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BULÁNYI GYÖRGY 

HARMADIK VÁLTOZAT 
Kedves Testvéreim, Testvéreim életem egyetlen tartós 

szerelmében – a Názáreti Jézusban! 
Egész úton hazafelé azon gondolkodám – írta jó más-

félszázada Sándor, magam meg már több mint egy hónap-
ja azon gondolkodom, hogy mit is fogok január 5-én dél-
elıtt itt mondani Nektek. Valami olyasmit szerettem volna 
erre a napra készíteni, amit még sohasem hallottatok tı-
lem. Hetek óta győlik is már egy jó Napló-füzetnyi anya-
gom; s az egész – mind elvetett kísérlet. Egyik test-
vérünkkel el is olvastattam második számú kísérletemet. 
Elolvasta, s csak ennyit mondott: Mindezt hallottam már 
Tıled. Hát hogyan ne hallotta volna, ha olvashatott már 
vagy negyven kötet írást, melyek mindegyike tılem szár-
mazik. De mégis megerısített a válasza abban, hogy va-
lami olyasmit kell ma itt mondanom, amit korábban még 
nem hallottatok tılem. Hát ez aligha fog sikerülni. Aki 90. 
éve küszöbét tapossa, jó, ha még fel tudja olvasni a régit. 
Eszitek, nem eszitek… mit is várhatnátok tılem? Hát eny-
nyit bevezetésül. 

Az evangéliumi szakasz, melyet felolvastam az Úr 
megjelenésének mai ünnepén, az sem új. Régi. Szent Pál 
és Izajás szövege még régibb. Nem is olyan biztos, hogy 
újjal kell kísérleteznem. A liturgia sem hoz újat. Olykor 
még visszakanyarítják azt is a régibb változatra. Én is azt 
teszem mostani beszédemben, és idézek a messzi múltból 
valamit. A Nyitra városát körülvevı magyar falvak sőrőjé-
ben, a Zoborvidéken talált száz éve Kodály Zoltán egy 
népdalt. Ki tudja, hányadik nagyanyjától jutott el ez a nép-
dal az énekesig, majd Kodály fonográfjáig. A középkorban, 
István király idejében dalolták volt elıször? Mert hát kellett 
egy elsı dalolónak is lennie, akinek a lelkében megfogant 
a dal! Nem kezdıdhetett a második dalolóval! Annak elle-
nére, hogy akkoriban még talán görög-latin szóval epifáni-
ának mondhatták a mai ünnepet, csak megtudunk a dalból 
mégis valamit. Azt, hogy a Zobor-vidékiek, illetıleg azok-
nak az ısei meg az elsı daloló úgy gondolták, hogy aki 
megjelenik, az jelenti magát. S az egyházi év során nem-
csak jelenti magát, hanem jelentgeti is, mert többször is 
teszi. Még pedig összesen háromszor. Íme: Jelenti magát 
Jézus háromszor esztendıben, Jézus magát úgy jelentgeti 
már. Elıször jelenti nagy Karácsony napján. Jézus magát 
úgy jelentgeti már. Másodszor jelenti hangos Húsvét nap-
ján. Jézus magát úgy jelentgeti már. Harmadszor jelenti 
piros Pünkösd napján. Jézus magát úgy jelentgeti már… 

Mit jelentget? Valami nagyon régit. Karácsonykor is, 
Húsvétkor is, Pünkösdkor is. És mindig ugyanazt, mert Jé-
zus nem volt kíváncsi arra, amit korának írástudói mondtak 
neki és mindenkinek. Jézus is olvasta az írásokat, amiket 
azok tudói tanulmányoztak, de nem azokból szedte tanítá-
sát. Hanem honnan? Jézus az emberi lélek archaikus mé-
lyébe, annak kincseibe nézett bele. Ott találta ezeket a kin-
cseket az emberi lélek mélyén. Abban, amit magyarul lelki-
ismeretnek, görögül-latinul meg az európai nyelveken a 
dolgok együttlátásának neveznek. Ez volt a végsı eligazí-
tója. Nem azért illik elfogadnunk Jézus tanítását, mert ı 
mondja – ahogyan a tekintélyelvőek, a mindenféle írástudók 
akarnák. Hanem mért? Halljátok errıl Jézus válaszát: Ha 
valaki az Emberfia ellen szól, annak megbocsáttatik, de aki 
a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátanak meg sem 
ebben a világban, sem az eljövendıben (Mt 12,32). Jézus 

Szentléleknek nevezi archaikus kincseink forrását, a lelki-
ismeretet. Amibıl merítette Jézus mindazt, amit elmondott 
nekünk. 

Az elmúlt hetekben megszólít tartományfınökünk: 
Gyurka bácsi, volna kedved házunk mai esti miséjén 
fıcelebránsnak lenni? Ez annyit jelentett, hogy én mond-
hatom a szokásos ötperces prédikációt is. Ráálltam. Nem 
tudom már, hogy mit prédikáltam, de utána vacsorázni men-
tünk, és a prédikációm hatására Pepe, az egyik kispapunk, 
a vacsora alatt megkérdezi tılem: Gyurka bácsi, ha Jézus 
ma élne, mit csinálna? Lenyelem a falatot, közben gondol-
kodom, s utána mondom: Hát megnısülne, lenne tíz gyere-
ke, birkát tenyésztene, azok tejével táplálná, gyapjával ru-
házná ıket.  S nem fizetne számlákat, áfát sem. Birka-
sajtért, báránybırért cserekereskedelemmel szerezné be 
azt, amit maga nem termel meg. Tanítványait pedig erre a 
gazdasági alapra épített közösségbe hívná, s a Tizenkettı-
nek fejés, birkatej oltása, sajtkészítés, nyírás, berbécselés 
közben mondaná el az üzenetet, amelyet lelke mélyén ma 
találna. A kézrátevıs gyógyításnak ugyanis mára már alig-
hanem lejárt. Van klinika, van természetgyógyászat, és 
sárkészítésével ma már sarlatánnak minısülne Jézus. Nem 
is valószínő, hogy kedve volna kilenc évig tanulni, hogy 
szakorvosi diplomát szerezzen. A birkafejést hamarabb 
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lehet megtanulni. Kivonulna Jézus most nem a názáreti 
faüzemébıl, de mindabból, ami nem adna idıt neki arra, 
hogy tanulmányozhassa forrását, az emberi lélek mélyét. 
Pepe elfogadta a válaszom? Nem tudom, mert nem mon-
dott rá semmit. A tartományfınök sem, aki pedig ott ült mel-
lettünk. Hagyták, hadd mondjam a szövegem, ami csil-
lagfény messzeségben van attól, amit Pepe s a tartomány-
fınök csinál, meg attól is, amire  engem neveltek, amikor 
ebben az épületben 80 éve piarista diák lettem, 72 éve be-
öltöztettek Vácon piaristának, meg 65 éve pappá szenteltet-
tek. Ez egy ilyen rend. Nem mondják, hogy igazat beszélek, 
azt sem, hogy ostobát. Bíznak bennem, hogy azt mondom-
teszem, amit a lelkem mélyén találok. Pepe is meg a tarto-
mányfınök is azt mondják és teszik, amit meg ık találnak 
ott. 

Most, 65 éve, az elsı misém után ott volt a primíciás 
ebéden a mátyásföldi szülıi házban az akkori tartományfı-
nök, akit magunk között nagypapának neveztünk, mert na-
gyon öregnek láttuk, túl volt már a hatvanadik évén. İ 
mondta az ebéd során a köszöntıt. Egy mondatára emlé-
kezem még. Ezt mondta: Nem tudtuk, hogy nem lesz-e 
szők számára Macedónia. Már mint számomra. Akkor illen-
dıen hallgattam, s csak most válaszolok a több mint félszá-
zada már odaát levı Zimányi Gyulának, hogy szők lett az 
bizony…, de azért még mindig beleférek valahogy, magam 
sem tudom, hogy miként. 

Mért férek bele? Mert tudjuk mi, piaristák mindannyian, 
hogy a lelket nem szabad megerıszakolni. Az ember lelke a 
végsı instancia. Ennek kell eligazítania mindnyájunkat. Erre 
hivatkozott Jézus is és ezt kérte számon ellenfelein is: Ami-
kor látjátok, hogy felhı támad nyugatról, mindjárt azt mond-
játok, hogy esı jön, és úgy lesz. Amikor meg déli szél fúj, 
mondjátok, hogy hıség jön, és úgy lesz. Képmutatók, a föld 
és az ég jelenségeit fel tudjátok ismerni, ezt az idıt pedig 
miért nem tudjátok megítélni? Miért nem ítélitek meg maga-
toktól, hogy mi  a cadddik, mi a dikaion, azaz mi az 
istennekteszı, mi az Isten akarata? (Lk 12, 54-57). Testvé-
reim, ami  Jézusnak rendelkezésére állott, számunkra is 
hozzáférhetı. Az ember annak következtében ember, hogy 
tudja, mit kíván tıle az Isten. Olyan halálbiztosan tudja, mint 
a katicabogár is tudja, amit neki tudnia kell. Azt, hogy repül-
nie kell. Mi sem azért tudjuk, mert megtanították nekünk az 
ötezer vallás valamelyikének a kinyilatkoztatásából. Annak 
következtében tudjuk, hogy van anyánk meg apánk. S nincs 
apa vagy anya, aki lelkére venné, hogy magzatának át ne 
adjon valamit. Ezt: Kislányom, kisfiam, tudod, hogy 
jókislánynak, jókisfiúnak kell lenned. Tudod, hogy nem te-
heted a másiknak azt, amit nem akarsz, hogy neked tegyék. 
A szülık is átvették ezt gyerekkorukban a szüleiktıl, a mi  
nagyszüleinktıl. S a szülık pedig átadták nekünk. S ennek 
az emberléttel együttadott ismeretnek a következtében tu-
dunk mindannyian halálbiztosan ítéletet mondani a szí-
vünkben arról, hogy mi tetszik az Istennek, hogy mi az ı 
akarata. Csak aki képmutató, csak az nem tudja megítélni, 
hogy Jézus igazat beszél-e. Aki pedig nem mutat képet, 
hanem azt mondja, amit a szíve mélyén érez és hall, az 
képes helyesen ítélni. Képes és tud is, ha befelé figyel. 

A Macedóniával kapcsolatban eszembe jutott valami. 
Ruiz volt a neve a piaristák egyetemes fınökének a neve 
akkor, amikor Lékai körbejárta Rómában bíboros társait, 
hogy elmagyarázza nekik, hogy mekkora nagy eretnek is 
volnék én. Nekem megírta Ruiz, hogy ne képzeljem, hogy a 
Vatikán egy bíborossal szemben nekem fog majd igazat 
adni. Weigand Józsi korombeli paptársam is elmondta ne-
kem, hogy római levéltári kutatásai során nem talált példát 
rá, hogy a Vatikán igazat adott volna egy papjának, ha az 

szembekerült püspökével. Mindez azonban nem akadá-
lyozta meg Ruiz generálist, hogy Casarolinak, a Vatikán 
második emberének megírja, hogy miféle embernek is gon-
dol ı engem. El akarom kerülni most a dicsekedést. Majd a 
hálás utókor levéltári kutatása kibogarássza levelét, s ez 
példája lehet annak, hogy mindenkinek módjában van, még 
ha generális is, azt mondani, amit gondol, amit a szíve mé-
lyén talál.  

Megy-é elıbbre majdan fajzatom? – kérdezte másfél 
százada a Tragédiában Ádám, az ember. Mikor közel 65 
esztendıvel ezelıtt elkezdtem csinálni ’45 februárjában azt, 
amibıl késıbb a Bokor lett, akkor még csak katolikus vol-
tam. Ma, 63 esztendı után, még mindig az volnék, mert se 
ki nem léptem egyházunkból, se ki nem tették onnan a sző-
römet. Nem, bár életem során bıven feszegettem a po-
fonos ládát, s most sem tudok máképpen tenni. Jézus sző-
rét bizony kitették a maga egyházából. İ is védekezett elle-
ne, ahogyan magam is igyekeztem. Mondta Jézus, hogy 
nem jött ı felbontani a Törvényt és a prófétákat, hanem 
csak teljessé tenni. Ezzel teljesítette: Ne álljatok ellen a 
gonosznak. Meg ezzel: Szeressétek ellenségeiteket. De 
hiába mondta. Saját vallásának fıpapja úgy ítélte, hogy 
Jézus istenkáromló, és szólt Pilátusnak annak érdekében, 
hogy Jézust keresztre feszítse. Pilátus kicsit vonakodott. De 
Kaifás a sarkára állt: Ha Jézust elbocsátod, nem vagy a 
császár barátja. Ezután már tudta Pilátus, hogy mi a dolga, 
és keresztre feszítette Jézust. Mert szövetségben voltak 
egymással ezek az urak. 

Ez lenne az eleje egy egészen máig tartó szövetség-
történetnek, mely a Bokor történetével fejezıdnék be. Meg 
is írtam már mostani prédikációm második és harmadik 
változatában, de amit most meg nem hallotok. Nem, mert 
van egy mókás német adoma: Worüber darf man nicht 
predigen? S a válasz rá: Über eine halbe Stunde! Magyarul: 
fél órán túl nem szabad prédikálni. Irigylem Pázmány Pé-
tert, mert ı beszélhetett két álló órán keresztül is. A nagy-
szombati katolikusok rászánták vasárnap délelıttjüket bíbo-
rosukra. Valamit mégis mesélek errıl a szövetségrıl. A 
varsói szerzıdés már elmúlt. Adja Isten, hogy az észak-
atlanti szerzıdés is a sorsára jusson. De van egy szerzı-
dés, mely nem ilyen kérész-élető: érvénye, sajnos, évezre-
deket ível át. Ez a szerzıdés a trón és az oltár szövetsége. 
Nagy múltra tekint vissza. A messzi múltban s a Jézus ko-
rabeli Izraelben is mőködött. Király és fıpap közös akarata 
gyilkolta meg azokat a jézuselıtti prófétákat, akiknek sírjait 
díszíti majd Jézus korában Izrael eleje meg népe – közö-
sen. De Jézus nem díszíti, ı jajt kiált a prófétagyilkos uno-
kákra. S ez lett a veszte. Király ugyan már csak olyan ár-
nyék-király volt akkor a Római Birodalom kegyébıl, Heró-
des. De a helytartó Pilátusnak valóságos volt a hatalma, s 
tette is szegény flótás, ami tisztétıl tellett, s elbánt Izrael 
akkori soros prófétájával, Jézussal – Kaifás, a fıpap, un-
szolására. 

Csak folytatása volt ez a gyilkosság annak, amit az urak 
mindig is tesznek. Fıpapok, írástudók, vének, meg királyok 
és helytartók. A papi és nem papi fejedelmek. Az a történe-
lem hamisítás, ha az mondatik, hogy megölhették hitvány 
zsoldosok. Csak hitvány zsoldjukért tették ık, szegények, 
amit tettek. A papi és nem papi fejedelmek pedig a maguk 
uraságuk, gazdagságuk megtartásáért tették. Tették az 
eddigi emberi történelem valóságos urának, a Pénznek, a 
Mammonn-nak a szolgálatában. Nincsen idınk, hogy felvá-
zoljam ezt a történelmet. De arra van, hogy elmondjam, 
hogy Jézus után is ugyanaz az a történelem ura, aki Jézu-
sig volt. Ez az úr csinál égı szurok fáklyát Néró korában 
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ıseinkbıl. İ birkóztatja vértanúinkat az oroszlánokkal a 
cirkuszokban.  

S a folytatás az, hogy mi magunk, a keresztényeknek 
nevezettek, égetjük hamuvá a másképpen gondolkodókat 
közel másfélezer esztendın keresztül, amíg csak ki nem 
veri az istentelennek mondott felvilágosodás a fıpapok 
kezébıl a gyufát. Utána már csak kiközösítünk, mint száz 
éve Loisy abbét. Csak elhallgattatunk, mint napjainkban Jon 
Sobrinót. Mindenkit, aki érvényt akar szerezni a jézusi szó-
nak, mely így hangzik: Boldogok a szegények és Jaj a gaz-
dagoknak (Lk 6). E borzalmas jézuselıtti és jézusutáni tör-
ténettel mögöttünk mit tehetünk? Reménykedhetünk. Ab-
ban, hogy jelenti magát Jézus nem csak Nagykarácsony 
napján, hanem hangos húsvét napján is. Mert lehetséges, 
hogy van nemcsak Jézusnak, de az emberiségnek is van 
még egy harmadik napja. 

Reménykedhetünk egy Istenek és Jézusnak tetszı és 
még sohasem volt, de fel nem adhatjuk történelemben is, 
melyet megénekelt váradi kötetében egy húszesztendıs 
fiatal, egy magyar kálvinista: Nem volna más vallás, Nem 
volna csak ennyi: Imádni az Istent, és egymást szeretni. 
Reménykedhetünk az emberiség feledhetetlen emberi és 
isteni álmában. Azért reménykedhetünk, mert tudják az 
ateisták is, hogy szabadság, egyenlıség, testvériség nélkül 
a Föld golyót csak felrobbanthatjuk. S reménykedem a Bo-
korban, mely megtanulta, hogy a keresztény viselkedésrıl 
jézusi viselkedésre kell váltanunk, ha leeretnekeznek is 
bennünket, akkor is. Mert semmi de semmi közük nincs 
Jézushoz a gazdag és fegyverforgató keresztényeknek. 
Még ha napi áldozók és misézık, akkor sincs. 

Lassan be kell fejeznem, de nem fejezhetem be anél-
kül, hogy ne dicsekedjem. Életem legnagyobb dicséretét 
1952-ben kaptam a Fı utcán. Ott székelt az ávó. Odavittek 
engem is megbilincselve. Ott mondhattam el két hónapon 
keresztül napi tíz órás kihallgatás során a bőneimet, aminek 
alapján az államügyész majd kötél általi halált kér a Jónás-
tanácstól fejemre. Azzal akarok dicsekedni, amit az engem 
kihallgató ırnagy, Jámbor Árpád mondott nekem. De még 
elıbb elmondom, hogy Jézus is dicsekedett, és különbül 
mint én. Különbül, mert İ maga állította ki magáról a legna-
gyobb elismerést. Ezt: Én mindig azt teszem, ami Atyámnak 
kedves (Jn 8,29). Amit az ırnagy mondott nekem, azt most 
én áthárítanám mindazokra, akik az elmúlt félszázadban 
velem együtt csinálták a Bokrot. Ezt mondta: Bulányi mes-
ter, mit akar itt ezzel a Jézus-szereppel? Mi nem várhatjuk 
meg, amíg maga meglelkigyakorlatoztatja nekünk a kapita-
listákat. 

Jámbor Árpád esztergályos volt. Szavajárása pedig: hü-
lye mint egy gimnazista. Árpád nem volt hülye. Harcot vívott 
a ’45 elıtti urakkal szövetségben levı egyház ellen. Tönkre 
akarta tenni az egyházat, amely rendre kiszolgálja az ura-
kat. Nem értette, hogy hogyan dolgozhatok én az egyház-
ért. Tökéletesen tisztában volt azzal, hogy Jézus a szegé-
nyek oldalán állt. Mit akarok én az egyház oldalán Jézust 
képviselve? Tudta, hogy a lelkigyakorlataimon arról a Jé-
zusról beszélek, aki azt tanítja, hogy minden embernek 
csak egy dénár jár. Tudta, hogy Jézus is az osztálynélküli 
társadalmat akarja, melyben nincsenek urak, hanem min-
denki testvér. De Árpád nem várhatja meg a kapitalisták 
megtérését, rövid úton akarja megsemmisíteni ıket az osz-
tályharc, a Párt segítségével.  

Szegény, szegény Árpád! Nem tudhattad, hogy ’89-re a 
kapitalisták semmisítenek meg titeket,  ti pedig beálltok a 
kapitalisták cselédjeinek – jó pénzért. De a Bokor változat-
lanul tudja, hogy a kapitalistáknak kell lelkigyakorlatot tarta-
nia. Mert csak ha megtérünk Jézus egy dénárjára, csak 

akkor jöhet el az Isten Országa. Kedves harmadik és ne-
gyedik nemzedék, 1970 és 2000 után született fiataljaink, 
vegyétek át a váltóbotot tılünk, az 1910 és ’40 után támadt 
elsı és második nemzedéktıl. A jelszó legyen az, amit Pe-
tıfi adott, amikor elolvasta a Toldit, s üzente Aranynak: Amit 
én nem egészen dicstelenül kezdék, folytasd te, barátom 
teljes dicsıséggel. Amen. 
 
VINCZÉNÉ GABRIELLA 

LAUDÁCIÓ EGY VASMISÉRE 
 
„Háború elıtt a király kitekint az ablakon, amitıl a nép 

lelkesedése tetıpontjára hág. Aztán: hajrá! Megkezdıdik a 
tulajdonképpeni háború, amit az emberek csatának hívnak. 
A csata elıtt az emberek imádkoznak, majd lınek és gyil-
kolnak. Az ütközet végén a király körbelovagol, és meg-
számolja, hány halott van. Általános a vélemény: végtelenül 
szomorú, hogy ilyesmik történnek. Az életben maradottak 
azzal vigasztalják magukat, hogy a hısi halál mégiscsak a 
legszebb halál. A harc után vallásos énekeket énekelnek. 
Az elesetteket tömegsírokba temetik, s ott addig 
nyugosznak, míg a régészprofesszorok ki nem ásatják ıket. 
Az egyenruhákat múzeumokba szállítják, de legtöbbször a 
sírokból csak a gombok kerülnek elı. Azt a helyet pedig, 
ahol az embereket legyilkolták, a dicsıség mezejének ne-
vezik.” Tiszta és egyértelmő írás. Egy iskolás gyermek, 
Ludwig Thoma írta e sorokat a háborúról szóló iskolai fo-
galmazásában. Idézett szerzınk tehát nem a legismertebb, 
még csak nem is a legfontosabb személy azon sokak közül, 
akik felismerték, leírták az értelmetlen pusztításról, háborúk-
ról, hatalomról, a hatalom természetérıl szóló jelentıs fel-
ismeréseiket. 

A legigazabb gondolatok általában nagyon szők olvasói 
körben, korlátozottan érvényesülnek. Számos esetben nap-
pali szobák süppedı, kényelmes foteleiben értelmiségi be-
szélgetések során kerül csak említésre egy adott szerzı és 
mőve, talán csak a jólértesültség vagy az olvasottság finom 
jelzéseként. A beszélgetık egyetértıen vagy elhatároló-
dóan viszonyulnak, és képzettségük okán jól meg tudják 
érvelni álláspontjaikat. A beszélgetés után jó érzés tölti el a 
társaság tagjait, hasznosnak és értékesnek gondolják az 
eltöltött idıt: szellemi pezsgésre, tisztánlátásra vonatkozó 
igényük kielégítést nyert. Mindennapi életükre azonban 
mindez nincs hatással: az továbbra is a szépen kialakított 
mederben változás nélkül folyik tovább. Hivatásuknak él-
nek: orvosokként, tanárokként, ügyvédekként, tisztviselık-
ként. Történelmi léptékkel mérve is kevesen vannak, akik az 
elmélet és a gyakorlat között tátongó szakadékot - nemcsak 
az óhajtó mondatok szintjén - össze tudják és össze merik 
kapcsolni; a tátongó, mélységes szakadékot pedig feltöltik 
néhány egyszerő és egyértelmő mondattal. Ezek a monda-
tok a szentírás-analízis egyszerő tımondatai; amelyek a 
német- és magyartanár szakmai eszköztárának - teológiá-
ban szokatlan -, újszerő és magasszintő felhasználásával 
jönnek létre. 

A szintézist KIO (Keressétek az Isten Országát) néven 
ismerjük. Gyurka bácsi tollából a KIO alapvetését jelentıs 
dolgozatok követik, az egyházrendrıl, az engedelmesség-
rıl, a lelkipásztori marketingrıl,…s  most nagyot ugorva 
idıben és tematikában: az Ószövetségrıl. Minden elméleti 
alapvetésnek azonban egyetlen célja van: életté váltani a 
jézusi gondolatot, a jézusi eszményeket: a szegénységet, 
kicsiséget, és következményként vállalni az evangélium 
továbbadását kísérı üldözöttséget is (adás-szolgálat-szelíd-
ség). Isten különös kegyelme és a személyes képesség, 
ismeret, tudás, Isten akaratának meg nem szőnı keresése, 
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a megtalált igazságokra igent mondás, valamint az élet 
teljes odahelyezése, - együtt hozza létre azt az ember-feletti 
teljesítményt, amelyet egy-hangúság, egy-ügyőség jelle-
mez.  

Gyurka bácsi meghatározó személyiségjegyei példa-
ként állnak elıttünk; az új, logikus megközelítéseket folya-
matosan kutató elme szolgálja és tartja kontroll alatt azt az 
akaraterıt, következetességet, szigorú idıbeosztást, elkö-
telezettséget, az Istenhez, a közösséghez, az elvekhez való 
hőséget, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne egy ilyen 
mérvő, Isten felé törekvı termékeny élet. Maximalizmusát 
toleranciája teszi elviselhetıvé a vezetettek számára. Az 
egy-ügy „gyökérbıl” hatalmas, sokirányban meghatározó és 
maradandót alkotó, gazdag „bokor” életmő bontakozik ki az 
évtizedek során.  A gazdag életmő egy-egy konkrétan meg-
nevezhetı állomásán, rövidebb-hosszabb szakaszán jól 
érzékelhetı módon nyilvánul meg a földi hatalmasságok 
(világiak és egyháziak) félelme és figyelme a ma ünnepelt 
Gyurka bácsi tevékenységével kapcsolatban, mindazoké, 
akik a szakadékok meglétében, fenntartásában, sıt elmé-
lyítésében érdekeltek. A beszédetek legyen: igen-igen, 
nem-nem csupasz igazsága sokakat zavar.  

A Jézus ajkáról elhangzott szavak elemzése, a szavak 
jelentéstartalmának pontos feltárása és komolyan vétele 
ugyanakkor számára és övéi számára tisztánlátást hozott, 
és új felismerésekre vezetett. Ezt a tisztánlátást az Ünne-
pelt - az érdeklıdı keveseknek, a korai idıkben - kellı ve-
hemenciával, erıs szellemi ráhatások közepette adta át. „Mi 
volt Jézus legjellemzıbb tulajdonsága?” - kérdezte 1969 
decemberében a csepeli kistemplomban néhány fiataltól 
Gyurka bácsi. A választ kinek-kinek papírszeletekre kellett 
ráírni. A jó katolikus neveltetés jó katolikus válaszokat 
eredményezett: szeretet, önfeláldozás, megváltotta az em-
beriséget, lemosta a bőneinket, ezek közül is leginkább az 
áteredıt… stb. Valaki a táblán győjtötte és jegyezte a vála-
szokat. Szinte utolsónak került kézbe egy cetli: „Fizikai erı-
szakot nem alkalmazott”. Körülnéztünk, ki lehetett, aki ezt a 
körmönfont marhaságot képes volt leírni?  Gyurka bácsi 
magára mutatott... A tétel megbotránkozást keltett, az el-
utasítás, ha ez számtanilag lehetséges lett volna, megha-
ladta volna a 100 %-ot. Az intenzív tudat-átalakítási folya-
mat nem nélkülözte az ironikus megnyilatkozásokat sem. 
Gyurka bácsi a következı kérdést tette fel egy alkalommal: 
„Mit gondol, Gabika, mitıl is váltott meg minket Jézus? Azt 
képviseli, hogy a Jóistent megbántotta az elsı ember?  - 
Miután végtelen a sértés… végtelennek kell lennie az elég-
tételnek is… ezt tanítja Szent Anzelm. Ember tehát nem 
engesztelheti ki Istent. Ekkor İ leküldi a Fiát, akit mi, embe-
rek megöltünk. Erre a Jóisten kiengesztelıdik?!” 

20 éves voltam, amikor egy hosszabb beszélgetésünk 
végén megállapítottam: „ha ezt az utat járjuk, akkor elme-
gyógyintézetbe, börtönbe zárnak, ép elmével nem kerülünk 
ki onnan…” Gyurka bácsi erre csak széttárta a kezét: Még-
is, mi mást jelentene: „ha engem üldöztek, titeket is üldözni 
fognak…?” Az elvi szintő felismeréseket a mindennapi élet 
gyakorlatával összhangba hozni nem könnyő feladat. A 
tudatátalakítás a metanoiával kezdıdik – mondta nekünk 
Gyurka bácsi. Arra használod az életedet, amire az idıdet, 
ezért az elsı lépés annak könyvelése: napi elszámolás, 
mire mennyi idıt szánsz. Három szempontból kell nézned 
az életedet: mire fordítod az idıdet, mire költöd a pénzedet, 
és hogyan éled meg a szeretetet mások iránt? Tabuk dön-
tögetésére kevés embernek van kellı elszántsága, ereje és 
energiája még akkor is, ha megfelelı szellemi munícióval 
rendelkezik. A trón és az oltár szövetségének kérdésköre, a 

nagykonstantini fordulat, a több csúcsérték létezésének 
tagadása is ezen tabuk körébe tartozott. 

Gyurka bácsi tiszta viszonyokat teremtett ezekben a 
kérdésekben.  Egy csúcsérték van: a szeretet. A keresz-
ténynek az emberiség egybeszeretése, közösségbe győj-
tése a valódi hivatása, amelyre a keresztségben – ami nem 
szabad, hogy csak „bubaöntés” legyen - kapott felhatalma-
zást, vállalt kötelezettséget.  Nem a papi szakma kizáróla-
gos sajátja, hiszen Jézus úgy fogalmazott, hogy a halászok 
is, és a kofák is megérthessék. A jézusi mintát követve ma-
gánlakások erre alkalmas szobáiban az asztal körül ideális 
esetben 12 ember ül, az elnöki teendıket minden alkalom-
mal más és más tölti be. Pontosság, tanulás, a körbeszólás 
fegyelme és iskolás rend biztosította a tanulóvá és tanítóvá 
válás, az evangélium továbbadásának és a jézusi küldetés-
parancs teljesítésének feltételrendszerét.  

A hivatástól eltérı tevékenység a foglalkozás. A foglal-
kozás tehát nem lehet hivatás, hanem a pénzkereset szük-
séges formája, amely sohasem emelkedhet idıbeli és gon-
dolati szinten a hivatás magaslatára. „A keresztény ember-
nek sok a fizetése!” Meg tudnál élni akkor is, ha  kevesebb 
lenne? Ha nem kaptál volna fizetésemelést? Gyurka bácsi 
ezekkel a mondatokkal tudatosította bennünk azt is, hogy a 
fizetésnek elégnek kell lennie a saját szoros szükségleteink 
mellett a rászorulók megetetésére is. No, de ki a rászoruló? 
Az éhezık kétségkívül azok. E gondolat gyakorlati megva-
lósulása a Gyurka bácsi kezdeményezésére létrejött, mint-
egy negyven éve mőködı „éhezı” kassza. Egy fizetésbıl is 
el kell tudni tartani a családot! Éspedig a féltucat gyereket 
számláló családot is, nem pedig az egykét, vagy a kettıkét. 
„A magyarság határon innen és túl azért fogy, mert nem 
szülnek az asszonyok gyerekeket…”- mondta azokra a 
felvetésekre, amelyek a kisebbségi sorsra vezették volna 
vissza az erdélyi magyarság fogyását. Egyszerő, sallang-
mentes megállapítás, egy azok közül, amelyek jellemzık rá. 

Gyurka bácsi életmőve a korábbi keresztény felfogásba, 
kialakult életstratégiákba döntı változást hozott lelki, szel-
lemi és gyakorlati területen egyaránt. De nemcsak ott. Azt 
gondolom, korunk társadalmára a legjelentısebb hatást a 
jézusi erıszakmentesség képviselete, a börtönt vállaló ka-
tonai szolgálatmegtagadás gyakorolta. Gyurka bácsi sze-
repe ebben felmérhetetlen: lehántotta a mítoszt a haza-
szeretet, a haza megvédése, az igazságos háború, a hala-
dás, az egyéni felelısség, a személyes lelkiismeret egy 
másik ember – pl. a parancsnok zsebében tartásáról. Meg-
fogalmazza azt, amit gyerekként még érzünk, iskolásként 
dolgozatba írunk, valahogy így: „A katonaság nem arra van 
kitalálva, nem az a célja és eredménye, hogy elkényeztetett 
fiúcskák megegyék a spenótot (copyright: Lékai bíboros), 
hanem gyilkolásra képez ki.” Nyilvánvalóan a különbözı 
szakirányú társadalomtudósok a történelem perspektívá-
jába helyezve értékelni, méltatni fogják Gyurka bácsi teoló-
giai munkásságát csakúgy, mint a Bokor Alapítójaként ki-
fejtett tevékenységét. Már most is történettudósok érdek-
lıdésére tart számot mindaz a nemzetbiztonsági szakszol-
gálatok által szorgos hangyamunkával győjtött anyag, 
amelynek egy része a Történeti Levéltár meghatározott 
fondjaiban, más része már ma is a Magyar Országos Le-
véltár győjteményében van. Az egyháztörténészek, kutatók 
munkájához az általa alapított folyóirat, a Koinónia írásai 
mellett Gyurka bácsi gépiratban és nyomtatásban megjelent 
mővei, cikkei, fordításai bıséges forrásul szolgálnak.  

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat mi, a Bokor bá-
zisközösség tagjai és szimpatizánsai, hogy beszédeit, lelki-
gyakorlatait, prédikációit hallhattuk, hallhatjuk, olvashatjuk, 
közösségeibe járhatunk. Mi, akik most itt jelen vagyunk, 
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azok nevében is, akik a távolból lélekben együtt ünnepelnek 
a Bokor Bázisközösség Alapítójával, Ünnepelt Testvérünk 
számára – összhangban a számára fontos értékrenddel – 
szellemi ajándékot készítettünk e jeles napra, és ezt szeret-
nénk átnyújtani Neki. A testvéri közösség egészének, az itt 
jelen lévı négy generáció, és jelen lenni nem tudó testvé-
reink nevében hálás szívvel köszönjük Istennek, hogy a 
Bokor közösségben együtt élhettük át ezeket az évtizedeket 
Veled, aki Jézus példáját és szavait valósíthatóvá tetted 
számunkra, és sokak számára. Isten Áldása legyen Rajtad 
és valamennyiünkön! 
 
PAP SÁNDOR 

NEM BIRKÁT TARTUNK, DE GULYÁT 
 
Tisztelt Bulányi Atya! Bocsásson meg kérem, hogy így 

ismeretlenül zavarom, és levelemmel terhelem, azonban 
igen erıs belsı késztetést érzek, hogy megköszönjem kiál-
lását az igazság mellett és gondolatait, amikkel sokun-
kat bátorít. Szeretnék gratulálni vasmiséje alkalmából. Ked-
ves ismerısömtıl, Várnai László plébánostól kértem el a 
prédikációt, amit ekkor elmondott. Régóta figyelem meg-
nyilatkozásait, de mégis különleges hatással volt rám. Négy 
gyerekem van, kettı már középiskolás, és érettségi elıtt 
nem tanulnak rendesen. Feleségem azt mondta, hogy hiába 
idegeskedem, csupán az én példámat követik, és töbre 
becsülik a munkát, mint a tanulást. Nagyon elkeseredtem, 
mivel tudom ez a világ nem azoké, akik becsületes munká-
ból élnek. Egy nehéz, emberpróbáló, de becsületes életfor-
mát mutattam meg nekik, és megijedtem mikor nyilvánvaló 
lett, hogy megtetszett nekik ez, amivel nem jár sok pénz, 
társadalmi megbecsülés, de annál több törıdés, kínlódás , 
fáradság. Ugyan nem birkát tartunk, de gulyát azt igen. Már 
húsz éve, mióta családot alapítottunk, ebbıl élünk. A gyere-
kek kicsi koruk óta velem dolgoznak, tudnak legeltetni ta-
vasszal-télen, nyáron is tudják hova hajtsanak, amikor kisül-
nek a gyöpök. Megnyugodott a lelkem amikor ön Pepe kér-
désére felelt. Hát ha valakinek, nekem szólt a válasz. Saj-
nálom, hogy a misén nem lehettem ott, pedig a Sapientia 
esti tagozatán harmad éves vagyok, és ennek ellenére nem 
tudtunk róla, a Népszabadságból értesültem róla utólag. 
Elnézését kérem, hogy fenntartottam. Isten tartsa meg Önt 
még sokáig egészségben, hogy segíthessen nekünk az 
igazság egyre teljesebb felismerésében. Szeretettel üdvözli 
Balatonendrédrıl. 

 
FEHÉR JÓZSEF 

KÖSZÖNÖM… 
 
Sajnálom, hogy nem voltam képben, hogy immár ez az 

alkalom is eljött. A rádióban mindenesetre elcsíptem pár 
mondatot errıl az eseményrıl - talán még a múlt hétvégén, 
de akkor az úgy hallatszott nekem, hogy már meg is történt 
a vasmise, s oktondi módon nem vettem elı a Tájékot, hm! 
Akkor is okos, jó szavak hangzottak el, s ez az interjú is, 
nekem, nagyon jó, és tetejében ez már elég kerek is lehe-
tett, legalább az ellenségszeretet témájában, hisz ennek 
már terjedelme is lett. 

Köszönöm, Gyurka bácsi, ezt az interjút! Köszönetet 
mondok Mindeneknek Gyurka bácsiért e jeles alkalomból 
újra! És köszönet mondok e jeles nap alkalmából a Boko-
rért, mindabban, amit képes ırizni és újra felszítani az egy-
mást  (félreértésen, közönyön, bizalmatlanságon, még el-
lenségeskedı indulatokon is túllépı)  szeretésében. 

Bocs. Most elragad a "megmondhatnék". Ezért a levél 
túllép a köszöntı mőfaján. Gondold meg. Talán nem is fon-
tos tovább olvasnod…  

Itt felkavarodott a régi gondolat, hogy külön kellene be-
szélnem, s valójában még fontosabb is volna arról beszél-
nem, hogy nem csak magunkat szeretjük, hanem mindenkit 
körülöttünk, mindenki mást. Nos, mára, lassan 51 évesen, 
egészen világosan látom, hogy ahol szeretet van, ott sze-
retet van, és árad. Ahol meg nincs... Hát ott nincs. Azt gon-
dolom ma, hogy a szeretet nem az, hogy Te azt vallod, amit 
én. A szeretet az, hogy szeretlek. Elfogadlak. Türelemmel 
vagyok irántad. Tisztellek. Bizalommal vagyok irántad. Tisz-
telem választásaidat, mert nem gondolom, hogy moz-
gatórugóidat valaha is teljes mértékben kiismerhetem. De 
hiába nem ismerhetlek meg lelked gyöke-
réig, megajánlom neked is - miért is ne, hi-
szen az ellenségeimnek is ezt teszem/tenném - annak a 
bizalomnak a fenntartását magam részérıl, hogy ami le-
geslegmélyebb mélyedben mozgat az gyönyörő, az 
életetszolgáló, és igaz. Megajánlom, hogy Isten-hordozó 
vagy... Isten-hordozó vagy, úgy, ahogy vagy. Éppen úgy, 
ahogy most vagy... (s nem lelkibeteg, s nem hatalom-éhes,  
s nem hatalom-kiszolgáló,s nem feminista, s nem törtetı,  s 
nem lusta, s nem nem tudom még mi) 

És most ezt kimondva, persze, hogy... 
Még köszönetet mondok örömmel, e jeles nap alkalmából a 
Bokorért, Tiértetek Mindnyájatokért, mindabban is, amit 
mindenféle módon, a szeretetteli élet továbbadásában, és a 
közösségen kívüliek mindenféle szolgálatában tettetek és 
tesztek. 
 
VINCZÉNÉ KATALIN 

SZERETNÉM NEKED MEGKÖSZÖNNI  
 
Kedves Gyurka bácsi! Szeretném neked megköszönni, 

hogy ott ülhettem melletted a vasmiséden! Elıtte kicsit fél-
tem a ránkbízott feladattól, mert gyerekkoromban a lányokat 
még ministrálni sem engedték, nemhogy áldoztatni! De 
aztán ott kint ülve már minden más lett! Sokszor érzem, 
hogy a Bokorban mindenféle gondok vannak, de amikor ott 
ültem, úgy éreztem, hogy egy nagy család szíve közepén 
vagyok, amely engem is befogadott! Valahogy minden kisi-
mult, és csak az örömöt éreztem, hogy még köztünk vagy 
és itt lehetünk. Nagyon örültem, hogy Zsombor is mondott 
könyörgést, és hogy olyanokat mondott, amikrıl pár évvel 
ezelıtt nem gondoltam volna, hogy valaha is mond majd 
ilyeneket. Mostanában kénytelenek voltunk az energiáinkat 
az élet anyagi alapjainak megteremtésébe fektetni, és mivel 
mindent magunk csinálunk, így ez elég nagy terhet ró a 
családra. De örülünk, hogy most már tudunk a gyerekeink-
nek helyet biztosítani, ahol leülhetnek nyugodtan tanulni, és 
kicsit kényelmesebben elférünk. Ezidı alatt azonban a kö-
zösséget nem volt erınk összehívni (bár én azért csináltam 
a saját kisközösségemet). Fájt a szívünk, hogy úgy éreztük, 
nem vagyunk mindenre képesek. Bár sosem akartam álta-
gos életet élni, néha már nagyon szeretnénk mindketten  
olyan dolgokkal foglalkozni, amik nem tartoznak szorosan a 
létfenntartáshoz.  Talán lassan elkövetkezik ez az idıszak 
is az életünkben. Ezért volt különösen nagy öröm, amikor 
láttam, hogy a közösség tagjai mind ott vannak a vasmisé-
den! Nagyon erısen azt éreztem, hogy csak egy kis szünet 
volt, de mindannyiunknak fontos ez az ügy, és mélyen él 
bennünk a vágy, hogy folytassuk! Nagyon is élınek éreztem 
ezeket a kapcsolatokat, annak ellenére, hogy rég láttuk 
egymást. Az áldoztatásnál már önmagában is gyönyörő 
gesztusnak tartottam, hogy házaspárokat kértél föl erre a 
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feladatra, ott lenni pedig még nagyobb élmény volt! Jöttek 
az emberek sorra, és jöttek azok is, akik már hosszú ideje 
barátaink az életben. Zsomborék például, akik már régóta 
vágytak egy gyerekre, és most végre már ott gömbölyödik a 
Kati hasában, és akik a mise után frissiben meg is szer-
veztek egy találkozót. Amikor pedig Szöllısy Judit elénk ért 
a 9 napos kisbabájukkal, akkor már nem bírtam visszatar-
tani a könnyeimet a meghatottságtól. Nagyon szép nap volt 
nekem, és nagyon köszönöm neked, Gyurka bácsi, hogy 
veled együtt én is részese lehettem! 
 
FARKAS ISTVÁN 

HÁROM IZMUS: 
ATEIZMUS, TEIZMUS, PANTEIZMUS 
(A dıltbetős bekezdések a megszólított báty szövege) 

 
Kedves Bátyám! Mivel többedszer, legutóbb ismét elıke-

rültek beszélgetésünkben ezek a fogalmak a keresztény 
hagyomány átadásának nehézségével kapcsolatosan, bár 
egyáltalán nem vagyok a fogalmak szakértıje, tanácsodra 
számítva megpróbálom összefoglalni értésem jelenlegi 
állapotát. 

Ez a három fogalom jelenleg számomra az alábbi tar-
talommal, értelemmel bír: 

Ateizmus: egy olyan világszemlélet, melyben a dolgok 
olyanok, amilyennek látszanak (szabad szemmel, vagy 
ködkamrában, esetleg őrteleszkóppal), és ezek a dolgok 
egymásból fejlıdtek ki fizikai, kémiai, biológiai folyamatok 
hatására. Mindennek van valamilyen elızménye, oka és 
ezeknek az okoknak a láncolata egy kezdeti ısrobbanásra 
vezethetı vissza, aminek viszont önmaga az oka, vagy nem 
ismerjük az okát. Ateistának nevezem azt a teistát is, aki 
ugyan beszél egy, vagy több isten létérıl, de ezen túlmenı 
nyoma semmilyen életmegnyilvánulásában istenkapcsolatá-
ról nem fedezhetı fel.  

Az ilyet materialistának nevezem, ha jól értem, amit 
mondani szándékozol.  

Ugyancsak ateistának nevezem azt a panteistát, akit 
sem gondolkozásában (istenkapcsolata fejlıdésében) sem 
semmilyen életmegnyilvánulásában (legyen az bár sze-
mély-, család-, nemzet-, bioszféra-, globális központú) nem 
jut túl a mindenben minden Isten fogalmakon.  

Ez is csak materialista. S mindkét esetben nem a van, 
hanem a kell világában mozgunk. Nem lételméletet őzünk, 
hanem értékelméletet. Számomra az ateista is lehet erköl-
csi kény. Életét áldozhatja egy igaznak gondolt ügyért. A 
materialista a selejt-embert jelöli.  

Röviden, Isten sem jóindulatú, mindenre ható személy-
ként, sem az anyagtól független, átfogó törvényrendként 
nem létezik számára.  

Nem biztos ez az én materialistám esetében. Számára a 
lételméleti kérdés nem számít. Csak önzésének érvényesí-
tése. Magyarul: számomra a materialista – egy ember er-
kölcsi megbélyegzése.  

Teizmus: egy olyan világszemlélet, melyben a dolgok és 
jelenségek végsı oka egy, vagy több teremtı, isteni sze-
mély.  

Nincs a jelenben tudomásom olyan emberrıl, aki több  
istenben hisz. Ez ma már múlt. Lételméletileg a több isten 
állítása megkerüli a végsı ok kérdését: ez a kezdet nélküli 
változás sor lehetetlensége. 

Teista, vagyis egy vagy több isteni személyben hívı az 
az emberi személy, aki életének minden jelenségét és teljes 
múltbéli és jelenlegi környezetét az isteni személy(ek) ha-
talma (szeretete, ítélete) alárendeltjének fogadja el, de 

számomra nem a de mondandó itt, hanem az és; azaz a 
problémánk nem érinti az emberi szabadságot, mert adott-
nak veszi azt. a dolgok mindennapjaiban fenntartja saját 
döntési- és cselekvıképességét (szeretetét, ítéletét, törvé-
nyeit). Ez azt jelenti, hogy elfogadja istenét teremtınek, de 
(megint és a de helyett) a dolgok mindennapjaiban, azok 
fenntartásában, a saját szintjén meghatározó, döntı és 
szabadon megnyilvánítható szerephez juttatja önmagát. 
Röviden, Isten, teremtı személyként, és személyként meg-
nyilvánuló hatásként: szeretet, ítélet alapján létezik szá-
mára. 

Panteizmus: egy olyan világszemlélet, melyben a dolgok 
és jelenségek végsı oka, teremtıje és fenntartója egy tér 
és idınélküli, kezdet és vég nélküli folyamat, mely egy tör-
vényrenden keresztül mindent áthat, éltet. Panteista tehát 
az, aki minden dolog és jelenség létrejöttében és fennma-
radásában döntı alapelvként egy nála magasabb törvény-
rendet fogad el. Számára az egyéni cselekvıképesség csak 
ezen törvényrend lehetıségein belül nyilvánulhat meg.  

A végsı ok tehát folyamat-törvény. A panteista elfogadja 
ezt a törvényt. És ez az elfogadása nem teszi lehetıvé, 
hogy kibújom a folyamat-törvény-rend alól?  

Röviden, Isten, mint személy számára nem, csak mint 
mindent átható elv, törvényrend létezik, s amely rend a fo-
lyamat fenntartásával egy, az emberek céljait meghaladó 
célt szolgál. Számomra, ma ez a három fogalom és a mö-
götte lévı, számomra megnyíló értelem komplementer, 
vagyis egymást kizáró akkor, ha egy szinten hasonlítom 
ıket össze; ugyanakkor egymást kiegészítı, ha egy maga-
sabb szintrıl nézem ıket. Az egymást kizárót nem részlete-
zem, mert arról szól maga az élet az izmusok kora a helyzet 
borzalma. Az egymást kiegészítıt a következıképpen ér-
tem.  

Egy ateista (materialista) egy síkvilágot lát (Ken Wilber 
fogalma), amelyben a transzcendencia nem létezik még 
akkor sem, ha lemegy a szubatomi részecskékig és felmegy 
a galaxisokig. Hiányzik belıle a tudat (a lélek, nem az elme) 
és az élet, mind egyéni, mind kollektív, mind Univerzális 
szinten. Tehát a világmindenséget, mint egyetlen szintet 
szemléli. Azt, amelyet érzékszervei (mőszerei) megmutat-
nak neki. A többit is érzékeli, mert benne él, de mivel ma-
gyarázatot nem talál rá, figyelmen kívül hagyja (pl. érzelmi 
erık, anyagok gondolati erık, anyagok az intuíció ereje, 
anyaga, - isteni szeretet ereje, anyaga, stb.), vagy lefordítja 
valamilyen meglévıre, vagy ad neki egy új nevet. Viszont 
eljuthat egy határig, amin képtelen túljutni, ez az egyetlen 
lehetısége bepillantani egy másik dimenzióba.  

Ha jól értem: az ateista is bepillanthat… 
A teista két szintet láthatna, ha képes lenne rá, de az 

egyik csak vágy szinten él benne (az isteni szeretet, a meg-
világosodás, a misztikus egyesülés, az üresség megta-
pasztalása, a mennyek országa) és csak a halál után reali-
zálódik, míg a másikat, a materiálisat (erkölcsi, szokás- és 
társadalmi törvényekkel körülbástyázva) valóságosan is 
láthatná, ha nem lenne általában sokkal erısebb erı a 
megélhetéstıl, a társadalmi törvény szigorától való félelem, 
mint az isteni szeretet utáni vágy. Így aztán az ateistáénál 
szélesebb a világlátási lehetısége és szerencsére gyakor-
lata is, amennyiben ez az együtt-látás harmonikusan kifej-
lıdik benne.  

Ha jól értem: a teista is csak ha és amennyiben láthatna 
két szintet. 

A panteista együtt-láthatná a valóság összes szintjét, ha 
nem lenne értése formális  = csak  halála után lát? 
mint a teista transzcendencia látása. Nála nem a vágy hi-
ányzik, Kinél és miért hiányzik a vágy?  



2008. február                                                                               KOINÓNIA                                                                                           1389 
mert ı érteni, tapasztalni akarja  

Ki nem akarja? az isteni törvények mőködését. Látja, ér-
zi a materiális szinteket és látja, érzi a transzcendenseket 
is, ha kifejlıdik benne ez a képesség. Nincs szüksége egy 
isteni személyre ahhoz, hogy lássa, a teremtésben minden 
jó, mert a Törvénynek megfelelı: mindent táplál valami és 
minden valaminek a tápláléka, minden szinten.  

Ezt alighanem látja minden ember, a teista is, az ateista 
is. Nem? İ lenne a legkedvezıbb helyzetben a három kö-
zül, ha nem lenne egy emberi lénynek a legnehezebb ezt a 
látást megszereznie.  

Nem olyan nehéz, csak félre kell dobnia a kezdet nélküli 
változás sor lehetetlenségét, s az idıtlen végsı ok követel-
ményét. Gondolom. A három tehát (az anyag, az érzelem 
és a tudat) együtt is meglehetne minden egyes emberben,  

Meg is van szükségképpen: az anyagot tapasztaljuk, a 
tudatot magunkban hordozzuk, s az érzelem csak állapota 
ennek a tudatnak.) mert a szerves folyamat azonos felépí-
téső (Jézus és Hitler szervezete azonosan mőködött), va-
gyis a lehetıség adott. Hogy a valóságban miért nem élünk 
ezzel a lehetıséggel, lehetetlen nem élnünk vele az egy 
más kérdés és erre a kérdésre csak az önismeret, a szer-
ves folyamat ismerete képes választ adni. Errıl a lehetı-
ségrıl szól többek között a határozatlansági reláció, a Ke-
ressétek Isten Országát és Az Üresség Forma és a Forma 
Üresség és a Tat vam asi tanítás; a hogyan is kellene kér-
dése. No, de mindez csak elmélet, vagy fából vaskarika, 
ahogy azt a legutóbbi hozzászólásomnál említetted. Mi 
akkor a helyzet szerintem? 

Ma úgy látom, hogy teljesen mindegy ki, melyik táborban 
van. Az egyetlen mérce a tudatosság (a lelki-ismeret, az 
együtt-látás, a figyelem) szintje. És ebben hatalmasak a 
különbségek ember és ember között. Nem a megélhetésre 
gondolok, mert egy bizonyos megélhetési szint, életvitel 
alatt fel sem merül az együtt-látás, vagy a tudatosság fejlı-
désének kérdése. Nem is a végzettségre gondolok, mert a 
jelenlegi nevelés 99,9%-ban a síkvilágra nevel. Arra a tény-
re gondolok, hogy minden egyes emberi lénynek végig kell 
járnia egy tudatfejlıdési skálát a csecsemıkori egységtıl a 
fogalmi gondolkozásig, ha életben akar maradni az emberi 
közösségben. Ennek eredménye azonban általában három-
féle beállítódás közül az egyik lesz: a fizikai teste és annak 
szükségletei lesznek a súlypontjában, az érzelmei domi-
nálnak, vagy a gondolkozási központ a súlypontja helye. 
Ettıl a szinttıl, vagyis a fogalmi gondolkozás elsajátításától 
kezdve azonban semmi sem ösztönzi, hogy az átlagtól elkü-
lönüljön, megkülönböztessen, elválasszon, észrevegye a 
súlypontjai kiegyensúlyozatlanságát, a kialakult ego-ja 
uralmát, és ezeken dolgozva egy újabb, magasabb szintre 
emelkedését lehetıvé tegye (egocentrikusból csa-
ládcentrikus, vagy etno-centrikus, vagy bio-centrikus, globo-
, vagy Isten-centrikus legyen, az alatta lévı szinteket integ-
rálva). Az egyetlen ösztönzés, ha kapcsolatba kerül (hat rá 
és hatását be is fogadja) egy, a fentiekben említett tárgyú 
irányzattal. Ennek messzemenı hatása lehet tudatossága 
továbbfejlıdésére, bármely irányzathoz tartozzon is: adhat, 
szolgálhat és lehet szelíd, vagyis tisztességes, becsületes, 
másokra nyitott ember lehet a világban uralkodó rend elle-
nére, ahogy számtalan élı és elhunyt példát ismerünk 
mindhárom területen. Tulajdonképpen rajtuk nyugszik az 
egész kultúra, a Törvény és a próféták. 

Ugyanakkor ott van a három képviselı, akit említettél: 
Jézus, Buddha és Szókratész (bár róla alig tudunk valamit). 
Érzem hatásuk hatalmas sodrát és alig mérhetı távolságu-
kat e fenti tudatossági szintektıl és azt is, hogy vannak a 
két szint között további szintek, amik elérhetıek a hétköz-

napi emberek számára. Erre is ismerünk számtalan példát. 
Itt tér vissza a hogyan kérdése. Jézus, Buddha és Szókra-
tész is meghaltak. Tanításukból vallások, a vallásokból 
egyházak lettek és felekezetek. Ha valaki, szerencsés kö-
rülményei következtében feljebb lenne képes lépni (ott a 
belülrıl fakadó vágy és a felülrıl jövı hívás), légüres térbe 
kerül, mert ezekre a magasabb szintekre a természetnek 
aligha van szüksége; szembe kerül az egész szokásos 
tradícióval, vagyis a szokásos átadási módszertanokkal. 
Találnia kell valakit, aki ebbe a láncba tartozóan már meg-
tette ezt a további lépést és vállalja a segítését. Ha talál, 
szerencsés, de garancia nincs rá, hogy el is ér valahová, 
mert minél feljebb jut, annál több a kisiklási lehetıség: ke-
vesebb a támogatás, ritkább a levegı, szokatlan a környe-
zet, stb. De egy jól kialakított kis csoport, jó módszertani 
útmutatásokkal önmaga, a szerves folyamat megismeré-
sére, kellı türelemmel és kitartással feljebb juthat ezen a 
létrán és ezáltal hatással lehet az egész alatta lévı világra 
(ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója, stb.  
ha megismeritek önmagatokat, a szerves folyamatot). Hogy 
meddig jutnak, az nem csak rajtuk múlik, hanem a körülmé-
nyeken és az állhatatosságukon is (errıl írtam a Gyöngy-
házlepke címő írásomban). Hatásuk azonban mindenkép-
pen lesz, még akkor is, ha a vezetıt felakasztják, megége-
tik, a csoportot szétszórják, ha tanításukat eretneknek nyil-
vánítják, vagy a mai módszertan szerint semmibe veszik, 
lesajnálják (már maga ez a tény is micsoda különbség  ta-
lán fejlıdés?). Hát itt tartok és örülök, hogy egy csoportban 
dolgozhatok Veled, önmagamon, a környezetemért és talán 
Istennek is tetszıen. Ölellek  

*** 
Imádság: Ha már egyéb nem telik is tılem, legalább imád-
ságommal legyek képes valamit elérni. Avilai Szent Teréz  
 
KEREKASZTAL 
BULÁNYI GYÖRGY 

SZERKESZTİSÉGI TALÁLKOZÓ 
 

Tisztelt Megjelentek, Barátaim, Szerkesztıségi társaim! 
2008. januárjával indulna a Koinónia – csak szamizdat jel-
legő – folyóiratának XV. évfolyama. Elsı száma 1994 no-
vemberében látott napvilágot. 9-es betőnagysággal hat A/4 
oldal volt a terjedelme. Ez az elsı szám nyolc cikket tartal-
maz. Egy szerkesztıbizottsági Beköszöntıt Csire Ferenc 
aláírással, Hampel Károly fordításában a külföldi sajtó 
(Publik-Forum, Kathpress, Glaube in der 2. Welt) hat – a 
Bokorról is szóló – és ’94 júliusa és októbere között meg-
jelent cikkét, s végül ’94. október 30-án elküldött levelemet 
a Vatikán budapesti nunciusához, Angelo Acerbihez. Idézek 
valamennyit a Beköszöntıbıl:  

Úgy látszik, hogy az Érted Vagyok és a Tájék után 
szükségünk van egy harmadik orgánumra is, a Koinóniára. 
A Tájéknak eddig is voltak mellékletei: Közös dolgaink, Ref-
lexiók, melyek már nem fértek bele a meglévı keretbe. De 
túl ezeken az idıszaki írásokon, Istennek hála, a Bokor 
kedve az írásra az év egyéb részeiben sem apad el. Szük-
ségképpen így van ez, amíg értjük az evangélium üzenetét: 
azt, hogy a szeretet mindig közösségteremtésre indít. S a 
közösségteremtés rendre irodalmi lecsapódásokat is ered-
ményez. A közösség újszövetségi görög neve: koinónia. 
Innen a Bokor ezen új folyóiratának a címe. Amíg közös-
ségben vagyunk egymással, gondolatainkat nemegyszer 
írásban is közölni akarjuk testvéreinkkel. Minden jel arra 
mutat, hogy két meglévı orgánumunk nem képes születı 
és a Bokor egésze számára hasznosnak látszó írásainkat 
vagy rólunk szóló ilyen írások mindegyikét eljuttatni a Bokor 
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olvasóközönségéhez, s különösen nem a sok esetben kívá-
natos azonnalisággal.  

Bıven születnek a Bokorban olyan írások is, amelyek 
külsı orgánumokban jelennek meg, s ezekrıl a Tájék nem 
kevés esetben tudósít is bennünket. Csakhogy alighanem 
nagyon ritkán történik meg, hogy e tudósítás alapján vala-
melyikünk útnak indul, és megpróbálja felhajtani az illetékes 
szerkesztıségben Budapesten, Miskolcon vagy 
Kiskúnlacházán az újság vagy folyóirat ama régebbi szá-
mát, amelyben a keresett írás megjelent. A Koinónia szer-
kesztısége kiválogatta ezekbıl az írásokból azokat, ame-
lyeket általános érdeklıdésre számot tartónak gondolt. En-
nek feltétele, hogy a szerzık nem csak írásuk címét, meg-
jelenési helyét, hanem annak szövegét is közölnék lapunk-
kal – amint ezt többen meg is teszik. Ennyit idéztem a Be-
köszöntıbıl. 

’93. novembere és ’99. júniusa között meg is jelent fo-
lyóiratunknak közel 50 száma és 436 oldalnyi terjedelem-
ben. Magam győjtöttem az anyagot és Csire Feri végezte a 
nyomdai elıállítást. Betegségem következtében ’99. ısze 
és 2000. októbere között a befutó anyag csak a Tájék egy 
rovataként (Koinónia címmel) jelent meg, és összesen 54 
oldal terjedelemben. 2000 novemberében jelent meg folyó-
iratunk újra önállóan, s azóta folyamatosan: összesen 72 
számban és 858 oldalon. Ezen újraindulást követıen Csire 
Feri elment Dévára Böjte Csabához, s a nyomdai elıkészí-
tés feladata is rám maradt. Ezt a feladatot vette át az elmúlt 
év folyamán tılem Faragó Feri, és szerkesztı bizottsá-
gunkba is bekerült. Két fıs volt az. Korábban Kovács Teri 
és én, ezután meg Feri átvette Teri szerepét. 

Most a Csiky Lajcsival, majd Inczédy Péterrel és az ün-
nep után várható Bisztrai Gyurival megduzzadt szerkesztıi 
bizottságtól kérdezem: Indokoltnak látjuk-e, hogy útnak 
indítsuk a januári számmal a XV. évfolyamot, vagy hagyjuk 
folyóiratunkat elhalni. (Már korábban is kérdeztem Szabó 
Lırinc Lóci fiának módjára: Megdögöleszzük?) Megszületé-
sére az adta az indokot, hogy az Érted Vagyok szerkesztı-
sége érdektelen volt azzal az anyaggal szemben, melyet a 
Koinónia elsı száma tartalmaz, a Tájék méreteit pedig 
szétnyomta volna. A kérdés az, hogy életben maradását mi 
indokolja. Jelen pillanatban 150 példányban nyomtatjuk ki, s 
az olvasók többsége a Tájékkal együtt kapja kézhez. Van-
nak – mennyi a számuk, nem tudom – olyanok is, akik csak 
elektrónikus úton kapják, s kinyomtathatják maguknak. 

Megvallom, ha ma kellene indítani, nem indítanám. Ed-
digi létét számomra az indokolta, hogy javarészt Bokor-beli 
szerzıkkel tudtuk a lapot megtölteni. Ezek száma sajnála-
tosan mintha megfogyatkozott volna. A velünk foglalkozó 
sajtó-cikkeké ugyancsak. Hatalmas a bennünket körülvevı 
világban a profán és keresztény sajtó áradása; lassan-las-
san több lesz az író, az írás, mint az olvasó. A sajtó ter-
mékei elkészülnek, de van-e olvasójuk? Nem öncélú-e, 
tehát céltalan, folyóiratunk további megjelenése? Ha még 
sem egyértelmő számomra elhalásunk ötlete, azt csak az 
indokolja, hogy a Tájék csak a híradást látja feladatának, az 
Érted vagyok meg nagyjából felerészben külföldi folyóiratok 
cikkeinek fordítását hozza, mely írások szemléletét nem 
mindig érzem azonosnak a Bokor jézusi hangsúlytevésével. 
Szóval nem tudom, hogy mit kell tennünk. Ezért kérdezek. 
Ezzel a szöveggel indult a találkozó, melynek az volt a dol-
ga, hogy összeállítsa a januári számot. Társaim azt mond-
ták, hogy nem temetni jöttek, hanem folytatni a munkát. 
Rátettem a fenti szövegre még egy lapáttal: közöltem a 
2007. év statisztikáját. Kik is írták ebben az évben lapun-
kat? Öt cikket külföldi szerzık (melyeket leforítottam), tizen-
hármat hazai, de nem a Bokorhoz tartozók, s ötvenhármat 

Bokor-beliek. Ez nagyon megnyugtató volna, csak van egy 
szépséghibája: az ötvenháromból huszonötöt, az idei ter-
més egyharmadát – egy 90. évét megkezdı fiatal írta. Ez 
sem hatotta meg a bizottságot: Kivárjuk azt a tíz vagy húsz 
esztendıt, amíg ez a fiatal még szállít nekünk használható 
írásokat. Utána pedig majd meglátjuk, hogy merre van to-
vább – mondták. 

Dolgozni kezdtünk hát, s a felkínált jó negyven lapnyi 
anyagból kiválogattuk azt a 12 lapot, mely a januári számot 
adja majd. Közben pedig beszélgettünk arról, hogy leszünk-
e majd tíz-húsz esztendı után is. S elıkerültek a lerágott 
csont régi témák. Mondom ıket.  

Jézus az etalonunk, s ı annak folytán írta be nevét a 
történelembe, hogy otthagyta názáreti mőhelyét, s elhitte 
maga is, elhitette a Tizenkettıvel is, hogy velük valami va-
donatúj kezdıdik az emberiség életében. Kezdıdött? Életé-
bıl, amit tudunk, csaknem minden legenda és bizonytalan. 
Csak egy a történettudományosan megbízható: három éven 
belül a Golgotára került. Kaifás, a fıpap, leállította a vado-
natúj kezdeményezést: jobb a régi, a bevált! Harmadfél 
századon keresztül a tanítványok még kísérleteztek a foly-
tatással: Kivégezte ıket is az urak világa, meg elküldte ıket 
szórakoztató iparába: birkózzanak a cirkuszokban az orosz-
lánokkal. Aztán jött Konstantin kora, és folytatódott a régi és 
jól bevált. Átvették a tanítványok (kiéi?) Kaifás szakmáját, 
és meggyújtották a máglyát azok alatt, akik másképpen 
gondolkodtak, mint amit a mindenkori urak gondolnak és 
akarnak. Helyre állt a régi szövetség: a tróné s az oltáré. De 
hát megmaradt a négy evangélium, és szövegét a múlt 
század közepe táján Debrecenben újra olvassák valakik, s 
elhitetik magukkal, hogy megvalósítható ez a szöveg. Meg 
kell tehát csinálni az Isten Országát!!! Ezek a valakik fi-
atalok és húszon- vagy tizenévesek voltak, egykorúak a 
jézusi Tizenkettıvel. Csináltak is valamit: földalatti kiskö-
zösséget Debrecenben és mindenütt kicsi hazánkban. Nem 
tovább, mint Jézus a maga Tizenkettıjével, mert az ávó 
elviszi ıket, és halált kér fejükre az államügyész. Négy-öt 
magyar összehajolt, s a mindenkori urak magyar és szocia-
lista változata gondoskodott róla, hogy ne hajoljanak össze. 

Nem elég jól. Húsz év sem telik bele, s újra összehajol-
nak. De most már megfontoltan, mert már harmincas éveik-
ben járnak. Megfontoltság ide, megfontoltság oda, megint 
csak kitalálnak valamit. Már nemcsak összehajolnak, ha-
nem visszaadják katonakönyvüket is, mert minek a zse-
bükbe az, ha egyszer Jézus azt tanította, hogy szeressük 
ellenségeinket is – hiszen barátaikat tudják a pogányok is 
szeretni. Az összehajolók pedig Isten Országát akarnak 
csinálni vagy mi a fenét… nem? Ez aztán már igazán sok 
nemcsak az urak magyar szocialista változatának, hanem a 
jézusi örökség híven ırzésére hivatalból vállalkozó egyházi 
urak számára is. Magukat a saját püspökeik is elítélik… - 
mondja nekik az ıket három évre Baracskára küldı szocia-
lista bírónı. Ez adja a Bokor második virágkorát. Gomba-
mód szaporodnak az összehajló kisközösségek, s világbot-
rány is támad a katonakönyv visszaadásából. Az egyház is 
elítéli az ateista elvtársakkal karöltve a jézusi hitvallókat? 
Igen, elítéli ıket, nem tehet mást! Mért? Megbontjuk vele a 
varsói és az észak-atlanti szerzıdés egyensúlyát – vála-
szolja kérdésünkre az illetékes, a bíboros. Maga sem hi-
hette el, amit mondott. De hát az uraknak is kell valamit 
csinálniuk, ha kérdezik ıket. Ha mást nem tudnak, mel-
lébeszélnek. 

Hazamegy a vörös hadsereg, s már bátran összehajol-
hatunk. De minek? Gombamód elkezdenek szaporodni a 
teológiai fıiskolák, a félvilág teológiát tanul díszes épülete-
ikben, s ott nincs szó arról, hogy boldogok a szegények. A 
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teológia tisztes boldogulást kínál fel azoknak, akik megta-
nulják a fıiskolán, hogy Jézus mindent rendbe tett érdem-
szerzı halálával. A mi  dolgunk csupán annyi, hogy mond-
juk a zsolozsmát, s járuljunk az örökéletet biztosító szent-
ségekhez. Mit beszéltek a teológián? Azt, hogy minden 
rendben van? Akkor, amikor kifosztják az országot a tıkés 
társaságok, növekedik a munkanélküliek a maga hajlék 
nélkülivé válók száma! Mi van akkor rendben? A félország 
Kossuth térre akar menni, és szétveri ıket a szabadon 
megválasztott kormányunk rendırserege, s mi meg kiskö-
zösségeinkben összehajolunk Jézus szavait elemezni? A 
tízen- és huszonévesek már nem is igen akarnak össze-
hajolni, mert kellene valamit tenni is! Teszünk is. Kará-
csonykor három napon keresztül megetetünk néhány száz 
szegényt, meg nyáron csinálunk négy napos Bokor-nagytá-
bort félezer embernek. Ennyi telik tılünk. 

Kevés arra, hogy életben maradjunk. Közösségeink 
fogynak: öregednek, meg eltemetjük tagjainkat. Kellene 
valami, amit fel lehetne kínálni a város, az ország minden 
rászorulójának: azt, hogy éhezzék és szomjazzák az 
istennektetszést, és megszüntessük éhüket és szomjukat, 
és kielégítsük ıket. De mit? Vissza az etalonhoz, Jézushoz! 
İ mit csinált? Élet és vagyonközösséget. Amikor három év 
után megkérdezi a Tizenkettıt, hogy volt-e valamiben hiá-
nyuk, ezt válaszolják: Semmiben! 

S amikor idáig értem szerkesztıségi összejövetelünkön, 
akkor kitört egy csendes vihar: Jézus megtehette, mert nem 
volt családja, féltucat gyermeke. Hát akkor már nem etalon? 
– kérdeztem. S folytattam: Jézusnak nem az volt a mon-
danivalója, hogy ı a Szentháromság második személye. 
Nem az, hogy nıtlen vagyok, s legyetek ti is. Nem az, hogy 
csináljatok új vallást. Valami egészen más. Az, hogy ne 
legyen rászoruló, hogy mindenkit oda tudjunk ültetni az élet 
és az örökélet asztalához. Ehhez kell a kisközösség és kell 
a katonakönyv visszaadása. És kell valami a Bokor harma-
dik és negyedik nemzedékétıl is. És akárhogyan tekerget-
jük is gondolatainkat, ez nem lehet kevesebb annál, amit 
Jézus is megtett abban az áldott három esztendıben.  

Úgy megy ki az elsı két nemzedék a temetıbe, hogy 
mondhatjuk Istenünknek: megtettük, ami tellett tılünk…, és 
bizony még bıségesebb az, ami nem tellett tılünk. Csak 
magunkról tudtunk tán gondoskodni? Magunkról sem. Éva 
néninek vissza kellett mennie öregségére a Krisztina kör-
útra. Terinek vissza kellett mennie Debrecenbe, hogy csa-
ládja gondoskodjék róla. Magamnak is a Piarista közbe. 
Szégyenszemre! Nem tudtunk összehozni a magunk em-
berségébıl egy otthont, ahol legalább elbúcsúzhatunk ide-
lenti életünktıl és Bokor-testvéreink körében. Szégyen-
kezve bazsalunk  a Bruderhof-okra, akiktıl ez bizony tellett 
és folyamatosan telik. Pedig ık eretnekek, nem katolikusok, 
de ennek ellenére leköröztek bennünket indulásuk elsı 
pillanatában, nyolcvan évvel ezelıtt. Mondhatjuk, mi hatvan 
évvel ezelıtt kezdtük, s akkor politikailag lehetetlen volt az 
életközösség: az abban élı szerzeteseket is kizavarták 
belıle. Igaz, de 18 éve levitézlettek már az elvtársak, és 
bizony senki sem akadályozott meg bennünket abban, hogy 
közösbe tegyük azt, amink van. S elférhettünk volna  a kö-
zösben is. És bıven. Minden szempontból gazdagabbak, 
tehetısebbek azok, akik nem mondanak semmit a maguké-
nak, mert mindenük közös. 

Összefoglaltam a fentiekben jó három órás szerkesztı-
ségi találkozónkat, s most várom, hogy résztvevı szer-
kesztıt társaim is elmondják, amit én nem tudtam elmon-
dani. Ezzel készítem már februári számunk anyagát. Ha 
elmondjátok a magatokét, akkor négyünk szövegét felkínál-

hatjuk az olvasóknak is megvitatásul. Ez lehet a 
KEREKASZTAL februárban. 
 
INCZÉDY PÉTER 

LEVÉL  
 

Legutóbbi találkozásunkkor sokat beszéltünk az életkö-
zösségrıl. Azután meg is írtad a szerkesztıbizottsági talál-
kozón felvetıdött gondolatokat. Az életközösségrıl, mint az 
Isten országának megvalósításához vezetı út legfonto-
sabbnak tartott feltételérıl. Persze az életközösségnek is 
van egy fontos feltétele. A vagyonközösség. Eddig rendben 
is lennénk. A léptékkel van gondom. Hat és fél milliárd em-
ber és egy darab Föld. Ennyi embernek kellene manapság 
osztoznia a Földvagyonon. Vajon hányan leszünk akkorra, 
amikor ez megvalósulhat. Mert ma azt gondolom, csak a 
kényszer veheti rá, ismertetheti fel szükségességét az 
egyenlı - képletesen szólva az egy dénár per fı - elosz-
tásnak. Addig még többen leszünk s még kevesebb lesz a 
felosztható Föld vagyon. Olvasom, hogy ma húszezerre 
becsülik annak a vagyonos körnek a létszámát, amely mint-
egy háromszáztrillió dollár fölött rendelkezik. Vagy már a 
vagyon rendelkezik fölöttük? Ki tudja. Persze most ne gon-
doljunk valami új tünetre. Nem új tudat-módosulatról van 
szó, hiszen régi témája már ez az íróknak. Amikor a legki-
sebb vagyon vagyonnal társult. Sokszor megtörtént ez a 
legkisebb társadalmi életközösségekben, a családok alakí-
tásában is. Fél hold föld, fél hold földet vett feleségül. Vagy 
az egyke zsákutcát választotta az osztozás elkerülésére. 
Ez-idáig a tulajdon gyarapítása rendre a háborúk sorát gya-
rapította. A tulajdon közössé nyilvánítása pedig az emberek 
- munkatáboroknak álcázott győjtıhelyeken - a megsemmi-
sítésükhöz vezetett az eddigi történelmi tapasztalatok sze-
rint.  

Olvasok olyan hírt is, hogy még napjainkban is rábuk-
kannak minden technikai civilizációt elkerülı, elutasító in-
dián törzsekre a perui ıserdıkben.    Mőködı élet- és va-
gyonközösségekre. Mert ott bizonyára a létük feltétele az 
élet- és vagyonközösség. Vagyis nincs is más vagyonuk, 
mint a közösség. Ilyenkor világosan látszik, hogy az igazi 
vagyon nem a megszámolható pénz. És ilyenkor azt gon-
dolom, hogy amilyen messze van ez az életforma  minden-
napjainktól, olyan messze lehet még az út másik vége. A 
cél. Az amikor mindenki egyformán vehet a közösbıl. 
Csakhogy melyik az út eleje és melyik a vége? Az indián 
közösségétıl induljunk-e vagy oda kellene érkeznünk? Nem 
tudok válaszolni ezekre a kérdésre sem. Az osztozáséra 
sem. Innen a magam látószögébıl csak azt látom, hogy 
rossz az irányzék. Vajon tudja-e az a húszezer vagyon-
ember, hogy a vagyona pénzben számolva mennyit ér? 
Hiszen már ma is többe kerül egy réz egy forintos, mint 
amennyi rá van írva. Talán nem is annyira a hatalom, ha-
nem annak gondolkodása ellen kellene bizonyságot tenni. 
Cselekvéssel. Minden más elcsépelt közhelyként hangzik. 
Ez is amit eddig írtam. De errıl szóltál már akkor amikor a 
metanoiaról beszéltél. Ha pedig magamból indulok ki, hi-
szen senki sem tud kibújni a bırébıl. mégis csak azt gon-
dolom talán mégsem lehetetlennek látszó világmegváltásról 
van szó. Nem is a mindennapos templomba járásra, a kö-
telezı rózsafüzér imádságos délutánokra gondolok, hanem 
a lélek igényének felismerésérıl. Annak a belsı rezdülés-
nek hallásáról, ami az embernek örömet okoz. Olyan ez 
mintha egy másik frekvencián szólna a zene. A denevér azt 
is hallja, amit az ember füle nem észlel. A többi lehet, hogy 
dübörgés csupán, a pénzben mért zaj. Ez a belsı, lélek 
hangszerelte zene pedig öröm. Nekem is és annak is aki-



2008. február                                                                               KOINÓNIA                                                                                           1392 
nek segíthetek. Mert nem jött még rá magától, nem mutatta 
meg neki senki, hogy a belsı béke mekkora nyugalom s 
öröm. Ferenc bizonyára hallotta s ı képes volt ki is sugá-
rozni.  

Ennyi jutott eszembe leveled olvastán. Sajnálom, kicsit 
bánt - írhattam volna úgy is, hogy kicsit szégyellem - hogy 
nem tudtam közösségnek hasznos, megfogható, cselek-
vésre indító gondolatokkal segíteni - és válaszolni leveledre. 
Szeretettel. 

 
FARAGÓ FERENC 

HABENT SUA FATA LIBELLI…  
 
Úgy gondolom, hogy a „Könyveknek megvan a maguk 

sorsa…” tétel igaz a folyóiratokra is. A folyóiratoknak is 
megvan a maguk sorsa. A nagyoknak is megvolt – Nyugat, 
Napkelet, Magyar Szemle, Figyelı, Valóság, Szabad Szó 
stb. És a kicsinek is megvan – Koinónia. Talán óhatatlan 
meg is fogalmaztam a Koinóniánk egyik óriási elınyét: azt, 
hogy kicsi. Nincs olyannak a kezében, akinek ugyanabban 
kezében pénz is van. Így hát nincs kiszolgáltatva semmiféle 
oligarchiának, neoliberális vagy akár jobboldali hatalmi tö-
rekvéseknek. Nem akar eladni semmilyen szellemi termé-
ket. A sajtóorgánumokat fenyegetı legsúlyosabb veszély az 
ideológia; az, ha a gazdasági – társadalmi – politikai cso-
portérdekek irányítják és tartják fogva a szerkesztık gon-
dolkodását. Nos ilyen veszéllyel nem kell számolnunk.  

A másik óriási elınye kicsiny orgánumunknak, hogy a 
Bokoré – ameddig van még Bokor. S, ha majd a Bokrot is 
bedarálják a nagyok – a vörös hadseregnél is nagyobbak - 
a tıkések, a multik, a fogyasztás bálványa, a globalizáció 
láthatatlan szerkezete, a Mammon imádása. Akkor majd 
eljı a Koinónia megdögölesztésének (Gyurka bácsi szava) 
gyászos ideje is. De addig: adj pennánknak erıt, írhassunk 
úgy, mint volt! 

Van valamiféle analógia a Bokor sorsa és a magyar 
nyelv sorsa között. Mire gondolok? Arra, hogy a magyar 
nyelv is derekasan állta a próbát a szovjeturalom alatt. A 
majd’ félévszázad során nem nagyon „honosodott” meg 
egyetlen egy orosz szó vagy kifejezés sem. Bár jellemzıen 
egy azért megmaradt, ez a „robot”. Az etimológiai szótár 
szerint a szó szláv eredető, mely elsıként a német nyelvte-
rületen terjedt el. A „duma” – amire még gondolhatnánk – 
az cigány eredető szó. Az orosz „duma” pedig a cári kor-
mány által létrehozott, kevés jogot élvezı népképviseleti 
testület Oroszországban, 1916 és 1917 között.  

Aztán beköszöntött a rendszerváltozás (másnap már a 
NATO ajtaján kopogtattunk) és minden az angollal lett tele. 
A Mammon is angolul beszél. Mára már a Rákóczi úti üzlet-
soron egyetlenegy magyar szó sem olvasható (!). Be lettünk 
kebelezve. Vagy stílusosan fogalmazva: valakinek jó biznisz 
az az ismeretlen menedzsment által diktált project, ami 
nekünk azt a fílinget okozza, hogy itt minden oké és heppi. 
Hi.  

Nos visszakanyarodva a Koinóniánkhoz, ebben a vala-
milyen sorsú folyóiratunkban kell nekünk hírt adni, hogy 
nincs minden rendben, és semmi sem örömteli… 

 
KEREKASZTAL 
SIMONYI BÉLA 

AKINEK GYOMORRÁKJA VAN…  
 

Szerintem súlyos rövidlátás, hogy a leírt jelenséget 
strukturális vagy módszertani problémaként fogták fel és 
fogják fel még talán ma is jónéhányan. (Az adott síkban 

benne maradó kontra-észrevételekre is értem ezt.) Annak 
idején maga az Öregek  

Tanácsa is a koncepció újraszülése helyett engedte 
magát szervezési feladatokkal eltemetni. Valószínőleg nem 
volt más ötletük a problémacsomag láttán, mint a megszo-
kott sémákkal reagálni. A Gyökér-közösség funkciógyenge-
sége mindmáig tartó világos szemléltetés errıl. De a Bokor 
többi része szintén nem volt képes, figyelmes az iránt, hogy 
a küldetéstudat szintjén kellene újragondolni a dolgot, nem 
struktúra vagy módszerek szintjén, mert maga a küldetés-
tudat kapott nagyon súlyos sebet a '90-es évek elejének 
élettapasztalataival. Akkor ugyanis kicsúszott a talaj a Bo-
kor alól. A Kádár-rendszer kifujt, a vallás átmentése a kom-
munizmusban – eddig tartott. Mi jön most, tessék mondani? 
Remélhetıleg az állhatatosság és a küzdelmes tisztánlátás 
termıre fordulása, nem? De aztán amikor világossá válik, 
hogy csak átöltözött a gengszter-közélet, akkor mi van? 
Mindmáig a küldetéstudat valójában tetszhalott, valahol 
fedél alatt, családi kör méretéig visszahúzódva létezik, de 
tágabb koncepció híján családi körben is csak a hagyomá-
nyos, évszázados sémák és érzelmek szerint. Bokor-szin-
ten: a célokba vetett hit elvesztése. Egyszerőbben szólva: 
cél-vesztés, identitásvesztés. Ilyesmit persze nem fogal-
mazhat meg magáról egy olyan társaság, amely korábban 
(valóban!) újra felfedezte az evangéliumok lényegét. Lélek-
tani képtelenség, hogy a "ki, ha nem mi?!" én-képő Bokor 
szóba álljon ezzel az önfelismeréssel. Pedig az identitás 
újjáépíthetı lenne. Kicsit más identitás persze, nem a régi, 
de a '60-as, 70-es, 80-as évekbeli alapok kiválóak lenné-
nek. Edzettebb, több tanulságot magába építı, mai kihívá-
sokra választ adó identitást ki lehetne izzadni. De a gödör 
megkerülésével, a hitvesztéssel szembenézés nélkül ter-
mészetesen nem lehet lépni. Így aztán bı másfél évtizede 
nem érti a Bokor, hogy mi történt vele, a lelkében. Amíg fél 
felismerni és kimondani a cél- és identitástvesztését, addig 
nem juthat túl rajta. És erre Te, Robi, jössz a projekt-profiz-
mussal? Persze, nagyon szép és fontos a korszerő mód-
szertan. De akinek gyomorrákja van, meggyógyul, ha na-
ponta eljár úszni?? 
 
BENYHE JUDIT 

A BOKOR EGÉSZEN MÁS… 
 
Kedves Robi! Nagyon köszönöm Neked a KVT-re készí-

tett dolgozatot! Megkíséreltem, hogy részletesen elemez-
zem, és szinte mondatról mondatra reflektáljak, de végül ezt 
elvetettem és inkább a magam - talán kissé túlzottan is 
nıies - módján szólok hozzá az elhangzottakhoz. Elıször is 
szeretném leszögezni, hogy én is nagyon fontosnak gon-
dolom, hogy életünkben ismerjük és alkalmazzuk a szerve-
zésfejlesztés, vezetéstudomány, pszichológia, szociológia 
tudományának felfedezéseit! Azt is fontosnak tartom, hogy 
ne legyen, vagy inkább talán így reális: minél kevésbé le-
gyen „ıszintétlen” az életünk: másképp a munkahelyen, 
másképp a Bokorban, másképp a családban stb. Mégis - a 
dolgozatodat hallgatva és olvasva - mindvégig úgy éreztem, 
az abból áradó stílus és módszer nem az én stílusom, ez a 
világ nem az én világom. Nem látom be, hogy azok a Bo-
kor-tagok, akik eddig a „Köztetek ne így legyen!” és az „In-
gyen kaptátok, ingyen adjátok!” szellemében tevékenyked-
tek, vagy csak tevékenységet elfogadtak a Bokorban, mitıl 
fognak az általad felvázolt rendszerben tevékenyebben 
bekapcsolódni a közös munkába. Adná Isten, hogy jobban 
bekapcsolódjanak, de én kicsit szkeptikus vagyok. Az a 
félelmem, hogy egy módon lehetne az embereket hatéko-
nyan munkára bírni - ha anyagilag érdekeltté tennénk ıket a 
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Bokorban való tevékenységben. Ehhez azonban nekem 
nincs kedvem!  

„A BOKOR csak a tagjai személyes fejlıdése, tudatos-
ságának, elkötelezettségének növelése útján fog újra életre 
kelni… – ez csak hozzáadott energiával lehetséges. A hoz-
záadott energia forrása a tudatosság emelésével, szeretet-
bıl végzett, szolgáló cselekvés”.  Ez csak akkor lehetséges, 
ha többen állnak be „igát húzni”. „bármelyik szervezeti mo-
dellt vizsgálom, hamar szembesülök azzal, hogy a BOKOR 
egészen más szervezıdés”  Te magad is belá-
tod…„Áldozat, ha idıt szánunk valamire” „A fejlıdés egyik 
feltétele a személyes áldozatvállalás. 

A tanítóvá lenni jézusi követelmény mindenkire való ki-
terjesztése elhibázott, pszichológiai elvekkel ellentétes cél-
kitőzésnek bizonyult”. „Az ágak mára gyakorlatilag az utóbbi 
10-15 évben nem funkcionálnak”. - Szerencsére azért több 
kivétel is akad  „Egyetértek tehát a KV azon kezdeménye-
zésével, hogy szerves kapcsolatok mentén, nem feltétlenül 
földrajzi területi alapon alakuljanak régiók (szerves kapcso-
lat hálók)” „a „bénultnak” mutatkozó helyzetben az életet a 
bázison kell újraéleszteni”. „Ha egy életképes BOKOR léte-
zése fontos, akkor oda mindenkinek be kell valamit adnia. 
El kell érni, hogy a közösségek tagjai egyénileg is mérle-
geljék: eddigi életemben mit kaptam a BOKOR-tól és mit 
adtam én arra a „közös asztalra”.   
 
SIMONYI GYULA 

TISZTELT JÖVİ NEMZEDÉKEK OR-
SZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA! 

Noha személyében sajnos még nincs megválasztva, a 
törvény életbe lépett és így szeretnénk megragadni az al-
kalmat, hogy a Karácsony és az Újév kapcsán több szó 
essék a jövı nemzedékekrıl. Reméljük hamarost meg-
kezdheti munkáját és foglalkozik kérésünkkel. A BOCS 
Alapítvány már sok-sok éve foglalkozik a jövı nemzedékek 
jogaival és kezdetektıl támogattuk a Jövı Nemzedékek 
Országgyőlési Biztosa törvényjavaslatát. A jövı nemzedé-
kek jogainak biztosítása érdekében az egyik legalapvetıbb 
feladatnak tartjuk a társadalmi tudatosság növelését ezen a 
téren. Kérjük ezért, tegyen javaslatot jogalkotásra (amint 
erre az országgyőlési biztosokról szóló törvény 27/B. § (3) 
d) pont feljogosítja), hogy a jövı nemzedékek iránti felelıs-
ségre nevelés megjelenjen az oktatás és a közvélemény 
formálás minden területén. Konkrét javaslataink, amelyek 
tovább bıvíthetık és pontosíthatók:  
1. A fı társadalmi tudatformáló eszközöknél:  
a) Reklám: a különféle (különösen a jelentıs ökolábnyomú 
tevékenységrıl szóló, pl. autó, lakás) reklámokhoz kap-
csoljanak hozzájuk alkalmazott globális képzés formulákat. 
(Analógiák: a dohányreklámoknál a "káros az egészségre", 
a gyógyhatású készítményeknél a "kérdezze orvosát..." 
figyelmeztetések. Az EU most tárgyal arról, hogy az autó-
reklámok egynegyed terjedelemben a fogyasztásról és ká-
ros anyag kibocsátásról kell szóljanak.) Pl. „Mielıtt hallgat e 
reklámra, gondoljon arra, hogy a Földet utódainktól kaptuk 
kölcsön.” A társadalmi célú reklámok között is kapjanak 
kiemelt lehetıségeket a hosszú távú felelıs gondolkodásra 
nevelı reklámok.  
b) Internet: minden internet keresésnél a találati lista (a 
fizetett találatokhoz hasonlóan, társadalmi célú hirdetés-
ként) kínáljon tájékozódást az adott kereséshez kapcsolódó 
globális képzésrıl, az adott keresésben szereplı dolgok 
hatásáról a globális válságra, stb.  

c) Média: pl. a régóta és általánosan használt idıjárás je-
lentéseknél mindenféle médiában ökológiai adatokat is 
tegyenek közzé.  
d) Filmek: ne csak korosztályi besorolást kapjanak a filmek, 
hanem pozitív, semleges vagy negatív minısítést is a jövı 
nemzedékek szemszögébıl nézve.  
2. Kapcsolódjanak az adott helyzetre konkretizált „Jövı 
nemzedékek iránti felelısség” képzések és lehetıleg vizs-
gák kötelezıen, ill. ahol ez nem lehetséges, ajánlottan min-
den olyan tevékenységhez, ami jelentısen befolyásolhatja a 
jövı nemzedékek életfeltételeit. Ennek egy lehetséges mé-
rıszáma az ökológiai lábnyom. Kapcsolódjon ilyen képzés 
általában minden döntéshozóvá váláshoz, jelentıs 
ökolábnyomú tevékenység kezdéshez, stb. Ezek a képzé-
sek segítsék az embereket a globális és hosszú távú gon-
dolkodásban, a jólinformált döntésekben, hogy elkerülhes-
sék az ıket és utódaikat késıbb érı negatív következmé-
nyeket. Legyen ilyen vizsga  
a) minden iskolavégzésnél: az általános iskola befejezésé-
hez, érettségihez, diplomázáshoz, doktorátushoz, posztgra-
duális végzéshez, stb. (s a különféle tantárgyak példatárai-
ban és gyakorló anyagaiban jelentıs arányban szerepelje-
nek jövı nemzedékek iránti felelısségre nevelı feladatok),  
b) nem-formális oktatásokhoz, különösen a jelentıs ökoló-
giai lábnyommal járó tevékenységekre felkészítı tanfo-
lyamokhoz, mint pl. a jogosítvány szerzéshez, gépkezelıi 
képzésekhez, (s pl. a nyelvtanfolyamok példatáraiban és 
gyakorló anyagaiban jelentıs arányban szerepeljenek a 
jövı nemzedékek iránti felelısségre nevelı feladatok),  
c) állami támogatásokhoz: szociális támogatáshoz, abor-
tuszhoz, lakástámogatáshoz, gyermeknevelési támogatá-
sokhoz, stb.  
d) életfordulókon (adódó lehetıség az állami bejegyzés 
igénylése): házasságkötéshez, gyermek anyakönyvezés-
hez, bölcsıdei, óvodai, iskolai beíratáshoz,  
e) vásárlások kapcsán (adódó lehetıség az állami bejegy-
zés igénylése): gépjármő és ingatlan vásárláshoz, a repü-
lıjegy és ma még nem regisztrált gépjármővek (pl. quad) 
vásárláshoz is, (és javasoljuk, hogy kezdeményezze ezek 
kötelezı nyilvántartását),  
f) gazdasági tevékenység kapcsán (adódó lehetıség az 
állami bejegyzés igénylése):  
- vállalkozás bejegyzéséhez, telephely létesítéshez,  
- építési stb. engedély kérelemhez,  
- munkaviszony létesítéshez (a munkavédelmi, tőz- és ka-
tasztrófavédelmi oktatásokhoz kapcsolódóan), stb., (ki-
emelten a jelentıs ökolábnyomú gazdasági szektorokban: 
kereskedelem, mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, turizmus, 
építıipar, építıanyag ipar, energia szektor, hulladék keze-
lés stb.),  
g) szervezetek létrehozásához (adódó lehetıség az állami 
bejegyzés igénylése):  
- cég, egyház, civil szervezet, párt, média stb. alapításhoz,  
h) minden döntéshozóvá váláshoz, vezetıi kinevezésekhez:  
- cégeknél, egyházaknál, civil szervezeteknél, pártoknál, 
médiában stb.  
- állami kinevezéseknél: oktatásban, közigazgatásban, in-
tézményekben, hadseregben, stb.  
- választások elıtt már a jelölt listára fölkerüléshez, stb.  

Sok erıt kívánunk munkájához, tisztelettel: 2007. Kará-
csonyán Simonyi Gyula elnök BOCS Alapítvány 
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TRÁSY FERENC 
BESZÁMOLÓ A KARÁCSONYI ÉTEL-

OSZTÁSRÓL 
 

Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakó-
helyeden, abban az országban, amelyet Istened, az Úr ad 
neked, ne légy kemény szívő és szőkmarkú szegény testvé-
reddel szemben (5Móz. 15.7) 

Az idén nyolcadik éve, hogy Bulkai házaspár példaadá-
sát követve a karácsonyi ünnepkör idıszakában megpró-
bálunk enyhíteni a hajléktalanok és rászorulók nyomorúsá-
gán, és erınkhöz mérten megvendégeljük ıket. Hagyomá-
nyosan a két ünnep közötti négy napon a Baross téri alul-
járó kerengıjében, délidıben egy tál bı húsos meleg ételt, 
forró teát, kenyeret, 10 szem szaloncukrot és egy tábla 
csokoládét tudtunk szétosztani a sorban állóknak. Az idén is 
a Vakok Intézetében fızték a megszokott finom, bıséges 
ételeket.  

Az idei szolgálat némi izgalommal kezdıdött, hiszen 
még 25-én este sem volt meg a kellı számú segítı 27-ére, 
ill. kiderült, hogy a Bajnok család kisbusza, amely évek óta - 
a család férfitagjainak aktív segítségével - a szolgálat nél-
külözhetetlen kiszolgálója, meghibásodott. De ismét megta-
pasztaltuk, hogy az Úristen a tenyerén hord bennünket, az 
utolsó pillanatban kellı számú segítı állt rendelkezésre 27-
én is, és Kiss Józsó kerített az elsı napra egy kisbuszt, a 
következı napokra pedig Bajnok Laci gondoskodott egy 
másik szállítóeszközrıl, amelyért ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani, ahogyan Szinger Daninak is, aki 29-én 
és 30-án beugróként nagyon készségesen fuvarozott ben-
nünket. A helyszín is változott némileg az idén, a Baross tér 
átépítésének következtében a megszokott helyünket el-
bontották, vele a gépkocsi lehajtót is, így a korábbi évekhez 
viszonyítva egy kicsit eldugottabb helyen állítottuk fel asz-
talainkat. A sorok hossza sajnos nem lett rövidebb… A tér 
egy másik pontján az ételosztás ideje alatt - három napon át 
- ruhaosztás zajlott. Az idén három forrásból származott a 
szétosztható ruhakészlet zöme, Bulkaiék, Pálinkásék, és 
Péceliek-Fityusék győjtésébıl, ill. néhány testvér hozott 
kisebb mennyiségő szétosztható ruhanemőt. Fityusék ado-
mánya nélkül egy napon tudtunk volna csak ruhát osztani. A 
készletet persze hamar kiválogatták, és a vékonyabb, ill. a 
nıi holmik maradtak az asztalokon tovább. Buddhista ba-
rátaink saját beszerzésükbıl 250 db sapkát és 130 pár 
kesztyőt osztottak ki a sorban állók között.  

A Delta mentıszolgálat mozgóırsége három napon át 
állt rendelkezésünkre. A mentıautót a Tan Kapuja Budd-
hista Egyház titkára Kalmár Csaba rendelte meg szá-
munkra. Évek óta elıször nem sikerült önkéntes szakápolót 
toborozni, így az idén ezért a szolgáltatásért is fizetni kellett. 
Minden nap sorban álltak a mentıautó elıtt a rászorulók. A 
mentıszemélyzet sebeket tisztított, ill. kötözött, vérnyomást 
és vércukorszintet mért. És fıképpen nem zavartak el sen-
kit csak azért, mert hajléktalan... Sokan szerettek volna 
gyógyszerhez jutni, erre azonban sajnos nincs mód. 

A Szemere utcai iskolában a csomagolás, ill. a téren az 
ételosztás menete olajozottan zajlott, a segítık nagy több-
sége évek óta részt vesz a szolgálatban, így már igazgatás 
nélül is tudja mindenki a dolgát. Nem voltak, vagy csak na-
gyon elvétve a sorban állók között veszekedések, tolako-
dások. Mindezért a szolgáló testvéreknek tartozom hálával.  

Meglátásom szerint minden évben több az olyan sorban 
álló, aki valószínőleg nem hajléktalan, csak szegény, aki 
hajlandó végigállni a sort egy tál meleg ételért. A szolgálat 
megszervezésében oroszlánrészt vállalt a Ferenczi család, 

akik két nap segítıit szervezték, és szolgáltak két napon 
keresztül, ill. Széplaki István, aki az édességek megvásár-
lását és szállítását is intézte. Külön köszönöm Bisztrai Gyu-
rinak, hogy mind a négy nap rendelkezésre bocsátotta au-
tóját, és személyesen is segítette a vendéglátást, szállította 
a kenyeret, felvállalta a hangosbemondó szerepét, szállí-
totta az ételt, ápolta jó kapcsolatunkat a konyha személy-
zetével. Köszönöm Szekeres Áginak is szervezı munkáját. 

Külön köszönetem az ételosztóknak, Cserei Zsuzsának, 
és Széplaki Rózsának, ill. Vidákovicsné Bognár Évának, aki 
két nap merte az ételt fáradhatatlanul,. Köszönöm Bulkai 
Tamásnak és Ádámosi Margitnak a sok használt badella és 
kanna elmosogatását, és az adományok győjtését. Köszö-
nöm Csiky Lajcsi gazdasági vezetınek és Király Cili gond-
noknak, hogy az idén is lehetıvé tették a bázisunkként mő-
ködı iskola használatát. Az eddig felsoroltakon túl hálásan 
köszönöm az egy, két esetleg három napos segítségét: 
Bétai Zsolt, Bukovinszki Éva, Bukovinszki László, Búza 
Adrienn, Csontos Barna, Demeczki Péter, Farkas Kristóf, 
Ferenczi Ancsa, Ferenczi András ifj., Ferenczi László, 
Ferenczi Piroska, Ferencziné Virág, Gergely Gyula, Golarits 
Imre, Gulácsi Glória, Hadfi Örs, Keményfi István, Kiss Csil-
lag, Kiss Csongor, Kiss Gábor, Kiss Jozsó, Kolozsvári Zsu-
zsanna, Koncz István, Kosztolányi Klára, Kozák Attila, Ma-
gyar Zoltán, Maloschik Éva, Mátrai Orsi, Nagy Tibor, Oláh 
Paloma, Pilis Dániel, Pozsgai Éva, Puskás András, Sebes-
tyén Szilvia, Szebeny Dóra, Szekeres Kristóf, Szekeres 
Márton, Szekeres Nóra, Szemkeı István, Széplaki Ádám, 
Széplaki Dániel, Széplaki Pál, Széplaki Rózsa, Széplaki 
Zsófi & Dániel, Széplakiné Erzsi, Topál Péter, Tóth Rita, 
Trásy Zsuzsanna, Vágner Ferenc, Vágó Szandra, Varga 
Benedek, Varga Imola, Varga Réka, Vidákovics Emese, 
Vidákovics Gergı, Vidákovics László, Vidákovics Lehel, 
Vidákovics Levente, Vidákovics Réka testvéremnek. És 
hálás szívvel köszönöm életem párjának Mariannak és a 
gyerekeknek a segítségüket, ill; hogy oly türelemmel viselik 
távollétemet a karácsonyi ünnepek elıtti és a téli szünet 
alatti együttlétekbıl. Bízom benne, hogy nem felejtettem el 
senkit, aki a négy nap során tevılegesen a segítségünkre 
volt. A négy nap alatt 2000 tál ételt osztottunk ki, aminek 
pénzügyi háttere a következı: Kiadásaink: étel: 934.800 Ft; 
340 kg kenyér: 89.480 Ft; szaloncukor és csokoládé 
282.763 Ft; tálaló-, csomagoló eszközök: 54.087 Ft;  
ÁNTSZ engedélyek, takarítók, mentısök konyhások, egye-
bek: 59.700 Ft. Összesen: 1.420.830 Ft.  

Különbözı forrásokból kézbe kaptunk 306.030 Ft-ot, 
ebbıl 86.030 Ft-ot költöttünk el. A Bokor Hazai Rászoruló 
Alapítvány kuratóriumának 1.334.800 Ft kiadása volt a 
számlák alapján, ill. a kézben maradt 220.000 Ft-ot bevétel-
ként könyvelhette el, így az Alapítványnak az idei ételosztás 
1.114.800 Ft kiadást jelentett. Köszönetet mondok Áts Ban-
dinak, aki mindig készségesen rendelkezésemre állt, amikor 
az egyes befizetık kérdéseit tolmácsoltam, vagy analitiká-
kat kértem. Ahogy az minden évben lenni szokott, most is 
érkeztek decemberben pénzadományok az Alapítvány 
számlájára, amit a karácsonyi ételosztás finanszírozására 
szántak. Ezek a befizetések a következı év vendéglátásá-
nak fedezetét biztosítják majd. Mindenkinek köszönöm a 
segítségét, aki bármilyen módon: imádsággal, tevılegesen, 
anyagilag segített - legalább részben - megvalósítani a ránk 
mért feladatot: 

“Oszd meg kenyeredet az éhezıvel, vidd be házadba a 
szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne 
zárkózz el testvéred elıl! (Ézs. 58.7)” 


