úgy is, hogy harmincan. Nem lehet kétszer ugyanazt
elmondani; legfeljebb felolvasni. De nem volt időm leírni semmit. Vagy huszonöten jöttek
össze mindenfelől − tízen- s huszonévesek. Napközben takarítottuk a kertet meg az előadót
(nem engem, hanem a szobát), pénteken meg éjfélig virrasztottunk. A nap folyamán Orsi
kérdéseket gyűjtött be a dolgozóktól… Összesen huszonhármat. A délutáni csonkamise után
kiválasztottuk − szavazással! − a nekünk legérdekesebbeket, s éjfélig négyet meg is
beszéltünk belőlük. Jó Bokor-szokás szerint − körbe adván a szót. A feltámadást is még lent
ünnepeltük meg a vigília-misével (tűzszentelés, húsvéti gyertya, Exultet… meg a többi), s
most itt vagyok, s olyan könnyű dolgom volna, ha a jelenlevőktől is begyűjthetné kérdéseiket
egy Orsi, majd megszavaznók, hogy melyik a legérdekesebb, s erről mindenki elmondhatná,
hogy mit gondol, s a végén magam is szólnék valamit. De hát itt nem ez a rend, hanem az,
hogy Prédikálj, ember, egy nyolcadikat is!
S az ember prédikál, mert van textus bőven, és az segít. Az elsőt mindjárt a mise bevezető
könyörgésében találom: teremts újjá minket Szentlelked erejével, hogy mi is új életre
támadjunk. Ez a szöveg bíztatás. Minden imádság bíztatás. Mindig bíztatjuk az Istent, hogy
csináljon már valami jót és hasznosat nekünk. Ha Jézus feltámadását ünnepeljük, akkor arra
bíztatjuk őt, hogy támasszon már minket is új életre. Újmisés koromben történt: anyám és
felnőtt testvéreim megbíztak, hogy valami kényes dolgot én mondjak meg apámnak −
nagymamával, apám anyjával kapcsolatost. Összeszedtem hát minden bátorságom, s
elmondtam, amit kellett, meg tudtam és mertem. Apám csak ennyit válaszolt: Öreg vizslát
nehéz idomítani. Ötven éves sem volt akkor... Nikodémusnak is ez volt a baja, amikor Jézus
bíztatta, hogy újjá kellene ám vízből és Szentlélekből születnie: mit csináljon, ha már vén?
Apám se, Nikodémus se vállalta: nem tudtak újjászületni. És Isten tudna nekünk ebben
segíteni? Ő tudja, hogy mit kellene tennie annak érdekében, hogy újjászülessünk? Aligha.
Istennek is megvannak a maga határai. Azt gondolom róla, hogy ő mindig a maximumot
produkálja. Méghozzá mindannyiunknál: nálad is, nálam is. Ha még ennél is többet tenne,
már belekaszálna szabadságunkba. S ha abba kaszál, lerontja egész teremtési tervét, az egész
szövetség-tervet, s ami több: lehetetlenné teszi a maga Isten Országa-tervét is. Ezért aztán azt
gondolom, hogy Isten nem akar újjáteremteni minket. Miért? Mert nem tudna jobbat
teremteni. Ha rágondolok arra a jó húsz fiatalra, akivel együtt voltam az előző napokban, azt
mondom, nem is kell. Bokorban nőtt szüleik hatására megértették, hogy mit akar velük az
Isten, s nem mondhatják, hogy öreg a vizsla, meg amit Nikodémus mondott. Isten
visszaminősíthetné őket bábokká, s húzogathatná zsinórjukat, de nem minősíti őket vissza, s
nem is húzogatja a nem létező zsinórokat. Nekik maguknak kell létre hozni, megteremteni −
a nekik adott Szentlélek erejével − azt az új világot, ami még nincs. Amelyikben elmarad a
gyilkolás, a többet birtoklás, az engedelmeskedtetés, vagy legalábbis ők kimaradnak ezekből.

Az ő dolguk, hogy általuk előbbre menjen a világ. Az Isten elvégezte, megtette már érte a
magáét.
Második textus: Mi ettünk és ittunk vele − mondja majd Péter pünkösdkor. Azaz hogy
írja Lukács, az antióchiai orvos Péterről – a Jézussal történt húsvéti eseményeket követően
félszázaddal. Akik meg Péter körül álltak, akkor már egy kivételével (csak János nem!) mind
elmentek a vértanú halálba. Ugyan miért mentek? Azért, mert ők is tanúsították mind, hogy
keresztre feszítették, de harmad napon feltámasztotta Isten és látható alakban megmutatta őt
…előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, és mi ettünk és ittunk vele? Azért ölték le őket, mert
ezt tanúsították? Dehogy azért! Mondhatja mindenki azt, amit akar. Egyéb csudát is: azt is,
hogy a feje tetején táncolt egy egész város, s éjszaka volt nappal, és nappal éjszaka. Mondhat
akárki akármit, csak olyat ne mondjon, ami sérti a hatalmasok s az urak érdekeit.
Azért osztották Mesterük golgotai sorsát, mert azt mondták, amit tanultak Jézustól. Azt a
szent blődséget, azt a kiröhögtetőt, hogy új világot kell teremteni. Kinek? Neked, nekem,
mindenkinek. S azt nem is mondták, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból? Dehogy is
nem, azt is mondták, de erre csak legyintettek, mint Pál szavára a görögök az athéni az
aeropáguszon: Erről majd még máskor is meghallgatunk téged, és hazamentek. Hazamentek
és nem gyilkoltak. Mondták tehát azt is, hogy ők ettek és ittak a feltámadottal. De ennek nem
volt tétje. Mesélhet akárki akármit. Tétje csak annak volt, amit az Ady-nemzedékhez tartozó
Gellért Oszkár így fogalmazott: S ti kisdedek mind, új világot szülnek / Anyáitok, bár
bitófákon át. És prédikálták, amit Jézus reájuk bízott, amit magukévá tettek… S megtalálták
annak ellenében mind − a maguk bitófáját. És ez volt a dicsőségük.
S nincs más dicsőség a földön, mint ez a magam bitófájának megtalálása, akár a
Golgotán, akár bármely ország legfelsőbb kivégző helyén. Nincs, amíg szabadon s felemelt
fejjel pusztíthat Irakban és másutt a tömeggyilkosság − a Mammon, a másik, az erős Isten
legfelsőbb és istentelen parancsára. Majd lehet az is dicső, hogy ágyban s párnák közt halunk
meg, de nem addig, amíg a viszály el nem vérzett a csatákon! De nem addig, amíg meg nem
valósult az alighanem szent Petőfi Sándor Jézust értő szava: Ha majd a bőség kosarából
egyaránt mindenki vehet. S tegnap, ma és holnap bizony legjobb, ha nem beszél – üres
járatban – senki arról, hogy azt ünnepeljük, hogy a tanítványok azt vallották, hogy ettek és
ittak vele együtt. Felesleges erről beszélnie, ha ezzel együtt el nem mondja azt is, hogy mért
ölték meg, és hogy mért ölik meg mind a mai napig főpapok, írástudók és vének azokat, akik
azt prédikálják, amit Jézus és nyomában tanítványai prédikáltak. Mert üres járat a húsvéti
ünneplés, ha el nem prédikáljuk azt is, hogy mivel és mennyit fizet a Mammon azoknak, akik
ezt elhallgatják, akik nem ezt prédikálják. S mivel fizet a Mammon azoknak, akik ezt
prédikálják. Csak azzal, amivel Jézusnak is fizetett. S mivel fizet azoknak, aki tudják, hogy
miről nem szabad prédikálni? Mint minden Isten − önmagával fizet, hiszen magán kívül
nincsen semmi mása. A Mammon is önmagával fizet: pénzzel, nagysággal, dicsőséggel, no
meg Jézust és övéit – Golgotára parancsoló hatalommal.
Harmadik textus: El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek... hiszen a mi húsvéti
bárányunkat, Krisztust már leölték. Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal! Aki érti Pált,
tudja, hogy ez bíztatás − a váltásra. Miben? Mindenekelőtt a vallási cselekményben. Ne
tartsunk már széder-estet sültbáránnyal s macesszel! Leölték már a mi húsvéti bárányunkat, s
ha így van, akkor mi ünnepeljünk sültbárány és macesz helyett eucharisztiával, azaz mai
szóval szentmisével. Szegény Pál! Mennyire hitte, hogy a vallási ceremónia cseréje megújítja
a világot! Mi, kétezer esztendő után már tudjuk, hogy eucharisztiával erősödve, sajnos, lehet
ugyanazt tenni, amit széder-esttel… És lehet ugyanazt tenni mindkettő nélkül is − azaz derék
szabadgondolkodóként, ateistaként is. Ha volna a dögcédulákon vallási-világnézeti rovat, ott
volnának Irakban az amerikai és angolszász hősi halottak között a széder-estezők, az
eucharisztiát ünneplők, s az ezeken a babonás ceremóniákon csak nevetni tudók is.

Mindhárman, testvéri egyetértésben − a Mammon, a Moloch szerencsétlen
megtévesztetteiként, áldozataiként.
Negyedik textus: Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen
dicsőségébe? Jézus bizony Messiásnak gondolta magát. Nem zsidó Messiásnak, aki fölibe
rendeli a zsidót a gójnak. Nem magyar Messiásnak, aki fölibe emeli a magyart a Kárpát
medencében helyet kapott többi nemzetnek. De az Isten Felkentjének, Messiásának gondolta
magát, aki megmagyarázná a zsidónak s utána meg a többi nemzetnek is: nekünk is, hogy az
Isten nem ismer olyat, hogy fölé meg alá, az Isten csak olyat ismer, hogy mellé. A Fiú nincs
az Atya alatt. A férj nincs a felesége alatt, s az asszony a férje alatt. Ember nincs ember fölött
és ember alatt. Mert ez a fölött-alatt az Istentől teljesen, de teljesen idegen. Ha pedig az
embernek csak ez a fölött-alatt a kedves, akkor csataterekké rondítja a Földgolyót. S amíg ez a
rondítás tart, addig az Isten Messiásának nem lehet más sora, mint hogy Golgotára kerüljön.
Amíg tart ez a rondítás, hogyan lehet a Világ elismertjei közé tartozni – én ezt meg nem
foghatom. És Isten képviseletében hogyan lehet a főpapok, írástudók és vének közé kerülni,
ez is olyan, amit fel nem foghatok. Csak egy módja lehet ennek. Csak az lehet a módja, hogy
semmit, de abszolúte semmit sem tudnak ma sem annak a Jézusnak szándékairól és álmairól,
akit főpapok, írástudók és vének nagypénteken keresztre feszítettek… És semmit, de
abszolúte semmit sem tudnak róla, akit az egyetlen és élő Isten épen, sértetlenül, behegedt
oldalsebbel, minden sebét begyógyítva, minden fájdalmát örökre feledtetve-megmagasztosítva
megmutatott az általa rendelt tanúknak, akiknek mindezt elhiszi egy testvéretek, aki most
prédikál Nektek. Amen.
Városmajor, 2003. április 22.
Nekem mitől szent a szentmise? – kérdezte egy barátom. Erről a kérdésről alighanem egy
egész könyvet tudnék írni. 1928 nyarán mindennap elmentem a Gát utcai templomba. Egy
tanító néni, aki szintén ott volt ezeken a miséken egy könyvet is ajándékozott buzgóságomért:
egy szentnek az élete volt benne. Nem ministráltam. Azt hiszem, nem is áldoztam. Csak
ültem, bámultam, meg énekeltem, ha tudtam. Aztán szeptembertől kezdve már piarista diák
lettem, s minden reggel vitték az osztályfőnökök az osztályukat félnyolckor abba a Dunapartra néző kápolnába, ahol majd 15 év múlva az első misémet mondom. 75 év múlva pedig a
gyémántmisémet. Nyolc éven keresztül, reggel félnyolckor. Mit csináltunk ezeken a
miséken? Meg kellett vásárolni a tankönyvekkel együtt egy vastag imádságoskönyvet. Ezt
minden nap be kellett tenni a táskánkba. Ellenőrizték, hogy kezünkben van-e kápolnába
menet a Sík-Schütz-féle Imádságoskönyv. Hát ezt a könyvet a nyolc év alatt néhányszor
végiglapoztam. Volt, amit memorizáltam is a sok olvasás következtében. (pl.: Öntudatos diák
minden nap meghatározott időben kel fel…) Szünidőben nem mentem naponként misére, csak
diákéletem utolsó nyarán, 1936-ban: akkor már ott voltam minden nap a mátyásföldi
templomban. A nyár végén, augusztus 27-én, Kalazanti Szent József napján, rám húzták a
noviciátusban az oltár előtt a piarista reverendát, s azóta végleg mindennapos dolog lett a
szentmise az életemben, még a börtönévekre eső néhány ezer nap hajnalain is.
A szentmisék közepén, átváltoztatás után mostanában ezt a szöveget mondom: S még azt
mondta tanítványainak: Ezt tegyétek majd ti is, hogy emlékezzetek reám. Testvéreim, ez
minden keresztény felekezetnek legszentebb vallásos cselekménye, és a mi katolikus hitünknek
is szent titka.
Mi az, hogy vallásos cselekmény? Hát van mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, meg
tudományos, művészeti és vallásos cselekmény is. Ez utóbbi, a vallásos – kifejezetten
Istennek szól. A többi is szólhat neki, ha olyan a lelkem, hogy mezőgazdaságot, ipart,
kereskedelmet, tudományt, művészetet Érte is, neki is csinálom. De a vallásos cselekményt
kizárólag neki. Igényli-e Isten ezeket a vallásos cselekményeket, melyeket kizárólag neki
csinálunk? Jó kérdés. Elsőre azt válaszolom, hogy nem mindenekelőtt igényli. Hát mit igényel

tőlünk Isten mindenekelőtt? Az életünket! Az életünket? Igen, ennél kevesebbel be nem éri:
csak azzal éri be, hogy szeressük a felségünket, s ne akarjuk azt lecserélni – sem életünk
közepén, sem máskor. Csak azzal, hogy neveljük a gyerekeinket, dolgozzunk tisztességesen,
ne kívánjuk a pokol fenekére a főpapokat, az arisztokratákat, egyáltalán az urakat… még a
zsidókat, románokat, s egyetlen nációt sem… Viseljük el a magyart is, meg a szomszédot is.
Istent elsődlegesen az érdekli, hogy jó emberek legyünk… jó kislányok, jó kisfiúk. A vallásos
cselekményre nekünk van szükségünk, hogy azokból erőt merítsünk arra, hogy jó emberek
tudjunk lenni. Hát így, másodlagosan, Isten is igényli a vallásos cselekedeteinket, ha általuk
jobb emberek tudunk lenni. Másodlagosan és feltételesen. Azzal a feltétellel, hogy jobb
emberek leszünk általuk. Enélkül nem igényli őt. Enélkül bosszantja őt. Enélkül rossz hírét
keltik Istennek vallásos cselekedeteink. Enélkül bárki mondhatja: hát ilyenek ezek a vallásos
emberek, ilyenek azok, aki imádkoznak, ilyenek az istenhívők, stb!
Városmajor. 2003. április 23.
A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcs nő majd. Levelük nem hervad el,
gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük
eledel, levelük pedig orvosság lesz (Ez 47,12). Miért? Mert tudvalevően a víz a templom
küszöbe alól és kelet felől fakadt, amiből a patak, majd folyam lett. Akkora, hogy nem lehetett
átgázolni rajta. Erről szól a mai szentmise első olvasmánya.
Aki közénk állt, s életre szólóan állt közénk – s ezt bizonyítja a köztünk eltöltött évtizedek száma –, arról egyet mindenképpen hajlandó vagyok feltételezni. Csak azt, amit
magamról is: hogy jószándékú mócsing. Teszi, amit tenni tud – ahogyan ezt magamról is
gondolom. Azaz nem vagyok linkebb, mint amennyire link vagyok. Amim van – az összege
erőfeszítéseimnek; mindannak, amire – de facto, s nem elméletben – képes vagyok. Ezt
testvéreimről is így gondolom. Sőt, minden emberről. Senki sem rosszabb annál, mint
amennyi jót össze tud kaparni magában. Csak annyira rossz, mint amennyire már nem tud jó
lenni. Homo est benevolus, azaz az ember jószándékú, lelkiismerettel megáldott élőlény.
Ha valami különbség még is volna, közöttünk, a Bokorhoz tartozók meg a többi ember
között, az abban állna, hogy elolvastuk a KIO-t, s ez lebírhatatlanul irritál bennünket. Akik
nem olvasták el, nem irritálhatja őket. Ennek az irritációnak az a tartalma, hogy tudjuk, hogy
Isten Országát kellene csinálnunk.
Tudod-e mit kíván ehhez tőled az Isten? Megtudod-e tenni, amit kíván az Isten Országprogramja? Amit meg tudsz tenni, abból kiformálódik-e az Isten Országa? Hittem benne még
15 esztendő előtt is. Mind a három kérdésre igent mondtam. Ennek a hitnek volt
megfogalmazása az Egyházrend c. dolgozat. Ma nem merek igennel válaszolni e kérdésekre.
Miért? Mert sorvadnak a csoportok.
Mért sorvadnak? Be kell vallani a sorvadást, a sorvadás mértékét, s válaszolni a kérdésre,
hogy csoportok nélkül is lehetséges-e az Isten Országa. Ha nem válaszolunk, ha válasz helyett
magától a kérdéstől is megbántódunk, akkor egy tapodtat sem lépünk előbbre. Mért bántódsz
meg e kérdésektől? Feltételeztem rólad a teljes jószándékot? Csak nem azért, mert azt kellene
bevallanod, hogy lélekben már rég feladtad az Ország megvalósításának a lehetőségét? Ezt
nem akarod megvallani? Helyette inkább megbántódol, megsértődsz?
Avagy rossz volt az irritáció? Nem úgy verik a cigányt. Nem ilyen az Ország? Nincs is
Ország? Azt csak Jézus kitalálta? Igaza van Loisy abbénak. Ország helyett csak egyház tudott
jönni, mert az Ország csak kitalálás. Tudja ezt mindenki, aki épeszű. Ezért sorvadunk…És ne
vígy minket a kísértésbe…

Városmajor, 2003. április 24.
A liturgiában a mai nappal, nagyböjt ötödik hetével kezdődik a szenvedés ideje: tempus
passionis. Bálint Sándor, a vallási néprajz jeles kutatója, 1975-ben írt a Magyar Nyelv tudós
folyóiratban egy tanulmányt Népi ünnepneveink világából címmel. Ebből a következőket
tudhatjuk meg jelen hetünkről: e hét és vasárnap általában és közismerten feketehét,
feketevasárnap. Rákövetkezik a feketehétfő. A 16. század elejei Lányi kódex szerint ez a
sükethét, süketvasárnap, s előtte két napja volt süketpéntek. Melich János szlavista szerint a
muraközi horvát nyelvjárásában is gluha-, vagyis süket-vasárnap.
Ha fekete, ha süket, vagy latinul – a misét kezdő zsoltár első szaváról –: Judica-vasárnap,
a nap első olvasmánya mindenképpen Jeremiásé, aki azzal vigasztalja babiloni fogságba
hurcolt választott, tulajdon népét, hogy Isten ezentúl már megembereli magát. Eddig elé
ugyanis olyan szövetséget kínált fel népének, amelyet a választott nép megszeghetett, s ezért
lett Isten büntetéséből a sora, hogy hazáját vesztette, s ki lettek telepítve a zsidók a két folyam
közé, Mezopotámiába. Ezután Isten úgy köt majd velük szövetséget, hogy – idézem –
törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Akkor nem tanítja többé egyik ember a
másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog
engem… Az ilyen fajta szövetségről álmodik majd félezer évvel később Szent Pál is a római
levélben, s a Zsidó-levél szerzője is (Róm 11,27, Zsid 8,8-9). Álmodnak mind, csakhogy
sajnos Istennek nincs ilyen szövetsége. Csak olyan szövetsége van, amelyet meg lehet szegni.
Nem robotokat teremtett, hanem embert. Embert, aki tud nemet mondani, és igent is. Ha
igent mond, attól épül az Isten országa. Ha nemet mond, attól épül a Sátán országa. Istennek
nincs módja megdeterminálni minket. Ha a pénzt akarjuk életünk legfőbb értékének tekinteni,
tehetjük, s ő teljességgel tehetetlen lesz Mammon-imádó életünkkel szemben. Isten polcán
nincsenek különféle szövetségek. Csak egyetlen egy. Csak azt veheti le. Tizenöt éve egész
könyvet írtam erről. Címe: Egyetlen szövetség!
A második olvasmánynak a szerzőjét sem ismerjük. Csak gyanítjuk, hogy alighanem az
az Apolló, akivel Korintusban Pálnak meggyűlt a baja: Viszálykodás van köztetek… Én Pálé
vagyok... Én Apollóé... Én ültettem, Apolló öntözött, a növekedést pedig Isten adta (1Kor,
3,2-6). Akárki írta is, találunk benne egy figyelemre méltó megállapítást: Jóllehet ő a Fiú,
szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség
szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. A szerző előtt az egyszeri
kisgyerek képe lehetett, amikor fogalmazta megállapítását. Az egyszeri kisgyerek felmászott
egy kőrakásra, amely az útjába akadt. Éles kövekből volt a rakás. Anyja figyelmeztette őt is,
hogy gyere le, mert megütöd magad. De a gyerek csak ugrált tovább, amíg el nem esett s le
nem verte térdéről, lábszáráról a plezúrt. Fájdalmában éktelen bömböléssel ment az anyjához.
Az meg: Úgy kell Neked. Nem fogadtál szót. Megbüntetett a Jóisten. Hát ez ilyen
történésekből tanul vagy nem tanul az egyszeri gyerek. E tanmese lehetett a szerző előtt. De
azt hiszem, tévesen; Jézusra nem alkalmazható.
Miért? Csak azért nem, mert Jézustól a mennyei Atya éppen azt kívánta, hogy csak
ugráljon azon a kőrakáson, amely halálra sebezte őt: Isten Országát akarta építeni, s a
Mammon hatalmával nem törődni – ez a legélesebb köveken ugrálást jelenti. Nem illik a
tanmese Jézusra másodszor azért, mert nem kellett neki a szenvedésekből engedelmességet
tanulnia. Tudta magától, hogy ott kell ugrálnia. Jézus szótárából hiányzik az engedelmesség
szó. Nem kisdedóvót csinál Isten nekünk, hanem szövetségre hív. Jézus megértette a
szövetséget és tenyerébe csapott az Istennek. Legbenső meggyőződését követte. Harmadszor
azért nem illik a tanmese Jézusra, mert örök üdvösség szerzője nem azok számára lesz, akik
engedelmeskednek nekik. Nem engedelmeskedni kell neki, mert nincs kézi vezérlés. Isten
szól mindannyiunkban. Hallgatunk rá vagy sem. Ez a szólás és hallgatás pedig személyiségünk legbenső ügye. Az engedelmeskedés katonai kifejezés. Csak ezzel lehet hatékonyan gyilkolni. Az engedelmeskedés Országbeli megfelelője: a meggyőződés. Ha

meggyőződésemmé érik, hogy kell valamit csinálnom Istenért, akkor csinálok valami olyant,
mint pl. a Kalkuttai Teréz anya, vagy Böjte Csaba Déván.
A harmadik olvasmányban pedig ezt halljuk: Ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Hol?
Az éles köveken. Jézus nem hitbuzgalmi egyesületet jött alapítani. Számomra ez a
hitbuzgalmi egyesület ezt jelenti: csinálni ugyanazt, amit a világ, de vallásosan: imádkozással,
templomba járással.
Most vetik ki a világ fejedelmét? Hogyan mondhatja azt Jézus, amikor most készül a világ
fejedelme végezni vele? Amikor a KIO-t írtam, 35 éve, így feleltem erre a kérdésre: elvi
győzelem ez. Nem kérek az Atyától 12 ezred angyalt. Nem verekedem, mert a verekedés nem
megoldás.
Én pedig, majd ha a föld fölé magasítanak, mindenkit magamhoz vonzok. Lehet, hogy
Jézus mondta ezt, de az is lehet, hogy csak az evangélista. Az utóbbira szavazok. Sikertelenség esetén nem nagyon tudom elképzelni, hogy a hálás utókor megbecsülését jövendölöm. Az agónia felé közeledve inkább az Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?!
hangja a valószínű.
Befejezem Isten szövetséget akar. Velem akarja megkötni. Meggyőződést kíván, nem
engedelmességet. Ott kell lennem, ahol Jézus van. Akkor becsül meg az Atya.
Városmajor, 2003. április 25.
Levelet kaptam a messzi Nyugatról, Tóni barátomtól. Kedves jó Gyurikám! Mint látod,
ismét jelentkezem és mellékelek egy német nyelvű szöveget Auferstehungserfahrungen címmel.
Érdekelne, hogy mit szólsz hozzá. Tóni barátomat jó ötven éve pappá szentelték, s az élet már
vagy negyven éve kisodorta nyugatra. Tudja, hogy mit kérdez. S én is tudom, hogy mit
válaszolok neki. De hogy érthetőbb legyen a válaszom, előbb lefordítom, amit ő írt
mellékletnek.
Feltámadás-tapasztalások
Jézus feltámadása nem külső és történeti esemény, amely tudományos módszerekkel
igazolható. Sokkal inkább a hit belső tapasztalásairól van szó, melyeket egyesek és csoportok
tapasztaltak és tanúsítanak. A hitükről tanúzók (Péter és a többiek) a hit belső szemével látták
Jézust, a hit belső fülével hallották Őt. Ez a tapasztalásuk annyit jelent, hogy
visszaemlékeztek Jézusnak Galileában korábban elhangzott szavaira, és biztosak voltak
abban, hogy ezek a szavak megállják helyüket, mert igazak. Érezték a szívükkel, sőt egész
lényükkel, hogy a feltámadott Jézus egészen közel van hozzájuk, náluk van, sőt bennük él,
kíséri őket élet-útjukon, bátorságot és erőt ad nekik az élethez, és vigasztalja őket.
Az Újszövetség az egykori tanúknak e belső hit-tapasztalásait mint kivetített látomásokat
és képeket és mint üzenetet hirdeti, hogy a következő nemzedékeknek valamelyest érthetővé
tegye az egykoriak hit-tapasztalásait. Számunkra ma azt mondják, hogy Jézus bennünk is él,
és hogy mi is szert tehetünk ilyen vagy hasonló hit-tapasztalásokra, mert feltámadás, mint
folytonos történés, adódik itt és most a köznapokban (is).
Mikor s hol tapasztalhatom, hogy Jézus tényleg bennem él? – Ha tudatosan észlelem a
napfelkeltét, a nyíló virágot, a virágzó fát vagy bokrot, vagy a madarak énekét… – Ha
tudatosan lélegzem, felállok, megyek, eszek, zenét hallgatok, vagy teszem a dolgom… – Ha
megélek egy örömöt… – Ha nehéz problémában jó megoldást találok… – Ha valakivel
sikerül egy jót beszélgetnem… Ha igaz barátságra, szeretetre találok… – Ha egy jó könyv
olvasásakor jó eligazítást kapok… (S még hasonló tételek után egy 16.:) Ha egy istentisztelet
megajándékoz Isten jelenlétével és mélységes békéjével…
Ezt válaszoltam Tóninak: Vagy úgy van, ahogy írod, vagy másképpen. Ha úgy van, ahogy
írod, akkor az evangélistákat a kegyes csalás alól senki sem mentheti fel, mert ők
egyértelműen külső és történeti eseményről számolnak be olvasóik számára. Kivétel nélkül
mind a négyen, s ezt találjuk a Cselekedetekben is: mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt

a halálból (10,41). Ez pedig nem a hit belső tapasztalása. Szájjal, foggal, nyállal, emésztéssel
s egyéb külső dolgokkal történik az evés és ivás.
Mivel mindezt, Tónikám, Te legalább olyan jól tudod, mint én, csak arról lehet szó, hogy
megkérdezzük: miért kell nekünk az egykori tanúk rovására belső tapasztalásaik látomásokká,
képekké kivetítéseiről beszélnünk. Ennek az oka is világos: nem hisszük el, hogy együtt ettek
és ittak a feltámadottal. Miért nem hisszük el? Mert úgy gondoljuk, hogy aki meghalt, az
meghalt, s az Isten ez alól a Názáreti Jézus esetében sem tesz kivételt. De ez a mi
szemléletünk (a hitetlenségünk) nem dönti el a kérdést, hogy a tanuk hazudtak-e, vagy azt
írták le, amiről beszámoltak, azaz ami történt velük. (Érvei persze bőséggel vannak mind a két
álláspontnak, de ezekkel ne fárasszuk talán magunkat…)
Végül felveted a kérdést, hogy mi, mai emberek nem vagyunk-e olyan helyzetben, mint
amilyent a tanúkról feltételezel: nem él-e Jézus ma és itt – bennünk is? Ha lét-, magatartás- és
sorsazonosságban vagyunk Jézussal, akkor joggal fejleszt ki magában akárki egy ilyen
Krisztus-misztikát. De ez a Krisztus-misztika kifejleszthető más alapokon is: feltételezünk
egy magunk-központú Jézust, aki csakis és személyesen miértünk van (tőlünk ugyan lehet
más emberekért is, de azok számunkra le vannak hányva, azaz nem törődünk velük). Akár az
egyik, akár a másik alapon fejlesztjük ki misztikánkat, mindkét esetben feltételezünk valamit.
Azt, hogy Jézus maga az Isten. (Azt, hogy sokat gondolok elhúnyt házastársamra, szüleimre
– ezt nem szoktuk misztikának nevezni.) Ilyen bensőséges és sokak esetében lehetséges
Krisztus-kapcsolat ezen feltevés nélkül aligha indokolt. Tehát istenkapcsolatról beszélsz –
akár a gelileai tanítványok, akár a mai köznapi emberek belső tapasztalásait emlegetve.
Már most az emberiség lehet egy millió éves is, és mindig voltak az emberek között
olyanok, akik igényt tartottak misztikus, azaz intenzívebb istenkapcsolatra – egy
akármilyennek is elgondolt Istent feltételezve. A Krisztus-misztika viszont nyilvánvalóan
csak az utolsó kétezer évben lehetséges. Akik bensőséges, misztikus istenkapcsolatot tudtaktudnak a régmúltban vagy napjainkban kifejleszteni, rendre azzal az Istennel találkoznak
lelkük mélyén, aki van. Tehát azzal, aki jó és szeret – azzal találkozunk az utolsó kétezer
évben és az előtte levő ezerannyi időben is.
Ha mármost Jézus olyan jellegű inkarnációja Istennek, amilyen nem volt s nem lesz soha
többé, ha tehát csak ebben az egyetlen názáreti esetben volt inkarnáció, ha tehát Jézus
nemcsak valóságos ember, hanem valóságos Isten is, akkor ez akkora csoda, hogy ehhez
képest abszolúte pitiáner kis csoda, ha Jézust feltámasztja Isten úgy, ahogy a tanúk leírták –
szegény és szerencsétlen zsidó főpapjaink bosszantására. Szóval hiába hitetlenkedünk a
feltámadással kapcsolatban, az ajtón kidobott csodát visszahozzuk a misztika ablakán. Miért?
Azért, mert egy ember (Jézus) is bennünk él, nemcsak az Isten. Az Isten per definitionem az,
aki bennünk akar élni és bennünk is él, ha hagyjuk neki, hogy bennünk éljen. Ha pedig
nincsen Isten, akkor az Istenben békességet találó ember hittapasztalása is csak kivetítés. Csak
kivetítés, ha Isten nem létezik. Csak festett egekre találnánk, mert a valóságban nincsen Isten.
Tónikám, mindebből az következik, hogy a hit belső tapasztalása mindig rendelkezésére
állt az emberiségnek, Jézus előtt is. Ezért nem kellett eljönnie. Sem azért, hogy a
Tizenkettőnek biztosítsa ezt a misztikát, sem azért, hogy nekünk. Ez a misztika az ember
belső békéjét szolgálja, és ezért sem kellett Jézusnak eljönnie. Egy új világot akart Jézus,
amelynek neve az Isten Országa. Ebben nem gyilkoljuk egymást, nem vagyunk gazdagabbak
másoknál, s nem parancsolgatunk egymásnak. Ez az a világ, amelyről a szentté nem avatott
Petőfi Sándor írta a rothadt felvilágosodás hatására: Ha majd a bőség kosarából egyaránt
mindenki vehet, akkor mondhatjuk, hogy már itt van a Kánaán – az Isten Országa. Ezért jött
el. Honnan jött el? Egyenesen a Szentháromságból? Amit erről idáig mondani tudtunk,
elmondtuk ezerötszáz éve Kalkhedonban, s Kalkhedon nem végső állomás – mondta Karl
Rahner.

Mivel az emberiségnek (a keresztényeknek sem) esze ágában sincs Isten Országát
csinálni, azért szórakozik inkább misztikával – Jézus előtt és Jézus után. Érthető, mert Jézus
nem misztikusan egyesült az Istennel, hanem a korbácsolásban, az akasztásban, amelyben
kegyes főpapjai részesítették őt. Ez kicsit kényelmetlenebb, mint rigófüttyöt hallgatni.
Hogy oda ne rohanjak! Itt Budapesten úgy élünk, ahogyan százból csak húszan tudnak
élni. Ott Neustadt/W-ben úgy éltek, ahogyan százból csak tízen tudnak élni a hat és fél
milliárdból. A 80-90 százaléknak pedig így vagy úgy, de kilóg a feneke a nadrágból. De
Istennel azért biztosan nem lehet kitolni. Biztos a fejünkre omlik az, amit nem
rendeltetésszerűen használunk. Talán a katasztrófa után majd érdeklődni kezdünk az iránt,
hogy mi fán terem az Isten Országa. Azon a fán, amelynek ilyen gyümölcsi vannak: ha én
valakinek segíthetek – 16 különböző változatban. Amíg csak külön-bejáratú Istenem van a
magam vigasztalására, addig csak misztika van. Amikor másokért vagyok gondban, ott
kerülök létazonosságba, magatartás- és sorsazonosságba Istennel.
Tónikám, hát ezt szólom hozzá, amit írtál, csak meg ne verj! Ölellek.
Városmajor, 2003 április 26.
Az őszön Skóciában lesz egy kisközösségi (CCB = Communauté Chrétien de Base)
világtalálkozó. Ezt szervezi hazánkban Éva. Kaptam tőle egy kérdőívet. Odaadtam a KV-nak,
az meg megbízott, hogy csak válaszoljam meg én. Ez tehát a Bokor válasza lesz? Nem, csak
egy tagjáé, ahogyan az látja.
1. A keresztény kisközösségek meghatározása.
– Céljuk: a tanítványnevelés; létszámuk
3-13 fő, mert ez esetben tudja mindenki elmondani véleményét; vezetője: aki össze tudja
szedni és meg tudja tartani a testvéreket.
2. Céljaink és elkötelezettségeink.
– Az Isten Országában hiszünk, egy országban, amelyikben nem verekedünk, nem
akarunk többet birtokolni mint a testvérünk és nem parancsolgatunk egymásnak. Naponként
éljük meg keservesen az erre alkalmatlanságunkat, de azért nem adjuk fel célunkat, és nem
számoljuk fel elkötelezettségünket. Ez a helyzetünk állandó jelleggel kívánja tőlünk az egyre
új és újabb teológia kidolgozását (Miért nem megy az, amit Jézus akart? Nem hibintotta el
maga az Isten a dolgot, amikor szabadságunkra bízta tervei megvalósítását? De hát lelheti-e
kedvét másban, ha egyszer Isten nem bábjátékos?), mert kisközösségünkön kívül csak
erőalkalmazást, gazdagságot és engedelmeskedtetést tapasztalunk. Van két külső és egy belső
folyóiratunk, van hatodik évtizede mennyiségileg biztosan jelentős szamizdat és publikus
irodalmunk, több száz kötetre menő. Németül: Und verbrannte doch nicht – Thaur 1996;
angolul: Rapture of the Gospel – Bokor 2000.
3. Szervezetünk, struktúránk, kapcsolatunk egymással.
– Nincs közösségeinkben kinevezés. Addig vezet valaki egy közösséget, amíg feléje
irányul a közbizalom. Magunkat neveljük, s mindenki teszi azt, amire a Lélek indítja. Nagyon
kevés az, amit más kisközösségekkel együtt csinálunk. Nagyon kevés az a kifelé irányuló
tevékenységünk, amit a Bokor tagjai együtt csinálnak. Nagy kivétel: van egy középiskolánk
Mezőörsön, amelyet a Bokor tagjai tartanak fenn, s van egy fogyatékosokat nevelő intézet
Sopronban, amelynek vezetője Bokor-tag, és ő sok Bokor-tagot foglalkoztat. Hiányosságnak
éljük meg, hogy ilyen szociális művünk kevés van. Ennek egyik oka a hierarchia
bizalmatlansága irányunkban. Az államhatalommal jelenleg nincs semmi bajunk.
4. Milyen kihívásokkal találkozunk?
– Közösségeink általában négyhetenként találkoznak fél napra. Van házifeladat, amelyet
elolvasunk a két találkozó között. A találkozó központi programja: a házifeladat
megbeszélése. Első nemzedékünk (születtek 1940 előtt) vándorol a temető felé. Második
nemzedékünk (születtek 1970 előtt) erős. A harmadik nemzedék, az 1970 után születettek

nemigen értik, miért kellene szüleik nyomdokába lépni. Minek kisközösségezni, amikor
háborítatlanul megkaphatja a hivatalos egyház rendezvényein, amit akar, s nem kell börtönbe
mennie, ha nem akar katonáskodni. Ha nem szorongatják az egyházat, akkor csak a Mammon
hatalmával kell megbirkózni. Ennek módja nem az összejáró kisközösség, hanem a teljes
életközösség – a vagyonközösséget is beleértve. Erre eddigelé nem akadt vállalkozó.
Városmajor, 2003. április 27.
Be kell számolnom róla. Vizsgaelnök voltam két vizsgabiztos társaságában a Bokorportán
– március utolsó szombatjának délutánján. Majd mindenki a maximális pontszámot kapta
tőlünk, a zsüritől. Miből vizsgáztak? Dogmatikából, szentségtanból, etikából. Kik? Érettségi
előtt álló fiatalok, akikkel Kovács Laci három évvel ezelőtt kezdett tanfolyamot
Katekumenátus címmel. Bokorbeli szülők gyermekei számára, akik nem lettek pólyáskorukban megöntve, megkeresztelve. Akiket szüleik arra neveltek, hogy majd te, lányom-fiam
eldöntöd, mikor akarsz, s akarsz-e egyáltalán lepecsételődni Jézus által, azaz megkeresztelkedni. Az említett délutánon fejeződött be a tanfolyam.
Tizenheten végeztek. Volt közöttük kilenc idősebb, akiket az utóbbi évek során már
megkereszteltünk, volt egy-kettő olyan is, aki már gyónt s áldozott is, de nyolc még tiszta
pogány volt: sem keresztség, sem eucharisztia, sem bérmálás – egyik szentséget sem vették
még fel. Ezzel az utóbbi csoporttal nem lett volna semmi baj. Azért nem, mert a jelenleg
érvényben levő egyházjogi rendelkezések alapján, azt a személyt, aki még kereszteletlen, a
keresztelő pap mindjárt meg is bérmálhatja; de aki már meg van keresztelve, azt csak a
területileg illetékes egyházmegyés püspök vagy annak meghatalmazottja bérmálhatja meg.
Ilyen püspöke pedig nincs a Bokornak. Ezért aztán a területileg illetékes egyházmegyei
hatósághoz kellett fordulnunk.
Laci is kiszolgáltathatta volna a csapatnak a szentségeket, munkája-fáradozása okán
kétségkívül ő lett volna a legméltóbb rá… De nem, a nagyobb ünnepélyesség okából, mint
ősöreget engem kért meg erre a feladatra. Hogy ebben mennyi része volt annak, hogy
birkózzam csak én az egyházi hatóságokkal – valamivel nagyobb gyakorlatom van már benne
– azt én jó testvérként nem nyomoztam, csak örültem, hogy részem lehet a 17 jól ismert és
harmadik-nemzedékbeli fiatal testvérem jézusi beavatásában.
Virágvasárnap délelőtt lett volna a beavatás. A Bokorportán, a vizsga színhelyén nem
fértünk el, hiszen jöttek keresztszülők, nagyszülők, egyéb vendégek is – az Erdősi Sylvester
Jánosról elnevezett gimnázium auláját béreltük ki, mert a beavatandók egy része odajár
iskolába. De előbb még meg kellett szereznem az egyházmegyei engedélyt. Nem olyan nagy
dolog az. Ha mind a 17 fiatal kereszteletlen volna, akkor nem is kellene engedély.
Megkerestem a megfelelő telefonszámot, az ügyben illetékes vette fel a kagylót. Jól ismertük
egymást pár évig tagja is volt az egyik Bokor-közösségnek. Gratuláltam napokban történt
kinevezéséhez, megköszöntem gyémántmisém alkalmából írt üdvözletét, majd elmondtam,
miért keresem meg. Utaltam arra, hogy ő is tudja, hogy a Bokorban nem keresztelünk
pólyásbabákat, s mire készülünk három évi munka után virágvasárnap a Sylvestergimnáziumban. Az illetékes mondta, hogy már tudunk róla, s nagyon kedves hangon mondta,
hogy Gyurka bácsi írjad le az egyházmegyei hatóság számára, hogy hol, mikor, kik számára s
mit kérsz, s a sürgősség miatt küldd el faxon. A kedvező fogadtatás reményében öt perc múlva
kezében volt a fax. Ez volt benne:
Főtisztelendő … Úr!
Alulírott tisztelettel jelentem, hogy a Bokor közösségében három
éves tanfolyamon neveltünk fiatalokat, akikből nyolc megkeresztelt személyt szeretnék
megbérmálni a jövő vasárnapon, 2003. április 13-án, 10 órakor a Sylvester gimnázium
aulájában. Erre kérek az … Úrtól felhatalmazást. Az … Úr szíves válaszát a 355-54-78
faxomra kérem. Jóindulatába ajánlva magam – Bulányi György piarista tanár. Budapesten,
2003. április 10.

Az Illetékes telefonon közölte velem, hogy azonnal tárgyalt az ügyről főnökével, az meg a
magyar piarista rendtartomány illetékesével. Egy óra sem telt bele, s már kezemben is volt
Illetékes válasza. Íme:
… Főegyházmegyei Hivatal 1278/03 Bp, 2003. ápr.10. Főtisztelendő Tanár Úr! Az …
úrral történt megbeszélés alapján az április 10-én megkapott levelére a következőket tudom
válaszolni. Három nappal az ügy előtt, kellő információ nélkül, faxon – nem megfelelő a
kérelem. Iskolai bérmálást nem szervezhet, ez a plébániákra tartozik. A területileg illetékes
főpásztor felhatalmazása nélkül a bérmálás kiszolgáltatása a már megkereszteltek számára
nem csak tilos, hanem érvénytelen is lenne. A jelöltek jelentkezzenek a területileg illetékes
plébánián. Remélem, hogy a későbbiekben a lelkipásztori feladatokat a megfelelő időben és
módon fogja intézni. Tisztelettel ….. (az illetékes)
Mit csinál ilyenkor a szegény ember? Tájékoztatja Kovács Lacit, s elküldi a két levelet a
Bokor képviseletének. A 7 tagú képviselet összeül virágvasárnap előtti szombaton, s azonosul
egyik tagjának írásban is rögzített véleményével, mely így fogalmazódik: Kedves KV!
Rögzíteni szeretném a rendkívüli KV találkozó számára véleményemet, mivel az adott időben
csak mobilon leszek elérhető.
1./ A bérmálás kiszolgáltatásának egyházi gyakorlata szerint a területileg illetékes
megyéspüspök hatalmaz fel az egyházmegyéjében magas "méltóságot" betöltő személyt az ő
helyettesítésére. Papi kérésre nem adott még tudomásom szerint senki erre meghatalmazást,
bár adhatna, ha a területén belüli az ügy. A joggyakorlat ezt még nem csinálta. Ezt tudomásul
kell vennünk, ha a szentségkiszolgáltatási gyakorlatot a bérmálás szintjén is akarjuk élni.
Ennek tudomásul nem vétele szakadás-veszélyű helyzetet teremthet.
2./ Nem látom helyesnek a skizma munkálását, vagyis hogy hivatalos felhatalmazás
nélkül bérmáljon bármely paptestvérem. Szakramentális ügyekben az átfedésmentes, jézusi
tartalmakra figyelő önálló gyakorlat mellett vagyok. Vagyis az egyházi szentségkiszolgáltató
gyakorlattal és annak teológiai tartalmaival való szakítás helyett új életmegnyilvánulásokat
kell kitalálnunk, melyek értékszemléletünket fejlődőképesen szolgálják. Minden kevertséget
problémásnak látok.
3./ A KV nem hivatott arra, hogy pótolja a püspöki megbízatást. Véleményt mondunk, és
a témát ennek az esetnek és a titkos szenteléseknek kapcsán is vigyük zsinatolásra a
Bokorban.
4./ A mostani helyzetben a keresztelések megünneplését sima ügynek tartom. A bérmálás
helyett felnőttségbe, közösségvezetői, apostoli küldetésbe beimádkozó ünnepséget javaslok.
Kovács Laci ihletett ember, de Gyurka bácsi is összeállíthat egy lélekemelő "bokros" liturgiát.
Az ünneplők köre remélhetőleg úgysem a csiribu-csiribára éhes, hanem a jézusi tartalmak
ünnepi megjelenítésére. Testvérbaráti öleléssel …
A KV kibővítet ülésére magam is meghívást kaptam. Laci a teendők vagy hét változatát
dolgozta ki. Megtárgyaltuk a változatokat: mit vállalunk belőlük, mit nem, s azonosultunk
azzal, amit Laci már péntek délután elfogadtatott a 17 érintett személlyel. Mit fogadtatott el?
Azt, hogy a kilenc simán bérmálható személy egyelőre lemond a bérmálásról – szolidaritását
fejezve ki a nyolc nem bérmálhatóval szemben. S Laci kidolgozott egy lélekemelő bokros
liturgiát. Miben állt ez? A 17 bérmálásból ily módon kiesett személy egyenként a miséző
asztal elé járult. Kísérte őket a nem-bérmaszülő kezese. Vártuk őt mi ketten Lacival. Mikor
hozzánk értek, a kezes rátette jobb kezét a bérmálásból kimaradó védencének a vállára.
Ezután a szemébe néztünk az elénk állt fiatalnak, s azok egymásután a miénkbe, s előbb én,
aztán Laci felnőttesen, halálos komolyan kezet fogtunk egymással. Az volt a tekintetükbe,
hogy valamit halálos komolyan akarnak venni. S ha megbérmálhattuk volna őket, akkor sem
vehették volna komolyabban. A miénkben pedig az, hogy bízunk bennük. Lehoznám e
bérmálás-pótló liturgia egész rendjét-anyagát a Koinóniában, ha Laci beküldené.

Így élünk mi Pannóniában. Rehabilitációm hatodik évében. Egyházért hozott s a magyar
katolikus nevet világszerte megbecsültté tett áldozataink jutalmaként nem ajánl fel nekünk
egyházunk egy kápolnácskát, amelyben legálisan folytathatnánk azt, amit életünket
kockáztatva kezdtünk hatvan esztendő előtt a kommunista rezsimben, a föld alatt. Területileg
illetékes plébánosomnak, szintén volt-bokortagnak, rehabilitációm után azonnal felajánlottam
szolgálati, segítő készségem. Azt válaszolta, hogy megbeszéli a kollégákkal. Hat év alatt nem
talált módot arra, hogy tájékoztasson a megbeszélés eredményéről…megspórolt magának egy
szót. Így hangzik: nyet.
Megmondta neves rendtársam már rehabilitációm napjaiban: integrálhatatlanok vagyok s
vagyunk. Ugyan miért? Tudnék válaszolni. De nem válaszolok. Ugyanazért nem, amiért e
napló-jelentésben minden nevet és személymegjelölést elhagytam. Azért hagytam el, hogy én
ne adjak okot mondott integrálhatatlanságunkra. A befogadó test képtelen befogadni
bennünket. Van valami bennünk, amit képtelen befogadni. Ebben a valamiben benne lehet
minden emberi tökéletlenségünk, de aligha ez az ok. Valami más. Inkább nem mondom ki.
Mert gőgösnek találtatnánk. Csak azt tudom, hogy mi volt egész életem legfőbb törekvése. Itt
keresendő az integrálhatatlanságunk igazi oka. Isten legyen irgalmas szegény magyar
katolikus egyházunknak…
Városmajor, 2003. április 28.
25-én este a Mag-házas közösségben ürítettünk pezsgőt a közösség számos György
névre hallgató tagjának megköszöntésére – jó Bokor-szokás szerint: Serkenj fel kegyes nép…
Annyi áldás szálljon mindnyájunk fejére... Másnap aztán végső rendbe kellett tenni a kovácsmúzeumot avató liturgiát. Nem Kovács Margitról van szó, egyszerűen a kovács mesterség
múzeumáról, mert már ilyesmi is van hazánkban. Persze nem akárhol, csak a Balatonfelvidéken, s ott is a Kinizsi vár töviben, Nagyvázsonyban Mi közöm nekem ehhez? Van. Fel
is ültem szombat délben a Déliben az Intercítyre, amely lerepített Veszprémbe, ahonnan a
(veszprémi) Napló jeles újságírója repített kocsijával tovább Vázsonyba. Meg is érkeztünk
időben, a kapuban itókával és sajtoskiflivel kínáltak, s szépasszony csókjával fogadtak. Nem
írom le mindazt, ami történt. Beérem a liturgiával, hogy maradjak a mesterségem mellett.
Kedves Megjelentek, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A ház asszonya, Rózsika, megkeresett
telefonon, s ennek következtében belekerült a naptáramba április 26-ához egy feljegyzés: 16
óra – kovácsmúzeum megáldása Nagyvázsonyban, maximum 10-15 perc. Le is írtam
mondókámat, hogy az időhatáron belül maradjak. Mindenekelőtt be kell mutatkoznom:
Bulányi György budapesti nyugalmazott piarista tanár vagyok, s nem-nyugalmazott katolikus
pap. Kézenfekvő a kérdés: Hogy kerül a csizma az asztalra, azaz honnan tudja Rózsika, hogy
a világon vagyok. Hát csak onnan, hogy húsz esztendővel ezelőtt azt a házat-telket vettem
meg Budaváriban lelkigyakorlatos ház céljára, amely Rózsika nagymamájáé volt. Hát ez a
Rózsika telefont-felemelésének legtávolabbi oka. Aztán találhatók közelebbi okok is még,
amelyeket most nem szükséges részleteznem.
Ha már ilyen minőségben is megfordulok házuknál (s nemcsak amiatt, hogy olykor
sikerült eltörni a kaszámat, amit itt gyógyítottak), megragadom az alkalmat, hogy ne csak a
kovácsmúzeumot áldjam meg, hanem a múzeum tulajdonosait is. Ehhez egy kis zenei
aláfestéssel élnék.
Hogyha igazán szereted a hitvesed, a gyermeked,
Nincs többé saját életed, akit szeretsz, az törvényt szab neked.
Nem cserélheted sorsodat, nincs többé könnyű pillanat,
Szigorú láncok tartanak, akiknek egyszer átadtad magad.
Hát mersz-e végre dönteni? Az élet hív, az isteni.
A szeretet bilincsei, a húsvét hív, a reménnyel teli.

Ha elhal, termést hajt a mag,Életté hal a föld alatt.
Az élet útján tartanak, akiknek végképp átadtad magad.
Nem cserélheted sorsodat, nincs többé könnyű pillanat…
és tovább a refrén. Ezek után imádkozzunk egyet!
Könyörögjünk és kérjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy áldva áldja meg ezt a
hajlékot és minden lakóját. Küldje hozzájuk szent angyalát, s az tanítsa őket szent
szolgálatodra, hogy fontolgassák a te csodás törvényeidet. Szabadítsa meg őket minden
rettegéstől, és őrizze meg őket e hajlékban békességben. Kérünk téged Rózsika egész
családjáért – Jézusunk által, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt él és szolgálva szeret
minket, mindörökkön örökké. Amen.
Ezután térhetünk át a kovács-múzeum megáldására. Hogy megfelelő teológiai távlatot
kapjunk e ritka eseményhez – nem-tudom, áldottak-e meg már Hazánkban vagy azon kívül,
valamikor: a messzi múltban vagy jelenben kovács-múzeumot –, hallgassuk meg Izajás
próféta több mint két és fél ezer esztendeje írt és figyelmünkre nagyon is méltó szövegét:
Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején.
Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép.
Eljön a sok nép, és ezt mondják: Gyertek, menjünk föl az Úr hegyére,
Jákob Istenének házához, hogy
megtanítson minket útjaira, s hogy az ő ösvényein járjunk.
Mert Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből.
S ők kardjaikból kapákat, ekevasakat kovácsolnak,
Lándzsáikból meg szőlőmetsző késeket kovácsolnak…
Mert többé nép a népre kardot nem emel, s hadakozást sem tanul többé.
Jákob háza, gyertek, járjunk már az Úr világosságában. (2,2-5)
Kedves Megjelentek! Nem tudom, hogy van-e a kovácsoknak védőszentjük – nem
olvastam róla. De ha nem volna, akkor ezennel ezt az ószövetségi prófétát, Izajást most a
kovácsok pátrónusának tisztjére emelném. Csak nagyvázsonyi magánhasználatra, de ha pápává választanak, mindjárt kiterjesztem az egész világra. Akkor is, ha mi itt, Vázsonyban s túl
azon nem Jákob háza vagyunk, hanem Árpád apánk háza. De Árpád házának is élete fordul
azon, hogy abbahagyjuk-e a kardot emelést, és a hadakozást tanulást, s kovácsaink hasznos
mezőgazdasági szerszámok készítésére, javítására specializálják magukat, mint aminők a
kapa, az ekevas, a szőlőmetsző kések voltak a múltban, s én – mint szakmán kívüli – meg
nem mondom, hogy mik ezeknek a mai, a korszerű megfelelői. De hát nem is kell
megmondanom, mert nem kovácsműhelyt, hanem kovácsmúzeumot avatunk most,
szentelünk fel.
Tisztelt Megjelentek! Tudósaink jóvoltából olyan fegyvereink vannak már, amelyek
képesek még a patkányok életét is kioltani a Földgolyón. És most jönnének a kovácsok, akik
átkalapálják a fegyvereket mezőgazdasági munkaeszközökké!? Azt hiszem, hogy
mindannyiunknak ilyen átkalapáló kovácsokká kell a jelenben s a jövőben válnunk, ha jót
akarunk magunknak. Legfőbb ideje, hogy füleljünk Isten két és félezer esztendeje szólott
prófétájának szavára, s ha volnának még szívünk zugaiban kardjaink, lándzsáink, sürgősen
hozzuk el e múzeum mellé, a kovácsműhelybe, hogy ott kapákká, ekevasakká és szőlőmetsző
késekké formálódjanak – Isten és ember örömére.
Mert a mesterségek és a szerszámok szolgálhatják az embert, és szolgálhatják az ördögöt.
Ha élet születik a szerszámokból, akkor az embert szolgálják. Ha halál születik a
mesterségekből, Akkor az ördögöt szolgálják. Mammont, Molochot, pénzt és gyilkosságot
nem szolgálhat, aki jót akar az embernek. Ezért vállalta Jézus a földbe eső búzamag és önmaga elhalásának szerepkörét. Mert vállalásából élet támadt, húsvétkor feltámadás – az ember
földi és örök reménye. Ezekre gondolva áldjuk meg e kovácsmúzeumot, hogy e múzeum
szelleméből az ember java és Isten dicsősége támadjon.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk! Te vagy minden tudomány és mesterség ősforrása. Te
világosítottad meg az emberek elméjét, hogy mindig új és új munkaeszközöket hozzanak
létre. Kérünk, áldd meg az itt látható eszközöket. Add, hogy akik ilyenekkel dolgoznak, azaz
dolgoztak, a te kegyelmed segítségével úgy munkálkodjanak, hogy testi-lelki egészségüket
megőrizzék, munkájuk gyümölcsét szándékod szerint élvezzék, és elnyerjék az örök életet is.
Végül áldd meg azokat, akik e kis múzeumot létrehozták, s azokat is, akik látogatni
fogják, közöttük minket is, akik e megáldáson, felszentelésen részt vehettünk Krisztus, a mi
Urunk által. Amen.
Fejezzük be liturgiánkat, kovácsmúzeumot szentelő szertartásunkat egy újabb zenei
betéttel:
Leüthetsz, én nem ütök vissza. / Az én kezem gyönge a rosszra.
A hulló test helyén leüthetetlen / Erősen áll az igazi testem.
A zene alatt egy szép festett üvegpohárból egy örökzöld gallyal meghintettem
szenteltvízzel kovácsmúzeumot, s befejeztem egy végső áldással: Áldjon meg bennünket,
mindannyiunkat a mindentadó Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
Utána bemutató volt, s vasrúdból dárdát kalapáltak, mondván, hogy ez egyszerűbb, mint az
ekevas vagy kapa. Követte a kertben a babgulyás fehérborral, cimbalommal…. de estére haza
kellett érni, mert vasárnap délelőtt Bokorportán – bokorprofil, délután Adyligeten a szokásos,
estére meg a Thália színpadra mehettem Júliát nézni-hallgatni – névnapi ajándékul a
széphalmiaktól… S akinek ennyi jó kevés, azt érje gáncs és megvetés.
Városmajor, 2003. április 30.
NEM KÖTELEZŐ KATOLIKUSNAK LENNI ...
1. Ma már nem kötelező
Nem kötelező katolikusnak lenni, de aki katolikusnak vallja magát, annak hinnie és
vallania kell, amit vallása tanít – a napokban fogalmazta meg ezt a mondatot számomra a
katolikus egyház egy elkötelezett és nem jelentéktelen tisztet betöltő papi személye. Valamikor még tanítványom is volt Jézusban. Érthető a tétele, bár az is nyilvánvaló, hogy – a
katolikust a maga vallásával behelyettesítve – bizony elmondhatja a fenti mondatot bármely
más (keresztény vagy nem keresztény) vallás képviselője is. Nem tudom – s ki tudja? –,
mennyi vallás van a világon: keresztény meg nem keresztény. Így azt sem tudom, hány írásba
foglalt, vagy – az írásbeliség fokára még el nem jutott népeknél – hány csak szájhagyományban élő hitvallást hirdetnek Bolygónkon. Mindenesetre hitvallások sokasága kívánja a
bevezető mondatban említett felzárkózást a potenciálisan mintegy hatmilliárdnyi hívőtől. Ha
volna e hitvallásokból mondjuk ötezer, akkor adva van édes mindannyiunk számára ötezer
ilyen kell! A hitvallások ötezer egymástól különböző állítássorára vonatkozik ez a kell –
lényegében ugyanazon tárgyban. Istenről, valamint Isten és ember kapcsolatáról készült
többé-kevésbé különböző válaszok valamelyikéhez kell ragaszkodnunk, ha tagja akarunk
lenni valamelyik vallási közösségnek. Bizony kell, hacsak nem akarunk vallási érdeklődésünk
dacára vallási közösségen kívül, azaz a vallás szempontjából társtalanul maradni.
Ha tagja vagyok valamilyen művészeti vagy tudományos vagy gazdasági stb. társaságnak,
ott alighanem kíváncsiak arra, hogy tárgyukban mi újat tudok mondani tagtársaimnak. Nem
így a vallási társaságok esetében! Közel hatvan évesen lelkipásztori tapasztalataim alapján
(államilag illegálisan) papírra vetettem, hogyan képzelem el Jézus ügyének hatékony
szolgálatát. Válaszként erre vallásom legfelsőbb illetékes büntető hatósága összeállított
számomra a fenti „kell” jegyében egy 12 pontból álló szöveggyűjteményt. Nem is
tévedhetetlennek minősített hittételeket tartalmazott antológiája, hanem ennél kisebb rangú
(csak tévedhetőségi fokú) szövegeket. Az alábbi záradékkal kellett aláírnom: „Mindezeket
hűségesen megígérem és őszintén megtartom és sértetlenül megőrzöm, ezektől soha el nem
hajlok sem a tanításban, sem akárminő módon, szóban és írásban”. Az aláírandó szövegeket

vagy húsz évvel korábban fogalmazta meg a II. Vatikáni Zsinat. Hogy hazugság nélkül
írhassam alá, kértem a szöveg-összeállító hatóságot, csatolják már hozzá a gyűjteményhez ezt
a további és ugyancsak zsinati szöveget: Az isteni törvény rendelkezéseit az ember a maga
lelkiismeretében fogja fel, melyet tartozik hűségesen követni... Baj lett a kérésemből: így nem
kérnek szolgálataimból; megtiltják, hogy vallásom tagjaihoz nyilvánosan szólhassak.
Vállaltam a bajt, és ragaszkodtam továbbra is pótszövegemhez. Miért ragaszkodtam? Azért,
mert csak meggyőződésem, lelkiismeretem diktálta szövegeket akarok mondani embertársaimnak, a vallásomhoz tartozóknak is. Hazudni éppen tudhatnék, de hát nem akarok.
Szentebb nekem a téma annál, hogy ilyesmire vetemedjem.
Néhány éve történt, amit most elmondok, egyik négynapos lelkigyakorlatunkon, melyet
Balaton-felvidéki kicsiny házamban tartottam a Bokor tagjainak. Voltunk vagy húszan,
éjszaka a tetőtérben bújtunk hálózsákjainkba, nappal miénk volt az előadó „terem”, a kerti
„ebédlő”, meg erdő, mező, ameddig a szem ellát. Este kezdtünk bemutatkozással s a
megbeszélendő kérdések összeírásával. Másnap délelőtt – szentmise, elmélkedés, reggelizés
után – beszéltem egy órát az Istenről: milyennek gondolom én őt. Előadás után elküldtem a
hallgatóságot két órára magányos erdei bóklászásra: Gondolkodjatok a hallottakon, s
visszajőve mondjátok majd el, ti pedig milyennek gondoljátok őt! A résztvevők között volt
egy első lelkigyakorlatozó is. A többiek már tíz-húsz éve a Bokorban éltek, s ki tudja, már
hányadik (évenként szokásos) lelkigyakorlatuknál tartottak, s nem csodálkoztak felhívásomon. Amikor két óra múltán visszajöttek, vallomásaiknak keretet adandó – gyertyát gyújtottunk („Ti vagytok a világ világossága!”). Körben adtuk tovább a szót egymásnak, és sor
került az „első lelkigyakorlatozóra” is. Ezt mondta: Istenkereső útjaimon elkerültem már vagy
tíz különböző társasághoz. Mindenütt megmondták, hogy mit kell gondolnom. Ti vagytok az
első csoport, amely arra is kíváncsi, hogy én mit gondolok. „Csak én tudok versemnek hőse
lenni...”? – kérdezem Babitscsal. – Igen! – Micsoda önközpontúság! – mondhatná valaki.
Lehet, hogy az! De ilyennek vagyunk teremtve.
Nem kötelező katolikusnak lennem? Jó. Lehetek – mondod – buddhista is, vagy
mohamedán. Nekem nem jó. Nem, mert katolikus a kultúrám. Ez a vallási anyanyelvem.
Ennek szimbólumait, képeit, muzsikáját, szövegeit, kifejezésvilágát szoktam meg gyerekkorom óta. Itt vagyok otthon. Otthonomban miért nem gondolhatom, amit gondolok?
Elűztök? Hova menjek? Másutt is azt mondják majd, amit itt: „Nem kötelező a hitünkön
lenned, de ha itt akarsz maradni, akkor azt kell gondolnod, amit itt kell gondolni. Írd tehát alá:
Mindezeket hűségesen megígérem...” s a többi. De hát nem tudom megígérni. Képtelen
vagyok rá. Nem tudok mást gondolni, mint amit gondolok. „Ne gondolj a fehér elefántra!”
Megpróbálod... és csak nem sikerül. Hessegesd el magadtól a hitellenes gondolatokat! Ez sem
sikerül. Minél jobban akarnám, annál kevésbé. De nem is akarom elhessegetni. Nem, mert
ezek az én gondolataim. S a gondolataim nélkül nem akarok élni, nem is tudok. Azok nélkül
már nem is lennék az, aki vagyok. Tegnap még azt gondoltam, amit gondoltam. Történt
azonban közben velem valami, s ma már mást gondolok. Értsetek meg, nem akarok sem
hallgatni, sem hazudni! Beszélni akarok arról, amit gondolok! Beszélni olyanokkal, akiket
érdekel a témám; az, ami számomra a legfontosabb. Az, hogy milyen is az Isten! Olyanokkal
akarok beszélni, akiket érdekel, hogy én mit gondolok, s akikre kíváncsi vagyok, hogy ők mit
gondolnak. Nem brosúrát felmondani tudásukra vagyok kíváncsi!!! Nincs számomra hely
nálatok? Ha nálatok akarok maradni, kötelező azt gondolnom, amit megszabtok, hogy
gondolhatok? Miért kell életem végéig felmondanom a leckét, ha megtanultam azt már
fiatalságomban, de – Istentől gondolkodó lénynek teremtetvén – túljutottam azon. Nem azért,
mert elfelejtettem a leckét. Továbbgondoltam.
Mindazonáltal áll és él az elvárás: Ha katolikus akarsz lenni... Nesze neked emberiség!
Nesze neked ember, akit Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett! Nesze neked,
Isten, aki minden bizonnyal maga vagy az értelem! Aki az is vagy! Ez az ötezer kötelező kell

– maga az abszolút értelmetlenség! Több is, rosszabb is, mert kitaszítja a körből éppen azokat,
akiket leginkább érdekel Isten s az ő Országa.
Életemből tizenöt küzdelmes évet vett igénybe, hogy igazoljam magam vallásom büntető
hatóságai előtt. Igazoljam, hogy igazodom én ehhez a kell-hez is, miközben vallottam és meg
nem tagadtam, hogy a lelkiismeretemhez még inkább igazodom. Még inkább, mert csak addig
vagyok méltó az ember névre, és csak addig lehetek Isten gyermeke, amíg igazodom hozzá.
Miért küszködtem 15 évet? Azért, mert meg vagyok győződve arról, hogy az ötezer
különböző válasz mind téves, s egyes-egyedül a miénk az igaz? Nem ezért tettem. Ha ezért
tettem volna, részese lennék annak, amit az előbb abszolút értelmetlenségnek (Ha másutt
nevelődöm, akkor más az igazság!?) állítottam. Hát akkor miért tettem? Csak azért, mert
valahol otthon akarok lenni. Nem tudok otthon nélkül élni. Én sem, más sem.
2. Tegnap még kötelező volt!
„Nem kötelező...” S még jó, hogy már nem kötelező! S még jó, hogy ma már ez mondatik. Még jó, hogy erre ma már még mondhatok is valamit. Visszabeszélhetek! Az örök
városban, a Santo Uffizio ódon római palotájában ülök 1991 januárjában. Az asztal túloldalán
a Szent Inkvizíció prefektusa, Ratzinger bíboros. Indoktrinál. Két ujjával megfogva reverendáját mondja: A rajtunk levő ruha mutatja, hogy azt kell tanítanunk, ami az egyház tanítása.
Összeszedem minden bátorságom és válaszolok:
Nem emberi személyeket, magnókészülékeket kell a szószékre küldenie! Csak azért
mondhattam, mert már 1991-et írtunk. Elődje, Torquemada, válaszomért spanyolcsizmát
húzott volna rám, s kikínozta volna belőlem, hogy visszavonjam, amit mondtam. Jó esetben.
De az is lehet, hogy azonnal máglyára küldte volna a megátalkodott eretneket.
Még jó, hogy nem kötelező katolikusnak lennem! Még jó, hogy idáig eljutottunk. Csak
néhány évtizede, hogy a zsinatnak a lelkiismeretről szóló passzusa (a zsinat előtt) még átkos
liberalizmusnak számított. „A tévedésnek nincs joga arra, hogy hirdetődjék!” – vallottuk
korábban inkább ostoba, mint szent elfogultsággal. A zsinatig a felvilágosodás egész irodalma
ott volt a Tiltott Könyvek Jegyzékén (Index). Tilos volt nagyjából minden, amit érdemes
elolvasni – írja valahol Szerb Antal. Még jó, hogy kemény kétszáz év késéssel, de csak
tudomásul vettük az istentelen és egyházellenes felvilágosodástól megokosodva az emberi
személyiség jogait. Még jó, hiszen ma is vannak még sok száz millió hivőt számláló vallások,
melyek nem jutottak el idáig. Ahol még mindig kötelező ilyen vagy olyan hitet vallani, ha
biztonságban akarják tudni életük.
Mi előbbre léptünk. De veszedelmes és nagyon is illetlen volna felednünk, hogy jó
másfélezer esztendőn keresztül bizony kötelező volt katolikusnak lenni. Három századig sem
tartott kezdeti szabadságunk, amikor más volt még kötelező: tömjénszemet ejteni a császár
istenségének oltáraira. De a milánói türelmi rendeletet követően hamarosan új türelmetlenség
kezdődik, a keresztény türelmetlenség: katolikusnak lenni lesz kötelező. Nem lehetett
következmények nélkül Bizáncban ariánusnak lenni, ha a császár katolikus volt. Afrikában
sem lehetett a légiók kardjába futás nélkül donatistának lenni, ha Karthagóban a püspök,
Ágoston, katolikus és a császár barátja volt. A szász törzseknek sem lehetett szabadon
ősgermán vallásuk isteneinek áldozni, ha egyszer Nagy Károly katolikus volt, és a pápa
császárrá koronázta őt..., mert haddal – kereszttel és karddal – ment rájuk. Az ezredfordulón a
magyaroknak is fel kellett hagyniok fehérló-áldozataikkal, meg a poharat Ukkon nevére
kilöttyentésekkel, ha egyszer Gézafia Vajknak fejére tette Asztrik érsek a pápától küldött
koronát. Keresztvíz alá kellett hajtani fejüket, ha életben akartak maradni; tanulhattak
Koppány, Ajtony, Gyula, Vazul, Tonuzoba szomorú sorsából. Az albiak sem katharkodhattak,
mert szentek és misztikusok is, nemcsak a pápa, bíztatták Montforti Simont, hogy hányja
kardélre e megveszekedett eretnekeket. A bogumilek sem bogumilkodhattak magyar
felségterületen, Boszniában, mert Nagy Lajos királyunk hű fia volt egyházának és a pápának,
s Istenért, egyházért, hazáért és mindazért, ami szent, kardélre hányta őket. Sajnos(?), nem

sikerült mindet... s maradékukból lesznek a bosnyák muzulmánok, mert életben akartak
maradni szegények. Nagy Lajos pedig örök üdvösségüket biztosítani akarván gyilkolta őket,
hiszen Isten tudvalevően(?) csak azokat üdvözíti, akik felmondják a brosúrát. Melyiket az
ötezerből?
Husz Jánosnak, Jeanne d`Arc-nak, Giordano Brunonak, Jakob Hutternek még el kellett
égniök keserves kínhalállal a máglyán Konstanzban, Rouenban, Rómában, Innsbruckban a
székesegyház tövében, mert bizony kötelező volt katolikusnak lenniök. Luther már
megmenekült. De neki se termett volna babér és életben maradás, ha nem helyezi magát a
szász választó fejedelem fegyveres oltalma alá. Nálunk sem termett volna számára babér,
mert alighogy kitűzte tételeit a wittenbergai dóm kapujára, II. Lajos királyunk hozta is már a
törvényt Luther követői ellen: lutherani comburentur! Mert bizony kötelező katolikusnak
lenni, ha nem akarunk Dózsa György mintájára, roston sült eretnekek lenni. De Luther
Márton tudta már, hogyan kell elkerülni a bajt. Meg kell győzni egy karhatalommal
rendelkező fejedelmet arról, hogy most már nem azt kell gondolni, amit idáig gondolt, hanem
amit az új hit tanít, a Lutheré. Ágyban, párnák közt halhatott meg ugyan, és nem a máglyán
hitújítónk, de harminc éves háború, kiégett és megtizedelt Németország példázta, hogy bizony
továbbra is kötelező maradt katolikusnak lenni, ahol Wallenstein fegyveresei masíroztak,
másfelől kötelező lutheránusnak lenni ott, ahol Gusztáv Adolf az úr.
Miért válthatott az én valaha volt kedves tanítványom a ma divatos új katolikus szövegre?
Másfélezer éven keresztül tudtuk – tévedhetetlen bizonyossággal! – hogy a tévedőnek nincs
joga arra, hogy életben maradjon. Tudtuk, hogyha szabad megölni (Jézus engedélyezte
nekünk?) a gyilkost, mennyivel inkább szent kötelességünk halálba küldeni az eretneket. Az
bizony, mert a gyilkos csak mulandó földi életünktől foszt meg minket, de az eretnek a maga
dögletes és téves nézeteivel öröküdvösségünket fenyegeti. Fenyegeti bizony, hiszen Isten
pokolra vágja azt, aki az ötezerből nem az egyetlen igaz – és tévedhetetlenül igaz – eligazítást
mondja fel neki az örök ítéleten arról, hogy kicsoda is az Isten, és miféle kapcsolatot tart fenn
az emberrel. (A meggyalázott értelem nevében kellene sirató éneket énekelni!)
Az istentelen illuminátusok hatására voltunk kénytelenek váltani, s e tévedhetetlenül
biztos szövegünket lecserélni. Voltaire és Rousseau hatására, akik az emberi személy
méltóságáról, annak jogairól, a véleménynyilvánítás szabadságáról, meg a többiről kezdtek
értekezni két-három századdal ezelőtt. Keményen védekeztünk ellenük. A század első felében
még én is úgy tudtam, hogy nem mehetek be még egy református templomba sem, mert azzal
elkövetem a communicatio in sacris (szent dolgokban közösködni) súlyos bűnét. Egyértelmű
szövegen nevelődtem. Abszolút világos lett számomra, mire befejeztem teológiai
tanulmányaimat, hogy az ötezer brosúrából kizárólag a miénk az igaz. Gyenge elméjűnek
gondoltam, aki ezt nem látja be. S ha nem volna az, és mégsem cseréli le vallását a miénkre,
bár tudja, hogy nekünk van igazunk, akkor csak tisztességtelen ember lehet.
A gondolkodó katolikus teológusok e két század alatt sűrű sorokban lettek kiközösítettek
(Loisy abbé a múlt századfordulón), veszítették el katedrájukat XII. Piusz idején (Congar),
míg XXIII. János végre kinyitotta az ablakot, s a zsinat új lapot kezdhetett. Rehabilitálta az
illuminátusokat? Csak úgy csendben. Megszüntetette az Indexet – szabad immár tudomásul
vennünk a miénkétől különböző gondolatokat. El is ítélte, hogy másfél ezer esztendőn
keresztül tömeg-gyilkoltuk azokat, akik a lelkiismeretükre figyeltek brosúrafelmondás
helyett? Óh, nem! Csak fogalmaztunk egy szép dekrétumot a lelkiismeretről. Gyakorlatban
hátat fordítottunk tehát a múltunknak? Óh, nem! A zsinat befejezése után alig másfél
évtizeddel, uralkodásának már második évében II. János Pál megtisztítja teológiai
katedráinkat azoktól (Küng), akik nem azt mondják, amit kell. Ratzinger bíboros nekem is
megmagyarázta, hogy a lelkiismeret szabadsága nem azt jelenti, hogy katolikus teológusként
mondhatnék mást, mint amit mondanom kell; s hogy mit kell, azt az ő hivatalától tudom meg.

Nehéz lenyelnie egyházunknak a II. Vatikáni Zsinat békáját. Fel kellene adnia azt a
dédelgetett elképzelését, hogy van ugyan ötezer magát tévedhetetlennek gondoló brosúra, de
azokból csak egy az igaz, a miénk. Sorsom összehozott jó fél tucat bíborossal. Négyszemközti
beszélgetésre is. Egy ilyen alkalommal próbálom egyiküket megértésre hangolni irányunkban,
s hivatkozom azokra az áldozatokra, amelyek a Bokor tagjai hoztak Jézus evangéliumának
képviselésért. Hallgatja, majd megszólal: De kedves Atya, cselekedeteik a baptistáknak is
vannak! Mit jelent ez a mondata? Azt, hogy nem tagadja, hogy jó szándékú társaság a Bokor.
De az üdvösség nem ezen fordul, hanem azon, hogy valljuk-e az egyetlen és tévedhetetlenül
igaz brosúrát. Kénytelen tehát eljárni velünk szemben, mert tiszte arra kötelezi, hogy legalább
a katolikus egyházon belül megvédje tisztán az igaz hitet, mert hát az üdvösség mégis csak
azon fordul, hogy mi a hitünk vallott tartalma. S ez esetben még valami viszonylag tisztát –
akármilyen ostobát is! – feltételezek róla. Ha ezt nem feltételezem, akkor ezt kellene
gondolnom róla: Én abból élek, hogy az ötezerből ezt a szöveget védelmezem. Ezért fizetnek.
Ezt kívánják tőlem a felettes egyházi és állami hatóságok: a létünket biztosító megegyezések
és a Vatikán keleti politikája.
Congar beszélt, írt egyszer arról, hogy évtizedek, évszázadok kellenek ahhoz, hogy egy
zsinati tanítást az egyház képes legyen ténylegesen recipiálni. Magyarul: aszerint gondolkodni
és aszerint cselekedni, amire egy zsinat eljutott. Tizenöt évet kellett harcolnom azért, hogy a
13. pontot a lelkiismeretről beírhassam a 12 közé. Nincs már további 15 esztendőm ahhoz,
hogy kiküzdjem, hogy ezt a 13. pontot prédikálhassam is a szószékeken. Beírhattam a 12 pont
közé, de ez nem azt jelenti, hogy hirdethetem is templomainkban. Nem kötelező katolikusnak
lenni, de ha valaki ilyenként szólni akar köreinkben, csak azt mondhatja, amit mondania kell.
3. Előfeltevés fogságában: csak mi kaptunk kinyilatkoztatást
A vallásokat is emberek menedzselik. Emberek, nem is rosszabbak, mint a többiek. Nem
is feltétlenül butábbak. Miért erőszakoskodnak, amikor módjuk van rá? Minek képmutatóskodnak türelmet, amikor nincs módjuk erőszakoskodni? Julianizmusról beszélt az elmúlt
évtizedekben egy jeles lengyel gondolkodó: az egyház ma a kommunistákkal szemben a
szabadságot követeli és képviseli, de tiszteletben fogja-e tartani mások szabadságát, ha
elmúlnak feje fölül a nehéz idők – kérdezte. (Juliánusz, az aposztata, visszapogányosodott
császár idejében szabadságot követelt magának az egyház, s annak halála után újra vallási
türelmetlenséget mutattunk.) Miért fojtogatják a vallások hivatalos képviselői a jó-szándékú
embereket? Kénytelenek vele, mert foglyaik előfeltevéseiknek. Annak, hogy nem tehetnek
másként, mert kinyilatkoztatást kaptak, s a hűség e kinyilatkoztatáshoz kötelezi őket a
ragaszkodásra. Istentől forró dróton kapott hittartalmakhoz ragaszkodnak. Nem engedhetnek
belőle. Ha engednének, létük alapját húznák ki önmaguk alól. Megszűnnék azonosságuk:
őrizői a közvetlenül Istentől kapott hitletéteménynek.
Toynbee az emberiség alapvető bűnének mondta az önközpontúságot. A vallásokét.
Mindegyikük vallja, hogy kinyilatkoztatást kapott, s egyedül ő kapta azt. A többi vallásnak is
lehetnek szent könyvei, azokban sok jó és okos gondolat lehet, de azok nem kinyilatkoztatás
eredményei. Azok csak – talán nagyon jó-szándékú, esetleg bölcs és szent – emberek művei.
Kinyilatkoztatásnak ezzel szemben egyedül mi vagyunk a birtokában. Ki? Az ötezer vallás
közül akármelyik. Egy a sok közül, s a többi nem. Toynbeet lehet nem olvasni. De amit
Toynbee mond, benne van a levegőben. Előbb-utóbb köznyilvánvalósággá válik, s akkor már
lehetetlen lesz szóba nem állni vele. Lehet késleltetnünk a folyamatot, ahogyan az emberi
személy jogaival tettük. Kétszáz év késéssel is lehet, meg idejében is lehet valamit tenni.
Kevesebb a kár, ha idejében szembesülünk embertársaink gondolataival. A késés rendre
botrányos, és presztízsveszteséggel is jár. Tömegesen termeli a vallástalan embereket.
Lehetne másképpen is, mint eddig. Brosúra-ismételgetés, presztízs-ápolgatás nélkül.
Lehetőség volna arra is, hogy használjuk eszünket, amit Istentől kaptunk.

Kinyilatkoztatás. Mit is jelentsen a vallások körében e szó? Csak annyit, hogy Isten
megszólítja az embert. Egyszer, egy darabig és aztán soha máskor, soha többet! - Minden
tévedhetetlenségi igény nélkül kezdek gondolkodni a témán. Lehetséges, hogy Isten
évmilliókon vagy évezredeken keresztül nem szól az emberhez? Csak néhány ezer évvel
ezelőtt szánta rá magát? Odáig mit csinált? Odáig nem voltunk fontosak neki? Most mit
csinál? Most, mondjuk egyfolytában kétezer év óta? Már megint visszavonult, és nem szól, és
magunkra hagy? Miféle valaki ez az Isten? Valamirevaló ember folyamatosan törődik azzal,
akit szeret. Ha Isten szeret minket, hogyan érheti be azzal, hogy egyszer szól, aztán sem
előtte, sem utána? Nem oda Buda! Ilyen Isten nincs! Isten – csak olyan van, aki folyamatosan
szeret, folyamatosan gondot visel, folyamatosan szól. Nem lehet rosszabb, mint bármelyik
szülő, aki folyamatosan törődik gyermekével.
Könnyen felelnek a vallások ezekre a kérdésekre. Ezt mondják: a teremtés nemcsak
teremtés. Isten nemcsak teremti, hanem folyamatosan fenn is tartja a világot, és gondot is
visel rá. Nincs baj a szeretetével. Nincs, mert Isten gondoskodásának két zsebe van. Az
egyikben van a rendes gondoskodása. Ez nyitott, ebből folyamatosan folyik szeretete
irántunk. De mivel Isten látja, hogy ez a folyamatos gondoskodása nem elegendő, ezért
kinyitja a másik zsebét, amelyben a rendkívüli gondoskodás lapul. Rendkívüli eligazítást ad
belőle, hogy kisegítse a kátyúból az emberiség szekerét. Ez a fajta rendkívüli gondolkodás
történik csak egyetlen ízben. A keresztény tanítás szerint nagyjából az Ábrahámtól Jézusig
tartó folyamatban. Ez egyszer s aztán soha többet. Csak világvégkor, a történelem befejezésekor folytatódik, de ott be is fejeződik, amikor a végtörténés igazolja, hogy úgy vannak a
dolgok, ahogy az egyetlen-egyszer-volt kinyilatkoztatásban Isten közölte velünk.
A válasz talán-talán megmenti Isten becsületét. Azért csak talán, mert ma, a tőkéstársaságok világuralma idején alighanem megint csak jó volna, ha megpróbálná kiragadni a
szekeret a kátyúból. Viszont semmiképpen sem segít a válasz az önközpontúságon. Mivel
igazolom, hogy én kaptam kinyilatkoztatást, te pedig nem kaptál? – Sehogy! Hiszek benne.
Mivel igazolod, hogy te kaptál kinyilatkoztatást, én pedig nem? – Sehogy! Hiszel benne.
Nem lehetne tartalmi jegyek alapján megkülönböztetni a rendkívüli zseb tartalmát a rendes
zsebétől? Mást se csinálnak a vallások alapvető hittanjai (fundamentális teológia), mint hogy
erre igyekeznek. Mire jutnak? Megállapítják, hogy a kinyilatkoztatás címén birtokunkban
levő szövegek sugalmazott szövegek. Olyan szövegek, amelyeknek két szerzőjük van. Az
egyik a szent emberi szerző, aki leírta a szöveget, a másik pedig az Isten, aki írás közben
sugalmazta az emberi szerzőt. Ez a sugalmazás szavatolja a szöveg isteni eredetét. Olyan
rangot kölcsönöz neki, amilyennel más, még oly igaz szöveg sem rendelkezhetik. Valóban
szentírás, és egyedül az.
S ez megoldás? Semmiképpen sem. Mindegyik vallás állítja ugyanezt a maga szent
szövegéről. Minek az alapján állítja? A hite alapján! A buddhista kezébe veszi a keresztény
szentírást, meg-megdicséri annak egyik vagy másik megállapítását, mert azok egyeznek a
maga szent szövegével, a kinyilatkoztatással. A keresztény kezébe veszi Buddha Bennáreszi
beszédét, meg-megdicséri annak egyik-másik megállapítását, mert az megegyezik a maga
szent szövegével, a kinyilatkoztatással.
Lehet, hogy történt kinyilatkoztatás, s így birtokunkban is van valami kinyilatkoztatott
szöveg, de nem érte el a célját. Nem jutottunk többre vele, mint Isten másik zsebével, rendes
és folyamatos gondoskodásával. Ellenkezőleg: ha lehet, még türelmetlenebbek lettünk
egymással szemben; új indítékot kaptunk türelmetlenségünkhöz általa. Ez a malom nem
megy. Ha az én, a te, az ő hitéből akarunk kiindulni, nincs mód rendet teremteni. Csak
türelmetlenkedni van lehetőségünk. Így: Kötelező katolikusnak lenned, különben megöllek!
Nem kötelező katolikusnak lenni, de az igazságnak nyilvánvalóan én vagyok a birtokában, s
nem te. Ötezer különböző vallási csoport füstöli a többi orra alá ezeket a tételeket. S ha ma
inkább csak a második, a szelídebb változatot mondjuk is, a jelenkori történelem mutatja,

hogy ezek a tévedhetetlen igazságbirtoklások csak acélozzák kardjaink élét, meg rakétáinkat
is sikeresebb becsapódásokra ösztönzik. Boszniában éveken keresztül folyt a gátlás nélküli
egymást gyilkolás. Három csoport gyilkolja egymást. Mindegyiknek egy és ugyanaz az édes
anyanyelve. A három csoport három tévedhetetlen valláshoz tartozik. Az ortodox szerbek úgy
tudják magukról, hogy ők Isten választott népe, s ezért Ubi serbus, ibi Serbia...(Ahol egy
szerb él, ott van Szerbia!) A muzulmán bosnyákok tudják, hogy Allahnak egy prófétája van
csak, Mohamed. A katolikus horvátok is tudják, hogy nyilvánvalóan ők tartoznak az egyedül
üdvözítő egyházhoz. A II. Vatikáni Zsinat óta azt is tudhatják, hogy peremjelenségekként a
többi vallások is az egyházhoz tartoznak: az ortodoxok anonim katolikusok, a mohamedánok
anonim keresztények. (Miért nem fordítva: a katolikusok anonim buddhisták, anonim
mohamedánok, stb. ?) Mindez nem zavarta őket a gyilkolásban. Acélozta őket.
Ideje volna rendbe tenni a dolgokat. Kikapcsolni a tömeggyilkosságokat az emberiség
életéből. Megszűntetni a vallások tömeggyilkosságokat ösztönző erejét. Eltávolítani azokat a
fogalmakat, amelyek csak arra jók, hogy igazolják: magasabb rendű vagyok nálad. Mit
tehetünk? A kályhától kell kiindulnunk! Mit jelent ez? Tegyük félre, hogy mit hiszek, mit
hiszel! S induljunk ki a tapasztalásból! Abból, hogy van a vallásos ember. Tartozzék bár
akármelyik vallási közösséghez, úgy gondolja, hogy van Isten. Azt is gondolja, hogy ez az
Isten tanítja őt, törődik vele. Ez két tételt eredményez. Az egyik: Isten a maga természeténél
fogva kinyilatkoztatást – az embernek eligazítást – adó lény. A másik: az ember a maga
természeténél fogva kinyilatkoztatást – Istentől jövő eligazítást – felvevő lény. S ez
tapasztalás eredménye? A vallásos emberek esetében igen. Az ateisták mondhatják ugyan,
hogy mit sem tudnak Istenről, s arról sem, hogy kinyilatkoztatást adás és azt kapás viszonyában volnának vele. Vannak színvakok, de emiatt még nem kell tagadni a színeket. A
süketek miatt sem a hangokat. Az ateisták bejelenthetik érdektelenségüket gondunk iránt, ha
úgy akarják. Lehet, hogy egyszer felénk fordulnak. Ha majd valami érdemeset látnak tőlünk.
Amire érdemes odafigyelniök.
A vallásos ember gondolkodik Istenről, kutatja Isten akaratát, felelősnek érzi magát Isten
előtt tetteiért. Kapcsolatban, párbeszédben van vele. Lelkiismeretén keresztül hallja, hogy szól
hozzá. Az emberiség minden kinyilatkoztatás-élményének ez az alapja. Megszüntetjük ezzel a
„két zseb” teóriát. A gondviselés maga a kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás maga a
gondviselés. Kihúzzuk ezzel a talajt az önközpontúság alól. A vallást honi, közös emberi
talajra hozzuk. Eleve nem lehetek különb információk birtokában, mint te!!! Eleve nem
lehetsz különb információk birtokában, mint én! Megteremtjük vele a tisztességes
versenyszituáció alapját. Az Olimpián nincs olyan adu, hogy fekete a bőrszínem, 180 cm
feletti a testmagasságom, kék a szemem, szemölcs van a bal lapockámon. Csak a
teljesítményem számít. Nobel-díjat sem osztanak a fenti tulajdonságok alapján. Teljesítenem
kell, ha elismeréshez akarok jutni. A vallások mind magukat rakják dobogóra. Mind
aranyérmes, és mindegyik maga osztja magának az érmet.
A vallásközi párbeszéd korát éljük. Nincs párbeszéd, amíg nem egyenlő esélyekkel
akarunk ringbe szállni. A tévedhetetlenek párbeszéde – siketnémák párbeszéde. El sem kell
kezdeni. (Egyszer elkövettem ezt a hibát: Lékai bíboros, a budapesti inkvizíciós bíróság
elnöke, a második tárgyalás során kijelenti, hogy – bár dialógusra hívtak – itt dialógusról nem
lehet szó, mert ő s a többi bírák hivatalból képviselik az igazságot. Azonnal fel kellett volna
állnom. Miért is nem tettem? Semmi sem lett volna rosszabb tőle...) Van értelme az
ilyesminek: „Szívesen beszélgetek más vallások képviselőivel, de azt azért nem adhatom fel,
hogy...”? Ezután következnék az önközpontú szöveg. Az, amiből nem engedhetnek a
vallások. Engedhetnének, csak el kellene veszteniök „hamis azonosságukat”. Mi ez a hamis
azonosság? A kiváltság! Az a kiváltság, amelyben maga Isten részesítette volna őket, ha volna
ilyen Isten. De nincs! Isten nem a kiváltság Istene. Nem lehet rosszabb, mint mi. Szüleimnek
nem volt kiváltságos gyermeke. Amikor anyánkat cukkoltuk, hogy vallja be: hetünk közül

ugye, hogy a Livi, a Gyurika a legkedvesebb neki, kedvesen, nyugodtan tiltakozott. Esetleges
rokonszenvein felülemelkedve mondta: nekem mindegyik egyforma. Erkölcs kérdése volt ez
számára. Erkölcstelenségnek tekintette volna a különbségtevést. Tudta, hogy nagyon fájt
volna a másik hatnak, ha kiemeli közülük a hetediket. Az Isten hangja volt ez benne. Isten
nem lehet linkebb, mint az ember. Istennek nincsenek kiváltságoltjai. Nem szerethet téged
jobban, mint engem. Engem sem, mint téged. Kiszemeltjei, kiválasztottai lehetnek?
Mindannyian azok vagyunk. S akik megfelelünk várakozásainak, azok a hitvallók, a
hűségesek... egészen a Golgotáig.
Hogy miként háborodik fel ezen a szövegen a buddhista, a mohamedán, nem találgatom.
Hogy miként háborodik fel ezen a keresztény, abban inkább otthon vagyok. Így: „Ez aztán
már tényleg több a soknál. Elfelejted, hogy Isten elküldte hozzánk Fiát? Hogy Benne van a
megváltásunk? A keresztényeké és mindenkié is? Leszállítod Isten egyedül üdvözítő egyházát
azoknak a vallásoknak a szintjére, akikhez Isten nem küldte el a Fiát? A pogány és törzsi
vallások szintjére...?” – Nem folytatom. Meg vagyok győződve, hogy hasonló sértettségről
árulkodó felháborodásokra képesek az összes többi vallások is. Pl.: „Egy szintre akarsz
helyezni bennünket a tömeggyilkosságban és a világ kirablásában éllovas keresztényekkel...?”
Ezekről a szövegekről kell leszoknunk, ha élni akarunk e Földgolyón. Az atlétika
elkötelezettjei miatt nem kell elpusztulnia az életnek, mert ők elfogadják, hogy kiváltságok
nélkül szállhatnak csak ringbe egymással. A tudósok is elviselik, hogy az fedez fel valamit,
aki képes rá. A művészek is, hogy azé az elismerés, aki közönségre talál. Egyre több és több
területen kezdünk meglenni kiváltság nélkül. A vallások még nem ismerik a fair play-t. A
vallások még képtelenek asztalhoz ülni egymással. Csak udvarias szavakat mondanak
egymásnak, ha mégis leülnek. Nem azt, amit gondolnak.
Istent senki sem sajátíthatja ki magának. Isten mindenkihez tartozik. S ha van köztünk,
aki kedvesebb Neki, ez azon fordul, hogy mit teszünk le érte az asztalra. Ha pedig elsőségre
vágyunk a vallások versenyében, annak sincs akadálya: mutassuk meg cselekedeteinkkel,
hogy tőlünk több telik... több, mint az egyéb vallásokhoz tartozóktól. Az öndicséret mindig
büdös. De igenis koncentrálhatunk arra, hogy optimális vevői legyünk az isteni üzenetnek, s
hogy teljesítjük a mennyei Atya akaratát. Becsületet szerezhetünk magunknak és
vallásunknak. Csakúgy, ahogy a sportolók is: maguknak is, nemzetüknek is.
Az ateizmus – vallástermék. Félek, hogy főleg a kereszténységnek a terméke. Elvettük
valakiknek a kedvét azzal, ahogyan Istent „szerettük”. Visszaadhatjuk nekik a kedvet ahhoz,
hogy újra legyen istenkapcsolatuk.

36.Zöldfarsanghavi napló
2003. május 1 - 20.
Városmajor, 2003. május. 1.
Bálint Sándor írt 1975-ben a Magyar Nyelv tudós folyóiratban egy tanulmányt Népi
ünnepneveink világából címmel. Ebben olvasom: A húsvét és pünkösd közötti lakodalmazó
időszaknak a szegedi tájon ződfarsang (zöldfarsang) a neve. Apám a 30-as évek első felében
gramofont vásárolt a családnak, s én ezekben az években figyeltem fel a műdal költészetrezenére. Az egyik dal erről a napról szólt:
Virágzó május elsején / Ő kért, hogy átöleljem én.
Dalolt a kis pacsirta, De már tovább nem bírta.
A csókot tőlem leste el, / A május volt a mestere.
S azóta jobban érti már, / mint ahogy én, a csóktanár.
A dallama – most is tudom – talán még bugyutább, minta szövege. Persze akkor nem ezt
gondoltam róla, csak fújtam önfeledtem… 16 éves sem voltam. Majd csak 1937-ben a piarista
kispapok maguk szervezték heti énekóráin találkozom Kodály gyűjtésével. Darvassy Misi ül
a zongoránál a vacsora és esti zsolozsma közti jó félórában. Ezeken már mást fújunk:
Piros pünkösd napján mindenek újulnak, A kertek, a mezők virágba borulnak,
A szép leányoknak rózsakoszorúja, A szép legényeknek szegfű bokrétája
Én kicsike vagyok, nagyot nem szólhatok, Mégis az Istennek dicséretet mondok…
Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa, De ki nem nyílhatok, csak úgy illatozok…
A bugyuta műdalt a szerző ma kitalálja, s holnap már fújjuk. E drágagyöngyöket Kodály
megtalálta, s kellett harminc év, hogy eljusson a nemzetnek ahhoz a rétegéhez, amelybe én
tartoztam. A bugyuta műdalra talán én emlékeztem most utoljára, de amit Kodály megtaláltfeljegyzett, fújni fogják, amíg magyar szót s dallamot értenek itt, a Duna tájon, a csángók
földjén, Moldovában, vagy a kerek világon akárhol, amíg ki nem pusztítjuk magunkat.
Városmajor, 2003. május 3.
Valakik bizonyára szeretnék, ha volna égből pottyant könyv – bennünket mindenben
eligazító. A vallások a maguk szentkönyveit ilyeneknek gondolják-hirdetik; persze csak a
magukéit. A többi vallások szentkönyveit viszont régebben az ördög műveinek tartottuk, ma
már inkább – ökuménikusan, udvariasan, kultúráltan – csak jószándékú emberek magukat és
másokat megtévesztő firkálmányainak tartjuk e másféle szentírásokat. Lassan, nagyon lassan
terjed a világosság. Hát az meg mi? Csak annyi, hogy Isten mindenkit sugalmaz, aki hagyja
magát sugalmazni. A jószándékú butácskát is, az okosat is. De a sugalmazással senkinek se
veszi el szabadságát: azaz senkit se ragad ki saját magából, saját korából-környezetéből,
műveltségéből, és senkit sem szabadít meg azoktól a korlátoktól, amelyek arra a tájra, korra
meghatározók, amelyben élünk. Kik? Azok a butácska meg valamivel okosabb érdeklődők
meg jószándékúak, akiket Isten bizony sugalmaz, ha nem állnak ellen a sugalmazásnak.
Mindez annyit jelent, hogy nincsen és nem is lehet olyan könyvünk, amely halálbiztosan
eligazítana minket. Azaz nincs égből pottyant könyv, csak sugalmazott könyvek vannak. És
Isten mindenkit sugalmazni akar az igazra, a jóra, a szépre, s főleg a szentre, az istenire.
Mindez azonban semmit sem változtat azon a tényen, hogy Isten minden jó szándéka ellenére
és a mi feltételezett minden jó szándékunk ellenére is csak olyan írásokat tudunk produkálni,
amelyeket meghatároz személyiségünk, és az azt meghatározó hely és idő.
Mindezeket előrebocsátottam, hogy mondhassak már valamit az első olvasmányról. Péter
beszél Jeruzsálemben a templom déli oszlopcsarnokában, melyet Salamon csarnokának,
tornácának neveztek. Mikor beszél? Pünkösd után valamikor. Mikor készül a feljegyzés róla?
Félszázaddal később írja azt az antióchiai orvos, Lukács. Beszédében Péter beolvas: Ti pedig
megtagadtátok a Szentet.… aztán felmenti őket főpapostul: …tudatlanságból cselekedtetek,

mint vezetőitek is. Isten azonban így teljesítette be, amit az összes próféták által előre
hirdetett, hogy az ő Messiása szenvedni fog.
Kik ezek az összes próféták? Csak a Károli-biblia igazít el. Az újabb fordítások nem
adnak eligazítást; a Jeruzsálemi Biblia sem, melyet minden nyelvre lefordítanak napjainkban,
a TOB, a francia ökumenikus fordítás sem. Csak a régebbi fordítások, aminő a Károli-biblia,
jelölik meg a helyet, ahol az összes próféták találhatók. Dánielnél és Izajásnál. Dánielnél ezt
találjuk: A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás, és senkije sem lesz. És a várost és a
szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz vizözön által, és végig tart a
háború, elhatároztatott a pusztulás. Talán értjük már e szöveg szavai alapján, hogy az újabb
kiadások mért nem hivatkoznak már erre a helyre. Izajásnak pedig az Ebed Jahve dalát idézi
Károli Gáspár, amellyel kezdődik nagypénteki liturgiánk:
Úgy nőtt fel előttünk, mint fiatal hajtás,
és mint gyökér a szomjas földből.
Nem volt sem szép, sem ékes, hogy szívesen nézzük őt,
a külsejére nem volt vonzó.
Megvetett volt, utolsó az emberek között,
a fájdalmak férfia…
Ezt sem idézik már az újabb fordítások, mert ismerjük a népek szépirodalmát, verseit, és
tudjuk jól, hogy nincs a mindennapi életnek olyan eseménye, amelyre egy jól képzett drámai
színész ne tudna egy Shakespeare-idézetet mondani. Egy magyartanár pedig egy Aranycitátumot. Lassan át kell adnunk a feledésnek, hogy az Ószövetségben meg vannak
jövendölve a Jézus életével kapcsolatos események. Miért? Mi a valóság? Az, hogy az
Ószövetséget olvasva találunk olyan helyeket, amelyeknél hajlamosak lehetünk Jézusra is
gondolni. Magam, ha Sinka-verseket olvasok, akkor is tudok Jézusra gondolni.
Péter ezt még nem tudta, Lukács sem. Az ősegyház még hitt Jézus életének előre megjövendölésében. Ezért emlegeti az összes prófétákat. De mire használják fel szemléletüket?
Automatizmusra, bábjátékra is. Olyasmire is, ami az Istentől idegen. Gondolatmenetüknek
három pontja van. 1. Tudatlanságból cselekedtek. 2. Isten megjövendölteti a prófétáival, hogy
Fia szenvedni fog. 3. Aztán, hogy beteljesedjék a jövendölés, szükség van a jeruzsálemiek
Jézust gyilkolására. Nem menti fel ez a gondolatmenet Jeruzsálem népeit és hatalmasait, de
aranyhidat készít nekik a visszavonulásra, felelősségcsökkentésre: általunk teljesítette be
Isten, amit akart, amit előre megjövendölt. Ezt mondja a szövegünk? Tudatlanságból mondta
Jeruzsálem népe, hogy Feszítsd meg őt? Tudatlanságból mondta Kaifás, hogy Jobb, ha egy
hal meg a népért… és tudatlanságból szaggatta ruháját Jeruzsálem főpapja? Felmenthetők?
Nem és igen. A gondolatmenet negyedik pontja mindenesetre ezt: Tartsatok tehát bűnbánatot
és térjetek meg, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek. De igent is mondtam. Miért? Mert
ebben a Jézus halála után 50 évvel írt szövegben mintha meghúzódnék egy gondolat, amelyet
Jézus sohasem gondolt magáról. Mi ez a gondolat? Mintha Istennek, embernek szüksége
volna Jézus meggyilkolására. Egy, a Jézusétól merőben idegen teológia hatására… Maradjunk
ennyiben: mintha meghúzódnék…
Menjünk a második olvasmányra, az Első János-levélre, amely két évtizeddel még később
készült, Jézus halála után 70 esztendővel. Van benne egy Jézustól nem mondott, de teljesen
Jézus szemléletét tükröző állítás: Aki azt mondja Istenről, hogy ismeri őt, de nem tartja meg
parancsait, az hazudik. Mi címen mondom, hogy Jézus szemléletét tükrözi? Mert nekem
szimpatikus? Nem, mert kivédhetetlen! Mert mindannyian tudjuk, hogy igaz. S Jézus rendre
azt mondta, amiről mindannyian tanúsíthatjuk, ha akarjuk, hogy igaz. Ha csak pofázok az
Istenről, hogy ő így szeretet, meg úgy mindentadás, s az életem pedig szívós előrelépés a
piacgazdálkodásban lehetségessé váló többet fogyasztás irányában, akkor bizony az
életemmel tanúsítom, hogy nem Ismerem az Istent, hiába pofázom az ellenkezőjét. Akkor
bizony hazudok.

De van egy második mondat is benne. Ez: Ne kövessünk el bűnt, de ha valaki bűnbe esik,
van szószólónk az Atyánál. Jézus Krisztus, az igaz. És ő engesztelés a bűneinkért…, az egész
világ bűneiért is. Ezt sem mondta Jézus, de arra tippelek, hogy nem is mondhatta volna. Előbb
rögzítsük, mi minden van szövegünkben!
1. Ne vétkezzünk már! 2. Az még nem végső baj, ha vétkezünk. 3. Azért nem végső baj,
mert Jézusban van egy istennektetsző pártfogónk. 4. Jézus tud segíteni bajunkban, mert ő
Istent kiengesztelő áldozat. 5. Nem csak a mi bűneinkért engeszteli ki az Istent, hogy ne
haragudjon immár, ne vágjon minket kárhozatra, hanem kivétel nélkül minden ember bűneiért
kiengeszteli őt.
Mi bajom van nekem ezzel a gondolattal? Csak az, hogy nincs, aki helyettem megoldhatja
dolgom az Isten előtt. Az előző szöveg Péterje még tudta, hogy a jeruzsálemieknek meg kell
bánni bűneinket. Ez a szöveg már nem beszél erről, hanem azt mondja, hogy van nekünk
engesztelő áldozatunk. Itt kezdődik a jézusi gondolat halála, és vele együtt itt kezdődik a
vallás. Életjobbítás, életmásítás, megtérés helyett az áldozat, a liturgia, a fehérlóáldozat
bemutatása, vagy Jézus golgotai halálának felmutatása, vagy az arra emlékező szentmise
felmutatása – halottért vagy élőért bemutatása a szentmisének. S végül egy mondat még a
harmadik olvasmányból is: Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől
kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek, Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.
Ebben meg három gondolat van. 1. Jézus biztosítja, hogy mindenki Szentlélek hordozó lehet,
ha akarja – ez az Atya ígérete. 2. Jézus tanítványának az a dolga, hogy mindenkinek hirdesse
azt, amit tanult Tanítójától. 3. A Messiás ugyan meghal és feltámad, de ügyéből csak akkor
lesz valami, ha mi megváltoztatjuk életünket, ha van metanoiánk – mert csak ennek fejében
nyerhetünk Istentől bocsánatot. Ennek nem lehet engesztelőáldozat által birtokába jutni. A
szívünk nem kapcsolható ki.
Testvéreim, semmi sem teszi rendbe életünk dolgait, csak az, hogy rendbe tesszük életünk
dolgait. Én is, te is, ő is, mindannyian. Amen.
Városmajor, 2003. május 4.
Hetek múltak el, húsvét utáni hetek, és még mindig nem számoltam be a nagyhétről.
Május 7-ikét mutat a naptár, reggel félnyolc van. 11-re jön értem Kaszap Pista, mert estére
már Nagyszőlősön vacsorázunk, ahonnan már látni tiszta időben az északkeleti Kárpátok
vonulatát ezért Kárpátalja a neve. Illetősége meg Ukrajna. Istenem, mi lett a hazánkból!
Kapott belőle Szerbia, Horvátország Olaszország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna és Románia. Ez utóbbi, azaz Románia (a hazánkban élő 2.9 millió román ajkú
állampolgár okán-ürügyén-jogán) 102 ezer négyzetkilométert kapott hazánk területéből, míg
a 10 millió magyar ajkú polgárnak csupán 92 ezer négyzetkilométer.
Tegnap délután majdnem összevesztem engem meglátogató tudós és baloldali barátommal. Azt képviseltem, hogy ez nemzetvesztés következménye. Azért nem vesztünk össze,
mert nem jelöltem meg a nemzetelvesztő csoportot. Ő szembesített engem azzal, hogyha én
olyan nagy pacifista vagyok, hogyan tudom képviselni azt, hogy 1918 nyarán hadseregünket
nem lett volna szabad szétzülleszteni. Azt mondtam, ’18 nyarán már erősen törekedtem
kijönni édesanyám méhéből, de pacifista még nem voltam. Egyébként a pacifizmus nem azt
jelenti, hogy bíztatom ellenfelemet, hogy szíveskedjék engem minéljobban megcsonkítani,
trianonizálni. A németeket nem trianonizálták, a bolgárokat nem trianonizálták. Csak azokat,
aki maguk verik szét a hadseregüket. A pacifizmus nem azt jelenti, hogy karhatalom nélküli
világot rendelek el, csak azt, hogy én, aki már megértettem Jézust, kivonulok a karhatalomból. Nem azt jelenti, hogy karhatalmilag elrendelem az ország karhatalmának
megsemmisítését, aztán saját csoportom szolgálatára terrorcsapatot s hadsereget szervezzek.
Jó bevezetés ez a nagyhéthez, mert azon is felháborító dolgok történtek. Mik? Elmondja a
Passió. Adyligeten Balássy Évi volt a narrátor, az evangélista, a férfiak voltak – Bellával

megerősítve – az összes többiek: Jézustól Kaifásig. Mikor kilehelte lelkét Jézus, egy kicsit
hosszabban imádkoztunk, s a passió befejeztével még prédikáltam is egy rövidet. Csak a
vezérmondatára emlékezem: Gyalázatos volt, amit Jézussal tettek. Az, amit csináltak Jézussal.
Nem kentem el a dolgot azzal, hogy valójában mi csináltuk. Mi, akik rálesünk a
szomszédasszonyra, meg odahaza idegeskedünk-undokoskodunk férjünkkel, feleségünkkel.
Nem csináltam Krisztus-misztikát a Passióból: Jézus időtlenül szenved minden
tökéletlenségünk, bűnünk miatt. A tékozló fiú tékozlása nem feszíti keresztre az apját, csak
szomorúvá teszi őt. Nem! Jézus gyalázatos sorsát, ezt a szemét és véres kirakatpert népének
urai, főpapjai csinálták. Nem az én bűneim. Kaifásé. Semmi közöm e kapitális disznósághoz,
amilyet csak az urak tudnak csinálni. Két perben ítéltek el. Ugyanazok. Az urak. Nem
vállalom, hogy az én emberi tökéletlenségeim miatt gyötrődik Jézus a Getszemániban, folyik
el a vére a Golgotán.
Másnap reggel csak a szobámban miséztem kettesben Terivel, mert este még görög tanfolyamom volt, s csak másnap hajnalban tudtunk leutazni Budaváriba. E nagyhétfői misében
van egy Izajás-szöveg: Én, az Úr… én fogom a kezedet, benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket… S a kontrapunkt az evangéliumban: A
főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan mentek oda, és
miatta hittek Jézusban. Jézusra alkalmazzuk Izajás szövegét. De magunkra is érvényes. Isten
számára nincs más, akivel csinálja Országát, csak te meg én. Amit megláttam, kötelez.
Bennem ajándékozza meg szövetségével népét. Ki az Isten népe? A zsidó? Vagy inkább a
magyar? Egyik is, másik is, mindenki, aki kétágú.
Amikor Budaváriba megyünk, istenhajnalán kelünk, ötkor. 5,45-kor hagyjuk el a lakást –
üzenetrögzítő- és fax-gombot benyomjuk. Csak egyszerű zár van az ajtókon. Nincs mit
kirabolni. Ékszereket, híres festményeket nem találni. Egyszer raboltak ki, de akkor alaposan.
’52-ben – a hatóság. A közbűntényesek nem bántanak. Holló a hollónak… Szegény ember a
szegény embernek… Sietünk a városmajor utcai autóbusz megállóhoz. Elmegyünk a busszal a
Moszkva térig. Kettes metróval a Deák térig, a hármassal a Népligetig. Ha fékhét előtt
odaérünk, kapunk helyjegyet. Odaérünk és kapunk. 6,45-kor indul a busz. Gyorsjárat, meg
sem áll Veszprémig. Csak az útja eleje nehéz a szegénynek, amíg kivergődik a Sasadi útig,
mert addig megállóhely is van, meg dugó is. Negyednyolcig a városban vagyunk, s
félkilenckor már Veszprémben. Addig alszunk vagy olvasunk. Veszprémben van egy fél
óránk. Piacra meggyünk. Én velőscsontot vásárlok, Teri a többit: két kakóscsigát is: neki is,
nekem is egyet. Ez a veszprémi költekezésünk – ha már várnunk kell. Sehol, semmikor nem
eszünk ilyen luxus-péksüteményt.
9-kor indul a buszunk. Nemesvámos, Hidegkút, Tótvázsony, Barnag, Vöröstó községeket
érintjük, s elérjük 10 órára Nagyvászonyt, ahol ló és lovas megpihenhet: postára, patikába,
bankba, boltba – kocsmába is mehet. Hamarosan útra kapunk Zánka irányában, de odáig nem
megyünk. Mencshely után menetrend szerint 10,18-kor leszállunk a buszról Budaváriban, s
izgatottan megyünk telkünk-házunk-portánk felé, hogy megvan-e még. Nagykedden még
megvolt, azóta meg nem láttam. Ilyenkor megnézzük, hogy mi nyílott már el és ki, s mi
szunnyad még. Hóvirág már nincs, de ibolya és tulipán, nárcisz és jácint van, s virágzik még a
tavaszi hérics is. Az aranyeső aranylik mindenfelé. Mandula, kajszi, meggy cseresznye már
virágzik. Körte, barack, alma, szilva még nem. A fügét nézzük, nézzük, de még nem árulja el,
hogy mi fagyott ki, s mi nem belőle. Aztán bemegyünk a házba, megnézem, hogy van-e egér
az egérfogóba. Van. Megnézem, hogy mit csináltak a tetőtérben a pelék vagy nyesetek. Sűrűn
hagyták itt is meg ott is a névjegyüket. A befűtést nem tudom kiragadni Teri kezéből.
Ambicionálja. s én ráhagyom.
Megyek megnézni a templomot: ott mekkora a felfordulás, mióta nem jártam itt.
Különböző fokú szokott lenni. Helyre teszem a szobácskát, meg a ruhácskát. Megállapítom a
virágok elszáradásának a fokát, s ezt jelentem a sekrestyés nővérnek, aki pillanatnyilag még

fűt. A gyertyákat rendbe teszem egy kicsit söpörgetek. Olyan állapotba hozom, hogy délután
misézhessek. Bekulcsolom a templomot. Hazamegyek, s a kétméteres kulccsal kinyitom a
vízcsapot, hogy a szakácsnő abbahagyva begyújtást, meg tudja főzni nekem a velőscsontot.
Nem találom. Nem a velős csontot, hanem a szakácsnőt. Szomszédol. A szomszédban,
Erzsikénél. Jól teszi, Erzsike a budavári barátnő, s a délutáni misék legbiztosabb látogatója.
Délután nagyot prédikáltam. Jött Erzsikén kívül Gizike is, és egy harmadik hölgy is. A
révfülöpi plébános kántornője jött kiragasztani a Balaton-körüli misék nyári menetrendjét, s
gondolt egyet: ott marad. Szárnyakat kapok, ha hal kerül a horog közelébe. Hát ha még
szakmabeli. Háromnegyed hét lett mire befejeztem, sietnie kellett nagyon. Nem tudtam meg,
hogy ráharapott-e.
Másnap már jött Matyi és Pali Győrből. Biztosítva volt az utánpótlás. Már mint
miseközönségben. Nappal bütyköltek. Egy új gyönyörű kerti asztalt. A két éve csinálták
nagyasztal végibe. Ez is csappal jár. Őszre összecsukható, s betehető a fészer alá. Este mise és
vacsora után, hogy el ne szálljunk a nagy szentségtől, megtanítottam a két fiút, míg Teri
elmosogatott, bridzselni. Mire Teri bejött, kirakott kártyával már tudtunk négyesben játszani.
Így múlt el a szerda este. Délután jött a húsz főnél is nagyobb csapat. Estére tizenkettőnek
megmostam a lábát. s prédikáltam megint nagyot. Pénteken hatalmas kerttakarítás folyt, meg
ásás, meg tűzifarendbetevés meg égetés. Este csonkamise, utána virrasztás…
Városmajor, 2003. május 6.
Vallottam az április 22-i Naplómban, hogy nekem szent, a legszentebb vallási cselekmény a szentmise – ide s tova 75 esztendő óta. – Nem lehet igaz, amit mondasz, hatvan év
alatt bőven megunhattad már! Válaszul erre az ellenvetésre elmondom a magam nem-unalom
történetét (az életemét) a szentmisével. ’28 meg ’36 nyarán biztosan nem untam: mert ha
unom, abbahagyom, hiszen magamtól s egyedül mentem reggelenként, a vakációban – a Gát
utcai meg a mátyásföldi templomba. 28 ősze s 36 tavasza között vittek misére, de unalom
ellen ott volt az Imádságoskönyv. A 36-37-es tanévben Vácott a noviciátusban szó sem
lehetett unalomról – ott éles lövészet folyt. Ebben az évben dőlt el, hogy szerzetessé tudnak-e
faragni magisztereim (elöljáróim), vagy megszököm. Én akartam, hogy faragjanak belőlem, s
ennek feltétlen feltétele volt, hogy megszeressem a térdepelést. Arra neveltek, hogy a
kápolnában térdeljünk. S ott eltöltöttünk napi két-három órát. Letelt és eltelt a kánoni, a
szerzetesjogilag kötelező 365+1 nap, meg sem szöktem, ezért letehettem az egyszerű
(ideiglenes, 3 évre szóló) fogadalmat. Utána három napra hazamehettünk, s augusztus 31-ig
be kellett futnunk a pesti Kalazantinumba, ahol majd hat év alatt készül el a piarista – a pap és
a tanár.
A mondott napon beóvakodtunk, este már ott vacsoráztunk, s szeptember elsején hajnali
sötétben 5,30-kor megszólalt a folyosókon egy éles, holtakat is tán, de hétalvókat biztosan
felébresztő csengő hangja. 5,50-kor másodszor is szólt. Szavára megindultunk a kápolna felé,
s egy perc múlva a soros elöljáró (prefektus, spirituális vagy igazgató) elkezdte az imádságot:
In nomine Patris…, s utána jött egy-két bekezdés Prohászkából (Elmélkedések az
evangéliumról), majd félórás csend. Térdeplős, elalvás ellen küszködős. S csak e félóra után
következett a szentmise. Az elmélkedés minek ide? Sík Sándor mondta egy papi
lelkigyakorlaton: Lehet jól misézni úgy is, hogy nem elmélkedem előtte egy félórát. Lehet –
egyszer. Lehet kétszer is. De ha már a harmadik napon is elmélkedés nélkül állok oda
misézni, megérzem mise közben, hogy valami nincsen rendben, mert csak mondom a
szöveget… S ezt hamarosan megérzik azok is, akik részt vesznek misémen. Ahogyan Liszt
Ferenc mondta: ha egy napot nem zongorázok, nincs semmi baj, ha két napot, megérzem én, s
ha három napot, észreveszi a közönség. Nem lehet napokat kihagyni – ebből sem, abból sem.
Újmisésnek prédikáltam a primiciáján (első miséjén): Nagy a mi méltóságunk: Jézussá
kell lennünk egymás számára. S ha valakit megkent a püspök, akkor különösen is. János,

próbálj úgy misézni, hogy aki lát, azt mondhassa: csak hogy el nem szállt! Sohasem rutinból,
mindig tele Isten Szentlelkével. A napi elmélkedés része annak, hogy bedaráljam magam
Istennek. Ha nem darálom be magam, a misét fogom darálni – elszállás helyett.
Valamitől el kell szállnia az embernek, ha boldog akar lenni. Boldogság nélkül pedig nem
lehet kibírni az életet. Húsz évesek voltunk, és szerelem nélkül kellett élnünk. Egy késői, a
80-as évek közepén tartott lelkigyakorlatomnak ezt a címet adtam: Szeretnék szerelmes lenni
a Jóistenbe. Nekem is az imádság, a fegyelem, de legfőképpen valahogy a szentmise volt – a
szerelemgerjesztő. Nem szégyellem magam? Égi szerelemmel akartam földit pótolni? Azzal.
Meg is vallom, nem is szégyellem. A Szentháromság a szerelem ősmintája, a házasság ennek
az ős-szerelemnek a legkülönb, teremtésbe ágyazott lenyomata! Nincs különb lenyomata az
odafenti, az égi szerelemnek, mint az idelenti, a földi. A celibátus képtelen hiányt
eredményez, mert szerelemre lettünk, arra teremtett minket az Isten. Ezt a hiányt kell
valahogyan betölteni, ha boldog akarok lenni. A Gyűjtőben, ’55 körül írtam egy szerelmes
verset az Istennek, de már csak két sorra emlékszem belőle:
… S oly régóta várom a csókod, / hogy jön-e már!?
A hat kispapi év elrepült. Volt annak egy külön mákonya is, az akkori bölcsészkar. Hogy
kiket hallgathattam ott én ezekben az években, Uramisten! Szekfű és Mályusz, Horváth és
Thinemann, Hekler és Gerevich, Kornis és Brandenstein, Prohászka és Györffy, Bartucz és
Solymossy. S kiket tálaltak e professzorok nekünk: Veres Pétert, Karácsony Sándort! Be is
lehetett kopogtatni tanárainkhoz. Németh László ezekben az években nőtt a magyar szellemi
élet egyik csúcsára. Szekfű Gyulával beszélhettem meg Némethnek róla írt pamfletjét.
Tudja, Tisztelendő úr, Németh Lászlónak az a heurisztikai elve, hogy az ellenkezője az
igaz annak, amit én megírok – mondja az országosan ismert és becsült, hatvan felé közeledő
történész egy húsz éves gyereknek, aki áhítattal hallgatom, amit mond nekem.
Peregnek az események: 40-ben ünnepélyes (örök, életfogytiglani) fogadalomtétel, 42
tavaszán diakónussá szentelés, nyáron pedig tábori lelkészi kiképzés Szegeden. A Dóm
káplánjai szívesen átengedik a vasárnapi prédikációt a diakónus regrutáknak, s én boldogan
prédikálok 23 évesen a szegedi dómban… Azóta se, soha és egyszer sem. Nem gondoltam,
hogy amikor felmegyek 23 évesen a szószékre, életem zenitjén vagyok. Mire hazamegyek
tartalékos egészségügyi honvédként, hamarosan közlik velem az elöljárók, hogy tanévközben,
még januárban felszentelnek, mert Rögös Jóskát ki kell emelni Sátoraljaújhelyen a munkából:
baj van a szívével! S elérkezik az én primiciám napja. Én sem rutinból mondtam végig…
majd elszálltam. Egy pár sort ideírok egy Sík Sándor-versből, melynek címe
PRIMICIA.
Megérintettem a csodát. / Eljött a perc, a boldog:
A csengő felsikoltott, / Mellig bókoltak a fejek.
És a csillogó paténa felett / A kenyér-Isten megjelent.
És akkor minden megváltozott…
Aztán eltűnt egy tündöklő homályban / Kehely, tányér, gyertya és szekrény…
Ringatva vitt egy nagy-nagy folyó, / Partalan víz és határtalan égbolt.
És tudtam, hogy rendben van minden, / és minden jó…
Suttogó hangot hallok hirtelen: „Folytatni kellene a szentmisét!”
Nemcsak hétköznapok vannak; kitűntetett pillanatok, órák és napok is. Nekem ez utóbbiakból is nagyon bőven jutott. Sátoraljaújhelyre kerültem. Ott temploma volt a piaristáknak.
Egy idős néni volt a sekrestyés. Mi volt nekem akkor az idős néni? Én 24 éves voltam, anyám
46, s ha meglátogatott a Kalazantinumban, olyan volt – mondták kispaptársaim –, mintha
nővérem lett volna. A néni lehetett ötven éves is! Apácaféle volt, valamilyen nővérnek
szólítottuk, a nevére nem emlékszem már, s szárnya alá vette a tanár urat – ez én voltam.
Nálam gyónt, nekem dugdosta a mise-intenciót. Az ilyen nővéreknek is nagy részük van
abban, ha el nem kutyulunk. A papot nézte bennem, akinek a legfőbb dolga, hogy szent

legyen. Ez húzza az embert és védi. Misém előtt fél órával, elsőnek mentem le a templomban,
s igyekeztem elmélkedni-álmélkodni. Saújhelyben még csak szoktam a papságot. A
következő tanévben már Tatán voltam, ott nem volt templomunk, csak házi kápolnánk. Nem
voltak hívők, csak papok: tíz mellékoltáron mondta el a maga napi miséjét félhét és nyolc
között a ház húsz piaristája: csak egy-egy ministráns fiú rohangált ide meg oda bort és vizet
önteni. Nem emlékszem már, hogy hol elmélkedtem, csak arra, hogy belekapcsolódtam
fokozatosan a város pasztorális életébe… Tatai miséimből semmi emlékem sem maradt. De
Tata csak intermezzo az életemben, mert jött Debrecen… Ott szedtem össze az érdemeket, a
börtönre érdemesítőket.
Nyolc évet voltam ott, s ott aztán igazán nem lehetett elkutyulnom. Nem egy apáca néni
vigyázott rám, hanem sok ifjú szempár, fiúk, lányok vegyesen. Hatkor keltem, félhétkor lent
voltam a templomban, s elmélkedtem, miséztem, gyóntattam, s mentem át az iskolába nyolcra
vagy kilencre, ahogyan órám volt. Debrecenben már nem voltam magánpap, aki misézik a
Jóistennek. Valakiknek voltam már a papja Debrecenben, akikkel együtt járultam Isten elé. Ez
olyan furcsán hangozhatik. De hát M. Jóska már várt a sekrestyében, amikorra leértem, a
gyóntatószékemhez közeli padokban ott ültek középiskolások, egyetemisták, akik a misém
után gyónni akartak nálam… Szemek figyeltek, s a figyelő szemek erőt sugároznak felénk.
Debrecenben. Valakinél elcseréltem a gyóntatást a lelkivezetéssel, s húsz percig térdepelt a
gyóntatószékben. Utána B. Béla következett: Atyám, felemeltétek a gyónási normát tízről húsz
percre? (A norma-emelések és -túlteljesítések korát éltük a politikai és gazdaági életben.)
Azt hiszem, 49 karácsonyán volt az első asztalkörüli misénk, Gaizler Gyusziék házában.
Erre a misémre írtam A Szűz méhében fogan és fiút szül… kezdetű elmélkedést, amely jó húsz
esztendő múlva a Régi írás nevet kapja, s újabb húsz esztendő után a Környezetvédelmi
mozgalmi időrend legelső tételévé lesz, mint a Bokor zöld filozófiájának első dokumentuma
(Környezetvédelmi Lexikon II. 460) De jelentősebb e szövegnél, hogy elkezdtünk asztal körül
misézni. Folytatódik ez a börtöncella-asztalon, majd börtönön kívül is akárhol, ahol rejtve
érezhettünk magunkat. De többről van itt szó, mint hogy nem templomban, hanem
konyhában, hétvégi faházban. Többről. Bekerül az elmélkedés a mise közepébe. Nem előtte,
hanem közben és alatta. Itt most abba kell hagyni ezt a történetet, mert nem
történelemkönyvet akarok írni, hanem válaszolni akarok testvéremnek, hogy nekem mitől
szent a szentmise. Elmondom egy misémet. Talán éppen a ma délelőttit. Tizenhatan voltunk a
szobámban – a húsvét utáni 3. vasárnapon. Tizenöten együtt biztosan nem voltak háromszáz
évesek, a harmadik százat már nem kellett kipótolnom – volt miből. Bevezetésül elmondtam,
hogy csak azért lettünk, mert van mennyei Apánk, aki minket magához hazavár. Hogy a Fiú
megmutatta, hogyan éljünk, ha haza akarunk jutni. Hogy mindannyian megkaptuk Isten
Lelkét, hogy igent mondjuk erre a bennünket hazavivő útra. Azután elkezdtük a misét, s
felszólítottam magunkat, hogy nézzünk már bele a szívünkbe: igazán akarjuk-e ezt a nekünk
szóló isteni tervet a költözködésünkről. Orsi gitározott már a legelején is és ezek után is:
Kyriét, Glóriát. Majd jött a három olvasmány, s ezeket is elválasztotta egymástól kétszer a
gitár hangja. Aztán Péter csapott a húrokba a múlt hónapban már bejelentett kérdésével: Mit
csináljunk, ha nemcsak a tévéből, de az óvodából is árad a családba a játék-géppisztoly meg
az erőszak? Hát ehhez tizenhatan hozzászóltunk. Több mint egy óráig tartott. Ezután
mondtunk egy misét felajánló mondatot is kezünkben a paténával. Mindenki tudta a beszélgetés után és alapján, hogy mit mondjon, mit kérjen. Aztán Orsika megint a húrokba
csapott, s hömpölygött szépen és gyorsan a szentmise a Kánon felé.
Hát az mi? Már nem a bevezetése a misének, hanem a bevezetése annak, ami majd ezután
történik. Mi történik: találkozás Jézussal s az ő Istenével. Hogyan találkozunk? Ahogy
megmutatta nekünk Jézus az utolsó vacsorán., Indul egy bevezetéssel (bevezető énekkel –
prefációnak mondatik). Alkalom szerint más és más a szövege, pl.: Szent Fiad mutatja meg
nekünk az utat, amely elvezet a jelenből a boldog örök életre. Olyan szép dallamokkal, hogy

nem tudom melyik nagy zeneszerzőnk azt mondta, hogy e dallamokért odaadná egész zenei
termését. Ez a prefáció pedig a Sanctusba torkollik: Szent, szent, szent az Isten… Ennek latin
szövegét egy-két zenei óriásunk már megpróbálta feledhetetlenné tenni. Én Kodályéra
szavazok, nekem az tetszik a legjobban. Ennyi a (szentmise bevezetése utáni) KÁNON
bevezetése. Ezek után immár tárgyra térünk: Magasztaljuk az Atyát abból az alkalomból,
hogy a Fia, Jézus a maga szeretetének asztalánál gyűjt össze minket.
Ezek után elmesélem, hogy hogyan történt ez első ízben, a szenvedése előtti estén. Úgy,
hogy a tanítványok megkérdezik Jézust, hogy hol költik el a húsvéti sült bárányt. Találtok
egy korsó vivő embert a városban, annak menjenek utána. Utána mennek, s elkészül a
lakoma. Elfogyasztják. A lakoma maradékból Jézus kezébe vesz egy darab kenyeret, majd
egy pohár bort, s ezekre azt mondja, hogy ez az ő teste és vére. S esznek és isznak belőle a
tanítványok. Még egy parancs is következik utána: ezt az egészet majd nekik is csinálniok
kell, hogy ne feledjék Jézust, meg – gondolom – amit tanított. Mindez dramatizált előadással:
mutogatással, csengetésekkel, térdet-hajtásokkal.
Majd imádkozunk az egyházért, mimagunkért, halottainkért, öröküdvösségünkért, s végül
az Isten Országának eljöveteléért is. Legvégül meg azért, hogy békességben éljünk
egymással, s mindenkinek megbocsássunk, hogy békesség legyen köztünk mindenkor. Újabb
csúcspont: megáldozunk. Magunkhoz vesszük a kenyér és bor alakjában Jézust, aki fel tudta
áldozni életét az Istenért, hogy mi is olyanok legyünk, mint Ő. Ezek után megpihenünk. s
mondunk neki valamit. Valami olyasmit, hogy bízhatik bennünk. Van még utána egy
imádság, melyben kérjük, hogy eljussunk Atyánkhoz az örökkévalóságba. Legvégül mondok
egy áldást, s kijelentem, hogy véget ért a mise, és buzdítom azokat, akik részt vettünk rajta,
hogy élünk Jézus testvéreiként szeretetben, örömben és békességben.
Ennyi egy szentmise, és kijelentem, hogy én ennél jobb belekapcsolódást Istenbe, nem
tudok kitalálni. Ezért nekem ez a legszentebb vallási cselekmény.
Városmajor, 2003. május 9.
A mostani, a 36. Napló címlapján is látható egy kép. Azért van ott, mert most, vénségemre
jártam ott először, pedig már vagy hatvan éve meg akartam nézni. Volt nekem egy öt-hat
évvel fiatalabb unokahúgom, Éva, aki Fehérváron élt, s ott járt az apácákhoz iskolába. Tanító
néninek tanult, de sohasem tanított. Mert mire leképesítőzött, addigra magába bolondította az
alispán fiát, Sándort. S mire Sándor a soproni erdőmérnöki karon letette utolsó vizsgáját, a
fehérvári cisztertemplomban oltár elé vitte választottját. Kézenfekvő volt, hogy ha már van a
családban pap, az eskesse össze őket. 1944 tavaszán került sor rá. Írtam rá nagy három oldalas
beszédet, elmondtam benne minden teológiai tudományomat. Kibírták. Amikor pedig
kijöttünk a templomból, nagynéném, Éva anyja csak ennyit mondott: Két gyereket összeadott
egy harmadik. Éva 19, Sándor 22, én 25 éves voltam.
Jó világ volt. Majd duplájára nőtt az ország. Sándornak azonnal volt állása Poljánára
került az észak-keleti Kárpátokba. Majd írnak. Ott látogattam volna meg őket a nyáron,
miután majd elrendezkednek. De rossz világ volt a jó világ. Nem én mentem hozzájuk, ők
menekültek a közeledő oroszok elől. Aztán féltem ezt a vidéket látni. 1952-ben bilinccsel a
csuklómon azért izgultam, imádkoztam, hogy a Pobjeda a debreceni Széchenyi utcában
jobbra, s ne balra forduljon. Balra esett Kárpátalja, a Szovjet Szocialista Köztársaság, meg a
Gulag. Inkább a hazai ávós intézetek, mint a keletiek. Így telt el egy félszázad, s az Öregek I
közösség legutóbbi találkozóján Kaszap Pista mondja, hogy a napokban indul Kárpátaljára
Garai Bandival. Kérdem, hogy van-e még hely a kocsiban, Mondja, hogy persze. S egy szép
szerda délelőtt 11-kor megszólal a Városmajorban a kaputelefon, s én meg megyek lefele, s
beülök Pista kocsijába. Megtudtam tőle, hogy Bandi lemondta az utat, de a Déli
pályaudvarnál felveszünk egy Boglárkát, aki pasaréti kislány, s mint hitoktató ott dolgozik
évek óta Kárpátalján. Repesztettünk. Az M 3-on már két órára Nyíregyházára értünk.

Egy árnyas parkolóban megebédeltünk, s négyre már Tiszabecsen is voltunk a határnál. Ott is
maradtunk félhétig. Nem volt előttünk sok autó, csak tempósan leadminisztráltak bennünket.
Formahibánk is volt. Aranyosak voltak, hogy nem fordítottak vissza. Nem kapkodták el a
dolgot. Végül is kinyitották a sorompót, mi pedig utána átkeltünk Újlakon a Tiszán. Kelet felé
fordulva egy félóra alatt Nagyszőlősön voltunk, amely tudvalevően Magyarország legkisebb
vármegyéjének, Ugocsának volt székvárosa. Közkeletű mondás hordozza nevét: Eb ura fakó,
Ugocsa non coronat! Ady is idézi a Hunn, új legenda c. versében. Eredete vitás. Talán I.
Ferdinándnak üzenték 1526-ban az ugocsai rendek, amikor királyválasztásra hívta őket. Ők
nem választanak németet: Habsburgot magyar királynak. Tót királyt választottak (Zápolyai
Jánost). Közel negyven ezres város; magyarok ha négyezren élnek benne.
A ferences kolostorban szálltunk, ukrán sör, töltött káposzta, vetett ágy és sok-sok jó barát
várt minket. Vacsora közben megjött a plébános is, egy magyarországi ferences. Arról folyt a
szó, hogy miként lehet gazdaságilag talpon maradniok. Boglárka, mint helyi viszonyokkal
ismerős igen hasznos volt, de elment egy közeli magyar faluba, melynek neve: Nevetlen.
Éjfélre megérkezett Fehérvárról egy kárpátaljai Zsuzsával a két Csire meg Laci és Andris.
Korán aludni mentem, hogy bírjam másnap a gyűrődést; hiányzott az ebédutáni szunyálás. Így
múlt el a szerda.
A csütörtök volt a hadd el hadd. Meglátogattuk azokat, akikkel vacsoráztunk. Kezdtük a
helyi katolikus Karitász vezetőjével, aki mutatott nekünk két gyönyörű óvodát. Egyet a
fogyatékos gyerekek számára, s egy nagyobbat a nem-fogyatékosoknak. Istók uccse, én ilyet
még idehaza sem láttam. Ez volt az első élményem, amelyet nem tudtam beilleszteni abba a
képbe, hogy én most egy olyan országban járok, amelyhez képest még Erdély is Eldorádó.
Aztán elmentünk Ferihez, aki valami alapítványi pályázattal birtokába jutott egy hatalmas
területnek, amelyen gazdálkodik. A falu neve Batár, s van egy hasonló nevű vize (a folyó holt
ága), amelyből azt tudja locsolni, amit akar. Aztán mentünk egy bicigli javító üzembe.
Mindenütt kínáltak – anyaországi szinten. Végül elmentünk a traktoros barátunkhoz (csak
neki van ilyen a járásban – mondta), ott ebédeltünk – anyaország-feletti szinten. Csak néztem,
mint Jenő a moziban.
Beregszásznak vettük az irányt. Ez a negyedik legnagyobb város Kápátalján. Lakik benne
jó harminc ezer ember, s ennek több minta fele magyar ajkú. Vendéglátóink vettek nekünk
egy csomagot jégkrémet. Ülök az autóban. Júliusi meleg van. Nem utasíthatom vissza.
Kinyitom, eltörik, ráesik az ingemre. A váltás, amit vittem, hosszú ujjú és meleg. Kínlódhatok
vele. Nagynehezen elindulunk tovább nyugatnak. Beregdédára megyünk a görög katolikus
paphoz, Orosz Pistához. Már elment Ungvárra, ahova mi is igyekszünk, de otthon van a
felesége, nem is tudom, hány gyermekének anyja. Maga is görögkatolikus paplány, az
anyaországból. Bemutatkozom.
Az első ember, aki ismeri a nevem. Hát ettől meghatódom. Azonnal vissza a kocsihoz
kiemelek belőle egy Napló- kötet, s adok mindenkinek egy Páter Bulányit. Nem is tudom, ki
mondta nekem Ungvárott Orosz Pista előadása után, hogy Pista sem akárki, de a Rita a motor.
Kínál minket enni- s innivalóval. Elfogadjuk, de sietünk. Ungvárra? Oda, de én megmondtam,
hogy nem bocsátanám meg magamnak, ha nem nézném meg a várat, ahol élt Zrínyi Ilona,
Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc s raboskodott Kazinczynk. A vár kapujában vettem 50 Ftért a levelezőlapot, amelyet a 36. napló borítójára szkenneltem.
A nyáron Tokajban lesz a nagytáborunk, ahol a Bodrog ömlik a Tiszába. A Bodrog
tudvalevően (nyugatról kelet felé haladva) őt folyó egyesülése. 1928-ban földrajból meg
kellett tanulnom. Elfelejtettem volna, ha nem ír Prohászka Ottokár egy csodálatosan szép
novellát az ondovai vámosról, aki imádkozik Istenhez, hogy az ár el ne vigye a hidat, mert az
adja neki az élhetést. Ez felelevenítette bennem az öt folyó nevét: Tapoly, Ondava, Laborc,
Ung s a legkeletibb a Latorca. Ez utóbbi folyik keresztül a városon, azaz ennek a két partján
épült a város a hegy aljában, melynek ormán a vár. Úgy mint Buda és Pest. Munkács ez a

város. Megannyi történelmi és irodalmi emlék fűz hozzá. De nem bédekkert írok. Csak annyit
mondok, hogy ma százezres város. Magyar tíz százalék sem lakik benne. Itt élnek az
anyaországban. Debrecenben sok munkácsi menekültet tanítottam. Felmásztam a várba, ha
nem is a legtetejébe. Aztán leültem ott egy padra, s magamban maradtam. S énekeltem,
érzelegtem, mert úgy kívántam.
Krasznahorka büszke vára, Ráborul az éj homálya,
Tornyok ormán az őszi szél, Régmúlt dicsőségről beszél.
Rákóczinak dicső kora Nem jön vissza többé soha .
S fújtam újra és újra, s megtelt a lelkem jóleső és fájó szomorúsággal, aztán jöttek a fiúk
lefelé, és repesztettünk Ungvárra, amelyik a Bodrog negyedik folyójának, az Ungnak a két
partján fekszik, és annak is van vára.
Minek mentünk Kárpátalja Ung partján fekvő fővárosába, a százhúsz ezer lakosú
metropoliszba. Három fiatal domonkos nővér nagyon szép, nagyon új csodapalotájába
mentünk, amelynek földszintjén recepció, ebédlő 50 ember, s kápolna-előadó jó száz ember
számára. S fölötte két emeleten szobák és szobák az oda lelkigyakorlatra s különféle
tanfolyamokra jövőknek – Kárpátalja egész területéről, meg még azon is innenről, tőlünk. És
minek mentünk oda? Pistáék, Csire Feriék hivatalosak voltak egy találkozóra. Aztán engem is
bejelentettek, s a rendezők azt mondták, hogy nagyon örülnek, s megtisztelve érzik magukat.
Kerülgetem, mint a forró kását. Úgy éreztem, tartoztam ezzel, ha már egyszer öten eljöttek a
lakásomra. Kimondom: regionális, kárpátaljai Háló-találkozóra mentünk. Oda, ahova az
apánkat nem hívták meg. Hívnák, de nem hívhatják, mert hát főnökük a hierarchia. Eszerint
viselkedtem.
Az kárpátaljai, az anyaországi csoportok is kimentek bemutatkozni. Váltig bíztatott Pista,
de nem mentem ki velük. Végük megemlítették, hogy én is itt vagyok. Megtapsoltak.
Kénytelen voltan felállni, s ott helyben mondtam egy mondatot. Körülbelül ezt: Hatvan éve
csinálom, amit csináltok, de ide most nem beszélni jöttem, csak figyelni, hogy ti mit és hogyan
csináltok. Újabb taps. Mindenki aranyos volt, mindenki szeretett mindenkit. Összejött közel
száz – úgy láttam – érintetlen fiatal Kárpátalja egészéről. Egy fiatal lány volt a moderátor, aki
már három ilyen találkozón is részt vett.
A találkozó mottója: az istenszülő Mária volt. Szép volt a zsolozsmázás, szép volt a
szemmise, s az előadások olyanok voltak, amilyen tartalmakat lehet tanulni az utolsó 15
évben a magyarországi szemináriumokban. Érintetlenek voltak attól a Jézustól, akit mi a
Bokorban megismertünk. Három teológiai előadást hallgattam pénteken. Orosz Pistáé kilógott
valamelyest a sorból. A hallgatóság ámult és hallgatott. Részt vettem a délelőtti két előadás
után egy csoportos megbeszélésen. Ott volt a bicikli-szerelő üzem tulajdonosa, aki azonosult a
hallottakkal. Ott volt egy nyíregyházi teológus, akinek semmi sem stimmelt a hallottakból, s
azt mondta Kaszap Pistának, hogy okvetlenül meghívat az elöljárókkal az őszön Nyíregyházára. Ott volt egy magyar szakos egyetemi hallgató lány, aki megvallotta, hogy nem tud
imádkozni. Egyébként, hallgatás és hallgatás. Azt hiszem, hogy nagyon nagy szükség van
erre. Egyetlen védekezés a drog, s a vallási összevisszaságok ellen. Bokorról, Hangról nem
igen hallottak. Ott voltak, bemutatkoztak a Jézus Szíve Népleányok is: hívták a lányokat
maguk közé. Kecskeméti Korda-boltjukban fogy a Püski-féle Napló-könyvem.
Városmajor, 2003. május 11.
A béres és a pásztor kicsodák? A béres elfut, mert nem törődik a juhokkal. Mivel törődik a
béres? Hát a maga juhaival. S a pásztor mivel törődik? Hát az Isten juhaival. Mi a különbség
az Isten juhai és a béres juhai között? Semmi. Ugyanolyan juhok a béres juhai és az Isten
juhai is. Csak az Istennek valamivel több a juha. A béresnek van egy-kettő, legfeljebb egy
tucat. Az Istennek meg több, mert minden juh az övé. Aki pásztor, az felvállalja az Isten

nyáját. A béres nem vállalja föl, csak a magáét, s ja ha jön a farkas, elfut. Elfut? Olyan gyáva?
Nem, olyan felelős. A gépfegyveréért rohan, hogy lepuskázza a farkast.
A farkas mért akarja a béres juhainak a torkát elharapni? Hát azért, mert veszedelmesek a
béres juhai. Hogyan s mivel veszedelmesek? Csak azzal, hogy lelegelik a legelőt. A farkas
nem is farkas. Csak farkasbőrbe öltözött, csak fölfegyverzett béres. Kell a legelő – a maga
juhai számára. Tele van a világ béresekkel. Tele van a világ farkasokkal. A béres csak álnév,
csak fedőneve a farkasoknak. S a történelem e béres-farkasoknak szomorú küzdelme. Ostoba
és reménytelen küzdelme. Nem győzhetnek – szegény nyomorultak. Csak felfalhatják
egymást. Az egyik a másikat. S a másik az egyiket. Foglalkozhatnának egymást felfalni
akarás helyett talajjavítással is! S akkor annyi lenne a legelő, hogy jutna bőséggel legelő
mindegyik juhnak. De a béresek hihetetlenül ostobák. Nincs annyi eszük, hogy ezt meg
tudnák érteni. Meg irigyek is. Nem bírják elviselni, hogy a másik béres juhai is jól lakjanak.
Inkább haljanak éhen ők maguk is. Kihallgattam beszélgetésüket. –
A másik béres csak alsóbb rendű béres, s a juhai nem is olyan fajtiszták, mint az. övé.
Nem is érdemlik meg, hogy jóllakjanak. Az a dolguk, hogy elpusztuljanak – ezt hallottam, Azt
már nem hallottam, hanem tudom is a magam tapasztalatából, hogy akik a legtöbbet tudnak
elpusztítani más béresek juhaiból, azok lesznek errefelé, meg másfelé is a legfőbb főfarkasok:
a hatalmas, a méltóságos, a kegyelmes, a főméltóságú, a főkegyelmességű kitűnőségek, az
excellenciák, a Fölöttünk-levőnek a kiváltságoltjai – Áldassék neve mindörökre! – ahogyan
preorálja az imádkozók rendjének legfőbb felelőse.
A pásztoroknak pedig: juh és juh egyre megy, mert mindegyik juh az Istené. Az ilyennek
meg az olyannak mondott juh is. És mivel a pásztorok tudják, hogy a farkasok csak
farkasbőrbe öltözött béresek, akik lehetnek akármilyen ostobák és irigyek is, mégis a teremtő
Isten teremtményei, ezért a pásztorok nem rohannak a géppisztolyukért, amelyeket be sem
vásároltak, hanem okosan akarnak a farkasbőrbe öltözött béresekkel beszélgetni. Okosan.
Miről? Az ellenségeskedés beszüntetéséről, s helyette talajjavításról, mert egyedül ez szünteti
meg a juhok legelőgondjait. Érvelnek okosan és szelíden – az ostobáknak és irigyeknek. Mit
érnek el vele? Csak azt, hogy széttépik őket a béresek. A béresek az alkotmányukra és szent
könyveikre hivatkozva mondják, hogy aki mások juhinak legyilkolását, ezt a megszentelt
történelmi hagyományt kikezdi, az csak az ördög malmára hajthatja a vizet. Tehát magának
Istennek tesznek szolgálatot a béresek azzal, hogy végleg elhallgattatják a pásztorokat.
A pásztorok azonban e végleges szándék ellenére újra és újra megjelennek. Miért? Mert
egyre csúnyább és elhasználtabb lesz az ostoba és irigy béresek viselkedése következében a
legelő. S így felette indokolt, ha e legyilkolt pásztorok véréből feltámadó pásztorok – csak a
meggyilkolt nem-gyilkolók támadnak föl – újra és újra megjelennek, hogy magyarázzanak a
farkasbőrbe bújt béreseknek. Mit? Ezt: Felfaljátok saját magatokat. Nincs értelme annak,
amit csináltok. Abba kell hagyni a béresek gondolkodását, s cselekedeteit. Nem törődhetik az
ember csak a maga juhaival, mert ez kész világháború, s előbb-utóbb belepusztul minden juh.
Pásztoroknak lettünk teremtve, nem béreseknek. Minden juhnak nagyon jó lesz, ha leszoktok
erről a szamárságról, hogy én csak a magam juhaiért vagyok felelős. A szerencsétlen és
szomorúan ostoba és reménytelenül irigy az a béres, aki többet akar a maga néhány juhának
juttatni, mint amennyi a többinek jut, s közben minden legelőt elpusztít, és saját juhai is éhen
halnak. De annyira ostoba és annyira irigy a béres, hogy e szavakat hallva – ősi liturgia
szerint – megtépi ruháját, és kihívja a mentőt, hogy vigye zárt intézetbe, ahány magyarázó
pásztor csak akad a világon.
Most jön a kérdő mondat. Ha azt mondanám, hogy csak pásztor és béres van, akkor
mindenképpen meg kell próbálni kitalálni egy harmadik kategóriát. Hát azt mondom, hogy
kár a fáradságért, mert nincs harmadik kategória. Így aztán megkérdezhetem magamtól is,
mástól is, hogy mikor csapunk fel pásztornak. A Bokorban kissé nehéz helyzetben vagyunk,
mert nincs karám a pásztorok számára. A pásztorok többes szám. Egyes számban nincs.

Amíg egyes szám, addig a pásztor csak béres, mert szükségképpen a maga juhait legelteti.
Legalább kettőnek össze kell fognia, hogy az Isten juhait legeltethessék, hogy kipróbálhassák,
milyen az, amikor nincs saját juhuk. Ha tizenkettő próbálja egyszerre, az talán még jobb, de
ezt nem tudom bizonyosan. Végső szükségben kettő is megteszi. Aki igazán akarja nem a
maga juhait legeltetni, annak elárulom majd, amikor megbizonyosodom szándékáról, hogy
van egy biztos címem. Olyané, aki alighanem igazán akarja az Isten és nem a maga juhát
legeltetni.
Idő van, ő türelmesen vár haláláig. Csak döntsük el, hogy elmegyünk-e hozzá, lemondva
a béresek ostobaságáról és irigységéről, s leszünk az Isten pásztorává! Mit kell eldöntenünk?
Azt, hogy akarunk-e minden juhért egyaránt gondban lenni. Akarunk-e? Tudjátok-e, hogy
nemcsak Jézusnak volt hatalma, hanem nekünk is. Neki mire volt? Hatalmam van az életemet
odaadni. S nekünk mire van? Ugyanarra. Ez meg mit jelent? Tud és mer az Isten pásztorává
lenni.
Városmajor, 2003. május 16.
Laci írt valamit eszéből-szívéből a nyári lelkigyakorlatok elébe. Megkaptam, elolvastam,
megihletett. Én is írok valamit, hátha hasznát veszik testvéreim. – Mindannyian szeretnők, ha
életünk – Bokor-életünk is – méltó folytatás lenne. Folytatása annak, amit hatvan éve s ifjú
szívvel elkezdtünk. És folytatása annak a szent kísérletnek is, amelyet Jézus kezdett, amikor
elhívta-csalta szüleiktől a tanítványokat, hogy emberhalászokká formálja őket. És folytatása
még valaminek: a Teremtő tervének, hogy megcsinálja velünk, emberekkel – a Bokor
tagjaival is – az Isten Országát.
S mindannyiunkat – ha különböző intenzitással is – fojtogat az érzés, a gondolat s a
tapasztalat, hogy ez a szent kísérlet kátyúba került, megfeneklett. Hogy nem megy a kocsi,
hogy haldoklunk, hogy a halottnak is nőnek még a körmei – ahogyan ki-ki a maga vérmérséklete szerint fogalmaz. Már-már eredetromantikával is vádoljuk magunkat: azzal, hogy nem
is ment soha, csak képzeltük magunkról, hogy csinálunk valami érőt és istennektetszőt. Sőt,
kivetítjük – okkal, nem-okkal – bajunkat Jézusra. Neki sem ment, három év alatt beletört a
bicskája, s a kétezer évre visszanézve igazat kell adnunk a kiközösített szentnek-tudósnak és
Isten szerelmesének: Jézus országot hirdetett, s ami megvalósult, az csak az egyház (Loisy
abbé). Kegyetlenül őszintének kell lennünk: be kell vallanunk, hogy megfogalmazódik nemegyünk lelkében még ez is: a csőd oka maga az Isten! Ő méretezte el a dolgokat, mert hiába
adott szabadságot az embernek. Hiába, ha szabadságával az ember nem őt választja. Nem őt,
hanem evilág fejedelmét, a Sátánt, a Pénzt! Az ember! S a Bokor is emberekből áll! Nincs mit
csodálkoznunk, amikor megállapítjuk, hogy mi sem tudunk mást csinálni, mint elődeink;
legföljebb annyit, hogy legjobbjaink közelébe kerültek Jézus sorsának. Ennyi telik tőlünk;
nem az Ország, csak a csődje.
De ez nekünk fáj. Ebbe nem akarunk beletörődni. A napokban Hajdúnánás közelében
jártam. Ott nyugdíjaskodhatik az a Z. Béla, aki ’50 körül Debrecenben odament egyetemi
lelkészéhez: Atyám, én itt hagyom ezt a te vértanúképző főiskoládat! Béla tudta, hogy mit
hagy ott. Mi tudjuk-e, hogy mit nem akarunk elhagyni? Tisztában vagyunk azzal, hogy mihez
ragaszkodunk? Azzal is, hogy nem akarhatunk feltétlenül ágyban, párnák közt meghalni?
Jézushoz tartozunk, akinek életében nem volt fejét hová lehajtani, s halálában is – a
keresztfán – csak előre bukhatott a feje. Ahhoz túlságosan régi motorosak vagyunk az
ország-szakmában, hogy Jézuskának is, Béluskának is – megalkuvó típusú elképzeléseink
legyenek. Még élünk! Addig élünk, amíg imádkozzuk:
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál, / S nem vágyni nagyobbra mái kis magamnál
Ezt tudva – szólt Náci a tavalyi nagytáborban, s ennek a jegyében jöttünk már kétszer is
össze a Bokorportán, s határoztuk el az erre a téma-komplexumra koncentráló lelkigya-

korlatokat, s kaptam meg Lacinak az alaptémákat megtárgyaló dolgozatát, amihez most
hozzáteszem a magam gondolatait.
2. Bokorprofil
Tanítás-tanulás nélkül nincs Isten Országa, mert Isten ellenlábasa, a Pénz mindent
megtesz azért, hogy mindannyian megtanuljuk, hogy a fogyasztás tesz boldoggá minket.
Mondanunk kell, ahogyan a szánkon kifér: nem, az adás, a mindentadás tesz minket
boldoggá! Ez a kell – Istennek legyen érte hála! – közhellyé lett a Bokorban. Nem abban
látom a bajt, hogy a fentiek igazát nem látjuk be, hanem abban, hogy nem csináljuk. – A
Bokor második nemzedékét alkotja legalább 50 házaspár, van legalább 200 gyermekük,
ezeknek kb. 800 barátjuk – iskolatársaik közül. Van tehát száz felnőtt és ezer gyerek, s nem
jött belőlük létre száz csoport. Miért? Ha erre azt felelnők, hogy nem vagyunk papok, vagy
azt, hogy nem érünk rá közösséget szervezni-szeretni, akkor befűthetek az Egyházrend
meglevő példányaival, s bocsánatot kérhetek püspökeinktől, hogy ekkora marhasággal
tévesztettem meg híveiket… Azzal, hogy mi fogjuk magukra venni azt a vezető-tanító
szerepet, amelyre papjaink hat éves szemináriumi csak-ezt-tanulás után is – munkaviszony
nélkül is, feleség nélkül is – eléggé kevéssé alkalmasok. Mit ér a tisztánlátás, ha
magatartásunkkal egyértelműen szamárságnak minősítjük még saját harmadik nemzedékünk
közösségbe hívását is?
Felmerül a kérdés, hogy miért nem vasalja be az ezer gyermek a száz felnőttön a közösségbehívást? Gyermekeink sokallhatják szüleik Jézus-követését, kevesellhetik is. Ki is
találhatjuk, hogy mi a valóság. Meg ők is elmondhatják egy alkalmasan megszerkesztett
kérdőív segítségével, hogy mért nem kérnek abból, amit látnak bennünk, buzgó közösségbe
járókon. (Mire e sorokat olvassátok, megjelenik a Püskinél a NAPLÓ második kötete. Dedikált példány a jutalma annak, aki tanulmányt ír erről az aug-szept-i Koinóniába – legalább 50
kérdőívet feldolgozva. Ha unoka írja meg, akkor a szebbik tollammal dedikálom a kötetet.)
Elolvasandó lenne most a KIO 77c numerusrészlege.
Az életalakítás küldetése. Arról van benne szó, hogy csak azt lehet tanítani, amit élünk.
Idézek belőle pár mondatot: A másokért élt élet nélkül nem lehet meggyőznünk
embertárainkat az Útról. Ez nélkül nem lehet rábeszélnünk őket arra, hogy vállalják a
másokért élt életet. Mielőtt kiejtem szájamon előttük e szót: Krisztus, már előbb meg kellett
mutatnom szeretetemet irántuk. Mielőtt kibontotta tanítását Jézus, már tengernyi
jócselekedettel győzte meg hallgatóságát arról, hogy szereti őket. A szeretet hirdetni, és nem
tenni meg minden tőlem telhetőt az engem hallgatókra reánehezedő nyomorúság
felszámolásáért – hamvába holt vállalkozás. Az emberszeretet gyakorlása nélkül és előtt –
nincs értelme a szeretet hirdetésének. Küldötteitől Jézus az adás, a nem-ütés, a szolgálat
magatartás-azonosságát, valamint a szegénység, üldözöttség és társadalmi kicsiség
sorsazonosságát kívánja. Ettől a magatartástól és sorstól lélektanilag is elválaszthatatlan a
jézusi hirdetési-tanítási küldetéstartalom (a szeretet-tanárság). Lélektanilag – jaj annak, aki
nem mondja az örömhírt! Az embernek lehetetlen nem beszélnie arról, amiről meg van
győződve, s ami átjárja élete minden napját. Hirdetés-tanítás nélkül nincsen küldetés. Viszont
hirdetést megelőző szeretet nélkül értelmetlen belefogni a szeretet hirdetésébe.
Minden nóta vége egy. Kiváltság-szituációban elfogy ajkunkon a jézusi szó. Ebben a
szituációban vagyunk. A még kiválóbb szituációra törekvés jegyében élünk. Mindentadás
nélkül nincs Isten, nincs Ország. Osztozás nélkül pedig lépést sem teszünk az Ország felé!!!
Hirdessünk? Tanítsunk? Az emberiség nyolcvan százaléka lekiabál minket: Lennék én a te
szituációdban, én is hazudnám neked a szeretetet, mint te. Valamit be kell vallani, mert e
nélkül alighanem csak vak vezet világtalant. 1989-ig csak összejáró kisközösséget tudtunk
csinálni, mert az államhatalmi rend nem tűrte új szerzetesrend létrehozását. De 14 éve immár,
hogy ennek semmi állami akadálya nincs. Akadályoztatás nélkül sem csináljuk meg.
Szabadságunkban áll nem megcsinálni. De meg kell vallanunk, hogy Jézus nem összejáró

közösséget hozott létre, hanem életközösséget – természetesen vagyonközösséggel együtt.
Mindaz, amit tanított – feltételezte ezt az élet közösséget: Add el mindenedet, és kövess
engem! Nem pedig: Tartsd meg mindenedet, s gyere hozzám négy hetenként egy délutánra, ha
ráérsz! Mondhatjuk, hogy hatvan éve nem erre alkudtunk! Ez igaz. Ahogy a piaristák is
mondták a rendkormánynak, amikor ’40-ben, háborús gazdálkodásra hivatkozva leszállította
napi boradagunkat 0,5-ról 0,3 literre: mi fél literre tettünk fogadalmat! Mondhatunk akármit.
De a tény mindenképpen az, hogy Jézus ezeket a tartalmakat nem egy összejáró
kisközösségnek tanította. Félő, hogy az összejáró kisközösség nem tud megbirkózni a jézusi
tartalmakkal. Inkompatibilis a tartalom és a forma. E kettő egységet alkot – ezt már
Arisztótelész is tudta. Az inkompatibilitás jelei: nem támadnak új közösségek, a régiek pedig
fogynak, kiöregednek s kivonulnak a temetőbe. Nem lehet büntetlenül jézusi szövegeket
dumálni (tartalom) hordozni képes forma (életközösség) nélkül.
Mindaz igaz, amit Laci ír. Csak nem működik. Nem elég a szövegelés. Tenni kell valamit.
S nem lehet kevesebbet tenni, mint amennyit Jézus is tett – ha Jézusra hivatkozunk.
5. Külső kapcsolatok
A külső kapcsolatok problémájával majd csak megbirkózunk, mert most egybekapcsolja a
külsőket a Püspöki Kar, s bennünket aligha igényel ott valaki. Nagyobb gondom, hogy mit
csináljunk azokkal a Bokor-tagoknak tudottakkal, akik nem válaszolnak meghívásainkra.
Valamelyikünk megkérdezte erről egyiküket írásban. Válasz: erre nem kíván válaszolni. A
kapcsolatmegszakítás lehetséges oka: igazolni a megfigyelő egyházi hatóságok előtt, hogy
nem vállalnak közösséget a Bokorral. Ennek az oka pedig egyértelműnek látszik: egzisztenciába vágó, pasztorális érdek: nem kisebbítik lehetőségeiket azáltal, hogy kapcsolatot
tartanak fenn velünk. Nem szabad érte sértődöttséget mutatnunk, imádkoznunk kell azért,
hogy amikor találkozunk, barátságosan tudjunk velük viselkedni.
Jelen állapotunkban magunkkal kell tisztába jönnünk, hogy kik vagyunk, mit és hogyan
akarunk, s másodlagos, hogy a rengeteg lelkiségi irányzattal tudunk-e szervezett kapcsolatba
kerülni. Ha részükről ilyen igény merülne fel, azt készséggel ki kellene elégítenünk, de nem
valószínű az ilyen igény. Budaváriban az ottani irányzat minden telhetőt megtesz, hogy
lebeszélje azt az egy-két embert, aki még eljönne miséimre.
A legutóbbi bérmálás kapcsán szerzett tapasztalatok pedig nem hagynak kétséget a
tekintetben, hogy az egyházi hatóságok számára változatlanul elfogadhatatlanok vagyunk. S
így nem tekinthetik kívánatosnak, hogy barátkozzunk a lelkiségi irányzatokkal. De nagyon jó
lenne, ha volna egy-egy Bokor-tag, aki tájékozott volna az egy-egy lelkiségi irányzat jelen
programjaiban, módszereiben, mert megnézhetnők, mit tanulhatunk tőlük. Beszámolóikat
szívesen közölné a Koinónia.
Érdeklődést irántunk csak a Háló mutat. P. Zoli és S. András
személyisége talán ennek a vélhető közvetlen oka. A hierarchia bizalmát teljes mértékben
bírják. Ők egyesítik a lelkiségi irányzatokat: hívják őket a Háló-találkozókra.
Amíg mi képtelenek vagyunk új közösségeket létrehozni, addig nincs erő, mely meg
tudná akadályozni, hogy egyre több és több valamit mégis akaró Bokor-tag jelenjék meg
rendezvényeiken, amelyek távoli tájak embereivel kapcsolhatnak össze minket is. Nincs
módjuk megszólaltani a mi tartalmainkat. De van módunk kapcsolatokat szerezni és ápolni.
Csak tudjuk, csak tudnánk, hogy mit akarunk!
6-7-8. Vallás, egyház, politika
Kidobtak bennünket vallásból, egyházból. Annak folytán dobtak ki, hogy
megmagyaráztuk magunknak és mindenkinek, hogy voltaképpen milyen funkciókat töltenek
be vallás és egyházak az emberi társadalomban – hatalmi szervezetek az egyházak is. Erre a
kidobásra mi háromféle módon válaszoltunk: 1. egyáltalában nem járunk templomba, 2.
Bokor-papok miséjére azért elmegyünk, 3. járunk tovább és rendesen templomba. Mind a
három csoport tudja nagyjából azt, amit Laci e témákról megfogalmazott, s e tudásától

függetlenül és testvéreivel egyeztetés nélkül csinálja azt, amit jónak lát. Saccolok: 30% – 10%
– 60%. A kidobás és Laci megállapításainak ellenére.
Gyermekeink sokallhatják szüleik Jézus-követését, kevesellhetik is. Ki is találhatjuk, hogy
mi a valóság. Meg ők is elmondhatják egy alkalmasan megszerkesztett kérdőív segítségével,
hogy mért nem kérnek abból, amit látnak bennünk, buzgó közösségbe járókon. (Mire e
sorokat olvassátok, megjelenik a Püskinél a NAPLÓ második kötete. Dedikált példány a
jutalma annak, aki tanulmányt ír erről az aug-szept-i Koinóniába – legalább 50 kérdőívet
feldolgozva. Ha unoka írja meg, akkor a szebbik tollammal dedikálom a kötetet.)
Alighanem Jézus is tudta jól, amit Laci megállapít, ennek ellenére járt a templomba, s
miután kidobták őt onnan s az életből, tanítványai tovább jártak oda, ahonnan apjukat kidobták. Hatalmi szerv az állam is, és járunk az adóhivatalba; hatalmi szerv az egyház is, és
járunk a templomba. Miért?
Az embernek igénye van templomra, s ezért jár abba. Két esetben: ha a Laci által mondottak egyszeresen igazak, meg ha többszörösen. Mitől van igénye rá? Ősi az igény. Falu
nincs templom nélkül. Az ásatások igazolják ezt. Bár a sámán mindig – a király barátja.
Egyet tehetnénk még: megpróbálkozhatunk a templomépítéssel úgy, hogy nem barátunk a
király. Nem nagy jövőt jósolok e szándéknak. Ha fel is épül a templom, gyorsan lerombolják
majd, akik hűek a királyhoz. Egyszerűbb a királybaráti templomok pártfogolása.
De mitől van ez az ősi igény? Attól, hogy kell egy hely, ami az Istené. Az, hogy sétálok,
süt a nap s fütyül a rigó és ott van az Isten – ez egy ateizmus-előző állapot. A normál állapot,
hogy felöltözünk rendesen, s elmegyünk a templomba, s megszólal az orgona, mert
beharangoztak – és ott van az Isten. Akkor is, ha az utolsó mohikánok tizenéves gyerekeit
Laci tanítja hittanra, de a Bokor-unokák 95%-nál is többen a hatalmi szervezet papjainál
lesznek első áldozók. Tetszhetik ez nekem, meg bőghetek miatta – egyre megy. A tény marad
tény. Kitalálhatok én akármit, nem lépik át lakásom küszöbét legszeretettebb fiaim-lányaim
gyermekei, az unokáim, pedig esetleg negyed órára ha laknak tőlem. Döntöttek a templom
mellett, s még örülhetek, ha nem a templomba-nem-járás mellett döntöttek.
Laci – nagy szelíden – csak hatalmi szervezetről beszél, Jézus prófétagyilkosokról
beszélt. Nincs mód nem egy levegőt szívni azokkal, akik igénybe veszik a hatalmi szervezet
szolgáltatásait. Hogy lehet az? Miért nincs? Csak azért, mert alig különbözünk tőlük. Emberek vagyunk. Élni akarunk, S elvégezzük megalkuvásainkat, mert NEM FOGAGTUK BE,
mert a Tizenkettővel együtt arról álmodozunk, hogy a Messiás dicsőséges király Izraelben,
mert szó sincs arról, hogy fel akarnók építeni Isten templomát, mert ha életközösséget
csinálnánk, megépíthetnénk a templomot, magunk oktathatnánk a hittant meg a nem-hittant
gyerekeinknek, mindent úgy csinálhatnánk, ahogy akarunk, de akkor… Mi volna?
Reményünk sem volna meggazdagodni. Mert akkor nem akarhatnánk többet birtokolni, mint a
testvérünk. Pedig akarunk, akarunk, akarunk. Nem érjük be az egy dénárral. Különben nem
kellene száz forintot fizetnie annak, aki kimondja a szót, amit nem szabad kimondani.
A politikából is kidobtak, de ’89-ben visszavettek, s elmondhatatlan bűnt követünk el, ha
nem fogadjuk ezt el – magyarázta nekem Béci egyik fehérvári MDF-es barátja. Ahogy
növekedik bennünk az érzés, hogy alkalmatlanok vagyunk arra, hogy valamit is csináljunk
Isten Országában, úgy növekedik a sánszunk arra, hogy jóvá tesszük elmondhatatlan bűnünket, s csatlakozunk az egyik vagy másik, vagy harmadik, sőt, negyedik csoporthoz, azaz
párthoz. Mert jószándékú lénynek teremtett meg bennünket az Isten, s ahogy elfogy a
reményünk, hogy Isten Országát tudunk csinálni, úgy növekedik az egyetlen lehetséges
váltásnak, a Mammon-szolgálatnak a perspektívája. S ezt a szolgálatot részben megkönnyíti,
részben az elvek szolgálatának magasába emeli a politika által megrajzolt szent cél – a nemzet
felemelése.

9. Közös szolgálat
Annak van nyoma az egyházban, akinek sikerült valami művet létrehoznia. A Bokor sem
lehet ez alól kivétel. Művet úgy kell létrehozni, hogy valaki el kezdi csinálni. A következő
lépés vagy van, vagy nincs: az, hogy valaki segíteni kezd annak, aki elkezdte. A harmadik,
hogy e feladat szolgálatában élet- és vagyonközösséget hoznak létre. Amíg mindannyiunknak
olyan fontos feladataink vannak, amelyeknek végzésébe nem óhajt senki sem
belekapcsolódni, addig nem jön létre mű. Öregjeink, betegjeink közül senki sem ajánlotta még
fel a Bokornak azt, amije van: maszek-megoldásokhoz folyamodott.
10. Kommunikáció
Hírt akkor kell adunk magunkról, amikor van mivel dicsekednünk. Ha majd lesz valami
művünk, akkor okvetlenül. Addig mit adjunk hírül önmagunkról – 60 esztendő után? Mikor
csináltunk valamit, rólunk beszélt az egész világ, pedig nem is volt módunkban magunkat
híresztelni.
Városmajor, 2003. május 17.
Ha már zöldfarsang van, én is lakodalmaztam. Ott, ahol még sohasem jártam, a budakeszi
erdei kápolnában. Olyan koreográfiával, amilyent csak azok tudnak, akik nagyon szeretik a
szépet is. Lenvászonból a menyasszony ruhája, s ugyanabból a vőlegény lájblija. Tégla a
kápolna padlója, kettéhasított hasábfa, amire ülnek a meghívottak – a házasulók és a tanúk
meg rönkfán. Erdei árnyas úton jön a lakodalmas menet. Csak negyven ember. Szemelt
rizling. A nagy protokoll, a polgári esküvő után. Bevezetem őket a kápolnába. Avatott
muzsikus hangja fogadja őket.
A szertartás szövegét a már nem egészen, de azért még mindig ifjú pár állította össze.
Kezükbe adtam a hivatalos szöveget meg az én módosításaimat, amelyeket a Bokor félszázada alakított ki. Biztos kézzel választották ki – a hivatalosat. Nem tértek el tőle egy betűvel
sem. Csinálj most ebből szívhez szóló liturgiát! Megpróbáltam. Úgy, hogy nagyon barátságosan, nagypapásan igyekeztem viselkedni. Többen megdicsértek érte: Olyan levegője
volt az egésznek… Azt válaszoltam rá, hogy századok kerekítették, gömbölyítették ezeket a
szövegeket. S van is benne valami. A vájt-fülű régi Bokor-tagoknak hol ezzel a szóval van
bajuk, hol a másikkal. Úgy látszik, lehet varázsa a hivatalosnak is. Egy hibát is vétettem.
Néven szólítottam az öt egyetemes könyörgés elmondására a Mag-közöség őt tagját. Hívtam
Ferit, Jolikát, Gábort s másokat, s az egyik hölgynek kicsinyítő képzővel mondtam a nevét.
Azt mondta, hogy mit szólnék hozzá, ha engem valaki Gyurikának szólítana. Semmit sem
tudtam mondani rá. Most eszembe jutott, hogy mit kellett volna mondanom. Ezt: Negyven
évvel vagyok idősebb nálad. Anyukám csak húsz évvel járt előttem, s nagyon jól esett, amikor
Gyurikának szólított. Az is, amikor azt mondta: Ne hülyéskedj, mert úgy maradsz. Azt
hiszem, ez a családias légkör adta a szertartás varázsát. A család egy régi barátja, aki
diakónussá szentelt házas ember, mondta a szentbeszédet, és egy Sebestyén Márta nevű hölgy
énekelt egyet és mást. Egyetlen szavára sem emlékezem, csak arra, hogy egy gyermek hangját
hallottam ki abból, amit énekelt. Utána gratuláltam neki, s kislánynak mondottam őt. Mire azt
mondta, hogy ő már két gyermek anyukája. Én meg: Ha valaki már 80 és 90 között van,
annak a kétgyermekes anyukák is kislányok. Ebben aztán megnyugodott. Nagyon örülnék, ha
valaki magnóra vette volna énekét, hogy visszahallgathassam.
A lakodalomba hivatalos volt a közösség minden kül- és beltagja. Az ajándékozást Mari
(világért se Marika!) rendezte. Mindenkinek magának kellett készítenie valamit. Ki kenyeret
sütött, ki sót csomagolt… a többire már nem emlékezem. Nekem meg jött a szigorú
parancsolat: aki írni tud, írjon! Engedelmeskedtem. Íme az eredmény:

Városmajor, 2003 május 18.
Későn találtunk egymásra, már mint ők és én. Addigra közel félszázad folyt el már
életükből, az enyémből meg még harminc-negyven évvel több is. Egy vagy két éve láttuk
először egymást? A Hamvas Béla körben adtam elő életem nagy szerelméről, a Názáretiről.
Az előadás végén odajöttek hozzám, s Rozina kérdezett valamit, s én megéreztem, hogy csak
ezt válaszolhatom rá: Gyertek el hozzám!
Eljöttek, s a három ember lelke az asztalom körül valahogy összeért. Aztán meghívtam
őket a – minap, pár éve szerzett – barátaim közé. Jöttek oda is. Talán akkor is május volt.
Kivitt utána valaki minket Törökbálintra, ahol egy muzulmán-zsidó-keresztény konferencián
arról beszéltem, hogy Isten elküldi közénk a lányát: hátha többre jut, mint a Fia. Tetszett
nekik, már mint Gyuriéknak.
Ettől kezdve részei lettek életünknek. Miféle életünknek? Hogyan is mondjam? Egy
figyelni akaró életnek lettek részesei. Mire akarunk figyelni? Csak arra, amire több mint
százötven éve Vörösmarty így kérdezett rá: Mi dolgunk a világon? A választ erre tudja az
Isten. Na meg a Fia. És még ki? A Lelkük. Hol van az? Mindnyájunkban. Mert mindahányan
a gyermekei, Isten lányai meg fiai vagyunk. A napokban mintha Gábor azon ujjongott volna,
hogy meghallotta a kérdésre a választ – Maja hangjában-soraiban. Holnap pedig
akármelyikünk mondhat olyat, amire meg csak az ő lelkének Istene képes. Egyénit, máséval
összetéveszthetetlent, s mégis mindannyiunknak érthetőt s közöst.
Nem Gyurit és Rozinát akarom magasztalni. Csak megköszönöm, hogy megtalálták
egymást, s hogy egymásban Rád találtak, s hogy megtaláltak minket is, s hogy mi őbennük és
ők mibennünk megint csak Istenre találtunk és találtak ők is. Istenre? Igen. Arra, aki bennünk
él és vigyáz, hogy ne legyünk kevesebbek önmagunknál, hiszen az övéi s belőle valók
vagyunk. Noblesse oblige, azaz nagy a mi méltóságunk. Őrá találhatunk magunkban, aki
ösztönöz bennünket: Mutasd meg, hogy a kedvemért a világnak ellentéte vagy! Mutasd meg,
hogy képes vagy egy példátlan életre. Mutasd meg, hogy általad lesz szebb a világ. Mutass
meg valamit belőlem!
Mit kellene megmutatnunk? Öt Magát, aki láthatatlan, és akit nem látott senki földi
halandó. S akit mi mégis megmutathatunk a figyelő szemeknek, ha el nem vétjük a
csilingelést. Ha senkit ki nem zárunk a szívünkből, s ha magunkhoz ölelünk annyit és úgy,
amennyire s ahogy képesek vagyunk.
Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak,
mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb
részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat,
és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak,
és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd
ráng és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat…
– mondja mindezt Babits a Consolatio mysticában, amely így kezdődik:
Tudod, hogy érted történnek mindenek.
Ezt az esküvőt szeretném úgy tekinteni, hogy Isten titokzatosan ránk mosolyog. Nemcsak
Gyurira, Rozinára, hanem közösségünk minden tagjára s magára a közösségre is. S az isteni
mosolyban ott a vigasz és bíztatás és erő, hogy nem hiába találtunk egymásra, hogy nem
hiába fogjuk egymás kezét. Hogy ő hajt bennünket egymás felé, ő szorít bennünk és velünk,
hogy el ne engedjük egymást, mert akar csinálni velünk és általunk valamit. Mit? Valami újat.
Valami szépet. Valami szebbet, amilyen még nem volt. Olyat, amire csak a kicsik képesek,
akik tudják, hogy a nagyok – a gazdagok, a fegyverforgatók –semmire, de semmire nem jók.
Ma Isten összekötözte Gyurit és Rozinát, s mi körülvettük őket. Bennünket is össze akar
kötözni, ahogy minket tud. Mennyire engedjük Istennek, hogy összekötözzön minket?
Amennyire magunkba engedjük őt. Mennyire engedjük? Amennyire kiszorítjuk magunkból,
ami nem belőle való. Azt, ami létrontás. Azt, ami elront és megront. Mi ront meg? Mi ront el?

A vágy, ami nem az Istenből való. Mondjam? Mondom: „az enyém és a tied, mely annyi
lámát szűle, miolta mienk nevezet elűle”.
Mi az, ami megőriz a rontástól? Isten, a mindenkit magához ölelni akaró egyetlen és örök
szövetsége Rozinával és Gyurival meg a többiekkel, velünk és akárkivel.
Városmajor, 2003. május 20.
Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből: Megtérése után Saul a damaszkusi tanítványok
között tartózkodott. Hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten Fia. Mind
nagyobb erővel lépett föl, és zavarba hozta a damaszkusi zsidókat, mivel bizonyította, hogy
Jézus a Messiás. Hosszabb idő elmúltával a zsidók azon kezdtek tanakodni, hogy megölik őt.
A tanítványok éjnek idején a falon szöktették ki a városból úgy, hogy egy kosárban eresztették
őt le. Jeruzsálembe érve együtt járt-kelt a tanítványokkal, s nyíltan megvallotta az Urat. A
görög nyelvű zsidókhoz is beszélt és vitába szállt velük. Ezek azonban az élete ellen törtek.
Amikor ez a testvérek tudomására jutott, lekísérték a tengerparti Cezáreába és Tarzusba
küldték.
Mi bajuk a zsidóknak Pállal? Hiszen a felolvasott szöveg utáni vers ezt írja: Az egyház
ekkor egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békét élvezett és tovább terjedt (ApCsel
9,31). Mért nem viselték el, amit Pál mondott? Mit mondott Pál? Ha soká élek, írok erről egy
regényt. Abból mondom el az egyik fejezet vázlatát.
Pál semmit sem tudott Jézusról, csak amit kigondolt Róla magában. Nem élt Izraelben
ama három évben, amikor ott tanított s működött Jézus. Tarzusban élt, és szőtte szorgalmasan
és jövedelmezően – üzemében vagy az apjáéban – a sátornak való vásznat. Szövés közben
nyugodtan járhat az ember agya – akármerre. Tudom, mert vagy 45 évvel ezelőtt éldolgozó
voltam Márianosztra kézi csomózású perzsaszőnyeg szövő üzemében. Hol járt az agya egy
Benjámin törzséből való derék farizeusnak, aki ráadásul még elvégezte a három éves
jeruzsálemi teológia főiskolát is, méghozzá egy Gamáliel nevú professor tanszékét látogatva?
Hol? Hát erre jó a regény-műfaj. Csak belsőleg kell igaznak lennie annak, amit mond a
regényíró. Csak következnie kell szavának hősünk jelleméből. Azt meg magunk formáljuk
meg. Formálom. Egy igaz zsidónak egy a gondja – a mindenekfeletti: mikor jön el már a
Messiás? Ne szégyenkezzünk már, hogy mi, nem-zsidók, hanem pl. magyarok sokkal világibb
és prózaibb – mindenekfeletti gondokat hordozunk magunkban. Olyan volt csak ez a páli
zsidó gond, mint amilyenféle a miénk is: mikor áll helyre már újra és végre Dávid meg
Salamon királysága?
Legalább is a Tizenkettő a mennybemenetel előtt gyorsan, az utolsó pillanatban még
megkérdezi Jézustól: Mostanában állítod helyre Izrael számára a királyságot? A halaszthatatlanul, az egyedül fontosat. Ne menjen már föl a mennybe úgy, hogy azt nem mondja el.
Nesze, neked Jézus. Ezért tanítottad őket három éven keresztül, hogy az Isten Országát
keressék. Mondta, hogy ne szégyenkezzünk. Ez a zsidó messiásvárás is csak olyan volt, mint
a megalázott nemzetek reménykedése. Mint a miénk is. Mint a Nem, nem, soha! meg a
Mindent vissza! Mindent: a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt a Pártiummal, Bánát, Bácska
búzaföldjét, a baranyai háromszöget, Muraközt a Várvidékkel, meg Fiumét, mint szabad
kikötőt... Dévénytől Vereckéig mindent! Ilyen volt a derék farizeusi reménykedés is. A Pálé
is – Tarzusban és Jeruzsálemben. A három év teológia előtt meg után.
S üldözi a Jézus útját követőket. Mit csináltak azok a szerencsétlenek, hogy üldözni
akarta őket ez a derék messiásváró tarzusi farizeus? Pál összesen annyit tudhatott erről,
amennyit felszedhetett István megkövezésekor, miközben őrizte a kövezők ruhát, akik neki
vetkőztek a szent feladatnak, hogy sikerrel kövezhessenek halálra egy rothadt eretneket.
Hallhatta is beszédét: Ti keménynyakúk, ti körülmetéletlen szívűek és fülűek… Látható: István
gyalázta a zsidó nemzeti múltat és jelent. Vallást és hazát egyszerre. Akárcsak Jézus! Mit
tanulhatott mindebből Pál? Azt, hogy hazafiatlan és istentelen is ez az István, rombolja a

nemzet egységét. Börtönbe az ilyenekkel! Ha Észak felé menekültek a jerzsálemi bebörtönzés
elől, majd megy ő északnak és összekeresi őket. Ezért kér és kap a főpaptól megbízatást a
szent feladatra.
Jeruzsálemtől Damaszkusig hosszú az út, megvan 300 km is. Különösen annak, akinek
nincs lova. Szent Pálnak nem volt, s így arról le sem eshetett. De gyalogolni gyalogolhatott
bőven, s közben ugyancsak gondolkodhatott arról, hogy kiket is akar ő összeszedni. István, a
gyalázatos eretnek hittestvéreit. Istvánét, aki kövezésekor ilyesmiket mondott: Látom az
Emberfiát, amint az Isten jobbján áll… Uram Jézus ne ródd fel nekik ezt a bűnt! Addig, addig
gondolgatja-fontolgatja ezeket, hogy földre zuhan és hangot hall: Saul, Saul, mért üldözöl
engem! Ennek az a vége, hogy Sault megragadja Jézus – ahogy a filippieknek írja (Fil 3,12).
Az a Jézusa, akit ismer? Nem! Az, akit nem ismer. Kimentik kosárral Damaszkus városából, s
ő gyalogol boldogan vissza Jeruzsálembe, hogy leüljön azoknak a lábához, akik három álló
esztendőn keresztül hallgatták Jézust,, hogy ő is tanuljon-tudjon róla valamit? Szó sincs róla,
esze ágában sincs: nem hallgat ő testre és vérre, s nem megy Jeruzsálembe(Gal 1,16-7).
Hanem hová? Arábiába megy, s három évig ott is marad. Mi volt ott. A regényemben majd
részletesen elmondom, hogy miféle tanulmányi központ épült ottan. Azért csak a
regényemben, mert a teológia rengeteg írt már erről az Arábiáról, de kérdésünkre semmit sem
mondott még. E semmit nem tudom elmondani. A regény meg nagyon hosszú volna. Három
évig volt ott Pál – saját bevallása szerint. A három éves posztgraduális kurzus eredménye
egyetlen pái mondatban is összefoglalható: Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él
bennem. (Gal 2,20) Megérkeztünk. El kell mondanom ezt a mondatot görögül is: dzó de
ouketi egó, dzé de Christos en emoi. Ebből nekünk csak az kell, hogy bennem = en emoi.
Ennek is csak az első fele: a ben-, a görög en. Az en az indogermán, az európai nyelvekben s
így a görög nyelvben is önálló szó. Magyarul azt jelenti, hogy -ban,
-ben.
S már is mehetek a második és harmadik olvasmányunkra. Az első olvasmányunkban ez
az en szó egyetlen egyszer sem fordul elő. A másodikban ötször, a harmadikban kilencszer.
Egy-egy mondat a két utóbbi olvasmányból. A János-levélből: Aki teljesíti Isten parancsait,
Istenben marad, és Isten is őbenne; és hogy bennünk marad az Isten, ez tőle kapott
Szentlélekben mutatkozik meg (1Jn 2,24). S az evangéliumból: Maradjatok énbennem, akkor
én is bennetek maradok, Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt, ha nem marad a
szőlőtőben (tövön), úgy ti sem, ha nem maradtok bennem (Jn 15,4).
Pál a Galatákhoz 54-55-ben írta levelét, az első János levél, meg a János evangélium
félszázaddal később készült. Ma délután nem tudtam összeszámolni valamit. Azt, hogy az
Újszövetség egyes könyveiben hányszor jelöli az en azt, hogy Isten, az Atya, a Jézus, a Lélek
bennünk és mi Őbennük. Csak saccolni tudok, A szinoptikusoknál lényegileg alig, Jánosnál
bőven és Pálnál minden mennyiségben. Mért fontos ez?
A KIO írása idején lett nyilvánvaló számomra, amit Hermész Triszmegisztosz vagy
hatezer évvel ezelőtt így mondott: Az, ami lenn van ugyanaz, mint ami fenn van, és ami fenn
van, ugyanaz, ami lenn van. Így érted meg az egyetlen csodát. Ez lényegében ugyanazt
mondja, mint a Teremtés könyve: Meg is teremtette az Isten az embert. A maga képmására
teremtette meg őt: férfinak és nőnek teremtette. A jézusi tanítás hatására ugyanez bennem
három terminus technicusszá sűrűsödött: létazonosság, magatartásazonosság, sorsazonosság.
Az azonosság Isten és ember között áll fenn. Ez a lenn és fenn, ez az istenképiség
magánváltozata.
Az Arábiában tanultak hatására Pál számára alapvető fontosságú lett a létazonosság. Élek,
de már nem én, hanem Krisztus él bennem – illusztrálja a létazonosságot Pál. János Jézusa is:
Maradjatok énbennem, s akkor én is bennetek maradok. Mitől jön létre a létazonosság, az
istenképiség, s az, hogy lenn is úgy legyen, mint fenn. Automatikusan? A teremtés okán és

jogán? Nem. Csak a szabadság jogán és okán. Illetőleg mire felhasználásának jogán és okán.
Hogy mondja a János levél: Aki teljesíti parancsait, az Istenben marad, és Isten is őbenne.
Egy kis mustra a szinoptikusokból: Boldogok az irgalmasok… boldogok, akiket üldöznek
értem és az evangéliumért. A magatartásazonosságból és a sorsazonosságból születik meg a
létazonosság. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem: Uram,
Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd
nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben
űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk sok csodát? És akkor kijelentem nekik:
Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők (Mt 7, 21.23). Mindez –ban, -ben
nélkül.
Dumából nincs létazonosság, csodatevésből, ördögűzésből még nincsen feltétlenül
létazonosság. Hát miből van? Ennem adtatok, innom adtatok, befogadtatok, felruháztatok,
meglátogattatok. Egyik sem duma. Egyik sem abból jön létre, hogy valami módon Istent
működtetni tudom (csoda, ördögűzés).Csak abból, amit jó szívvel vagy izzadva én magam
teszek. Én magam. S aki maga tesz valami ilyesmit, abban él az Isten. Akkor olyan a lenn,
mint a fenn.
Meg abból van létazonosság, hogy mindezt a tőlünk telhető leghatékonyabban végezzük.
Imádkoznunk kell azért, hogy tudjuk hatékonyan végezni. A kapitalizmus fegyvereken,
egyéni érdekeken nyugvó vevési-szerzési rend. A jézusi adási rend nem lehet, nem lehet és
nem lehet tehetetlen vele szemben. Mért és hogyan? Úgy, hogy az osztozási rend a
hatalmunkban van. Még ma elkezdhetjük. A legradikálisabb formában is. Mi az? A jeruzsálemi modell! Senki semmit sem mondott magáénak, hanem mindenük közös volt. A
Szentlélek vette őket rá erre. A Szentlélek mára sem vonult még nyugalomba. Mért nincs
mása-párja a jeruzsálemi modellnek? Vajon mi lehet az oka? Hogy hangzik a székely nóta?
Kedves ides öreganyám vajon, mi annak az oka… Ha tudnók, megmondanánk?

37. Pünkösdhavi napló
2003. május 25. - június 15.
Városmajor, 2003. május 25.
A misenaptár szerint ma tömegtájékoztatási világnap is van, meg hősök napja is. Az
előbbiről prédikálni kellene valamit, a utóbbiról meg imádkozni A hősök azok, akik
fegyverrel kezükben halnak hősi halált. Imádkozom elsőül is azokért, akik megdumálták őket,
hogy szegényekből nem hullák, hanem hősök lesznek. Másodszor minden mesterséges
hullajelöltért, aki úgy lesz hulla, hogy nem sikerül a szembenállót hullává tenni. Azokért is,
akiknek sikerült fegyverükkel valakiket hullákká-hősökké magasztalni. S főleg a keresztény
egyházakért, melyek részt vállalnak ebben a jézustalan értelmetlenségben és gyalázatban.
Ami pedig a tömegeket illeti, azokat szeretném valamiről én is tájékoztatni. Bárcsak elérné
őket tájékoztatásom, amelyhez ezennel hozzá is fogok
A szinoptikusoknál 121 ízben találjuk ezt a szót, hogy basileia, azaz ország. Ha az
Újszövetség többi 24 könyvében ennek megfelelő sűrűséggel fordulna elő szavunk, akkor a
többi könyvekben 210 ízben kellene találkoznunk szavunkkal, de csak az ötödét se találjuk,
összesen 41 előfordulást. Ahogy haladunk előre az időben, úgy megy ki a divatból e szó. Már
az Újszövetség 24 könyvében is. Van egy könyvem. melynek címe az Apostoli atyák: 2. és 3.
századi keresztény írók művei vannak benne. Nem kisebb terjedelemmel, mint az Újszövetség
27 könyve. Míg ez utóbbiban 162 ízben találjuk a basileia szót, ebben a 2-3. századi
szöveggyűjteményben már csak 36 ízben. Megy ki a divatból. Mi helyettesíti? Nem Loisy
abbét koppintom, akitől származik a híresé vált mondás: Jézus az országot hirdette, s csak az
egyház jött helyette! Az ekklésia, az egyház 3 ízben kerül elő a négy evangéliumban, az
Újszövetség többi 23 könyvében pedig már 111 ízben. Az arányos előfordulás az volna, hogy
e 23 könyvben 3,3 lenne az előfordulás. Nem országot csinálunk mi kérem, hanem egyházat.
Az egyház nem ország! Az egyház az egyház! Országot úgy kell csinálni, ahogy a
parlamentben vagy a szenátusban, vagy a nagytanácsban csinálja – Kaifás, Néró vagy
Clémenceau. Egyházat pedig úgy, hogy rózsafűzért mondunk a templomban, meg misézünk,
meg esketünk! Hát ez csak világos, nem?
Van még egy szó, amely kiment a divatból, de az teljesen. A mathétés, a tanítvány ez a
szó. 262 ízben fordul elő az Újszövetségben. Ebből 234 esik a négy evangéliumra. A maradék
28 az Apostolok Cselekedeteiben található, a többi 22 könyvben már írmagja sincs. Az
Apostoli atyák c. szöveggyűjteményben viszont még igen. Antióchiai Szent Ignác 7 levelében
megtaláljuk 9 ízben, de az Apostoli atyák többi könyvei ugyanúgy nem ismerik, mint az
Újszövetség 22 könyve. Mi váltotta le? Jézus így beszélt övéihez. Nem lehet a tanítvány
különb Mesterénél, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Mester és tanítvány – ez a
két szó jelölte a közösségvezetőt és a közösség tagjait. Ha iskolában volnék, megadnám a
lehetőséget, hogy lehet tippelni. De hát nem iskolában vagyunk, és nincs 50 percem, csak 15,
s ezért inkább elmondom, hogy miként indul egy páli levél. Így: Pál, Krisztus Jézus
apostola… mindazoknak a szenteknek, akik Akhájában vannak. A Mestert, a tanítót leváltja az
apostol, a küldött; s a tanítványt leváltja a szent. A hagios, a szent 233 ízben fordul elő az
Újszövetségben, jórészt tanítványt helyettesítő szerepkörben.
Ugorjunk kétezer évet. A jézusiról is, a páliról is leszoktunk. A jelen helyen és pillanatban
nem mester szól a tanítványokhoz, nem apostol szól a szentekhez, hanem…? Két változatot
mondok: egy szokásosat, és egy olyan szektás-ízűnek minősíthetőt, vagy finomabban szólva:
nem szokásosat. A szokásos: kedves hívek, vagy kedves híveim, s mivel nem feltételezendő,
hogy a szónokló személy nem hisz, nem hívő, ezért ezzel a fogalom- s szópárral kell
dolgoznunk: az egyébként hívőnek feltételezett plébános, ill. pap és a hivő nem papok, azaz
laikusok. A szokatlant magam is gyakorlom: úgy szólítlak meg titeket, hogy kedves
testvéreim. A szó magában hordoz egy kölcsönrelációt. Ha ti a testvéreim vagyok, akkor én is

szükségképpen a ti testvéretek vagyok. Azaz mi ketten: én, aki szónokolok, és ti, akik
hallgattok – testvérek vagyunk. Ebből a testvérségből az következnék, hogy ne csak én
beszéljek, hanem ti is. Mikor elkezdtem vagy öt éve ezeket a miséket még Széphalmon,
nagyon ambicionáltam, hogy véleményt formáljatok arról, amit mondok. Volt akkor arra egy
hittanterem is. Nem ment. Végül is megüzente nekem a széphalmi hallgatóságom Gromon
Bandival, hogy nyugodjak meg: egyetértenek azzal, amit nekik mondok. Hát ezt el kellett
fogadnom. De azért egészen nem hittem el. Mert aki volt már bokorcsoportomon, az
hallhatta, hogy nagyon szép, amit mondok a Bokorlelkiségben, de ők mindent másképpen
gondolnak. S aki volt már a Bokorportán misén, vagy a lakásomon ifjúsági misén,
tapasztalhatta, hogy nincsenek velem feltétlenül egy véleményen, s az amit én mondok, az is
csak egy vélemény. S jól van ez így, ha egyszer testvérek vagyunk. De akkor hol marad a
Jézustól is alkalmazott tanító-tanítvány kettőség. Egyfelől megszűnik, másfelől pedig újratermelődik. Ha valaki Bokor-iskolába jár, egy pár év alatt megszűnik a tanító-tanítvány
kettőség, de mindig jönnek az újak, akik szintén a hátizsákjukban hordják a marsallbotot… de
még csak ott; még nem vették elő. Tanítványként jönnek és csoportot összehozni tudó és
csoportot megtartani tudó tanítókká formálódnak. Mindez a mai prédikációnak kissé elnyúlt
bevezetője.
Azért hosszabbodott meg az első olvasmány, mert be akartam mutatni, hogy az Apostolok
Cselekedetei beszámolván a Pál-eseményről, Péter tengerparti missziójára tér át: Liddában,
Joppéban, azaz, hogy a mai Jaffában működik, s ott éri Kornéliusz százados meghívása, aki
pedig Cezáreaa városában élő pogány, azaz gój. Testvérek között is 50 km a távolság. Ha
egyik nap reggel elindultak, s másik nap délutánra-estére odaértek, nagyot teljesítettek.
Fundamentalistaként olvastam fel az erről beszámoló szöveget. Az meg mi? Az a fundamentalista, aki meg van győződve arról, hogy úgy kell csinálni a dolgokat, az országot, ahogy
Jézus mutatta, meg tanította.
S meg kell állapítanom, hogy Péter nem csinált közösséget Kornéliusz házanépével, sem
összejáró közösséget, sem élet és vagyonközösséget, hanem 50 km gyaloglás után prédikál
egyet, ennek hatására a jelenlevők elkezdnek nyelveken szólani, s magasztalják az Isten. Erre
Péter semmi akadályát nem látja annak, hogy megkeresztelje őket. Megszólal bennem a
fundamentalista. Hohó, hol van az életközösség, hol van legalább az összejáró közösség, hol a
legalább három esztendő, hol a tudatátalakulás, hol a megemésztése mindannak, amit Jézus
tanított: a társadalmi kicsiség, a szegénység, a jobb orca odatartása. Mit tudnak a prédikáció
után Kornéliusz és házanépe a nyolc vagy négy boldogságról meg a négy jajról. Néhány napig
marad ott Péter. Néhány napig…
Meg tudom védeni Pétert ezzel a veszekedett fundamentalistával szemben? 50 kilométert
gyalogolt. Napokat ott töltött Kornéliusz házában. Ez sem elég? − Lesöpröm az asztalról azt a
védelmet, mert ez a jézusi gondolat és eszme halála. Péter prédikál egyet Jeruzsálemben, akik
pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek
csatlakozott hozzájuk… Az Úr pedig napról-napra növelte a gyülekezetet az üdvözültekkel
(ApCsel 3, 41.47).
Ne mondja senki, hogy ez a pünkösdi Lélek hatása. Jézussal már csak vele volt a Lélek,
és nem csinált tömegkereszteléseket. Ez a vallások útja: szentség-kiszolgáltatás a lehető
legnagyobb mennyiségben. Aztán eljutunk oda, hogy nem igénylik azt sem. Nincs
gyerekkeresztelés! Mondjon előbb a gyerek igent a jézusi útra.
Igazam van? Nincs igazam? Attól félek, hogy Kornéliusznak fogalma nem volt az
evangéliumról. Vallási élményben részesült. Ugyanúgy, mint Pál. Krisztus-misztikához
eljuthatott. S a nyelveken-szólás entuziazmusához eljuthatott. Feldobódott. Csakhogy az Isten
Országa nem feldobódás. S ha feldobódás, akkor következménye valami megértésének,
valami megtevésének, s következménye valami szenvedés-vállalásnak ezért az értésért, ezért

a megtevésért. − S most kérdezem: tájékoztattam valakiket az Isten Országát csinálás jézusi
módjáról?
Városmajor, 2003. június 1.
MENNYBEMENETEL
1.
Várjatok az Atya ígéretére! Miféle ígérete van az Atyának? Meg fog keresztelni titeket.
Nem vízzel, hanem Isten Szentlelkével! Kinek szól az ígéret? A Tizenkettőnek vagy neked,
nekem is? Mindenkinek − gondolom − aki várni tud. Hogyan kell várni? Például úgy, hogy
elmégy negyven napra a pusztába, s közben még böjtölsz is. Mindenkinek magának kell
kitalálnia, hogy miként biztosítja Isten számára a lehetőséget, hogy betöltse Lélekkel, a
Lelkével őt. Ha egyáltalán akarjuk… Ha erre várunk meg vágyunk.
S ha betölti, akkor mi van? Akkor lesz valami. Mi? Ez az Isten titka. S mégis mi
történhetik egyáltalán? Akármi, de fel fogsz állni, mint a birgádvezető, és tudni fogod, hogy
mi a pájszer, a görgő s a palló. S meg fogod találni a brigádodat, ahogy negyven nap után
Jézus is megtalálta a maga 12 fős brigádját, s azok nem tudták nem követni öt. Mért hallgattak
rá? Vannak valakik, akik képtelenek nem hallgatni az olyanra, akit a Lélek betöltött. Ezeket
lehet elszeretni az apjuktól, az anyjuktól, a házuktól, a hazától. Jézus csak rájuk néz, s csak
ennyit mond: Gyere! S azok fogják is már a pájszert, a görgőket meg a pallót. S valamit
kimozdítanak velük a helyükről.
2.
Aki hisz, üdvözül; aki nem hisz, elkárhozik. Kicsi fiam, kicsi lányom, ha rendesen
viselkedel, minden rendben; de ha nem viselkedel rendesen, nem vagy lányom, nem vagy
fiam − sem egyszer, sem másszor. A gonosz mostoha a János vitézben is, a népmesékben is
rendre megbűnhődik… de a gonosz mostoha szerepét hordozó személy, kérem szépen, Isten
teremténye volna, s eredetileg Isten kedves lányának − készült. Kérdezem: mekkorát kell
vétenie akármelyikünk gyerekének, fiának vagy lányának ahhoz, hogy elhagyja ajkunkat ez a
pogány beszéd: Nem vagy fiam-lányom − sem egyszer, sem másszor. Avagy ennek márki
változata: nem üdvözülsz!!!, elkárhozol!!! Mekkorát kell vétenünk? Kérdezzük meg
magunktól! Csináltunk-e életünk folyamán már akkora disznóságot, hogy − szerintünk −
Isten, ember csak úgy ítélheti meg dolgunkat, hogy méltók vagyunk az örök halálra? Vagy
pedig ezzel a válasszal szóba sem tudunk állni? Nem állunk vele szóba, és mondjuk: mi
valójában mindig jót akartunk, s csak gyengeségből mulasztottunk valami jót megtenni, s
igazán soha senkinek nem akartunk ártani. Ha ki is beszéltünk valakit, csak könnyítettünk
vele bajunkon, de ártani másnak − ilyesmit mi, kérem, sohasem teszünk.
Nem azért beszélünk így, mert mi vagyunk a fedhetetlen erkölcs Bayard-lovagjai, hanem
csak azért, mert amolyan tisztességes emberek volnánk. Nem is a magunk érdeméből vagyunk
ilyenek, jó szüleink neveltek így bennünket. Sem zsebtolvajlásban, sem a BTK más
paragrafusaiban nem vagyunk elmarasztalhatók. Rendes emberek vagyunk, úri emberek is
vagyunk. Ha vétünk is valamit olykor, egyik tettünk sem crimen capitale (kapitális vétek).
Ezekért igaz bíró el nem ítélhet minket, hát még egy bennünket szerető Jóisten. Nem, ő aztán
végképpen nem!
3.
De hát miről is beszélek? Nem zsebtolvajlásról szól a szövegünk. Hanem arról, hogy
hiszünk-e vagy nem hiszünk. Aki hisz…, aki nem hisz... Hiszünk vagy nem hiszünk? Ezer és
ötven évvel ezelőtt volt az augsburgi ütközet, amelyben elverték a port kalandozó, azaz rabló
hadjáratokat lebonyolító őseinken. Ezek a derék őseink hittek. Amikor Lehel, a pogány
magyar vezér a kürtjével fejbe csapja I. Ottó német királyt, a halálos fejbecsapást kísérően ezt
közli vele: Előttem mégy és szolgám leszel a túlvilágon. Erre, a Lehel hitére kell gondolnunk?
Vagy az I. Ottóéra, melyet átvesz hamarosan első és szent királyunk, az övére? A

pannonhalmi vasútállomáson, ha arra járunk, olvashatunk egy latin nyelvű emlékező szöveget
− magától Anonymustól. Arról értesít, hogy István a Szentlélektől betöltve vonul hadba, győzi
le és négyeli fel atyafiát, unokabátyját, Koppányt, majd temeti el a besenyő Thonuzobát
elevenen és lovával, feleségével együtt − a maga mennyei koronája reményében!
Melyik hitről van tehát szó Márknál? Lehel, a pogány magyar hisz abban, hogy odaát
javára lesz, ha megöl egy keresztény németet, I. Ottót. Az Istvánná keresztelt Gézafia Vajk, a
kereszténnyé lett magyar Árpád-ivadék hisz abban, hogy odaát javára írják, ha felnégyel egy
pogánynak megmaradt másik Árpád-ivadékot, Koppányt. Számomra mind a kettőnek a hite
csak istenkáromlás!
Jézus egyetlen hitre gondolhatott csupán, s ez nem lehet sem Lehelé, sem Istváné. Az
Ország hitére gondolt, melyért őt Kaifás, a főpap, kivégeztette. Arra a hitre, amely által
megmentődünk az örök haláltól, s amelyért Jézus nem sajnálta odaadni az életét, s bennünket
is hasonlóra bíztatott: Ahol én vagyok, ott legyen a szolgám is! A Lehel hite meg az István hite
közös abban, hogy nekik akkor lesz jó, ha a másiknak olyat tesznek, ami fáj neki, amit nem
szeret a másik. Jézusnál pedig mindenki ugyanazt teszi, és az mindig és mindenkinek jó. Az
Atya szereti a Fiút s a Fiú visszaszereti őt és megmaradnak egymás szeretetében. A Fiú szeret
minket, mi szeretjük őt, s megmaradunk egymás szeretetében. Apa szereti Anyát, aki
visszaszereti őt, s megmaradnak egymás szeretetében. Ezt a sort kell kiegészíteni. Mivel?
Ezzel: Bush szereti a Kaidát, a Kaida szereti őt, s megmaradnak egymás szeretetében.
4.
És most hiába kezd el valaki dühöngeni, hogy milyen marhaságokat beszél ez a pap.
Hiába, mert Jézus hite nélkül csak a Lehel hite van, és csak az István hite van, és csak a
Kaifás, csak gyilkos főpapok hite van: jobb, ha egy valakit, pl. a Názáreti Jézust
meggyilkolják! Jézus sem maga nem gyilkolja Kaifást, sem mással nem gyilkoltatja meg. Hat
és fél milliárd embernek kell leszerelnie. A NATOnak kell leszerelnie. Enélkül lehet Bushnak,
az úgy tudom metodista kereszténynek Krisztust emlegetnie, de fölöslegesen emlegeti, mert
semmi köze sincs hozzá. Karddal nem lehet senkinek semmi köze Jézushoz.
Tovább dühöng a gondolkodó ember: de hát ez tiszta lehetetlen! Hát ez nem igaz, mert
nem lehetetlen. Szállítómunkás-korombeli emlék. Negyven esztendeje történt. Megrendel egy
vállalat négyünket. A feladat: egy dögnehéz, tonna-súlyú gépet az üzem egyik sarkából rá kell
rakni az udvaron álló teherautó platójára; elvinni egy másik üzembe a város túlsó végére, ott
meg leszedni, s beállítani az ottani üzem sarkába. Vállalati átszervezés. Nagy megbeszéléssel
indul a feladat végrehajtása. Mindegyikünk tudja jól, miért nem lehet a feladatot úgy
megoldani, ahogy a másik magyarázza. Végül a brigádvezetőnek elfogy a türelme. Mond egy
cifrát, amit most inkább nem idézek, meg azt, hogy gyerünk és elő a görgőkkel, a pájszerrel, a
pallókkal. Mert ha csak érvelünk, sohasem kerül fel a gép a platóra.
5.
Amíg csak dumálunk az Ország dolgáról, addig rendre az az eredmény, hogy az ország −
utópia és hogy lehetetlen. Kell egy brigádvezető, aki meglöki a szekeret és csinál valamit. De
hát kivégzik azt a Jézus nevű brigádvezetőt! Amikor azt mondja, hogy gyerünk, akkor még
nem tudja, hogy kivégzik őt. Amikorra már tudja, hogy nem lehet másképp, közli ezt a
brigáddal, melynek Pétere kijelenti, hogy arra nem kerülhet sor. Kijelenti és megkapja érte a
beosztását: Sátán! De addigra eltelt már másfél év. De addig már nevelt tizenkét folytatást,
akik szintén megpróbálják majd. Mit? Meglökni a szekeret.
Ki az, aki hisz, s ki az, aki nem hisz. Az nem hisz, aki csak dumál a dolgokról, mint a
brigád. Az hisz, aki kezébe veszi a dolgot, és elkezd csinálni valamit, mint a brigádvezető.
Félek, hogy brigádtag vagyok, és csak beszélek. Elhagyom a félek szót. Brigádtag vagyok, és
csak beszélek. Mért? Mert nem tudom, hogy mire kell mondanom, hogy gyerünk. Nem
tudom, hogy mi a pajszer, a görgő, a palló. Valamikor tudtam. Ma − sajnos − nem.

Mit kell ilyenkor csinálni? Leülni és nem dumálni. Leülni és imádkozni. Várni, amíg
világosság jön a magasságból, várni, amíg erő jön a magasságból. Valahonnan jön ez a
citátum: mere passive se habeatur = viselkedjék merőben passzívan!
6.
Várjatok az Atya ígéretére! Miféle ígérete van az Atyának? Meg fog keresztelni titeket.
Nem vízzel, hanem Isten Szentlelkével! Kinek szól az ígéret? A Tizenkettőnek vagy neked,
nekem is? Mindenkinek − gondolom − aki várni tud. Hogyan kell várni? Például úgy, hogy
elmégy negyven napra a pusztába, s közben még böjtölsz is. Mindenkinek magának kell
kitalálnia, hogy miként biztosítja Isten számára a lehetőséget, hogy betöltse Lélekkel, a
Lelkével őt. Ha egyáltalán akarjuk… Ha erre várunk meg vágyunk.
S ha betölti, akkor mi van? Akkor lesz valami. Mi? Ez az Isten titka. S mégis mi
történhetik egyáltalán? Akármi, de fel fogsz állni, mint a brigádvezető, és tudni fogod, hogy
mi a pájszer, a görgő s a palló. S meg fogod találni a brigádodat, ahogy negyven nap után
Jézus is megtalálta a maga 12 fős brigádját, s azok nem tudták nem követni öt. Mért hallgattak
rá? Vannak valakik, akik képtelenek nem hallgatni az olyanra, akit a Lélek betöltött. Ezeket
lehet elszeretni az apjuktól, az anyjuktól, a házuktól, a hazától. Jézus csak rájuk néz, s csak
ennyit mond: Gyere! S azok fogják is már a pájszert, a görgőket meg a pallót. S valamit
kimozdítanak velük a helyükről…
(A fenti prédikációt kétszer mondtam el. Este hat órakor Adyligeten, és délelőtt 9-kor a
lakásomon az ifjúsági szentmisén, ahol is egy kérdő mondatot kellene mondanom csupán,
amire aztán időt nem sajnálva válaszolnak, akik részt vesznek a szentmisén. Az alábbi szöveg
utolsó mondata lett ez a bizonyos kérdő mondat.)
7.
Jézus becsukta műhelyét, elment a pusztába 40 napra, s engedte, hogy bedarálja őt az
Isten. ’36-ban magam is elmentem a váci noviciátusba 366 napra, s bedarálhattak a piaristák.
A negyvenes években a Bokor első nemzedéke minden reggel ott volt Debrecenben a Szent
Annában hét órai szentmisén, s bedarálhatta őket az Isten.
A hatvanas években minden szombaton munka után húztunk kifelé a városból. Csatárkára
− egy kis kertbe, egy kis faházba, s ott maradtunk késő estig, s analizáltuk az Írást, s
bedarálhatott minket az Isten: több mint harmincan mentek el közülünk börtönbe − Isten meg
tudta tiltani nekik a katonai esküt...
A 2000-es években a nem nyugdíjas bokortagoknak a Mammon nem teszi lehetővé, hogy
négyhetenként egyszer biztosan ráérjenek csoporttalálkozóra járni. Őket már nem tudja
bedarálni az Isten? S a Bokor harmadik nemzedéke hogyan engedi meg Istennek, hogy bedarálja őt? − Erre a mondatra kell válaszolni.
Budavári, 2003. június 5.
Harmadikán le tudtunk jönni Budaváriba, esténként találkoztunk a hétköznapi misére
járókkal, örültünk nekik. A reggelek hűsén szedtük a meggyet, a cseresznyét, aztán a nap elől
a számítógépem elé bújtam, és készültem szombatra. Mi lesz szombaton? Érettségi találkozó
Tatán! 55 éves! Hatvan éve tanítottam ott egy tanévet. Az egyik osztály, a IV/A is most
jubilál. Tanulói között van egy, aki a Bokor elkötelezett tagja is lett. Még feleséget is a
Bokorból választott magának. Hát ilyen találkozóra már csak el kell menni! Az egy évvel
később érettségiző tatai konviktorunk, Egon vitt s hozott, délutánra már fogadhattam Gézát és
Mártit, majd Danit és Gyöngyöt. A szokásos beszámolók meghallgatása után az egykori
osztálytermünkből átmentünk a tatai nagytemplomban, ahol az én tisztem volt misézni, s
prédikálni. Ezt a prédikációt készítettem, miután a meleg beparancsolt a kertből.
Szent Pál saját bérelt szállásán várja Rómában, hogy letárgyalják ügyét (ApCsel 28, 30).
De mi semmit sem tudunk meg ügyének kimeneteléről. A hagyomány szerint lefejezték őt.
Nagyon nem valószínű, hogy a jeruzsálemi per- s vádanyag alapján tették volna ezt vele.

Alighanem bekerülhetett Pál a Néró-féle üldözési hullámba. S római polgár-volta
megmenthette attól, hogy belőle is szurokba mártott égő fáklya legyen; ha a haláltól nem is.
Lehet, hogy Lukács erről pontos információk birtokában is volt, de a 28. fejezet 31. versével
− a szentleckében hallottakkal − valami ok miatt befejeződik a könyve, melyet mi az
Apostolok Cselekedetei néven ismerünk. Ez az informáltsága azért is nagyon valószínű, mert
amikor könyvét Lukács írja − 80 körül −, Pál már legalább másfél évtizede halott.
Ami pedig Jánost illeti, ő két évtizeddel még később írja evangéliumát − úgy 100 körül.
Ennek is záró verseit olvastuk (Jn 21,23). Tiltakozik bennük a szerző egy értelmezés ellen.
Mennybemenetel előtt ugyanis Jézus ezt mondta róla, Jánosról, Péternek: Akarom, hogy
megmaradjon, amíg megérkezem. Ennek nyomán a testvérek körében elterjedt egy hiedelem
arról, hogy János nem hal meg. Csakhogy János szerint nem erre gondolt Jézus! Hanem mire?
Arra, hogy megéri János a parúziát, Jézus második eljövetelét. Nem érte meg, mi sem értük
meg, bár nagyjából kétezer évvel fiatalabbak vagyunk Jánosnál. Ő, János is csak halálában
találkozott újra Jézussal, mint annyian utána ezerkilencszáz éven keresztül. Alighanem, mi is
osztani fogjuk János sorsát: halálunkkor találkozunk majd Jézussal. De hát most
osztálytalálkozón, érettségi találkozón vagyunk. S azon nem előre szoktunk nézni, hanem
visszafelé. Bizony visszafelé, s a mi esetünkben egészen a negyvenes évekig. Ti is, magam is.
Alighanem emlékeztek rá, hogy magam csak bekukkantam Tata városába, mint Bolond Istók
Debrecenbe. Valami márkás, Tatán derék időt eltöltő piaristát nem hívhattatok magatok közé,
mert nincs már ilyen. Ahogy elnézlek Benneteket, Ti is elég öregek vagytok már, hát még
azok a piaristák, akik titeket tanítottak. A napokban temettük a magyar piarista rendtartomány
nesztorát, Lénárd Ödönt. 92. évet ért meg. ’36-ban szentelték. Ő az a pap, aki legtöbbet ült
közülünk, magyar papok közül börtönben. 18 évet! A pápa szabadította ki. Kádár ’77-ben kint
volt Rómában VI. Pálnál és büszkén mondta a pápának: Pap nem ül magyar börtönben! De a
pápa készült a találkozóra, s mondta: Lénárd Ödön! S Dönci másnap szabadult.
De ettől még nem tanított Tatán. Új nesztorunk − Kincs Lajos! Ő sem tanított Tatán.
Utána Benkő András, Medgyes János, Kovács Mihály, Skultéty Mihály lépegetnek 90. évük
felé, de Tatán egyikük sem tanított. Majd a sorban magam következem a magam nem egészen
85 évével − gyerekként, akit elküldenek még a boltba gyufáért. Még jócskán várhatok a
nesztori tisztségre. De már most is bírok egy más címmel: én vagyok a magyar rendtartomány
legöregebbje, aki még tanított Tatán. Méghozzá a 43-44-es tanévben − éppen hatvan esztendeje. Ekkor kukkantottam én be Tatára, s ennek folytán jutok e − csak Tatán érvényes −
nesztori címhez.
Nagyon mély pünkösdi gondolatokat nem hallotok most tőlem. Majd hallotok holnap,
amikor pünkösdi misére mentek. Helyette elmondom Tatára bekukkantásom történetét. Ezzel
egy csapásra két legyet ütök. Megszolgálok azért, hogy meghívtatok magatok közé − ez az
egyik légy. S a másik? Három éve, vénségemben Napló-írásba fogtam. Havonként
megjelentetek egy Napló-füzetet. Most írom a 37-es számút. Ez a második légy, mert
belerakom, amit most mondok nektek, s azzal is telik a füzet. Elkezdem hát.
28-ban lettem piarista diák Pesten, 36-ban érettségiztem, s 43 januárjában szenteltek.
Rendes piaristát nyáron szentelnek. A nem rendest télen. Nem azért, mert megbuktam a
vizsgán, hanem mert évközben szívbeteg lett egy németszakos piarista... Magam is
németszakos vagyok, s így szenteltek egy félévvel hamarább. Sátoraljaújhelyen betegedett
meg a németszakos Rögös Jóska, s így odakerültem Újhelybe a helyére. De hát nem oda szánt
engem a rendkormány! Sokkal snájdigabb helyre: Tatára!
Fél év alatt mindent elvégeztem Saújhelyt, amit kellett: az év-végi buktatásokat, a két
hetes kishutai állótábort, a háromhetes erdélyi bicikli-túrát, s még tanári oklevelet is
szereztem közben Pesten. Mire az erdélyi bicikli túráról befutottam nagykárolyi
rendházunkba, ott már azzal fogadtak, hogy csomagolhatok, s mehetek Újhelyből Tatára, s
augusztus 26-a estére be is futottam oda; 27-én volt a zsinat előtt Kalazanti Szent József

ünnepe. Azzal indult a tanév. Addigra minden piaristának a helyén kellett lennie. Ott voltunk,
s a pótvizsgák után kezdődött − az őszi vakáció. Két hónapos plussz-vakáció − a bombázások
miatt. Gyönyörű ősz volt. Délelőttönként a rendház tóra néző kertjében sétáltam fel s alá, s
olvastam Brandenstein Béla báró filozófiáját, melyről Kornissnak az volt a véleménye, hogy
költészet és nem filozófia. Akármi is volt, séta közben megszólít Abelsberg Józsi bácsi, az
öreg nyugdíjas piarista, aki ott ül a kertben, s egy méteres hosszú szárú pipából pöfékel:
Fiatal, dohányzik? Mondom, hogy nem. Folytatja: Fiatal, iszik? Újra mondom, hogy nem.
Mire ő: Mit fog csinálni nyugdíjas korában? Nem tudom, mit válaszoltam. Alighanem
semmit, csak sétáltam s olvastam tovább. Az akkori Józsi bácsinál ma alighanem húsz évvel
idősebb vagyok, s elcsudálkozom, hogy hatvan év alatt mit változott a világ. Akkor a
hatvanéves úgy tudta, hogy neki már csak pipázás az élet, s ma, jól tudjátok, barátaim, hogy a
hetvenéveseknek is van még dolguk bőven − túl a pipázáson is. A nyolcvanon is túlikról már
nem is nyilatkozom.
Aztán nagynehezen megindult a tanév. Tanítottam a VI. osztályban magyart. Az egyik
órán váratlan látogatót kapok: bejön az igazgató. Nem zavartatom magam, s tartom tovább
lelkes előadásomat − úgy emlékszem a Zalán futásáról. Jó negyed óra után az igazgató
megszakasztja szövegemet, s mond a fiúknak adresszálva valami ilyesfélét: A tanár úr − ez
vagyok én − lehet, hogy sokat követel tőletek, de magától is sokat követel. Szegény
hatodikosok, panaszra mehettek osztályfőnökükhöz, Smecihez, az meg az igazgatóhoz. Mi
bajuk volt? Alighanem az, hogy megkívántam, hogy jegyezzenek, s a következő órán el
tudják mondani, amit hallottak. Igazi sikerem az I.A. osztályban volt. 62 gyerek ült benne, s
én, a pedagógiai dúvad, vagy húszuknak jelest tudtam adni magyarból. A nyelvtankönyvből
csak a vastag betűt tanultattam meg velük. Ennek segítségével megtanulták felismerni a
szófajokat s a mondatrészeket. S tanítottam őket élvezni a János vitéz szépségét: még
jegyzetet is diktáltam nekik, hogy mitől és miért gyönyörű az, amit Petőfi írt.
Öt hónapig tartott az egész. Április elején be is fejeződött, megint csak a bombázások
miatt. Antal József volt a Horthy-korszak igazságügy minisztere. Nem tudom már miért, de
átvette ez időben a kultusz-tárca vezetését is. Jó tíz év múlva egy zárkán ülök vele kettesben a
Gyűjtő fogházban. Élete legkülönb cselekedetének mondta ezt a korai tanév-zárást: sok
gyerek életét tudta megmenteni vele.
Áprilisban tanév vége! Ki látott olyant? Készültem itt is, mint Újhelyben a buktatásokra.
A házfőnök-igazgatónk, Szűcs János, apám korabeli ember volt. Felmérte, hogy csúnya
dolgok fognak következni az országban-világban, s emiatt át kell engedni mindenkit!
Felmérte, de tudta azt is, hogy a tanári lelkiismeret is szent, abba nem lehet belekaszálni. A
Bulányié is. Magam többek között készültem németből megbuktatni a Nyafit. Osztályomba
járt, konviktorunk is volt, s ha jól emlékszem, becsületes neve − Kovács Iván volt. Nagyon
kedves fiú volt. Beszélgettünk is e készülő bukásról, méghozzá a legbarátságosabb hangon. Ő:
De Komáromban nekem a német-tudásomra jót adnának! Én: Tessék akkor Komáromba
menni, de itt, Tatán, csak elégtelen a német-tudásod! Tata közelében volt valami Habsburg
főhercegi birtok, s ennek jószágkormányzói tisztét töltötte be Nyafi papája. Végül is Nyafi
ügye Szűcs János elé került. Elkap a folyosón: Te meg akarod Nyafit buktatni? Mire a válasz:
Én aztán igen! A házfőnök, Szűcs János pedig: Jó, de ha ebédelni is akarsz, akkor
foglalkozzál külön is Nyafival, hogy ne bukjon meg, mert apja szállítja a rendháznak a húst!
S háborúban húshoz jutni − nem semmi dolog.
Mi minden volt ezen a tavaszon! A németek megszállnak bennünket, a zsidókat
begettózzák: a rabbi házitanítóskodásból ismertem fiatal lányát is, diákjainkat is. Nyári iskolát
is csinálunk: hetenként egyszer s összevont osztályokkal. Magyart tanítok. Azt, amit nem
találok a tankönyvekben: megértetni, megmutatni kézzelfoghatóan, 14 év körülieknek is
érthetően, hogy − mi a stílus, hogy mitől szép a nyelvi szép. Szívesen belelapoznék
jegyzeteimbe, ha megmaradtak volna. Húszas éveinkben vagyunk a legkreatívabbak, s

harminc esztendős korunkra nagyjából kitaláljuk azt, amit 80 évesen is csak tovább
deklinálunk. A nyári iskola padjaiban ott ülnek öcséim is: a 11 éves Laci és 14 éves Imre. Pest
bombázása elől leköltöztettem anyámat s a kicsiket Tatára. Mihály-ék, a főszolgabíróék adtak
egy szobát nekik. Magam pedig a hosszú nyárban írom a doktori értekezésnek szánt tanulmányt: Arany János és a magyar vers ritmusa címmel. Bele az éjszakába is. Hajnali ötkor csak
megfürdöm, misézek s dolgozom tovább. Sok mindent kibír az ember, ha 26. évében jár.
Beszélek a főtéren valamiféle ünnepen a nyárban, a kapucinusoknál szórakoztatom Rudi
páter munkáslányait. Gyóntatom a helyőrséget, a reformátusoknál hallgatom Karácsony
Sándort, s van egy nagy mulasztásom. Emlékeztek, hogy hatvan éve Tata utcáin patakokban
folyt a gőzölgő forró gyógyvíz. Rendtársaimtől, a biológus Kender Jóskától hallok egy
csodavilágról, aminek az volt a neve, hogy Fényes, s egy pár kilométerre volt a várostól. Nem
bocsátom meg, hogy nem néztem meg. Később azt mondták, hogy eltűnt vagy tönkrement, s
már nem látható
Mindennek vége van egyszer. Jön a nyári status domus. Levél a rendkormánytól arról,
hogy kik alkotják majd a 44-45-ös tanévben az egyes piarista házak állományát. Tatára is
megjön a levél. A tatai személyi állományról. Felolvassa ebéd végén a házfőnök. A levél
utolsó mondata: Bulányi György meg Debrecenben lesz tanár. Villámcsapás volt. Szót sem
tudtam szólni. Csak felálltam, s bementem gyorsan a szobámba, nehogy nyilvánosan
elbőgjem magam.
Nem tudtam, hogy miért csinálják ezt velem. A házfőnök később megmagyarázta: a
debreceni piarista igazgatónak kereskedelmi középiskolája is van, s oda kell a gyorsíró tanár.
Ilyen oklevelem is volt. De nem ez volt az igazi ok. Fél év múlva, 45 februárjában
Debrecenbe küld az Isten egy horvát jezsuitát. S annak velem kell találkoznia. Ezt tudja az
Isten, s e szerint készül a piarista status domus ’44 nyarán. Általa magyarázza meg majd
nekem Istenem, hogy mire kell fordítanom az életemből azt a szakaszt, ami 45 után
következik. Tatán vagy nem Tatán − ez nem számos.
Ó Alkotó Lélek jövel, és szívünk, lelkünk töltsed el... hogy az ember menjen Tatára, s
hagyja ott Tatát, amikor elérkezik menésnek és otthagyásnak az ideje. Most pedig annak
érkezett el az Ideje, hogy a 2003. június 7-i naplóbejegyzést abbahagyjam. Amen
Budavári, 2003. június 9.
Átalakított ismétlés a múlt heti prédikációból: Szállítómunkás-korombeli emlék.
Megrendel egy vállalat négyünket. A feladat: egy dögnehéz, tonna-súlyú gépet az üzem egyik
sarkából rá kell rakni az udvaron álló teherautó platójára; elvinni egy másik üzembe a város
túlsó végére, ott meg leszedni, s beállítani az ottani üzem sarkába. Vállalati átszervezés. Nagy
megbeszéléssel indul a feladat végrehajtása. Mindegyikünk tudja jól, miért nem lehet úgy
csinálni, ahogy a másik magyarázza. Végül a brigádvezetőnek elfogy a türelme. Mond egy
cifrát, meg azt, hogy gyerünk. és elő a görgőkkel, a pájszerrel, a pallókkal. Mert ha csak
érvelünk, sohasem kerül fel a gép a platóra.
Várjatok az Atya ígéretére! − mondja mennybemenetel előtt Jézus a tanítványoknak.
Miféle ígérete van az Atyának? Meg fogja keresztelni őket. Nem vízzel, hanem Isten
Szentlelkével! Kinek szól az ígéret? A Tizenkettőnek vagy neked, nekem is? Mindenkinek −
gondolom −, aki várni tud. Hogyan kell várni? Például úgy, hogy elmész negyven napra a
pusztába, s közben még böjtölsz is. Mindenkinek magának kell kitalálnia, hogy miként biztosítja Isten számára a lehetőséget, hogy betöltse Lélekkel, a Lelkével őt. Ha egyáltalán
akarjuk… Ha erre várunk meg vágyunk. Persze össze is lehet fogódznunk: hármunknak vagy
tizenkettőnknek, vagy akár többünknek is, hogy közösen várjuk. A Tizenkettő annak idején
nem a kafarnaumi otthon magányában olvas Lélekváró elmélkedéseket, hanem közösen
imádkoznak a felső szobában.

S ha betölti őket a Lélek, akkor mi van? Akkor lesz valami. Mi? Ez az Isten titka. S mégis
mi történhetik egyáltalán? Akármi, de fel fogsz állni, mint a brigádvezető, és tudni fogod,
hogy mi a pájszer, a görgő s a palló. S meg fogod találni a brigádodat, ahogy negyven nap
után Jézus is megtalálta a maga 12 fős brigádját, s azok nem tudták nem követni öt. Mért
hallgattak rá? Vannak olyan valakik, akik képtelenek nem hallgatni az olyanra, akit a Lélek
betöltött. Ezeket lehet elszeretni az apjuktól, az anyjuktól, a házuktól, a hazától. Jézus csak
rájuk néz, s csak ennyit mond: Gyere! S azok fogják is már a pájszert, a görgőket meg a
pallót. S valamit kimozdítanak velük a helyükről. Odébb teszik azt.
Jézus becsukta műhelyét, elment a pusztába 40 napra, s engedte, hogy bedarálja őt az
Isten. ’36-ban magam is elmentem a váci noviciátusba 366 napra, s bedarálhattak a piaristák.
A negyvenes években a bokor első nemzedéke minden reggel ott volt Debrecenben a Szent
Annában a hét órai szentmisén, s bedarálhatta őket az Isten. A hatvanas években minden
szombaton munka után húztunk kifelé a városból. Csatárkára − egy kis kertbe, egy kis
faházba, s ott maradtunk késő estig, s analizáltuk az Írást, s bedarálhatott minket az Isten: a
rákövetkező évtizedben több mint harmincan mentek el közülünk börtönbe − Isten meg tudta
tiltani nekik a katonai esküt... Kontrapunkt: a 2000-es években a nem nyugdíjas
bokortagoknak a mammonisten nem teszi lehetővé, hogy négyhetenként egyszer biztosan
ráérjenek csoporttalálkozóra járni. Őket már nem tudja bedarálni az Isten. A Bokor harmadik
nemzedéke hogyan engedi meg Istennek, hogy bedarálja őt? − Eddig az ismételt, az
átalakított szöveg.
Pedig a láncnak nem szabad megszakadnia. Ádám-Évával indult, s még nem szakadt el:
van ember a Földön. Ezen belül egy másik lánc Ménróttal indult, Hunor s Magor voltak a
gyermekei, s láncuk még nem szakadt el: van magyar a Földön, valakik még magyarul ejtik a
szót. A címer még nincs be felé fordítva. Egy harmadik lánc: Jézust az Atya küldte, s ő küldte
a Tizenkettőt. Golgota, feltámadás, mennybemenetel nem szakasztotta el a láncot. Bár volt rá
lehetőség, ha egyszer a mennybemenetel előtt a Tizenkettő azt firtatja, hogy Jézus mikorra
állítja helyre Izrael számára a királyságot. Valami olyasmit firtatnak, ami nem tartozik bele az
Atyától kiinduló, Jézussal folytatódó küldetésbe. Az embert s az emberekből formálódó
népeket Isten teremtette, az államhatalmat nem. Azt nem? Nem, mert az állam erőszakszerv.
Befelé rendőrsége van, kifelé hadserege. S Isten nem ismeri az erőszakot. Isten csak szolgál és
szeret. Ez az a küldetési tartalom, amelyet − talán a pusztában, s 40 napos böjtje során − megértett a názáreti ácsmester, s amelyet a három év alatt továbbadott a Tizenkettőnek. Azt, hogy
a kardnak a hüvelyben a helye. S hogy csak azok számára marad a hüvelyben, akik nem
ismerik az enyémet, a tiédet, csak a miénket. Ezeknek nincs szükségük arra, hogy kihúzzák
azt a hüvelyből. Ennyi a küldetés.
Küldetési utasítás mennybemenetelkor: Ne távozzanak Jeruzsálemből, várják meg az
Atya ígéretét: azt, hogy a Szentlélek megkeresztelje őket. Azt, hogy erőt kapjanak. Ha ez
meglesz, indulhat a küldetés folytatása: Jeruzsálemben, majd Júdeában, Szamáriában − a föld
határáig. Felmennek egy felső szobába. Lehet, hogy abba, melyben az utolsó vacsora is volt.
Abban, ahol feltámadása után Jézussal találkoztak, s ahol valamennyien egy szívvel és egy
lélekkel kitartóan imádkoztak. Aztán eljön pünkösd napja, a szélrohamhoz hasonló zúgás,
meg a lángnyelvek, és beszélnek Isten felséges dolgairól. Egyik evangélium sem tesz említést
erről, egyetlen páli levél sem. Csak az Apostolok Cselekedetei című írás tudósít az
eseményekről. De valaminek csak történnie kellett ahhoz, hogy a felső szobai imádkozók
kimenjenek az utcára, s mondják, amit Jézus rájuk bízott, hogy meg ne szakadjon a lánc. Nem
szakadt meg. Eljutott hozzánk. Mi is megkaptuk a küldetést, és tartalmát. Mi is tudjuk, hogy
nem lehet szerepe a kardnak életünkben, s tudjuk, hogy minek következtében nem lehet
szerepe. Annak következtében, hogy lerázzuk magunkról a Mammon igáját. Csakhogy
egyelőre annyi futja tőlünk, hogy kiváló elméleteink vannak arról, hogy miért nem lehet

leráznunk magunkról az igát. Édes mindnyájunknak csak elméleteink vannak. Nem
gyakorlatunk!
Nem volt mindenkor így. Két testvérünk − ötven, harminc éve − elment a lánc meg-nemszakadása okából s céljából a maga kivégző helyére, Golgotájára, s nagyon sokan a maguk
börtönébe is elmentek, és továbbadták a küldetési tartalmat. Bízhatunk a folytatásban? Tegnap
délután beszéltem két fiatallal, akik ketten együtt összesen negyven évesek. Azt hiszem,
valami nagyon világos volt előttünk: input − output. Ha nincs in-, akkor nincs out-. A
semmiből nem lesz semmi. Csak a valamiből lesz valami. A Bokor azoknak az embereknek
társasága, akik maguk akarják megtenni, amit Isten dolga megcsinálni − mondta rólunk egy
bennünket közelről figyelő és nem egészen külső szemlélő. Azt hiszem, jól lát bennünket.
Hiányzik életünkből az input. Az emeleti felső terem. A közösségek nagy közös imádkozásai,
amelyek húsz esztendővel ezelőtt még megvoltak, s a mindennapi szentmise-hallgatások,
amelyekkel hatvan esztendővel ezelőtt indultunk. A bölcső, mely a Bokrot ringatta.
Előttünk vannak a nyári lelkigyakorlatok. Nem mindegy, hogyan megyünk el rájuk.
Sokféleképpen mehetünk. Letudjuk majd a nagy melegben a négy napot, kibírjuk egymást
szeretetben, aranyosak leszünk egymáshoz. Ez az úri emberek lelkigyakorlatozási technikája.
Ha így megyünk, ezzel az Isten nem tud semmit sem kezdeni. Lehet másféleképpen is menni.
Hogyan? Ha elmondanám, megtalálhatnók szövegemen a réseket, amelyekbe
belemélyeszthetjük kritikus szerszámainkat. Ezért nem mondom el. Csak annyit mondok,
hogy a lelkigyakorlatokra szánt négy napnak olyan inputnak kell lennie, amellyel az Isten már
tud valamit kezdeni. Jézus úgy ment el pusztai lelkigyakorlatára, hogy a 40 nap elteltével
nem azt csinálta, amit a 40 nap előtt. Lett is belőle ribillió! A mi nyári lelkigyakorlatainkból is
lesz ribillió? Ez a prédikáció kérdő mondta? Nem! Hát akkor mi?
Ez: A lelkigyakorlat hatására az én életemben lesz-e ribillió? Ha nem lesz, kár a négy
napért! Hogy lehet ilyet mondani? Ez a prédikáció második kérdő mondata. Amen.
Városmajor, 2003. június 12.
HITEMNEK MI KÖZE A HITÜKHÖZ?
1. Szent István, Pázmány, Prohászka hite
Szent István, Pázmány Péter, Prohászka Ottokár − egy szentté avatott király, egy esztergomi bíboros érsek, egy székesfehérvári püspök; haláluk éve: 1038, 1637, 1927. Közel ezer,
négyszáz, ill. száz év választ el tőlük. Van tehát történelmi távlat életük megmérésére. Mi
fogja egybe őket? A hit. Mi ez a hit egyáltalán, s mi ez az ő életükhöz kötve? Életüket
meghatározó elkötelezettség, ami Koppányból, Magyari István prédikátorból, Ady Endréből
akkora ellentmondást váltott ki, amekkora csak tellett tőlük. Elkötelezettség s abból kinövő
magatartás, ami olyan arcképcsarnokot formál belőlük nemzetünk kárpát-medencei
történetében, hogy nincs negyedik, akivel hajlamos volnék triptichonjukat kibővíteni. Hitték
Koppány, Magyari István, Ady Endre ellenében, hogy keresztény katolikus hitük tartja meg
nemzetünket.
Tíz egyházmegye, Az Isteni Igazságra Vezérlő Kalauz s a 25 kötetes Összes Művek −
maradandó emlékeik. Mire jutott a szent? Él nemzet e hazán, s ha Koppány győz, alighanem
történelmi emlék volnánk csupán, mint a hunok, kúnok, úzok, besenyők. S mire Pázmány? A
15 millió magyarnak ma jő kétharmadát katolikusnak keresztelik, ha egyáltalán
megkeresztelik még. És Prohászka? Van magyar katolikus értelmiség hazánkban s a
nagyvilágban, mely úgy gondolja, hogy neki is van nemzet-megtartó feladata. Koppánynak
nincs már tábora. A hívő katolikus magyar is nagyobbára már szót ért a nem katolikussal:
nem dörögnek már egymásra, mint Pázmány meg Magyari uram idején. És Prohászka mire
jutott? Könyvet írt róla minap Gergely Jenő, a pártállam egykori hivatalos egyháztörténetprofesszora. Olyan szépet s igazat, amilyen másnak még nemigen sikerült.

Prohászka hitt egy keresztény Magyarország lehetőségében. Hitének tartalma megegyezett Szent Istvánéval, meg Pázmány Péterével: a hívő ember lelkéből megszülető
politikai valósággal. Mindhárman mélyen hittek közös vallásuk Istenében, s mindhárman úgy
tudták, hogy hitüket meg kell toldaniok egy karddal: István a magáéval, Pázmány a
Habsburgokéval, Prohászka Ferenc-Józseféval, Horthy Miklóséval. Meg kell toldaniok, mert
országot kell építeniök, s az csak karddal lehetséges. Gondoltak-e ezek hárman valaha is arra,
hogy Jézus Péterrel hüvelyébe dugatta a kardot? István királynak talán nem is beszéltek erről
papjai. Az Intelmek, melyet az ő nevében írtak fia, Imre herceg számára, nem tesznek említést
semmi ilyesmiről. Nem olvastam tanulmányt, mely középkori irodalmunkat megvizsgálta
volna: jelentett-e valamelyik latin vagy magyar nyelvű szerzőnknek gondot a keresztény
kardforgatás. Majd csak a reformáció előestéjén A balgaság dicséretében (1508) Erazmus
fedezi fel ennek képtelenségét. De reformáció, ellenreformáció nem viszi tovább felfedezését,
forgatja tovább a kardot: ha császári generális vonul be Kassára, luteránus papokat
akasztanak, ha Bethlen Gábor, akkor meg katolikusokat (Kassai vértanúk!). Pázmányról sem
olvastam tanulmányt, mely beszámolt volna ezzel kapcsolatos lelkiismereti gondjairól.
Gergely Jenő könyve sem tesz említést Prohászkával kapcsolatban ilyenről. Bizony
megérdemelne életműve egy alapos vizsgálatot, hogy az, akit még a protestáns Ravasz László
is a „Lélek emberének” mondott, beleütközött-e a történelmi kereszténység e fájdalmas
ellentmondásába. Annál is inkább, mivel Prohászka már kortársa volt az ezen túljutó magyar
nazarénusok kálváriájának, melyért a felelősséget egy „keresztény” nemzet, és egy „apostoli”
király hordozta.
Itt állok hármuk árnyékában, magam is katolikusként. Én is hiszek; s abban is hiszek,
hogy nekem is van nemzet-megtartó feladatom. Ugyanakkor úgy tudom, hogy addig hiszek
abban, amiben hiszek, és addig gondolom, hogy nekem is van nemzet-megtartó feladatom,
amíg hitemet nem toldom meg egy karddal. Ilyenként kérdezem tehát: hitemnek mi köze van
akkor az ő hitükhöz? Hármuk közül Prohászka Ottokár még fogható testközelben van
hozzám. Kilencedik évemben járok, amikor meghal. Nagymamám a belvárosi Magyar
utcában lakott, három percre az Egyetemi templomtól. Nála tesz le apám megőrzésre 1927.
április 1-én, majd siet a templomba Prohászkát hallgatni. Utoljára tehette. Halálát követően
Schütz Antal piarista húsz hónap alatt sajtó alá rendezi Prohászka műveinek 25 kötetét.
Családunk könyvszekrényéből a kötetek rám szalutálnak, a piarista kisdiákra. Kilenc évvel
halála után magyartanárom a szóbeli érettségin ezt a tételt nyomja kezembe: Prohászka és az
újabb kori katolikus líra. Halkan kérdezi: Készültél belőle? Rábólintok. Előző este fejem
kiszellőztetendő sétálni megyek, s arra gondolok: hátha ezt a tételt kapom, s elmondom
magamnak az „előadást”, amit rittyentenék, ha holnap Prohászkáról, Sík Sándorról
felelhetnék. Elolvastam nagydiákként a Diadalmas világnézetet. Valamit meg is értettem
belőle, hiszen ez áradt apámból is, bár a húszas évek közepéig „szabad gondolkodó” volt, de
aztán ő is, mint megannyi más értelmiségi, „találkozott” Prohászkával. Hamarosan piarista
reverenda kerül rám, s hét éven keresztül elöljáróim az elmélkedések „punktáit” Prohászkától
(Elmélkedések az evangéliumról) olvassák nekünk hajnalonta, miközben kápolnánk padjaiban
térdepelünk. Legkedvesebb lelki olvasmányom ezekben az években a Soliloquia meg a
Magasságok felé. Prohászka szellemi tanítványai: Schütz Antal, Sík Sándor formálják felnőtt,
nagykorú katolikus hitté gyermekhitemet (vigyáz rám őrangyalom, amikor átmegyek a
keskeny pallón − az előszobánkban függött ez a kép a falon).
Prohászkától formált hitemet ötvözöm egyetemista éveimben Szabó Dezsővel, Németh
Lászlóval, Szekfű Gyulával, Horváth Jánossal, Sinka Istvánnal, Kodály Zoltánnal, Molnár
Istvánnal. Húsz évesen 200 pengő jutalmat nyerek a katolikusok nemzeti feladatáról írt
dolgozatommal egy országos főiskolai pályázaton. Pappászentelésem előtt, 1942 őszén pedig
igent mondok egy rendtársam kapacitálására: hajlandó vagyok kimenni mellé ezredlelkésznek
a Don-kanyarba. Nem kerülhetett már sor rá: Sztálingrád.... A negyvenes évek közepén az

Actio Catholica megbízásából (hat kötetre tervezett) magyarságtudományi kézikönyvvel
készülök beszámolni − Prohászka nyomában is! − hitemről: hogyan lehet felemelnünk
nemzetünket. Aztán jön a történelem hidegzuhanya: az újra csak elveszített háború Rákosi
Mátyásnak oszt lapot; ő emelheti nemzetünket. S ha tetszik, ha nem, tudomásul kell vennem,
hogy mit is lát Prohászka meg az én hitemben a diadalmas marxizmus-leninizmus „diadalmas
világnézete”. Föld alá kényszerülök hitemmel, amely a Párt számára semmi más, csak „klerikális reakció”. A rám figyelő fiataloknak hamarosan nem is Prohászkát, meg magyarságtudományt kínálok, hanem Máté evangéliumát elemzem velük. De a marxizmussal találkozás
után az evangélium már mást mond nekem, mint amit kispapként Prohászka nyomán
elmélkedtem róla. Mit? Add, uram, hogy lássak! Szeretet az Isten! Szeressétek ellenségeiteket!
− ilyesfajta címeket kapnak harminc éves koromra írásaim. Döbbenve figyelem magam.
Abban a reményben nevelkedtem, hogy visszaszerezzük, amit elloptak tőlünk: az ezeréves
hazát. Úgy, ahogy lehet. Szent István és László s a Hunyadi János kardjával. Most kihull a
kard a hitemből. Hamarosan bilincs kerül a kezemre, s „Bulányi mester, mit akar itt maga
ezzel a Jézus-szereppel?” − hallom a Fő-utcán.
Bár az ávós börtön kilátástalan haláltáborában ENSZ-csapatok érkezésében reménykedünk, azért − magam sem tudom, hogyan − őrizgetem ezt a kard nélküli hitemet a rabság
évtizedében is. S az erre következő szállítómunkási státusom évtizedében meg is fényesítem
azt. Hogyan? Úgy, hogy őszbe borul már fejem, ötven év közelében járok, mire elkészül
megfényesített hitem hat kötetes vallomása: Keressétek az Isten Országát! Arról vall, hogy
Jézus azért jött, hogy közénk plántálja Atyja országát, a Szentháromság mintájú világot,
amely nem ismer kardot és ölést, hanem csak szeretetet és ölelést. Le kell győznöm a
félelmet: életfogytiglani ítéletet hagytam ott Márianosztrán, s ha újra letartóztatnak,
visszakapom, amit ott hagytam. Legyőzöm, s újra tanítványokat keresek és találok: a régieket
is meg újakat is − fiatalokat, huszonéveseket. A Bokor többszörösen elítélt Éva nénije nem fél
és nem habozik: újra és újra gépeli az 1200 − betűkkel sűrűn teleírt − lap terjedelmű munkát.
Tizenkét indigót rak be, úgy püföli a gépet. Földalatti közösségekben vitatjuk meg a
szemrontó szöveget, s nyomában a 70-es évek végétől kezdve újra benépesítik szocialista
hazánk börtöneit azok, akik hisznek egy országban, amely nem ismer kardot és katonát. Nem
csodálkozunk, értjük, hogy börtönben van a helyünk. Jézus megjövendölte: Üldözni fognak
titeket! De csodálkozunk, és semmiképpen sem akarjuk megérteni, hogy egyházunk kezd
üldözni minket hitünkért.
A Fő-utcán, kihallgatásaim során az egyházat rendre mint „anyaszentegyházat”
emlegetem. Az előadót ez alighanem zavarja, mert egy ízben ezt mondja: Megnézheti
magának, Bulányi mester, azt az egyházat, amit majd mi csinálunk belőle, a maga
„anyaszentegyházából” Nem hittem jóslatának. Mégis elvégezték, amit ígértek: egy frontba
kerültek − hitem, hitünk ellenében − az elvtárs urak meg a bíboros urak. Sokkolt ez a tény, a
magyar katolikus egyháztörténelem lapjainak egyik vagy legnagyobb gyalázata. Ma már nem
sokkol, de nem azért tudom egyszerűen átlapozni. Egy Szabó Lőrinc vers strófái jutnak
eszembe:
Ha tudtam volna régen, amit ma már tudok,
ha tudtam volna, hogy az élet milyen mocsok,
nem fütyörésznék most az uccán ilyen vígan:
valószínűleg felkötöttem volna magam.
Régen, mint az álmok tékozló más fiai
azt hittem, lehet a világon segíteni,
azt hittem: szép szó vagy erőszak ér valamit
s az élet, ha sokan akarjuk, megváltozik. ...
Ha egyszerre tudok meg mindent, hogy itt mi van,
egész biztosan felkötöttem volna magam ... (Különbéke 1933)

Nem kötöttem fel magam. Helyette inkább írok, amint Szabó Lőrinc is tette. Miért írok?
Azért, mert ma is anyának, meg szentnek gondolom azt a közösséget, kahal-t, egyházat,
melyet Jézus létbe szólított, mikor egy tucat tizenévesnek, halásznak, meg vámosnak elkezdte
magyarázni az országot, amelynek ide plántálásért közénk jött. Megmentőnek gondolom azt,
amit közénk ültetett. Azt gondolom, hogy magyart meg nemmagyart egyedül az tart meg, ha
van anyaszentegyház, amelyben négy-öt magyar meg nemmagyar összehajol... ilyen vallású
meg amolyan vallású... akik engedik, hogy tanítsa őket Jézus meg a bennük levő Lélek arra,
hogy lehetséges az az ország, amelyikben nincs szükség kardra, meg katonákra. Azért írok
könyvet, mert „kényszeríteni” akarom egyházunk bíboros meg nem bíboros tagjait, hogy
szembesüljenek már végre egyszer − a mindenségit neki! hogy csúnyábbat ne mondjak −
azzal, hogy köztünk jártában miket beszélt az Ács, akit − legalább hivatalból − ők is sűrűn
emlegetnek... a Jézus Krisztus.
Miért, hát nem szembesülnek? Nem, bizony. A legjobb, amit gondolhatok róluk, hogy
vakok, s ezért és csak ezért nincsen bűnük. Meg akarnám őket tanítani imádkozni a jerikói
vak koldus imájára: Add, Uram, hogy lássak! Dehát miért, s mitől vakok? Ennek kell
utánamennem.
Egyelőre bűnbánat helyett a tudatos emlékezetvesztés technikájával dolgoznak. Egyik
hívük a minap tanulmányt írt rólunk egy eléggé rangos külföldi folyóiratban. Így kezdi: A 70es években ez a vicc járta Magyarországon: „Ki volt Lékai bíboros?” - teszi fel a kérdést egy
történész 2100-ban. „Kommunista kollaboráns Bulányi atya korszakában” - hangzik a válasz.
Ma már aligha akad, aki érti a poént. Csak a beavatottak tudják, hogy kicsoda is Bulányi
atya. Történelemmé lett - csekély jövőbeli fontossággal. Ha egyáltalán van még hatása a
nagyközönségre...
És így tovább. A tudatos emlékezetvesztési stratégiába beletartozik, hogy az ilyesfajta
elemzéseket külföldön jelentetik meg angolul, németül, olaszul. Ott nincs, aki − ismeretek
hiányában − visszaszóljon nekik; ott úgy tájékoztatnak, ahogy akarnak. Idehaza mást
csinálnak. Az új Katolikus Lexikonnak az A meg B betűket tartalmazó tenyérnyi vastag I.
kötetében hiába keresné az olvasó a Bokor meg Bulányi címszavakat. Keményen dolgoznak
azon, hogy ne értse senki a poént. Ennek érdekében nem engedik be könyvesboltjaikba az
általam írt könyveket: ne ismerjék meg hazai katolikusaink, mit is gondolnak Jézusról azok a
testvéreik, akik bilincsekbe verve éltek az elmúlt évtizedekben, miközben főpapjaik fekete
mercedeseken suhanva mentek értekezni az elvtársakkal a marxista humanizmusról, no meg a
békéről. Az emlékezetvesztés érdekében gondoskodnak arról, hogy folyóiratunkat, az Érted
Vagyokot se ismerhessék meg a katolikusok; ha egy plébános kirakja őket a templom
kapujába, püspöke bevéteti vele.
Rehabilitálhatott Róma, ők akkor sem biztosítják, hogy templomaikban elmondhassam
hitemet a katonákat nem ismerő országról, meg Jézusról. Jézus a maga zsidó vallásának
zsinagógáiban, meg a jeruzsálemi templomban beszélhetett, pedig nem volt pap, csak laikus.
Legfeljebb megkérdezték tőle az akkori bíborosok fullajtárjai: „Milyen hatalommal
cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél?” (Mk 11,28). A
mostani bíborosok ügyesebbek: elvágják a lehetőségét annak, hogy beszélhessünk a katolikus
nyilvánosságnak arról a Jézusról, akit megismertünk, s akiért bilincseket szenvedtünk. Az
egyik bíboros felfüggeszti azokat, akik bizonyságot tesznek a Hegyibeszéd Jézusáról. A másik
Gamálielre hivatkozik: Ha Istentől való ez a dolog... Isten majd gondoskodik róla, ha akarja,
hogy szavunk hallhatóvá váljék; ő viszont minden esetre lelkiismeretbeli kötelességének tudja
megakadályozni, hogy elmondhassam, amit gondolok Jézus országáról, amely nem ismer
kardot, gépfegyvert, rakétát meg atombombát.
2. Strukturális eretnekség
Az első, amivel szembesülnünk kell: Honnan van ezeknek a bíborosoknak és alkalmazottaiknak az egyházban nagyobb hatalmuk, mint volt annak idején Kaifásnak? Méghozzá

a második évezred végén, s a felvilágosodás után több száz évvel, amikor a szabad
véleménynyilvánítást az Egyesült Nemzetek Szövetsége minden embert megillető személyi
jognak deklarálta már? Sőt: amikor a hierarchia hivatkozik is erre azokkal szemben, akik az
egyház szabadságát korlátozni merészelik! Hogyan van hatalma saját portáján az ellenkezőjét
tenni annak, aminek isteni voltáról mindenki másnak prédikál?
A Zsinat egyházról készült okmányának (Lumen Gentium) III. fejezete a Hierarchiáról
beszél. Mindazt, amit Jézus elmondott azon a címen, hogy miként kell a tanítványoknak
szolgálniok azokat, akiket megnyernek Jézus ügyének, magukra alkalmazzák. Egy árva szót
sem szólnak azonban arról, hogy Jézus előbb egyenként megnyerte magának a tanítványokat.
Ezek hitelesnek találták őt és szavát, s ennek erejében döntöttek úgy, hogy őt hallgatják.
Egyházunk hierarchiájának ezzel szemben senkit sem kell megnyernie magának. Ez a
hierarchia csak van, önerejében áll fenn, függetlenül a hivők bizalmától. Az egyház tagjai − az
ő „kedves híveik”. Maga Jézus Krisztus rendelte őket az Isten népe, az egyház tagjai fölé −
halljuk s olvassuk unos-untalan. Kérdezem: hol és mikor rendelkezett úgy Jézus, hogy Kis
Pista vagy Nagy Jóska legyen a római pápa vagy a párizsi érsek? Nyilván: sehol és semmikor.
Hogyan kerülnek pozícióba?
Isten kegyelméből − ők (a hierarchia tagjai) az urak. Ma, a 20. században, a népképviselet
általánossá válásának idején is, amikor már csak a tőkés társaságok csinálják azt, amit
akarnak. Ki ad hatalmat a tőkés társaságoknak, hogy azt csinálják, amit akarnak? A Mammon.
Magyarul: a pénz. Még magyarabbul: a Sátán. De most még nem róluk szól az ének, hanem
az egyház hierarchiájáról. Ma, a 20. század végén is korlátozatlan, szuverén urak. Bár
korunkban a királyok is alkotmányos uralkodók már, s pl. a belga királynő felolvashatja a
parlamentben azt a beszédet, amelyet az ország népének akaratából lett „elsője” (premier-je),
a miniszterelnök ír meg a királynő számára. A hierarchia tagjai viszont korláttalanok ma is,
amikor a királyok korláttalan hatalma már messze a régmúlté, s amikor buknak miniszterek,
kormányok, kormányzó pártok. Minek az erejében buknak? Főleg a megújuló választások
erejében, melyeken minden nagykorú állampolgár kinyilváníthatja, hogy melyik
polgártársának kíván bizalmat szavazni.
Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ti vagytok a világ világossága!” (Mt 5,14) Miért
mondta ezt nekik? Csak azért, mert közöttük az a legnagyobb, aki a többiek „rabszolgája”.
Ebből következően „uralkodóknak” viszont csak ezt mondhatja: Ti vagytok a világ sötétsége!
Hollandiában néhány éve könyvet írtak az egyházi hierarchiáról Az utolsó diktatúra címmel.
Ma már századunk legnagyobb katolikus teológusai beszélnek az egyház strukturális bűnéről.
Így, ahogy ma van az egyház, maga a bűn. Nem kell világraszóló teológusnak lenni, hogy ezt
valaki megállapíthassa. A következőkben megmutatom azt a valóságot, melynek alapján bárki
ítéletet formálhat.
Felelős kormányokról beszélünk pár százada a világban. Az egyháznak nincs felelős
kormánya. Feje azt csinál az egyházzal, amit jónak lát. Miként a tőkés a tőkéjével. Az
egyházjog sarkalatos alapja, hogy a pápát nem vonhatja felelősségre senki. A kormányt igen,
ezért „felelős”. Minden magára valamit adó társaság, nemzet tiltakozik a diktatúra ellen,
amelyben a diktátor nem tartozik senkinek sem felelősséggel. Az ilyen felelőtlenektől
megszabadulni csak úgy tud, ha kész kicsavarni a fegyvert kezéből s fel is akasztani, ahogyan
az olaszok tették Mussolinival, s a németek is tették volna Hitlerrel, ha sikerrel jártak volna
tervezett puccsaik. A nem-felelőseket felelőtleneknek minősíti, az „uralkodókat” lerázza már
magáról az egyházon kívüli világ.
Az egyház alkotmánya a világ legolajozottabban működő diktatúrája. A pápa mondja meg
(kinevezett tisztviselői által), hogy ki szentelhető (ordinálható) püspökké, a püspök mondja
meg, hogy ki szentelhető (ordinálható) pappá. Csak ezek az ordinált (= rendelt) személyek
beszélhetnek az egyház nevében: a pápa, a püspök, a pap. A nem ordinált személyek, azaz az
egyház tagjainak több mint 999 ezreléke összesen annyit mondhat, hogy Amen. Igent

mondhat és engedelmeskedhetik az ordináltaknak. A pap végrehajthatja, amit rábíz a püspök.
Ha viszont okoskodik, a püspök bármikor felfüggesztheti, megfoszthatja az ordinációban
kapott hatalmától, azaz megvonhatja tőle a jogot, hogy az egyház nevében bármit is
mondhasson. A püspöknek az a dolga, hogy képviselje egyházmegyéjében azt, amit a Vatikán
rendel el neki. Ha okoskodik, a pápa azonnal felfüggesztheti őt hivatalától. Ha a pap
jogtalannak minősíti püspöke felfüggesztését, panaszra mehet a pápához − az egyházjog
szerint. A panaszra menő papnak a pápa soha nem ad igazat a püspökkel szemben − az
egyházi joggyakorlat szerint. Ha a püspök jogtalannak minősíti a pápától kapott
felfüggesztését, ezt elpanaszolhatja magának a pápának − az egyházjog szerint. A panaszra
menő püspök hatására a pápa sohasem változtatja meg büntetését − az egyházi joggyakorlat
szerint. (Fellebbezés helyett egyszerűbb azonnal és csak Istennek elpanaszolni a bajt!)
A püspökök és a papok ordinációval és jurisdikcióval, azaz szenteléssel és joghatósággal
rendelkeznek. A szentelés el nem törölhető, de a jurisdikció bármikor megvonható −
mindenféle hatályos fellebbezés, jogérvényesítési lehetőség nélkül. Világegyház vagyunk,
nem nemzeti. Egy milliárd lélek felett uralkodik ilyen módon a pápa minden korlátozástól
ment, abszolút hatalommal. Csak egy pár sor, s Balassuriya nem tanít többé Sri Lankában;
csak egy pár sor s Gaillot nem püspök többé Évreux-ben. A kérdés csak az, hogy ki adja
ehhez a pápának a hatalmat; s mi biztosítja, hogy ezt a hatalmat ténylegesen gyakorolni is
tudja.
A pápát választják. Kik? Az egyház egy milliárd tagja, a hívők, miként mi magyarok a
kormányzó pártot? Ó, nem! A félmilliónyi pap választja, tehát az egyház tagjainak fél
ezreléke? Ó, nem! A püspökök választják, tehát ötezer, a pápától kinevezett személy, az ezer
milliónyi tagság fél százezreléke? Ó, nem! Az egyházban a tagok ezen elenyészően csekély
hányada sem szólhat bele abba, hogy ki legyen a pápa. Nekik sincs választási joguk. Hát
akkor kinek van? Annak a ma kb. 120 személynek, akiket a maga uralkodása során a meghalt
pápa kijelölt a feladatra, hogy megválasszák utódját. Ezek a személyek a kardinálisok. A latin
cardo = ajtósarok szó továbbképzése a „kardinális”; ők azok az ajtósarkok, akikbe illesztődik
az ajtószárny, hogy az aztán úgy mozogjon, ahogyan kell. Nagy-nagy méltóságukat jelzi
bíborszín ruhájuk... a vér színe... ugyan miért azé? Innen a magyar nevük: a kardinálisok − a
bíborosok.
Harminc-negyven püspök közül, ha egy lesz bíborossá. Szemelt rizlingek. A püspök
kezdetben csak segédpüspök. Az egyházi tréfa szerint a segédpüspök abban különbözik a
bilire ültetett gyerektől, hogy ez utóbbi tudja, mit kívánnak tőle. A segédpüspök nem tudja?
Nem, mert az a dolga, hogy megtegye, amit a főnöke, a megyéspüspök esetenként mond neki.
Ha ebben használhatónak bizonyul, akkor a pápa kinevezi őt megyéspüspöknek. Ha ebben is
megállja helyét (hatékonyan hajtja végre a római központ elgondolásait), több
megyéspüspöknek lesz feljebbviteli fórumává: érsekké lesz. Ha ezek között is a leghasználhatóbbnak bizonyul, akkor kapja meg a bíborosi kalapot. Egy ilyen bíboros mondta
nekem, összefoglalva életútját: Kedves Atya, én mindig csak engedelmeskedtem. (Hasonlóra
próbált engem is bíztatni. Nem sok sikerrel.)
Azok a kinevezett személyek, akik kijárták az engedelmeskedés legmagasabb iskoláját,
kaphatják meg a bíborosi kalapot. Akik hosszú életük során a feltétlen engedelmeskedés útját
választották, kapják meg úgy hatvan-hetven éves korukban az egyházjog szerint a megbízatást
arra, hogy a pápa halála esetén és szigorúan a maguk köréből megválasszák a következő
pápát, aki most már a maga személye iránt fogja az egyházjog erejében megkövetelni azt az
engedelmességet, amelyet egy élet során maga is gyakorolt, mint az egyházon belüli
boldogulás első számú és legfontosabb kellékét. Ezekből az engedelmeskedőkből lesznek a
legfőbb engedelmeskedtetők, a pápák. S ezekből és egyéb engedelmeskedőkből állítják majd
össze a pápák az egyház égi patrónusainak arcképcsarnokát, a szenteket, akiket természetesen
a pápa ezzel megbízott hivatalnokai, bíborosok szemelnek ki „szenteknek”, a pápa legfőbb

szentesítését várva. (Legutóbb sikerrel indították útjára az Opus Dei, a század − negatíve! −
legelképesztőbb egyházi társasága alapítójának szenttéavatását: a már „boldog” - Belaguer
atyáét!)
Így készülnek a pápák. Forradalom kizárva. Mondják, hogy nincs kizárva. Mondják, hogy
Luciani forradalmi szándékokat táplálva titkon magában, lett bíborossá. Mit ad Isten? Pápává
választották. Harmincegy napig volt pápa. A harminckettedik napon kezdte volna el a
rendcsinálást. Nem tudta elkezdeni. Holtan találták ágyában. Illetékes orvost, aki
megállapíthatta volna halálának okát, nem engedtek hozzá. Pedig ez az utolsó olasz koldusnak
is kijár a törvény szerint. Luciani pápát enélkül földelték el. Nincs sem az egyházon kívül,
sem azon belül személy vagy hatóság, aki számon kérhetne ezért akárkit is az egyházban.
Ezért sem. Nagy tanulság ez minden utánajövő pápának, aki nem akarja, hogy pápasága
harminckettedik napján holtan találják ágyában − megnemállapított halál-ok következtében. A
pápa nem módosíthat az adott „alkotmányon”. Ha megpróbálja, belehal. Van erről egy
világirodalmi értékű színdarab is: Egy jámbor keresztény kalandja. Nem mai, hanem 13.
századi történet. Ignazio Silone műve, Nemeskürty István le is fordította. A Világszínpad 2
kötetében meg is jelent. Már harminc éve hiába várja, hogy előadja valamelyik színházunk.
Megnézném. Talán néhányszor telt házak mellett is játszanák.
Zsinatot összehívhatnak a pápák, és csak a pápa hívhat össze zsinatot. Ha más vetemednék erre, csak törvénytelen zsinatot tudna összehívni − az egyházjog hatályos
megállapítása szerint. Ha a zsinat ideje alatt hal meg a pápa, a zsinat abban a pillanatban −
ipso facto −, azaz minden külön rendelkezés nélkül és azonnal fel van oszlatva. A zsinaton a
püspökök véleményt nyilváníthatnak, de ötezer püspök sem szavazhat meg olyasmit, amit a
pápa nem tart helyesnek. Az egy szavazat többet ér mint az ötezer. Papa super concilium! Az
ellenkezője: a zsinat úr a pápa felett! − eretnekség! Jaj annak, aki ezt kétségbe vonja. A 999
ezrelékbe tartozók, a „hívek” ugyan megtehetik következmények nélkül; összesen annyi
történik ezzel, hogy eggyel kevesebb lesz, aki Ament mond. Kit zavar ez? Az egyházi
diktatúrát biztosan nem. Ha ordinált személy vonná kétségbe, azonnal a laikusok között
találná magát; „degradálnák” − a hivatalos jogi kifejezés szerint.
Az ordinált személyek teológiát tanultak ifjúságukban, s az egyháztól kapják ellátásukat.
Ha menet közben arra gondolnak, hogy kiszállnak ebből a diktatúrából, ott állnak érett
férfikorukban megfürödve. Mért nem akarnak kiszállni korábban? Nincs okuk rá. Hét évig
tanulták, mire megtanulták, hogy ez az egyházrend az Atyaisten, Jézus Krisztus és a Szent
Lélek feltétlen akarata az emberiség üdvözítésére. Ha ezt nem sikerül hét év alatt
megtanulniok, nem lesznek ordinálva. Megették, amit tanítottak nekik. Alighanem őszintén. A
szeminárium „hortus conclusus”, zárt kert, melyből az elöljárók igyekeznek kiszűrni mindent,
ami elterelhetné a kispapokat attól, hogy megtanulják az értelem és az akarat vallásos
engedelmességével fogadni mindazt, amit tanáraik, nevelőik mondanak nekik. Lelkes fiatal
valójuk, személyiségük egésze rááll, hogy azonosuljanak ezzel a rendszerrel. Ha
valamelyiküknek évtizedek múltán sikerül ennek hálójából kitépnie magát az élet kemény
pofonjai s tapasztalataik hatására, egzisztenciálisan ott áll megfürödve. Kevesen kockáztatják
egzisztenciájukat. S mit érnek el vele, ha kockáztatnak, saját egzisztenciájuk tönkretételén
kívül? Semmit. A kutya ugat, a karaván halad. Eggyel kevesbítették a papok számát. A
harmadik világ szegényei-nyomorultjai bőven ontják a papi hivatásokat. Európában is voltak
bőven, amíg voltak olyan társadalmi rétegek, amelyekben a papi hivatás volt az egyetlen
lehetőség elszakadhatni a tehén farától.
Nincs forradalmi szituáció, mert nincs forradalomra kész nép. Az ordináltak sorából
biztosan nincs. S a 999 ezrelékből, az egy milliárdból, a hívőkből? Néhány jómódú északatlanti nyugdíjas polgár s polgárnő megengedheti magának a rebelliskedő megnyilatkozásokat. Döntő többségüket viszont lefoglalja az egzisztencia kemény szolgálata, s papipari
szolgáltató vállalatnak tekintik az egyházat: legyen aki megkereszteli a gyereket, gondoskodik

a házasságkötés templomi pompájáról, meg segít tisztességgel eltemetni halottait. Egy ennél
szűkebb réteg még rábízza a papokra kisgyermekei erkölcsi nevelését is.
A jelenlegi pápát a világ katolikus közvéleménye alig elviselhetően konzervatívnak ítéli.
Egy amerikai teológiai professzor (Reese) írja tanulmányában (Mérleg 97/4): könnyen lehet,
hogy a következő pápa még konzervatívabb lesz. Miért is ne lehetne? A választást majdan
megejtő bíborosokat már alighanem mindet a jelenlegi (már negyedszázada uralkodó) pápa
nevezte ki. Nyilván csak megbízhatókat: a magánál is konzervatívabbakat.
Amikor az I. Vatikáni Zsinaton IX. Piusz elhatározta, hogy dogmává teszi a pápai
tévedhetetlenséget, a teológus püspökök egy csoportja elhagyta az egyházat. Ezek az
ókatolikusok. A katolikusok egy ezred, talán egy tízezred részét sem teszik ki. Hány hívőt
érdekel, hogy a pápa tévedhetetlennek deklaráltatja magát? A szolgáltatásokat megkapják
akkor is, ha tévedhetetlen; akkor is, ha nem az. Nincs remény? Minden hiábavaló? Azt teszik,
amit akarnak? Remény mindig van. Jézus mondta a magáét, s elment a Golgotára. Ma ez a
hierarchia már csak felfüggeszt és kiközösít. Pár százada még gyilkolt: elégette a máglyán a
másképpen gondolkodókat. Folyik a vita: százezreket égetett-e el vagy csak kevesebbeket?
Egyetlen lehetőségünk: mondani azt, amit Jézustól tanulunk. Igéinek örök az érvénye.
Miért? Mert azok igaza bele van írva az emberi természetbe. Isten mindörökké nem
csúfolható meg. Ha a polgárok, azaz a társadalom tagjai eljutottak odáig, hogy
hozzászólhatnak ahhoz, hogy ki kormányozza őket, nem lehetetlen, hogy ugyanezek a
polgárok egyháztagi minőségükben is célt érhetnek egyszer. Persze ebben a minőségükben
nehezebb a dolguk. Polgárként megostromolhatták a Bastillet, lefejezhették XVI. Lajost,
kivégezhették az arisztokráciát. Fontos volt nekik. Nem tudtak élni e hierarchia miatt, mert
elvette tőlük a levegőt, a mindennapi kenyeret. Az egyházi hierarchia jelentősége kisebb. Ha
azt játssza, amit játszik, hát játssza! De nélkülük. Folyik a kivonulás. Nyugati haladó körök
jelszava: Nem kilépni, hanem fellépni! A kis Ausztriában összeszednek egy millió aláírást e
hierarchikus vircsaft ellen. Mire mennek? Szóba se állnak velük, vagy kiokítják őket, mint a
gyerekeket.
Lehet ezt csinálni. Csakhogy a végén nem marad más, mint a papipari vállalat kinevezett
tisztségviselő gárdája − egyre fogyatkozó hívővel. Persze, a hierarchia számára ez se végső
baj. Az egyház már rég nem abból él, amit a hívők fizetnek papjaiknak. Hanem miből?
Államsegélyből − a trón és oltár szövetségének erejében. No meg abból, hogy maga is tőkés
társaság. Ebbe aztán végleg nincs beleszólása „Isten népének”. Dupla okon. Mert ebbe a
polgárnak sincs beleszólása, ti. a tőkés tőkéjébe. Ez a másik ok. Az egyiket elmondtam már.
Nem titkokról lebbentettem fel a fátylat. Tudja mindezt jól a hierarchia; még az érdeklődőbb hívek is tudhatják. Nem fojtogatja a pápát, az ordináltakat ez a valóság?
Lehetetlen, hogy ne nyomassza őket, hiszen Isten teremtményei, van lelkiismeretük,
személyiségek, s népképviseleti jogú társadalomban élnek. Hogy bírják ki? Azzal nyugtatják
meg magukat, hogy elhiszik, amit tanultak és tovább tanítanak: misztériumot, hittitkot őriznek
ők, melyet maga Isten bízott rájuk, s ezt nem szolgáltathatják ki demokráciának,
leszavazásnak. Jó. Azaz hogy nagyon is rossz elitizmust varrnak Isten nyakába. Képtelenek
szabadulni szemléletüktől. De mivel nyugtatják meg magukat, ha egyszer ennek az „isteni”
feladatnak a szolgálatában gyilkoltak is? Hogy gyilkolták azokat, akikre az emberiség
közmeggyőződése a legnagyobb tisztelettel tekint? Hogy ezt a gyilkolást csak akkor hagyták
abba, amikor „a világ fiai” elvették tőlük a lehetőséget a további gyilkolásra? Mivel
nyugtatják magukat, hogy a szovjet diktatúra módszereit használták és használják a legutóbbi
időkig a másképpen gondolkodók elhallgattatására?
Mintha nem tudnának már tovább nyugodtan aludni. Különös dolog történik napjainkban.
A pápa a második évezredfordulót bocsánatkéréssel kívánja emlékezetessé tenni. Szándéka
méltán kelt a Vatikánban megrökönyödést. Mi lesz a tévedhetetlenséggel? − kérdezik a
méltán aggodalmaskodók. Nem vághatunk elébe az eseményeknek. Nem tudhatjuk, képes-e a

hierarchia őszintén megvallani, mi folyik az egyházban, amióta elfogadta Konstantintól az
államvallási szerepkört, amióta berendezkedett fegyveres hatalomként is. Nem zárom ki a
lehetőségét az őszinte tényfeltárásnak, bár nem tartom valószínűnek. Csak egyről vagyok
bizonyos: abban a strukturális eretnekségben, amelyet felvázoltam, egyszerűen képtelen lesz
mást csinálni a hierarchia a bocsánatkérés után, mint amit előtte is tett. Gyártani fogja
önműködően továbbra is azt, ami miatt majd megint bocsánatot kérhet.
A rosszul gombolt mellényt ki kell gombolni. A felelősséget meg kell osztania ahhoz,
hogy felelősen viselkedhessék. Fel kell zárkóznia evilág fiainak erkölcsi szintjéhez:
népképviseleti egyházat kell csinálnia. Rá kell bíznia Isten és Jézus ügyét az emberre, akit
Isten csak azért teremtett meg, hogy az képviselje Isten és Jézus ügyét. Isten nem átabotában
dolgozott. Az ember alkalmas arra, amire megteremtette. Meg kell szüntetni a két osztályú
egyházat, amelyben vannak nagykorúaknak tekintett kinevezett − sőt, fizetett, eltartott
személyek, valamint kiskorúaknak tekintett „hívek”, akiknek csak annyi a feladatuk, hogy
fizessenek és engedelmeskedjenek. A „rendi” világot fel kell váltania végre az egyházban is a
„polgárinak”. S ha erre a hierarchia képtelen? Akkor?
Marad, hogy „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak”. Jegenyefák nem
nőnek az égig. Isten malmai lassan, de őrölnek. Ha a hierarchia sokáig késlekedik rabolt
pouícióinak feladásával, még borzalmasabb károkat okoz majd: egyre teljesebbé váló hitetlenséget és érdektelenséget a „hívek” körében. Jézus útja és áldozata legyőzött már sok
istentelenséget. Azon is segíthet, hogy a hierarchia kiszabadítsa magát abból a hurokból,
amelybe maga húzta bele magát évszázadok teológiájával.
Városmajor, 2003. június 13.
(A KOINÓNIA folyóirat számára írtam e sorokat.) A kéziratos irodalom korát követte a
nyomtatott irodalomé. A magyar irodalomban az előbbi tartott félezer évig, az utóbbi csak jó
négyszáz évig: Erdősi Sylvester Jánostól Rákosi Mátyásig. Utána ketté szakadt idehaza a
magyar irodalom: – nyomtatott és gépiratos (szamizdat) irodalomra. Csak negyven esztendeig
tartott. Ez idő alatt valakiknek egyetlen sora sem kaphatott nyomdafestéket.
Voltak törekvések, amelyek megpróbáltak egyházunkból e negyven esztendő alatt is
nyomtatott betűhöz jutni. Új ember, Vigilia, Teológia… – ezek tolulnak emlékezetünkbe. Az
utóbbi kettő nem foglalkozott a gépiratos magyar irodalom termékeivel, szerzőivel. Az új
ember – igen, mégpedig a gépiratos irodalmat megteremtő önkényuralom oldalára állva.
Folyóiratunk e gépiratos irodalom örököse. Ma sincs módja hivatalos nyilvánossághoz
jutni. Tartalmilag ugyanazt képviseli, ami ötven-hatvan évvel ezelőtt gépiratos irodalommá
kényszerítette, magasztosította. Ha most a fenti cikket közli, azért teszi, hogy betekintést
nyújtson egyházunk ama törekvéseibe, amelyek megpróbálták elkerülni a szamizdat sorsot
anélkül, hogy támadták volna azokat a személyeket és törekvéseket, amelyeknek csak a
gépiratos irodalom lehetett hordozója.
Múltunk feltárása olyan feladat, amely nélkül nem építhetünk jövőt, csak olyant, amelyet
máig meghatároz a történelemnek ama korszaka, amelyben csak azt lehetett mondani, amit a
hatalom engedélyezett. Nem ilyen jövőt akar – a szerkesztőség
Városmajor, 2003. június 14.
Úrigyerekként láttam napvilágot. Talán legelső emlékem: állok a Ferenc utcára néző
ablak rácsai mögött. A Ferenc utca a ferencvárosi Mester utca negyedik mellékutcája bal felől
− ha megyünk a nagykörúttól a Haller tér irányában. A 20-as évek elején vagyunk. A Mester
utcán végigzúg a 30-as és 32-es villamos, de a Ferenc utcába be és abból ki nemigen hajt
kocsi: konflis, fiáker. Autó, autóbusz ne is említessék. Az Andrássy úton is lóvasút jár: az
omnibusz (ennyit jelent a szó: mindenkinek).
Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, be csuda volt.

Lent nyikorogtak a kerekek…
A Ferenc utca macskakövein nem nyikorognak a lóvasút kerekei, csak stráfkocsik
zötykölődnek a köveken. Nagyobbára két muraközi húzza a stráfkocsit. Leginkább szenet
meg fát szállítanak rajta. De azt is ritkán, s az utca lehet azoké, akik birtokolják és
hasznosítják. Az utcagyerekeké. Az utcagyerek az, aki játszhatik az utcán. Mit játszanak?
Fociznak rongylabdával két kapura. Az úttest lehet vagy öt méter széles. A járdák meg másfél
méteresek. A két járdaszél adja a kaput. Oda teszik a ruhájukat. Ha jön a stráfkocsi, egy
pillanatra félreállnak, majd rúgják tovább − óh, nem a bőrt − csak a rongyot. Az
utcagyerekek. Az úrigyerekek meg csak nézhetik az ablakból. Diszkriminációnak éltem meg
úrigyerek-voltomat: valamiből ki voltam zárva. Szóba sem jöhetett, hogy én is lemehessek
közéjük.
Így van ez. Rendre hátrányosnak éljük meg helyzetünk. Azt is, ha zsidók vagyunk, meg
azt is, ha nem vagyunk azok. Végül is eljött tegnap délután Popper Péter és Fellegi Ádám, és
Popper Péter készségesnek mondta magát legközelebbi könyvében kijelenteni, hogy amit
tőlem idézett, nem én mondtam. Fellegi Ádám ennek ellenében azt kívánta tőlem, hogy
módosítsam, amiket 1990-ben erről a BBC-nek mondtam. Megvédtem, amiket mondtam.
Azzal enyhítve szavaimat, hogy nem szentírás, amiket mondok. Rendet lehet tenni ebben a
kérdésben? Isten világában minden rendbe tehető, ha betartjuk az Isten meghatározta
játékszabályokat. Mancikát nem kell feleségül venned, ha egyszer Sárikát inkább kedveled, de
Mancikát is szeretned kell, mert ő is felebarátod. Mi az, hogy szeretned kell? Rosszat nem
akarhatsz neki, s ha bajban van, segítened kell neki, amennyire csak képes vagy. Feleségül
nem kell venned Mancikát. Akkor sem, ha ő ezt diszkriminációnak éli meg, s azt mondja
rólad, hogy antimancika vagy. Nincs ennek a kérdésnek valami teológiai kifejtése? De van.
Az, amit a fenti bekezdésben elmondtam. Illusztrálni is lehet. Istenszerető emberek
gyakorlatának megmutatásával. Jézuséval is.
Ki vádolhat meg engem a bűnről? − kérdezte Jézus önmagáról. A főpapok, az írástudók, a
vének, a nagytanács, mindazok, akik halálára szavaztak. Ezek bűnnel vádolták, mert azt
állították, hogy káromkodik, egyenlővé teszi magát Istennel. Jézus ezekről az emberekről, akik
istenkáromlással vádolták őt, rossz véleménnyel volt. Nem tekintette őket istennektetsző
embereknek, zsidó szóval caddik-nak. Hogy lehetett rossz véleménnyel róluk? Úgy, hogy
Istennek lenni, embernek lenni, egyaránt annyit jelent, hogy ítéletet tudunk mondani
magunkról, másokról. Szemben az emberalatti világgal, amely nem rendelkezik az erkölcsi
ítéletmondás képességével. Az ember jókra és rosszakra tudja bontani a világot. Nem tudjuk
ezt nem tenni. Nem tudunk az erkölcsi ítéletmondás képességével nem rendelkezni. Belénk
van építve az Isten mércéje. Az ember erkölcsi lény.
De nem csak ez. Élőlény is. Aki veszélyezteti fennmaradását, azt ellátja az anti előtaggal.
A szerb ilyennek éli meg az albánt s ezért antialbán, s az albán ilyennek a szerbet, s ezért
antiszerb. A filiszteus a zsidót s ezért antizsidó, s a zsidó a filiszteust, s ezért antipalesztin. Így
volt ezzel a német és a francia is, de rájöttek, hogyan segíthetnek magukon-bajukon, s ma már
nem veszélyeztetik egymás fennmaradását.
Egyet nem lehet csinálni: erőszakot tenni embertársunk tudatán. Ha gyilkolsz engem,
hiába magyarázod meg, hogy nem gyilkolsz. Amíg gyilkolsz, addig én veled szemben anti
leszek. Azaz hiába hányod szememre anti-ságomat, az életérzésem biztosan jelez, mert
tapasztalatokból forrásozik ez az életérzés. Amíg elveszed tőlem a kenyeret, addig számomra
anti leszel. Amíg hatszor olyan magas életszínvonalon élsz, mint magam, feleségem,
gyermekeim, unokáim, addig számunkra anti leszel.
Az emberi történelmet az mozgatja, hogy az emberiség különböző csoportjai más
csoportokkal szemben kiváltságok birtokába akarnak kerülni. E csoportok szerveződhetnek
etikai, vallási, vagy bárminő egyéb jellemzők alapján. Ez a történelemi proprivilégium-

mozgás megszüli a maga ellenmozgását. Aki privilégiumhoz jut, lábára lép annak, aki nem jut
privilégiumhoz, s kialakul a harc a pro-privilégisták és az anti-privilégisták között.
Az anti-ság az Isten belénk ültetett mérőeszközének a jelzése. Meg is várhatom, amíg
kiváltságaim ellen fellázadnak embertársaim. Egyet nem tehetek: nem magyarázhatom meg
nekik, hogy ne legyenek antik, amikor belső mérőműszereik egyértelműen az anti felé
lengenek ki. Ha biztonságban akarok élni, szüntessem meg az okát embertársaim antiérzelmeinek. Erről beszél az evangélium. Érjem be az egy dénárral, tartsam távol magamtól a
pleonexia, azaz a többet birtokolni akarás ördögét. Legyek felebarát, ne feledjem, hogy a
szegényeké az Isten Országa, s a gazdagoknak nincsen helyük benne, s a többi, s a többi…
Városmajor, 2003. június 15.
’70-ben halt meg apám − életének 77. évében. ’76-ban halt meg anyám, élete 80. évében.
Apám 70 éves koráig dolgozott, mint főkönyvelő. Utána programtalan lett. Anyám hiába
mondta, hogy ő is nyugdíjba megy (háztartásbeli volt), nem sikerült neki apámat befogni
konyhalánynak. Azokban az években velük laktam, mert nem találtam megfelelő albérletet.
Apám panaszkodott is nekem: Anyuka már ötször bejött a konyhából azzal, hogy Fiam,
legalább annyit megtehetnél… Nem ment neki ez a kisegítő szerep. Könnyen lehet, hogy ez
végzett vele. Már mint az, hogy nem tudta, mit csináljon. Könnyen halt meg. Szüleim
Szolnokon voltak Livi húgomnál, s Livi telefonált, hogy utazzak le, mert történt valami apám
agyával, ami gyorsan végez vele. Leutaztam. Apám meg akart áldozni. Elmentem Himfy Feri
plébániájára, hoztam eucharisztiát, megáldoztattam, s egy két óra múltán a legcsendesebben
elhúnyt.
Szép évek következtek ezután. Kettesben éltem Anyámmal. Az én dolgom csak a fűtés
volt. Ritkán vett anyám egyébre igénybe. Ezek voltak a Bokor újraéledésének esztendei.
Boldog volt, hogy annyian keresik a fiát. Anyám közel hatvan esztendős koráig sohasem volt
beteg. Nem ért rá betegnek ellni, hetünket fel kellett nevelnie, s a hetediket már negyven túl
szülte meg. Amikor megözvegyült, már jól benne volt a hetvenes éveiben, és sokat
betegeskedett. Bement a kórházba, lement Szolnokra Livi lányához, s amikor újra talpra állt,
hazajött, s szolgálta tovább a fiát, engem. Naponta miséztünk reggelenként. Nagyon hálás volt
Istennek ezekért az évekért. Nagy békességben éltünk. Ha elfáradtunk, s nem jött senki sem
hozzám, délutánonként, esténként kártyáztunk is kettesben. Kórházban halt meg. A főorvos, a
család barátja, háromszor is összetrombitált bennünket, hogy itt a vég. Egyik ilyen
alkalommal Anyuka felébred, kinyitja szemét s ezt mondja: Gyerekek, olyan jót aludtam.
Olyan jó, hogy az orvostudomány meg tud óvni a szenvedéstől.
Tulajdonképpen nővérem, Babuci is csendben ballagott át a másvilágba. Délután öt körül
hazaküldte látogatóját: Terikém, menj haza! Fáraszt a beszélgetés. Az esti vizit még rendben
találta. De 8,30kor jöttek a lányok és mondták, hogy leesett a feje − mondta este 9 előtt a
telefonba az ügyeletes orvos.

38. Délvidéki napló
2003. június 16 - július 10.
Budavári, 2003. június 16.
Vagyok, aki vagyok, és szólok Hozzád! Alázattal. Azért avval, mert nem én hoztam létre
a nagy minden ezer nemét (Berzsenyi), és magamat sem. Alázattal, mert azért szólítlak meg,
mert Te hoztál létre engem s mindent, ami még körülvesz. S bizonyos önérzettel is szólok,
mert azt gondolom, hogy hallasz és értesz engem. Hogy tudod, hogy vagyok. Tudod, hogy
Téged gondollak. Tudod, hogy fontos vagy nekem. S most jön az, ami már többnek tetszik az
önérzetnél is: még azt is gondolom, hogy én is fontos vagyok Neked. És nem tudom ezt az
önérzetnél is többet − nem gondolni. Nem, mert − ember vagyok. Buta szónak tetszik a
méltóság, de használnom kell: embernek lenni annyit jelent, hogy méltóvá lettem, hogy
méltóvá tettél arra, hogy beszéljek veled, hogy hallgass és meghallgass engem. Hogy azt
képzeljem, hogy hallasz engem, hogy figyelsz rám, hogy érdekel, amit gondolok. S legjobban
az érdekel gondolataimból, hogy mit is gondolok Rólad.
Te vagy az életem legnagyobb talánya. Mi az, hogy talány? Te vagy a nagy Ismeretlen, az
örök rejtély, a megfejthetetlen titok. S ugyanakkor Te vagy a nagy Nyilvánvalóság. Az
egyedül szükségképpen létező, a mindenek alapja, aki nélkül nincs senki és semmi, és aki
folytán vagyunk mindannyian, akik vagyunk. Mért vagy talány? Mert akármit is gondolok
Rólad, sohasem mondod, hogy úgy van, vagy nem úgy van. S mert akármit is gondolok rólad,
nem tudok nem igazat szólani rólad. Ezt úgy értem, hogy nem tudom nem igaznak gondolni,
amit gondolok rólad. Csak nyíltan és őszintén tudok beszélgetni veled, s ennek kapcsán az
első, amit meg akarok beszélni, az éppen abban áll, hogy nem tudom, hogy miként kell
beszélgetnem veled.
S amit idáig csináltam? Ez a húszegynehány sor − ez nem az volt? De az. Csakhogy ez
nem beszélgetés az Istennel, mert az Istennel beszélgetés az nem beszélgetés az Istennel,
hanem imádság. A kettő között meg az a különbség, hogy az Istennel beszélgetés során
mondom, ami eszembe jut. Az imádság során pedig mondom, amit kell. Mit kell? Meg van
írva a nagykönyvben. A múlt szombaton leutaztam Péterrel Vácra, mert Bisztrai Lacinak
gyémántmiséje volt a fehéreknél. A fehérek Vác egyik mértékadó temploma, s a nevét onnan
kapta, hogy a középkorban fehér kámzsás szerzetesek, domonkosok voltak benne, vagy
legalább is a mai barokk templom helyén levő épületben. A gyémántmise előtt, tizenharmadika lévén, még ájtatosság is volt a lourdesi Szűzanya tiszteletére − harmincperces. Beszéd
nem volt, csak ének és imádság: szentolvasó, litánia, szentségi áldás. Kitelt a harminc perc, és
senki nem mondott ott egy szót se, amely beszélgetés eredménye lett volna. Aki viszont
katolikusnak született és katolikusul nevelkedett, annak minden ismerős volt és mindent
tudott mondani-énekelni könyv nélkül is. Mindent, amit ott mondtak és énekeltek. És tele volt
a templom. Bár hétköznap volt és dögmeleg is volt. És nem volt kötelező elmenni. Mért
mentek el? Imádkozni! Nem beszélgetni az Istennel? Nem! Imádkozni, énekelni, hogy Jóó
vaagy, jóó vaagy Mária! És azt, hogy Meert te mihoozzánk, miint édesaanyánk, jóó vaagy...
És alighanem tele lett a lelkük.
Hát ezért is talány vagy nekem. Mi jó van Neked ebből? S mi jó van azoknak belőle, akik
imádkoznak. Ezek csak egy félórát szántak rá. De van, aki Csikdánfalvára utazik, hogy húsz
kilométert gyalogolva imádkozzék, énekeljen útközben és Csíksomlyóról miután megérkezett
a Szűzanyához, azután gyalogoljon vissza húsz kilométert Csíkdánfalvára, ahol a plébános
ünnepélyes procsesszióval várja őt és társait a falu határában, ahonnan énekelve, imádkozva
elvezesse őket az Isten csíkdánfalvi házába. Hát kérem, erre van szüksége az Istennek, és erre
van szüksége az embernek. S boldog az, aki erre rájött, s már negyedszer ment Csíksomlyóba,
s már hatodszor készül az ősszel Medjugorjéba.

Hát hogy boldog tőle, abban nem kételkedem. Ha nem volna boldog, nem csinálná.
Otthon maradna takarítani, olvasni vagy tévézni, kártyázni. De nem marad otthon, s vállalja a
kis és nagy fáradságot, s a költséget is. A kérdés csak az, hogy Te boldog vagy-e Tőle. Persze
azt sem tudom, hogy helyes-e ilyesmit kérdezni, de Te biztosan tudod, hogy ezzel azt
akarnám megtudakolni, hogy helyesled-e, hogy így próbálunk Veled kapcsolatba kerülni.
Nem okos vagy kevésbé okos gondolatainkat közölni veled, hanem áhítattal előadni olyan
mondott vagy énekelt szövegeket, amelyeket már milliószor hallottunk-mondtunk, s
amelyektől meleg támad bennünk a szívünk táján. Jó-e ez Neked? Erre teremtettél-e minket?
Vagy félretájékoztatnak minket a különböző vallások? Merő tévedésből, nem rossz
szándékból. Csak azt tapasztalják, hogy erre van vevő azok körében, akik úgy tudják, hogy
Isten van, vallásnak lennie kell, s minden vallás sámánjai − papjai vagy akárhogyan is hívják
őket, de − tudják jól, hogy mi kell a vallásos emberek legalább is egy nagyon tekintélyes
hányadának. Nagyon csúnyán mondom: a vallási ipar kell, aminek fejében lehet perselyezni, s
meg lehet belőle élni, amiért boldogan fizetnek is a hívek, mert boldoggá teszi őket, s éppen
ezért fizetnek is érte. De mindez nem bűn, nem rossz, maga Isten rendelte el, hogy abból
éljünk meg, amire embertársainknak szükségük van. Ez a szolgáltató ipar, a tisztes munka és
tisztes jövedelem.
És mégis, mégis meg kell kérdeznem, hogy jó-e ez Neked. Meg még azt is, hogy
javunkra van-e nekünk? Vagy csak egyszerűen jó, mert zsongít, elaltat, mert lábvizet venni az
óceánból − az is jó... Csakhogy aligha megy előre tőle a világ: a te dolgod, meg az ember
dolga, a mi dolgunk. Mért kételkedem? Aki boldog, jobb ember, mint a boldogtalan. Akit
megnyugtat, hogy Jóó vaagy, jóó vaagy, kevesebb bajt csinál, mint aki iszik a kocsmában,
szívja a cigarettáját vagy drogozik. Azért kételkedem, mert illő módon elviseltem a fehéreknél
azt a félórát. Énekeltem és mondottam, amit kellett, de a következő tizenharmadikán nem
megyek el a fehérekhez, másokhoz sem, hogy megismételjem a váci félórát. Mért? Mi bajom
vele? Nem hiszem, hogy erre van szükségem, s még kevésbé hiszem, hogy erre van
szükséged. Ha tudnám, hogy erre van szükséged, hogy ez Neked jó, hogy boldoggá tesz,
bizony elmennék.
Sokkal többet képzelek rólad. Fél órán keresztül dicsérő szövegeket mondtunk rólad. Ha
én ezerszer hallottam őket, te milliószornál is többször. S még hozzá ezer nyelven, nem csak
magyarul. Hottentottául is ugyanazt. S nem hiszem, hogy kedves Neked, hogy dicséretünket
hallgasd. Úgy tudjuk, hogy minden alkotó csak a maga képére és hasonlatosságára tud
teremteni. Te is így teremtettél bennünket, engem is. Már most én úgy vagyok, hogy
szeretem, ha meg vannak elégedve velem, de ennek kifejezését, a dicséretet nehezen viselem.
Sehogyan se viselem. Beleszólok, abbahagyatom, lelövöm, kifigurázom, pedig abból élek,
hogy meg legyenek velem elégedve, s mikor valaminő módon tudomásomra jut, hogy
nincsenek megelégedve velem, az piszokul fáj, nem tudok elaludni tőle, levelet írok az elégedetlennek, amelyben igazolom magam − bár sohasem küldöm el a levelet, marad az
episztola. De elálmosodom tőle, s el tudok aludni, s újra kezdhetem a napot, csak azért, hogy
meg legyenek elégedve velem. Egy nem kis öntudatú ember, Petőfi Sándor is így volt ezzel.
Barátságuk elején Arany nagyságolta őt. Petőfi, a fiatalabb, váltott: Imádott Jankóm, én jól
tudom, hogy mit jelentek én a magyar litteratúrában, de ha ezt nekem a szemem közé
mondják, az olyan, mint amikor az ember lábaujjaközít csípi a bolha.
Úgy képzelem az Istent, hogy a váci félóra alatt egyfolytában csípte a lábaujjaközit a
bolha. Jól képzelem? Nem tudom. Mindössze annyit tudok, hogyha egyszer az Isten nemcsak
ősalkotó, hanem személyeket is teremtő, akkor ő is személy, s személynek lehet köze
személyhez. Mi a méltó kapcsolattartás formája részemről ősalkotómhoz? Hát nem az elismerés az abszolút Alkotónak, a köszönet a létért, a bocsánatkérés a Hozzá méltatlan viselkedésemért, a remény, hogy megbocsát, hogy jó sorsban tart és jó sorsra juttat, hogy
megmutatja magát nekem, hogy eljutok hozzá, hogy kiment minden bajból és bement a maga

életébe...? S ha magyar vagyok, akkor még hozzá tudom mindezekhez tenni, hogy felüdít,
üdévé tesz az örök üdülőben, ahol majd üdvözít, ha átmegyek az üdv-házból, id-házból,
egyházból, az örök házba-hazába!
Budavári, 2003. június 17.
Megvolt Pünkösdkor a Bokorportán is, Adyligeten is a mise, melyen három hónapra
elbúcsúztam azoktól, akik nyáron nem keresnének meg. Akadnak azért ilyenek is, bár én
váltig hívok mindenkit: van húsz fekvőhelyem Budaváriban, közel a Balaton, fizetni sem kell
a szállásért, a templomi prédikációért sem − este hat órakor, stb. Aztán hétfőn este megkapta
bibliai ógörög tanulmányaiért Gyöngy a summa cum laude oklevelet, s kedden hajnali 5, 45kor már oda is hagytuk Városmajort, hogy a népligeti buszpályudvar 6,45-kor Sümeg felé
induló kocsija 8,30-kor lerakjon minket Veszprémben. Ott 9-ig várunk a csatlakozásra, de
nem tétlenkedünk, hanem pazarlunk a piacon: én velőscsontot, Teri kakaóscsigát vesz. A
csiga a reggelink, a velőscsont az ebédünk. A többi kitelik a kertből meg a kamrából. 10,l5kor leszállunk Budaváriban a templom előtt. Nem vitték el sem a templomot, sem az ajtaját.
Nyitjuk kapunkon a biciglizárat, lerakjuk a cuccot, s le a kertbe: mi érik, mit ettek meg a
madarak? Látnivaló: szedni kell a meggyet, mert megaszik a fán.
Meg azért is sietni kell, mert összesen csak egyet tudok lent misézni: ma este hatkor. Öten
is összegyűlünk, s lelkesen prédikálok, mert néznek s figyelnek ám. Holnap délután már
vissza kell utaznom Pestre. Szedjük tehát a meggyet. A feldolgozással könnyű a dolgunk.
Amire nincs időnk-erőnk, megy a hűtőbe. Ami nem fér a hűtőbe, megy a szomszéd Erzsike
nagy hűtőládájába. Meg van egy 25 literes üvegballonunk is. Abba beletörök 10 kiló meggyet.
Öntök hozzá 10 liter vizet meg három-négy kiló cukrot. Átfúrom a ballon műanyagtetejét.
Bele a ballonba egy ugyancsak műanyagcső egyik vége, a másik vége meg egy vízzel teli
edénybe. Lefekszem, alszom egyet, s mire felébredek, pipál ám teljes erővel. A folyamat
tudós leírására nem vállalkozom, mert azt sem a teológián, sem a magyar-német szakon nem
tanították.
Nagyon alkalmas a visszautazás. Meg lehet ebédelni, lehet utána sakkozni, szunyálni.
Felkelve meginni a feketekávét, mert negyednégykor indul Budaváriból a busz Zánkára,
onnan tovább Füredre, Almádiba, majd félhatkor elérjük az M 7-est, s egy óra sem kell már
Budapestig. A Sasadi útnál leszállunk róla, s a 139, 21, 128-as pesti buszjáratok segítségével
nincs hét óra, s már otthon is vagyunk. Vacsorázhatunk, s meghallgatjuk a híreket: mi
csúnyát csináltak a betörők meg az államférfiak. Hát érdemes autót tartani? Egy kicsit
gyorsabban teszi meg az utat, de a buszon lehet útközben olvasni is Autót vezetés közben meg
nem ajánlatos. Nem érdemes autót tartani. De ha érdemes volna is, se két millióm, se jogsim,
se pénzem benzinre, fenntartásra. Mit kell az olyan emberrel csinálni, akinek a 21. században
még jogsija sincs? Szépen eltemetni, vagy kitömni a múzeum számára: ilyen is volt még.
De mért kellett ezt a két ingyenutazást beiktatni? Mert van a Volánnak járata? Csak azért
lehetett s kellett fel- s leutazni, mert be volt írva a naptáramban, hogy csütörtökön hajnali
6,25-kor felkapucsönget hozzám a Városmajorban Bajnok Laci, hogy vigyen Tokajba. Két
autóval mentünk. A másikat Laci menye, Orsolya vezette. A KV, a Bokor választott
KépViselete, ment Tokajba, hogy helyszínen állapodjék meg a az idei nagytábor hogyan s
miként bonyolításáról. S mit kerestem én ott? Felajánlották, hogy elvisznek, mert részletesen
válaszoltam kérdőívükre s kifejtettem ott egyet és mást az imádságprogram tekintetében.
Gyere hát, és képviseld, amit írtál! Mentem, mert vitt Bajnok Laci. Mire innen-onnan
összeszedtük az utasokat, s elértük az M 3-at, 8 óra lehetett már. Onnét aztán egyenes volt az
út Miskolcig. De be kellett menni a város szívébe, hogy Szerencs s Tokaj felé fordulhassunk.
Itt nincs körgyűrű, mint Veszprémben − Körmend, Győr, Fehérvár, Almádi, Füred s Tapolca
felé letéréssel. Ott voltunk azért tíz után valamivel.

Huszonöt éve volt Tokajban egy nagy Bokor-nyaralás: amikor még nagyjából mindenki
ismert mindenkit. Még Halász Bandit is el tudtuk csalni magunkkal. Margiték vizes összeköttetéseit használtuk fel a szállásszerzésre. Mintha napközben egy nagy hajón tanyáztunk
volna. Csónakáztunk is. Áradt a Tisza. Egyszer csak motorcsónakkal tudtak kimenteni
bennünket az árból. A 70-es évek végefelé lehetett. Az ismételt káptalanfüredi és sikondai
nyaralások után. A következő években Márta készülő csopaki villarészletében nyaraltunk,
majd Bogláron Póréknál. Aztán a Szigetközben egy gátőrházban, s 85-ben már Budaváriban, s
azóta is.
Tokaj nagyon sokat szépült azóta, hogy ott nyaraltunk.. Kiss Imréék házához mentünk.
Balogh Laciékkal, Orbán Józsiékkal együtt ők alkotják − a „keleti szél” nevű közösséget. Ők
az idei táborrendezők. Imrééknek hat vagy hét gyerekük van. A legnagyobb közülük
érettségizőfélben. Imre körzeti orvos. Kati meg főállású anya. A Tisza-gát mellett laknak. Ha
felmászunk a gátra, házuk előtt folyik a Tisza. (Ha nem mászunk, akkor is, de nem látjuk!)
Fölmásztunk. Meg is fürödtünk ebéd után. 25 Celsius fokú volt a víz. De megérkezés után
előbb még a város szélére hajtottunk a rekkenő nyárban. Egy bentlakásos szakiskolába. Ott
lesz az idei nagytábor. Mindent megnéztünk. Aztán hazamentünk. Terített asztal, meg
bogrács várt bennünket pörkölttel, meg sült tészta, meg gyümölcs, meg jó bor, meg fekete. A
népes társaságban senki sem dohányzott. Uram Isten, ha nem segítettél volna másfél éve
leszokni a „káros szenvedélyről”, megint szégyellhettem volna magamat! De jó, hogy
túljutottam (túljuttattál) ezen! Ezek után megtárgyaltuk a megtárgyalandókat, majd
megfürödtünk a Tiszában. S utána hazajöttünk? Még nem.
Imrétől értékes felvilágosításokat kaptunk a vasútállomással szemben levő pincesorról.
Szerémségről van elnevezve. Hogy kerül ide a Szerémség? Úgy, hogy a középkorban még
nem a tokaji bor volt a magyar borok eleje, hanem az, ami a Duna alatt a Fruska Gora déli
lejtőin termett − a szerémségi bor. Szent István még nem is tudott róla, de későbbi királyaink
közelesen megalapítják a szerémi püspökséget… Azért is, hogy legyenek, akik értékeljék az
értékelendőket: a hegy levét is. Nos, amikor a török becsapások kipucolták a magyart a
délvidékről, a szerémségi szőlőgazdák, hajóra ültek, s feljöttek a Tiszán. Megálltak a tokaji
hegyek lábánál, s azt gondolták, ezek is lesznek olyan jók, mint a Fruska Gorai hegyei.
Lettek. Szóval róluk van elnevezve a pincesor. S Imre megmondta, hogy mely picékbe
érdemes benézni. Asztalok, székek, hordók – tán száz méternyire is − befúrva a hegy
közepébe. Le lehetett ülni, s kóstolgatni a szárazat meg a nemszárazat s a többit. Megtettük.
Meg is pakoltuk magunkat. Szerényen. Azok is, akik a volán mellett ültek s nem kóstolhattak,
meg azok is, akik egy kicsit távolabb ültek és kóstolhattak. Hogy lesz ez a nagytábor alatt?
Drótkerítés? Kijárási tilalom? Vagy elég lesz a nemes önfegyelem? Majd meglátjuk, milyen
intézkedések lesznek szükségesek, hogy a megállapított programot el ne mossa borkóstolás.
Visszafelé Bisztrai Gyuri ült a volán mellett. Részletesen megtárgyaltuk a két hét múlva
kezdődő Közös dolgaink-féle bokorligeti-budavári lelkigyakorlat minden csínját-bínját. Hogy
tartalmilag s formailag minden hogyan s miként legyen! Majd szólok róla, mi valósult meg
belőle. Tizenegy múlt, amikor kirakott a Szamos utca sarkán a kocsijából, s én igyekeztem
aludni a 18 órás műszak után, mert másnapra sem számíthattam korábbi lefekvésre. Mért, mi
volt másnap? Péntek, s én már hetekkel korábban abban állapodtam meg Püski Sándorral,
hogy dedikálom Vörösmarty-téri sátra előtt a Napló második kötetét, mely megjelenik a
könyvnapra. Délután kettőtől háromig. Olyan érdeklődés fogadta könyvem, hogy ebben az
órában egy árva lélek sem igényelte dedikálásomat. Háromkor kereket oldottam, s a
földalattival áttettem székhelyem az Oktogonra. Oda miért? Mert Bisztrai Lacinak aznap van
Vácott a gyémántmiséje, s Péter Pesten dolgozik, de Vácott lakik, s már régen megbeszéltük,
hogy ez alkalommal elvisz Vácra, s legalább körülnézek az ő háza táján is, miután már
legalább második, ha nem harmadik éve barátkozunk egymással.

Városmajor, 2003. június 18.
Ki az a Bisztrai Laci? Hát a Bisztrai Gyuri nagybátyja. A Gyurit meg a Bokorban ismeri,
aki holt és eleven. Lacit én akkor ismertem meg, amikor nem is tudtam még, hogy Gyuri is
van a világon. Laci Halász Bandinak volt a barátja. Mind a ketten váci egyházmegyés papok.
Valamikor a hatvanas évek közepén hívta meg egyszer Bandi őt Pécelre, amikor én is ott
voltam nála. Lecsaptam a zsákmányra. Akkor írtam a KIO-t. Ami ma minden Bokor-tagnak a
könyökén jön ki, akkor még számomra is újdonság volt. S mondtam sorban a nagy
feltalálásokat: nem szabad háborúzni, nem lehetünk gazdagok, s a többit. Lacinál nem
működtek a teológiai reflexek: nem mondta, hogy na, na, azért disztingválnunk kell. Hanem
igent mondott mindenre, amit csak mondtam. Én meg csak felálltam, odamentem hozzá, és
testvérként átöleltem ezt az életemben először látott papot. Ekkor szólalt meg Halász Bandi:
Na, Lacikám, szentté vagy avatva!
Gyurit néhány évvel később ismertem meg, 1972-ben. Akkor volt volt az első B-lelkigyakorlat. Ez olyan négy nap volt, amelyben minden félnapon más elmélkedett, s más tartott
előadást. Hivatalos volt rá három közösség, a legkorábban alakult közösségek (egy papi, egy
öreg, meg egy fiatal) tagjai. Az átlagéletkor a papoknál közelítette a 45. évet, az öregek 40
évesek voltak (a Bokor első nemzedéke: debreceniek, pestiek), a fiatalok meg 25 év alatt. Azt
hiszem, 17-en voltunk összesen. Alsószentivánban voltunk − Dombi Feri plébániáján. Gyuri
tudott erről, akkor már az Alsószentivánra hivatalos egyik csoportvezető fiatalnak a
közösségébe járt. A lelkigyakorlat előtt Gyuri Törtelen volt, nagybátyja plébániáján. Laci volt
már Bokor-lgyon az előző évben, s úgy gondolta, hogy az ideit kihagyhatja. Gyuri mást
gondolt. Azt, hogy felültette nagybátyját maga mögé a motorbiciglijére, s elhozta őt a Tiszán,
Dunán keresztül az alsószentiváni lelkigyakorlatra. Lacinak örültünk, s a sofőrt sem zavartuk
el. Így lett aztán Gyuri sofőr-jogon részese a Bokor első B-lelkigyakorlatának.
Be volt írva noteszomban, hogy 13-án 18 órakor Bisztrai Laci gyémántmiséje Vácott a
fehéreknél. Veresegyházának kerülünk, mert valami karambol volt a M 2-esen, de azért 17 óra
előtt megérkezünk, s ismerkedem Péter házával, Ildikóval, akit Rozináék esküvőjén láttam
először. Hat előtt kocsiba ülünk, s megyünk a fehérekhez. Törökdúlás, reformáció ellenére
még mindig a fehérek temploma a középkorból megmaradt romok helyén épült templom,
pedig nem láttak már (fehér-kámzsájú) domonkost a váciak egy félévezred óta. Félhétig
Mária-ájtatosság, aztán a gyémántmise. Más volt, mint az enyém. Mi volt más? Pap- s férfiközpontú volt. Volt a szentély − tele férfival. S volt a templomhajó − tele nővel; férfi csak
mutatóba. Balra előttem a második padban Marci és Éva ül, a Gyombolaiak. Mint ősváci jut
szóhoz a hét gyermekes s tizenegynéhány unokás család férfi-tagja, Marci, s köszönti az
egykori váci káplánt, Laci bácsit. Szól róla valamikori káplánja, aki segíti az oltárnál (meg
másutt is) a már nehezen mozgó gyémántmisést. Szól a plébános, s szól végül őmaga is.
Lendületesen, testi elesettségét meghazudtoló fiatalos erővel hangjában. Mise után
bemegyünk a sekrestyébe. Ha már a Vörösmarty téren nem dedikálhattam, adok az új
Naplóból egy dedikált példányt Lacinak. Ott van Éva s Marci is. Marcit elsodorják. Éva
szomorúan mondja, hogy nem tudnak Tokajba jönni, s arról is beszámol, hogy folytatódik az
ünneplés a plébánián. Vacsorával, amelyre természetesen Marci is hivatalos, és természetesen
Éva nélkül. A nők jók közönségnek is. Az iparosok a férfiak. Meddig lesz ez még így? Isten
felesben dolgozott: egy nő, egy férfi. A Bokor arra is lett, hogy ezt ne engedje feledni. A nők
nem csinálnak forradalmat. Az igazi nők. Van hasznosabb feladatuk: életet adnak.
Mise után hazamentünk. Kaptam gersli levest. A gersli magyarul árpagyöngy, azaz
étkezésre használt, hántolt árpa. Igazán ehető volt, de én féltem tőle. Emlékszem a húszas
évekből egy országos képviselőválasztásra. A pártok akkor is vívták a maguk plakátháborújukat. Az ellenzéket a szociáldemokraták adták. A keresztény és nemzeti szellemű
kormánypárt így riogatta tőlük a választókat: Akarsz tököt, gerslit? Szavazz a szociáldemok-

rata pártra. Sokat változott nyolcvan év alatt minden. Ma már vannak életmód- és ételmódtáborok is, amelyek dicsérik a növényi táplálkozást. De akkor még csak a hús számított ehető
ételnek. Jelenet: nagy húsos-tál az asztalon. Matyi papáját kínálják kenyérrel. Mire ő a tál felé
bökve tekintetével − kérdi: Minek, ha van ennivaló is? Tök és gersli nem számítottak emberi
ennivalónak. Akkoriban tök és gersli a nyomorúságot jelentette. Gondolok József Attila
soraira:
Mondd, mit érlel annak a sorsa, / ki családjáért dolgozik;
veszekszenek: kié a torzsa / és csak a nagylány néz mozit;
A nő mindig moss − lucsok holtja − / szájíze mint a főzelék…
Milyen a nem ilyen szájíz? Mint a Pick szalámi-íz? Ettem és ittam, amit kaptam meg
bírtam. Dögmeleg volt. Minden jószándékom ellenére háromszor is elfogadtam a fagylalttal
kínálást.
Este átjött Domin Károly a feleségével. Ők is kaptak a gersli levesből. Jobban dicsérték,
mint én. Károly egyébként művész, s most csinálja a kisplasztikákat a hat papokról, akik
ellenállók voltak a váci egyházmegyében. Péter barátom buzgólkodása folytán lesz is az őszre
ebből kiállítás Vácott valahol. Somogyi Győző fogja dicsérni a művészi megoldásokat,
magam az eszmei mondanivalót. De a vacsorán nem erről folyt a szó, hanem egyebekről.
Többek között egy keresztútról. Ennek pedig az az oka, hogy Budaváriban a templom ilyet
még nem látott, s én arra akarnám Károlyt rávenni, hogy csináljon egy keresztutat, s ékesítse
az öreg templomot 14 stáció Jézusunk szenvedéseiről. Már küldtem Károlynak egy szöveget
arról, hogy mi fán terem a keresztút. Most következik, hogy elküldjem Feszty Masa
keresztútját. Majd megkérem Pétert: vigye már körbe Károlyt a váci templomokban, hogy
lássa az eddigi megoldásokat. S a végén megszületik majd Károly keresztútja. S ha
megszületik, olyan avatás rittyentünk a budavári templomban, amilyen ott még nem volt.
Aztán lassan féltizenegy lett, Péter megszánt, s hazarepített a Városmajorba, s ment haza
Vácra. Másnap megtelefonálta, hogy Károlyék kitartottak: megvárták, míg hazaért.
Másnap már nem mentem a Mátyás templom elé a Várban a Püski sátorba könyvemet
dedikálni. Le is szólított még azon a napon a szomszédban lakó kedves fogorvos-házaspár, s
dedikálok a kerítés mellett. Kérnek is valamit. Házat építenek, s az orvosok védőszentjéről,
Szent Lukácsról szeretnének képet, hogy kitegyék házuk falára. Nem láttam még Szent
Lukácsról képet. Nem is hallottam még hazánkban templomról, melynek Szent Lukács lenne
a pátrónusa. De hát mégiscsak a négy evangélista egyike ő. Találok is egy ikónokból
összeállított naptárt, s az egyik kép négy sarkában ott a négy evangélista, de mintha ugyanaz
volna mind a négy kép − s a rápingált feliratok elmosódottak, s nem is tudom kivenni, hogy
melyik a Lukács. Nem is Budapesten kell az ilyesmit találni, hanem hol? Baján! Baján?
Bizony ott..., majd elmondom, ha odaérek a naptárban.
A hónap közepén végre elkezdődnek a nyári, a budavári szentmisék, a hétköznapiak is.
Az év többi részében Budán vagyok, s ott hétköznap nem templomban misézek. Egyik nap
hatan voltunk. Mondtam is mise után, hogy ez országos csúcs. Harminc ember lakik a faluban, s húsz százalék hétköznapi misehallgató. Volt úgy is, hogy még többen voltunk. Amikor
Rozinát és Gyurit áthozták Szepezdről. Minapi esküvőjük tanúi hozták át őket két kis
legénnyel. Nem a kezükben, de egy autóban. Nem tudom rekonstruálni, hogy miről prédikáltam. Az autósok hazamentek, Rozináék ott maradtak. Nem támadták meg, amiket
mondtam. Vacsora után így felajánlottam, hogy bridzsezzünk. Nem igazi Bokor-tagok még:
azt mondták, hogy nem tudnak bridzsezni. De beszélgetni azért tudtunk velük − vacsora után.
De azt is abba hagytuk 10 után, s felmentek a tetőtérbe. Rozina félt a nyestektől, de ennek
ellenére aludtak vagy tizenkét órát egyfolytában. Reggelizés után beálltak meggyet szedni,
feldolgozni. Együtt jöttünk fel délután a hévízi busszal.

Városmajor, 2003. június 23.
Mért jöttem fel, mert 21-én volt Emil aranymiséje. Az első, a dunaparti piarista kápolnai.
Ahány magyar piarista van, talán mind ott volt. De én most csak az utódról akarok szólni, aki
fekete bajuszával-szakállával az oltárnál Emiltől jobbra állt, s mondta az ünnepi
szentbeszédet. A tavaszi káptalanon őt választotta meg rendtartományunk négy évre főnökünknek, A minap lesz 39 éves! Kétszer harminckilenc az hetvennyolc, magam pedig a 85.
évet taposom. Mondott valamit beszédében ez az inkább unokám-, mint fiam-korú ember?
Kettőt is. Az egyház casta meretrix (szent szajha) − ez az egyik. S a másik: Emil tudott ezen
nem megbotránkozni. Ide kellene írnom az egész beszédet, de nem kértem engedélyt rá, majd
inkább csak idézek belőle:
... a felhasznált-kihasznált kereszt..., amelyet az egyház a maga evilági céljai érdekében kihasznál, amellyel önmaga védelmét, saját hatalmi pozícióit fedezi. A kép másik
eleme pedig egy ember, aki ez előtt a kihasznált kereszt előtt tiszteletet tesz, hódolattal köszönti, és ezzel a gesztusával mintegy kitépi a rácsból és a kihasználtságból. Emil bá’ életének
nagy részét egy olyan egyházban élte le, amely önmaga védelmére, intézményes − evilági
túlélésére vigyázott, s közben az embereken, saját papjain átlépett; félreállította őket, ha nem
illeszkedtek céljaihoz; elviselte, ha az államhatalom bebörtönzi és megkínozza őket. Emil bá’
boldog, mert soha nem botránkozott meg ezen az egyházon. Az én emlékképecském mögött is
fölsejlik... egy olyan egyházkép, amelyről Hans Urs von Balthasar írt egyik tanulmányában,
amelynek a címe Die heilige Hure... az atyáktól vett merész paradox kifejezés: casta meretrix
– szent szajha... „Hogy az egyháznak vértanúi vannak, hogy az ártatlanoknak üldöztetéstől
vagy betegségtől kell szenvedniük, azt – ha nagyon kell – még megértjük. Az azonban, hogy
Krisztus Menyasszonya, akit ő kiválasztott arra, hogy szent és tiszta legyen, minden ránc és
szeplő nélkül; s arra, hogy az embereket tisztaságban és szentségben fiákká fogadja; az, hogy
ez az egyház a bűn teste legyen, szégyenfoltot viseljen, olyan kicsinyesség és kifordultság
jellemezze, hogy még hiteles megnyilvánulásaiban is jelentkezzék erkölcsi nyomora − ez
felfoghatatlan. Pedig így van. Krisztus szent misztikus teste olyan test, amelyben munkálkodik
a megváltás, de még nem fejeződött be; amelyben tehát a bűn mindig jelen van és működik. Az
egyház bűnösökből áll; imádságuk a bűnösök imádsága: ’Bocsásd meg vétkeinket, amint mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj értünk,
bűnösökért! Meretrix az egyház, akit Krisztus szeretete és hűsége megtisztít és megszentel.
Olyanokon keresztül tisztítja és szenteli meg menyasszonyát, akik casta meretrixnek fogadják
el az egyházat. Olyanokon keresztül, akik bűnösnek ismerik el magukat; akik valóban
közösséget és rokonságot éreznek a többi bűnös emberrel. Akik nem vetik meg az egyház
vezetőit még akkor sem, ha azok bűnös módon együttműködnek a hatalommal...
A mise után az ünnepi szónok ott falatozott a folyosó egyik asztalánál. Odamentem hozzá,
hogy elkérjem beszédének szöveget. Ő pedig bemutatott édesanyjának. Szeretem a papi
édesanyákat jól megnézni. Emilét is megnéztem. Közel hatvan éve a fogadó órákon, aztán
később is. Józsi édesanyjának szemében áhítatot és tiszteletet láttam. Pár nap múltán fia
megküldte beszédét drótpostán. Még nem írtam neki róla, de formálódik már valami bennem.
Ez:
Az a jelentős, hogy piarista tartományfőnökként elmondtad, amit elmondtál, s ezzel − ha
jól ítélem meg − tettél egy nyilvános és talán nem agyonhallgatható, nem jelentéktelen lépést
a hazai egyháztörténet utóbbi, lassan félszázadának értelmezésére. Ez akkor is kiemelkedő
jelentőségű és egy már elég régi mulasztás jóvátenni akarása, ha értelmezéseddel sem az
olyan-amilyen múlt örökösei-hordozói, sem annak áldozatai nem tudnának egyetérteni. Az
örökösök-hordozók − remélhetőleg − majd elmondják a maguk véleményét. Én csak azok
részéről tudok s kívánok szavaidhoz hozzászólni, akiken az egyház, a hordozók-örökösök
átléptek.

Mindenek előtt szeretném summázni, hogy hogyan értem beszédedet. Így: Nagyon
sajnálatos, hogy az egyháznak, azaz Krisztus szent misztikus testének képviselői teljesítik a
hatalom kívánságait. De tény, mert a szent misztikus test szóban forgó tagjaiban a bűn még
jelen van, és működik, hiszen az egyház bűnösökből áll, s csak attól szent a test, hogy az Isten
is alkotja, nem pedig az emberi tagok cselekedeteinek következtében. Mindazonáltal a
megváltásnak be kell fejeződnie, s akkor majd már mi sem leszünk bűnösök, s az egyház
nemcsak annak erejében lesz szent, hogy az Isten, Jézus, az egyház feje szent, hanem annak
erejében is, hogy mi, a tagok is szentek leszünk.
Hivő kommunisták is így beszéltek a Pártról. A Pártnak semmi köze azokhoz, akik
visszaélnek a Párt szent céljaival. A Párt meg akarja menteni az emberiséget. A Párt az
abszolút igazságot képviseli. A Párt az abszolút erkölcs alapján áll. A Párt megkérdőjelezhetetlen. Akkor is, ha nagyon sok, vagy majd minden tagja csirkefogó, cinikus és hitetlen
gazember. Akkor is! Ugyanez a képlet a miénk-tiéd is. Igaz-e? Ha igaz, igaz az övék is. Ha
téves, téves az övék is. Én azt hiszem, hogy téves mind a kettőnkké. Megpróbálom kifejteni,
hogy miért.
Az ember, ha őrült sár is, de istenarcú lény! Az ember, ha ateista is, álmodhatja az Isten
álmait. Az ember szépbe szőtt hitét nem lehet elvenni az embertől. Az ember istenülő lény. S
bármely emberi társaság átélheti az embernek ezt az eredendő nemességét, ha tetszik:
istengyermekségét. Hogy mi elképzeljük a magunk emberi társaságáról ezt az eredendő
nemességet, ez is érthető. Csak az nem érthető, ha ezt kizárólagossá tesszük: mi vagyunk az
egyetlen társasága a történelemnek, amellyel Isten hivatalból azonosítja magát... mert mi
vagyunk az ortodoxia. Ezt gondolják a pravoszlávok, a mohamedánok, a mindenkori hivő
politikai megváltók is magukról. Ezt az általad idézett neves szerzők is. Ezt az elfogultságot
abba kell hagyni. S ha abbahagyjuk, akkor azonos talajra kerülünk. Akkor nem magunk
akasztjuk a magunk nyakába az olimpiai aranyérmet. És mások sem. S akkor, aki a hatalmat
lelkiismerete ellenére kiszolgálja, az szajha. S nem szent akkor sem, ha ezt a kiszolgálást
muzlimként, katolikusként, pravoszlávként, vagy párttagként végzi.
Jézus jobbnak tartotta magát ellenfeleinél! Azok prófétagyilkosok, ő az áldozatuk, akit
nem is lehet megvádolni a bűnről! A Tizenkettő jobbnak tartotta magát a gazdag ifjúnál: Mi
mindenünket elhagytuk… − mondták, s Jézus nem tolta le őket szavukért. Vagy szent, vagy
szajha! A szent szajha − ez ellentmondás! Vagy bűnös, vagy bűnbánó. S a bűnbánó − a szent!
Jézus valakiken keresztül tisztítja meg egyházát − mondod. Azokon keresztül, akik ezt az
ellenmondást (szent szajha) az egyházra is vonatkoztatják; akik közösségben vannak a többi
bűnös emberrel; akik nem vetik meg a hatalommal együttműködő egyházi vezetőket; akik
Jézus megbocsátó üzenetét hirdetik; akik hordoznak egy titkot: azt, hogy csak akkor van
megbocsátás a bűnösök számára, ha megbocsátanak nekik azok, aki ellen vétkeztek. A
megbocsátás erejében nincs megtisztulás. Kaifást nem tisztult meg Jézus kereszten mondott
szava erejében! Csak a bűnbánatuk erejében van tisztulás! Metanoia nélkül nincs Isten
Országa, csak a Sátáné! Ha a bűnbánat s a bocsánatkérés megvan, akkor lesz szent a valaha
szajha! Akkor is, ha valaki megkeményíti a szívét, és hiába kérnek tőle bocsánatot, s az nem
bocsát meg. Akkor is. Mert ha megbántam a vétkem, nem vagyok többé vétkes. Akik Jézustól
tanultak, biztosan meg is bocsátanak nekem.
Ha a bűnüket meg nem valló bűnösökkel trafikálok azon az alapon, hogy nem vetek meg
senkit, akkor ennek a trafikálásnak bizony nincs megtisztító szerepe! Nincs bizony. Egészen
más következménye van. Azért, mert csak a bűnüket meg nem vallás, a magatartásukat
kifogástalan viselkedésnek tekintés és megvallás alapján hajlandók elfogadni trafikáló
szándékaimat. Ezért aztán ez a tafikálás nem a bűnüket meg nem valló bűnösökben hoz létre
változást, hanem a trafikálóban. Minőt? Elkezd azonosulni a bűnüket meg nem valló
bűnösökkel. Elkezd úgy gondolkodni a bűnösök által elintézett Jézus-követőkről, mint az
elintézők. Fájdalmas tapasztalat ez. De tapasztalat! Beszennyező szerepe van a trafikálásnak.

A trafikálót beszennyezőt. Tudja ezt a közmondás is: Madarat tolláról, embert barátjáról
ismerni meg.
Városmajor, 2003. június 24.
Harmadnapra volt Babuci temetése. Amije volt, a Hazai rászorulók alapítványának javára
hagyta, s lelkiatyjának, Kovács Lacinak azt mondta, hogy Gyurival együtt temessetek el
szépen. Megosztottuk a feladatot. Laci végezte a temetési szertartást a rákoskereszúri
köztemetőben, én mondtam a rekviemet érte a piaristák Mikszáth-téri kápolnájában. Az utolsó
hónapokban Babuci Margitot kérte meg ügyei intézésére, én meg megkértem Margitot, hogy
tartozzék bele ebbe még a temetésének intézése is. Margit mindent elintézett, én csak a particédula szövegét fogalmaztam. Köszönöm mindenkinek, aki segítségünkre volt. Laci szövege
olyan szuper volt, hogy hozza majd a Koinónia. A rekviemnek pedig az volt az érdekessége,
hogy a lelépő piarista tartományfőnök, Emil volt a ministránsom, s a helyébe lépő
tartományfőnök, Urbán Józsi is ott ült a padsorokban és együtt áldozott a testvérekkel. A mise
után elálltam a kápolna ajtaját, s aki haza akart menni, csak testemen keresztül tudta elhagyni
a színhelyet. Így mindenkivel ejthettem pár szót. Magán a rekviemen pedig ezt mondtam:
Kamilla nővérem hazaérkezett. Délután ötkor még annyit mondott Terinek, hogy Terikém, menj haza, mert fáraszt a beszélgetés. Aztán 8,30-kor már lecsuklott a feje, és otthon
volt. Otthon. Így tudja ezt az ember, akár Kháron ladikja viszi őt át a túlsó partra, akár Jézus
gondoskodik az átszállításról. Jézus, aki mikor kilehelte a lelkét, s a Golgota keresztjén
lebukott az ő feje is, akkor előrement, hogy helyet készítsen nekünk… immár Babucinak is.
Ez utóbbit János evangélista írta le. A szinoptikusok nem tudnak Jézusnak e mondatáról.
Húsz-harminc évvel fiatalabban írták evangéliumukat. De amikorra János megírja a magáét,
úgy a 100. év körül pereg már akkor a naptár, az evangélista benne van már az időben:
nyolcvan és kilencven között lehet, és talán ezért is sűrűbben gondol az odaátra. Nemcsak az
idelenti feladatokra, tennivalókra, gondokra. Idővel ezek az idelentiek másodlagossá válnak,
az ember megfárad, hazaküldi látogatóját, hogy leeshessék a feje, befejezhessen valamit, s
hazataláljon.
Nem számítottam − talán így s mondhatom: nem számítottunk − közeli halálára. Engem
amolyan villámcsapásként ért, ami közvetlen közelemben csap le. Megviselt. El is kellett
mennem a házi orvosomhoz, mert sehogy sem éreztem magam. A doktornő megvizsgált.
Mindent rendben talált. Valami lelki oka van − mondta. Magamfajta öreg embernek rokonai,
barátai, ismerősei már sűrűn mennek elfele, de Babuci halála másképpen hatott rám. Miért?
Mert ő volt gyerekkoromnak a testvére, hiába lettünk később heten. Livi első gimnazista volt,
amikor én már nyolcadikos, érettségizős nagydiák vagyok. A három fiúnak, öcséimnek
nagyobbára már reverendás emlékeik vannak rólam, s a hetedik, a Marcsuka már a
Gyurkának az a húga volt − ahogyan emlegették régmeghalt rendi kurzustársaim − aki a
noviciátusban született. Nem is tudtam, hogy lesz hetedik Bulányi gyerek is, de ’36
karácsonyán meglátogathattak Vácott a szüleim, s Babuci is velük jött, s titokban odasúgta
nekem: Gyuri, kistestvérünk lesz. S mire letelt a noviciátus éve, és hazamehettem látogatóba,
már megvolt a két hónapos kisbaba, Marcsuka. Ha élne, már 67 éves lenne.
Szüleim még a békében születtek. Így hallottam a szót nagyszüleimtől is, akiknek a kiegyezés táján, után indult az életük. Békének nevezték azt a bő félszázadot, azt a csaknem
hetven évet, amely elválasztotta a 48-as szabadságharcot az első világháborútól. Mi már
Babucival ugyan e háború harcai alatt születtünk, de valahogy még békebeli gyerekeknek
számítottunk. Még a Vas megyei Pöszönyben, a történelmi Magyarország burgenlandi,
várvidéki részében, falujában nyaraltunk, amíg élt keresztmama, náluk. Apám megtérése után,
a 20-as évek első felében, Babucival már buzgó misézéseket rendeztem (már akkor kibuktak
belőlem az eretnek hajlamok): olvasni még egyikünk sem igen tudott, de egy vastag könyv
előtt csináltuk a hókuszpókuszt, karunkat kitártuk, összecsuktuk, felálltunk meg letérdeltünk.

Fiú lévén, természetesen csak én lehettem a pap, s Babuci, a lány, csak ministrálhatott
nekem. Elsőszülöttsége ide, meg oda − nem számít. Nincs még vatikáni zsinat, nincs még
nőkre is kiterjesztett egyetemes papság. Nincs még bokorbeli egyházrend sem, melyben −
Uram bocsá’ − a nők is lehetnek csoportvezetők. Én voltam a pap, ő ministrált. Időnként
elunta a kötelező térdelést, s én, a pap maradtam térden állva. Anyuka szólt is: Micsoda mise
ez, melyben a ministráns áll, s a pap térdel? Ilyen emlékeim rakásra vannak, s ezért mondom,
hogy ő volt nyolcvan éve a testvérem, a kortárs. Ha valakivel játszani akartam, csak ővele
játszhattam. A békebeli minőséget jelzi, hogy 85 évesen ment el, s magam is ezt az évet
taposom már, míg fiatalabb testvéreink közül már csak ketten élnek. Unokatestvéreink is már
mind odaát vannak, s ha mi hárman is elmegyünk, a nyári nagycsaládi találkozókról végleg
kikopik a harmadik nemzedék. Kik alkotják családi találkozóink harmadik nemzedékét? Az
elsőt − a kiegyezés korában született nagyszüleink, a másodikat a még a 19. század 90-es
éveiben világra érkezett szüleink nemzedéke, a harmadikat meg mimagunk, hárman. Hogy is
mondta Nagy Lajos királyunk az öreg Toldi halálos ágyánál?
Hajt az idő, nem vár: elhalunk mi vének,
Csak híre marad fenn karunk erejének:
Más öltőbeli nép. Más ivadék nő fel…
Melyik ez a más? A nyomunkban levő negyedik, meg ötödik, meg hatodik nemzedékek.
De azért e Requiem, e halottat búcsúztató szertartás még sem családi visszaemlékezési
alkalom csupán, hanem egyfelől egy életút földi lezárulása, s másfelől ez életút földön, téren,
időn kívüli, alapjaiban más − egyetlen szóval kifejezve −, transzcendens folytatásának a
kezdete is. S most megszólal a kis ördög: A lezárulásról tudunk, láttuk a hamvakat tartalmazó
urnát. De ne prédikálj már e folytatásról, hiszen semmit sem tudhatsz az odaátról, amiről
beszélni készülnél. A kisördögnek igaza van. De ennek a kisördögnek Arany János azért már
valamit válaszolt. Ezt:
Ami annyi szívbe oltva / Élt világ kezdete olta;
Mit remélt a hindu, párz; / Amért lángolt annyi oltár,
Zengett Szionon a zsoltár: / Hogy nem addig tart az élet,
Míg alant a testbe’ jársz; Hanem egykor újra éled…
Lesz idő, hogy visszatérhet / Régi nemes alakjába,
Megtisztulva, szabadon; / Vagy a „boldogok szigetjén”,
Mint hívé a boldog hellén, / Vagy az üdvezültek helyén,
Mint reméli a keresztyén, / Lesz dicsőebb folytatása:
Én ezt meg nem tagadom − Mit hisz a tudós? ő lássa.
A hindu, a párz, Sion népe, a hellén, a keresztyén mind gondolt és énekelt valamit az
odaáti folytatásról, ahonnan − a Hamletben Shakespearnak igaza van − még nem tért meg
utazó. Mit vallok, mit remélek, mit gondolok én az elődök, e nagy kultúrák nyomában kicsiny
és késő, 21. századi magyarként? Én csak azt, amit Jézus felfedezett, aki nem Úrnak, hanem
Atyának, Apának, Apukának szólította az Istent. Az apa meg olyan valaki, akinek gyereke
van. Én csak azt gondolom, hogy miután Babucinak a feje május 31-én este félkilenckor előre
esett, ebben a pillanatban ő nem úrral, hanem apával találkozott.
A jövő hónapban 86 éve lesz, hogy édesapánk szabadságot kapott az orosz frontról, ahol a
földalatti erők készültek (1917-et írunk ekkor már) a nagy októberi forradalomra.
Szabadságot kapott, s hazajöhetett, és kézbe vehette első szülött gyermekét, Kamillát és
gyönyörködött benne. Gyönyörködött, mert apa volt. S május 31-én este félkilenckor is
létrejött egy találkozás, amelyet én csak úgy tudok elképzelni, hogy ez alkalommal Babuci
gyönyörködött abban az Istenben, akit végre megláthatott. Szent Pál fogalmazása szerint nem
tükör által, nem homályban, hanem színről színre látta meg az Istent; az ő saját és a mi saját
Istenünket. Azt hiszem, hogy az a pillanat, amelyben találkozunk Vele, a mi gyönyörködésünk pillanata. Azért gyönyörködünk, mert azzal találkozunk, aki bennünket megért.

Miért ért meg? Azért, mert ez az Apa az Abszolútum: az Alkotó, a Teremtő, aki jól tudja −
mit? −, hogy nincs módja Abszolútumot, Istent teremtenie, hanem csak relatívumot, csak
embert. Jól tudja, hogy az ember nem Abszolútum, az ember nem tökéletes. Nem tökéletes, de
magában hordja a lebírhatatlan vágyat, hogy tökéletes legyen.
Testvéreim! Ezért tudjuk mindannyian igazolni magunkat. Mikor akartunk mi rosszak
lenni? Nem mindig a legjobbat akartuk kihozni magunkból? Sikerült? Néha. De sohasem
adjuk fel, hogy jó kislányok és jó kisfiúk akarunk lenni. Soha. Ezért mondjuk minden
szentmisénk elején: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Nem hazugságból, hanem a
szív teljes törődöttségével. A találkozás pillanatában az Isten ránk néz, s ebben a pillantásban
ez van: Ismerlek Téged, hiszen én hoztalak létre, és magamból csináltalak. Magamból, aki
Isten és szükségképpen jó meg tökéletes vagyok. Jóra és tökéletesre vágyódónak
teremtettelek. Ezért akartál mindig jó lenni. Ezért fájt a szíved, amikor nem tudtál jó lenni,
csak szerettél volna.
S amikor meghallod a hangját, s látod a szemét, akkor odaejted a fejed a szívére, és tudod,
hogy véglegesen hazaértél. S aztán találkozol földi apáddal, anyáddal, s mindazokkal, akiket
ismertél-szerettél és előtted érkeztek meg oda, ahova te csak most futottál be. S aztán
valakitől majd megkapod a beosztásod, mert munkásság az élet sója, romlástól mely megóvja.
Legalább is én nagyon bánatos volnék, ha odaát nem volna mit csinálni. De ettől nem kell
félni, mert Jézusnak van egy kijelentése: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, s én is
munkálkodom. S ahol a főnök dolgozik, a beosztottak sem heverhetnek.
Ilyen egyszerű ez a váltás? Ilyen magától értődő ez az odaáti folytatás? Testvéreim, én azt
hiszem, hogy Isten világában minden egyszerű. Jónak kell lennünk. Osztoznunk kell. Nem
lehetnek kiváltságaink. Nekem is be kell érnem az egy dénárral. Ez a rend az Isten világából
való. Ilyen az Isten világa. Ez az odaáti rend. Ettől jó annak, aki odajut. Ennek örül, akinek az
ilyen tetszik. Amen.
Városmajor, 2003. július 4.
Másnap, június 25-én kezdődött a Bokorliget-Budavári helyszínűnek tervezett, s a Bokor
2003. évi Közös dolgai (megkaptuk a szöveget előre nyomtatásban) megbeszélésére szánt
lelkigyakorlat. Bisztrai Gyuri 25 embert hívott Bokorligetre, 11-et Budaváriba. Este 7 óra volt
a kezdés időpontja. Telefonon megbeszéltem Kaszap Istvánékkal, hogy a kezdésre
mindannyian a szentantalfai iskolába (Bokorliget) megyünk, s Budavári csak szálláshely lesz
valakiknek. Azért Kaszapékkal, mert Gyuri Németországban vásározik még a bábuival.
Ennek ellenére mire megterítettünk Gyuriék befutottak, s pontosan kezdtünk. Kik? Az
írásban meghívott 36, s a szóban meghívott még jóegynehány személyből összesen és Gyurival-Évivel együtt − tizenegyen. Gyurit ez nem zavarta, s bűbájos volt mint mindig, amióta
meglátta a napvilágot. Megvacsoráztunk, s javaslatára kivittünk magunknak egy-egy széket a
szabadba, az iskola fölé, s a férfi emberek hatalmas tüzet gyújtottak, s Gyuri elkezdte a
lelkigyakorlatot.
Sorban mindenkinek be kellett vallani, hogy mikor született: évet, napot, hónapot, s
mondania kellett egy szót-kifejezést, amelyben összesűríti mindazt, ami a lelkében van most,
amikor leül a lelkigyakorlat elején a tábortűzhöz. Talán Széplaki Palival kezdődött a kör. Ha
jól emlékszem, aki a legfiatalabb volt, 1957-et vallott be születési évéül. Palit követték még
heten − 1944-ig hozva előre születésük évét. Negyvenesek-ötvenesek voltak tehát, nagy s
felnőtt gyerekekkel − a Bokor második nemzedéke. Hárman képviseltük csak az első
nemzedéket − összesen kb. 240 évvel. Pali jelszava ez volt: tűzrevágyó. Utána Rózsika, a
felesége következett. El kellett tudni mondania Pali adatait (nem lehetett neki nehéz),
jelszavát. Aztán mondhatta a maga adatait. Jelszava az aggódó volt. A harmadiknak el kellett
mondania az előző kettő adatai s jelszavait. A tizenegyediknek pedig már mindét. Nemigen
sikerült, de súgtunk, segítettünk. A jelszavak: remény, reménytelenség, hajszoltság kitartás,

kétség, stb. A magamé: Somogyvámos. Ezzel elment az első este. Kilencen bőven elfértek az
iskolában, csak kettőnket repített haza, a szomszéd községbe István autója.
Folytatás: csütörtök reggel 7-kor szentmisével. A busz háromnegyed hétkor átvitt
Antalfára. Valamelyik adyigeti-bokorportai homiliámat mondtam el, s rövid csend után
körbeimádkoztunk − ahogy szoktunk. Négyen is érkeztek reggel, s 15-re nőtt a létszám.
Nyolckor reggeliztünk, s a később érkezőknek rendre elmondtunk jelszavainkat, ők is bevallották születésük dátumát s a maguk jelszavát, majd dolgozni kezdtünk: az arra a félnapra
előre megállapított Közös dolgaink-szövegrészt beszéltük meg. Háziasszonyunk nem volt, a
közeli vendéglőben rendeltünk ebédet. Utána déli szünet, s háromkor egy énekkel folytattuk a
munkát. A csütörtöki vacsora után felvittek bennünket (autóval) Bokorliget legtetejére, s ott
még hatalmasabb tüzet gyújtottunk − a kellő biztonsági intézkedések (víz, körbeásás, stb.)
mellett. Estére újabb három ember érkezett, s már 18 lett a létszám. Péntek este lementünk a
zánkai strandra, s az úton felcsíptük a tizenkilencediket, a Kacit. Végre egyet a harmadik
nemzedékből is. Bevallotta a vízparton a jelszavát is: szerelem (szeptemberben eskettem a
bazilikában), Ott nem raktunk tábortüzet, csak bort vittünk magunkkal, s ment körbe a nóta.
Talán háromszor is. Ez a két fontos lelkigyakorlatos kellék (bor és nóta) nem hiányzott az
előző estéken sem. A következő napon megérkezett Kocsis Gizike Egerből. Szerdán még azt
telefonálta, hogy kiment belőle minden erő, ezért nem tud jönni (nem értettem, ő is olyan
fiatal, mint én: csak a 85. évét tapossa). Értetlenségem beigazolódott: szombat reggel útnak
indult Kenesséről, s délre el is jutott hozzánk. Mondtam is neki: ha valami baj van, csak
hívjon fel, s elmúlik. Ő volt a huszadik. Végszóra érkezett Kaci párja: Gyuró −
huszonegyediknek. A szombat estét Hegyestűn töltöttük.
Nagyon jó ott a sugárzás. Ezért az ufók is odajárnak feltöltődni. Nem hiszed? Újságban
olvastam, Barnától kaptam, hogy ki ne hagyjam ezt a lehetőséget, ha már ott van mellettem a
szomszédban. Megmásztuk a megmászni valókat, gyönyörködtünk a kilátásban, majd
leültünk, s Gyuri kitalálta a vallató széket. Csak igazat szabad mondani benne. Ha valaki
hazudni akar, a szék felállítja őt. Előbb Kundra Pistát ültették bele, majd engem. Kérdeztek, s
feleltünk. Tizenegykor lázadás tört ki, abba kellett hagynom vallomásaimat, s el kellett menni
haza, aludni. A második naptól kezdve négyen aludtunk Budaváriban. Kundra Pista és Öcsi is.
Sláftrunknak, minden este felkínáltam nekik egy fél liter bort. Elfogadták. Azzal mentek fel a
tetőtérbe. Mindig elfogyott, bár nem ők itták meg, hanem a nyestek. Mire felébredtek, üres
volt az üveg. Így mondták. Vasárnap a hegyestűi vallatások miatt csak nyolckor kezdődött a
program.
Péter-Pál volt. A szentmise evangéliuma arról beszélt, hogy Jézus Péterre, a sziklára építi
egyházát. Beszéltem arról, hogy valakik tiltakoznak a szöveg ellen, s be akarják bizonyítani,
hogy a szöveg azt jelenti, hogy Jézus nem Péterre, hanem magára építi az általa létrehozott
gyülekezetet. E képtelen egzegézis végső indítéka: lehetetlen, hogy Jézus akarta volna a
trónnal szövetségét kötő hatalmi, a létező egyházat. Eszébe sem jutott ilyesmi Jézusnak.
Csakhogy Jézus azt a közösséget bízza Péterre, amelyet maga alapított, s amelyet Jézus
szolgáló szeretete jár át. Utána reggeliztünk, sétáltunk egyet, majd 11 felé leültünk
záróimádságra. Aztán átmentünk a vendéglőbe ebédelni. Ebéd végén még tekéztünk is.
Kétszer is gurítottam, egyetlen bábut sem ütöttem le. Teri egyet gurított, s hetet ütött. Aztán
takarítottunk. Mindenkitől elbúcsúzva Kundra Pistával, Gizikével átmentünk Budaváriba.
Kiszedtem a meggybort a ballonból. Megkínáltam őket az aljával. Gizike nagyon értékelte: a
nehéz ebéd után nagyon jól jön az ital a gyomrának. Pista leszólta. Mondtam neki, hogy majd
megmásítja még a nézetét. Ez be is következett. Egész üveggel vitt haza a tegnapi
csoporttalálkozóról. Azt mondta, hogy Nellikének viszi.
Végül is Gizikét nem kellett Kenesséig vinni. Elvittük őt csak Csopakig, ahol Szabó Márti
vette gondjaiba. Ott eltöltöttünk egy órát. Ittunk feketét, sört, Márti írt nekem receptet is,
Pistával-Katókával emlékeztünk régvolt nyári lelkigyakorlatokra, s tovább álltunk. Márti meg

volt hatva, mert Kundra Pista, amikor megérkezett, harsány Mártikám, csillagom, virágommal
szólította elő őt.
Hazafelé menve kiértékeltük a lelkigyakorlatot. Azt mondták, hogy tulajdonképpen nem
volt az. Én azt gondolom, hogy az volt, csak másmilyen. Nem A-, nem B-, nem C-, hanem
egy negyedik, tehát D-típusú. Milyen az A-típusú? Egy ember mondja az elmélkedéseket, az
előadásokat is, a többiek hozzászólnak. Milyen a B-típusú? Minden félnap más elmélkedik és
más tart előadást; azaz hol visszük a prímet, hol pedig csak hozzászólunk. Milyen a C-típusú?
Egy elmélkedés délelőtt is, délután is, utánuk két órás csend, majd gyertyagyújtás, és annak
elmondása, amit a csendben hallottunk. (Nagyon sok szilencium.) Milyen a D-tipúsú? Előre
leírom a lelkigyakorlat egész anyagát. A meghívottak odahaza áttanulmányozzák, elkészítik
minden félnapi anyaghoz, a maguk 2-3 perces leírt hozzászólásukat, ezt a tettszínhelyen
felolvassák, s utána indul a kör, a körök − s megbeszéljük az alapszöveget is, egymás
hozzászólásait is. Nem ez valósult meg Bokorligeten, de egy ilyen D-típusúra volt a
történelmileg első kísérlet. Lesz-e folytatása? Én megírom a szöveget, csak legyen rá
jelentkező.
Nagyon jó hangulatú találkozó volt ez a bokorligeti. Szerettük egymást, nem bántottunk −
Gyuri lelke ragyogta be az egészet. De az alapvető problémában egy tapodtat sem jutottunk
előbbre. Nem született meg elemzés arról, hogy a rendszerváltással egyidejűleg mért állt le a
szekér. Ötlet sem volt, hogy mitől indulna meg újra.
Magán-megállapításom: majd mindenki keresi a Bokron belüli, de inkább kívüli s közeli
papot, templomot, ahol meg tudhatna lelkileg kapaszkodni. Aki meg nem keresi,
pótmegoldásokat talál (életmód, ételmód, stb.) − akár heti kétszeri elfoglaltsággal is. Be nem
vallva, de belenyugodtunk csődünkbe. S aki nem? Ilyenként vallom: Nincs más megoldás,
mint a jézusi. Az életközösség. Ha nem vállalkozunk rá, majd hívja Jézus azokat, akik
meghallják: Jőjj, kövess engem!
Városmajor, 2003, július 8.
Péter-Pálkor délután siettünk Budaváriból Kundra Pistával hazafelé, mert másnap, hajnalban indulnom kellett tovább: 10 órára vártak már Jánoshalmán, az meg messze esik a
Városmajortól. Nem tömegközlekedési eszközzel készültem lefelé, hanem Anikó kocsijával.
Balassi Bálintnak Júliája volt, Csokonainak Lillája, Vörösmartynak Etelkája/Hajnája, Laurája,
Petőfinek s Aranynak megint Júliája meg Piroskája, Adynak Lédája, Attillának Flórája...
Nincsen olyan könyvem, amelyből megtudhatnám, hogy hol s mikor kezdik így is nevezni
Éva leányait, hogy Anikó. Annyit tudtam csak magamtól, azaz a Toldi szerelméből, hogy
Arany János a Toldi György lányának ezt a nevet adja. S a magyar irodalom mintha azóta is
megvolna e név nélkül. Én magam is mintha először Vincze Bandiéknál láttam volna eleven
Anikót. Mikor is? Vagy jó 25 éve. Másodszor pedig nem tudom mikor, de annak öt éve sincs
még. Az első Anikóval megjártam fél Európát: az Alpokon túl Genf városába is eljutottam
vele vagy tíz éve, a másodikkal pedig… De ne vágjunk elébe a dolgoknak. Helyette adassék
tisztelet a nagy úttörőnek, aki forgalomba hozta e nevet nálunk. Ideírom tehát a Szerelem XII.
ének 109. szakaszát, amelyet tudok könyv nélkül közel hetven éve:
Anikó, fehérben mint egy virágos fa,
Ott forog, a vánkost feltartja magosra,
Lesi csalfa szemmel, kit hívjon? Ne hívjon?
„Csókra násznagy uram! Ne csak mindig vívjon.”
„Mondom én!” mond Toldi − „férfi kell már ennek,
Olyan asszony ez, kit jó ha sűrűn vernek −”
Csókra magát még is, táncra is elszánta:
Halkan, öregesen, násznagyosan járta.

Ott kezdődik a második ének, az enyém (nem ott, hogy jó, ha sűrűn vernek − mert ez is
tilos volna abban az Országban, melyikbe igyekszünk) Anikóról, hogy az elmúlt őszön vagy
télen egy Erika, a Szulcsán, azt mondja nekem: Gyurka bácsi, vöttünk Jánoshalmán egy
tanyát, azt neköd meg köll néznöd a nyáron! Megköszönöm a hívást, s mondom Erikának,
hogy amint látom már a nyári programomat, majd szólok. Május táján már látom, hogy
alighanem lesz egy lelkigyakorlatom, amely Péter-Pálkor végződik, másnap tehát mehetek
Jánoshalmára. Értesítem erről délvidéki szorosabb ismerőseimet: Erikát Jánoshalmán, Muskó
Gabit Halason, meg Kuti Pistiéket Mohácson. Hogy Anikónak én pletykálom el a
Jánoshalmához kapcsolódó úti tervet vagy más, már nem tudom. Az Anikó pedig úgy kerül a
képbe, hogy ő meg bácsbokodi. Melyik Anikó? Hát a Sztupi! De ez csak olyan rövidítés.
Rövidítése annak, hogy Sztupovszki Anikó. Honnan ismerem? Azt hiszem, hogy a Szellemi
Búvároktól. Aztán későbben járt már Budaváriban is egy lelkigyakorlaton. Majd az utána
következő évben lehozta oda Anyukáját is. Az Anyuka hallott prédikálni, megbarátkozott
Terikével, s elmúltak abbeli aggodalmai, hogy Anikó nevű lányuk bolondok vagy szektások
közé került. Nem azok közé került, csak szép csendesen rátalált az Istenre. Az Anyuka úgy
látta, hogy normális emberek vagyunk. Ennek az lett a következménye, hogy Bácsbokod
apástul-anyástul, keresztszülőstül kivonult február 1-i pesti gyémántmisémre, s másnap még
Adyligetre is kilátogattak. Sok okon kedves nekem ez az Anikó, de leginkább azt szeretem
benne, hogy ami nem tiszta előtte, arra rendre rákérdez, s így igen hálás közönsége népi
felvilágosító tevékenységemnek.
30-án 6,30-ra terveztük az indulást, melynek végcélja a bácsbokodi szülői ház, de Anikó
kocsija lerobbant, kocsit kellett cserélnie, s az ezzel kapcsolatos herce-hurcák miatt 10 órakor
még Budapesten voltunk, amiről mobilon be is számolt a bennünket váróknak, Erikának.
Megállapodtunk, hogy nem Kecskemétnek, hanem az 51-es úton megyünk ki a városból.
Taksony, Kiskúnlacháza, Solt, Kalocsa sorban maradtak el tőlünk, s annyira belemelegedtünk
valamelyik témánkba, hogy nem néztem a térképet, s Anikó magától maradt Kalocsa után is
az 51-esen, ahelyett, hogy váltott volna balra Hajósnak, aminek folytatásában találnók
Jánoshalmát. Sükösdnél kellett Nemesnádudvaron keresztül jó útra térnünk. Jánoshalmába
beérve szóltunk mobilon Erikának. Azt mondta, hogy jöjjünk ki belőle Halas irányában, s 5
km után vár ránk az úton Garajszki Jenő. Hogy kerül oda Inárcsról? Erősen tanulmányoz ott
valami fehérnépet…
JÁNOSHALMA − KISKÚNHALAS
Megérkezünk. Terítve a nagy asztal a körtefa alatt. Anikó hozza a bokorligeti lisztet, én
meg átadom a Napló új kötetét. Vagyunk vagy jó húszan, s az asztalon mi jó falat, szemszájnak ingere. Már ebéd alatt megindulnak a kérdések. Ezek színhelyét hamarosan átrakjuk a
házba, ahol kevesebb a légy, mint az udvaron, s jobban is halljuk egymást. Derék nép jött
egybe: Sanyi és Gabi, s nem tudom sorolni nevüket, de arcukat láttam már mindnek. Egy
asszonyét kivéve. Az ő gondjával kezdjük a kört. Párat körözünk, s ő úgy megy el, hogy
aligha utoljára volt ebben a jánoshalmi körben. Szünetet tartunk. A szünetben megismerkedem Erika legnagyobb lányával, akit véletlenül éppen Jenő társaságában találok. Majd
folytatjuk a körözést a szobában. Az idő halad, s hatra Halason kell lennünk a református
templomban. Összejött ott vagy száz ember. A lelkészek testvérként köszöntenek, s magam
70 percig beszélek arról, hogy mi fán terem az Isten Országa. Utána jó órán keresztül
záporoznak felém a nagyon intelligens kérdések. Rangos a közönség. Elviseli radikális és
forradalmi mondanivalómat: a pásztorok is, népük is. Aztán a templomon kívül folytatódnak
a témák tovább. Gabi árulja a könyveket, füzeteket, amiket levittem, azaz hogy a kocsi…
Közel féltíz, mire visszaérünk Erikáék tanyájára. Az asztalnál Vali és Misi Kecelről, akik nem
mentek haza a halasi találkáról, hanem átjöttek még egy kis tere-ferére. Velük ül Erika férje,
Sanyi, s odakerül időnként Erika s Anikó, de kidőlnek. Anikóval megállapodunk, hogy 9-kor
indulunk Mohácsnak, s jójszakát. Az asztalnál pedig folyik a szó. Sanyi nem közönséges

ember. Lát. Ebben is, abban is: Mire költik az áfát, amikor a hivatalokban mindenért
okmánybélyeget kérnek, pár percnyi munkáért ezreket? Olyan jó otthonukban is látni azokat,
akikkel három napot töltöttem lelkigyakorlaton, templomban − Budaváriban. Ötkor keltem, s
jól elmúlt éjfél, mire elköszöntünk a keceliektől. S bírtam jól, pedig nem is aludtam ebéd után.
Hiába, amíg az ember fiatal…
Félnyolckor ébredtem. Már az este is tejet ittam. Olyat, amit fejnek. Sanyi tehenészetben
dolgozik. Reggel is avval folytattam − mosakodás után. Aztán meg kimentünk Erikával,
Anikóval s a kicsikkel a hektáros gyümölcsösbe, ahol érni kezdett a kajszi. Erikáéknak öt
gyermekük van. Három nagy leány, s a két kicsi. Egyikük lány, másik fiú. Olyan… ennivalók.
De a barack csak lesz az. (Kapok a lekvárból, Erika megígérte.) Sanyi tíz mázsára becsüli a
termést.
MOHÁCS
Csak délre kellett Mohácsra érnünk Kuti Pistiékhez. Volt időnk megnézni Baját,
Bátaszéket. Baján találtam Szent Lukács szobrot. A főtéri Szentháromság-szobor talapzatán
ott a négy evangélista; amelyik mellett a marha-szimbólum − az a Lukács. Bementünk a
zsidó templomból kialakított városi múzeumba is, de nem volt fényképük róla. Nekünk meg
fényképezőgépünk nem volt. Amikor Anikó hazamegy a bajai halászlé-napra, majd lefényképezi, s én odaadhatom a kért Lukács-képet fogorvos házaspáromnak.
Kuti Pistiéknek hat gyermekük. Pisti Sopronban tanulta ki az erdőmérnökséget, ott akadt
Erikájára. Én meg kisszőllősi polgármester korában akadtam Pistire. Kisszőllőst a Somlóhegy közelében találjuk a térképen. Arról nevezetes, hogy ott nem sikerült a Bokor egyik
kommuna-kísérlete. Van még egy-kettő ilyen a térképen. Ezek történetét most inkább nem
mondom el. Csak annyit, hogy e kísérlet okán találkoztam én velük, s kereszteltem meg első
két gyermeküket, egyiket Somlóvásárhelyen a templomban, a másikat meg Budaváriban. Pisti
egyébként mohácsi gyerek, csak tanulni meg Erikát találni ment Sopronba. Aztán
hazaköltöztek Mohácsra, s nem sok hírt adtak magukról. Én azonban a rehabilitációs misémre
is, a gyémántmisémre is küldtem nekik meghívót, s ők el is jöttek. Amikor pedig a Szulcsán
Erikának megadtam a dátumot, felhívtam Pistit azzal, hogy ha már Jánoshalmáig eljutok,
elugranék én Mohácsra is, ha elviselnének. Pisti készségesnek mutatkozott, s megkérdezte,
hogy vállalnék-e szereplést is. Mondtam, hogy minden okvetlen, csak az időpontban
egyezkedjék Muskó Gabival és Szulcsán Erikával. Összekötöttem őket: azaz megmondtam
hármuknak hármuk telefonszámát.
Ebére voltunk hivatalosok. Bátaszék felől érkeztünk. A mobil segítségével a posta előtt
adtunk találkát egymásnak. Pisti beszállt a kocsiba, s elvitt a Kuti-portára. Én Erikának azzal
udvaroltam, hogy szemébe néztem, s annyit mondtam, hogy nem sokat csunyultál, mióta nem
láttalak, ő meg nekem azzal, hogy te se öregedtél sokat. Hoztuk a kocsiból a lisztet meg a
Naplót, s a jánoshalmi Erikától egy kis zsák még nem érett barackot. Sohse tudom egy nap
múlva, mit ebédeltem, de emlékszem arra, hogy Pisti megkínált minket valami maga
készítette pálinkával, amiben még turbolya is van. Ezt annyira értékeltük, hogy Anikó is,
magam is kaptunk belőle egy palacknyit. Na, nem arra, hogy helyben megigyuk! Kb. három
órát tartott az ebéd, mert már sok éve nem találkoztunk. Főleg a gyermekekről beszéltünk, s
azokból is Szilárdról, aki l7 éves és papnak készül, s a legkisebbről, aki az orrunk előtt
produkálta magát, egy kislányról, a 2 éves Csengéről. Feszítettem Anikó előtt: ilyen egy igazi,
Bokor-beli család − egy asszonytól hat gyerek. Kérdezgettek Szilárdról… Mondtam, hogy ez
életveszélyes vállalkozás, de lebeszélni úgy sem sikerül. Engemet se tudtak. Pistiék
elmondták, hogy hétórakor szentmisét mondok a belvárosi templomban. Kértem egy
szentírást, megnéztem a napi szentmise textusát, majd álomra hajtottam fejemet. Öt óra volt,
amikor felébredtem − bepótoltam az előző napi hiányt. Utána beszélgettünk, majd
megkértem, hogy vihessen el Anikó a templomba, hogy egy fél órácskát ott nyugodtan
imádkozhassam. Szilárd beült hozzánk, s mutatta az utat a templomig, meg azon belül is.

Mindenki nagyon barátságosan fogadott. A plébános is, aki elmondta, hogy szeretné, ha a
mise után mesélnék nekik az életemről. Mondtam, hogy szívesen, de kérdezzetek!
Aztán hét óra lett, és én úgy csináltam, mint aki otthon van és megérkezett a testvérei
közé. S beszéltem bátran a textusról, ahogy a Lélek adta, hogy beszéljek. Arról, hogy az
írástudók azt mondták, hogy Jézus az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.
Arról beszéltem, amiről előző nap nagy-tudósan felolvasva egy dolgozatomat a halasi
református testvéreknek. Arról, hogy mi fán terem az az Isten Országa, amitől ennyire
megrökönyödnek az írástudók. Arról − csak szabadon, papiros nélkül. S amikor letelt a kb. fél
óra, az órámra néztem, és abba hagytam. S formáltam a misében szabadon a kötött szövegeket is, s mondtam, hogy Isten él és szolgálva szeret, s hogy a vérem van ebben a pohárban, a szövetség vére, hogy ez minden keresztény felekezet legszentebb vallásos cselekménye, és hogy azért lett az Isten báránya, mert megtette amit, a Mennyei Atya várt tőle, s
azért táplál magával, testével-vérével bennünket, hogy nekünk is legyen erőnk megtenni, amit
Atyánk meg tőlünk vár. Mindent, mindent úgy csináltam, mint Budaváriban vagy Adyligeten,
és éreztem a tekinteteken, hogy nem botránkoztatok meg senkit, s mondtam, a mise végén,
hogy mi maradjunk meg Jézus testvéreinek nagy-nagy örömben és békességben, s mikor a
kántor elhallgatott, a plébános odatett két széket az oltár elé.
Leütünk rá, kérdezett, s elmondtam egy óra alatt az egész történetet, félszázad hazai
egyháztörténetét, s amikor besötétedett, akkor megkérte a jelenlevőket, hogy jöjjenek át egy
kis falatozásra és beszélgetésre a plébániára, s oda is átjöttek vagy húszan. Tíz óra után
mentünk haza Anikóval, Szilárddal, a Kuti család többi tagja biciglivel közlekedett.
Otthon oldott beszélgetés következett − éjfélen túlig. Csenge nyűgös volt. Arra ösztökéltem őket, hogy gondoljanak végig egy családos nyaralást Budaváriban. Közel a templom s
a Balaton. Meg kellene beszélni a kimaradt esztendőket, meg a hogyan továbbat is. Aztán
aludni mentünk. Pisti szeretett volna még reggel beszélgetni. Mondtam, hogy nincs semmi
akadálya, de félnyolc után ébredtem, s 9 előtt indulni kellett Kecel felé, s át a Dunán.
Nem közönséges volt ez a nap: 2003. július 1. Ha nagyon nagyképű volnék (s most leszek),
azt mondanám, hogy rehabilitációm történetének jelentős dátuma. Hogy hogy? Miért?
Református közösség, melyet korábban sohasem láttam, fogadott már testvérként: Gyulai Pál
utcában, Tatabányán, Balatonfüreden, Kiskúnhalason. De saját egyházam ilyen oldottan, ilyen
testvérien nem fogadott egyházi eltiltásom óta, több mint 21 esztendő óta sehol.
Kis rehabilitáció-történet.
1./ a Püspöki kar nyilatkozik 1997. szept. 17-én: a korlátozó intézkedések megszűntek...,
de Debrecenben, a Bokor mozgalom szülővárosában nem mondhatok hálaadómisét. Csak azt
engedik meg, hogy ott álljak a vasárnapi 11 órás misét mondó káplán mellett, mint
koncelebráns, s engedik, hogy húsz percet beszéljek, de meg sem hirdetik. Kibontakozik
előttem, hogy mit jelent a korlátozó intézkedések megszűnése. Azt, hogy elvi akadálya nincs
többé annak, hogyha egy katolikus templomban össze akarom a Bokor népét gyűjteni,
legfeljebb gyakorlati. De az időpontot a templom meg nem hirdetheti, hogy senki új ember ne
hallhon, csak a régiek, akiket már megfertőztem.
2./ A széphalmi áttörés 1998 tavaszán: Székely János, a plébános meghív templomában
prédikálni nagyböjt öt vasárnapjának délelőttjén, s 1999 őszétől rám bízza a szombat esti
misét. De mindez merész kikezdés, nem is nagyon titkolt a hatósági ellenzés. Az utód 2001
nyarán meg is szünteti. Folytatás: a nagykovácsi plébános engedi nekem az adyligeti kápolnában a vasárnap esti szentmisét, de nem hirdeti meg. Gyűjtsek én népet magamnak, ha
tudok
3./ Mohácson a plébános maga gyűjti a népet nekem úgy, ahogy az előbb elmondtam. Mi
ennek a magyarázata? Csak sejtem. A jóságos egyénisége? Az is, de vannak még jóságos
papok másutt is. A magyarázat alighanem a Kuti család szerepe és viszonya a helyi
plébánoshoz. Erről én tudni nem tudok semmit. Csak azt gondolom, hogy a Kuti család a

plébános egyik legjelentősebb támasza. Tudja a plébános, hogy akit-amit a Kuti család
pártfogol, annak igaz ügynek kell lennie. Így képzelem.
4./ S ez egyúttal előrejelzi az én, a Bokor rehabilitációjának következő állomását. Egyre
több olyan Bokorhoz tartozó család a plébánosok mellett, mint a Kuti család. És feltételezni,
hogy a plébánosok hajlandók nyitni a jézusi értékek irányában. Nem azonosítani őket az
egyház elmúlt szomorú évtizedeivel. Így képzelem a folytatást. Dani és György esküvőjén is
teljesen nyitott volt irányukban a plébános. Jószándékkal avatkozott be ott, ahol Bercivel,
Zsófival mindent szépen megcsináltunk volna.
KECELTŐL BOKODIG
Elbúcsúztunk Erikától, Pistitől, a gyerekektől. Komppal átmentünk a Dunán, s Baján csak
áthaladva. Kecelnek vettük utunkat, ahol meg kellett keresnünk Etelkáékat. Etelka kislányos
külsejű harminc év körüli Anyuka, akinek összesen csak nyolc gyermeke van, akik közül a
legnagyobb talán 12 éves, a legkisebb meg pár hónapos. Mi dolgunk volt vele: Az előző
hónapokban a TV adott hírt róluk, hogy kilakoltatják őket. A szolnoki Eszes Ági nézte a tévét,
hírül adta testvéreinek, amit látott-hallott, s a vége az lett, hogy vagy kétésfél millióért vett
valaki közülünk − áldja meg őt az Isten − nekik egy portát Kecelen. Anikó intézi zűrös adóügyeiket. A gyerekek között van Marika, aki szerelmes Anikó nénibe, s csak egy hiányzik
boldogságához, hogy Anikó keresztgyereke lehessen. Anikó megmagyarázta Marikának, hogy
ehhez sokat kell tanulni, s tartottunk is mindjárt egy 70 perces hittanórát arról, hogy Isten
teremtette a világot. Ki kellett tisztázni, hogy mi az, hogy Isten, mi a világ, és mi a teremtés. S
mindezt Marikának írásban is kellett rögzítenie, hogy el ne felejtse. La tudta írni, mert kijárta
már az első osztályt. Nagyon szépen rajzolta a betűket. Anikó rátett egy nagy görögdinnyét s
mindenkinek egy-egy banánt a hittanórára. Nagyon nehezen akarta Marika elengedni Anikót.
Végül is sikerült eljönnünk.
Meghívattuk magunkat Kecelen ebédre. Él ott egy házaspár, aki ministrált nekem egyszer
Budaváriban a lelkigyakorlaton. Anikó hívta fel őket mobilján. Aztán átvettem a mobilt, s
bele mondtam, hogy kérem, nekem nagyfokú Macut és Misit látási hiányérzetem van…
Megismeri Macu a hangom: Jaj, Gyurka bácsi, mikor jöttök? Mit esztek? Amit kapunk. Mit
isztok? Mitek van? Aranyérmes rozé... Az jó lesz! Hát ide kellett menni. Két gyerek volt
otthon a háromból egy magyar szakos egyetemi hallgató hölgy, s egy vidám kis iskolás leány.
Misi és Macu olyanok voltak, mint Budaváriban.
Csak annyi történt közben, hogy Macu édesapja átadta a Ferró borüzemet vejének, s a
lánya is otthagyta az óvoda igazgatónői állását, hogy ő is a keceli boripar felvirágoztatásának
szentelje magát. Hogy mit ettünk, megint elfelejtettem, de ebéd után megnéztük a keceli
templomot, s utána elmentünk a borüzembe, s ennek bizonyságául fel is tudnék mutatni
valamit. Hogy Macuék kaptak volna lisztet, erre nem emlékszem, de Naplót biztosan. Sok
mindent kaptam tőlük, még tököt és két szép rövid ujjú inget is valakinek az örökéből. Azt is
mondták, hogy most lesznek ezüstlakodalmasok, s ez okból eljönnek majd a budavári
templomba a nyáron. Amire Anikó is hivatalos lenne, s hozhatna is valakit magával, ha volna
akit hozzon. Félöt felé kaptunk paripára, hogy hat órára pontosan Bokodra érjünk a nagy
családi vacsorára.
Közben még megálltunk Baján túrót vásárolni, s Anikó a városi könyvtárban helytörténeti
külön előadást tartatott magának. Majdnem pontosan érkeztünk. Hogy oda ne rohanjak! A
Sztupovszky porta nem nyomor tanya! A papa hentes. Vásárolja az állatot, le is vágatja,
üzemében ő maga csak feldolgozza, s szállítja az árút a vendéglőknek. Elképzelhetni, hogy mi
minden került az asztalra. Nagyon hálás vagyok érte, hogy elfogadták, hogy csak annyit tudok
enni, amennyit, s nem többet. Megismertem Anikó nagymamáját, aki egy évvel öregebb még
tőlem is, az apját, annak nagyobbik lányát, Orsolyát, Anikó egyetlen testvérét, s még aki ott
volt a tágabb családból − a már a gyémántmisén s Budaváriban megismert keresztszülők és
édesanyja mellett. A szertartásunk ismétlődött: Anikó hozta a bokorligeti lisztet én meg

átadtam a Naplót. Orsolyának s a keresztszülőknek külön is egy-egy kötetet, mert hozták a
Bácsbokodot ismertető szép album-könyvet. Vacsora után megnéztük a hatalmas templomot,
s előtte. a parkban az I. és II. világháború elesettjeire emlékező szobrokat. Bokod 20
kilométerrel délebbre fekszik Szegednél, s ennek folytán az elesett hősök 90 százalékának
bunyevác vagy német a neve. Csak a templom nem mutat semmit ebből, annak minden
felirata magyar. A vacsorán beszéltünk erről is, leánykérésről is. Úgy láttam, hogy nincsenek
erős hagyományok, legalábbis magyar hagyományok. Orsolyával hosszan beszélgettem.
Csaltam családostul Tokajba. Érdeklődni látszik. Hatással van rá, hogy Anikó belekerült a
Hang-világba.
HAZAFELÉ
Féltizenegykor feküdtünk, félhatkor keltünk. Anikó édesanyja éjszaka tésztát sütött a
bokorligeti lisztből, erre került a túró kaprosan. Az édesapa hajnalok hajnalán ment az
üzemébe. A reggeli után elláttak hentes javakkal, s így most már tudom − eddig nem tudtam
−, hogy mi a katakönyöke, s ha kérdezi valaki, meg tudom magyarázni. Egy Anikó nevű
kislány, aki a műanyag feltalálás után született, nem érti, hogy a legfinomabb húsokat, hogyan
lehet az állatok beleibe rakni. Annyit válaszoltam, hogy ősei tudtak belet mosni.
Indulni kellett. Velünk jött Orsolya is, aki látástól vakulásig építi a kapitalizmust valami
számítógépen. Őt Baján e célból kiraktuk, mi pedig mentünk az 51-es úton hajnalok hajnalán
Budapestre? Még nem! Mert nem néztem meg még hazánk második érseki városát, Kalocsát.
S bizony nem akarok úgy meghalni, hogy csak hallottam ezer regét róla, jezsuita
konviktusáról Kerkai Jenőtől, szép börtönéről Vadas Évától, aki belülről is alaposan megismerhette, többször is. Megnéztük a székesegyházat, az érseki palotát, annak kertjét, a volt
gazdasági intézőség épületét, s jöttük a városban kifelé a jezsuiták volt templomáig, amely
egy időben (II. Józsefet követően) piarista templom is volt. Bementünk, éppen mise kezdődött. Meghallgattuk, megáldoztunk, majd jobbra-balra tekintgetve a városban, kijöttünk
Kalocsából. Budapest felé, s a Terinek ígért 10 óra után valamivel meg is érkeztünk. Anikónak is dedikáltam egy Napló kötetet − sofőri tevékenységét szépen megköszönve. Ő is
megköszönte. Egy óra múlva meg megtelefonálta, hogy sajnos, az asztalomon hagyta a
könyvet. Majd eljön érte, amikor tud.
Városmajor, 2003. július 10.
Van, amire sokat készülnek. Ilyen az esküvő. Olykor még az eskető pap is, ha gyakorlatlan. Ha csak valakiket esket. Olyanokat, akik... Milyeneket? Ilyeneket:
Testvéreim! Itt áll előttetek Dani és Gyöngy. Szövetséget akarnak kötni. Az Isten is velük.
S ők bele akarják ágyazni kettejük szövetségét abba a szövetségbe, melyet Isten minden
emberrel meg akar kötni. Nászmisét is akartak, hogy emlékezhessenek Jézus szövetségére,
melyet halálig hűségével kötött meg ő Istennel a Golgotán. Kezdjük el tehát e halálig hűségre
emlékező szentmisét az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Az Atya, aki mindenét adja Fiának, a Fiú, akinek viszontválasza nem kevesebb, s a Lélek,
aki úgy teszi eggyé őket, hogy nem lesz az Atyának semmije, ami nem a Fiúé is, s nem lesz a
Fiúnak semmije, ami nem az Atyáé is − ez a Daninak, Gyöngynek isteni mintát nyújtó
Szentháromság legyenek velük és veletek is!
Testvéreim! A mindenkinek mindentadás tökéletességére kaptunk meghívást Istenünktől.
Akarunk-e szóba állni hivatásunkkal, melyet Jézus is közvetített felénk, amikor ezt mondta:
Legyetek tökéletesek, miként mennyei Atyátok! Vizsgáljuk meg lelkünket, hogy megtudjuk:
mit akarunk! − Gyónom…
Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon Dani és Gyöngy örök hűséget esküsznek egymásnak.
Tágítsd ki a szívüket, hogy sokan elférjenek benne. Mindig Fiadra, Jézusra tekintsenek, ha
döntéseket hoznak. Tudjanak csendben is lenni, hogy találkozhassanak Lelkeddel. Jézus által,
aki Veled él és szolgálva szeret a Szentlélekkel egységben, mindörökkön örökké.

Ezután következett a homilia Testvéreim! Ha az volna a dolgom, hogy bemutassam
Nektek az ifjú párt, csak ennyit kellene mondanom: ők választották ki a három olvasmányt.
Ha Istenük szól: Dani, Dani…, Gyöngy, Gyöngy, azt akarják válaszolni neki: Szólj, mert
hallják a te szolgáid! Ez az egyik, amit kiválasztottak. A másik: Azért bízzák magukat Istenre,
mert Istenben nincs változás, s ők Istenbe rakják reményeik, egész életük horgonyát. S a
harmadik olvasmány − a csúcs: Gyöngy és Dani tudják, hogy amiért a körülöttük zajló világ
gondban van, azért nekik nem kell gondban lenniök. Tudják, hogy mennyei Atyjuk
gondoskodik róluk. Az ő dolguk csak annyi, hogy egész lélekkel keressék, azaz nagyon
akarják azt a legdrágábbat, amit mi Jézus nyomán Országnak, az Isten Országának nevezünk.
Hogy tudtak ilyeneket választani? Hát könnyű nekik! Miért? Mert jól választották meg
őseiket. Gyöngy nagyszüleiből ismerek egy nagyapát, aki majd e szertartás végső áldását
mondja, és ismerem Mártát és Jozsót, akiket − ha módom van rá − odaültetek az asztalfőre a
bokorportai eucharisztikus lakomán. Dani mind a négy nagyszülője része volt életemnek.
Anyai ágon már félszázada, de apai ágon is egy negyedszázaddal dicsekedhetek, Ami pedig
Jutkát illeti, ő a Bokorban legendás emlékezetű Andi lánya is. Andi életét diákkora óta,
bronzhajú lányáét pedig születésétől kísérhetem figyelemmel. Dani apjának életét meg amióta
Jutka csak megismerte őt. Így aztán ismételhetem: könnyű nekik. Ilyen ősökkel nehéz
elkutyulni. De ők nem is akarnak. Ismerem Gyöngyöt és Danit, majd minden héten találkozom velük: ifjúsági misén, bokorportán, kezdő vagy haladó ógörög tanulmányaik során,
s csak annyit mondhatok róluk, hogy az almák egészen közel estek a fájukhoz.
De hát nem azért vagyok itt, hogy bemutassam őket: Mindenki tudja, hogy ki és mi a Kiss
Gyöngy és a Bajnok Dani. Még én is tudom. El is árulom: legnagyobb reménységeim
gyöngyszemei közé tartoznak. De hát ezt megvallani sem vagyok itt, mert szívükkel úgy is
tudják, ha szóval még sohasem mondtam is nekik. Hanem azért vagyok itt − ha már egyszer
eskető papjuknak választottak −, hogy bölcs tanácsokat adjak neki házasságuk elkövetkező −
mennyi is? − úgy hatvan-hetven évére.
Mondom is az elsőt. Csak egy kislány van a világon… Csak egy legény van talpon a
vidéken. Az összes többit alig vesszük észre, csak az az egy érdekel minket a három milliárdnyi választék közül. Ezt az egyet vezetjük ide zene szóval, fehérben, mint virágos fát, a
menyasszonyt, vagy illő sötétebben a vőlegényt. Ezt az egyet! És mégis, ha hihetünk a
Statisztikai évkönyv adatainak, fele részben elhagyjuk választottunkat, mert azért mégis jobb
elhagyni, mint vitriollal lelocsolni. Hogy mondhatok ilyesmiket Nektek, amikor szerelmesek
vagytok egymásba? Csak azon az alapon, hogy a több mint ötven százaléknyi elvált, akikről
az Évkönyv beszámol, azok is szerelmesekként álltak az oltár, az anyakönyvvezető előtt −
vőlegény- s menyasszonykorukban. A szerelem semmire sem biztosíték. Csak a jézusi
szeretet, az agapé, ami megtart minket egymás mellett. Nemcsak a házaspárokat. A jézusi
közösségek tagjait is. Ha elhagyjuk egymást, alighanem azért hagyjuk el, mert elfogyott
bennünk ez a jézusi agapé. Szerelmesünkben minden csodálatos, de valamikor biztosan
kiderül, hogy akarnom is kell szeretni őt. Nincs ebben semmi baj! Szerelmesünk is ember,
akit el is kell tudnunk viselni. Legjobban magunkat szeretjük, s bizony sokszor a legnehezebb
elviselnünk saját magunkat. Magunktól el nem válhatunk. Még öngyilkosság formájában sem:
örök időkre vagyunk önmagunkhoz láncolva. Házastársunktól elválhatunk, de marad az élet
legfőbb szabálya, s az emberiség fennmaradásának egyik és alapvető titka: kibírni holtig azt,
akinek húzattuk valamikor a cigánnyal: Csak egy kislány van a világon.
Egyetlen népet sem tud mutatni a történelem, amely fennmaradt volna ilyen válási statisztika mellett. Olyan képtelenül romboló erejű, ha az itt kimondott igent nemmé tesszükteszitek, hogy belepusztul a nemzet. Arról, hogy lehet szeretni egymás fogamzásgátlás mellett
is, sokat olvashattok. Én nem vitatkozom ezekkel a nézetekkel. Kérdezzétek meg szüleiteket,
hogyha már kitartottak közel negyedszázadon keresztül egymás mellett, mért lett hét meg
négy gyerekük. Mért nem érték be eggyel, hogy az ökológiai lábnyomunk megfelelő legyen.

Azt fogják mondani, hogy akartak Kristóf után egy Danit is, Virág után egy Gyöngyöt is.
Akartak, mert nem akarták csak egymást nézni, hanem titeket is. És mért akartak titeket is
nézni? S erre már csak ez a felelet: Mert az az élet, hogy az ember a gyerekeit is nézhesse. S
én biztosan tudom: amíg a jézusi agapé vezérel titeket, addig ti is nézni akartok majd
valakiket a rugdalódzóban, a Mózes-kosárban.
Azt mondtam, hogy legnagyobb reménységem vagytok. Miért mondtam? Mert kiválóan
megtanultátok az ógörög nyelvtant? Hát ezért is. Azért, mert még szinte tizenévesek vagytok;
abban a korban, melyben Jézus elhívhatta tanítványait? Hát ezért is. Azt remélem, hogy
megtaláltok valamit. Valamit, amit mi, a Bokor első két nemzedéke, nem tudtunk megtalálni.
Azt az életformát, amelyet Jézus élt a Tizenkettővel, akiket nem kéthetenként gyűjtött maga
köré, hanem valahogy úgy, ahogy Dani Gyöngyöt és Gyöngy Danit. Minden nap és halálig
hűséggel.
Miért reménykedem Bennetek? Furcsa, de ezt kell mondanom: mert becsületesek
vagytok. Ha valamit igaznak láttok, azt nem rázzátok le magatokról. Az ilyen ti fajtájúakért
lett Jézus tanítóvá. Hitt abban, hogy érdemes tanítani az embert. Tanítani arra, ami ott lapul a
szíve mélyén. Mi van ott? Az, hogy nincs jogom többre, mint a másiknak. Tanítani arra, hogy
fogyasztani az állat is tud. De szeretni, az igazat felfedezni, a szépet megalkotni, a jót
megtenni, értéket termelni − ez az istenarcú ember ambiciójának méltó tárgya. Hiszem, hogy
a szövetségteket az értékekre nyitásra fordítjátok. Hiszem, hogy a szövetségtek erőforrás lesz
nektek ahhoz, hogy meg tudjátok tenni azt, amit Isten megmutat nektek és vár tőletek.
Nem akarok érzelgős lenni, s egy már eléggé régen fiatal testvértek vallomását túlságosra
nyújtani arról, hogy nagyon bízik Bennetek. A ti jószándéktok, az én bizalmam mellett van
még reménységemnek egy harmadik tényezője is. Nem jelentéktelen. Maga az Isten.
Engedjük szóhoz jutni őt. Csináljunk liturgiát, udvaroljuk szertartással, s kérjük meg, hogy
amit húsz éven keresztül tett Bennetek, azt folytassa. Immár nem Gyönggyel és Danival
külön-külön. Hanem Danit és Gyöngyöt Szentlelkével egybeölelve, együtt és közösen. Kérjük
meg őt, hogy tegyen eggyé titeket, amennyire az lehetséges és jó nektek és neki. Amen..

39. SZENTISTVÁNHAVI NAPLÓ
2003. július 21. - augusztus 20.
Városmajor, 2003. július 21.
Olyan szép volt Dani és Gyöngy nyitótánca a lagziban, hogy lemondtam a menyasszony
megtáncoltatásáról, s Dani nagyapja hazavitt kocsijával. Azért siettem, mert másnap korahajnalban Kismarosra mentem − öcsémet látogatni. S ha már ott jártam, megnéztem a
cisztercita apácák templomát, amelyben meghallgattam egy prédikációt is − a csodás
gyógyulásokról. Megtudtam belőle, hogy van ám hatósági rendelkezés is: minden egyházmegye bízza meg egy tagját azzal, hogy feljegyzi, ha ilyesmi történik az egyházmegyében.
Nagyon kultúrált és mérsékelt hangvételű volt a megírt és csak felolvasott prédikáció. Minden
vessző és pont a helyén volt benne − piarista rendtársam prédikált.
Elgondolkodom, hogy ma is Jézus korában tartunk-e? Akkor a kézrátétel volt − az
orvostudomány. A farizeusok fiai is gyakorolták, nemcsak Jézus. Van ma is szerepe annak,
hogy a hitünk meggyógyítson minket? Van annak bizony, folyamatosan! Annak ellenére,
hogy ma a mai orvostudomány eszköztárát használjuk: bajunkkal felkeressük háziorvosunkat
vagy valamelyik szakorvost. De karban valójában mi magunk tartjuk magunkat, s úgy
gondolom, valamelyest a hitünkön fordul, hogy élünk-e, s hogy mikor halunk meg.... mert
addig élünk, amíg van tennivalónk. Így van-e? Egy kór könnyen kihúzhatja a talajt a lába alól
akárkinek is. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy tisztán látok ebben a kérdésben. Csak azt
tudom, hogy semmiképpen nem fér bele az istenképembe az alábbi szemlélet-hit-vélekedés,
akárminek is nevezzem: Nagyon sokan imádkoztak hozzám meg a szentekhez Pistáért, őt
meggyógyítom; de Jóskáért kevesebben imádkoztak, őt hagyom meghalni betegségében.
Istennél végleg nem bírom a kivételezést, a kegyelmezést, a protekciót.
Legalábbis őt ki akarom kapcsolni ebből.... én. Másnak meg nagyon fontos, hogy
lehessenek ilyen ügyletei Istennel. Ezt a tényt, ezt a hitet is tudomásul kell vennem, s nem
lőhetem le. Nem, mert csak tapogatózunk, csak homályban − ahogy Szent Pál is írta − látunk.
Majd egyszer megtudjuk. Megtudjuk?
Két nap múlva jött Péter és Ildikó. Hajnali félhétkor. Nyolckor már a nagyvázsonyi vár
előtt voltunk. Húsz év után újra megnéztem mindent alaposan. Most, mondjuk megint húsz
évre (105 éves leszek csak akkorra. Akkor majd újra megmászom.), megint rendben vagyok −
ezzel a várral. Mentünk Budaváriba, megmutattam a templomot, a kertet, s délelőtti
programnak elvittem őket Bokorligetre meg Hegyestűre. Újra felmásztam a nem látható
Árpád-kori várba, mint a minapi szentantalfai lelkigyakorlat résztvevőiért. Kicsit lihegtem.
Mászás közben meg is álltunk kétszer, s előreengedtük azokat, akiknek szíve lassabban
kalimpál. Mire le és megjöttünk, kész volt az ebéd. Ettünk, ittunk, szunyáltunk, s délután
megnéztük a Káli-medencét. Hoztunk is onnan tíz liter kékkúti vizet, de nem ez volt a
kirándulás célja, hanem Salföld, s ott is Somogyi Győző. A festő meg az ember. Sokat
hallottam róla még akkor, amikor Tömő utcai káplán volt. Azt hiszem − Tádétól. Halk,
szerény, gyermekien hívő embert ismertem meg benne. A képeiből láttam már sokat − egy
műveit bemutató kiadványban. Összetéveszthetetlenül egyedi. Népi és gyermeki. Azt festi,
amit lát, s rá lehet ismerni arra, amit fest. Könnyen. Ha balatoni hajót fest, van víz és van
hajó. Látom, nem kell kitalálnom, hogy ez talán víz, az meg hajó. Aztán hazajöttünk,
vacsoráztunk. Nagy szám − a katakönyöke mellett a meggyborom volt. Autósoknak, akik nem
ihatnak, palackot adok belőle. Köti borát fűre fára – írja Arany a Magyar Misiben. Én is. Jó
későn indultak haza Vácra, mert meg kellett még nézniök, hogyan nyílik ki napszállatkor a
ligetszépe. Péter le is fényképezte digitálisával. Másnap este megjött drótpostán kilenc kép:
Nagyvázsonyban, Hegyestűn és Salföldön szerepelünk rajta. Kinyomtattam, s albumba tettem.

A hét végére pedig elszegődtem Tihanyba misézni − az apáti templomromhoz. Egy falu
tartozott a romhoz az Árpád-korban: Apáti. A templom már nem rom. Újjá van építve. Mivel
Árpád-kori, azért a nagyobb hitelesség okán nincs is villany benne. Gyertyavilágítás mellett
nekünk már pedig bajos a misekönyveket olvasni. A középkorban még sikerült. Szerencsére
van egy ablaknak nem nevezhető világító rés vágva az oltár mögött a falon, s ott bejön annyi
világosság, hogy látjuk a betűt.
Zsúfolásig megtelt ez az Árpád-kori méretű falusi templom. Mekkora ez, meg az Árpádkori falu? Akármekkorák is lehettek, mi, késő Árpád-unokák voltunk benne vagy jó hatvanhetvenen A fele gyerek volt. Ebből már gondolhatja az olvasó, hogy ki szegődtetett engem
oda. Bokorországban járunk. A Mirk Pista bácsi-féle alapítvány házában nyaral a társaság
Gödrösön, ahonnan le lehet szaladni fürödni a Balatonba. Gyerekparadicsom a javából. Bíró
Géza gitározott a misén, és Tádé hőstenorban énekelt hozzá... alá... fölé., de mindenképpen.
Azért mi is kinyitottunk a szánkat, nem hagytuk őt szólózni, pedig nagyon szeretett volna ám.
Ha már a Kossuth-beszédet nem is mondhatja el, ámbár születnek sorba a Bokorban olyanok,
akiknek még újdonság lesz a produkció. Mindenesetre el kell ismernem, hogy hősiesen állta,
hogy mi is próbálkoztunk belecincogni énekébe.
Mise után nagy kínálások folytak barackból, s mindenféle meggyes és nem meggyes
tésztákból. Vendégeink is voltak. Eszes Ágiék nyaraltak Hévízen, s eljöttek négyen-öten a
szombat délután három órai misére a romtemplomba. Nagyon lelkesek (nemcsak eszesek)
voltak, én meg nagyon örültem nekik. Ha igaz, még látjuk egymást a nyáron Cserépváralján
vagy Tokajban... vagy itt is, ott is. Ők siettek vissza Hévízre. De nem sietett Anikó és Zoli,
akikkel mise előtt félháromkor randiztam a 71-es úton. Hogy kerültem oda? Úgy, hogy P.
Fera eljött értem kettő előtt még Budaváriba, s én Balaton-felvidéki tájbemutatót tartva
Mencshely−Kisdörgicse−Vászoly−Pécsely−Aszófő útvonalon, nem a 71-esen, a parton,
vittem őt saját és maga-vezette kocsiján a rom felé. Anikóék viszont a mise után nem
rohantak sehova, mert kicsit messzebbről jöttek e rommisére: Budapestről. Jöttek, s
Budaváriba voltak hivatalosok vacsorára s éjjeli szállásra. Görbe napot csináltunk. Mondtam
is Gödrös-beli elszegődtetőimnek, hogy az idén ráérek, s nem rohanok el, mint a tavalyi mise
után. Fel is vittek magukkal Gödrösre, s a Pestről jött fiatalokat is. Ők is, magam is ejthettünk
egy-egy szót velük − másfél órán keresztül egyvégtében... Ejtettünk, s ennek az ejtésnek
tartalmáról-hogyanjáról még ejtek egy-két szót. Nem most. Később.
Hat óra felé Anikóékkal búcsút mondtunk a gödrösieknak, de nem Budavárinak
indultunk, hanem Tihanynak. Olyan régen jártam ott, mint Vázsonyban. Gondoltam, Tihanyt
is letudom húsz évre. Luxus, de ízlés is mindenütt. Megnéztem a templomot körülvevő
sétányt, az apátságot, s a sok-sok intézményt − rangos kiírási technika jelezte nevüket −,
melyeknek helyt ad a monostor, amelyben Korzenszky Richárd atya aligha sokad magával
perjeleskedik. S láttam a barokk pompájú feltemplomot s a szigorúan román, 11. századi
altemplomot is − Endre királyunk majd ezeréves alapítólevelével (1055-ből!) és sírhelyével.
Az egész − olyan európai volt. Könnyű dolga van Pannóniának. Közel esik Európához. S
innen van a római kori limesen, a Duna vonalán. Ezzel a tihanyi szinttel mehetünk már a
nyugati Közösségbe, ez biztosan megfelel az elvárásoknak. Megnéztük még a komp-átkelőt
is. S magunkat kigyönyörködve vettük utunkat Budavári felé − a járt úton. Anikóéknak is
megmutattam a Balaton-felvidéki tájat. Nyolcra otthon voltunk. (Otthon várt már R. Éva, a
másnap reggelen érkező adyligetiek előhírnöke.) Terike finom vacsorást rittyentett. Meggy- s
egyéb borokkal bőségesen meglocsoltuk. Ettünk alája bácsbokodi katakönyökét (Anikó apja
készíti), meg gyümölcsnek kockára vágott sárgadinnyét. Azt nem meggyborral, hanem
Napóleonnal kell locsolni. Locsoltuk.
Vacsora után (Éva felment aludni) feltettem a fiataloknak bizalmi kérdéseim: tudnak-e
bridzsezni, s ha nem tudnának, akarnak-e megtanulni? Nem tudtak és akartak. Féltizenegy
felé azzal mondtunk egymásnak nyugodalmas jóéjszakát, hogy van még finomítani való a

tudományon, s ők lelkesen ígérték, hogy a finomítás érdekében még jelentkeznek a
Városmajorban. Valamit még nem mondtam el. Ez az Anikó azonos azzal, akiről sok szó
esett az előző, a Délvidéki naplóban. A Zoli pedig egy rokonszenves fiatalember, aki
mostanában sűrűn látható Anikó közelében.
Másnap július 20-a volt, és vasárnap, s a kilenc órás szentmisére vártam az adyligetieket.
Csak Ákos, Balázsék és Marciék jöttek − öten. Nyolckor átmentem harangozni, mindent
rendbe tenni, s letérdepelni, hogy megszálljon a Szentlélek. Azt mondta a Lélek vagy csak az
én lelkem, hogy semmiképpen sem olvashatom fel az apáti templomromban mondottakat.
Tehát szöveg nélkül prédikáltam: nem adyligeti, hanem csak óbudavári módra. Megvolt a
mise is, a prédikáció is. Elég sokan összegyűltek, falubeliek, s a nyaralók is. Jó húszan! Itt ez
már jelentős szám.
A délelőtt azzal telt el, hogy megmutattam nekik is Bokorligetet meg Hegyestűt. Ezzel e
nyáron már háromszor is megjártam a lépcsőket. Anikóék Budaváriba visszaérve
elköszöntek... − családi találkozóra siettek. S mi leültünk nyolcan ebédelni. Bizonyos
meggondolások alapján kékkúti víz és óbudavári tömény meggylé szerepelt az itallapon.
Búcsúzáskor viszont mindenki kapott egy palackot meggyboromból. De még messze voltunk
a búcsúzástól. Félegykor ebédeltünk, utána szunyáltunk, s következett a délutáni nagy
beszélgetés. Mivel teltek-múltak az órák, de a prédikációhoz senki hozzá nem szólt, 4 óra után
megkérdeztem tőlük, hogy meghallgatnának egy leírt tízperces szöveget; azt, amit tegnap
mondtam a mai miseszövegekről a restaurált apáti templomromnál. Meghallgatnák-e?
Hősiesen igent mondtak.
Budavári, 2003. július 22.
Az apáti romtemplomban mondott szentbeszéd:
Nem mondanék igazat, ha azt mondanám, hogy láttam az Istent, Akkor sem, ha azt
mondanám, hogy tudom, kicsoda és micsoda ő. Csak elképzelésem van róla. Milyen
elképzelésem? Bulányi-féle elképzelésem. Azért ilyen, mert én Bulányi vagyok. Ha Kovács
volnék, akkor meg Kovács-féle elképzelésem volna. De Bulányi vagyok − ha tetszik nekem,
ha nem.
S a Bulányi-elképzelés mit hoz a konyhára? Egy Bulányi képére és hasonlatosságára
megformált Istent. Ezenfelül vagy ez helyett még ezt mondhatom: Á dehogy! Az Isten
egészen más, egyáltalában nem olyan, mint ahogy Bulányi meg Kovács, vagy akárki is
elképzeli! De ha erre ezt mondanátok: Akkor mondd meg, hogy milyen ez az egészen más
Isten, akkor csak hápognék. Mert nem mondhatok Istenről ilyesmiket, hogy nem gondolkodik,
nem törekszik, nem érez, nem örül és nem szomorkodik, nem bosszankodik, nem dühöng,
nem szidja magát, hogy elkezdett valamit az emberrel, de mire jutott, stb. Mindezt nem
mondhatom. Nem, mert ha mindezeket tagadnám róla, akkor már nem is kérdeznétek, hanem
támadnátok keményen: Hát akkor az Isten teszerinted ráér lábvizet venni a horvát tengerben,
mert nem gondolkodik, nem törekszik, nem érez, nem dühöng, neki minden nagyon jó úgy,
ahogy van, s éppen ezért keres egy hűvös helyet a dögmeleg júliusban, s leül a barátaival
ultizni soproni kékfrankos mellett, vagy kér tőlem a meggyboromból, ha valami finomabbat
akarna inni. Hát erre egy nagyot kiáltanék: Neeeeem! Az Isten semmiképpen sem lehet ilyen.
Miért ne lehetne? Megvallom, hogy erre becsületesen csak azt tudom válaszolni, hogy azért
nem lehet, mert a Bulányi nem ilyen, s ő úgy tudja magáról, hogy az Isten gyerekének készült,
s a gyerek apjára üt. Vegyétek tudomásul, hogy képtelen vagyok az Istent nem saját képemre
és hasonlatosságomra megfesteni. Ti is így vagytok ezzel. S ha feltétel nélkül elfogadnátok az
én istenképemet, félő, hogy azért tennétek, mert nincs időtök istenképet rajzolásra. Fontosabb
dolgaitok vannak ennél. De ezzel nem akarlak megsérteni titeket, hiszen jó barátaim vagytok.
Ha pedig ti is rajzoltok magatoknak istenképet, akkor kritikus szemmel figyelitek, hogy mára
meg mit talált ki ez a pap nekünk, jámbor keresztényeknek, akik vasárnap még templomba is

megyünk, hogy a papunk ne az üres falaknak prédikáljon. Ezek után nem lehet kétségetek.
Csak arra számíthattok, hogy valami Bulányi-féle prédikációt fogtok hallani.
Kezdem az első olvasmánnyal, melyet két és fél ezer esztendővel ezelőtt írt Jeremiás.
Maga Jeremiás nem volt pásztor, de Izrael népe jórészt juhtartásból tartotta fenn magát, s e
juhtartó Izrael képére és hasonlatosságára képzeli az Istent: Összegyűjtöm nyájam maradékát
minden országból... visszatérítem legelőjükre... szaporodni és sokasodni fognak. Olyan
pásztorokat adok melléjük, akik majd jól pásztorolják őket... − s a többi. Ez már döfi! Ezzel az
Istennel már tudunk valamit csinálni. Ez nem vesz lábvizet az óceánból. Ez törődik a maga
nyájának a sorsával. Ha ma prédikálna Jeremiás, és itt Magyarországon, akkor alighanem ezt
adná az Isten ajkára: Mert megeszitek juhaitokat, mielőtt megellenének. Elfogyasztjátok
nyájaitokat, mert a fogyasztás a ti istenetek, akinek a szolgálatában kiirtjátok a nemzeteket.
Nem Cigányországban, meg nem Bokorországban prédikálna így Jeremiás Istene. A Bokor
lenne számára a bezzeg-gyerek. Nézzétek meg Vincze Pétert meg Krisztit, mindjárt utolérik
szüleiket (akik beérték 10 gyerekkel), hiába sokallották annak idején a vigyázást kisebb
testvéreikre, Péter és Kriszti mennek apjuk meg anyjuk után. Talán utol is érik őket. Talán le
is hagyják.
A második olvasmány szerzője Pál. Mit mond Jézusról? Azt, amit Pál szeretne, de
nagyon. Azt, hogy ne bántsák többé a zsidót. Mért ezt mondja? Mért nem azt, hogy ne
bántsák többé a magyart? Hát csak azért, mert Pál szegény − zsidó volt, és nem magyar. Ezt
írja: Jézus lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, megbékéltette a kettőt... Igazat
mond ez a Pál Jézusról? Nem, mert arról beszél, amit csak szeretne, ha volna. Jézus csak azt
prédikálta, hogy bontsuk le a falakat, szüntessük meg az ellenségeskedést, béküljünk meg
egymással. De sajnos, nagyon sajnos, ezt helyettünk − magyarok és románok közt, zsidók és
palesztinok közt, Bush és Irak közt − sem Jézus, sem Isten el nem végzi. Miért nem? Csak
azért, mert senki se teheti meg helyettünk azt, ami a mi dolgunk! A vallásos ember pedig
szereti Istenre kiírni a maga feladatait. Példa: Dörögjük az emberek fülébe: a házasság
felbonthatatlan, mert maga az Isten köti egybe a házasokat! Egy nagy fenét felbonthatatlan.
Hazánkban, de főleg Budapesten már több az elvált, mint a nem elvált. Mi az hogy
felbonthatatlan? Jézus nem ezt mondta. Sokkal nehezebbet! Ne válaszd szét, amit Isten
egybekötött! Meg tudod tenni: szét tudod választani!!! De nem teszed meg, ha van Istened. A
házasság nem felbonthatatlan, hanem fel nem bontandó!!! Micsoda különbség! Isten nem tud
Isten Országát csinálni., mert az kellene az Isten Országához, hogy zsidó a palesztint, férj a
feleséget szeresse. Jézus nem tette eggyé a kettőt. Meghagyta nekünk ezt feladatul. Inkább
végezte volna el ő!!! − keserveskedünk. Meg is tette volna, ha bábjátékot teremtett volna az
Isten. De nem azt teremtett, hanem világot, embert, aki azt tesz, amit akar. Az ám, hazám!
A harmadik olvasmányban meg arról értesülünk, hogy a tanítványok tanítójuktól már
elsajátították a mesterséget: tudnak már gyógyítani is, tanítani is. Nagy a forgalom Jézus
üzemében, evésre sincs idejük, egyik csoport most indul, a másik meg már érkezik. Jézus azt
mondja a tanítványoknak, hogy elég ebből. Menjünk el egy ember nem lakta helyre, s
pihenjünk. Mennek, de nem sikerül. Kiszúrják őket. Utánuk mennek. Pihenni akarás ide,
piheni akarás oda, Jézus megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül, és
kezdte őket sok mindenre tanítani. − Eddig a mai történet, és most tessék nagyon figyelni,
hogy át ne verjen titeket az, aki prédikál. Merő jószándékból. De megvallotta a prédikáció
elején, hogy ő az Istent csak Bulányi módra, a maga képére és hasonlatosságára tudja
elképzelni! Hát ezért vigyázzatok!
Kérdezem: mi a titka ennek a Jézusnak? Papjainknak jut már tíz falu is, s tíz faluból sem
tudnak Jézusnak tanítványt gyűjteni. A nem-papoknak tönkre megy a csoportjuk, vagy pedig
tizenöt éve senki sem jelentkezik náluk új tagnak, hogy helyére álljon a közben kereket
oldóknak, temetőbe költözködőknek. A fiatalok nem értik, hogy minek keressenek csoportot
maguknak, hiszen nyitvák a templomok, mindenki annyit magyaráz nekik, amennyit csak

kívánnak: minek tehát kisközösségezni? Mi a fene volt a titka Jézusnak, hogy így ment neki
az üzeme? Nekem még soha sem ment így! 85 évem során sohasem volt annyi dolgom, hogy
ne tudtam volna enni. Idén nyáron például még senki el nem jött lelkigyakorlatra Budaváriba,
bár hívok rá mindenkit erősen. Mért érek én rá mindenre? Mért nem érnek rám, akiket annyira
várok? S alighanem mindenki így van ezzel. Mért nem érünk rá egymásra? Újra kérdezem.
Mi a titka Jézusnak, mért ment neki az üzeme, mért nem megy a mienk?
Válaszolok. Nagyon link az, amit mi csinálunk. Jézus vállalkozása pedig nem volt link.
Otthagyta vállalkozásáért a munkaviszonyát, mi nem hagyjuk ott. Talált magának új
foglalkozást, a kézrátevéses gyógyítást meg hirdetését annak, hogy itt az Isten Országa, s új
üzemébe be tudta állítani a Tizenkettőt. Mi nem keresünk újat, s nem is akarunk feltétlenül
olyan foglalkozást, amit testvéreinkkel együtt csinálhatuk. Mi nem akarunk Tizenkettőt
csábítani új üzemünkbe. Mi nem akarunk életközösségre lépni velük. Mi nem akarjuk kitenni
magunkat a számla-ki-nem-állításos munka kiszámíthatatlan kockázatainak. Mi nem akarunk
adományokból élni. Mi felelős emberek vagyunk, akik gondban vagyunk a mánkért és a
holnapunkért. A magunkéért és a családunkéért.
Mi le sem ülünk egymással beszélgetni arról, hogy lehetséges-e az az Isten Országa,
amelyről Jézus beszélt. Mi csak arra vállalkozunk, hogy négy hetenként egyszer − ha ráérünk,
ha a Mammon engedi − egy délután, egy este erejéig összejöjjünk... Mit csinálni? Beszélgetni,
beszélgetni és beszélgetni, amíg meg nem unjuk ezt az üres semmit sem tevést, és be nem
látjuk, hogy időnket, energiáinkat valami okosabbra is (pl pénzszerzésre) fordíthatjuk, s
vesszük a kalapunk. S véglegesen beülünk a templompadba − papot hallgatni. Majd mondjuk:
És a te lelkeddel! Vannak nekünk papjaink, legyenek csak ők a tanítványok. Mi csak világi
hívek vagyunk, kérem szépen. Nesze neked, Jézus, aki úgy gondolta, hogy az Isten mindenkit
a gyerekének és tanítványának akar, mert különben a Mammon országa lesz a világ, és nem
az Istené.
Szóltam, megmondtam, hogy vigyázzatok, mert ez a Bulányi képére és hasonlatosságára
megformált Isten kihúzza a talajt a lábatok alól. De az az Isten, akit én megformáltam
magamban, csak ezt tudja. Végtelen szeretettel és végtelen kitartással-türelemmel az orrunk
alá pörkölni, hogy nem oda Buda, hogy nem úgy verik a cigányt, mert csak azért teremtette
meg a világot, az embert, hogy Isten Országát csináljunk a világból. S ha el akarnók
linkeskedni az életünk, akkor rendre talál magának − és immár maga helyett − tolmácsot,
akivel elkellemetlenkedi nekünk mondanivalóját. A főpap majd megszaggatja ruháját,
kijelenti, hogy a tolmács káromkodik, s megy Pilátushoz, hogy intézkedjék. Ez a világ rendje.
Káintól Jézusig, és Jézustól napjainkig. Ma én az ő tolmácsa szerettem volna lenni.
Bocsássátok meg a kellemetlenkedést! Nem tudok mást. Újjászületve sem. Sehogyan sem.
Amen.
Budavári, 2003. július 23.
Meghallgatták. Amikor vége lett, bevittem a papirosom a kertből a házba, ahonnan
kihoztam. Aztán kijöttem. Az történt, ami Gödrösön. Ott mi történt? Itt sem mondott róla
senki semmit. (Ákos nem volt ott, levitte kocsijával Évát a vonathoz.) Mire kijöttem, már
másról volt szó. De ezek a barátaim voltak, hogyan tehették?! Hát éppen azért, mert a
barátaim voltak. Tudták, hogy tőlem mindig valami ilyesféle telik. Megszokták, ezért már
szóra sem érdemes. Pedig azért voltam olyan nagylelkű Gödrösön is: ülök én köztetek
Gödrösön akár másfél órát is, csak mondjatok valamit nekem arról, amit hallottatok, ha már a
templomban nincsen olyan, hogy szóljanak hozzá az elvtársak.
Tegnap este olvastam Hamvas Béla Antikrisztusának első szúrájában: Amit az
evangéliummal szemben történeti kereszténységnek hívnak, semmi egyéb, mint Jézus által
keltett hallatlan irritáció eredménye. Kétezer éve tartó küzdelem, hogy az evangéliumból
semmi se valósulhasson meg. Jézus az embert olyan világba állítja, amelyet nem tud többé

nem-létezőnek tekinteni, olyan isteni lény elé, aki elől nem tud többé kitérni; saját lényének
olyan eddig el nem képzelt fokára, amelyről nem tud többé nem tudomást szerezni. Úgy látszik
a kitérés egyetlen módja úgy tenni, mintha semmisem történt volna.
Szóval nem mondtak semmit sem a hallottakhoz a gödrösiek. Kiknek mondtam el a
szövegem az apáti romnál? A Bokor legjavának, akik húsz vagy harminc éve gyűrik már
körünkben az ipart. Budavári kertemben pedig azoknak, akikkel Gromon Bandi csinálta
ugyanazt, amit a gödrösiekkel Tádé. Gödrösön sem mondtak semmit, kertemben sem
mondtak semmit. A szövegemre − úgy látszik − nem lehet semmit sem mondani. Miért? Nem
igaz, amit mondok? Dehogy nem igaz, s éppen ezért nem kapok választ. Nem világos?
Neeem! Azért nem világos, mert ha igaz, amit mondok, akkor legalább azt kellene mondani,
hogy... Mit? Azt, amit nem akarunk kimondani? Mit? Hát csak azt, hogy nem tudjuk azt
csinálni, amit Jézus tudott. Nem akarunk csúnyát mondani Jézusról: hogy holdkóros volt. De
magunkról sem: Jézus nem volt holdkóros, csak mi linkek vagyunk.
A jézusi szöveget nem lehet mondani. A jézusi szöveget csak az mondhatja, aki csinálja
is. Nem tudok ma olyan szöveget mondani, amit csinálok is. Tudtam mondani hatvan éve:
Meg kell csinálni a kisközösséget, különben a-teistává és a-humanistává, istentelenné és
embertelenné tesznek az elvtársak mindannyiunkat. Mondtam és tettem, s valakik tették
velem együtt, s ezért van Bokor, és valamelyest ezért van kisközösség hazánkban egyáltalán.
Harminc éve mondtuk, hogy a jézusi embernek nem lapulhat a farzsebében a katonakönyve,
amely tanúsítja, hogy nem jézusi ember, hiszen esküvel fogadta, hogy megsemmisíti a haza
ellenségeit, pedig a jézusi ember olyat, hogy ellenség, nem ismer, csak olyat ismer, hogy
felebarát, akit szeretni kell. S ma azt tudom csak elmondani, hogy link vagyok, mert hiába
tudom azt, amit tudok, nem tudok olyan feladatot, amelyet csinálva el tudlak csábítani
benneteket (hogy csináljátok ti is azt, amit én csinálok) munkaviszonyoktól,
magántulajdonotoktól. Ha meg nem tudok, akkor fogjam be a számat, s ne beszéljek arról,
amit nem tudok! Majd akkor beszéljek róla, amikor már majd tudom! S igazán ne
csodálkozzam azon, hogyha testvéreim irgalmasan nem szólnak hozzá tehetetlenkedésemhez,
hanem hagyják, hogy mondjam, amit mondok, ha már szükségem van rá, ha már ettől
könnyebb lesz a lelkem.
Igazam van? Megint nincs igazam. Azért nincs igazam, mert nem hatvan évvel ezelőtt
vagyunk, hanem ma vagyunk. S annak az igazát, amit ez a vasárnapi prédikáció elmondott,
nemcsak én tudom, hanem mindazok is ugyanúgy tudják, akik hatvan vagy harminc, vagy
akárhány éve azt a jézusi kenyeret eszik, azt a jézusi bort isszák, amit magam is eszem és
iszom. Ha pedig tudják, akkor nem hallgathatnak. Akkor mondaniok kell valamit. Kell, mert
ha ők nem is, én megfulladok!
Azt mondtam tavaly, soproni bemutatkozása után egyik testvérünkről, hogy ő számomra
Jézus-inkarnáció. Odajött hozzám Gödrösön, s annyit mondott, hogy itt egy héten keresztül
gyakorolják már az együttélést. Értettem őt. Tudta, hogy legalább ennyit mondania kell. Azt
válaszoltam, hogy szándékuk nagyon szép, de nem arról van szó, hogy kibírjuk-e egymást,
testvéreinket Jézusban, vagy nem bírjuk ki. A Tizenkettőnek a szinoptikusok szerint
háromszor is volt egymással rangvitájuk. Nem nagyon kajolhatták egymást. Nem is volt
jézusi követelmény, hogy kajolják egymást. Ez a házasság követelménye. Férjnek és
felségnek kell kajolnia egymást úgy, hogy fel nem bontandó kötelékben tudjanak élni
egymással. A Tizenkettő nem élt házasságban, fel nem bontandó közösségben egymással.
Piarista vagyok, tudom, hogy miről van szó. Attól vagyok piarista, hogy a tartományfőnököm megmondja, hogy Sátoraljaújhelyen, Tatán, Balatonlellén vagy Debrecenben
fogom a gimnáziumban tanítani a magyar és a német nyelvet. Nekem csak ládába kell
csomagolnom a ruháimat s a könyveimet, s a házfőnök gondoskodik, hogy az új rendeltetési
helyemen találjam a ládákat. Abban a szobában, amelyet az ottani házfőnök jelöl ki
számomra, s az a dolgom, hogy kicsomagoljak mindent azokba és azokra a bútorokra,

amelyeket a kijelölt szobában majd találok. Ha Saújhelybe kell mennem, akkor az ottani húsz
piaristával fogok egy házban élni, egy asztalnál enni, egy gimnáziumban tanítani, s egy
templomban misézni naponta. Ha Tatán, akkor az ottani húsz piaristával. Ha Debrecenben,
akkor meg az ottani hússzal. Soha olyan problémán nem volt, hogy hogyan bírjam ki a
rendtársaimat. Nem azzal barátkoztam, aki nem volt az esetem, hanem azzal, aki az esetem
volt. Saújhelyben Meskó Lajcsival, Tatán Magyar Pistával, Debrecenben pedig Szentgyörgyi
Andrissal.
Ha a feleségünket, a férjünket is hozhatjuk a majd megcsináljuk jézusi vállalkozásunkba,
akkor is csak a feleségünket/férjünket kell kibírnunk, no meg a gyerekeinket. A
munkatársunkat nem kell kibírni? Nem! Most nagyon csúnyán mondom: az le van hányva. Az
nem tétel. Azzal nem kell megosztanom az ágyam, meg a gondom. Hátha nem az esetem, ha
szerintem hülye szegény, az az ő baja, ha baja. De nem baja, mert ő meg engem érezhet
hülyének, s ő is megtalálja a rendtársak között azt, aki meg az ő esete. Aki nem az én esetem,
azzal a legszükségesebbre szorítom érintkezésünket, hogy kultúrált, szeretetlenség nélküli
legyen a kapcsolatunk. Minden zsák megtalálja a foltját. Valakinek pedig ő lesz a bizalmasa,
akivel jól, vagy jobban megérti egymást. Valakinek, aki számára pedig én lennék
elviselhetetlen... De csak lennék, ha a férje/felesége volnék. De nem vagyok! Csak a rendtársa
vagyok. Nem gondom, hogy kibírjuk, megértjük-e egymást. Miért? Hát azért, mert ... Mondok
egy igaz történetet. A kurzusomban volt egy abszolút piarista. Diák korában ő nyerte meg
latinból az országos tanulmányi versenyt. Engem amennyire lehetett, elkerült, hogy kultúrált,
szeretetlenség nélküli legyen a kapcsolatunk. Megpróbáltam közel kerülni hozzá. Egy
alkalommal ezt mondta: Légy szíves ne szólj a kérdéshez! Mert ha hozzászólsz, biztosan ki fog
derülni, hogy száz százalékig neked van igazad. Ez a kurzustársam megszenvedte az
egyéniségem. Én gyötrődöm, vívódom, s ezek eredményeképpen eljutok egy megoldáshoz,
melyet aztán megoldásnak tudok. S azt képviselem, s érvelem, s minden ellenvéleményre
tudok valamit mondani, stb. ... Ezt az én abszolút piarista kurzustársam képtelen volt elviselni.
Nem emiatt (ő Vácra került, én meg Debrecenbe; nem láttuk soha többé egymást), de 1947ben disszidált. Rómában központi levéltáros lett. Kiadta szentatyánk, Kalazanti Szent József
levelezését. Mindig is, ma is nagyra értékelem: nincs semmi ellenérzésem iránta. Ki merem
mondani: szerettem és szeretem.
Valami következik ebből. Mi? Az, hogy ha valaki azt hiszi, hogy a Bokor azért nem tud
életközösséget létrehozni, mert az a bajunk, hogy a Varjú család nem tudja elviselni a Holló
családot, a Holló család pedig Farkas családot, akkor alapos tévedésben van. A Bokornak
egészen más baja van. Nem tud és nem is akar, vagy nem tudja, hogyan akarjon kiszállni a
mókuskerékből. A hajtásból. A nyomulásból, vagy ezek szerényebb (és mégis vért s velőt
kívánó) változataiból. Mert könnyű a nyugdíjasoknak. A kormány vigyáz rá, hogy utcára ne
kerüljenek. A nem nyugdíjasoknak azonban hajtani kell, akár az infarktusig is, hogy utcára ne
kerüljenek, hogy alkoholistákká és hajléktalanná ne legyenek, hogy bírják a versenyt, hogy
euro-komformak legyenek. És jelentkezzék az, aki hajlandó feladni munkaviszonyát, hogy
elmenjen pl. egy olyan szociális intézménybe dolgozni, ahol az ellátottak után az állam
kvótást fizet. Hat évvel ezelőtt megkérdeztem a Bokrot. Nem volt jelentkező. Mindenki
ragaszkodott meglevő munkaviszonyához. Mért? Nem mondom meg, úgyis tudjátok.
Pedig ahogy a Jézus korabeli társadalom tele volt betegekkel, leprásokkal, félbolondokkal, a mai társadalmunk is tele van lányanyákkal, örömlányokkal, drogosokkal,
alkoholistákkal, börtönből szabadultakkal, hajléktalanokkal, mindenféle hátrányos
helyzetűekkel, gyerekekkel és nem-gyerekekkel, akikkel szemben tehetetlenek vagyunk.
Jézus nem lenne tehetetlen velük szemben. Mért? Mert ő az Isten fia volt. Katolikus vagyok.
Hiszem, hogy az volt, de nem tudom. S mivel nem tudom, próbálok, valami más
magyarázatot is találni. Találok.

1. Azt gondolta, hogy Isten mindenkit szeret: az alkoholistákat, a drogosokat, ... nem
sorolom fel. 2. Becsukta a boltját, s elment imádkozni-bőjtölni 40 napra pusztába. 3.
Elkezdett gyógyítani és tanítványt fogni. A kettőt párhuzamosan csinálta. Nem előbb
gyógyított, majd tanított. Nem tanfolyamot szervezett előbb, s aztán a tanultak-tanítottak
alapján gyógyításba fogott tanítványaival együtt.
S a mi tehetetlenségünket mi magyarázza? Az, hogy biztosan nem vagyunk a Szentháromság második személye? Isten is tudta ezt rólunk, amikor meghívott a táncba minket! A
fenti három pontból az elsővel részben rendben vagyunk: mi is így gondolkodunk Istenről, de
a boltunk már nem tudjuk s nem is akarjuk becsukni. Csak egyetlenegy kellene ilyen
közülünk. Egy érett korú. Az már be tudná palizni valakiket... Kiket? Hát a gyerekeinket,
vagy másokét, akik még nem álltak be a mókuskerékbe, akik még nem szolgálnak látástólvakulásig a Mammonnak. Mért nem akad ilyen? Nem tudom. Csak azt ne mondjad, hogy
azért, mert Isten nem küld senkit. Mindenkit küld. Téged is.
Budavári, 2003. július 31.
Július 19-20-án volt ez a tömény sikertelenségi élményem. A naptáram alapján nem
tudom rekonstruálni a következő két hetet. Ingáztam Budavári és Városmajor között, és
közben végre írtam valamit, ami nem Napló. A nyár elején felpakoltam, s levittem Budaváriba egyéb olvasni valók mellett a Karnevál és a Scientia sacra három-három kötetét, hogy
majd művelődöm. S aztán kikötöttem a Scientia sacra III. köteténél, melynek címe: A
kereszténység. A Karnevál nekem nem regény, hanem olyan bolondozás, amelynek biztosan
van valami értelme, de számomra már, sajnos, alighanem zárva marad. A Scientia sacra meg
nem bolondozás, hanem bolondozás nélküli vallomás arról, ami van; vagy legalábbis arról,
ahogyan Hamvas Béla látja azt, ami van.
A Scientia Sacra első két kötetének alcíme: Az őskori emberiség szellemi hagyománya.
Elolvastam egy-két részét a hat egységből álló műnek. Az egyes egységek címei: A
hagyomány − Az archaikus ember − Kultusz és kultúra − A beavatás − Az analógia − A király
és a nép. Mindegyik rész hat fejezetből áll, és mindegyik fejezet további hat egységből.
Összesen 6 x 6 x 6 = 216 egység. Egy-egy ilyen egység − önálló tanulmány. Fel van építve az
egész mű, mint Dante Isteni színjátéka. De én ebben is elveszek, nemcsak a Karneválban. Az
őskori ember nem hagyott nyomot maga után. Hamvas Béla kutakodik az emberiség
kultúrájának régi termékei között, gondolkodik s ennek eredményeként valamit az őskori
emberiség szellemi hagyományának állít. Képtelen horderejű emberi vállalkozás. Nem is
tudom: hasonlítható-e a világirodalomban valami hozzá. Ha 18 éves volnék, még
utánamehetnék mindannak, amit Hamvas elolvasott. 85 évesen aligha. Az ember tiszte az,
hogy mindent megvizsgáljon − a Lélek mindent megvizsgál − ahogy Pál írja Korintusba
(1Kor 2,10). Én már nem tudom megvizsgálni azoknak az eredményeknek alapjait, amely
eredményekre Hamvas eljutott.
De a harmadik kötet a kereszténységről szól, s ha valaki ebben a tárgyban megnyilatkozik, hozzá merek és tudok szólni munkájához. Ez a harmadik rész csak töredékekben
maradt reánk. Ennek 12 része lenne, s mindegyik rész egyenként 12O szúrából állna, összesen
1440 szúrából. Ez is Divina Comedia-nak készült. Egy-egy szúra lehet egy mondat vagy egy
bekezdésnyi szöveg, vagy akár több bekezdésnyi is. De mindenképpen rövid, magvas
megállapítások. Olvasó közönsége számára − nyilván −jobban ismert a kereszténység, mint
az őskori emberiség. Alighanem ez magyarázza az első két kötet és e harmadik stílusbeli
különbözőségét: a nyugodt tárgyalást az első kötetben, a rövid és velős megfogalmazásokat a
harmadikban.
E harmadik kötet első (a tizenkettőből első) részének címe: A kereszténység és a
hagyomány. A szerző öregkori műve. Már 63 évesen írja. Ez is 120 szúrából áll. Végigveszem egyenként a szúrákat, s mindegyikhez mondok, írok valamit − érteni akaró

lélekkel. Lassan haladtam. Nem is vittem sokra. Legalábbis ami a terjedelmet illeti. A 120
szúra, meg amit én írtam róluk − egy dupla Napló-füzetnyit tesz ki. Nagyon élveztem.
Mutatványt jelentetek meg belőle az októberi Koinóniában.
Budavári, 2003. augusztus 10.
Július 31-én este átjöttek misére Bokorligetről Jozsóék, majd elvittek magukkal, s még
éjfél előtt haza is hoztak: csak arra emlékszem, hogy láttam Danit megkopaszítva, Gyöngyöt
megkurtított hajjal. Úgy emlékszem, hogy nem nagyon kavartam fel a vizeket.
Harmadikán, vasárnap esti misére aztán vártam a pótkávét. Megjöttek. Kedden ebéd után
elmentünk Zalaszentgrótra Kubinyiékhoz, akik csak tejbe-vajba nem fürösztöttek bennünket.
Azt is csak azért nem, mert elvittek a határba, ahol felépítették az ország (nem tudom, hogy
nem) legragyogóbb fürdőhelyét. Szerdán megünnepeltük a nyári névnaposokat: Lacit, Jutkát,
Mártát. Csütörtökön pedig Imrével s Gyombolaiékkal felmentünk Pestre, ahonnan másnap
reggel elvittek két napra Cserépváraljára, ahol a szolnokiak az idén is táboroztak.
Három ülésem is volt velük. Egyszer ők kérdeztek sok mindenről. Egyre emlékszem a
kérdésekből: Hang és Bokor − ez kettő vagy egy? Ez volt a legjobb. Szívesen ideírnám, ha
valaki felvette volna a beszélgetést, de nem észleltem ilyesmit. Azt gondolom magamról,
hogy a leghasználhatóbban akkor tudom kifejezni magamat, ha kérdést kapok. De hát csak
nem hordhatok magnót a zsebemben! Másodszor felolvastam a 38. Napló elejét arról, hogy
miként is kellene beszélgetni a Jóistennel: ahogy tudunk, vagy ahogyan meg van írva a nagy
könyvben. Ezt meghallgatták, s mintha semmit sem mondtak volna rá. S a harmadik egy mise
volt, amelyben nem olvastam semmit: sem prédikációt, sem a mise szövegét, mert a nagy
kapkodásban a misekönyvet otthon hagytam. Szerencsére a papot nem hagytam otthon,
kenyér meg egy kevés bor volt a táborban is, s így a mise valahogyan azért csak meglett. S
mivel egész héten a lélek gyümölcseivel foglalkozott a tábor, így aztán a mise is, amit
mondani tudtam is, termékeny talajra hullott. De miért kapkodtam? Meg volt beszélve már
régen ez a két nap (aug. 8-9), de azzal, hogy még majd szólnak. Én csütörtökön, aug. 7-én
felutazom Pestre, s várom a szólást. Elfelejtettek szólni. 8-án reggel pedig szól a telefon,
melyen a fehérvári Csertáék jelentkeznek: 10-én, vasárnap reggel átjönnének Budaváriba
misére teljes zene és énekkarral, mert Füreden nyaralnak. Jöhetnek-e? Persze, hogy jöhetnek.
Rá negyedóra szól a kaputelefon: Róth Pisti. Ő jött értem Cserépváraljáról. Próbálom
visszahívni Csertáékat. Nem sikerül. Végül is Pisti azt mondja, hogy szombat este
Cserépváraljáról nem csak Budapestig repít vissza engem, hanem Óbudavárig is. Ott
megalszanak, meghallgatják Csertáék produkcióját a misémen, s aztán hazamennek. Hát
akkor minden rendben van, be a táskába a pizsama, és mehetünk Cserépváraljára − misekönyv
nélkül.
Szombaton kettőkor kezdjük a misét, négyre mindent befejezünk. Ötig búcsúztatják a tábor
gyerekei Editkét. Utána elindulunk. Hét után felérünk Pestre. Kipakolunk az Orczy úton
Pistiéknél, felpakoljuk Terit a Városmajorban, s elindulunk nyolckor büszkén az M 7-en,
hogy féltízre már Budaváriban leszünk. 11-re se lettünk ott. Baleset, elterelés, araszolás.
Sebaj, kialudtuk az éjjel magunkat. Nyolckor harangozok, s elmélkedem, hogy mit is mondjak
az élet kenyeréről. Kilencre akkora közönség verődik egybe, amekkora csak ritkán szokott.
Bokorligetről, Ajkarendekről, még a Bruderhofból is egy kislány, aki Pinkafőről jött ZoliGabiékhoz − Csertáékon, Pisti-Editen s a falubelieken, meg a nyaralókon kívül.
Kedden Kaszapék visznek fel. Nagyot beszélgetünk az úton, s csütörtök reggel is ők visznek
Tokajba. Azon folytatjuk, s álmodozunk egy őszi kirándulásról Nagyszőlőstől keletre, ahol a
Tisza ered, s hogy megnézzük Husztot, Técsőt, Körösmezőt és Vereckét is, ahol bejöttek az
ősök. Így érünk Tokajba, ahova vinnem is kellett valamit. Ott nem lehet a Lélekre bíznom
magamat, aki egy fél óra alatt megmondja, hogy mit mondjak. Miért? Ahhoz, hogy a Lélek
meg tudjon szólalni bennem, ahhoz nekem magány kell. Meg térdepelni kell, meg templom

kell, meg örökmécs. Ezek az én külső kellékeim. Hogy ne lássak senkit és semmit. Hogy csak
befelé figyeljek. S a végén elkap egy gondolat. Egyetlenegy, s abból kitelik a prédikáció.
Ezek a körülmények egy nagytáborban nincsenek adva. Oda írott szöveg kell. Ha majd
egyhetes nagytáborunk lesz, és naponként lesz benne szentmise, és lesz kápolna is, ahol
csendben térbetyülhetek, akkor lesz olyan szövegem, mint Budaváriban minden nap.
Az első nagytábor Nőtincsen volt 2000. augusztus közepén. Akkor még nem volt Napló.
Be sem került, amit akkorra írtam. Most ide írom.
Budavári, 2003. augusztus 11.
Mindannyian Istentől tanítottak lesznek…
Ha hihetünk János evangélistának, akkor Jézus a mai evangéliumi szakaszban Izajás vagy
Jeremiás prófétát idézte, aki azt jövendölte, hogy valamikor valakik mindnyájan Istentől
tanítottak lesznek. Ha Jeremiást idézte, akkor megtaláljuk e szavak kifejtését is: “Akkor nem
tanítja többé egyik ember a másikat arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni
fog engem, kicsik és nagyok”.
Azért a gyereket csak fogják tanítani szüleik! − gondolhatjuk. Hát persze! Jeremiás
emberről beszél, s a gyerek csak lesz ember, ért korú. De ha ért korú lesz, Isten azonnal
átveszi az okítás szerepkörét. Ha viszont Saint-Exupéry-nek A kis herceg c. könyvére
gondolunk, akkor kiderül, hogy a gyerekek tudnak minden lényegest, s éppen a felnőttek
értetlenkednek. Hát ebben is lehet valami. Annál is inkább, mert másutt Jézus éppen a
felnőtteknek mondja, hogyha nem lesznek olyanok, mint a gyerekek, nem mennek be a
mennyek országába. Üsse part, tartozzanak bele a gyerekek is azok körébe, akik Istentől
lesznek tanítottak!
Most már csak az a kérdés, hogy mikor. Mikorra várja Jeremiás és mikorra várja Jézus ezt
az időt. Hát ami Jézust illeti, ő azonnalra várta az első ilyen csoport megszületését: “Aki az
Atyától hallott és tanult, az mind énhozzám jön” - mondja. S ezeknek az Atyjától
tanítottaknak kínálja föl az Élet kenyerét.
Ebben a szentmisében is megkapjuk. Ez akkor történik Jézus szándékai szerint, ha az
Atyát hallgattuk, ha az Atyára hallgattunk, ha az Atyától tanultunk, s ha így kitanulva
Jézushoz megyünk. A kérdés az, hogy mikor következik be ez az állapot.
Tíz a nem tudom hányadik hatványon év előtt megvolt a Nagy Bumm. Ennek a nagy
Bummnak − úgy gondolom − kizárólag, vagy azért is kellett megtörténnie, hogy az ember
Istentől tanított legyen, hogy Isten az emberrel Isten Országát csinálhasson. Ha már most a
Nagy Bumm óta eltelt időt egy évnek veszem, akkor e világév utolsó, 365. napján már el is
készült a Föld, s az utolsó, a 60. percben már meg is jelent a Földön az első ember − kb.
százezer évvel ezelőtt. Az utolsó két-háromezer évben − ez lenne e világév utolsó másodperce
− pedig Jeremiás nyilatkozik arról, hogy valamikor majd Istentől tanítottak leszünk. Engem
viszont rettenetesen érdekel, hogy mi történt addig, mi történt az egész utolsó percben, azaz az
elfolyt százezer év alatt.
Voltunk-e már Istentől tanítottak e százezer esztendő alatt? Avagy az emberiség életét a
százezer esztendőn keresztül csak az jellemezte, ami a történelmileg ismert időben; az ti.,
hogy nem az Atya diákjai voltunk? Már Arany János is érdeklődött ez után, másfél százada, a
Gondolatok a béke-kongresszus felől c. versében. Ezt írta:
Nagy gondolat! Képzelni is Dicső fenséges eszme!
Az embernem, mint egy család, Szeretettől övezve,
Testvériségben, mint talán Káin előtt élhetett;
Az Írás, hol jegyezni kezd, Jegyez csak gyűlöletet.
Hát az Írásnak aligha lehettek pontos információi az eltelt százezer esztendőről. Az Írás
alighanem csak visszavetítette a százezer esztendős múltba azt, amit saját korában tapasztalt,

ahol is Józsefet testvérei eladják rabszolgának, és ugyanők az utolsó szálig kiirtják Szikem
népét, hogy bosszút álljanak a húgukért.
Nekem sincsenek pontos információim. De vannak következtetéseim. Jók-e? − Ítéljétek
meg! Ha Isten arra teremtette meg az embert, hogy személyesen tanítsa őt, akkor erre
alkalmasnak kellett teremtenie az embert. Igaz, szabadnak is teremtette az embert, ezért két
esélyes volt a dolog: hajlandó volt az ember azt csinálni, amire megteremtették, meg nem volt
hajlandó. Az Írás egyszerűen visszavetíti az ismert történelem, a jelen tapasztalatait, s ezzel az
egész múltat egy esélyessé teszi. Ahogy Arany mondja: Az Írás, hol jegyezni kezd, jegyez
csak gyűlöletet.
Hát az én következtetésem csak annyi, hogy ez nem biztos. Nem biztos, hogy az
emberiség kezdettől fogva egyfolytában ugyanazt csinálta, amit a történelmi jelenben.
Elképzelhető, hogy volt olyan idő, amikor a testvérek még nem adták el testvérüket rabszolgának, amikor a testvérek még nem gyilkolták le Szikem egész népét, hogy bosszút
álljanak a húgukért. Elképzelhető, hogy valamikor valakik Istentől tanítottak voltak.
Arany János kortársa, a jénai születésű Marx Károly meg is tudta magyarázni, hogyan
lehettek-voltak a messzi múltban élők Istentől tanítottak. Azt tanította róluk, hogy
ősközösségben éltek. Nem volt magántulajdon. S nem akartak többet birtokolni mint társaik, s
így nem is volt miért gyilkolniok egymást.
Most már csak az a kérdés, hogy mit tanít az Atya. Azt, ami saját maga; azt, ami a saját
élete. Ő mindenét odaadja a Fiúnak, a Fiú mindenét visszaadja az Atyának. Ami az Atyáé, az
a Fiúé is. Ami a Fiúé, az az Atyáé is. S egész életük az Isten Szent Lelkének áradása, egyiktől
a másikig, a másiktól az egyikig; és ez a totális önátadás teszi mindhármukat
elválaszthatatlanul eggyé. Jézus ezt így tanította nekünk.
S honnan tudták ezt a messzi múltban, a történelem előtti időkben? Amit Jézus erről
tanított, azt hallhatta százezer esztendős múltja során is az ember - a lelkiismeretén keresztül.
Amit Jézus tanított, azt hallhatja lelkiismeretén keresztül ma is minden ember. Pár éve jelent
meg az Életképek, 33 riport a Bokorhoz tartozó családok életéről. Olvastam benne valamit.
Ezt: “Korábban szegények akartunk lenni, és ennek örültünk. Ma, amikor esetleg
szegénységbe sodródunk, méltatlankodunk. Ki akar ma szegénnyé válni közülünk?” Hogy
inkább őket verjétek meg, mint engem, félig elárulom nektek, hogy ki írta. Egy bizonyos Béla
és Évi - közösen. Igazat írtak rólunk? Tényleg nem akarunk szegények lenni? Van közöttünk
ilyen? Mikor Jézustól azt tanultuk, hogy boldogok a szegények, mert övék a mennyek
országa. Ha nem akarnánk szegények lenni, nem volnánk boldogok, és nem lenne a miénk
Isten Országa. Igazat írt Béla és Évi rólunk? Hát ezt bizony el kell döntenünk. Ennél
fontosabb dolgunk nem lehet. S a Bokor- bíróságon Bélát és Évit felszólítani, hogy
ünnepélyesen vonja vissza képtelen állítását!… Vagy ha mégis igazat mondott volna Béla és
Évi? Akkor mi van? Hát akkor egy görög szónak kellene következnie. Inkább görögül
mondom, hogy ne értsük, és ne sértsem meg magunkat. Úgy hangzik, hogy METANOIA.
A kétezer esztendő minden Jézust megtagadásának egyetlen végső oka - a többet
birtokolni akarás volt. Ezt a jézusi megállapítást görögül pleonexiának mondják, s a 16.
századból eredő magyar nyelven kapzsiságnak. A kapzsi − igéből képzett melléknév. Kap az
ige, -zsi a képző, és kész a kapzsi. Mit is jelent az, hogy valaki kapzsi? Csinálok egy másik
melléknevet, abból megtudjátok. De azt az Isten Országának igéjéből csinálom. Van olyan?
Hogy ne volna, ha egyszer megtanultuk, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Mondom:
ad az ige, -zsi a képző, s már kész is az új szó, az adzsi. Be is terjesztem a Nyelvtudományi
Társaságnak: fogadja el, mint az Isten Országát akarókra jellemző kifejezést. Akik nem a
Mammonnak akarnak szolgálni, azok az adzsik. Mivel nem adzsik, hanem kapzsik voltak,
ezért gyilkolták egymást századokon keresztül és könyörtelenül az ú.n. keresztény nemzetek
is. Mondjuk ki hangosan és határozottan: rossz a Béla és Évi szemüvege. Mi változatlanul

Jézus népe akarunk lenni. Mi változatlanul az Atyától akarunk tanulni, hogy Jézushoz
mehessünk, és ehessük az Élet kenyerét. Mi nem kapzsik, mi adzsik akarunk lenni.
Nyomorúságba pedig mi nem sodródhatunk, hiszen testvérek vagyunk, akik semmit nem
mondanak a magukénak, mert mindenük közös, mint egykor Jeruzsálemben. Még nem tudjuk
pontosan megmondani, hogyan is fog ez Bokorligeten meg másutt is testet ölteni, de mi
hegyen épült város akarunk lenni, mi példát akarunk adni az egész egyháznak meg az egész
világnak. Bizonyítani, hogy semmi értelme sincs a NATO-nak és az egymást öldösésnek,
mert mi osztozunk azokkal, akik osztozni akarnak velünk.
Lehet, hogy a Nagy Bumm utolsó másodpercei - amit mi történelmileg meg tudunk
tapasztalni - csak sajnálatos kisiklás az Istentől tanítottság történelmi vonalából, s van mód
visszakapaszkodni a nem-ismert, de Istennek tetsző múltba. Lehet, hogy ezért jött a Fiú.
Azért, hogy elmondja nekünk, hogy mi volt kezdetben, amikor még nem volt válás, hanem a
kettő egy volt. Amikor még nem volt enyém és tiéd, hanem csak miénk. Hogy is mondta
Csokonai Vitéz Mihály?
Az “enyém”, a “tied” mennyi lármát szűle, / Miolta a “miénk” nevezet elűle.
Hát abba kell maradnia ennek a történelmi lármának, amely csataterekké rondítja Isten
szép világát. Az Atya a maga életének szépségét tanítja, s az nem ismeri a csataterek lármáját.
A Fiúhoz akarunk menni, mint az Atya tanítottjai, mint theodidaktoi, mint Istentől tanítottak.
Mi ennek a Fiúnak az elkötelezettjei vagyunk. Mi ennek a Fiúnak a kenyerét-testét
esszük, borát-vérét isszuk, hogy olyanokká legyünk, mint ő. Talán nem élem meg az első
fészekrakást, talán megérem. Mindegy. A Fiú jó magot vetett, s abból nem Mammon, nem
magántulajdon fog megszületni, hanem az, hogy mindannyiunknak százannyi testvére és
nővére lesz, százannyi háza és földje, s ha befejezzük földi pályafutásunkat, akkor még
ráadásul örök életünk is lesz az Atya házában. Lesz, mert horizontális szövetséget kötöttünk
egymással az Atyától tanultak megvalósítására. Mert vertikális szövetséget kötöttünk az
Istennel. Ez a szövetség vére – mondta Jézus a vacsorán, a maga vertikális szövetségéről. S a
Bokor első félszázadából nem hiányzik az áldozatok vére. A szövetséget megkötöttük
vertikálisan is: az Istennel. Nem lehet a folytatás rosszabb, mint ahogy elkezdtünk. Miért nem
lehet? Azért! És mert Vörösmarty megírta a Bordalban. Mit írt meg? Azt, hogy Legyen
minden magyar utód, különb ember mint apja volt.
Harmadik Bokor-nemzedék! Most Hozzátok szólok. Ti, akiknek nem akármilyen
anyáitok-apáitok, nagyanyáitok és nagyapáitok voltak és vannak, ezt nem feledhetitek. Bízunk
Bennetek. És nemcsak mi. Az is, aki kizárólagos tanítótok akar lenni. Maga az Isten is. Amen.
Budavári, 2003. augusztus 12.
Mese az örök szövetségről
Otthon elolvastam három szöveget. Nemcsak a mai szentmise három szövegét, hanem azt
a három szöveget is, amelyet a három korábbi Bokor-nagytáborban: Nőtincsen, Kismarosan,
illetve Sopronban mondtam. Minden tudományom benne a három beszédben. Íme: Nem
kapzsinak, hanem adzsinak kell lennünk... Nincs csúnyább annál, hogy mi mindent meg
akarunk adni saját gyermekeinknek... Hat és fél milliárd testvérünk van ám... Még nekem
sincs jogom többre, mint az egy dénárra... Szóval minden, de minden megtalálható bennük,
ami a Bulányi-féle nyomdában és boltban kapható. Mit mondjak még el ma, amit nem
hallottatok? Nem tudok olyat mondani. Aztán eszembe jutott egy műdal, amelyet kisfiúként
hallottam énekelni egy öreg − úgy ötven éves bácsitól. Így hangzott: Nagyapó mesél, nagy a
figyelem. Mesélje el hát, hogy mi a szerelem... Én is mesélni fogok. Hogy a szerelemről
mesélek-e, azt a végén döntsük el majd. Elkezdem.
A mese
Egyszer volt, hol nem volt, tán kétezer esztendeje is volt, hogy volt, és még a Földközi
tengeren is túlnan volt, hogy a Jordán nevű folyócska közelében élt egy legény. Volt neki

rendes mestersége is: a fafeldolgozó iparban munkálkodott. De be volt sózva.
Nyugtalankodott. Nem tetszett neki a világ úgy, ahogy volt. Úgy gondolta, hogy lehetne
másképpen is, mint ahogyan van. Mi baja volt vele? Csak az, hogy a világ nem úgy ketyegett,
mint amire megcsinálták. Az ketyegtette, aki nem teremtette. Egy betolakodó, egy sikeres
betolakodó, aki hadat üzent magának az Istennek is. S ez a nagy sikeres el tudta érni, hogy őt
szeressük, őt szolgáljuk, s a kedvéért az Istent − meg egymást is! − meggyűlöljük, megvessük.
Hogyan jutott birtokába a legény a nőtincsi, kismarosi és soproni szövegeimnek, meg nem
mondhatom, de tökugyanazokat mondta ő is, csak egy kicsit − vagy inkább nagyon is −
jobban, meg főleg: erősebben. A betolakodónak azt a nevet adta, hogy Mammon. Az arám
nyelvből származó jövevényszó ez a jordánparti népek nyelvében, s hiteles mai fordítása:
dollár, euró, svájci frank, forint, vagy közös szóval − csak pénz.
Nyugtalanságában ez a legény felhagyott saját mesterségével, és belevaló tizenévesekből
− kizárólag csak belőlük! − csapatot szervezett. A csapat kettesével elment északra, délre,
nyugatra meg keletre, s hirdette mindenütt: Vége a Betolakodó Országának. Kívülre dobjuk
Evilág Fejedelmét. Elvesszük az Országot azok kezéből, akik a Mammonnak szolgálnak.
Kezdődik az Isten Országa. Kezdődik az, amire Isten megteremtette a világot, meg az embert.
Kezdődik az Adás országa. Indul az Osztozás világa. Mindenkinek egy dénár! Olyan
transzparens-féléket csináltak szavaikból, mint korunkban némely mozgalmak, melyek ráírják
egy lepedőre: A gyilkosok gyilkosai is gyilkosok. Ilyesféléket tettek.
De aztán megelégelték nagy-nagy buzgalmukat. Kik? Hát a Mammon szerelmesei.
Fővezérüket valami Kajafásnak hívták. Ez okos szóval meggyőzte az értelmiséget meg a
jómódúakat, hogy jobb láb alól eltenni a legényt, mielőtt még nagyobb bajok történnek. Mi
lett volna a nagyobb baj? Hát majd jönnek valakik, s Kajafásék elveszítik kiváltságos
helyzetüket: az, hogy nekik mindig sok dénár jut, amikor másoknak még egy fél se.
A mesebeli legény értesült róla, hogy szorul a hurok a nyaka körül, s tudta, hogy a
Kajafás-félék nem tréfálnak ám. De nem izgatta őt különösebben ez a tudás és értesülés.
Csinált mindent tovább a maga módján. Ünnepet is. Az a nép, amelyhez tartozott − ő is,
tizenévesei is −, tavaszon mindig megüli nemzeti-vallási ünnepét annak emlékére, hogy őseik
ezer évvel korábban kiszabadultak az egyiptomi nagy bajból. A legény s a tizenévesei is
megülték ezt az ünnepet. Sült bárány volt az ünnepi lakoma. Saláta, kenyér és borocska is volt
hozzá. E lakomán pedig elhangzott ajkán egy szó, amelyről korábban tizenéveseinek soha
sem beszélt. A mesémnek ezzel vége van. Most tudós fejtegetések következnek majd erről a
szóról.
A tudóskodás azzal indul, hogy nem mondom meg a szót magyarul, csak negyedjére.
Előbb héberül, görögül meg latinul mondom, hogy könnyebb legyen kitalálni. Héberül: berith,
görögül diathéké, latinul testamentum, s ezek után ki ne tudná már, hogy magyarul a
szövetség az a szó, mely legényünknek − aki a mesén kívül a Názáreti Jézus nevét viseli − az
ünnepi lakomán elhagyta ajkát. Ebben a mondatban hangzik el: Ez az én vérem, a szövetség
vére, amelyet mindenkiért kiontok.
Ó (régi) szövetség
Ezek után három teológiai szakkifejezést fogok elibétek terjeszteni: ószövetség, újszövetség, örök szövetség. Mind a háromban az Isten és az ember között létrejött szerződésről,
van szó. Mi fán terem ez a szövetség? A szövetségi szerződések az adok-veszek világába
tartoznak; az egyik fél is megígér valamit a másiknak, a másik fél is megígér valamit az
egyiknek. Ha az ember megtartja, amit megígér, az Isten is teljesíti, amit ő ígér meg.
Kezdjük az ószövetséggel. A zsidók nem is ismerik ezt a szót. A héber szentírásnak az a
neve, hogy Tóra va nabim, azaz magyarul Törvény és tolmácsok (próféták). De
ószövetségnek mondja Szent Pál azt a szövetséget, amelyet Isten a Sinai hegyen kötött Izrael
népével, illetőleg annak képviselőjével, Mózessal. Mi volt a szerződés tárgya? Csak annyi,
hogy Izrael vállalja a Tízparancsolat megtartását, Isten pedig ennek fejében vállalja, hogy

Izraelnak adja Kánaán földjét. Ezt a szövetséget egyik szerződő fél sem tartotta meg. Ez a
szövetség nem is teljesíthető. Ez a szövetség ellene mond saját magának. Izraelnek az volna a
dolga, hogy megtartsa az V. parancsot is, mely így hangzik: Ne ölj! Istennek meg az a dolga,
hogy Mózes imádsága és Nún fia, Józsue hadvezéri intézkedései ellenében segítse az
amalekiták, a jebuzeusok, a hettiták, a kananeusok stb., stb. népeinek véres kiirtását. Népekét,
akik Kánaán földjén éltek s legeltették állataikat Izrael odaérkezése előtt. Ennek az
ószövetségnek − nincs meg van értelme. A zsidók a maguk háromezer esztendős történetük
során szorgalmasan irtogatták azokat a gojokat (= nem zsidókat), akik körülvették őket, s hol
a zsidóknak sikerült a gojokat beleverni a betonba, hol pedig a gojoknak a zsidókat. Ami
pedig Isten szerepét illeti, arról meg van írva Babits Mihály Jónás könyvében. Mi? Ez: Ő nem
az a véres Isten: Az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember
vétkes abban.
Ennek ellenére az egész emberi történet erről az értelmetlenségről beszél. Mindenki
gyilkol mindenkit. S mindenki feltételezi, hogy az Isten nyakig benne van e gyilkolósdiban.
Mi, magyarok sem vagyunk kivételek. Közel kétszáz éve írta Kölcsey: Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére, s Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. Ki ne tudná, hogy azért
Istennek besegítettek Árpád kacagányos meg buzogányos hősei, az őseink is, de azért Kölcsey
s a magyarok hite szerint Isten, azaz hogy Hadúr műve, hogy Szvatopluk meg Zalán
kifutottak országukból, hogy helyet adjanak − adjanak? önszántukból? − nekünk. A Biblián
nevelkedett költő, Zrínyi Miklós elmondja, hogy maga az Isten vezényli hazánkba százezres
hadseregével Szolimánt, hogy istenostoraként megbüntesse a magyarokat vétkeikért. Majd
elmondja Zrínyi azt is, hogy ugyanez az Isten elfogadja a költő dédapjának áldozatát. Miféle
áldozatát? Azt, hogy dédnagyapja Szigetvár védelmében annyi ezer törököt gyilkol meg,
amennyit csak tud, hogy aztán a végén őt gyilkolja meg Szolimán egyik katonája. Ez az
önfeláldozó halál! Ezek a badarságok, ezek a jézustalanságok, ezek az istentelenségek mind −
ószövetségek. Az is, ha a jámbor Szent Istvánt oltárra emeljük, aki unokabátyját felnégyeli,
unokaöccsét pedig megvakítja s fülébe ólmot öntet..., a besenyő vezért pedig, aki már nem
rokona, lovával s feleségével együtt élve eltemeti, mert az ostoba Thonuz-oba/apa/ nem akart
megkeresztelkedni.
Új szövetség
Hagyjuk el a régit, s menjünk át az új szövetségre! Ezt is Szent Pál találta ki. Kik a
szerződő felek ebben a szövetségben? Egyfelől Jézus és mi. Másfelől az az Isten, aki
haragszik ránk, mindannyiunkra. Ugyan már miért? Ki ne tudná, hogy azért, mert Éva
szakított az almából, s még Ádámnak is adott egy harapást belőle. De ránk miért haragszik
ezért? Csak azért, mert Ádám-Éva a mi hatodik vagy tizenhatodik ezredik ősünk − a
nagyapánk s anyánk. Nagyon logikus a harag, nemde? Különösen a Szeretet-Isten részéről
logikus ez a szűnni nem akaró, eszméletlen harag − irántunk is? Az, hogy mindannyian a
harag gyermekei vagyunk, ahogy meg van írva a Római levélben?
És mi ennek az újszövetségnek a tartalma? Hát az, hogy Jézus ezt az évszázezredek óta
dacosan haragvó öregurat kiengeszteli. Hogyan engeszteli ki? Úgy, hogy felajánlja golgotai
halálát az Atyának, az Istennek azért, hogy az Atyja ne haragudjon már. Szegény Pál, nem
nagyon tehet róla, hogy ezt a képtelenséget kitalálta, hiszen sohasem találkozott azzal a
Jézussal, aki élt és tanított, csak azzal, akit ő magában elképzelt. Ha találkozott volna vele,
Jézus megmagyarázhatta volna Pálnak, hogy azért kell meghalnia, mert főpap-írástudó-vén,
hatalomgyakorló és király soha el nem viseli, hogy beszéljünk egy olyan Istenről, aki nem
olyan, mint ezek az urak... Beszélni egy olyan Istenről, aki nem uralkodik, csak szolgálva
szeret… Ahogyan melyik szent írás mondja…mit is? Ezt: Uraktól nyüzsög a végtelen ég, s
szolga csak egy van: az Isten. A Weöres Sándor-féle szent írás mondja. Isten nem úr, őt csak
saját bűneinkért kell engesztelni. Hogyan? Ahogy a tékozló fiú. Hazamegy. Istenhez megy,
hogy elsírja magát, és cserébe Isten a nyakába borul a tékozlónak: a lánynak meg a fiúnak.

Ezek a szerződő felek. És mi a szerződés pontos tárgya? Csak annyi, hogyha ezt a
kapitális páli szamárságot − azt, hogy Jézus golgotai halála óta Isten már többé nem haragszik
ránk − az ember elhiszi, s hitének jeleként-bizonyítékaként megkeresztelkedik, akkor már
számára nincs isteni harag, akkor ő már meg van váltva, nem kell sülnie egy örökkévalóságon
keresztül a Szeretetisten poklának tüzében, hanem mehet egyenes úton a tisztítótűzbe, s ha
megtisztult, akkor onnan a mennyországba. De aki nem hiszi el ezt a páli megváltáselméletet
és nem keresztelkedik meg, az továbbra sincs megváltva, az mehet továbbra is a pokolba. Ha
arra gondolok, hogy ezeket az őrültségeket tanítják a legkülönbözőbb, az összes keresztény
felekezetek hittanóráin és hittankönyveiben gyerekeinknek, méghozzá Jézusra és az ő
egyházára hivatkozva, belesötétül a lelkem, s kiáltanom kell a fájdalomtól.
A szövetség
S végül van még egy örök szövetség is. Ez azért nem ó és nem új, hanem örök, mert
mindig tudtunk róla, amióta csak ember él a földön. Az ember megteremtésekor kötötte meg e
szövetséget Isten velünk. Beleírta annak tartalmát a szívünkbe. Tudja az írástudatlan is.
Nemegyszer sokkal jobban, mint az írástudó. Mit tudunk? Azt, hogy jónak kell lennünk. Azt,
hogy nem illet meg semmi kiváltság. Azt, hogy életünk fenntartásához elég az egy dénár. És
azt is tudjuk, hogy tönkremegyünk, ha ezt nem értjük és nem akarjuk. S kivirulunk itt a
földön, s odaát az örökkévalóságban, ha megértjük, s ha ez az értés határozza meg az életünk.
Ezt a szövetséget tanította a mesémbeli legény. S erről a szövetségről szól a szeretett
tanítvány is a mai evangéliumban. Ez az a kenyér, amelyért Jézusnak oda kellett adnia az
életét. Ez az a kenyér, amely miatt Kaifás meg az urak elvették Jézus életét. Ez az a kenyér,
melyet, ha eszünk, élni fogunk. Ez az a kenyér, amelyet ha eszünk, Jézus lesz bennünk, s mi
Jézusban leszünk. Ez az a kenyér, amely megmutatja, hogy mit kell csinálnia a Bokornak
létezése harmadik negyedszázadában.
Mit? Kettőt. Az egyik: arról ismerni meg, hogy Jézus tanítványai vagyunk, ha szeretjük
egymást. A másik: éheztem és ennem adtatok… Azaz amennyiben hatékonyan szeretjük
mindazokat, akik szegényebbek nálunk. Szeretni oldalirányban − egymást, és szeretni lefelé
irányban − a szegényebbeket. Az urakkal meg a politikával nem törődni. Azok a Mammont
szolgálják. Jézus tanítványai meg az egy dénár felé mennek. Az urak majd észrevesznek
minket. S példánkra − vagy megtérnek Jézushoz, vagy Jézus sorsába részesítenek minket.
Ami nem olyan nagy baj, mert Jézus bennünk lesz, és mi őbenne.
Hát ennyi, amennyit nagyapó mesélt. Ez a szerelem. Az a szerelem, melyet Jézus hozott el
közénk. S a bölcsőnkbe tette. Én azért imádkozom az idei nagytábort záró misében, hogy a
harmadik nemzedék el ne felejtse, hagy rájuk van már bízva a bölcső. S az is, amit
beletesznek abba.
Budavári, 2003. augusztus 19.
17-én, vasárnap még mise előtt, reggel 8 és 9 között megérkezett Péter és Ildikó is, s így a
Mag-házas-ból már csak Vágújhelyiék és Csaba hiányoztak. Összesen tíz jelenlét (Tamásék,
Gyuriék, Majáék, Gábor, János, Péter s magam) és csak három abszencia − ez jobb volt, mint
magának a Gyökér közösségnek a teljesítménye (6 jelenét s 3 abszencia). Előző este jócskán
túlóráztunk, mert végül is Esztert elborítottuk műsorszámainkkal. Egy jó tábor végére csak
megtáltosodunk, s: nem akar véget érni a gálaest. Utólag bánom, hogy nem hoztam el
magammal Vörösmarty hőskölteményét, a Zalán futását. Mért, mi köze annak a tábort tetőző
gálaesthez? Nagyon is sok, ha egyszer a nagytábort Tokajban rendezzük, s ez a város a
Bordrog partján terül el. Még mindig nem érted, hogy miért? Csak azért, mert Zalán futásának
két kitűntette folyója − a Zagyva és a Bodrog. A Zagyva a harcoké, a Bodrog az idillé. S az
idillből sohasem elég, még 85 körül sem.
Költőknek hasznos a reménytelen szerelem – írta Irodalomtörténetében Szerb Antal. A
Zalán futását egy ifjú írta, aki reménytelenül megszerette Bonyhádon tanítványainak, a

Perczel-fiúknak, nővérét, Etelkát. Huszonévesen írta, s e korban oly szépeknek látjuk a másik
nemhez tartozókat, mint soha később; olyan szépeknek, hogy az már fáj… S ha ma közel
kétszáz évvel megírása után még mindig leveszem olykor a polcról, nem azért teszem, hogy
lássam, miként futtatja meg kacagányos őseinket Zalán, vagy azok Zalánt, hanem azért,
hogy… Nos, ezt most a következő részletet 16-18 éves fiúknak, és piarista gimnáziumokban
és szerzetes paptanárként mindig bemutattam, előadtam, felolvastam − olyan szépen, ahogy
csak tellett tőlem. Ha elhoztam volna magammal, kereshettem volna egy ifjú magyar tanárt,
vagy csak szerelmesét a verseknek, s megkérhettem volna, hogy mutassa be ő, ne én − 90
felé araszolván − ezt a gyönyörűséget:
Hagyjatok egy kissé távoznom harczi mezőről
S míg nagy táborokban szenderg a szörnyű halálnak
És veszedelmeknek szikrája vitézi kebelben,
Hadd kössek gyengéd koszorút a hű szerelemnek…
Ment a szép haju lány kebelében víve szerelmét…
Meg ne sebezzétek könnyű kis lábait, átkos
Tüskék s rút kórók; ti hajoljatok ifju virágok,
S gyenge füvek deli Hajna piros talpának alája.
Folyj lassan, Bodrog, föveny ágyad csendes ölében,
Halkva suhanj el az erdőkön, langy nyúgati szellő,
Meg ne zavard a lányt, mikor a deli hősfira gondol,
És minden mást messze felejt…
Csendesen és folyvást megyen a hab, Hajna közelget,
Majd a parton eláll, s így szól a vízbe lenézvén:
Oh bár a Tisza mélyéhez vinné el képemet, ottan
Látná Und ékes fia és megörülne…
de gonosz vagy özönvíz, képemet egy helyben hagyod…
E közben leveté lágyan szőtt lepleit, íját,
S messzi kitűnt delin és pusztán a déli sugárként.
Hogy csendes Bodrogba leszállt, még gömbölyü térde
Látszék a habból, melly azt fodorítva keríté,
S hajnalként fut gyors pirulás deli teste fehérén,
Szálla tovább, s már a hullám tele czombjait éré,
Pajkosan ellebegett hajló ágyéka körűl is,
S mosta sugár derekát. Ekkor meghajla kezével
A deli lány, s szép kis tenyerét lemerítve szelíden
A siető habokat képére, nyakára locsolta.
Megbomlott haja, és szabados fürtökben omolt el
Tündöklő vállán, karján és a kerek emlőn,
Mely mint egy fakadó bimbó kipirúla középett…
S végül még a lírai önleleplezés: Bonyhád a tolnai Völgység szélén fekszik. Valahogy meg
kell örökíteni, el kell árulni, hogy Hajna valójában Etelka. Nagyon diszkréten, de megteszi.
Kedvesek ők nekem is, kedves vagy Hajna, te főkép,
Szűz hajadon, szép szőke fodorhaju lánya Hubának;
Mert te, midőn nyugszom, hitető álmomhoz is eljősz,
És köszönöd, hogy szűz ajakidról, s szőke hajadról
Édes szózatokat mondék, s kacagányos Etéről,
A ki erőre nagy a harczban, szépségre legelső.
Ezt köszönöd, s ekkor látom megnyílni szelíden
Bíboros ajkaidat, s füleim lágy hangidat érzik.

Ekkoron a havazó karokat meglátom, az égből
Isteni szikra gyanánt, szállott szem tiszta világát.
Délnek völgye, szívem titkának régi hazája,
Dél völgyében is ily tüzes a lány szép szeme. Rajtam
Nem könyörül; de megöl ragyogó sugarával utóbb is.
Vagy hova vesztem el így?... Megtérek Hajna, tehozzád.
Etelkánál veszett el a Völgységbe, és megtér Hajnához, a Bodroghoz. Mi pedig mise után
megebédeltünk, még egyszer megfürödtem a Bodrog habjaiban. Nem ott, ahol Hajna, hanem
ahol három méter mély a vize, s elindultunk Bodrogkeresztúr felé. Előbb azonban még
Istvánéknak búcsút mondtunk, s megköszöntük, hogy lehoztak csütörtökön délben bennünket.
Amint mondtam, Péter kocsiján elindultunk négyesben Bodrogkeresztúr felé, s meg sem
álltunk Fűzérig.. Péternek egy Szerencsen lakó kollégája vezetett minket a templom melletti
Koronaőr szállóba. Elbeszélgettünk vele egy kicsit Tőkés Lászlóról, egy kicsit a Bokorról.
Majd elbúcsúztunk, megnéztük szobáinkat, s miénk volt a világ. Megnéztük a templomot:
voltak benne középkori freskómaradványok. Ez a megnézés könnyen ment. Ami utána
következett, az már kissé nehezebben. Nagyvázsony és Hegyestű csak előgyakorlat volt. Bele
lehetett kapaszkodni egy betonvashuzalba, s csak feljutottunk a fűzéri vár tetejére. S
rácsodálkozhattunk a sátorhegyekre. Lejönni már valamivel könnyebb volt.
Még mindig korán volt. Beszaladtunk Sátoralajújhelybe. Megkerestük a piaristákat. Nem
volt könnyű megtalálni. Közel hatvan esztendeje láttam utoljára, azóta egy kicsit
átrendeződött a város: a rendház mögötti ötholdas gyümölcsösből nincs már meg egy
almafára való sem. A templom nyitva állt. Szentolvasót mondott benne, öt asszony, leánygyermek, meg két öreg piarista: Etele Gyuri meg Havasi Jocó. Beültem Gyuri mellé, nem
ismert meg, de rám nézett, megmondtam, hogy ki vagyok. Egy-két tizedet mi is elmondtunk a
rózsafűzérből. Felmérte ebből, hogy akarunk valamit. − Csendbe gyertek ki az oldalfolyosóra!
Mentünk, s másfél órás idegenvezetés lett belőle. Nem tudom elmondani, hogy mi
mindent láttunk a templomban s azon kívül. Majd félszázadig fel volt ásva az egész terület,
annak mélyéből került elő ez is meg az is. Lőcsére is érdemes elmenni, de Saújhelybe a
piaristákhoz is. A templomban minden − fafaragás. A löcsei iskolába járt az a pálos, aki
háromszáz éve faragta a szobrokat. A másfél óra elteltével kijöttünk, s amikor be akartunk
szállni, ráadást kaptunk. Nemcsak vénségek élnek Újhelyben (Gyuri 24-ben, Jocó 31-ben
született), hanem Varga Zoli is, aki 49-ben hagyta el anyja méhét, s igazgatja az újhelyi
diákotthont. Elmondta, hogy mennyi fantázia van munkájában, s azonnal kikötöttünk
rendtartományunk neuralgikus témájánál: kisház vagy nagyház? (Elég egy házba három
piarista is, vagy okvetlenül kell húsz is…?) Elmondtam Zolinak, hogy már 48 tavaszán írtam
egy nagy dolgozatot arról, hogy kisház! Be is adtam a rendkormánynak, s az akkori
provinciális, Sík Sándor igazat is adott elgondolásomnak, de már nem volt megvalósítható,
mert Rákosi s a Párt már elhatározta iskoláink államosítását. Zoli is mondta, hogy ő is ott lesz
augusztus 21-23-án a kecskeméti rendi tanácskozáson. Majd ott megbeszéljük… Alig tudtunk
elszakadni tőle.
Még mindig nem volt este s látni akartuk Sárospatakot is. Bóklásztunk ott a zárt
katolikus templom körül, majd kerestünk egy csárdát a Bodrog partján. Sztrapacskát
vacsoráztunk. Tízre visszaértünk Fűzérbe. Megittuk négyesben az éjszakában egy palack bort,
Péter borász barátjának műalkotását. Majd letussoltunk, s álomra hajtottunk fejünk. Ez volt a
hosszú nap: Reggel fürdés a Bodrogba, nagytábor-zárás, ezer búcsúzkodás, megint a Bodrog,
Füzérre felszaladás. Le Újhelyre s Patakra, megint fel Fűzérre, borozgatás… de jó, ha az
ember fiatal, és bírja a gyűrődést.
Azt is, hogy egy közeli portán a kakas már félnégykor jelezte, hogy közeledik aug. 18ának hajnala, s ezt a szolgálatát öt percenként megismételte. Ennek is volt köszönhető, hogy
félnyolckor már asztalnál ültünk. Félkilenckor pedig már Hollóházán voltunk, de nem volt

kísértésem ott valamit is vásárolni. Érdekes volt a 14 stáció a templom körül: hollóházi
porcelánra volt festve Jézus keresztútja. Lementünk Pálházára, hogy Telkibánya felé menve
átszeljük a Sátor-, a Zempléni, az Eperjes-tokaji hegyeket, s gyönyörködjünk, mert szép a
Balaton-felvidék is, de a Sátorhegyek, már Erdély mesetájait hozzák elém, meg Kárpátalját,
meg azt, ami innen északra esik: Eperjest, Bártfát, Homonnát, ahonnan jön a Tapoly, az
Ondava meg a Laborc vize, amelyek táplálják a Bodrogot, melynek vizében Tokajnál az
elmúlt napokban annyiszor megfürödtem. Erre még soha nem jártam, s ha ezeket nem látom,
félek, hogy odaátról is vissza akarnék jönni még megnézni Eperjest, s nem tudom, hogy
lehetséges-e odaátról az ilyen kirándulás… Ki kell szorítani a kirándulást, amíg még ideát
vagyok.
De hol van még Telkibánya! Előbb még el kellett menni Kishutára? Miért? Mert ott van
az a táborhely, melyen hatvan éve hatvan kis- meg nagycserkészt táboroztattam.. Pálházáig
vasúton egy vagonban jöttünk s hoztuk kincseinket, melyek segítségével élni fogunk két hetet.
Volt egy patakunk mosdásra, s egy forrásunk ivásra. Amire szükségünk volt még a két hét
alatt, azt a vagonból átraktuk a lóréra, a keskeny nyomtávú kis hegyi vasútra. S a vasút
megindult, mert toltuk. Csak két kilométernyire kellett, s már ott is voltunk, ahol a Szuha
patakának völgye táborhellyé szélesedett. Főleg ásókra volt szükségünk. Hoztunk magunkkal
vasplatnit főzés céljából. A tűzhelyt kellett sürgősen kiásnunk, hogy már az első este meg
tudjuk főzni az esti teát. Aztán egy másik helyet is rögvest ki kellett ásnunk…, ami ha nincs,
fölösleges az ebédlő.
Völgyünket nem találtuk. Büszke villák foglalták el hatvan év előtti nomadizálásunk
helyét. A templomot megkerestük, ahol naponként miséztem két-két ministránssal a tanító
néninek . Renoválták a templomot. Bemutatkozom egy helybelinek. Nevemet hallva − Bokor?
− kérdezi. Emlékezik a hatvan év előtti tanítónő nevére − Papp Irénke. A táborban az első hét
ráment a táborépítésre. A második héten kirándultunk. Hova? Hát Kőkapura. Mi volt ott?
Ősvadon és benne egy öt méter magas szikla − a kapu egyik oldala. S a másaik oldala? Az
nem volt. Ma autó út visz a sziklához, hatalmas tó s üdülő építmények fogadnak, éppen
készülnek valami nekünk nagyon művészietlennek tetsző művészeti kiállításra. Menekültünk.
Elértük Pálházát, s balra fordultunk, hogy Bózsván, Telkibányán keresztül átvágjunk a
Sátorhegyeken. Bózsván megnézzük az új katolikus templomot. A gondozójának elmondom
az én bózsvai történetemet a csodálatosan maggyógyult lányról. A templom gondozója nem
emlékezett: másfél évvel a csoda után született, de tudott egy öreg néniről, aki biztosan
emlékezik az esetre, de most éppen kórházban van. Majd megkérdezi tőle. Otthagytam a
címemet Aztán kietlen-kies tájak következnek következnek. Valaki szedeget az útmentén egy
vadkörtefa aljában. Megállunk. Köszönök s kérdem: Szedhetek én is? Csak tessék, nagyon
finom pálinka készül belőle. Nem volt vadkörte-íze. Idén a körték nagyon jól teremtek.
Telkibányánál délre fordulunk, tettünk egy tiszteletkört Hejcén, ahol valamikor a 60asévekben meglátogattam a két ideinternált püspököt: Badalikot és Péteryt. Casaroli is… öt
percre…csak egy áldásért… Majd letérdelt a két mártír-püspök előtt, s szaladt tovább, hogy a
fejük felett eladja az egyházat az elvtársaknak. Szerettem volna belerúgni a digóba… − jutott
el hozzám egyikük beszámolója erről az esetről… Majd Vilmánynál, ahol én csinálhattam 43ban − életemben először − a nagyheti szertartásokat, s láttam kalács- meg sonka-szentelést,
azaz megáldottam az ételeket meg a flakóskban levő italokat… Szóval − kezdő papi
élményeim színhelyén visszafordultunk keletre, s újból áthágtuk a Sátorhegyeket, de most
Tolcsva felé. A regéci várba nem másztunk fel. Helyette Tolcsvánál északra fordultunk, s
megnéztük Rákóczi várát Patakon. Aztán Bodrogkeresztúron utoljára újra láttuk a Bodrogot a
hét vezér árnyékában, s előkelően fagylaltoztunk is egyet. Utána már Rakamaz…
Tiszavasvári… Polgár meg az M 3-as, s félnyolckor Városmajorban voltunk.

Városmajor, 2003. augusztus 20.
A nyár folyamán, amikor Pesten talált az este, lefekvés után elalvásig rendre Györfi
István professzor tudós, vaskos és minden ismeretanyagot feldolgozó könyvét olvastam István
királyról. Halála után ötven év sem telt el, és szentté avatták. Mit csinált? Folytatta apja
művét, aki felszámolta vaskezével a pogány kultuszt, azaz őseink anyáról-lányára, Apáról
fiúra szálló vallását. Győrffy úgy gondolja, hogy a fiúra, Istvánra nem maradt ebből a
felszámoló munkából semmi sem. Egy nemzedék lényegében elég volt a cseréhez. Géza se
szívta tüdőre a váltást. Hagyott némi teret a régi hitnek és vallásnak: fehér ló áldozásnak, s
mikor az új hit képviselői szóltak neki ezért, ennyi volt a válasz: Elég gazdag a magyarok
fejedelme arra, hogy két istennek is áldozzon. Fejedelem volt, politikus volt. Augsburg után
tudta, hogy váltania kell, be kell illeszkednie az európai rendben, ha őrsei ott akartak maradni
a Lajta és a Fischa között. Ennek az európai rendnek alapja pedig másfél század óta az, hogy a
frankok királyát a pápa császárrá koronázta. A pápa és a császár az úr. Kettejük párviadala
alkotja a középkor századainak gerincét. Kettőt kell csinálnia: be kell minősíteni a fiát Istvánt
a császár családjába, s papokat kérni a püspököktől.
Géza elvégzi dolgát, s meghal 997-ben Egy pogány lázadásról tud a történelmünk:
Vatáéról 1046-ban, aki István halála (1038) után letaszít egy keresztény püspököt a Kelen
hegyről, de Vazul fia, I. András király 1055-ben megalapítja a tihanyi monostort, s oda
temetkezik. Kész, a váltás megtörtént. Szabó Dezső vélekedik: A kereszténység a magyarságnak csak epidermiszére nyomta reá magát. Az előző vallás, a magyarok ősi vallása is
csak a bőr felhám rétegén, s nem mélyebben lehetett. Miért gondolom? Mert probléma nélkül
ment a váltás, Nem volt jelentősége sem a réginek, sem az újnak. Ha így kell tennie ahhoz,
hogy megmaradjunk, így teszünk. Mindegy, hogy Hadúr vagy Jézus Úr biztosítja seregeink
győzelmét. Majd áldozunk Jézus Úrnak. Úgy, ahogy a papjai mondják.
Ennyi a vallás? Félek, hogy ennyi volt. Mózes a hegyen kitárt karral imádkozik, s ennek
erejében Józsue, Nun fia lent a völgyben sikerrel irtja az amalekitákat. Nálunk se lehetett
sokkal több, vagy éppen ugyanennyi. A vallás mindig egy a politikával, s a hadi
győzelmekhez segítő égi hatalmakkal. Semmi több? Van még egy rétege. Ez politikamentes.
Ez semmit sem tud hadakról és győzelmekről. Ez a csodák világa. Amikor az Isten segít.
Általában javas ember által. Ráolvasással. Ez az, amiért népe elfogadja Jézust . Ha nem ezt
csinálja, akkor nem: Ha csodákat nem láttok, nem hisztek − panaszolja. És semmi több? Van
még egy harmadik rétege is, de ez földalatti életet él. Ez az Izajások és Jézusok extravagáns
mondanivalója arról, hogy az Isten szeret, s az ember az ő gyermeke, s az embernek is
szeretnie kell. De ez extravagáns, azaz nincs helye belül (intra), csak a periférián kószál
(vagare): ott, ahol s ahogy tud. De kettéfűrészelés és keresztrefeszülés lesz belőle. Jézus előtt,
Jézus esetében és Jézus után. A mai napig.
Erről elmélkedtem az M 3-ason, miközben Péter száznegyvennel repesztett, s elgondolkodtunk, hogy mi volt az a három-négy nap Tokajban − csütörtöktől vasárnapig. Én
úsztam a Bodrogban meg a boldogságban, hogy ennyi mindenkit szerethetek, hogy ennyien
aranyosak hozzám. Hogy gyúrta agyunkat Gabi, Melinda és
Jozsó, hogy kórust
hallgathattunk s gálaesten vehettünk részt, hogy megismerhettük Tokaj történetét, s
kóstolgathattuk a hegy levét egy pincében. Hogy meghallgathattam Bisztrai Laci miséjét és
nagyon mélyről jövő egyszerű és jézusi szavait. Hogy valakiknek a lelke tüzet fogott. Mitől?
Nem is attól, amit mondtál, hanem az egésztől: attól a szeretettől, amely áthatott mindenkit...
S a másik hang: szó sem esett Jézusról. Éjfélig biliárdoztak. Nem tudtak aludni a sátrakban a
hangos trágárbeszéd miatt. Isten csodája, hogy nem történt baleset a Bodrognál. Majd
folytatom, de ennek a füzetnek már vége van.

40. Veni Sancte napló
2003. szeptember 1 - 15.
Városmajor, 2003. szeptember 1.
Akármilyen is volt a tokaji Bokor-nagytábor, mindenképpen olyanok vagyunk, mint
amilyeneknek ott mutatkoztunk. Félezer ember − egy tömbben − nem tud alakoskodni. Ezek
vagyunk, avagy csak ilyen szentek vagyunk mi − mondom Babits nyomán. De nem tehetjük le
a lantot, s kérdeznünk kell tovább: milyen szentek is vagyunk mi? Sopronban elindult erről
egy felmérési folyamat. Náci letett valamit az asztalra. S ennek nyomán a tavaszra már el is
készült erről a Közös dolgaink-füzet, s a nyár folyamán tartottunk is a témáról vagy öt
lelkigyakorlatot, és türelmetlen türelemmel várom róluk a beszámolót. Ezek egyikén magam
is ott voltam, s hadd mondjam el benyomásaimat, melyek persze csak az én benyomásaim, s
megengedem, hogy a többi résztvevők egészen más képet kaphattak lelkigyakorlatunkról. De
azért elmondom, s remélem, hogy hozzájárulok vele a kialakulandó összképhez.
Látásomat meghatározza a gondolat, hogy ha nem lépünk előre az életközösség irányában,
nincs értelme létünknek, és ennek következtében nincs is létünknek folytatása, hanem
elhalunk. Létünk eddig eltelt első két negyedszázadában egyfelől létrehoztuk (azt hiszem
elsőnek Európában, és nemcsak Európában) a kisközösséget. Másfelől nem keveseknek (s a
határainkon túl élő katolikusoknak és talán másoknak is) beleírtuk a tudatába, hogy nincs
keresztény katona, s hogy jézusi tudattal nem tarthatunk magunknak ellenséget, akit meg
kellene − katonai eskünk szellemében − semmisítenünk. E két feltalálásért halált s börtönt is
szenvedtünk. Akik ránk mérték e két elismerést, itt élnek közöttünk; ők vagy szellemi fiaiklányaik − állami és egyházi méltóságokban. Vigyáznak, hogy sok szót ne ejthessünk a
témáról. De ha ejthetnénk is annyit, amennyit akarnánk, akkor is túllépett már mind a kettőn
az idő. Túllépett? Igen.
Az egyik, amin túllépett − a kisközösség. Ezek tagjai ma már megtöltenek egy kisebb fajta
stadiont. Semmi olyasmi nem fog ott elhangzani, ami miatt Kaifásnak meg kellene szaggatnia
főpapi ruháját, s át kellene üzennie a világi hatóságoknak: intézkedjenek, mert veszélyben a
haza, azaz a hatalmuk, az övéké is meg Kaifásé is! Jó kisközösségek, melyekre Kaifásék
bizakodva tekinthetnek. Bár e bennünk bízást még aligha érdemeltük ki, magunk is
kisközösségezhetünk. Tehetjük, mert − bár bennünket valamivel kiemeltebben figyelhetnek a
Nemzetbiztonsági Hivatal ill. Szakszolgálat emberei − egyelőre nem sértünk semmiféle
állami érdeket.
A másik trouvaille-unk sem okoz semmiféle bajt, mert holnapra véglegesen megszűnik az
istentelen, mindenkit gyilkosnak kényszeríteni akaró sorozás − ami ellen csak Tolsztoj
emelte ellene fel a szavát (az államhatalom mindenkit gyilkossá kényszeríthet!!!), amikor a
19. század második felében azt Európa-szerte bevezették; ki is közösítette őt e szótemelés
miatt a maga ortodox (= igaz, jézusi hitű!!!) egyháza −, s visszaáll a régi rend, melyről
Amadé László énekelt a 18. században. Így:
A szép fényes katonának / Arany, gyöngy élete,
Csillog, villog mindenfelől / Jó vitéz fegyvere:
Szép élet! / Víg élet! / Soha jobb nem lehet
Csak az jöjjön katonának, / Ilyent ki szeret.
S így aztán holnapra egyáltalán nem kell már megtagadni a katonáskodást: az állam nem
kényszerít rá. Jól megfizeti azt, aki vállalja, aki Amadé szavával szereti is azt... Van pénz rá.
Annyit fizetünk a honvédelemre, hogy az megfeleljen a NATO elvárásainak. Akár az egyik
párt győz, akár a másik. Nincs különbség.
S a másik hatóság? Az egyházi hatóság? Egyfelől nincs börtöne. S akinek van börtöne, az
állam nem teszi lehetővé senkinek, hogy börtönözzön, ha kisközösségezünk − akár nemkatonáskodva is. A másik hatóság meg másfelől Gamáliel szavát mondja (ha Istentől való,

akkor úgy sem tudjuk megsemmisíteni), s ugyanakkor a hatalom módszereit használja
ellenünk. Melyeket? Nem szentel egy negyedszázad óta papot közülünk, akik pedig fel
vannak szentelve, azokat az egyházi, a papi érvényesülhetés reményével próbálja a maga
oldalára csalogatni. Nem kevés esetben sikerrel is!
De hát nemcsak papokból áll a Bokor. Ez igaz. De az is igaz, hogy lényegében a papok
nevelték fel a Bokrot. Biztos van körünkben olyan is, akit nem pap nevelt, de nem ez a
jellemző. Az első bokornemzedék (az 1910 és 40 között születettek) már 63-93 éves, és egyre
többen vannak, akik már hazatértek. A 40 és 70 között született második nemzedék ma 33-63
éves, s meg kell állapítani e nemzedék nem-pap tagjairól, hogy általában nem tudtak az
utánuk következő nemzedékből közösségeket formálni. Ne szégyenkezzenek emiatt!
Asszony/ember, munkaviszony, féltucat gyermek mellett nem lehetett annyi energiájuk,
amennyi a közösség létrehozásához kell. S ha az Egyházrend c. írás, azaz közös
reménységünk ezzel nem számolt, ez csak tiszteletreméltó és naiv reménykedésünket jelezte a
nem-pap Jézus által elindított modell életrevalóságában. Nem vettük figyelembe, hogy
Jézusnak az volt a munkaviszonya, a felesége, a családja, hogy a tizenkettőt összehozza és
megtartsa. S a papjainknál is tök ugyanez volt a helyzet: ez volt a munkaviszonyuk, feleségük,
családjuk − nekik is.
A nagyon nagy létszámú harmadik nemzedéknek (a 3 és 33 év közöttiek) csak elenyésző
kis része él közösségeinkben. Nincs papjuk. Az előző két nemzedéknek volt.
Közvélekedésükkel ellentétben mondom: nem azért nincsenek közösségben, mert a szüleik
mondják nekik a jézusi eszményeket, s ők maguktól akarnának rájönni arra, amire ráteszik
úgy-ahogy az életüket. Nem ezért, hanem azért, mert nincs papjuk, akinek semmi más dolga,
mint hogy őértük éljen; ahogyan Jézus s a Tizenkettőért élt. Az első két nemzedéket is papok
tanították analizálni, s e papi segítséggel jöttek rá arra, amire rájötteks bizony nem maguktól.
A harmadik nemzedékünk két szék között pad alá esik. Annyit azért megtanulnak a szülőknagyszülők bokorszövegéből, hogy le tudják sajnálni azt, amit a közeli káplán mondani tud,
de annyi energiából, amennyi a szülőknek volna közösséglétrehozásra, nem tud létrejönni a
közösség. Pistáék, Jancsiék, Sanyiék gyerekeiből nem saját szülőknek, hanem Zsiga-apukának
kellene közösséget formálni, a Zsiga gyerekeiből meg a Jancsi-apukának. A szemináriumban
is tudják, hogy prefektus (a fegyelmi elöljáró) − nem lehet spirituális. Ebből mi is tudhatjuk,
hogy az én apukám (akitől esetleg én kapom a pofonokat) nem lehet a csoportvezetőm; az én
csoportvezetőm csak a te apukád lehet, akinek nem az a dolga, hogy engem, hanem téged
pofozzon − vagy ennek szelídebb, bokor-szerű változataival próbáljon nevelni. Ez mind
nagyon igaz lehet, de a Zsiga-apukának sincsen annyi energiája, amennyi egy káplán-atyának
van. Miért? Nincs felesége, nincs munkaviszonya, nincs féltucat gyereke...
Mindebből az következnék, hogy ez a kisközösségi malom pap nélkül nem jár: nincs
folytatás. Ennek le lehet vonni a konzekvenciáit.
1/ Elfelejteni, amit Jézustól megtanultunk.
2/ Életközösséget létrehozni.
Számomra az első alternatíva nem járható. Csak a második. Amit az említett
lelkigyakorlaton tapasztaltam, az nagyon az első alternatíva felé hajolt. Lehet, hogy tévesen
mértem fel, amit tapasztaltam, de nem hiszem. Elementáris volta vágy: vissza a papok
kebelére. Vissza oda, ahol ki vagyunk szolgálva. Mindenképpen vissza, ha nem
bokorszöveget hallunk ott, akkor is.
S az életközösség mire lenne jó? Megszabadíthat attól, hogy a Mammon elbánjon velünk.
Lehetővé teszi a gyermekeinknek, hogy ne a Mammont, hanem Jézust válasszák. Nincs Isten
Országa életközösség nélkül. S ha volt körünkben az elmúlt félszázad alatt is, csak azért volt,
mert igyekeztünk olyan szegényen élni, ahogyan csak tudtunk. Urak számára nincs ajtó ez
Országban, csak szegények számára. Micsoda egyoldalúság és diszkrimináció!!! Hát Jézus

már ilyenfajta: Boldogok a szegények és Jaj a gazdagoknak! Szegény gazdagok! Nem kell
őket sajnálni, nem éri őket semmi hátrány. Csak el kell szegényíteniök magukat... Csak...
Városmajor, 2003. szeptember 4.
Ma jöttem ki a Szent László járványkórházból. Hogy kerültem be? Hosszú sora van
annak. Még augusztus elején levelet kaptam az új piarista tartományfőnöktől: augusztus 21
déltől 23 délig rendezzük meg a „rendi tanácskozás”-t Kecskeméten… nagy szeretettel várunk
Téged… Csütörtök délelőtt le is vittek kocsival. Nagyon jó volt ott. Szerettek, s én is
szerethettem őket. Délben miséztünk, magunkban, negyvenen. Még ezüstmise is volt,
megható. Négy félnapot tanácskozhattnk. Mindegyik kétszer másfél órából állott. Az elsőn
Józsi ( az új és 39 éves tartományfőnök) beszámolt a nyári római piarista káptalanról, mely
egy teljes hónapig tartott. Kettőt jegyeztem meg a beszámolóból. Azt, hogy a piarista
alapnyelv (az „anyanyelv” helyett) a spanyol, s hogy a káptalan jelszava ez volt: Rivestito
solamente nel vangelo! Ez magyarul annyit tesz, hogy kizárólag az evangéliumot akarjuk
magunkra ölteni. Plenáris ülés volt az első másfél óra, s. megkérdezhettem a plénum előtt?
Valami forradalmi Jézushoz felzárkózást jelentett ez a káptalani atyák számára? Azt
válaszolta Józsi, hogy azért olyan íze talán nem volt. Hát ezt az ízhiányt, sajnos, tapasztaltam
a mi tanácskozásainkon is.
A következő öt másfél óra felépítése az volt, hogy egy-egy asszisztens tíz percnyi
szöveggel bemutatta a témáját, majd elolvastatta velünk írásos összefoglalását is, s ezután
hatvan perces kiscsoportos megvitatás következett. Négy csoport volt. Mindenki abba
iratkozott fel, amelyikbe akart. Bőségesen lehetett mesélnünk. Nekem is. A képzés és
hivatásgondozás témához alaposan is hozzászóltam, mert tíz évre akarják növelni az érettségi
utáni képzés idejét: egy év noviciátus, nagy év teológia s öt év a szakképesítés megszerzése
az egyetemen. Elmondtam, hogy Sík Sándor csak harminc évvel volt idősebb, mint én, s ő a
noviciátus alatt gimnáziumi osztályt végzett, az egyetem negyedik (gyakorló) évében már
tanított Vácott, s a teológiát az egyetemmel párhuzamosan tanulta. Mindezek következtében ő
érettségi után három évvel már hadra fogható piarista volt, taníthatott az iskoláinkban.
Harminc évvel később én már hét év alatt jutottam ide. Érettségi után léphettem be a rendbe, a
noviciátus alatt nem végezhettem osztályt, egy évig csak teológiát tanultam, s annak java
részét az egyetemmel párhuzamosan tanultam, amely pedig már öt évig tartott. Amikor
bementem a Kalazantinumba, az egyik ötödéves ezt panaszkodta nekem: Tudod, jobb lenne,
ha szentelés után mindjárt nyugdíjaznának minket, mert a hét tanulmányi év alatt minden
lelkesedését elveszíti az ember. Hozzászólásomban feltettem a kérdést, hogy minek a négy
teológiai év. Az istennektetszéshez elég, ha jó kisfúk vagyunk! A különböző vallások
speciális megfogalmazásai (= teológia) − csak élezik a fegyvereket: a történelem minden
háborúja valójában vallásháború… S mondtam a többit is. Faarccal hallgatták. Nem szóltak
ellene. Hadd mondjam. Úgy láttam, senki sem gondolkodott el azon, amit beszéltem. S
mindez annak a szellemében, hogy kizárólag az evangéliumtól meghatározottan. És mégis azt
kell mondanom, hogy jók és kedvesek voltak, Szerettek engem és egymást is. Ha
valamelyikkel megpróbáltam volna erről beszélni, félő, hogy süketnéma párbeszéd lett volna.
Nincs kisközösségi, Jézust analizáló, a szót körbeadó Bokor-műveltségük és iskolájuk
A (kecskeméti) házfőnök erősen invitált bennünket vacsora utáni ejtőzésre-sörözésre az
ebédlőbe, én azonban felmentem a szobámba, lefeküdtem, s olvastam a nemrég elhunyt
Balogh János akadémikusnak az életrajzát, melyben − rengeteg tanulságos dolog mellett −
dicséri a korombeli fasori, református meg piarista gimnáziumokat. Így tettem csütörtökön és
péntek este is. Péntek este tíz óra felé villanyt oltottam, s elaludtam. Éjfél előtt arra ébredek,
hogy kiver a hideg: vacog a fogam. Hát ez meg mi? Nem emlékszem, hogy ilyesmi történt
volna már velem. Azért is legyűröm: beveszek még egy fél eunoctint meg egy algopyrint,

hosszúkat, mélyeket lélegzem, s elkezdem mondani a szentolvasót. Három tized után leáll a
fogvacogás, s el tudok aludni.
Ötkor felébredek, és nagyon harmatosan érzem magam. Felmérem a helyzetet: a szombati
programot nem bírom ki. Összerakom a holmim. Lemegyek a földszintre, benézek az
ebédlőbe, ahol készítik már a reggelit az asszonyok, vagy apácák civilben. Invitálnak. Enni
nincs indításom, de iszom egy pohár jéghideg tejet. Megyek a portára, s megkérdem, mikor
megy autóbusz Budapestre. Taxit rendelek, ötszázért kivisz, s hétkor indul busz Budapestre.
Félkilencre fent vagyunk a Népligetben. A táskámat dögnehéznek érzem. Vinnem kell a
Metroig, a Deák téren − föld alatt − a 2-es Metrora, a Moszkva téren a felszínre s a 28-as
buszig s a városmajori megállótól hazáig. A kulcsom a táskában, a kapu előtti lépcsőn
kirámolás, megtalálás, visszarámolás, felvánszorgás a második emeletre, leroskadás…
Nagyon rosszul érzem magam. De nekem telefonálnom kell Anikónak, aki délután három
órára jönne-menne értem a kecskeméti rendház elé, hogy onnan Budaváriba repítsen estére,
hogy vasárnap ott misézhessek. Hívom, s kicseng. Telefonálok Kundra Pistának, s mondom,
mi van. Pista visszahív: nem tud semmit sem csinálni, neki is kicseng. Megadom magam
sorsomnak: ez s szerencsétlen leány lemegy Kecskemétre, s ott majd elmondják neki, hogy
Bulányi atya… stb, stb. Egyre rosszabbul leszek, s egyszer csak felugrok, mert hánynom kell.
Nem tudok idejében odaérni, ahova kell, mert mint a gejzir jön belőlem, ami bennem van. Na
végre – gondolom −, ettől majd megkönnyebbülök. Nem könnyebbülök meg. De dél felé
megszólal a telefon: Anikó hív. Elért Pista? – kérdezem. Őt aztán nem, ki volt kapcsolva
egész délelőtt a telefonja, mert tornázni volt. Csak biztonságból hívott fel, mielőtt indulna
Kecskemétre. Mondom, amit kell, s tíz perc múlva megérkezik. Közben megpróbálom a
gejzír-nyomokat eltűntetni. Amikor megjön, kikeresi valahogy Varga Évi telefonszámát. Évi
jön és megvizsgál. Gyanús neki a jobb lábam: orbáncra gyanakszik, de a beteg lebeszéli:
mindig rondább, mint a másik: nyirokérödémás. Anikó főz valamit, Évi itt hagy valami
gyógyszert, s telefonálnak Terinek Budaváriba. Teri telefonál Szentantalfára Kaszapéknak,
Pista jön, s leviszi őt az esti vonathoz Zánkára, s Teri jön fel a Városmajorba. Én meg
bealtatózom magam, S mikor kiengedem az utolsó vendégem, bennhagyom a kulcsot a zárba.
Teri megérkezik este tízkor. Csenget és csenget. Dörömböl és dörömböl. Nem ébredek. Nem
tudja beledugni a kulcsot a zárba. Ülve alszik az ajtó előtt, s a reggeli busszal visszamegy −
szegény − Budaváriba. Negyedtizenegyre megérkezik, s onnan hív telefonon. Akkorra már
felébredtem. Fordul visszafelé. Délutánra érkezik.
Közben egyre pirosabb és duzzadtabb lesz a lábam, s már hívom is Évit, s mondom neki:
Mennyivel könnyebb a dolga az állatorvosnak, a paciensek nem szólnak bele a diagnózisba.
Van is nála dalacil. Kezdődik az antibiotikum-kúra. Ennek ellenére a lábam egyre pirosabb,
egyre duzzadtabb. S ha rá akarok állni, a pokol minden fájdalmát érzem vagy 20-30
másodpercig. Azalatt elhelyezkedik, aminek át kell helyezkednie, s tudok járni. Csütörtök
reggel veszi fel − nyári szabadsága után − a munkát házi orvosom. Elbattyogok hozzá.
Kérdezi, hogy akarok-e kórházba menni vele. Dehogy is akarok! Rendeli a rendelni valókat.
Semmi javulás. Péntek este felhívom Csepregi Gyuszit, aki klinikai orvos. Mondom, amit
tapasztalok. Mire ő: Az orbánccal nem lehet játszani. Viszem még minden reggel Mártit a
Szentlászlóba, félkilencre ott vagyok nálatok, s közben elintézem a felvételedet. Kilencre
fekszem egy ágyon, tízre már csepeg is belém az infúzió. Szombat délelőtt van. Egy hete
péntek este rázott ki a hideg Kecskeméten. Kapok hét infúziót, s folytatódik hétfőn a dalacilevés. Kedd délután a folyosón leszólítom az osztályos orvosnőt, hogy számomra csütörtök
délután már indul a tanév. Borong. Szerda reggel a viziten mondja ágyamnál a főorvosnak:
Be van sózva: két meg öt órás előadást kell tartania csütörtökön meg pénteken. Gyuszi jön
csütörtök reggel: Olyan volt már a történelemben, hogy egy egyetemi előadás elmaradt. A
csütörtöki vizitnél közlik, hogy délben megyek utrahang-vizsgálatra. Kettőkor kezemben a

zárójelentés: ....láztalan, de a folyamat lassan regrediál. Doppler vizsgálat normális áramlást
mutat. A mai napon kérésére emittáljuk…szeptember 4. Dr. Petrovicz Edina.
Az emittált paciens gyalog s metróval, busszal hazasétál a kórházból, ahol hat napot
töltött. Látogatták is keresztlányán kívül a legkülönbféle Kovácsok, Csepregiek, Bajnokok,
Köllődök élő valóságban, s csak haló porukban, könyvek alakjában Györffy György meg
Hamvas Béla.
Városmajor, 2003. szeptember 8.
Délután hatkor indul a Ferenciek terén az idei tanév. A Szellemi Búvárok Egyesületében.
A téma is megvan, Liptay András javasolta, ki is nyomtatta, a vitaindító szövegemet meg is
írtam:
Az eredendő bűn értelmezése
Éva evett az almából − ez volna az ősbűn. Ám evésének hátrányos következményei
támadtak minden ivadékára − ez volna az áteredő (másképpen: eredendő, vagy eredeti) bűn.
Ámde volt-e ősbűn? Van-e áteredő bűn? Az ember − szemben a katicabogárral, a kaviccsal és
a muskátlival − vétkezhető lény; azaz az ember tudja tenni azt, amit belső törvénye, azaz a
lelkiismerete tilt. A katicabogár, muskátli, a kavics képtelenek erre; ők csak belső
törvényüknek tudnak engedelmeskedni. Az ember attól is ember, hogy képes megtenni azt is,
amire benső hangja ezt mondja: Ne tedd! Megtette-e ezt az ember? Megtörtént az ősbűn?
Minden bizonnyal. Ha nem az első, akkor valamelyik következő nemzedék, de megtette,
elkövette. Ez világos a történelemből. Minden nép hagyománya beszél az ősszülők bűnéről, a
rádióban-tévében pedig a Hírek nevű műsor általában inkább bűncselekményekről, mint
jócselekedetekről szokott beszámolni.
A következő kérdés, hogy van-e áteredő bűn. Azaz − én vagy akárki más − felelős
vagyok-e azért, amit ősöm bűn címén elkövetett? Ismerjük a magukat Jézusról elnevező,
keresztény egyházak tanítását, amely szerint felelősök vagyunk Ádám-Éva bűnéért: Soha nem
láthatnók meg az Istent, örök kárhozatban kellene senyvednünk, ha golgotai halálával Jézus ki
nem engeszteli a ránk haragvó Istent. − Tarthatónak gondolod-e ezt az álláspontot? Ha igen,
akkor misért? Ha nem, akkor miért?
Jézus sohasem beszélt Ádám és Éva bűnéről. Sem ősbűnről, sem áteredőről. Az ember
szabadon teszi a jót és a rosszat. Az emberrel együtt jár a bűn és az, ami istennektetsző.
Befolyásolhatja az, amit örököl az őseitől, ami hatás éri a környezete részéről. De rajtunk
fordul, hogy mit csinálunk az életünkkel. Isten Országát, azáltal hogy szeretünk, vagy A Sátán
országát, azáltal hogy önzők vagyunk. Felelősnek érzed-e magad azért, ha környezetedben
még nem valósult meg az Szeretet, az Isten Országa?
Mindezekről azonban szó sem esett. Voltunk vagy nyolcan, s köztünk egy új fiú is. Azt
hiszem, Tivadar hozta, s akit hozott, tele volt kérdéssel. Az ő általa hordozott s kitörő erejű
problémákhoz szóltunk hozzá. Tivadar csak jelezte, hogy neki is van gondja, de arra sem
került sor. Kitisztázódott, hogy nem dolgozat-felolvasásra szánjuk e négyhetenkénti kér órát,
hanem vitára. Marcsi vállalta, hogy legépeli és eljuttatja kihez-kihez Tivadar dolgozatát, s a
legközelebb azt beszéljük meg.
Másnap délután a Mag-házas közösség találkozója volt. Csak Péter nem jött el. 40 q fát
kellett ledobálnia a pincébe és szépen egymásra rakni (felslihtelni − ez a szakkifejezés).
Majának volt egy jó nyitó szövege, s szó sem esett házifeladatról. Aztán megszavaztuk a
következő témát. Válogattunk, mint tót a vadkörtében, végül is János még megírandó
dolgozata győzött. Időben hazavitt Gábor. A lábomat felpolcolva tartottam még. Másnap is,
mikor már reggel kimentünk Verához a Meleges hegyre, ahonnan rálátni a magasból a Duna
tükrére s előttük az egész Csallóköz… erről biztosan beszámoltam már, részletesen is,
valahol. A Pótkávé közösség évnyitó találkozóját tartottuk. Csak Bea és Tamásék nem voltak
jelen, Tizenegyen voltunk. Imre Gyombolaiékkal − Szlovákiából érkezett. Nyolckor misézett

még Nagyorosziban, majd levette Szobon a vonatról a Vácról érkezőket. Átment velük a
határon Letkésnél, visszajött kis hazánkban Párkánynál, s már el is érte a 10-es utat, mely
Neszmélybe visz. De azért 11 óra már jól elmúlt, mire megérkeztek. Kicsit még folytattuk a
már megkezdett beszélgetést velük is, majd asztalhoz ültünk, melyet Teri terített meg a
miséhez, hogy én a Vera rittyentette csodálatos nyugágyban addig is békésen pihentethessem
orbáncos lábamat.
Megterített, s elkezdtük a szentmisét. A prédikáció pedig aktualizált is: visszautalt a két
hét előtti tokai „botrányra”: megkérdezte, hogy az autó beszennyez-e? A kérdő mondatra az
alábbi lett az én válaszom. Az enyém. Az asztalt körülülő testvéreim válasza duplája volt az
én szövegemnek. Ami csak önmérséklésükről tesz tanúságot. Lehetett volna tízszerese is: az
Isten Országban volnánk, s ott nincsenek kiváltságok: senki se beszélhet többet, mint a másik.
Nos, itt a szövegem.
Minden nemzet és minden vallás a maga számára építi meg a dobogót, s a maga nyakába
rakja az aranyérmet. És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és
döntései, mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma nektek? − ahogyan halljuk az
első olvasmányban. Tulajdonképpen méltán halljuk, mert mindegyik nemzet hagyománya −
elvben − arról beszél, hogy Istent szeretni kell, s az ő szerelméért meg kell ám becsülnünk
egymást is. És tulajdonképpen teljesen méltatlanul hallhatók ezek a szövegek, mert mindegyik
nemzet és vallás hagyománya számára − gyakorlatilag − abszolút nyilvánvaló, hogy
mindenkor csatlakozniok kell a legerősebb katonai szövetséghez, és a haza hatékony
fegyveres védelmére akkora összeget kell évenként áldozni, hogy egy vagy öt esztendő
katonai költségvetésének summájából virágba lehetne borítani az egész földkerekséget…
Tulajdonképpen tehát teljesen méltatlanul halljuk e szövegeket, mert egyetlen vallás sincsen a
világon, amely kimondaná, hogy a fentebb mondott csatlakozás − a bűnök bűne Isten és
ember ellen… Ezért csatlakozni sem szabad, a katonai költségvetést megszavazni sem szabad,
katonának menni sem szabad, hadi iparban dolgozni sem szabad, mert micsoda
következetlenség, álság, képmutatás, ember- és istengyalázás mindez, ha egyszer azt tanuljuktanítjuk, hogy szeresd felebarátodat úgy, mint magadat! Hiszen magad ellen nem
szövetkezhetsz, magad ellen nem fegyverkezhetsz, magad ellen nem viselhetsz háborút, és
magad ellen nem fejleszthetsz hadi ipart. S mindezt ma már nyugodtan elmondhatom, bajom
sem támad belőle, mert nyugodtan gyalázhatjuk az egyik politikai oldalt vagy a másikat,
nyugodtan rokonszenvezhetünk az egyikkel vagy a másikkal − a csatlakozás feltétlen
szükségességében, a honvédelmi költségvetésben, stb., stb. mind a ketten egyet értenek, s
utóvégre ma már demokrácia van, s mindenki azt mondja, amit akar.
De azt, hogy van nekünk balorcánk is, amikor valaki fel akar minket pofozni, azt olyan
kapitális marhaságnak tartja minden nemzet valláskülönbség nélkül, hogy legalábbis béke
idején nyugodtan mondogathatjuk a marhaságunkat, a holló se károg utánunk. Hadd mondjuk!
Attól, hogy mondjuk, még benne vagyunk a Natoban, s parlamentünk a honvédelmi
költségvetés NATO-kompatibilissé tett változatát megszavazza, teljesen függetlenül attól,
hogy hogyan is hívják a miniszterelnököt. Tulajdonképpen mitől akarjuk a nyakunkba az
érmet, s mitől építjük magunknak dobogót? Tulajdonképpen attól, hogy van egy merő
szövegünk, amelynek egyetemes érvénytelenségét mindannyian tapasztaljuk: dehogy is
szeretjük a másikat, a hat és félmilliárdot úgy, mint magunkat! Ennyit az első olvasmányról.
A másodikkal könnyen végzünk: kerekperec megmondja, hogy mikor építhetnénk
magunknak dobogót, mikor akaszthatnánk érmet a magunk nyakába: az tiszta és fertelmessíg
nélkül való isteni fílelem − az Istennél és az Atyánál ez: árvákhoz és özvegyekhez látni az ű
nyomorúságukban és ű magát tisztány tartani meg ez világtul − ahogy fordította Jakab
szövegét közel félezer esztendeje Erdősi Sylvester János. Tehát: segíteni azokon, akik
nehezebb helyzetben vannak, mint mink (özvegyek és árvák) − ez az egyik módja az
éremszerzésnek, dobogókészítésnek. S a másik? Elhatárolni magamat attól a világtól, amely

rendre meg akarja védeni saját érdekeinket. Ha azonosulok e törekvéssel, ebből harc lesz,
politikai vagy katonai! Az én érdekeimet neked kell megvédened, s a te érdekeidet az én
dolgom megvédeni. Akkor tesszük ezt, amikor úgy szeretjük egymást, mint magunkat.
Ezektől a védekezésektől kell tisztán tartanom magamat.
A harmadik olvasmány címén pedig közlöm a Jeruzsálemből Galileába érkezett fővárosi
írástudók Kaifáshoz küldött jelentését.
József ben Lévi és Simon ben Áser írástudók Kaifásnak, Izrael első főpapjának. Shalom
Neked a Magasságbelitől! Megbízásunknak megfelelően Galileába utaztunk és megkerestük
Jézus ben Józsefet, a Názáretből való ácsot. A Galileai tenger genezáreti mezőnek mondott
nyugati partszakaszán találtunk rá. Láthatóan − beteg emberek vették körül őt. Elég sokan
voltak. Rendezetlenül próbálták megközelíteni őt. Nemigen mondták el neki panaszaikat.
Csak közelébe akartak férni. Csak meg akarták érinteni ruháját. Úgy hitték, hogy már attól is
meggyógyulnak. Idő multával aztán csak elfogytak a betegek. S az ács egyedül maradt a
tóparton tanítványai társaságában. Megéheztek, s nekiálltak enni. Bár ott volt mellettük a víz,
csak le kellett volna hajolniok, hogy megöblítsék kezüket, de eszük ágában sem volt ilyet
tenni.
Kicsit távolabb álltunk tőlük a helybeli írástudók társaságába, akik segítettek nekünk az
ácsot megtalálni. Az ács és tanítványainak beszélgetését nem hallottuk, de jól láthattuk őket.
Elhatároztuk, hogy szóba elegyedünk az áccsal. Megindultunk feléje. Illő köszöntés után egy
kérdést tettünk fel neki. Nagy-nagy tapintattal. Nem kértük számon, hogy példájával
törvényáthágásra neveli ezeket a fiatalokat. Személyét kímélni igyekeztünk, hogy lehetővé
tegyük a beszélgetést. Ez lett a kérdésünk: Mért nem tartják magukat tanítványaid az ősök
hagyományaihoz? Mért esznek mosdatlan kézzel? A tervezett eszmecseréből nem lett semmi
sem. Ahogy számíthattunk volna rávárni lehetett, kérdésünkre az ács azonnal felkapta a vizet,
s mondta a maga megszokott gorombaságait: hogy képmutatók vagyunk, hogy ránk
vonatkozik Izaiás igéje: csak beszélünk, de a szívünk távol az Úrtól, és hogy az ősök
hagyományait csak azért őrizgetjük, hogy ezen a címen Isten parancsait semmibe vehessük…
Alighanem az ács felemelt hangjának hatására megint gyülekezni kezdtek az emberek. Az
ács magához hívta őket, s megmagyarázta nekik, hogy mi mekkora szamarak vagyunk, mert
mosatlan kézzel enni − ez csak nyilvánvaló − erkölcsileg nem szennyezi be az embert. Csak a
bűn szennyez be. Az a véleményünk, hogy az ács integrálhatatlan. Az ácsnak csak az a fontos,
hogy kimutassa rólunk, hogy nem akarjuk az Isten Országát. Vallásunk törekvéseiről,
hagyományaink őrzéséről s mimagunkról a jó szándékot képtelen feltételezni. Tisztelettel… a
felül írottak.
Kérdezem: mi szennyezi be az embert? Vita robbant ki erről három hete Tokajban. Ott
volt az idei Bokor-nagytábor. Voltunk több, mint félezren. Szombat délután Jozsó, aki
autóiskola-vezető, előadott az autóvezetés jézusi stílusáról-kultúrájáról. Pista meg azt
mondta, hogy ilyen nincs, mert az autózás tönkre teszi a környezetet. A hallgatóság Pistának
nem tetsző reagálása következtében, Pista kerékpárjára ült, a vonattal hazautazott. A
kérdésnek nagy Bokor-internetirodalma támadt. Ebből idézem Feri hozzászólásának egyes
részeit.
Sajnálatos és jó dolog fakadt ki a Bokor Nagytábor harmadik napjának délutánján.
Sajnálatos, mert negatív reakciókat váltott ki..., jó pedig azért, mert valami kifakadt. A Bokor
régóta viseli magán ezt a fekélyes sebet, ami most, ha nem is gyógyult be, de legalább
felfakadt, és innentől kezdve számíthatjuk a gyógyulás folyamatát. Legalábbis én így
remélem.
...Jozsó lehetetlenségre vállalkozott. Az autózás és az Isten Országa között nem lehet
analógiát felállítani. Autóval nem lehet az Isten Országába bemenni − ezt Jozsó is nagyon jól
tudja, ismeri a behajtani tilos táblát. Az analógia az autózás és a tollasodás között van. Akarva
nem akarva a Bokor tollasodik, s a tollasodás látható jele az autó. Bizonyára nem készült

statisztika arról, hogy hány és milyen márkájú autó parkolt Nőtincsen, Kismaroson,
Sopronban és Tokajban, az elmúlt négy év nagytáboraiban. De félek, hogy az adatok erősen
emelkedő görbét rajzolnának elénk. Tessék elővenni papírt és ceruzát és osztani szorozni!!!
Mennyi is a Bokorban az egy-főre eső??? Az ominózus előadás után a "kiscsoportos
feldolgozás" során többször elhangzott az a vélekedés, hogy a Bokor nem akar tudomást
venni a környezetvédelem, az ökológia fontosságáról. Valamint az is, hogy a szegénységről
csak beszélünk és hirdetjük azt, de ellenkezőleg kezdünk el élni. Vigyázat, farizeusi
magatartásforma!!! A kérdést alaposan át kell beszélni, körbe kell járni. Nem szabad megnem-történtté laposítani és valami langyos összekötőszöveggel elsimítani ezt az ügyet. A
mindenfajta negatív lelki kihatások és rossz érzések ellenére is, én hálát adok, hogy felszínre
került ez a dolog és nem belülről mérgesedik tovább.
Nem csupán Jozsó és Pista védelmében ragadtam tollat, hanem egy engem irritáló
magyarázkodás miatt, amely felütötte a fejét a Bokorban is.
a) "Haladni kell a korral!" − Nem a korral kell haladni, hanem azzal szembe. Mindig az
árral szembe! Igaz, így a nehezebb, de célravezetőbb, amennyiben a cél az Isten
Országa. Változtassuk meg a gondolkodásunkat!
b) "Szembe kell nézni napjaink kihívásával!" − A durva megfogalmazásért elnézést: nem
szembe nézni, hanem szembe kell köpni napjaink kihívását! Van finomabb változat is:
ellent kell állni a kísértésnek!
c) "Manapság rendszerszemléletben kell gondolkodni!"− A világban rend van, ehhez a
rendhez kell visszatérnünk (metanoia). Minden rendszerfelépítés csak további
problémákkal jár. A világban nem született még egyetlenegy rendszer sem, amely
kártyavárként össze ne omlott volna. Szeretettel Feri.
És Jézus mit mondana ehhez? − kérdezem. Nagyon örülne. Minek? Hogy nem neki kell
megint gorombáskodnia. Hanem a tanítványok beolvasnak egymásnak. A tőle tanultak
alapján. Hazakerékpározva vagy ott maradva zárásig − mert jó a tokaji bor, ha mindenkinek
jut belőle. S az autó is jó, ha mindenkinek jut belőle. Minden jó, ami futja az egy dénárból. És
semmi sem jó, ami önzésből, többet birtokolni akarásból, kapzsiságból fakad. Mert kívülről
érhet engem streptococcus vagy más bacilus, de hogy a szívemből mi fakad, „adzsiság” vagy
kapzsiság-e, ez kizárólag azon fordul, hogy jó fa vagyok-e, amely jó gyümölcsöt terem, s nem
terem olyasmi, ami beszennyez. S ha azt termek, akkor Jézusnak nem kell gorombáskodnia
velem. Szóval: beszennyez az autó?
Nem tudom már, mi mindent imádkozott hozzá a tizenegy ember ehhez a szöveghez, de
nagy-nagy békesség volt a szívünkben, megértettük egymást. Mise után megbeszéltük a
következő négyheti találkozók rendjét. Azt, hogy októberben Andi gyerekeinél leszünk, mert
tíz éve lesz, hogy itt hagyott bennünket, s novemberben, ahogy szokás, Orosziban Imrénél −
Imre-napot ülendő, s csak decemberben lesz a találkozó nálunk, a Városmajorban, ha csak
addig el nem készülnek a kisplasztikák, s le nem leplezzük azokat valami illusztris váci
egyházi teremben, mert akkor úgy lesz megint, mint a Domin Károly féle tárlat esetében:
Gyombolaiéknál találkozunk Vácott. Aztán ebédeltünk s meg ezt is, azt is, amazt is meg
kellett beszélni, s leosztás nélkül(!!!) kellett útnak indulni, mert engem félhat előtt még le
kellett rakni a Városmajorban, ahonnan vittek Adyligetre.
Azért, azért nem lenne szabad említés nélkül hagyni, hogy Vera jól tartott minket.
Mindenféle álom-szőlők teremnek nála a kertjében, meg besztercei szilva, és sütött ilyen
tésztát, meg olyant, s ebédet is főzött, finomat, s bort is adott hozzá, ilyet meg amolyant.
Mindent, ami a szívéből meg a kamrájából futotta. A mosatlant ráhagyva, szegényre, aztán
csak útnak indultunk, s félhat előtt leraktak a Városmajorban, s hamarosan jött Ákos és hozta
az Érted vagyok 5. számát, engem meg vitt ki Adyligetre, hogy misézzek és még egyszer
elmondjam, hogy mi szennyez be és mi nem. S ott örültem azoknak, akiket a nyári három

hónap alatt nem láttam, s azoknak is, akikkel azért csak találkoztam e hosszú szünet alatt, ha
nem is jártam Adyligeten.
Városmajor, 2003. szeptember 14.
Aztán jött a sűrű hét: minden napra legalább egy tojás. Olyik öt-hat órás. Péntek már két
tojásos volt. Este háromnegyed hétre befejeztük a Mag-félszárnyút, mert Ákos mondta, hogy
hétkor Máriaremetén lesz valami, amit érdemes megnézni. Kocsival mentünk, s így már
háromnegyednyolc után ott is voltunk: lépésben araszoltunk előre. Templomon kívüli
paraliturgia volt a szentkorona tiszteletére: Fénykorona szertartás és fogadalomtétel.
Mértéktartó hazafiúi buzgalom ihlette. Szép volt. Lehetett ott vagy kétezer ember.
Szombaton is két tojás volt. Délelőtt szerény őt fős: Zsolti, Kaci, Orsi, Krisi meg én
gyötörtük egymást a KIO numerusokkal, de délután Verőcén − tömegek voltak. Mi volt ott?
Jankovics János festőművész kiállítása a Gorka Emlékházban − A bomlás virágai címmel. A
képek a II. emeleten voltak kiállítva, Németh Zuzsanna festőművész ott helyben röviden
méltatta az álldogáló közönség előtt a képeket. Nagyon sokan voltak. Én ott helyben nem
tudtam elmondani a mondókámat, mert telefonban mondott kérdésemre, hogy öt vagy tíz
percet beszéljek-e, János azt mondta, hogy nem, én bőségesen beszéljek, mondjak el mindent,
ami kell. Így aztán, miután János bemutatott a művészetek iránt érdeklődő közönségnek,
lejöttünk az udvar egy árnyas helyére. Összeszedték az összes széket-padot, ami csak volt, s
elkezdhettem előadásomat, melynek ezt a címet adtam:
AZ IGE − FESTVE ÉS SZÓBAN
Tisztelt és kedves Megjelentek! Közel száz éve, 1907-ben jelent meg az Athenaeum nevű
rangos kiadónál Póra Ferenc gondos munkája: A magyar rokonértelmű szók és szólások
kézikönyve. Megkerestem benne a bomlás szót, ha már a meghívó megkülönbözteti Charles
Baudlaire Les fleurs du Mal-jától, a romlás virágaitól. S mit találtam Póránál? Ezt a
szinonima-sort: felbomlás, kifűződés, kioldódás, fölfejtődés, szétfejtődés, kibontakozás.
Leragadtam az utolsó elemnél: kibontakozás. Láttátok már nyílni a ligetszépét, ezt a lándzsás
levelű, négyszirmú, sárga virágú gyomnövényt? Mit, gyomnövényt? Csodát! Megvárja az
alkonyt, s amikor a nap lebukik a láthatárom, fesleni kezd, s egy percen belül ott van teljes
pompájában, illatában. Hosszú szívókájú kolibri szerű lepkék kerülnek nagy hirtelen
valahonnan, amiket nap közben sohase látok, és szívják édes mézét, s talán az illatát is. Egyéji virág a ligetszépe. A reggeli napsugár melege lehervasztja, de kora nyártól késő őszig
sorakoznak a szárán az új és új bimbók, és várják az alkonyatot. Budavári kertembe be is
telepítettem a ligetszépét. Egy-egy este hatvanszor-hetvenszer is láthatom ezt a csodát egy
negyedórán keresztül, s velem együtt ámulnak rajta vendégeim is. A bomlás virágain.
A kiállító művész a szép, igaz, való, jó értékeitől ihletve szeretné a maga szívókájával
elibénk varázsolni a bomlás virágait; nem a romláséit. Miért? Mert van az embernek, s a
művésznek különösen is, lelkiismerete. Nálam születési vagy inkább nyelvtanári, szakmai
ártalom, hogy szeretek utánamenni a szavaknak, erdetüknek. Az ismer szavunknak az eredete
− ismeretlen. Nincs finnugor megfelelője, s nem tudjuk, melyik néptől, melyik nyelvből
vettük át a szót, s ott milyen jelentést hordozhatott. Marad tehát vizsgálni − szavunk első
eleme. Lelki az az ismeret, amelyik ihleti ezt a nem ligetszépe- hanem Jankovics-féle
virágbomlást. Különös lehet, de az általam ismert különféle nyelvek mit sem tudnak az efajta
ismeret lelki voltáról. A gőrög süneidésis-ről együttlátásáról, az alighanem tükörfordító latin
conscientia-ról, azaz együtt-tudásról beszél. S ezt vették át a latin összes leánynyelvei, s a
francián keresztül még az angol is: s lett a francia conscience-ból az angol conscience. Sőt a
német Gewissen is ófelnémet tükörfordítása a latinnak. Csak egyes szláv nyelvek
függetlenülnek a görög-latin mintától: pl. közvetlen északi testvéreink szava a lelkiismeretre,
a svedomie − ami pedig tanúzást jelent. Égen-földön sehol a lelki fajtájú ismeret.

Magyarul így vetünk keresztet: Az Atya, a Fiú s a Szentlélek nevében. Van egy
nyolcnyelvű misekönyvem. Olvasom belőle latinul, franciául, portugálul, olaszul, spanyolul,
angolul, németül, hollandul a keresztvetés Szentlelkét: Spiritus Sanctus, Saint.Esprit, Espirito
Santo, Spirito Santo, Espiritu Santo, Holy Spirit, Heiliger Geist, Heilige Geest. Látnivaló,
hogy a Spiritus és Geist szavakat használják e nyelvek, melyeknek a magyarban a szellem
felel meg. Mi nem a Szent Szellem, hanem a Szentlélek nevében vetünk keresztet. Mit akarok
ezzel mondani? Csak annyit, hogy a magyar lélek szó az Isten Lelkét is jelenti, hogy a
lelkiismeret szó olyan emberi ismeretet takar, amihez köze van az Isten Lelkének. Csak
annyit, hogy az Isten Lelkétől meghatározott ismeretre utal a magyar lelkiismeret szó.
1.
Dologra! Nézzük, ligetszépeként mint bontott ki magából az a lelkiismeret, amely
művészünket ihlette. Kezdjük a címadó képpel. Oda van írva a meghívóban a cím mellé
három betű, melynek megfejtése: Szent János evangéliumának nyolcadik fejezete. Én sem
ítéllek el − mondja Jézus a házasságtörő asszonynak, miután szólt a kövezni akaró férfiaknak:
Aki közületek bűn nélkül való, az vesse rá az első követ… Majd ír a porba, s a férfiak
eloldalognak. A férfiak, akik nélkül nehéz az asszonyoknak házasságot törni. Egy verset
olvasnék fel Illyés Gyulától. Címe. Köszönet. Bomlásról, s nem romlásról énekel.
Kihalna az emberi fajta, / ha hallanák a nők, milyen
hangon beszél a férfi nem, / milyen trágár röhejre kapva,
a percről, mely megadta, mit / oázis-forrásként kerestek
és térden tiszteltek, a testet, / mely köpőcsésze lett nekik?
Hányan voltunk igazán hívek, / megköszönni nővéreinknek
szövetségüket, azután, / hogy kivérezve csak hevertünk,
legázolt küzdők, túl az eltűnt/ hiten, reményen, vak csatán ! − ?
Szeretnék feltenni − magamnak is − egy kérdést. Neked melyik mond többet? A kép, amit
látunk, vagy a vers, amit hallottunk?
Menjünk a második képre: A pusztában kiáltó szó. Mit kiált? Egyenesítsétek ki az Úr
útját! A kép meg József Attilával azt, hogy: Költő, szólj az ügyészedre. E bámész nép meg
nem védi őt, amikor lecsap rá a hatalom ökle. Miért csap le rá? A bomlásról, egy új világ
kibontakozásáról beszél. Félelmetes a tányérsapkás meg az oldalán lelógó gumibot. A kiáltók
mindig azt hiszik, hogy beteljesedett már az idő, de a hallgatók ritkán jönnek azért, ami a
kiáltót kiáltásra indítja. Mi indítja? Csak az Isten Szent Lelkétől indított lelkiismeret. S a
hallgatóságot? Ritkán az. Megint olvasnék egy verset. Most egy kicsit nehéz dolgunk lesz az
összevetésnél, mert a vers, amit felolvasok a magyar irodalomnak talán legnagyobb alkotása
az olyan emberről, aki útegyenesítésre áldozza életét. Szerzője az elmúlt félszázadban
fasisztának gyalázott − Sinka István. S a vers címe: Virágballada. Sinka hatvan éve írta e
balladát, s a kép nem visszaemlékezés valami régmúlt időre, hanem véres jelenvalóság. Ma is
csak a létező országokról s izmusokról szabad énekelni. Istenéről is csak akkor, ha
szövetségben van az oltára az urak trónjával − azaz a fából vaskarikát lehet csak magasztalni
is, megfesteni is. Ez a kép nem olyan. Ezt a szónokot bilincsbe lehet verni Machaira várában,
ezt a szónokot szép lány táncáért nyugodtan le is lehet fejezni. A téma végigkíséri az
emberiség életét. Vagy legalábbis máig kísérte. (A verset megtalálja az olvasó a 22. Napló
23-25 oldalain vagy kötetben a Napló 2001-2002 339-341 oldalain.)
A Vágyak a harmadik kép. Elizeus próféta meggyógyítja Isten erejével Naamant a
leprától. Nem fogad el érte aranyat, ezüstöt, de Géhazi, Elizeus szolgája, nyerni akar az
ügyön. Most Babits Mihály verséből olvaso: Vers az apostolokról.
S jött az Eke és átszántott a földön − / de ki fog a fölszántott földbe vetni…
Hol van Péter, aki látta a Krisztust, / s látását bölcs lélekkel őrzi s osztja?...
Az Antikrisztusok megsokasodtak; / az ég illata elveszik a bűzben:
Uram, aki vagy, adj jelet magadról, / igazgasd tévedt ebei d szimatját!

Nem a kenyér a minden, sem a fajták / állati tülekvése, ami most van:
Krisztustalan próféták, mondjatok már / legalább annyit, hogy nem ez a Krisztus…
Ha nem igennek, legalább a nemnek / hangzani kéne; a nem is talizmán,
A nem is lélek, vigyétek a véres / csorda elé, tán meging és hátrahőköl
Tán nemet vettek és igent arattok, / Kisebzett és fázik a meztelen föld:
siessetek! Hogy új buza borítsa, / Mielőtt az esztendő megöregszik.
Ez a kép az előző kép eszmei ellentéte. Amikor az Isten ügyéből üzlet lesz. Az egyházból
papipari szolgáltató vállalat. Amikor elfeledjük, hogy annak a nevében beszélünk, akinek nem
volt fejét hová lehajtani, akinek szavai miatt a főpap megtépte ruháját, mondván: Ez
káromkodik! Hogy is mondta Babits? Legalább a nemnek hangzani kéne. Legalább annyit
mondani kéne: ez nem a Krisztus! Miért? Mert vétkesek közt cinkos, aki néma…
2.
Ha zenemű volna előttünk, azt mondanám, hogy e három forte után három piánó
következik. Mert lágyabb ének is kell nekünk. S a két Álomvizek két Sík Sándor verset
szólaltatnak meg bennem az 1940-ben megjelent Az Isten fiatal című kötetből. Még piarista
kispap koromban csodálkozott rájuk − az imádkozó lelkem. Az egyiknek a címe: Felhők,
felhők! Csudálom, hogy − tudtommal − még senki sem vállalkozott megzenésítésére. Talán
éppen azért, mert így is, ahogy van, muzsikál. Szeretném annyira szépen olvasni, ahogyan
nem tudom.
Felhők, felhők, / Suhanó felhők, / Alkonyi-komolyak, esti-lilák!
Szállnék veletek! / Vigyetek, vigyetek! / Felhők, felhők, / Rossz a világ!
Felhők, felhők, / Nyugtalan felhők, / Zivatar-kékek, szélbe-zilák!
Ugye máshol, / Szélelnyugováskor, / Még más. Ugye más, / Ugye szép a világ!
S a másik vers címe csak ennyi: Csitt!
Ring a tó és reng a tón / Álmodón a bárka
Kinn a parton ríkatón / Cserreg egy madárka.
Ring a lelkem, mint a tó, / Dajka-ujjú szellőn,
Minden olyan bíztató / Békesség-lehellő.
Citt te, csitt te bús madár / Odakint az éjben
Most az Isten muzsikál / Ily halálos szépen.
S a harmadik: az Esti áhítat − az a kép, az a táj, amely arra inspirál, hogy elnémuljunk,
csak az Isten beszéljen, vagy ha mi is beszélünk, akkor úgy, ahogy a nagykönyvben meg van
írva: a liturgia nyelvén, a századok és ezredek imádkozásai során szívünkbe vésett
himnuszokkal: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk kérünk tégedet, Légy kegyes és maradj
velünk, Őrizzed, ővjad népedet − ahogyan írta Nagy Szent Gergely pápa a 6., és fordította Sík
Sándor a 20. században. De írt Sík maga is egy imádságot, amelyet jó félszázada napzáró
imádságnak használtak a kisközösségek az ateista kommunizmustól üldözöttségünk
évtizedeiben. Ide illik e képbe. Az a címe, hogy Ments meg, Uram! Ajánlom
mindegyikünknek.
A virágtalan, a gyümölcstelen ágtól, / A meddőségtől, lanyhaságtól
A naptalan és esőtelen égtől: / Ments meg Uram a szürkeségtől!
Édes az ifjak méntás koszorúja, / Fehér öregek aranyos borúja,
Virága van tavasznak, télnek: / Ne engedj Uram, koravénnek!
Csak attól ments meg, keresők Barátja, / Hogy ne nézzek se előre, se hátra,
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad, / Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!
Ne hagyj Uram, megülepednem, / Sem eszmében, sem kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba v a n-nál,/ S nem vágyni többre kis mái magamnál.
Ha jönni talál olyan óra, / Hogy megzökkenne vágyam mutatója,
Kezem kezedben ha kezdene hűlni, / Más örömén ha nem tudnék örülni,
Ha elapadna könnyem a más bűnén, / A minden mozgást érezni ha szűnném,

Az a nap, Uram, hadd legyen a végső: / Szabadíts meg a szürkeségtől!
3.
Az imádság most is meghallgatásra talál, mert jön a fortissimo: még egyszer A bomlás
virágai, s hozzátéve: Képsor I – V. A képsor − vízió a korról, amelyben élünk: kukából,
kartondobozban, dossziéval Brüsszel felé igyekezve és minimálbér mellett sem. Hol élünk?
Az 1945-ik s az utána következő évek valósága, a létező szocializmus élményei feledtették
velünk az elmúlt ezer esztendő minden nyomorúságát, s a feudalizmust követő kapitalista
rend árnyait is. A 14-es háború előttről elfeledtük azt, hogy az éhségtől kitántorgott
Amerikába másfél millió emberünk, a 14 utáni világból pedig elfeledtük azt, amit a harmincas
évek közepétől kezdve a népi írók nemzetünk nyomorúságaként bemutattak. Mindezt
feledtették velünk az elvtársak, és 1956 október 23-a megmutatta, hogy röpke tíz esztendő
alatt túl lehet teljesíteni a nyomorúságban ezer évet is. De jött a 89-es változás, s lassan-lassan
feledjük a közelebbi 45 kommunista-szocialista évet, s élvezzük az 1945 előtti világ áldásait:
a kukázás, a kartondoboz, a Brüsszel felé igyekvés, a minimálbért sem kapásnak mai,
korszerű formáit.
Van segítség? A Kommunista kiáltvány másfélszázada azt állította, hogy a magántulajdon
eltörlése a megoldása. Erről írt hatalmas verset a polgári költő, Szabó Lőrinc a 30-as évek
közepén. Az a címe, hogy Vang-An-Si. Ez a neve egy kínai bölcsnek, akinek hatalmat ad a
kínai császár: Sen-Tszung, a császártrón ura. Hatalmat arra, hogy megvalósítsa Marx álmát −
a kétszáz millió kuli nemzetében. A vers az elmúlt félszázadban kimaradt Szabó Lőrinc
Összegyűjtött verseiből. (Olvasható ugyanott, ahol Sinka Virágballadája.)
A kiállítás záró képe a Hegedülő kislány, aki érti a dalt. Miféle dalt? A Tragédiát lezáró
angyali karéneket. S azt is, hogy Gyanítom én is, s azt is, hogy ember küzdj és bízva bízzál.
De hallottuk, hogy nincsen remény. Nincs is a Kommunista Kiáltvány alapján. De nem kell
befalaztatni az ablakokat, csak érteni kell a dalt, amit a hegedülő kislány húz nekünk. A
szelídek fogják örökölni a földet. Nem a vörös és a nem-vörös hadseregek, és így Vang-AnSi katonái sem. A javakat el kell osztani. A javakat nem lehet államosítani, de én, te, ő
odaadhatjuk közösbe a javainkat. Mit ért meg a hegedülő kislány? Csak ezt: A hivők
összessége pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit sem a
magáénak, hanem mindenük közös volt. Ha nem akarok többet birtokolni, mint te, ha beérem
azzal, hogy nekem is egy dénár jut, ugyanúgy, mint a másiknak, akkor nem érdemes
háborúzni, osztályharcolni és verekedni. S ha mégis megpróbálja valaki, fel se kell venni.
Hogyan? Úgy, ahogyan elmondja Wass Albertnak 1926-ban egy erdélyi mezőségi faluban,
Vasasszentgotthárdon írt Előhang-ja. Egy 18 éves fiú írta ezt a csodát.
Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének. De az
oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer csillámló
homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. És az emberek, akik arra
jártak, nevettek rajta, és azt mondták: bolond. De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az
ember hittel a szívében építette az ő Istenének. És amikor az oszlop készen állott, az emberek
még mindig nevettek, és azt mondták: majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél, és
nem döntötte össze. És jött a második szél, és az sem döntötte össze. És akárhány széljött,
egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült. És
az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak, és azt mondták: varázsló. És egy napon
berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát. És az ember nem szitkozódott, és nem
sírt, hanem kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő
Istenének. És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem
megint sok-sok apró homokszemcséből és a homokszemcséket köddel kötötte össze.
Ezt tudtam elmondani Jankovics János festőművész képeinek kiállítása alkalmából.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

Városmajor, 2003. szeptember 15.
ESZEVESZETT VOLT-E JÉZUS?
1. Az evangélium ésszerűsége
Korán felmerült ennek gyanúja: rokonai erőszakkal cipelték volna haza Názáretbe, mert
úgy ítélték, hogy eszét vesztette (Mk 3,21). A minap pedig a 90 éves korában elhúnyt
Raymond-Leopold Bruckberger francia domonkos tette fel e kérdést Jézus története (1965) c.
könyvében: Örült volt-e Jézus? A "Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok" jézusi kijelentés
indította erre. Válasza: nem volt őrült; fenti kijelentése csak nyomatékozza szavainak
tekintélyét. Magam minden tekintély-problémától elvonatkozva hozom elő újra e kérdést:
tanítása egészének, a jézusi evangéliumnak ésszerűségére kívánok rákérdezni: egyáltalán
komolyan vehető-e, amit képvisel?.
A kérdés számomra részben költői. Mégpedig azért, mert harminc esztendővel ezelőtt −
túl Prohászkán, marxizmuson és a Vatikán keleti politikáján − a Keressétek az Isten Országát!
vastag köteteivel adtam választ magamnak: nem volt őrült. Ellenkezőleg: meghökkentő
tanítása az egyetlen lehetőség, hogy az emberiség megmeneküljön a végkatasztrófától.
Idézem e munka Bevezetésének egyik mondatát az "Útról", Jézus erkölcsi tanításainak
foglalatáról: "Vajon ez az Út nem az egyetlen értelmes és a fenyegető katasztrófát kikerülő
út-e az emberiség evilági életében...?"
Csak azért nem teljes egészében költői a kérdésem, mert a kereszténység a maga
fennállásának utolsó 1700 esztendejében egyfolytában úgy gondolkodik és viselkedik, mintha
őrült lett volna Jézus. Azért volt őrült, mert olyan evangéliumot prédikált "út"-ként, aminek
csak ellentmondását és ellentétét választhatja nemcsak az emberiség egésze, hanem ezen belül
maga az egyház is; akár az ortodox, akár a katolikus, akár a protestáns egyházak. Ebben teljes
az összhang közöttük, ökumenéjük e tekintetben problémamentes. Akik pedig olyasfélét
képviseltek, mint magam is, azokat elégették máglyáikon vagy kardélre hányták, mint
"őrülteket" s a társadalom ellenségeit − ugyanezen társadalom megmentésére hivatkozva. Így
hát kérdésfeltevésem még sem egészen költői, mert ez van mögötte: Csak én vagyok őrült és
mindenki más normális? Az egész világ őrült, és csak én vagyok normális?
Az is mozgat a felvetésnek erre az ébresztőórára emlékeztető harsány hangmegütésére,
hogy a hierarchia álljon végre szóba azzal, amit idehaza immár fél százada képvisel a Bokor, s
gondolkodjék már el, hogy velünk szemben mit is képvisel evangélium címén és a
magasságos Úristentől eredeztetett teljes tekintélye nevében. Nem szúnyog valakiknek a hite,
amit elég agyonütni. Amit a hazai és a római inkvizíció csinált velünk, az függetlenül az
eljárásmódok etikájától, lényegében tisztességtelen is volt. Miért? Hasonlattal élek: valaki
szűzmeztelenül betámolyog az operabál rangos-flancos népe közé, majd ezt követően eljárás
indul ellene azon az alapon, hogy nem volt rendesen megfésülködve: kócos volt. Hasonlat
nélkül: nem állt szóba mondanivalónkkal, hanem rám fogott olyan szubtilis dogmatikai meg
egyházrendi vádakat, melyeket sohasem képviseltem. Nem hajlandó ma sem szembesülni
azzal, amit Jézus evangéliumáról mondunk.
A 90-es évek elején nyomtatásban is megjelentettem, ötezer (!) példányban, a problémát
fentebb említett munkámat. Bár a katolikus
felvető, kibontó és megválaszoló
könyvesboltoknak ma is tilos árulniok, nagy része mégis elkelt, s így olvasók kezében van
már. Eredmény: a hierarchia hallgat róla. A nyugodt, elemező hangon történt kihívás nem
bizonyult kihívásnak. Jöjjön tehát az ébresztőóra hangja: Örült volt-e Jézus?
Kihívásomra többféle válasz adható. Típusai:
a/ Nem azt tanítja Jézus, amit ráfogok. (Tehát nem őrült Jézus!)
b/ Azt tanítja, amit mondok, de ez a tanítás teljes képtelenség; minek következtében a
kereszténység méltán függetlenítette magát történelmi útján ettől a tanítástól. (Őrült!)
c/ Azt tanítja, amit mondok; s ez megmenthetné az emberiséget, ha legalább a keresztények hajlandók volnának szóba állni vele. Nem hajlandók, minek következtében a

Jézusra hivatkozó egyházak teljes ellentmondásban vannak Jézus tanításával. (Nem
őrült!)
2. Lehetséges életalakítások
Ezek után megpróbálom élesre és konkrétra rajzolni Jézus etikai tanítását. Ennek érdekében
bevezetek néhány fogalmat. Az ember a maga történelmi útján léte fenntartása érdekében
munkával javakat szerez magának. Nemcsak ezt teszi, hanem vesz is: erőszakkal
(erőalkalmazás) kisajátít a maga számára olyan javakat, amelyek embertársai birtokában
vannak. A munkával és erőalkalmazással megszerzett, ill. másoktól elvett javakat meg is
osztja valakikkel, oda is adja valakiknek. Szerzés, vevés, adás − ezeknek a fogalmaknak a
segítségével különböztetek meg három lehetséges emberi életalakítást.
a/ Egy adott társadalmon belül hatályos törvények szabályozzák a szerzés lehetőségeit. A
törvényeket megállapítók − karhatalmuk segítségével (erőalkalmazás) − megadóztatják
(vevés) a hatalmuk alá tartozókat. Ugyanezen karhatalmuk segítségével megbüntetik azokat,
akik csalnak, lopnak, rabolnak, azaz áthágják a hatályos törvényeket. Ezek a törvények azért
hatályosak, mert a törvényeket megállapítóknak módjuk van karhatalmuk erejében a
törvények áthágóit megbüntetni: elveszik javaikat, szabadságukat, életüket (vevés és
erőalkalmazás). Ugyanezen karhatalmuk segítségével állampolgári kötelességgé teszik a
részvételt a honfoglalásnak, háborúnak, igazságtevésnek, stb. nevezett erőalkalmazásos vevési
akciókban (vevés és erőalkalmazás). Ugyanezen karhatalmuk alapján gondoskodnak a
törvényeket megállapítók a fenti módokon kisajátított javaknak szétosztásáról: valakik
többet, mások kevesebbet, ismét mások semmit sem kapnak az adókból és a hadi
zsákmányból. A fentiekben leírtuk az emberi társadalom államhatalmi, törvényesnek mondott
rendjét.
b./ Akik nem óhajtják magukra vállalni ezt a törvényesnek mondott államhatalmi rendet,
azok fellázadnak ellene. A lázadók típusai: közbűntényesek, maffiózók, puccsisták,
forradalmárok.
1. A közbűntényesek nem, vagy nemcsak a munka útján lehetséges szerzéssel biztosítják
létfeltételeiket, hanem az államhatalom törvényeit semmibe vevő kisajátításokkal is: csellel
(lopás), erőszakkal (rablás, gyilkosság) élnek; módosítani kívánják az adott társadalom
javakat elosztó rendjét. E közbűntényesek rendre börtönben és akasztófán bűnhődnek
tetteikért: lesújt rájuk az ún. igazságszolgáltatás, azaz az állam karhatalma. A lázadók és a
büntetők eszköztára ugyanaz, mint azoké, akik ellen fellázadtak: vevés és erőalkalmazás.
2. A maffiózók nagyobb arányokban teszik ugyanazt, amit a közbűntényesek: terrorszervezeteket hoznak létre, beépülnek az államhatalomba. Cseleikkel, fegyvereikkel államot
alkotnak az államban: ők is megpróbálják módosítani a javak elosztási rendjét. De nem a
törvények megváltoztatásával teszik ezt, hanem a fennálló törvényeket figyelembe nem vevő
vevéssel, fegyveres erőalkalmazással.
3. A puccsisták ugyanúgy nincsenek megelégedve az államhatalom törvényes elosztási
rendjével, mint a közbűntényesek és a maffiózók, de emezeknél többre vállalkoznak.
Beépülve a hatalom emberei közé, megpróbálják a maguk kezébe kaparintani a karhatalom
(katonaság, rendőrség) ellenőrzését, hogy maguk szabhassák meg a törvényeket.
4. A forradalmárok ugyanúgy fellázadnak az adott törvényes rend ellen, mint az előző
három csoport. Ugyanúgy át akarják venni a legfőbb hatalmat, miként a puccsisták, de ezt a
szándékukat a társadalom többségének, ill. jelentős részének a segítségével kívánják
megvalósítani. A négy csoport közös vonása, hogy a vevést és az erőalkalmazást a fennálló
hatályos − azaz az éppen adott államhatalom karhatalmával biztosított − törvényeket figyelembe nem véve alkalmazzák. Indítékuk is közös: a javakat másképpen akarják elosztani,
mint ahogyan azt a törvényes rend lehetővé teszi.
c/ Az evangéliumokban megrajzolt életalakítás a fentiektől különböző, de csupán
alternatív jellegű életalakítást jelöl ki célként maga elé. A fenti életalakítások nem al-

ternatívak, hanem totálisak. Mindegyikük vevéssel és erőalkalmazással akarja érvényesíteni a
magáét; le akarja váltani a mindenkor adott társadalmi rendet a magáéval. A jézusi nem
akarja fegyveresen leváltani azt, ami van. Csak abban reménykedik, hogy a jézusi társadalmi
rend fokozatos térhódításának függvényében az adott és fegyverekre épülő társadalmi rend
fokozatosan visszaszorul, majd elhal. Ezért képvisel csak alternatív rendet. A jézusi
életalakításnak nincs szüksége erőszakra; törli szótárából és életéből a vevést és az
erőalkalmazást, csak a szerzést és az adást ismeri.
3. Elméletileg igaz, gyakorlatilag érvénytelen - van ilyen?
Ha nem tör vevéssel és erőalkalmazással az adott társadalomi rendtől eltérő másik
hatályos társadalmi rendnek megteremtésére, akkor szükségképpen elfogadja a maga
célkitűzései ágyának azt az államhatalmat, amelybe beleszületett, amelynek szuverén
területén él. Ha pedig elfogadja, akkor teljesíti is annak törvényeit, amennyiben az nem
kívánja meg, hogy vevéssel és erőalkalmazással éljen. A maga részéről nem keres és nem
vállal olyan munkaviszonyokat, amelyekben a vevés és erőalkalmazás magatartásait kellene
gyakorolnia. Ha pedig kényszeríteni próbálják ilyesmikre, nem áll kötélnek, és elviseli az
ezért járó büntetést: javainak, szabadságának, életének elveszítését is. Egyébként a fennálló
törvényeket nem sértve dolgozik (szerez), s a munkájával szerzett javakat megosztja (ad)
azokkal, akikkel közösséget alkot. Ilyen módon közteherviselést és egyenlőséget valósít meg
a maga körén belül. Közössége lehet két személyes (házasság is) vagy több személyes (család
is). A házasságon és családon túlmenően lehet kiterjedtebb is: magánosok és/vagy családosok
akkora közössége, amelyben az élet megszervezhető karhatalommal biztosított hatályú
törvények bevezetése nélkül is. A kicsi a szép! S a kicsik szabad hálózata a szép.
E harmadik, a jézusi életalakítás felől nézve az előző két életalakítási csoport nem különbözik egymástól semmiben. Mind a kettő vevést és karhatalmat alkalmaz. Mind a kettő
annak a szolgálatában áll, hogy a javak elosztása valakik számára kedvező legyen. Velük
szemben a jézusi életalakítás kizárja a vevést és erőalkalmazást a maga eszköztárából,
és/hiszen nem törekszik arra, hogy a javak elosztása valakik számára kedvezőbb legyen. Ha
egyetlen szóval akarnók kifejezni az előző többi és a jézusi életalakítás közti különbséget,
akkor erre a KIVÁLTSÁG szó kínálkozik. A többi törekszik a kiváltságra, a jézusi
életalakítás viszont elutasítja a kiváltságot mint rendszeridegent, mint etikátlant. Etikátlant?
Igen. Mindenki tiltakozik az ellen, hogy neki kevesebb jusson, mint másnak. Ez csak akkor
valósulhat meg, ha senkinek sem jut több, mint amennyi a másiknak jut. Etikátlan tehát
magamnak többet akarni, mint amennyi a másiknak jut. Ahogyan felzárkózunk ehhez az
egyedül etikus magatartáshoz (hogy nekünk se jusson több, mint amennyi a másiknak), úgy
épül bele az emberiség életébe az Isten Országa, a szeretet civilizációja. Őrült volt Jézus, mert
feltételezte rólunk, hogy hajlandók vagyunk etikusan viselkedni?
Az embert a kiváltságot nem ismerő Abszolút Szentség, az Isten, a maga képére és
hasonlatosságára teremtette, ennek következtében bele van írva az emberi természetbe az
abszolút szentség eszménye. Lelkiismeretünk jelzi is ezt. Olyankor biztosan jelez, amikor
valakinek többje van, mint nekünk, s mondja is, hogy nem igazságos. Olyannyira így van ez,
hogy amikor valakik a társadalom egészét akarják egy csapásra és forradalmi úton az adott
rendet leváltani akaró célkitűzésre vezérelni, rendre megfogalmazzák a kiváltságmentesség
eszményét. Újabbkori történelmünkben a francia forradalom az egyenlőséget írta zászlajára,
Marx Kiáltványa pedig ennek megvalósítása érdekében óhajtotta megszüntetni a
magántulajdont.
Feltételezzük most... tegyük fel, hogy az evangéliumokat ismerő olvasó az eddig
mondottak erejében nem tagadja, hanem elfogadja: a fentiekben adott vázlatom a valóságot
tükrözi, és ami Jézust illeti, evangéliumában ő valóban ezt a csak szerzést és adást ismerő, a
vevést és erőalkalmazást pedig elutasító életalakítást tanította. Tegyük fel tehát, hogy

elfogadja az olvasó: a jézusi program alapvetően különbözik a világtörténelem által produkált
különböző életalakításoktól. Ha nem fogadná el, akkor illenék cáfolnia: nem ezt tanítja Jézus,
hanem ezt és ezt... Ha nem tudja cáfolni, akkor illik tovább tanulmányoznia a jézusi tanítást.
Azzal mindenképpen segítségére siethetek, amit a fentiekre öntudatos "keresztények"
nemegyszer mondanak. Ilyesfélét: Ezek a csúf politikai ízű dolgok csillagfény messziségben
vannak attól a természetfölötti lelkiségtől, amellyel az evangélium ellebeg fajok és osztályok
állati tülekedése felett.
Nos, az ilyesfajta megnyilatkozások mindenképpen felfedik, hogy bizony van olyan
keresztény hit is, amely nem azonos Szent István, Pázmány, Prohászka hitével, akik
egyértelműen úgy gondolták, hogy a jézusi természetfölötti lelkiségnek inkarnálódnia kell a
csúfnak és eviláginak gondolt politikai, közéleti valóságban. A kép, amelyet a fentiekben a
jézusi életalakításról rajzoltam, egyértelműen hitet tesz amellett, hogy olyan lelkiség a Jézusé,
amely Isten rendjét, az adást akarja az általa teremtett világ rendező elvévé tenni. S ha a
"politika" történelmi tapasztalataink alapján vevést és erőalkalmazást mutat, ami pedig idegen
Jézustól, akkor azt világosan le kell szögezni, hogy Jézus bizony többet és mást kívánt tőlünk,
mint olyan lelkiséget, amely mellett párhuzamosan és azzal kart karba öltve nyugodtan
csinálhatjuk, amit a különböző korok változó államhatalmai és törvényei kívánnak tőlünk. A
jézusi lelkiség olyan közéletet kíván, amelyben érvényesülnek az evangéliumok elképzelései.
Ha a politika fogalma feltételezi a vevést és erőalkalmazást, akkor Jézustól idegen a politika,
de nem idegen a jézusi lelkiség hatására kibontakozó közélet. Sőt: a jézusi lelkiség
szükségképpen bontja ki magából ezt. A jézusi lelkiség társadalmi vetületű lelkiség. Nem
politizált Jézus? Igaz. Akar istennektetsző közéletet? Igaz. A jézusi tanítás elutasítja a politika
eszközeit, de nem utasítja el annak célját: a rendet a társadalomban, rendet az emberiség
közös dolgaiban.
Az ember istenadta méltósága, hogy sohasem kívánja emberalatti célkitűzések szolgálatába állítani életét. Néró, Hitler, Sztálin és a történelem többi kiemelkedőbb
tömeggyilkosa is valami gyönyörű szép rend megvalósítása érdekében követte el véres
őrültségeit. A vevés és erőalkalmazás eszközeit alkalmazók is etikus lényeknek tudják
magukat. Nem a jogtalanság és az önkény nevében emelik fel a különböző nemjézusi eszmék
a maguk zászlaját, hanem a törvény, a rend, a jog nevében. Ha utópiának minősítik is a jézusi
életalakítást, nem azért teszik ezt, mert annak célkitűzései előtt nem emelik meg kalapjukat.
Az ember a maga eredendő isteni tisztasága következtében nem tudja kiirtani lelkéből az
isteni szentség értékének ragyogását és hívását. Ezért aztán koncepciónk tényleges és
értékelhető ellenfeleit azok körében sejthetjük, akik így gondolkodnak:
"Kianalizálhatod az evangéliumok szövegéből azt, amit elmondtál, de... nem úgy verik a
cigányt. Summum ius, summa injuria! Élj már a valóságban! Jobbá és szebbé úgy lehet tenni
az életet, ahogyan a szentistvánok, pázmányok és prohászkák gondolták. Elméletileg igazad
lehet a fenti rajzban, de amit Jézus megfogalmazott, használhatatlan, mert... mert Jézus őrült
volt. Azt beszélte, ami nem lehetséges. Ha pedig így van, akkor kártékony, hogy az
egyháznak és az emberiségnek az orra alá dörgölöd − hűtlenségünk bizonyítékaként − ezt a
jézusi tanítást, amely csak elméleti értékű. Segíteni nem segítesz vele, csak nagy garral
kimutatod, mekkora áruló írástudók meg képmutató farizeusok vagyunk. Elég volt ebből a
megpróbáltatásunkból egyszer, kétezer évvel ezelőtt: Jézus esetében. Neked nem kell
felmelegítened ezt a levest! Foglalkozhatnál valami hasznosabbal is. Neked is jobb lenne...
akkor nem bántanánk, még meg is becsülhetnénk! Meg nekünk is jobb lenne... békénk lenne
tőled!"
Fellebbezek! Hová és kihez? Az emberi lelkiismerethez. A konkrét lelkiismerethez,
melyet minden egyes olvasóm hordoz magában! Állj szóba az evangéliummal! Állj szóba
Jézussal! Nem fenyeget téged. El akar kezdeni csendben dolgozni benned. Át akarja alakítani
gondolkodásodat. Meg akarja értetni veled, hogy mindent tönkreteszel, ha többet akarsz

magadnak, mint amennyi felebarátodnak jut. Megsemmisíted az élet lehetőségét, ha az
erőalkalmazás útját járva eszkalálod a sátáni gyilkosságot. Legalább viseld el azokat, akik
alakítják már hozzá gondolkodásukat, és elindultak az Úton. Egy szép napon te is
csatlakozhatsz majd hozzájuk... hozzám, ha akarod... − Ehhez segítene hozzá, ami ezután
következik.
4. Az örökség eltékozlása
Onnan indulok el, hogy Jézus azonnal elkezdte megvalósítani, amit tanított. Életközösséget hívott létre 12 fiatalemberrel. Adományokból, magánvagyonából, akármiből is - de
gondoskodott róluk. Maguk is tanúsítják: "Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és
saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben? Semmiben - válaszolták" (Lk 22,35). S amikor nem
küldte el őket, hanem mellette voltak?
Akkor sem haltak éhen. Bevásároltak, ha kellett, volt pénztárosuk is: az Iskarióti Judás.
Megvalósították a magántulajdon nélküli életközösséget. Volt hova fejüket lehajtani? Akadt
azért az is, pl. a Getszemáni-kert, vagy Kafarnaum, ahol otthon voltak. Életközösségük
életszínvonala anyagiakban biztosan nem érte el a főpapok, az írástudók, a jómódú
középosztályhoz tartozó farizeusok szintjét, de nincs nyoma, hogy ez különösebben zavarta
volna őket. Kárpótlást nyújthatott nekik Jézus közelsége és barátsága s az Ország
megvalósulásának reménye. A gazdag ifjú távozásakor ugyan megrémültek azon, hogy a
gazdagoknak mennyire nehéz bemenni az Isten Országába, de annak nincs nyoma az
evangéliumok leírásaiban, hogy morogtak volna tényleges szegénységük miatt. Átélhették,
amit Jézus tanított nekik: Boldogok vagytok ti, szegények, mert tiétek az Isten Országa.
Felhőtlen volt az életük? Dehogy volt az. Mi bajuk volt? Veszekedtek egymással. Miben?
Ki a nagyobb, ki a különb, ki fog Jézus jobbján-balján ülni? Jézus helyretette őket. Az a
nagyobb, aki megmossa a másik lábát. Mi bajuk volt még? Türelmetlenkedtek: mikor jön el
már az Isten Országa? Jézus helyretette őket: Az Isten országa eljövetele rajtuk fordul. Mi
bajuk volt még? Nem szerették, ha Jézus arról beszélt, hogyan bánnak majd el vele a főpapok.
Jézus helyretette őket: ezt az egyet nem áll módjában megakadályozni. A tanítványok eszik,
nem eszik, nem kapnak mást. Ezt kapják, mert a főpapok − főpapok. Ha Jézust látnak,
ruhájukat szaggatják, tévedhetetlen ítéleteket formálnak, és gyilkolnak. A tanítványok csak
bízzanak, s Jézussal együtt legyőzik a "világot". Azt a világot, amihez a főpapok is tartoznak.
Ez volt az indulás. S a folytatás? Az sem volt rossz. Jézus mennybementele után ezek a
fiatalok létrehozzák a jeruzsálemi egyházat. Lukács így számol be róla: "Mindazok pedig,
akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták,
szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá... A hívők összessége pedig
szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit sem a magáénak,
hanem mindenük közös volt... Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek
földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az
apostolok lábai elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá..."
(ApCsel 2, 44-45; 4,32-35). Ez a jeruzsálemi karitatív központ még sokáig élt, Szent Pál is
gyűjtött számukra. Nos, aligha lehet a fentiek alapján pontos képet rajzolni a központot
működtetők közösségéről. De egy azért bizonyos: komoly elkötelezettséget vállaltak annak
érdekében, hogy valakik között megvalósuljon, "eljöjjön" az Isten Országa, amelyben ha én
eszem, akkor a másik is eszik, stb. Megvalósították az osztozás társadalmát.
A főpap nem maradt tétlen. Bebörtönzi, megvereti őket. Nem törnek meg. Tudomására
hozzák Kaifásnak, hogy embernek nem engedelmeskednek; arra ott az Isten. De
gyűlölködésbe nem mennek át. Amikor Kaifás továbbmegy, és gyilkol is, mozgalmuk első
jézusutáni vértanúja, István, a Mesterhez hasonlóan beszél. Nem a kereszten, de a rázúduló
kövektől borítva mondja Istennek: "Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt" (ApCsel 7,60). Az
Ország a megbocsátás Országa, nem a visszaütni akarásé. Még valami. A rómaiaknál nem
volt általános hadkötelezettség. Zsidók pedig nem jelentkeztek maguktól légionáriusnak. A

Jézus táborához csatlakozó zsidók még kevésbé jelentkeztek. Amikor pedig elközelgett
Jeruzsálem ostromának ideje, s fegyvert kellett volna fogniok a rómaiak ellen, a jeruzsálemi
keresztények otthagyják házaikat, s elmenekülnek a városból a Jordánon túli Pellába. Minden
azt mutatja, hogy vevés és erőalkalmzás nélküli, Jézustól tanított alternatív életet éltek
honfitársaik társadalmában, s nagyon is tudták, hogy osztozniok kell egymás javaiban.
Megértették, mire tanította őket Jézus. Nem volt rossz a folytatás. Méltó volt az első három
esztendőhöz, a kezdethez.
Jeruzsálem a Tizenkettőből még meggyilkolta a két Jakabot. A többi tíz már szétspriccelődött a Római Birodalom nagy városaiba: Antióchiába, Alexandriába, Rómába; meg
még a határokon túlra is. Szent Pál 58-ban még hazalátogat Jeruzsálembe, ahol őt is meg
akarják ölni, de civis Romanusként megmenekül kezükből. Jeruzsálemet 70-ben elpusztítják a
légiók, s a Jézus-mozgalomnak új fővárosa támad: Róma. Az lesz fővárosukká, ahol a legtöbb
a vértanújuk. Nemcsak a zsidók, a rómaiak sem tudnak mit csinálni ezzel a társadalmukba
messzemenően belesimulni akaró, s ellenük nem támadó alternatív csoporttal − gyilkolják
őket. Rómában végzik ki Pétert, Pált, s még Jeruzsálem ostroma előtt, 64-ben, ott rendez az
őrült Néró éjszakai kivilágítást szurokba mártott és meggyújtott keresztények égő fáklyáival.
A jeruzsálemi vagyonközösségnek a Birodalomban nincs folytatása. Nem lehetett
folytatása, mert a keresztényeknek nem volt "polgárjoguk". Feljelenthetők, s elítélhetők
voltak pusztán azért, mert keresztények, akik nem hajlandók tömjénszemet ejteni a császár
istenségének oltárára. Az a társadalom, amelybe bele akartak épülni, olyasmit kívánt ezzel
tőlük, amit hitükből folyóan el kellett utasítaniok. Katakombába szorultak. A Jézustól tanult
osztozást az adott körülmények között, vagyonközösség nélkül is folytatták. Ezzel döbbentik
meg környezetüket. Erőik szerint magukra vállalják a Birodalom szegénygondozását. Ennek
anyagi alapját az a vasárnapi liturgia adja, melynek szerves részét képezi az adakozás.
Jusztinosz apologéta írja a 2. század közepén: "Akik az eucharisztiában részesülünk, minden
nélkülözőnek segítségére vagyunk, és mindörökre közösségben vagyunk egymással. A
jómódú, és aki csak akar, szándékának megfelelően adakozik; azt, amit jónak lát. Az
összegyűjtött adományokat az elöljáró elteszi, s belőle gondoskodik az árvákról és az
özvegyekről meg azokról, akik betegség vagy más oknál fogva szükséget szenvednek,
továbbá a bebörtönzöttekről, az átutazó idegenekről; egyszóval mindenkin segít, aki arra
rászorul... nem emésztik el tűzben, amit Isten táplálékul teremtett, mivel ezek a mi javunkat és
a szegényekét szolgálják" (Apol. 57. és 13. fej.) A vagyonuk után nyomozó hatósági
személynek a szegényeket mutatja meg a diakónus: "Ők a mi kincseink!"
Adva van körükben a vagyonközösség, az osztozás számukra lehetséges formája:
közösségben vagyunk egymással vallja Jusztinosz. "Közös az asztal, melyhez letelepednek,
de nem közös az ágy" − tanúsítja a 3. század elején a Diognetoshoz írt levél (5,7). A mondat
egyfelől utal a vagyonközösség akkor lehetséges formájára, másfelől arra, hogy a családi élet
tisztasága, a "nem közös ágy" ugyanúgy kivívta a pogány környezet csodálkozását és
elismerését, mint a "közös asztal", ami lehetővé tette szociális gondoskodásukat.
Nem ellenséges, hanem alternatív csoportként élnek a Birodalom társadalmában.
Ilyenként sokasodnak el: a 4. század elején az ötven milliónyi népességnek már 10%-a
keresztény. Akkora társadalmi erőt képviselnek ezzel a létszámmal, hogy Konstantín császár
kiadja a milanói türelmi rendeletet (313-ban). Ezzel polgárjogot kapnak. Majd hamarosan
államvallássá is lesznek. Közéjük tartozni − ez lesz az új tömjénszem ejtés! Konstantín és
utódainak reménye szerint ők adják majd a Birodalom egységének szellemi-lelki biztosítékát.
A fenti kép e három századról − aligha vitatott. Egyet viszont nem magyaráz meg. Az
utolsó sorokban már jelzett 4. századi folytatást. A teológusok az Isten Országa lehetséges
megvalósulását látják a kialakuló új birodalmi rendben. A püspökök el kezdenek versengeni a
császár kegyeiért. A közkeresztények probléma nélkül vállalják a katonáskodást. Nem vetik
meg a gazdagságot, sőt, élni akarnak a megnyílt hivatal-vállalási lehetőségekkel.

Természetesnek tekintik, hogy az államhatalom érdekükben megszünteti a többi vallás, sőt
filozófiai iskola szabadságát is. Beépülnek az államhatalomba. Úgy viselkednek, mintha
sohase hallottak volna arról, hogy csak lábmosó szolgák lehetnek. Szent Ágoston új
doxológiával, Istent dicsérő imazáradékkal ajándékoz meg bennünket: "aki él és uralkodik
mindörökkön örökké". Elfelejtik, hogy Jézus és Jézus Istene csak él és szolgálva szeret
mindörökkön örökké. Sohasem uralkodik.
Mi történt a vértanú, a szociális gondozást vállaló egyházban a három század során a
felszín alatt, a lelkek mélyén, hogy a negyedik században ez az átalakulás zaj nélkül
megtörténhetett? Hogy látva, mi történik, senki fel nem sikoltott: mi folyik itt? Erről semmit
sem mond a fenti, hagyományosan öröklődő fénykép az egyház első három századáról. A
tényleges tektonikus mozgást a páli teológia hatása teszi lehetővé. A felszín alatti repedések
megmutatása − a jövő eszmetörténeti kutatás nagyon fontos elvégzendő feladta.
A földcsuszamlás következményei egyre láthatóbbá válnak. A bizánci keresztény pátriárka
a Keletre tolódó birodalmi központban a császár legnagyobb hatalmú tisztviselőjévé
emelkedik, azaz hogy züllik. A peremre szoruló Nyugaton a volt birodalmi főváros, Róma
püspöke fokozatosan átveszi az állami közigazgatás feladatait, s "egyházi állam" (jézusi
abszurditás a köbön!) kezd kialakulni − egy hamisított okmány szerint: Konstantín
ajándékából. Szó sincs már alternatív társadalomról. Míg keleten a császár lesz az egyház
fejévé is (cezáropapizmus), nyugaton a pápa akar az államhatalmak fejévé lenni − az
uralkodók legfőbb hűbérurává... mégpedig Krisztus rendeléséből. A pápa császárrá koronázza
a frankok fejedelmét, s rábízza a germán törzsek krisztianizálását; 18 véres hadjáratban el is
végzi feladatát. Aki életben akar maradni, kereszténnyé lesz az Atlanti óceántól a pannón
végekig. Így kap koronát Géza fejedelem politikai fordulatának hatására István is, akinek csak
három hadjáratra van szüksége, hogy krisztianizálja a magyar törzseket.
Hitterjesztés karddal és Jézus nevében! Mindez a legszentebb szentírási szövegek
kíséretében történik, és mindenki mindent a legnagyobb rendben levőnek tekint. Az
emberiség vagy legalább is az európai kultúra visszabutul a jézuselőtti szintre. Nincs teológus,
nincs írástudó, nincs próféta, aki képes lenne felemelni szavát: Mi történik itt? Anekdota: egy
középkori angol szerzetesnek kezébe kerül egy kódex, s olvassa benne a Hegyibeszédet: "Ha
ez a könyv a Szentírás, akkor mi, angolok nem vagyunk keresztények. Mivel azonban ezzel az
előfeltevéssel nem állhatok szóba, ezért ezt a könyvet többé nem veszem kezembe".
Az egyház azonosul az evilági országgal. A főpapi rend lesz az uralkodók leggazdagabb
és leghatalmasabb támasza. A hadseregek parancsnokai is belőlük kerülnek ki (Muhinál is,
Mohácsnál is a kalocsai érsek tölti be ezt a tisztet). A kialakuló új társadalmi rendben nem
rabszolgák, hanem jobbágyok élnek a társadalmi gúla alján. Ha lázadnak, Jézus nevében verik
le őket. Eretnek mozgalmak támadnak Jézusra, az evangéliumra hivatkozva... máglyán égetik
el, fegyverrel verik le őket Jézus és az ő egyháza nevében. Ami jót és emberit produkálnak a
keresztény századok, ebbe ágyazva teszik. Végeredmény: a Szent István, Pázmány és
Prohászka hite. Az egyháznak felelősséget kell vállalnia a társadalom fegyvereken nyugvó
rendjéért, s nem alternatív társadalmat kell építenie. E hit felől nézve: Jézus őrült volt.
5. Ha még sem lett volna őrült!
A felvilágosodás, a marxizmus, a tőkés társaságok jelen világuralma, mind ennek a nem
őrült konstantíni kereszténységnek történelmi folytatója. Fegyverek erejében óhajtja diadalra
juttatni az ember javát meg az evangélium eszményeit: a szabadságot, egyenlőséget és
testvériséget. Ha nemcsak mondja, ha tényleg óhajtja. Posztmodern társadalmunk pedig
várhatja az ökológiai és nukleáris végpusztulást a fegyverektől védett tőkéstársaságok
korlátozatlan uralmának korszakában.
Akik őrültnek tartják Jézust, spekulálnak a kapitalizmus megszelídítésén. Akik Jézus
evangéliumában hisznek, tudják, hogy alternatív társadalmat kell építeniök, kizárva a maguk

köréből az uralkodást, a gazdagságot és az erőalkalmazást. Ennek érdekében felveszik a jézusi
hagyomány szálát: lemondnak a magántulajdonról, közbirtokosság alapján életközösséget
teremtenek, s kiváltságokat nem ismerve osztoznak azon, amit munkájukkal megszereznek.
Kommunista Kiáltvány nélkül, lelkiismeretük szavára megvalósítják a maguk körében azt,
amit erőszakkal Gulagok árán sem lehet megvalósítani. Aki nem tartja őrültnek Jézust, még
ma elkezdheti két-három barátjával az általa megmutatott alternatív életet. Aki pedig őrültnek
tartja őt, az reménykedhetik abban, hogy a tőke hajókötele nem őt fogja elütni, hanem valaki
mást embertársai (embertársai milliói és milliárdjai) közül.
Valaki, aki több mint negyed százada töretlenül barátom, mondta első találkozásunk
után: Mindig azt gondoltam igaznak, amit mondasz; csak azt hittem, hogy ezt nem szabad
kimondani. Kimondom. Isten megengedi, sőt: azt kívánja, hogy kimondjam. Sokaknak kell
kimondaniok! Sokaknak, hogy ne legyen mód meg nem hallani! Akármit is csinál ellenében
a trón és az oltár szövetsége: a képmutatók, a ruhájukat szaggatók, a kezüket megmosók. Egy
ízben Illyés Gyula is kimondta. Ditirambus a nőkhöz - ezt a címet adta neki. Ide írom a végét:
Nem a zablák, nem a zengések,
hanem a kosáron a fül;
nem az ostromok, a bekerítések;
hanem a korall-sor a nyak körül,
meg a tűzhely körüli székek;
nem a viharok, a mének, a diadalzengések,
hanem a szitaszél-veregetések,
ha a liszt megtömörül,
hanem a néma kitekintések
a téli ablak függönye mögül;
nem a havasok, a jeges meredélyek,
hanem a kézimunkázó vetések,
a vasárnap is orsópergetők,
hanem a csecsemő lebegtetések,
hanem a csermelyek, a csevegők,
nem a vezényszó, Rohamra! s Imához!
hanem a megfordított vánkos.

