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Mit jelent írni, cetlire, lopva, 
lesve, nehogy a szomszédod feldobja, 
megbújva egy munkadarab mögött, 

éppen csak sejtve, hogy talán nem döcög 
a papíron se, mi benned még szárnyalt, 
s beletörődve, hogy sose lesz árnyalt, 

csábos alakú, csodás rímekkel 
csak egy sóhaj, játék, mi a szívnek kell,  

hogy az égre még felmosolyogjon, 
még mindig higgye, hogy a hóhér is rokon, 
s mit csak kiokádsz, mint egy vérrögöt, 

mi a gégédben éppen megkötött, 
s megfojtana, ha nem köpnéd papírra, 
hát itt van, most itt fekszik leírva, 
ez a nyálkás, véres gennyes csomó, 

ne kérdezd, hogy szép ez, vagy mire jó, 
ki arra jártál, ahol az ég zengett, 

s vért izzadt, ki megmaradt embernek, 
ki az üres tengeren hányódva, 

önszíved dobod a hideg habokba 
mentőövnek, min kiliheged magad, 

mert mögötted harminc korbácsos év maradt, 
s rácsok mögött a tizennyolcadik, 

de míg csak pihegsz, s a hangod hallik, 
rímeid csengik a sötét éjszakába: 

lázas vergődésed mégsem volt hiába, 
még virraszt benned, még dalol a lélek, 

csillagait szórja felfelé az égnek! 
(Lénárd Ödön) 

 
 
BULÁNYI GYÖRGY 

NAPLÓ (RÉSZLETEK) 
 
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 fáj-
dalmas szenvedésekkel és mennyei vigasztalásokkal – 
olvasom róla egy német misekönyv rövid életrajzában.  
Mivel volt tele az én életem 1950-ig? Szenvedélyes sze-
relmekkel az egyház Krisztusa, majd Jézus iránt, gyötrő 
kérdésekkel a fajtám s az egyházam hogyan megmaradá-
sáról az állapotomból folyó önmegtagadásokkal és el-
esésekkel fájdalmas szenvedések és mennyei vigasztalá-
sok nélkül. Vállald magadra Istenért a rendkívülien ke-
mény 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 vi-
gasztalásokat. Nagy Szent Teréz pedig a maga  sarutlan 
kármelita házakat alapító érett asszonyiságával kereset-
lenül megmondta Istennek: Uram, ha így bánsz a bará-
taiddal, ne csodálkozz, hogy annyi az ellenséged! Elza, 
Halász Bandi megvakult, ezer bajú s áldott házvezetőnő-
je megvallotta Bandinak: Ha egyszer az Istennel találko-

zom, 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 felelős-
séget. Jézusnak nem. Ő ezeket nem kívánta. Egészen máso-
kat kívánt. Azokat, amiket az egyház nem kíván sem magá-
tól, 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 dol-
gok: 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 fél-
hold közelében kipusztultak az elmúlt évezredek népei, s 
országaikban mindenütt arabul beszélnek. Egy maroknyi 
sivatagi törzsből lett a mai félszáz millió arab, mert egy ki-
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nyilatkoztatást, a Koránt arabul írták, s félszáz millió 
nyelvet cserélt érte... A zsidóknak nincs könnyű dolguk 
a mohamedán tengerben. 

A nap evangéliuma nem beszél egy adott terület visz-
szaszerzéséről, 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 időn-
ként belenyugszom abba, hogy majd rámtör, 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. Imád-
koztak nagyon lelkesen, és én még dohányoztam egy fél 
évig tovább. Aztán most már egy féléve nem dohány-
zom, s alig-alig van dohányozhatnékom. A minapi au-
gusztus-középi lgy-on Tamás, aki ott volt a tavalyin is, 
amelyen imádkoztattam testvéreimet, emlékeztetett az 
eseményre és a meghallgatásra. Magamtól nem gondol-
tam 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 tar-
tanám, 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 maga-

mat? 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 mon-
dani, hogy ez és csak ez a normális. Mért csak szeret-
ném? 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 gyerekei-
nek a levest, a főzeléket, a szilvás gombócot s a csirke-
húst is... a csokit is. 

FARKAS ISTVÁN 
SZEREPEKET JÁTSZUNK 

 
„…a mi célunk az volt, hogy közös munka során ráébred-

jünk: külön-külön mindenki csupán egy csonka kirakós játék 
darabja, amiben minden egyes furcsa alakú darabnak élet-

fontosságú szerepe lehet. Minden darabnak más girbegurba 
alakzathoz kell illeszkednie, hogy a végén jelentéssel bíró 

képet kapjunk.”  
Peter Brook: Időfonalak 

 
 

Nem találkoztunk még. Az Örs vezér téren a csömöri HÉV 
végállomásánál beszéltük meg a találkozást. Bár már tíz 
perce megérkeztem, a körülmények miatt mégis sikerült egy 
percet késnem. Öten-hatan álldogáltak, várakoztak a pálya 
végénél, az ütközőknél. Fel sem merült bennem, hogy nem 
fogom megismerni, bár semmit sem tudtam róla. Ott volt. 
Nézelődött, majd ránézett az órára és elővette a mobilját. Ott 
álltam három lépésre előtte. Telefonált. Nem vettem fel – 
hiszen engem hívott, hogy ott van és nyugodtan vár rám –, 
mert a telefonom otthon maradt. Felnézett és bizonytalanul 
elmosolyodott. István – kérdezte? Éva – kérdeztem vissza? 
Aztán a hideg szél ellenére leültünk a parkban. Az egész 
város ott dübörgött körülöttünk, de nem volt jelentősége. 
Volt ott egy madár is. Peckesen sétálgatott hosszú fekete 
farkával. Ez is kétlábú – mondtam -, de valahogy könnyeb-
ben mozog a levegőben. Beszélni akartunk valamiről, amit 
mindketten fontosnak gondolunk. 
Nem ismerjük egymást, így egy kicsit messzebbről kell indí-
tanom - kezdte. 18 évesen egyházi iskolában érettségiztem, a 
Svetits-ben, Debrecenben. A családban is komoly vallásos 
nevelést kaptam. Apám tanár volt és u.n. vasárnapi keresz-
tény. Akkor még nem értettem ezt a fogalmat, mert hiszen 
mindenki ilyen volt körülöttem. Egyszerűen katolikusok 
voltak. Egy tanárembernek akkoriban ez sem volt könnyű. 
Mégis. Valahogy feltűnt, hogy a hétköznapok és a vasárnap 
meglehetősen különböznek egymástól. Miért nincs sok kö-
zük egymáshoz? Ez volt az induló kérdésem. És akkor egy 
pillanatra a jelen: 5 gyerekünk van, három fiú két leány, és 
még mind otthon vannak. Nem unatkozom. Még mindig 
nem. És kis kert, és … 

1980-ban találkoztam Várnai Lacival. Majd Dombi Zsu-
zsival és Jánossal. Akkor indult el valami egészen más az 
életemben. Kemény, éjszakába nyúló beszélgetések, viták a 
KIO alapján a csoportban és otthon a szülőkkel. Ez egy hősi-
es korszak volt. Kemény következetesség Dombiék részéről 
és olyan harcos értelmezési viták, amik aztán ellenállást 
váltottak ki bennem. Nem értettem a szeretetparancs és a 
már-már szinte viták a vita kedvéért összhangját. A szavan-
kénti elemzés módszeréről is ellentmondásosan vélekedtünk, 
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de azért csináltuk szorgalmasan. Ez az alaposság nekem 
sokat segít a bibliai történetek mostani színpadra „élesz-
tésénél”. 

Aztán Pestre kerültem és mintegy ellenhatásként nő-
vérem által a Katona Pista vezette karizmatikusok közé 
keveredtem. Ez a ló másik oldala volt számomra. Itt az 
ájtatosság volt az, ami ellenállást váltott ki bennem. De 
nem szeretném lebecsülni, amit ők adni tudtak, és amit 
képviselnek. Van, akit ez lendít előre, így tud dolgozni, 
így kerül kapcsolatba a saját „nagy Én”-jével (Barcza 
Barnát idézve). Nekem ez a kirándulás arra volt jó, hogy 
lássam, én nem így építkezem, muszáj a fejem felől 
megközelíteni a dolgokat, hogy elérjenek a lelkemig és 
beépüljenek. Nem minősítem, hiszen ugyanarra vagyunk 
hívva, nagy alázattal csak azt mondom, hálás vagyok, 
hogy itt is szerezhettem tapasztalatot. Ezzel ráébredhet-
tem, hogy milyen úton keresgéljek tovább, hogy vagyok 
képes fejlődni. Nem mondhatom meg, hogy másnak mi 
a jó, vagy mi a következő lépés, Isten is hagy minket 
mindenféle utakon bóklászni, megvárja a jó pillanatot, és 
akkor ragad galléron. Ha egy kicsit is bölcsebb lettem, 
az abból áll, hogy mindenféle utakat és utasokat tiszte-
lek, és hálás vagyok, ha közreműködhetek – ezzel a kép-
pel élve – más utasok segítésében. Így működik a „kira-
kós játék”. 
— Így aztán vagy 25 évvel ezelőtt visszatértem a 
Bokorba, pontosan Halásztelken Ferencziék közössége 
fogadott be. A csoport magja azóta is együtt van, csak ez 
idő szerint Káposztásmegyeren  találkozunk Erdélyi 
Klárinál. Nálunk az a szokás, hogy kétévente „vezetőt 
váltunk”, azaz bizalmat szavazunk valakinek, hogy más 
is érezze a vezetés felelősségét és nehézségeit, és talán 
egyfajta naprakész felkészültséget szerezzen. Talán mi 
ketten egy ágban is vagyunk, nem gondolod? Persze ez 
csak a fővonal, hogy az alapokat, az alapjaimat 
tisztázzuk. Ide tartozik talán, amit mindenképpen meg 
akarok említeni a sok lelkigyakorlat Bulkai Margittal, 
Barcza Barnával, Kovács Lacival, Gromon Bandival, 
Király Nácival. Ez nagyon sokat jelentett a csoportnak, 
mert egyenként mind más-más látást közvetítettek, azt, 
amiben nagyon jók voltak, bennünk pedig éppen hiány 
és így nagy befogadó készség volt rájuk. 
• Életem egy meghatározó élménye volt egy 
bibliodráma csoportban való részvétel, amire – jó 
érzékkel – egy közösségbeli testvérem vett rá, s ami 
sikeresen átsegített egy érzelmi holtponton. Nincs 
megírva, ha a szűk ösvényt választjuk is, nem lesznek 
rajta akadályok, vagy keresztbe dőlt fák. De eszközt is 
kapunk, amivel győzhetjük, vagy legalább átmászhatunk 
rajta… És ha annyi erőnk sincs, hogy  felemeljük a 
fejünket és észrevegyük az eszközt, akkor van ember, 
aki odaráncigál bennünket és ráirányítja a szemünket. 
Na, ezért fantasztikus a mi közösségünk! – ez nem a 
reklám helye, csak  neked mondom. A bibliodráma az 
ember egész kreativitására, testi-lelki-szellemi 
képességeire (gesztus, mimika, hang, mozgás, 
képzelőerő, játékosság, érzelem-értelem...) épít, ezeket 
egyre jobban kibontakoztatva közelít a Biblia teljes 
emberi valónkat megszólító képeihez, szimbólumaihoz, 
jeleneteihez, eseményeihez. A bibliodráma csoport tagjai 
nemcsak az elvi meggyőződés, hanem a gyakorlati átélés 

szintjén is részesévé válnak a Biblia képeinek, 
szimbólumainak, eseményeinek. 
— A dráma a múlthoz nem csupán az élet értelmét, 
célját, a szenvedést, a halált, az önfeláldozó szeretetet és az 
ez ellen feszülő erők titkait feszegető, ezeket átélő és 
megmutató passió- és misztériumjátékok révén 
kapcsolódik, hanem még inkább az Isten és ember közös 
történetének az Isten emberkereső és az ember istenkereső 
drámájának bemutatásán keresztül., de itt a bibliai történetek 
a dráma alapja. A „szereplők” átveszik az eredeti történet 
szereplőinek helyzetét és minimális külső eszközökkel 
igyekeznek átélni és bemutatni a történet mély jelentését. Mi 
az értelme? A bibliodráma csoport úgy működik, hogy a 
csoport minden tagja szerepet választ a kijelölt bibliai 
történetben - kivétel a vezető. A bibliai alak bőrébe bújva a 
szavakon túl megértheti, átélheti a szereplők tetteinek 
mozgatórugóit, belső indítékait, lelki mozgását és a saját 
életének rezdüléseit is ezen keresztül. Felfedezheti mi a 
közös emberi a történet bemutatta helyzeten keresztül. Mit 
mozdít meg bennem? Mitől rokon vagy éppen ellentétes az 
érzés, amit kelt bennem? Honnan jön? Tudod olyan ez, mint 
a Bokor csoporttalálkozón a körbeimádkozás egy 
evangéliumi részlet alapján. A bibliai rész dramatikus 
eljátszása után itt is körben ülünk, ebből merít a kör. A fej és 
a szív is rögzíti a történéseket. A többlet talán annyi a 
dramatikus eljátszásban, hogy itt a szokásoson kívül 
lehetségesek, sőt ajánlottak szándékos, éppen a szokásostól 
eltérő gesztusok, hangok, esetleg színek, öltözékek 
használata éppen a jobb megközelítés és átélés érdekében. 
Nemcsak fejmunka folyik. Az előadás után körben, sorban 
visszajelzés: mit jelentett számomra a látott, a hallott, az átélt 
és mi a véleményem a látottakról, hallottakról. 
— Tudod, évek óta töröm a fejemet, hogyan lehetne 
bevinni a formát a Bokor csoportmunkájába. Biztosan 
tudom, hogy igen jelentős lenne a hatása nemcsak a csoport 
belső összetartására, hanem az Evangéliumok KIO alapú 
mélyebb átélése miatt is. Most, hétvégén volt az első 
kísérletünk. Bibliodráma alapokon 2000-ben létrehoztunk 
egy úgynevezett playback színházat (Meglepetés színház), 
amelynek társulatát hívta meg Melindáék közössége Pécsre. 
Az előadás nyitott volt, tehát rajtuk kívül bárki érdeklődő 
részt vehetett (az általuk szervezett Melius-esték keretein 
belül hirdették meg). Mivel a színház eleme az interaktivitás 
– a közönség bevonása: történetválasztás, szereplők 
kiválasztása, visszajelzés lehetőségén keresztül – ezért úgy 
véltem, meg tudtuk mutatni, hogy szolgálhatja a bibliai 
történetek dramatikus megelevenítése a befogadást, mit tud 
hozzátenni ahhoz, amit a Bokor egyébként nagyon jól csinál. 
Az a tapasztalatom, hogy az így „eljátszott” részlet, történet 
sokkal mélyebben bevésődik, mintha csak véleményeket 
cserélünk vele kapcsolatban. Mintha maradna valamiféle 
„íz” utána, amire később is emlékezni lehet. Ott marad benn. 
Nem törlődik más tapasztalatok alapján, mint ahogy 
általában történik. Maga a Bokor-alapú csoportmunka is 
ilyen, de kisebb a veszélye a sablonossá válásnak. Valódi él-
mény lehet, egy élő valami, ami, ha tovább táplálják életben 
marad. Egy kapott szerep egy mélységet nyit meg bennem és 
ebben a mélységben valami jobban benyomódik, mélyebb 
benyomás lesz. A Bokor sok szabad lehetőséget megnyitott a 
lelki élet számára, de a csoportmunkában valójában csak az 
elmével dolgozik. Az életben viszont nemcsak az észre van 
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szükség. Ott minden gesztus, mosoly, elkomorodás, 
hangsúly, kézmozdulat jelentőséggel bír. A 
csoporttalálkozó egy védett környezet, ahol éppen azért 
kell a mélyére menni a dolgoknak, mert kinn nem lehet. 
Mélye viszont nemcsak az észnek van, sőt. Egy 
mozdulat, egy arcrezdülés, egy hanghatás sokkal 
kifejezőbb lehet, mint egy át nem élt fogalom vagy szó. 
Mindenre együtt van szükség, egymással összhangban és 
ezt lehet egy csoportmunkában gyakorolni. A saját 
Bokor csoportunkban persze időnként kísérleteztem már 
a módszerrel. Szerencsére lélekben fiatalok vagyunk, ha 
korban már nem is. Ha az alap, a KIO megmarad, nem 
látom be miért ne lehetne kísérletezni a módszer 
hatékonyságával. Emlékszem mit jelentet nekem ez a 
módszer, a bibliodráma, amikor életem egyik 
mélypontján találkoztam vele. Egyszerűen kirángatott 
belőle. Igen. Az talán probléma, hogy a módszer végül is 
egy szakma, amit iskolában, jó pénzért tanítanak – ez 
utóbbi volt az akadálya, hogy megszerezzem a képesítést 
- és végzettséggel lehetne igazán használni. Az a 
tapasztalatom, hogy bizonyos korlátokkal bár, de lehetne 
a közösségeinkben alkalmazni a jézusi történetek 
dramatikus feldolgozását.  
— Egy idő után, bizonyára te is megtapasztaltad, 
megjelenik egy igény arra, hogy amit valaki kap, azt 
átadja. Ugye milyen ismerős ez is. „Menjetek és 
hirdessétek…”. Ezzel is próbálkoztunk a férjemmel még 
a kezdetekben, amikor egy Bokor gyermekcsoportot 
vezettünk, de aztán beindult a mi „gyárunk” is és egy idő 
után nem maradt energiánk a sajátunkon kívül más 
gyerekekre. Javasoltuk nekik, hogy keressenek - a 
szülők segítségével – csoportot, ami megfelel az akkor 
már kamaszodó gyerekek igényeinek. Ez a tény. Azóta 
van, aki ténylegesen Bokor közösségbe tartozik, van, aki 
pillanatnyilag nem is keresi ezt a lehetőséget, és olyan is, 
aki a mai napig próbálja megtalálni a magáét. Tehát 
papírforma szerint nem voltunk túl sikeresek… Persze a 
színház ezt nem pótolja. Ott a lelkiismeret-furdalás. De 
beláttuk: azt kell tenni, amire képesek, alkalmasak 
vagyunk. A többi úgyis illúzió. Visszatérve. Kivittük az 
utcára a módszert. Ezzel „halászunk” – Istennek. Talán. 
Aprópénzszerűen hirdetni, amit kaptunk, értünk: a 
tapasztalatot, amire képesek vagyunk. És minél 
hitelesebben. És akkor pár év tapasztalat után, és persze 
nővérem kérésére a karizmatikusoknál alkalmazva 
előjött a kérdés: a Bokorban miért nem? Tovább kell 
adni, amit kaptunk. Van egy jól bevált, mondhatnám ősi 
csoportozási forma a Bokorban. Kaptunk egy módszert, 
ami bevált, hiszen minden hónapban van előadás és 
hallgatóság. Miért nem lehet gazdagítani vele a Bokor 
csoportmunkáját? Nyilván lehet. A hét végén 
megpróbáljuk. 
— És akkor valamit még az előadásokról. Teljesen 
amatőr – egyetlen hivatalos színésszel. Ez nem baj, 
hiszen az amatőr szóban benne van: szereti, amit csinál. 
Playback elemekkel dolgozik. A néző jelenetet kér és 
kijelöli még azt is, hogy a csoportból ki, a jelenet melyik 
szereplőjét játssza. Pár perc előkészület után – esetleg 
szokatlan kérés esetén a rész pontosítása: mi a számára a 
jelenetben a lényeges, pár díszlet, jelmez, ruhadarab – 
megjelenik ott és úgy a jelenet, ahogy a csoport át tudja 

élni és át tudja adni. Néha nagyon nehéz helyzetek adódnak, 
hiszen nemcsak az Új-, de az Ószövetség is a repertoár része. 
Na, képzelheted! Nagyon benne kell élni a világában. Ez az 
öregebbeknek már jól megy, de a fiatalokat segíteni kell. Itt 
sem tudok mást mondani: az alap ugyanaz, mint a Bokorban. 
Minden vallás minden szent szövege alapvetően az emberről 
magáról szól. Nem a körülményekről, nem a korról, nem is a 
kultúráról, nem az erkölcsről, bár persze mindezekről is, 
hiszen valakiknek szól, de alapvetően az emberben belül 
folyó folyamatokról, erőkről: háborúkról, megbékélésről, 
küzdelmekről, úttévesztésről, félrevezetésről, elalvásról, 
felébredésről, vagyis Isten kísérletéről. Gyönyörű ebben 
részt venni – és részt adni. 
— És ugyanakkor az egész mögött, felett, alatt, vagyis 
körülötte, ott van a megtartó, a 25 éve együtt dolgozó 8 fős 
Bokor csoport. Az összetétel hol bővül, hol fogy, de az 
jellemző, hogy nem sikerül fiatalokat megtartani. Annyira 
egy nyelven beszélünk már és annyira értjük egymást 
„félszavakból” is, hogy ez és maga a Bokor hozzáállása a 
vallási kérdésekhez egy újnak, fiatalnak érthetetlen és 
riasztó. Nem járta még végig azt az utat, amit mi együtt 
végigjártunk. Más kell neki – gondolja – és elmegy. Nem 
vallásos pedig éppen a vallási alap miatt nem jön. Nem látja 
még azt a csöbröt, aminek először üressé, befogadóvá kell 
válnia, hogy megtelhessen. Nagyon fájdalmas és nehéz 
kérdés. Mert ha nem sikerül átadni, akkor szépen „eltemetjük 
egymást” – ahogy Gyurka bácsi mondta. Igen, a fiatalok 
szeretnek egymás között lenni. Ez nem is baj. Néha azonban 
lehet, sőt kell egy-egy öreget hívni, aki, ha valami megakadt, 
továbblöki – erőt ad, átsegít – a szekeret.  
— Ha egyszer majd megnyílik a lehetőség, hogy 
kérdést tegyek fel odafenn, megkérdezem, hogy miért voltak 
életemben a vargabetűk? Persze lehet, hogy akkor már nem 
is kell kérdezni, hiszen látni fogom. De, hát nézd ezeket a 
gyönyörű fákat itt körülöttünk. Ezek sem nőttek egyenesen. 
Minden águk csupa elágazás, csupa eltérülés: a feltételek és 
lehetőségek kísérletei. Talán nincs is egyenes vonal a 
természetben. Talán csak lehetőség van, amit vagy betölt 
valami, ami él, vagy nem. Ha betölti, akkor a kísérlet 
sikerült, ha nem, akkor a kísérlet elölről kezdődik egy más 
szereplővel. 

Közben egyszer megszólalt a mobil is. De hát ebben 
élünk. Ezek azok a körülmények, amikkel együtt kell a kísér-
letben részt venni. Igen, talán egy barlangban valahol a tró-
pusokon, vagy a Himalája déli lejtőin könnyebb. Itt ez van. 
Férj, család, szülők, 5 gyerek, kert, körös-körül emberek 
nyitott vagy éppen zárt tenyérrel, kérve vagy éppen adva, 
nyitott szívvel egy girbegurba alakzathoz illeszkedve – 
ahogy P. Brook mondja. És ez az a művészet, amit át kellene 
adni azoknak, akik kérik, mert üresek és éheznek és szom-
jaznak rá. 

 
 

MOLNÁR GÉZA 
FALU VAGY VÁROS — FALU ÉS 

VÁROS? 
(II.) 

 
Az alábbi részletet a „tani-tani” alternatív iskolai folyóirat 

2005/2006-os tanév első számában megjelent Janovics Judit 
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által Benda Judit egészség-tanácsadóval készített riport-
ból emeltük át. Elérhető a http://tt.aula.info.hu/post-34-
ta-janovics-taplalkozas.html címen. A beszélgetés fona-
lát a riporter alábbi kérdésénél vesszük fel: 

„Mégis, melyik a legkerülendőbb adalékanyag, ha 
van ilyen? 

– Véleményem szerint, ha egy mód van rá, kerülni 
kell valamennyi adalékanyagot. De természetesen van-
nak hírhedten veszélyesek is. Az egyik ilyen a nitrites 
pácsó, ami a felvágottak, kolbászfélék 95%-ában megta-
lálható. Néhány éve sajnos már a biogazdálkodásban 
készült húsárukban is engedélyezik a használatát, bár 
feleakkora mennyiségben, mint egyébként, de ettől még 
nem tekinthető veszélytelenebbnek. Tudomásom szerint 
évszázadok óta használják a hús pácolásához Nyugat-
Európa egyes részein. Noha a rendszeresen előforduló 
balesetek és mérgezések miatt időről időre betiltották, 
mégis mindig visszakerült a húsfeldolgozásba. 

A nitrit első, egész élettartamra kiterjedő 
toxicitásvizsgálata 1963-ból származik. Valamely anyag 
toxicitási vizsgálata során azt próbálják meg kideríteni, 
hogy mennyire mérgező a szervezet számára, milyen 
módon károsítja a szervezetet. A nitrit vizsgálata során a 
kísérleti állatok élettartama egyértelműen lerövidült. 
További bűnei a következők voltak: gátolja a szervezet 
vitaminellátottságát, a vas felszívódását; a szívben, a 
tüdőben, az agyban és a vesében degeneratív elváltozást 
idéz elő; csecsemőknél és gyerekeknél károsítja a mé-
regtelenítő enzimrendszert, a hormonháztartást. Az ál-
latkísérletek során egereknél agresszivitást tapasztaltak, 
tengerimalacoknál egészen kis mennyiségek is megsok-
szorozták a halvaszületések és vetélések számát. Mind-
ezen ismeretek tudatában és birtokában ezt az adalék-
anyagot is legálisan lehet beletenni az élelmiszerekbe. 
Ezzel azonban még nincs vége a nitrites pácsó bűneinek. 
A nitrites pácsóból ugyanis a gyomor savas közegében 
nitrozaminok keletkezhetnek, amelyekről azt kell tudni, 
hogy a kísérleti rákkutatók hihetetlen boldogok voltak, 
amikor felfedezték ezt a vegyületcsoportot, mert ennyire 
súlyosan rákkeltő anyagokat addig még nem találtak. A 
nitrites pácsót tartalmazó húsfélékben a serpenyőben 
történő sütés közben, illetve a gyomor savas közegében 
is keletkezhetnek nitrozaminok. Ezek az anyagok több-

generációs mérgek. Az állatkísérletek szerint ugyanis, 
hogy ha egy anyaállatnak egészen kis mennyiségben 
egyszer nitrozamint adnak, az az utódokban, sőt, az utó-
dok utódaiban is képes rákot előidézni. Sajnos nem a 

nitrites pácsó az egyetlen olyan anyag az élelmiszeripar által 
használt adalékanyagok közül, amelyik többgenerációs mé-
reg. 

– Ha az ember utánanéz, hogy ezek után miért használják 
mégis a nitritet, és megtudja, hogy egyrészt a modern tartósí-
tási eljárások hibáinak elfedésére, másrészt a néha kissé sá-
padt húsipari termékek kellemes, friss rózsaszínné tételére 
(figyelem: a nitritrózsaszín főzés után is megmarad!), tehát 
két olyan dologra, ami másképp is megoldható lenne – per-
sze lassabban és drágábban –, akkor csodálkozik el csak 
igazán. Talán nem egészen véletlen, hogy ennyien és ennyire 
betegek vagyunk. Az aromák kapcsán már beszéltél a termé-
szetes, természetazonos és mesterséges elnevezésekről. Az 
egyéb adalékanyagoknál van különbség a természetes és a 
mesterséges között? 

– Az adalékanyagok egy része mesterséges, egy része 
természetes eredetű, de hatásuk szempontjából ez majdnem 
lényegtelen. Ha a természetes anyagokat kivonjuk természe-
tes környezetükből, természetellenessé válnak. Ilyen „termé-
szetes” anyagok például az ízfokozásra használt glutaminsav 
sói. Ezekről beszélnék egy kicsit részletesebben, mert na-
gyon rafinált adalékanyagok. Az élelmiszeripar ízfedésre, 
ízfokozásra használja fel, mivel az ételekbe keverve elfedik 
azok nemkívánatos mellékízeit, így a keserű, a csípős, a hal-, 
a föld- és a fémes ízt. Segítségükkel kevesebb aromát kell az 
ételekbe keverni. Főleg húsfélékhez, fűszerkeverékekhez, 
készételekben alkalmazzák. Az ember természetes körülmé-
nyek között azt eszi meg, ami ízlik neki. Ha tehát elfedem 
valaminek az eredeti ízét, akkor megakadályozom, hogy 
működjön az a természetes ösztön, hogy csak az egészsége-
set egyem meg. Az ipar becsap minket azzal, hogy megetet 
velünk olyan élelmiszereket, melyeket különben nem ennénk 
meg. 

A glutaminsav eredeti környezetében természetes anyag, 
növényi fehérjék alkotórésze, és ebben a formában az emész-
tés során lassan szabadul fel és szívódik fel. Az ipar által 
használt glutaminsav sóit, mivel hiányzik a természetes kör-
nyezetük, a szervezet gyorsabban képes felvenni, ezért a 
vérben sokkal magasabb koncentrációt ér el. A glutaminsav 
sok káros hatása közül a legismertebb a „kínai étterem-
szindróma”, amit elég sokan tapasztalhattak már. Ha valaki 
kínai étteremben eszik például egy finom levest, utána köny-
nyen előfordulhat, hogy elkezd zsibbadni a nyaka, a háta, a 
lába, vagy hátfájás, gyomorégés lép fel. Rendszeres 
glutamát-fogyasztáskor elhízást figyeltek meg, míg a fiatal 
kísérleti állatoknál tanulási nehézségeket, passzivitást, az 
érdeklődés hiányát, illetve ennek ellenkezőjét, hiperaktivitást 
tapasztaltak. Magasabb koncentrációban szaporodási zava-
rokhoz, embrionális fejlődési rendellenességekhez, agykáro-
sodáshoz vezethet. Természetesen folytathatnám a sort 
egyéb adalékanyagok káros hatásainak felsorolásával, de 
ízelítőnek talán ennyi is elég.” 

Nos, kísérletünk nem várt eredménnyel járt. Nemcsak a 
nitrites pác-só sötét titkaira derült fény, de egy másik e betű 
mögé rejtőző anyag, az ízfokozóként használt glutamátsók 
káros „mellékhatásai” is látókörünkbe kerültek. Ha végig 
futjuk az élelmiszerekhez kevert adalékanyagokat, azt ta-
pasztalhatjuk, szinte egy sincs közöttük, ami ne lenne súlyo-
san egészségkárosító hatású. Ilyenkor az emberben önkénte-
lenül is felmerül a kérdés: akkor miért? Miért engedik, miért 
nem tiltják be? Gondolhatunk mindenféle összeesküvés el-
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méletre, profitérdekre, összefonódásokra, a valóság 
azonban ettől ebben az esetben sokkal egyszerűbb. Itt 
ismét eljutottunk az alapkérdésünkhöz: falu vagy város. 
A modern nagyvárosokba szorult tömegek élelemellátá-
sára csak az élelmiszeripar képes. Azaz ipari mennyi-
ségben kell minél rövidebb idő alatt tartós élelmiszert 
előállítani, lehetőleg minél kevesebb alapanyagból. A 
kenyérnél láttuk: az adalékanyagoknak hála, akár felére 
is csökkenhet a felhasznált liszt mennyisége, anélkül, 
hogy a készáru tömege csökkenne. Ez a dolgok egyik 
fele. A másik a tartósítás. Kanyarodjunk csak vissza a 
nitrites pác-sóhoz. Láttuk, súlyosan egészségkárosító. 
Ennek ellenére mondhatni nélkülözhetetlen, mert meg-
gátolja, hogy súlyos betegséget okozó baktériumok sza-
porodjanak el a húskészítményekben. Azaz, ha ipari 
méretekben állítunk elő táplálékot, szükségünk lesz 
ezekre az adalékanyagokra. A technológiai érdek mögött 
tehát az életmód áll. A megoldás e tekintetben nem a 
különféle adalékok, vegyszerek tiltása, hanem az élet-
forma megváltozása, kicsit kifordítva a magyar közgaz-
dászcsoport véleményét: aki egészséges életet, és utódo-
kat akar, jobban teszi, ha vidékre költözik, és maga gon-
doskodik saját élelemellátásáról, vagy ismert termelőktől 
szerzi be tápláléka nagy részét. Ez utóbbi azonban közel 
sem olyan egyszerű… 

Hazánkat járva nem nehéz belátni, ma Magyarorszá-
gon jórészt megszűnt az élelemtermelés. Akadnak persze 
néhányan, akik jórészt saját szükségletükre még termel-
nek élelmet, de a számuk egyre fogy, s az a kevés, ami a 
kertjükben terem, lassan a saját asztalukra is kevés, 
nemhogy piacra jutna belőle. A nagyszámú mezőgazda-
sági táblán nem élelmet termelnek, ipari, részben élelmi-
szeripari alapanyagot. Egyáltalán nem meglepő, hogy az 
élelmiszeripar ezeket az anyagokat „méreggel” tartósítja. 
Pontosan ugyanazt teszi, mint az iparszerű mezőgazda-
ság. Ahogy a növényvédelem mérgezés, úgy nem más a 
tartósítás sem. De nem ez a helyzetben rejlő legnagyobb 
veszély. Ahhoz, hogy ezt megértsük, pontosan kell tud-
ni, mikor beszélhetünk élelemtermelésről? 

Két-három évvel ezelőtt egy tájgazdálkodási rendszer 
kidolgozásának keretében sorra jártuk a Tisza egykori 
mélyárterei mentén sorakozó falvakat. Ezeken a terüle-
teken egészen az Árpád-ház kihalásáig mindössze 1-2%-
nyi szántót találtunk volna, melyek kiterjedése ezt köve-
tően sem nőtt 10% fölé. Ma az iparszerű gazdálkodásnak 
hála a határ 60-70%-át szántják. Mi elsősorban arra vol-
tunk kíváncsiak, mit gondolnak a gazdálkodók, meddig 
tartható fenn e tájhasználat. Nos, a válaszokból egyér-
telműen kiderült: tartós olajhiány esetén a határt egyálta-
lán nem tudnák művelni. Az emberek nincsenek felké-
szülve erre a helyzetre. Ha a kutakba nem érkezik üzem-
anyag, az iparszerű mezőgazdaság bedobja a törülközőt. 
Mindez félelmetes következményekkel fenyeget, amikre 
jobb nem is gondolni. Nagyon kevés kivételtől eltekint-
ve a gazdák sem gondolnak erre, úgy vélik, ilyen eset 
egyszerűen nem fordulhat elő. 

Ilyen előzmények után tartott lakossági fórumot kis 
csapatunk egy Felső-Tiszavidéki falucskában. Az embe-
rek türelmesen végighallgattak bennünket, hozzáfűzték a 
maguk mondanivalóját. Elmondták kétségeiket, feltették 
kérdéseiket, aztán a rendezvény vége felé felállt egy 70-

80 év körül bácsika, kijött a sor elejére, és beszélni kezdett: 
„Tán tíz éves forma pulya lehettem, amikor átment a fa-

lun a front. Emlékszem a németek tíz jószágból nyolcat el-
hajtottak, de kettőt meghagytak, hogy éhen ne vesszünk. No, 
azért kár volt, mert azt meg az orosz vitte el. Így aztán iga-
vonó barom nélkül maradtunk. A férfiak vagy a fronton vol-
tak, vagy már fogságban, sokan oda is maradtak. A faluba 
nem volt más csak vén, magamfajta kispulya, meg asszony-
nép.”  

Az öreg itt vett egy mély lélegzetet, majd a szemünkbe 
nézve folytatta:  

„Jól emlékszem még, édesanyám a nővérével együtt állt 
be az eke elé. Magam az ekeszarvát fogtam, így szántottunk. 
Azaz dehogy, hisz nem volt tisztességgel megszántva az a 
föld, csak épp a tetejét karistoltuk fel, de a mag, amit bele-
szórtunk kikelt, s mi nem haltunk éhen.”  

A bácsi egész előadása alatt ránk nézett, bennünket vizs-
gálgatott, most azonban hátrafordult a közönség felé és a 
hangját felemelve így fejezte be a mondandóját: 

„Aki azt a hatsoros duplaforgó ekét elhúzza majd, arra az 
emberre leszek én kíváncsi!” 

Akkor ott valamennyien leckét kaptunk abból, mit is je-
lent az élelemtermelés. Az egyszeri szegény emberek barma-
ikat igába hajtva szántották a maguk pár hold földjét. Épp 
annyit, hogy megéljenek belőle. És amikor eltűntek az iga-
vonó állatok, a maguk erejével is fel tudták szántani a földet, 
épp annyit, amennyit. És nem haltak éhen. Ha valaki nekik 
tette volna fel a kérdést, mi lesz, ha nem lesz jószág, nem azt 
felelték volna, ilyen nem fordulhat elő, hisz az élet szolgál 
néha különös meglepetéssel, s ők ezt még valahol tudták, 
érezték. Ha őket kérdezzük, azt felelték volna: akkor magunk 
állunk az eke elé. De ma hiába, a hatsoros duplaforgó ekét el 
nem húzza senki. 

Az élelemtermelés lényege tehát, hogy az ember elsősor-
ban a saját ellátására termel. Ha van feleslege, azzal megy a 
piacra. Az említett faluban, és szerte a vidéken, a XX. század 
közepéig a határ kisebb, legfeljebb harminc százalékig terje-
dő részét szántották. „Csak amit érdemes volt, ami jól fize-
tett gabonában vagy törökbúzában”, a többi területen kaszáló 
volt, legelő vagy erdő, no és persze gyümölcsös. A házak 
körül kertek. A föld megadta, amire szükség volt, s ami azon 
felül maradt, azt vitték a piacra, vásárra. „Tudod, fiam, ha jó 
volt a termés, sokat fizetett a föld, s a kaszálókon bőséggel 
termett a széna, a régi öregek befogtak a szekérbe, aztán 
gabonát vittek a vásárba. Ami kellett apróság, azt tán meg-
vették, de akkoriban, amit csak lehetett a tulajdon két kezük-
kel teremtették meg maguknak, így aztán nem nagyon szorí-
totta őket a szükség. Legtöbbször jószágot vettek a gabona-
árból. Azt kitartották, hizlalták egész télen. Lehetett az disz-
nó, vagy marha. Aztán ha felhízott hozták a vásárba, vagy 
vitték a mészároshoz. No, abból már tellett csizmára, ünnepi 
ruhára, meg egyéb cicomára, ha épp az kellett. De ha a föld 
nem fizetett, ha a termés épp csak annyi volt, amennyi, akkor 
csak néhány jószágot hagytak meg magnak, a többit vitték a 
vásárra, s cserélték gabonára, takarmányra, hogy valahogy 
ellehessenek a következő aratásig. Üres hombárra, ólra, istál-
lóra nem bukkanhattál volna akkoriban.” — Ez volt az a 
gazdasági stratégia, amivel éveken, évtizedeken, évszázad-
okon át éltek az emberek. Ennek köszönhetően volt mit le-
sepreni a padlásról a háború után, mára azonban nagyot for-
dult a világ. A gazdák közvetlenül a piacra termelnek.  
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Mit is jelent mindez? 
Élelemtermelés mellett a gazda – akár tudatosan vé-

giggondolva minden lépést, akár korábbi beidegződései, 
illetve családi hagyományai mentén ösztönszerűen – 
készít egy gazdálkodási tervet. Számításba veszi mire, 
illetve miből mennyire lesz szüksége, mennyi gabonát 
vessen, mennyi törökbúzát, krumplit, zöldséget, és így 
tovább. A készleteket elsősorban saját életközösségéhez 
méri, a cél tehát, hogy a család számára szükséges éle-
lem és az állatoknak szánt takarmány és abrak megle-
gyen. A terv megvalósítása azonban csak kis részben 
múlik az emberen. „Az idő a mester” — legalábbis a 
régi öregek, s az ő élettapasztalataikra építő gazdák így 
tartják. Mindez elsősorban azt jelenti, mindent a maga 
idejében kell tenni, sem előbb, sem később. Meg kell 
várni, hogy beérjenek a dolgok, s ha beértek, akkor meg 
kell tenni, amit követelnek. De van e mondásnak egy 
másik oldala is. Az idő hozhat esőt, szelet, szárazságot, 
jeget, tavakat varázsolhat a laposokból, sivatagot a ho-
mokhátakból. A vetéskor az ember nem tudja, miből mi 
lesz. Így aztán a számolás nem lehet grammra pontos, de 
még mázsára sem. Vegyünk egy egyszerű példát. Esős 
télutó után vagyunk. A laposokban víz csillog. Aztán a 
böjti szelek felszárítják a vidéket. Az őszi vetések ugye a 
földben vannak, megvan a helye a zabnak s a törökbúzá-
nak is, most azt kell eldönteni, mennyi krumpliföldet 
hagyjunk. Az ember tartott vissza vetőgumót a tavalyi-
ból, de az bizonytalan, venni kell újat is. Az időn még 
nem látszik hová fordul, lehet víz is, akkor a mélyebb 
szántókban kirohad a termés, lehet szárazság, akkor a 
magasan fekvő hátakon kiéghet minden. Vetni kell tehát 
ide is oda is. Aztán fordul az esztendő, jön a tavasz, s a 
nyár, s az idő nem ad se túl sok vizet, se túl keveset, 
hanem épp annyit, amennyit kell. A termés jó lesz lent a 
laposban, és fent a homokháton egyaránt. A krumpli 
sokkal több lesz, mint szükséges. Egyrészt hát ki lehet 
ásni újkrumplinak. Marad a családnak, s jut belőle a 
piacra is. Aztán amikor eljő a betakarítás a kiásott bur-
gonya egy része a pincébe kerül, más részét elvermelik 
tavaszra, harmadrésze mehet a piacra. 

Ma viszont egész más határozza meg a vetésszerke-
zetet. Az agrárvállalkozó végigböngészi a tőzsdei árfo-
lyamokat, sorra veszi a lehetséges támogatásokat, oszt és 
szoroz. Megnézi, miért mennyit kérhet, aztán dönt. A 
legszerencsésebb repcét vetni, ha van jószág, kell annyi 
kalászos, illetve kukorica, amit az állat megeszik, ha 
szükséges, lehet silónak való. Ha úgy adódik, termelhe-
tünk valamilyen energianövényt: energiafű, energiafűz, 
attól függően mire lehet előnyösen szerződést kötni. Az 
igényeket a piaci ár szabja meg. Az étel, az élet itt már 
semmilyen szerepet nem játszik. A repcéből biodiesel, a 
kukoricából bioetanol lesz, ha onnan várható haszon, s a 
zöldellő búzamezők helyén sárgálló repcetáblák sora-
koznak majd. A vállalkozó nem azt termeli, amire neki s 
családjának volna szüksége, hanem azt, amit várhatóan a 
legkedvezőbb áron értékesíthet. „Nem búzát akarunk 
termelni —fogalmazta meg egyikük valamely Tisza 
menti fórumon—, hanem jövedelmet. Ha a bukfencért 
fizetnek a legtöbbet, majd bukfencet vetünk” innen néz-
vést mindez azt mondja: nem élelmet termelünk, jöve-
delmet. Nem gazdálkodunk, épp úgy dolgozunk, mint 

bármely ipari munkás. Eladjuk a munkaerőnket, a földjeink 
termőképességét annak, aki ezért a legtöbbet fizeti, s a bevé-
telből megvesszük, amire szükségünk van. És senki észre 
nem veszi, milyen csapdát rejt e gondolkodás. Az emberek-
nek elsősorban egészséges ételre, másrészről egészséges 
tájra volna szüksége. Az étel, maga az élet: amit eszel, azzá 
leszel, a táj ennek az életnek a tere. Amitől az iparszerű me-
zőgazdaság, az élelemtermelés megszűnés megfoszt bennün-
ket, maga az élet, s az élettér. S a kör ezen a ponton bezárul. 
Akinek van szeme, láthatja, hová jutunk: láthatjuk, mit pusz-
títunk el, mit áldozunk fel, s lassan körvonalazódni kezd, 
milyen lelki, és testi sérüléseket szenvedünk el e barbár fo-
lyamat során. Innen nézve válnak érthetővé Konrad Lorenz 
szavai:  

„Amikor a civilizált emberiség az őt körülvevő és éltető 
természetet vandálmódon elpusztítja, ökológiai összeomlás-
sal fenyegeti önmagát. Amikor ezt gazdaságilag is megérzi, 
valószínűleg felismeri hibáját, de megeshet, hogy akkor már 
késő lesz. Sajnos azonban azt fogja utoljára észrevenni, hogy 
ennek a barbár folyamatnak a során milyen lelki sérüléseket 
szenved. Az élő természettől való általános és gyors elidege-
nedés nagyban felelős a civilizált ember esztétikai és erkölcsi 
eldurvulásáért. Miért is érezne a felnövekvő ember tiszteletet 
bármi iránt, ha minden, amit maga körül lát emberi mű, 
mégpedig nagyon is silány és ocsmány emberi mű.”  

 
 

GROMON ANDRÁS 
A KULCS JÉZUS ÉLETÉHEZ 

 
„Megkeresztelkedése”, helyesebben alámeríttetése Ke-

resztelő János által a Jordánban (Mk 1,9-11; Mt 3,13–17; Lk 
3,21-22): ez a központi jelentőségű esemény Jézus életé-
ben. Önmagában véve nehezen értelmezhető esemény, tar-
talmát és jelentőségét illetően egyaránt; előzményeivel és 
következményeivel együtt azonban kölcsönösen feltételezik, 
és egyúttal magyarázzák egymást. 

E központi eseménynek két fő előzményét kell megemlí-
tenünk. 

Az egyik: Keresztelő János igehirdetése. Ha ez nem tör-
tént volna meg, és ha nem az lett volna a tartalma, ami, ak-
kor talán sosem következett volna be Jézus „megkeresztel-
kedése” (s még merészebb feltételezéssel: talán maga a „Jé-
zus-esemény” sem). János igehirdetésének tartalmát így 
lehetne röviden összefoglalni: Isten igazságos bíró, akinek 
fogytán a türelme; hamarosan eljön rendet csinálni: a jókat 
„csűrébe gyűjti”, a gonoszokat „olthatatlan tűzbe veti”; csak 
az menekülhet meg, aki megvallja bűneit, alámerítkezik nála 
a Jordánban, és „jó gyümölcsöket terem”; tétovázásra nincs 
idő, „a fejsze már a fák gyökerére tétetett”... 

A másik: Jézus istenkeresése. Hajlandó volt mintegy 150 
kilométert gyalogolni, hogy meghallgathasson egy híres 
prédikátort; vagyis szerény volt, kész volt tanulni. Elhitte, 
amit János a haragos bíróról tanított. Különben miért vágya-
kozott volna az alámerítésre, és ezzel arra, hogy megszaba-
duljon bűneitől és a fenyegető rettenetes büntetéstől? – Per-
sze buzgó keresztények ezt már az első-második generáció-
ban lehetetlennek tartották, ki is javították szépen a (szá-
munkra elérhető legősibb) Márk-szöveget, mint Máté is az 
idézett szakaszban. Ha valóban úgy történt volna, ahogy 
Máté leírja, akkor ez azt jelentené, hogy Jézus hazugsággal 
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kezdte volna működését, azaz úgy tett volna, mintha 
szüksége lett volna az alámerítésre, holott nem volt. 

E két tevékenység, irányultság, törekvés találkozásá-
ból jött létre aztán a szóban forgó, központi jelentőségű 
esemény, amelyet most szemügyre akarunk venni, s 
amelynek lényege nem az, ami Jézussal, hanem ami 
Jézusban történt (s amit később elmesélhetett bizalmas 
tanítványainak, például Péternek, aki továbbadhatta 
Márknak...). 

Mi is történt akkor és ott a Jordánban? 
János alámerítette Jézust a vízbe, amely így ellepte 

őt. Talán túlságosan is erőteljesen merítette bele, ösztö-
nösen megérezve esetleg, hogy Jézusban a bűnbánat 
valódi készsége mellett némi kétely is munkál: Valóban 
Istennek tetszővé tesz-e az alámerítés? Mindenesetre 
Jézus talán közel járt a fulladáshoz – fizikailag, vagy 
gondolatilag. 

Azután kiemelkedett a vízből, és végre ismét tudott lé-
legezni. Összesen ennyi, ami eseményszerűen történt, 
ami Jézussal történt; a lényeg az, ami ezután (vagy ezzel 
egyidejűleg) történt Jézusban: 

Először is, hogy „megnyílt az ég”. Nem kell fizikai, 
vagy valami ködös-misztikus jelenségre gondolni. Az 
ókori elképzelés szerint az eget hétszeres kristályburok 
választja el a földtől, magyarán: Isten és az ember között 
válaszfal van. Ez a válaszfal omlott le Jézusban: a távoli 
Isten, aki után keresésében tapogatózott, egyszeriben 
közelivé, sőt jelenvalóvá lett, mégpedig magában ebben 
a tapasztalatban, „élményben”: „Nem igaz, hogy Isten el 
akarja pusztítani a bűnösöket; Isten nem akarta, nem 
akarja, hogy megfulladjak; Isten azt akarja, hogy éljek, 
hogy mindenki éljen: adja nekem és mindenkinek adja a 
levegőt, a teremtő, életet adó lélegzetet, a Pneumát...” A 
harmadik személyű Isten (Ő) itt második személyű (Te) 
lett: személyes valóság. (Máté e tekintetben is „kijavítja” 
Márkot, „Te vagy az én szeretett fiam” helyett „Ez az én 
szeretett fiam”-ot írván.) 

Azután „látta...”  Mit látott? Ha alaposan megnézzük 
a szöveget, akkor azt kell mondanunk: semmit. Nem 
látta Istent, nem látott mennyei trónt, angyalokat, szerá-
fokat, túlvilági  életképeket... Azt „látta” csak, hogy „a 
Lélek leszáll (lejön)”. De mi ez a „Lélek”? Hiszen az 
eredetinek tekinthető Márk-szövegben nincs ott, hogy 
„Isten Lelke” vagy a „Szent Lélek”, csak annyi: a 
Pneuma. Ez a kifejezés viszont a Teremtés könyvének 
első lapjait idézi föl, nevezetesen amikor azt olvassuk, 
hogy „Isten belelehelte Ádámba a Pneumát” (1Móz 2,7). 
A Pneuma ennek alapján a Teremtő életereje, „lélegze-
te”, „lehelete”, amely „ott lebegett a vizek fölött” (1Móz 
1,2); ahogy a 104. zsoltár (30. v.) is mondja: „Kiküldöd 
lélegzetedet, hogy élőlényeket teremts, és megújítsd a 
föld színét.” Ezt az isteni Lélegzetet, Pneumát és annak 
„leszállását” azonban Jézus nem láthatta, hanem csak 
tapasztalhatta, érezhette. Hogyan? Egyszerűen azzal, 
hogy felmerülve a vízből, ismét tudott lélegezni: beszív-
hatta az életadó, teremtő levegőt! Tapasztalhatta, hogy 
beléhatol a Pneuma, mint egykor Ádámba (Mk: eisz 
auton, amit Máté és Lukács evangélista megint „kijavít”: 
ep`auton, rászáll)! Mégpedig „galambként” (nem pedig 
„galamb képében”, „galambhoz hasonló testi alakban”), 
azaz enyhén, szelíden, békésen, mint az a galamb, ame-

lyik az életet jelképező olajágat vitte el Noénak a vízözön 
után (1Móz 8,11) – vagyis nem viharosan, vadul, pusztítóan, 
ahogy János prédikálta. 

Jézus tehát fizikailag nem látott semmit (Keresztelő János 
még kevésbé), ami azért egy „prófétai elhívás” történetében 
mégiscsak furcsa (vö. Izajás vagy Ezekiel meghívásának 
történetével). A „látta” azt jelenti: meglátta, fölismerte, rá-
döbbent, megvilágosodott számára. Micsoda? Az, hogy nincs 
válaszfal Isten és ember között (legalábbis abban az értelem-
ben, hogy Isten nem veszi körül magát válaszfallal), Isten 
közel van, jelen van, továbbá hogy Isten nem olyan, ami-
lyennek János hirdette: nem akarja elpusztítani a bűnösöket 
(sem), mert Ő az Élet és a Szeretet Istene. 

Ezt „hallotta”  is Jézus: „Te vagy az én szeretett fiam, 
akiben kedvem telik.” Hogyan hallotta? Fizikai hallással? 
Héberül? Arámul? Nem, hanem „a szív hallásával”. A szív 
bizonyosságának „hangját” hallotta, mint a csecsemő: „Ez az 
én Anyukám, aki nagyon kedvel engem és gondoskodik 
rólam!” – Ez minden. És ez tényleg minden! Tehát ahogy 
semmi prófétait nem látott, úgy semmi prófétait nem is hal-
lott: szó sincs semmiféle felhatalmazásról vagy küldésről, 
hogy ezt vagy azt hirdesse vagy tegye! (Később szabadon 
dönt majd arról, hogy mit fog tenni, vö. Mt 11,27d.) 

Lássuk ezek után az esemény következményeit, azokat a 
következményeket, amelyek Jézus minden későbbit megha-
tározó istenélményéből fakadtak. 

Mielőtt azonban ezeket számba vennénk, vessünk egy 
pillantást az eseményt és a következményeket összekötő 
kapocsra, azaz a pusztai számvetésre, hagyományos nevén 
Jézus megkísértésére (Mk 1,12-13; Mt 4,1-11; Lk 4,1-12). 
Jézus nem volt „habókos”, mielőtt Jánoshoz ment, és sors-
fordító élménye után sem vált (vallási) rajongóvá: megma-
radt normális embernek. Ennek jele az is, hogy „nem bízta el 
magát”, nem gondolta, hogy elmúlt a kérdések ideje, és már 
csak a kinyilatkoztatásnak van helye. Ellenkezőleg. Kiment a 
pusztába (az Istennel találkozás „hagyományos” helyére), 
mérlegre tette önmagát, mérlegre tette az élményét: Valóban 
átélte-e mindazt, amit, vagy csak hallucinált? Azonosul-e 
azzal, amit tapasztalt, vagy elveti? Ha azonosul, mi követke-
zik abból? 

Lássuk most már valóban a következményeket! 
Feltétlen gyermeki bizalom Istenben. Ahogy a csecsemő 

bízik anyjában. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy ebben fog-
lalta össze üzenetét, amikor nyilvánosan fellépett (Mk 1,15: 
„Bízzatok...” – nem pedig a megszokott téves fordításban: 
„Higgyetek…”), és később is folytonosan erre biztatott (pél-
dabeszéd a mezők liliomairól, gyógyítások: Kicsiny bizal-
múak... Bízzatok...). Ez volt az ő válasza, ha úgy tetszik: 
viszontajándéka Isten szerető megnyilatkozására. Ez a feltét-
len bizalom az Újszövetség nyelvén: pisztisz, közismert, de 
sajnos nagyon rossz fordításban: a „hit”, amellyel tehát nem 
Isten ajándékozza meg az embert, hanem az ember ajándé-
kozhatja meg Istent (hiszen a bizalom a saját döntésükből 
fakadó odafordulás, saját döntésünket pedig Isten nem aján-
dékozhatja nekünk: ez abszurd ellentmondás lenne...). 

A jó hír hirdetése (az elveszetteknek). Isten nem 
kényszerítette erre, még csak megbízást sem adott neki rá! 
Jézus érezte úgy: Isten jóságáról bizonyságot kell tennie az 
emberek számára (akik tévedésben élnek: Istent korrekt, 
haragos bírónak tartják és félnek tőle), és szabadon úgy dön-
tött, meg is teszi (Mt 11,27d). Ez lett élete egyik fő mozgató-
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ja és egyúttal tartalma is: hirdetni az Isten jóságáról szó-
ló igét (és az ebből fakadó következtetéseket). 

Másokért odaáldozott élet. Jézus nemcsak beszélt: 
föllépésétől kezdve megszűnt létezni önmaga számára, 
nem voltak többé magán-ügyei és nem volt többé ma-
gán-élete; ön-zetlen, csak másokért élő emberré vált: 
élete szemléltető ábra volt a tanításához; ez a szemlélte-
tés, Isten jóságának cselekedetekkel való bemutatása, 
„bizonyítása” lett életének másik fő mozgatója és egyút-
tal tartalma. 

Gyermekien könnyed, gond-talan életstílus. Csak né-
hány példa: a megélhetés miatti gond elvetése (Mt 6,25-
33), a betegséggel kapcsolatos szorongások feloldódása 
(Mk 5,35), a természeti csapásoktól való félelem elveté-
se (Mk 4,35-40), a vallási előírások szabad kezelése (Mk 
2,18-19), az emberektől való félelem legyőzése (Lk 
12,6-7), a halálfélelem feloldása (Lk 7,11-17; Jn 11,38-
44). Mindez azt mutatja: Jézus megszabadult a „Jaj, mi 
lesz, ha...?” görcsétől. 

Maximális követelmények: Legyetek tökéletesek (= 
egészek, teljesek), mint mennyei Atyátok (Mt 5,48), 
szeressetek úgy, mint Isten (Lk 15,11-32: a tékozló fiú 
története), még ellenségeiteket is (Mt 5,44-45)! Termé-
szetesen számtalan konkrét eseten, pl. az adópénz kap-
csán (Mk 12,17) mutatta meg, mit jelent ez a „maxima-
lizmus”. 

Alámerülés a szenvedésbe. Kiteszi magát a meg nem 
értésnek, a fizikai és szellemi otthontalanságnak, az ül-
döztetésnek, a közvetlen életveszélynek, s végül önként 
belemerül a kínszenvedésbe, amelyet teljes elhagyatott-
ság kísér. 

A Jordánban, alámerítésekor szerzett istentapasztalat 
nélkül mindezek nem lettek volna lehetségesek, és meg-
fordítva: mindezek magyarázzák meg, bontják ki, mi is 
történt tulajdonképpen a Jordánban. 

Persze lehet, hogy egy effajta élményt nem is lenne 
szabad analizálni („szétszedni”), és ezzel talán tönkre-
tenni, megsemmisíteni, mint ahogy nincs értelme anali-
zálni Mona Lisa mosolyát vagy egy szerelmi vallomást 
(hiszen mi más volt Isten szava: „Te vagy az én szeretett 
[régi fordításokban: szerelmes] fiam...”, illetve Jézusnak 
erre egész életével adott válasza?).  

Annál is kevésbé, mivel azt, hogy mi történt volta-
képpen a Jordánban, úgyis csak az fogja érteni a szó 
igazi értelmében, aki ugyanazt átélte (mint azt az ér-
zést, amely arra a mosolyra ihlette Mona Lisát, mint egy 
szerelmet és szerelmi vallomást). Hogy ezt kisebb vagy 
nagyobb intenzitással átélje, arra lehetősége és esélye is 
van bárkinek – aki ugyanolyan szerényen keresi Istent, 
mint Jézus, aki ugyanúgy egy lapra tesz föl mindent, 
mint Jézus, és aki ugyanúgy mindenre elszánt, mint Jé-
zus. Az ilyen emberrel bármikor megeshet, hogy meg-
nyílik neki az ég... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEV TOLSZTOJ 
 

 
 

A VÁLSÁG OKA 
A válságos átalakulás oka ma is, mint minden elmúlt és 

minden jövő forradalom oka, vallásos természetű. Az ember 
megszokta, hogy valláson a látható világ fölé elgondolt, bi-
zonyos rejtelmes képzeteket értsen, vagy talán sajátos szoká-
sokat, kultuszt, amely az emberben az erőket ébren tartja, 
gondolatokat, amelyek az embert megvigasztalják, bátorít-
ják, esetleg a világ keletkezésére vonatkozó magyarázatokat, 
erkölcsi életelveket, amelyeket isteni parancs szentesített. Az 
igazi vallás azonban mindenekelőtt nem más, mint a legma-
gasabb, minden élő emberben közös és egyenlő törvény 
megnyilatkozása.  

A kereszténység előtt a különböző népeknél magasabb, 
az egész emberiségre kiterjedő vallásos törvény élt. Ez a 
törvény azt hirdette, hogy az embernek, ha boldog akar lenni, 
nem szabad önmagáért élni, hanem az egész emberiségért. 
Ez a kölcsönös szolgálat törvénye, amit Lao-ce, Kungfu-ce, 
Ézsaiás, Buddha és a stoa hirdetett. Voltak, akik ezt az igaz-
ságot megértették és a törvény nagy és jó hatását felismerték. 
A fennálló életrend azonban, amelynek alapja nem a kölcsö-
nös szolgálat, hanem a hatalom volt, minden berendezkedést 
annyira át- és áthatott, hogyha néhányan a kölcsönös szolgá-
lat törvényének jó hatását felismerték is, továbbra is az erő-
szak törvénye alatt éltek. Ez utóbbit a fenyegetés és megtor-
lás szükségességével igazolták. Számukra úgy tűnt, hogy a 
rossz megfenyegetése és megtorlása nélkül a rosszal közös-
ségben élni lehetetlen. A társadalom egy része a rend fenn-
tartásának és az embereknek a törvény szavával való megja-
vításának feladatát vállalta, vagyis a hatalmat és az erőszakot 
alkalmazta. Ezek parancsoltak, a többiek engedelmeskedtek. 
A parancsolók azonban éppen a hatalom gyakorlása követ-
keztében megromlottak, s ez nem is történhetett másként. 
Mivel pedig megromlottak, nemhogy a többi embert nem 
javították meg, hanem saját romlottságukkal mindenkit meg-
fertőztek. Az engedelmeskedőket viszont a hatalom és az 
erőszak, a hatalmasok utánzása és a szolgai meghódolás 
rontotta meg. Ezerkilencszáz évvel ezelőtt aztán megjelent a 
kereszténység. A kereszténység a kölcsönös szolgálat törvé-
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nyét újult erővel megszilárdította és azokat az okokat, 
amiért a törvényt nem lehetett beteljesíteni, feltárta.  

A keresztény tanítás világossággal kimondta, hogy 
ennek oka a törvény hamis értelmezése volt, amely hitt 
az erőszakos megtorlás szükségességében. Kijelentette, 
hogy: ez pedig törvénytelen. A megtorlás minden feltétel 
nélkül rossz. Különböző oldalakról megmutatta, hogy az 
emberiség legnagyobb nyavalyája miképpen származik 
éppen az erőszakos hatalom gyakorlásából, amelyet 
általában a másik emberen végrehajtott megtorlás ürü-
gye alatt űznek. A keresztény tanítás a megtorlásnak 
nemcsak igazságtalan, hanem káros voltát is bebizonyí-
totta. Kifejtette, hogy az erőszakos hatalom nyomása 
alól való megszabadulás egyetlen módja, ha azt az em-
ber türelemmel és ellenállás nélkül elviseli. "Megmon-
datott a régieknek: szemet szemért, fogat fogért. Én pe-
dig azt mondom nektek, hogy ne álljatok ellene a rossz-
nak; ha valaki megüti jobb arcodat, tartsd oda neki a 
balt."  

A tanítás azt mondja: ha az ember más ember bírája-
ként, aki erőszakot alkalmazott, ismét erőszakot alkal-
maz, akkor nincs többé megállás, mert akkor az erősza-
kot folytatólagosan alkalmazni fogják. Az erőszak meg-
szüntetéséhez szükséges, hogy egyetlen ember se alkal-
mazzon többé erőszakot semmiféle körülmények között, 
de legkevésbé a szokásos megtorlás ürügye alatt.  

Ez a tanítás azt az egyszerű és magától értetődő igaz-
ságot erősíti meg, hogy a rosszat nem lehet rosszal el-
pusztítani. Az erőszak gonoszságának csökkentésére az 
egyetlen módszer, ha mindennemű erőszaktól tartózko-
dunk.  

A szavak világosak és határozottak. A megtorlás 
igazságosságáról szóló hamis eszme, amely az emberi 
élet feltételeinek egyik legfontosabbja lett, olyan mély 
gyökeret vert és a keresztény tanítás felől oly sok ember 
volt tudatlanságban, vagy pedig oly sokan ismerték azt 
meghamisított alakjában, hogy azok a népek, amelyek a 
kereszténységet felvették, az erőszak alkalmazását to-
vább folytatták. Az emberiség vezetői a keresztény vi-
lágban azt hirdették, hogy a kölcsönös szolgálat tanítását 
a lázadás tilalma nélkül is föl lehet venni: nem látták, 
hogy az egész tanításnak ez a kulcsa. A kölcsönös segít-
ség törvényét a lázadás tilalma nélkül elfogadni éppen 
olyan, mint alapépítmény nélkül kupolát emelni.  

A keresztények, akik azt hiszik, hogy a lázadás tilal-
ma nélkül életüket be tudják rendezni és olyan életet 
tudnak élni, amely a pogányokénál különb, nemcsak 
folytatják azt, amit a nem keresztény népek tettek, ha-
nem ennél sokkal rosszabbat követnek el: egyre jobban 
és jobban eltávolodnak a keresztény élettől. A keresz-
ténység lényege éppen azért, mert tökéletlenül vették fel, 
egyre jobban elrejtőzött. A keresztény népek végtére is 
eljutottak abba a helyzetbe, amelyben ma vannak, hogy 
egymással ellenséges hadseregekké züllöttek, amelyben 
minden erejüket az egymás elleni fegyverkezésre fordít-
ják és bármely pillanatban készek egymást szétmarcan-
golni. Igen, addig züllöttek, hogy nemcsak egymás ellen 
fegyverkeznek, hanem egymás ellen olyan nem keresz-
tény népeket is fölfegyvereznek, amelyek gyűlölik a 
keresztény népeket és fellázadnak ellenük. Így jutottak a 
keresztény népek odáig, hogy életükkel nemcsak a ke-

reszténységet, hanem minden magasabb törvényt is tökélete-
sen megtagadtak. A kölcsönös segítségnek és a lázadás ti-
lalmának legfelsőbb törvényei feledésbe merültek - ez a mai 
válságos átalakulás okai közül a legfontosabb.  

A lázadás tilalma  
De az, hogy a keresztény tanítás a rossznak rosszal való 

megtorlását és bosszúját értelmetlennek és kártékonynak 
mondja, mert a rosszat csak növeli, nem elég. Azt is megmu-
tatta, hogy a rossz ellen való erőszakos lázadás tilalma, az 
erőszaknak harc és ellenállás nélküli elviselése a szabadság 
elérésének egyetlen módja. A szabadság pedig az, amire az 
ember született. A kereszténység megmutatta, ha az ember 
fölveszi a harcot az erőszakkal, önmagát fosztja meg szabad-
ságától. Mert ha önmagát feljogosítva érzi az erőszakos tett-
re, ezzel elismeri másnak az ő ellene elkövetendő erőszak 
jogát is. Az erőszak, amely ellen küzd, őt is legyőzheti. De 
ha győz is, mivel a külső harc területére lépett, mindig abban 
a veszélyben forog, hogy elkövetkezik az idő, amikor egy-
szer csak alul marad.  

Csak az az ember lehet szabad, aki céljául a legmagasabb, 
az egész emberiséggel azonos és közös törvény betöltését 
tűzi ki. Ennek teljesítése elé akadály nem is gördülhet. A 
keresztény tanítás megmutatta, hogy az erőszak csökkenté-
sének és a tökéletes szabadság elérésének egyetlen módja ez: 
az ember adja meg magát és harc nélkül viseljen el minden 
erőszakot, bármilyen legyen az.  

A kereszténység természetesen az ember szabadságát hir-
deti olyan magától értetődő előfeltételek alatt, hogy az ember 
egész jelentőségükben megtartja a legmagasabb törvényeket. 
Aki ezt egész súlyában megérti és a törvényt megfogadja, az 
felszabadult. Az emberi erőszakot megadással elviselik, de 
az embereknek nem engedelmeskednek olyan dolgokban, 
amelyek ellentmondanak a legmagasabb törvényeknek. Így 
éltek az első keresztények, mert kevesen voltak és pogányok 
között laktak. A kormányzatnak olyan dolgokban megtagad-
ták az engedelmességet, amelyek a legmagasabb törvénynek, 
amit Isten törvényének neveztek, ellentmondottak. Üldözték 
őket és kivégezték őket, de az embernek nem engedelmes-
kedtek és szabadok voltak.  

Amikor azonban egész népek, amelyek addig az erőszak-
ra alapított és erőszakkal fenntartott állam rendjében éltek, a 
külsőséges megkeresztelkedés révén keresztények lettek, 
teljesen megváltozott a kereszténység magatartása a hata-
lommal szemben. A kormányzat a neki behódolt papságon 
keresztül azt kezdte hirdetni, hogy az erőszak és a gyilkosság 
megengedett, ha az igazság nevében való megtorlás, sőt ez-
zel az ember a szegényeken és elnyomottakon segít. A kor-
mányzat az alattvalókkal a hűségesküt is letétette. Az ember 
nemsokára szégyennek kezdte tartani, ha az erőszakot harc 
nélkül kellett elviselnie; legszentebb kötelességének érezte, 
hogy magát a kormányhatalom alá vesse. Így lett belőle 
szolga. És mivel ebben a szellemben nevelkedett, szolgasá-
gát nem szégyellte, hanem kormányzatának hatalmára olyan 
büszke lett, mint amilyen büszke csak olyan szolga lehet, aki 
henceg urának nagyságával.  

A kereszténységnek ehhez az eltorzulásához az újabb 
időkben más hazugság is került s ez a keresztény népeken a 
szolgák bilincsét még szorosabbra vonta. Ez a hazugság az, 
hogy agyafúrt választási rendszer segítségével és a kormány-
zat embereinek kiküldésével a népeket rábeszélte, s a nép 
megválasztott valakit, aki a népet majd a kormányzatban 
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képviseli, s általa a nép maga is a kormányzat részesévé 
válik. Így aztán, úgymond, az, aki a kormányzatnak en-
gedelmeskedik, önmagának engedelmeskedik, s így 
tulajdonképpen szabad. A csalás elméletileg is, gyakor-
latilag is eléggé átlátszó - gondolná az ember. Hiszen 
akár a népképviseleti rendszerben, akár az általános vá-
lasztójoggal a nép saját akaratát nem tudja kifejezésre 
juttatni. Nem tudja először is azért, mert sok milliónyi 
népnek általános és közös akarata egyáltalában nincsen, 
de nem is lehet; másodszor pedig, mert ha ilyen közös 
akarat lenne is, azt soha szavazattöbbséggel érvényre 
juttatni nem lehet.  

Arról egyáltalában nem is kívánok beszélni, hogy a 
nép által választott képviselők, akik a kormányzatban 
részt vesznek, rendelkezéseiket nem a nép javára tekin-
tettel hozzák és a népet nem a választók szellemében 
kormányozzák. A képviselőket csaknem kizárólag az a 
szempont vezeti, hogy megtartsák hatalmukat a pártok 
küzdelmében. Minderről nem kívánok beszélni. De nem 
kívánok beszélni arról a veszedelmes hatásról sem, ame-
lyet ez a csalás hazugságaival, a nép elbutításával, vagy 
megvásárolhatóságával idéz. A csalás különösen azért 
veszedelmes, mert a népet elégedetté teszi a szolgaság-
gal. Mindenki, aki ebbe beugrik, azon az elégedettség is 
erőt vesz. Azok, akik felülnek a csalásnak és azt képze-
lik: ha a kormányzatnak engedelmeskednek, önmaguk-
nak engedelmeskednek, sohasem fognak már az emberi 
hatalmi szónak ellenállni tudni. Még akkor sem, ha az 
személyes ízlésükkel vagy érdekükkel vagy vágyaikkal 
vagy akár a legmagasabb szellemi törvénnyel és lelkiis-
meretükkel ellenkezik. Ha a látszat szerint a nép önkor-
mányzattal rendelkezik is, a kormányzat tettei és intéz-
kedései éppoly kevéssé a nép akaratából történnek, 
mintha az állam rendjébe önkényuralom lenne. Az em-
ber olyan börtönbe zárt fogolyhoz hasonlít, aki azt hiszi, 
hogy szabad, mert jogában áll a börtönőrök választásá-
nál leadni szavazatát.  

Az önkényuralommal kormányzott Dahomey állam 
alattvalója tökéletesen szabad lehet, ha az állam erősza-
koskodásának, amelyet nem fogad el, magát önként alá-
veti; az alkotmányos állam alattvalója viszont mindig 
szolga, mert abban a hiszemben él, hogy a kormányzás-
ban részt vesz, vagy bármikor, amikor akar, részt vehet-
ne, mert az ellene elkövetett erőszak törvényességét 
elismeri és az erőszaknak minden intézkedését elfogadja.  

Az alkotmányos államban az emberek azt képzelik, 
hogy szabadok, s éppen e hit következtében vesztik el 
még halvány sejtelmét is annak, hogy mi a szabadság. A 
nép azt hiszi, hogy önmagát felszabadította, közben a 
kormányzattal szemben egyre szolgaibb és szolgaibb 
lesz. A népek folytonosan növekvő szolgaságát semmi 
sem igazolja inkább, mint az álszocialisztikus elméletek 
sikere és térhódítása, vagyis: a népek a szolgaságban 
egyre mélyebben merülnek el.  

 
 
 
 
 
 
 

DRYP 
 

MIR ŐL MI JUT AZ ESZEMBE…  
A nyárutói kánikulában  
Amikor sziklakeménységűre száradt a talaj a kertben, 

bizony meg kellett küzdeni még a burgonya felszedésével 
is. A közélet szereplői nyaralni mentek. A balatoni nya-
raltatók is igyekeztek pótolni az esős nyár veszteségeit 
ebben az augusztusi, szeptemberi kánikulában. Volt ahol 
kikelt a repce, volt ahol el sem vetették – felénk a kertben 
csak ütvefúróval lehetett volna valamiféle magágyat ké-
szíteni. Igaz csupán az őszi fokhagymának szándékoztam 
előkészíteni a helyét, de hamar be kellett látnom, hogy 
várni kell egy kis csapadék segítségére. A környék szőlői 
viszont együtt örülnek a gazdájukkal a sok napsütésnek. 
Valójában így kora őszre érett be a hírvilág uborkasze-
zonja. Hogy a kertben mi érett be, arról pedig az alábbi-
akban fogok beszámolni.      

A nyári csapadékos napoknak legjobban a gyomok örül-
tek. A paradicsomvész gombái sem tétlenkedtek, kezdték 
leszárítani a leveleket a bogyók körül. Később hiába jött 
vissza a száraz, meleg nyár, a paradicsomon már nem tudott 
segíteni.  

Az esős napok szünetében gyorsan felszedtem a hagymát. 
Így is bizonyára több vizet vettek fel, mint amennyivel a 
télen még jól bírják a tárolást. Azután visszatért a száraz 
meleg, a hagymák pedig lapos ládákban napoztak, míg telje-
sen le nem száradt a csöves levelük. 

 
Felső, kissé 

sárosra száradt 
burok levelei-
ket pedig 
gyorsan leve-
tették. Mert-
hogy a hagyma 
valójában egy 
nagyra nőtt 
rügy – írja a 
tankönyv – 
ami az egyszi-

kűek egyes családjának jellemző szármódosulata. A tervezett 
betakarítása előtt néhány héttel már nem is tanácsos öntözni, 
hogy a száradó szára szépen behúzódjék a nyaki részbe. 
Vannak vidékek, ahol az érés gyorsítását még a levelek tapo-
sásával is siettetik. Ilyenkor valóban úgy fest a hagymaföld, 
mintha 
állatok 
hempe-
regtek 
volna 
benne. 
Nálunk 
is ha-
sonló 
látvány 
volt 
taposás 
nélkül, 
amikor 
megérkezett a tartós esős időszak. Maradt hát a levélszárító 
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napoztatás. A konyhában az elsőként felszelt hagymákon 
látszott is mintha használt volna ez a kúra. A páncélosra 
száradt burok levelek alatt  roppanós egészségesek ma-
radtak a lepellevelek. 

A burgonyát már majdnem csákánnyal kellett fel-
szedni, addigra annyira kiszáradt s felkeményedett még 
a laposra ázott bakhát is felettük. A permetlevet  nem 
látott sorok ellenálltak a levélbetegségeknek, rágásnyo-
mokat is csak a gumókon találtam. A burgonyagumó is 
egy módosult hajtás valójában, amelynek két vége jelen-
tősen eltér egymástól. Az egyik végén gyülekeznek a 
rügyek, míg a másik végén – amit sztólós-nak neveznek 
– kevesebb rügyet találunk. Ennek még kórtani szem-
pontból is jelentősége van, ugyanis ezt a végét jobban 
kedvelik a kórokozók. Ennek tudatában nézegettem a 
kiásott, már parásodó héjú gumókat, némelyiken még a 
rágáspróbálkozások nyomát is befoltozta a héj. Arra 
készültem, hogy a levélszáron is rügyes gumókat nevelt 
bokrok alatt kisebb s kevesebb gumót fogok találni, hi-
szen ez a léggumó-tünet valamilyen kórság következ-
ménye. Ennek ellenére annak a két léggumós bokornak 
semmivel sem maradt el a termése társaitól, se a gumók 
méretében, se a gumók darabszámában. Ilyenkor szokták 
azt mondani, hogy valószínűleg a krumpli nem olvasta a 
tankönyvet – persze az is lehet, hogy a tankönyvíró ma-
radt le a krumplitól.  

Amennyire jó év volt felénk a burgonyára, annyira 

nem kedvezett a paradicsomnak. A termés felét a vész 
takarította be. Még a szép gerezdes ígéretű egészséges 
bogyók is tréfás formákat vettek fel.  

Ezergerezdes megjelenésükkel leptek meg ugyanazon 
tőről szedett sima kugligolyó forma testvérei mellett. A 
paprika viszont sok szép bogyót hozott a szomszédos 
parcellában. Be is értek üvegesen fénylő formára. Hogy 
miért fontos ez? Mert csak az ilyen szépen beérett papri-
kából lehet jó savanyúságot készíteni. Tavaly kármentés 
címén eltettük üvegbe a vékony húsú paprikákat is – 
keserű tapasztalat volt idén a kóstolójuk. 
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A Levéltári Szemlében közzétett nekrológok a magyar levél-
tárügy meghatározó személyiségeinek állítanak emléket. 
Lénárd Ödön nem volt levéltáros, de életének egy meghatá-
rozó szakaszában szorosan kötődött a levéltárakhoz. Amikor 
a rendszerváltozás idején ez lehetővé vált számára, naponta 
megjelent a Belügyminisztérium Történeti Irattárában, a 
Politikatörténeti Intézet Levéltárában, a Magyar Országos 
Levéltárban, Budapest Főváros Levéltárában, az esztergomi 
Prímási Levéltárban, a Magyar Piarista Rendtartomány Köz-
ponti Levéltárában és 1997 óta a Történeti Hivatalban. Han-
gyaszorgalommal gyűjtötte, jegyzetelte, másolta/másoltatta 
kezdetben csak az őt érintő, később a magyar katolikus egy-
ház 1945 utáni történelmére vonatkozó iratokat. 
Budapesten született 1911. szeptember 11-én. A piaristák 
kecskeméti gimnáziumában érettségizett. 1926-ban belépett 
a piarista rendbe, 1929-ben egyszerű, 1933-ban ünnepélyes 
szerzetesi fogadalmat tett, közben 1931 és 1936 között Bu-
dapesten teológiát, latint és történelmet hallgatott az egyete-
men. Kosáry Domokossal együtt Szekfű Gyula közvetlen 
diákköréhez tartozott. A neves professzor Lénárd Ödönt a 
tudományos pályára méltónak találta, és megpróbálta kikérni 
rendjétől, de a piaristák azzal érveltek, hogy nem tudósokra, 
hanem tanárokra van szükségük. 1936-ban Grősz József 
püspök szentelte pappá. Az egyetem után 1937-ben gyakorló 
tanárként működött Budapesten és Kecskeméten, majd 1938 
és 1945 között a szegedi piarista gimnáziumban tanított, 
1939-től igazgatóhelyettesi pozíciót töltött be. 1946-tól az 
Actio Catholica kulturális titkára volt Budapesten, 1947-től 
pedig szociológiát tanított a rendi képzőben (Kalazantinum). 
Az AC-nál feladatai közé tartozott az iskolák államosítása 
elleni katolikus mozgalom ügyeinek intézése, a Katolikus 
Szülők Vallásos Szövetségével és Mindszenty József eszter-
gomi érsekkel való kapcsolattartás.  
1948. június 17-én letartóztatták és izgatás vádjával hat évi 
börtönre ítélték (BFL XXV. 1. 3008/1948; 3073/1948; 
16680/1949). A Gyűjtőfogházban és a váci börtönben rabos-
kodott, 1953. augusztus 1-én amnesztiával szabadult. Mivel 
az államesküt nem tette le, egyházi beosztást nem kaphatott. 
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Triciklis kifutóként dolgozott az Óbudai Cipőjavító Szö-
vetkezetnél, majd annak megszűnése után, 1961-től víz-
óra-leolvasó. 1961-ben a kádári kommunizmus egyház-
politikai lépéseként több száz katolikus papot és hívőt 
tartóztatott le az államvédelem. Lénárd Ödön ismét bör-
tönbe került (BFL XXV. 60. e. 025/1961; 044/1962), 
Márianosztrán és Sátoraljaújhelyen őrizték, 1963-ban 
ismét amnesztiával szabadult. Független adminisztrátor-
ként dolgozott a Közgazdaságtudományi Egyetem kony-
háján. 1966 áprilisában újból letartóztatták, és novem-
berben nyolc évre ítélték (BFL XXV. 4. f. 9060/1966; 
9215/1967), a Gyűjtőfogházban raboskodott.  
A Helsinki-egyezmény hatására 1975 után jelentős eny-
hülés következett be a kelet–nyugati kapcsolatokban. 
1977. június 9-én a pápa a Vatikánban fogadta Kádár 
Jánost (az egyetlen ilyen magas színtű kapcsolatfelvétel 
a kommunizmus történetében). Kádár az MSZMP PB 
1977. június 28-i ülésén számolt be római útjáról, meg-
említve, hogy Agostino Casaroli érsek az ő közbenjárá-
sát kérte a még mindig börtönbüntetését töltő katolikus 
pap, Lénárd Ödön érdekében. A PB határozata értelmé-
ben az Állami Egyházügyi Hivatal kezdeményezte az 
Igazságügyi Minisztériumnál a kegyelmi eljárást, majd 
megpróbálták elérni a piarista rendnél, hogy Ödön atya 
hagyja el az országot. Lénárd Ödön összesen 6749 napot 
(18 és fél év) ült börtönben, többet, mint bárki más poli-
tikai fogolyként.  
1979-től előbb Budapesten, majd 1985-től Kismaroson 
vezette az illegálisan alakult ciszterci nővérek közössé-
gét. 1991-ben minden ellene hozott bírósági ítélet sem-
misnek nyilvánított a Legfelsőbb Bíróság. Majdnem 
nyolcvan évesen, csaknem 19 évnyi börtönnel a háta 
mögött, szellemileg és fizikailag frissen kezdett hozzá 
Ödön atya 1990-ben a pereivel kapcsolatos iratok felku-
tatásához. Amikor Kismaroson létrehozta a Jelenkori 
Keresztény Archivumot (1990), hatással volt rá a német 
katolikus püspöki kar által a nácizmus és a katolikus 
egyház kapcsolatainak, történetének tudományos igényű 
feltárása céljából felállított Institut für Zeitgeschichte. 
Ajánlást kért az egykori egyetemi diáktárstól, az akadé-
mia akkori elnökétől, Kosáry Domokostól, és egykori 
szegedi tanítványától, Paskai László bíborostól. Részben 
megnyíltak előtte az addig zárt irattárak. Még felbecsül-
ni is nehéz lenne, hogy hány ezer oldal irat tartalmaz 
Lénárd Ödönnel kapcsolatban valamilyen feljegyzést. 
Szorgalmasan gyűjtötte az adatokat, többnyire kijegyze-
telve az iratokat, mivel másolatot ekkor még csak ritkán 
kapott. Az 1995. évi levéltári törvény felszámolta az 
addigi bizonytalanságot, egyre több anyaghoz fért hozzá 
Ödön atya a levéltárakban. 1990-től haláláig gyűjtötte, 
rendszerezte az iratokat. Több alkalommal felvetette a 
főpapokhoz írt leveleiben, cikkeiben, tanulmányaiban, 
előadásaiban, hogy a katolikus egyháznak aktívan részt 
kell vállalnia saját közelmúltjának feldolgozásában, de 
legalább az iratok biztonsági gyűjtésében. Érvelése hiá-
bavalónak bizonyult, ezért 1998-ban felállította Kisma-
roson a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monos-
tor Egyháztörténeti Intézetét. Az önálló gazdálkodású, 
egyszemélyes intézetet Ödön atya halála óta a Monostor 
korábbi apátnője, Tímár Ágnes irányítja. 

Az Egyháztörténeti Intézetben található a Lénárd Ödön által 
összegyűjtött, lényegében tárgyilag rendezett 26 ifm anyag. 
A másik nagy gyűjtemény Hetényi Varga Károly végakara-
tának megfelelően került az intézet tulajdonába. A Hetényi 
Varga által évtizedek során feltöltött adatbázis és a több száz 
magnófelvételt képező oral history-anyag, valamint a hozzá-
juk tartozó fényképnegatív és csíkmásolat összes terjedelme 
17 ifm. Ödön atya — ahogy halála óta Tímár Ágnes is — 
folyamatosan rendezte az anyagot, illetve folytatta a levéltári 
kutatásokat. A magnókazettán rögzített interjúkat CD-re 
másolták, a fotóanyagot rendszerezése, beazonosítása folya-
matosan történik. Az intézet Lénárd Ödön szándékainak 
megfelelően minden visszaemlékezést, eredeti, vagy másola-
ti dokumentumot, hagyatékot befogad és gyűjt, aminek se-
gítségével archiválható és egyszer feldolgozható lesz az 
1945 utáni magyar katolikus egyháztörténelem. 
Lénárd Ödönnek hosszú életet adatott. A csaknem 19 évnyi 
rablét sem volt hiábavaló. Saját bevallása szerint emberség-
ből, Isten-szeretetből sokat tanult a cellákban. Részben a 
börtönökben születtek a cigarettapapírra írt, és csodával hatá-
ros módon kicsempészett értékes versek: Szürke habitusban 
(1950–1951); A második élet (1953–1960); Söma Izrael 
(1972–1977); Három év versei (1977–1980). — Válogatás-
kötetben: Lénárd Ödön: Rácsosztotta ég. Bp., é. n. 168 p.  
Utolsó szabadulása után szamizdatként jelent meg három 
teológiai munkája: Só. A mai keresztény egyéni gondjai. Bp., 
1981. 84 p.; Mécs. A mai keresztény közösségi gondjai. Bp., 
1982. 280 p.; Só és mécs. Bp., 1984. 253 p. 
1995-ben, 84 évesen jelent meg először Lénárd Ödön alapos 
történelmi munkája, amely kritikai módszerét, hangvételét, 
forrásgazdagságát tekintve is példaként szolgál az egyháztör-
ténészek számára. Erő az erőtlenségben. Bp., 1995. 277 p. 

 
 

LÉNÁRD ÖDÖN 
HISZEKEGY 

Ő vigyorogva a szemembe röhögött:  
nézz ki az ablakon, a rácsok között,  
mutass rá bármelyik járókelőre,  
s maholnap itt szárad előtted a bőre,  
mert lefogatom, s tanúkat állítok,  
mígnem egy kötélen kalimpálni fog,  
mert én vagyok az Úr, s nem az a Vén ott fenn, –  
s én csöndesen mondtam: Hiszek egy Istenben!  
 
Meg se hallott, úgy darálta tovább:  
hiába vártok bármilyen csodát,  
nem exhumál majd a jövendő század,  
nem neveznek el rólatok utcákat,  
a fejlődés bennünk ért el a csúcsára,  
ti meg maradtok az élet lomtára.  
Miért is jönne egy új emberalak? –  
ítélni eleveneket és holtakat!  
 
Erre dühöngve rohangált fel, s alá:  
még a börtönöd is én teszem pokollá!  
Mert mennyben, földön mindent én csinálok,  
éntőlem függ életed, halálod!  
Tudod, hányat vittem már le a pincébe?  
Golyót tarkójába, s vinnyoghat a férge!  
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Hiszel hatalmamban poklon, földön, égen? –  
Csak a menny és a föld Teremtőjében!  
 
Rám meredt, és eltorzult a szája:  
a te fajtádat: a diliház várja.  
Mert aki nem lát bennünk nagyszerűt,  
az vagy hülye, vagy elvetemült!  
Nem vergődök vele; a helyére teszem:  
az elektrosokk majd segít ezeken.  
Ti csörgősipkát kaptok, én meg nevetek, –  
s én rámosolyogtam: hiszem a Szentlelket!  
 
Most már az öklétől döngött az asztal:  
csak az marad meg, ki szolgálni akar!  
S veled még beszélni sem lehet semmiről,  
az ember bezárt ajtókon dörömböl.  
Hát meg fogsz rohadni a börtön fenekén,  
s jóddal kenjük ki a helyed, te kelevény!  
Vagy nem hiszed, hogy veled még ezt is lehet? –  
Csak hogy Krisztus meghalt, s eltemettetett!  
 
Dúlt-fújt, fujtatott: hát nem hiszel nekem?  
Akár a pápát is ide cepelem!  
Sokba kerül? De ha nekem megéri,  
Mihály arkangyal tán előlem megvédi?  
Leütve elhozza egy diplomata-kocsi,  
s vajon a hívekből marad egy maroknyi?  
Mit hiszel? Az árnak elébe ki vághat? –  
Egy katolikus Anyaszentegyházat!  
 
Hol elsápadt, hol vérbe borult arca:  
nem gondoltál még a sétaudvarra?  
Hol fél méterre a bakancsod alatt  
csontvázak feküsznek hason és hanyatt.  
A bilincs is rajtuk: ezen egyedül,  
ott a nő karja férjére feszül;  
így fúltok majd ti mind a sárba ott! –  
De Ő halottaiból feltámadott!  
 
Most aztán higgadt lett, hidegen nyugodt:  
amit nem hiszel, majd magad is megtudod!  
Mert elszámolnom, s most nyisd ki a füled,  
a csupasz bőröddel sem kell senkinek!  
Nemcsak őrséggel veszlek körös-körül,  
de gyűlöllek is feneketlenül,  
és szétmorzsollak, akár hiszed, akár nem –  
s én hiszem az örök életet, Ámen!  

 
 

TOLDI ÉVA 
ELKÉSZÜLT A SCHÖNSTATT 

CSALÁDMOZGALOM 
TURISTAHÁZA ÓBUDAVÁRON 

 
A Schönstatt Csa-

ládmozgalom hazai 
központjában, a 
veszprémi egyház-
megyei Óbudaváron 
hálaadó ünnepre 

gyűltek egybe a közösség tagjai: az átépítés és bővítés nyo-
mán átadhatták új intézményüket, azt a turistaházat, amely 
ezentúl fiataloknak biztosít szálláshelyet a kápolna és a kö-
zösségi képzőház közelében.  

A lelki épülésükre szolgáló pihenőidejüket töltő családok, 
a schönstatti fiatalok és a falubeliek közösségében hálaadó 
szentmisével kezdődött az ünnep a kápolnában. Nyiredy 
Maurus tihanyi OSB szentbeszédében arról elmélkedett, 
mennyire fontos, miként viszonyulunk Istenhez és egymás-
hoz, a szenvedéseinkhez, az élethez, a világhoz. Kiemelte: 
Istent úgy tisztelhetjük igazán, ha igyekszünk Krisztus kép-
mását magunkra ölteni, érzés- és gondolatvilágunkban hozzá 
hasonlóvá válni.  

A szertartás után az új épület előtt folytatódott az ünnep-
ség. Ther Antal, a Schönstatt Családmozgalom Családok a 
Családokért egyesületének alelnöke, az építkezés műszaki 
ellenőre köszöntötte az egybegyűlteket. Megnyitó beszédé-
ből kiderült, hogy a nagy összefogással, uniós pályázati 
pénzzel, valamint a Renovabis támogatásával, magánszemé-
lyek és a közösség tagjai adományaiból, önkéntes jószolgála-
ti munkájával elkészült A-kategóriás ifjúsági turistaszállás 
40-50 fiatalnak és kísérő felnőtteknek, nevelőknek biztosít 
kényelmes elhelyezést, kínál lelkiségi és kulturális progra-
mokat. 

Azt az épületet, amely korábban a helyén állott, népszerű 
nevén a „Diós házat” – egy parasztház, udvarán diófával – 
több mint tíz éve vásárolta meg a közösség. 2006-tól hasz-
nálták úgynevezett kulcsosházként, akkoriban 14 személy 
elhelyezését tudta biztosítani. Miután iskolai osztályok és 
plébániai hittancsoportok részéről is igény jelentkezett, hogy 
Óbudavárra jönnének iskolai kirándulásra, táborozásra, eh-
hez már kevés volt a férőhely, és a fűtési szezonban kényel-
metlen is volt az épület. 2008-ban az egyesület alapító tagja 
lett az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnek, mely a helyi 
Leader-közösség szervezete, s így alkalma nyílt részt venni 
egy uniós pályázaton a kulcsos ház átépítéséért, kibővítésé-
ért, a kor igényeinek megfelelő felszereléséért, turistaszálló-
vá való fejlesztéséért. 

A közel 35 millió forintos beruházás révén elkészült épü-
letet fiatalok, gyermekek táborozására, kirándulásaira, erdei 
iskolai foglalkozásokra szeretnék felhasználni a Magyar 
Schönstatt Központ infrastruktúrájának igénybevételével 
(előadó, étterem, játszótér...); a Schönstatt Családmozgalom 
egykori alapítója, Pater Joseph Kentenich nevelési elveinek 
lelki megalapozásával, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola Családpedagógiai Intézetével való együttműködés-
ben. Az utóbbi által kidolgozott interaktív, kifejezetten fiata-
loknak szóló családórákat is felkínálják majd a hozzájuk 
érkező fiataloknak, a térségben élő gyerekeknek, iskoláknak, 

ifjúsági kirándulócsoportoknak. 
Maurus atya felszentelte a 

ház külső és belső falait, s ál-
dáskérő imával fordult az Úris-
tenhez, hogy legyen az új épület 
védettséget, bensőséges elmé-
lyülésre, beszélgetésekre, talál-
kozásokra alkalmat adó hely-
szín, ahonnan kilépve a fiatalok 
tanúságot tudnak tenni a világ-
ban.  
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FARAGÓ FERENC 
…ÉS AMI JÓ LENNE, HA 

ELKÉSZÜLNE ÓBUDAVÁRON 
 
Gyurka bácsi óbudavári háza hosszú évekig szolgálta 

a Bokor közösségeit úgy is, mint lelkigyakorlatos ház, 
úgyis, mint egy-két napos pihenőhely, balatoni lubicko-
lással és úgyis, mint Gyurka bácsi elérhetőségi pontja 
áprilistól – 
novembe-
rig. Jóma-
gam is 
sokszor 
megcso-
dálhattam 
a tetőtér 
teraszi 
kilátást, 
csipeget-
hettem az 
éppen ak-
tuálisan 
érő gyümölcsökből és szellemiekben is sokat kaphattam 
a hely szellemétől, a genius loci-tól és 
megmerítkezhettem a házigazda mindig fiatalosan friss 
szellemiségében. Sajnos a budavári ház nem követi a 
schönstatti házak prosperitását, mi több az elhanyagolt-
ság, a gazdátlanság érzetét kelti az arra járó érdeklődő 
szemében. Tennünk kellene valamit, nyilatkozzon meg 
itt is a bokorösszefogás! Gyurka bácsi „szívügye” volt 
ez a kis ingatlan, folyamatosan tervei voltak vele – még 
az utolsó pillanatban is vásárolt hozzá egy földdarabot, 
amin epret, szedret kívánt termeszteni és még jobban 
berendezkedni egy vidéki életformára; megérezve, meg-
tapasztalva a városi létforma élhetetlenségét. 

Úgy gondolom az ingatlan eladásáról nem sza-
badna beszélnünk, ellenkezne Gyurka bácsi terveivel, no 
meg a mai ingatlanárak sem kecsegtetnek sok jóval. 
Áldozni kellene a bokortagok borítékaiból, a Bokor 
meglévő pénzeszközeiből, az építészeink szabad kapaci-
tásaiból, a fiatalok lelkesedéseiből, kaláka jellegű épít-
kezési-felújítási lehetőségeinkből, pályázatírók idejéből. 
Ami sikerül a schönstattiaknak, az feltétlen sikerülhet a 
Bokornak is! És újra régi funkcióiban létezhetne budavá-
ri: a lelkigyakorlatos ház, a pihenőhely, a szellemi töltő-
állomás és az egyéb bokorrendezvények ideális színtere 
– Gyurka bácsink nagy-nagy örömére… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS 
BULÁNYI PROVOKATÍV ÖRÖKSÉGE 

(I.) 
ELŐADÁS A ZSINATI KÖRBEN 2010. SZEPTEMBER 20. 
 
2010. június 6-án Bulányi György piarista szerzetes „ha-
zatért Mennyei Atyjához” – amint a gyászjelentésen ol-
vashattuk. Saját felelősségére a kórházból a piaristák bu-
dapesti rendházába vitette magát. Este szerzetestársaival 6 

puttonyos tokaji aszút bontatott, szent énekeket és magyar 
népdalokat énekelt velük. Elbúcsúzott tőlük. 
Szimbolikus ez a búcsú – egész életét közösségben élte, 
közösségben is fejezte be. A katolikus egyház két világhá-
ború közötti fellendülésébe beágyazottan nőtt fel, a kifosz-
tott, üldözött és kihasznált egyházban, peremre szorítottan, 
az illegális és fél legális Bokor közösségben alkotta meg 
életművét, míg végül élete alkonyán a piarista közösségbe 
reintegrálódva imádkozott és dolgozott, várván a hazahívó 
szót. 
Bulányi György 1919-ben született és 2010-ben tért meg 
teremtőjéhez. Nem szándékom részletes élettörténetét is-
mertetni, s főképpen nem annak pontos adatait megadni. 
Élettörténete nincs is aprólékosan feldolgozva. Tudjuk 
azonban, hogy az élettörténetek, akár az beszéli el, akinek 
az élete, akár mások, mindig valamilyen vörös fonálra 
vannak felfűzve. Ez a fonál valamilyen érdektől vezérelt 
értelmezés. Ami az élettörténeti adalékokban számomra 
fontosabbnak tűnik, ezeknek az értelmezéseknek, élettör-
ténet-alkotásoknak felidézése. 
Mindjárt az elején szükséges egy megjegyzést tennem, 
ami az aránytalanságról, torzóról szól, s amely az előadás 
során még többször visszaköszön ránk. Nem csak az igaz, 
hogy Bulányi atya1 élettörténetét aprólékosan senki nem 
dolgozta fel, és tudtommal ő maga sem írta meg sziszte-
matikusan visszaemlékezéseit – jóllehet műveiben nagyon 
sok élettörténeti adalékot találhatunk  –, hanem az is igaz, 
hogy amit mégis tudhatunk, rendkívül egyoldalú. Az őróla 
szóló visszaemlékezésekből hiányoznak azokéi, akik kor-
társai voltak, de nem voltak barátai, követői még kevésbé. 
Fontos feladat lenne ezeket is összegyűjteni. Nem pusztán 
azért, mert a XX. századi magyar történelem és egyháztör-
ténelem egyik kiemelkedő alakját ez megilleti, hanem 
azért is, mert élettörténete sokféle megközelítésének isme-
rete kiszabadíthatja őt abból az információs gettóból, ami-
ben évtizedeken át élt. 
Nem árulok el titkot, ha azt mondom, nekem is van egy 
bizonyos értelmezésem erről az életútról, amely része en-
                                                           

1  Az előadás során általában a „Bulányi atya” 
megnevezést használtam, amit az írott szövegben is megtartottam. Barátai Bulányi Györgyöt „Gyurka 
bácsi” névvel illették, ellenfelei egyszerűen 
„Bulányinak” titulálták, a börtönben néha „Bulányi mester” névvel illették. A Bulányi atya megjelölést 
azoktól hallottam, akik nem voltak tagjai a Bokor 
mozgalomnak, sem nem foglalkoztak a hozzá vagy máshoz kapcsolódó egyházpolitikai kérdésekkel, s a 
piarista szerzetest papi-szellemi tekintélye miatt 
atyának szólították, mint plébánosukat vagy más szerzetestanárukat. A „Bulányi atya” említéssel ezt a 
nézőpontot szeretném szimbolizálni, mert ezt tartom 
jövőbe mutatónak. 
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nek a torzónak és maga is torzó. Az egyoldalú írott 
források mellett támaszkodik Bulányi atya saját élet-
út-értelmezéseinek természetes egyoldalúságaira is. 
És torzó azért is, mert itt csak azokat az elemeket hí-
vom belőle emlékezetbe, amelyek előadásom fő mon-
danivalóját alátámasztani látszanak. Ezt a fő monda-
nivalót abban az állításban tudom megfogalmazni, 
miszerint Bulányi György életműve reprezentálja a 
magyar katolicitás XX. századi fordulatait és jelenkori 
tragédiáját. 
Élettörténeti hátterek 
Élettörténetének négy szakaszát különíthetjük el. A 
szakaszhatárok pontos kijelölésén lehet vitatkozni, 
engem azonban nem a határok, hanem az élettörténeti 
szakaszok centruma érdekel jobban. Ezek a szakaszok 
természetesen részben egybevágnak a magyarországi 
társadalomtörténet nagy korszakaival, amit a katolikus 
egyház történetének szemüvegén keresztül kell szem-
lélnünk. Erre kötelez bennünket Bulányi atya vállaltan 
katolikus, piarista szerzetesi, teológusi és közösség-
építő mivolta. Amennyiben kimutatható, hogy a társa-
dalomtörténeti korszakok centrumában található lé-
nyegek, értékek és dilemmák megtalálhatók Bulányi 
atya életszakaszainak különböző centrumaiban, akkor 
a fent említett tézist igazolva láthatjuk. Életművének 
egyik lényeges értékelési szempontja az lehet, hogy a 
társadalomtörténeti szakaszok dilemmáira milyen jel-
legű választ fogalmazott meg. Ez a megközelítés 
alapvetőnek tetszik számomra és úgy vélem, ennek 
tárgyalása feltétele azon kérdések tisztázásának, me-
lyek különösen a 80-as években fémjelezték az atya 
munkásságát,  amelyek mint márkajegyek jelölik őt a 
mai magyar és nemzetközi diskurzusokban. A négy 
társadalomtörténeti korszakot voltaképpen önkénye-
sen nevezem el: a keresztény Magyarország, üldözött 
egyház, társadalmi és egyházi vákuum, végül a jelen-
tős jelentéktelenség korszakának. 
Keresztény Magyarország 
Első szakasz: 1920-1950Az első világháborút követő-
en egész Európában és azon kívül is nagy erejű kato-
likus megújulás zajlott. A világégésre a katolikus 
egyház azzal próbált válaszolni, hogy megerősítette az 
egyházfegyelmet, erőteljes teológiai innovációba kez-
dett és számos eszközzel igyekezett fellendíteni a ka-
tolikusság mozgalmi dimenzióit. Törekedett ellensú-
lyozni direkt politikai befolyásolási képességének 
csökkenését, többek között azzal, hogy a rendelkezé-
sére álló eszközök használatát feltöltötte egyfajta neo-
barokkos áhítattal és harcos lelkiséggel. Szimbolikus-
nak vehetjük erre a korszakra nézve Prohászka püs-
pök „Diadalmas világnézet”-ét – bár a kötet címét ki-
adója határozta meg, jól érzékelvén azt a lendületes 
törekvést, amely a korszakot jellemezte. 
Természetesen ez a korszak egyáltalán nem volt ho-
mogén, és azt sem felejthetjük, hogy erről a korszak-
ról sokan nagyon negatív módon vélekednek, sőt 
egyenesen a kereszténység legsötétebb időszakának is 
tekintik, merthogy egyenes irányú előkészítője lenne 
két tragédiának. Az egyik, miszerint a katolikus egy-
ház ekkor veszítette volna el (végleg?) a modern 
időkkel való szótértésének végső esélyét – amelyet az 

I. Vatikáni zsinaton nagy részben már elveszített, másrészt 
ez a keresztény szellemi és társadalmi lendület lenne rész-
ben felelős a Holokauszttal kapcsolatos tehetetlenségekért 
és vétkekért. Nem tisztem ebben az előadásban állást fog-
lalni ezekről a mindenképpen vitatható és vitatandó felve-
tésekről. Ami ebből a keresztény magyarországi korszak-
ból számomra kiemelendőnek tűnik az két lényeges jel-
legzetesség, amelyek Bulányi atya fiatalságát meghatároz-
ták. Először is a keresztény eszme egész társadalmat, 
egész világot átfogó jellegének nyilvános jelenléte. Má-
sodszor az egyház társadalmi jelentősége, mind a szellemi 
mind a szervezeti dimenzióban. 
Véleményem szerint többek között az tette őt képessé va-
lóban globális, keresztény világot megálmodni, azzal a sa-
játos stílussal, ahogy ő ezt tette, hogy találkozott egy 
olyan viszonylag stabil katolikus kultúrával, ami  20-tól 
kezdve a világháború utánig, a kommunista hatalomátvé-
telig tartott. Hangsúlyozom, hogy nem volt homogén ez a 
korszak, hiszen csodálatos szellemi műhelyek és nagysze-
rű viták zajlottak a nyilvánosság előtt is, teológiai kérdé-
sekről, egyházpolitikai kérdésekről, világpolitikai kérdé-
sekről. Mégis működő országot tapasztalhatott meg fiatal 
korában. Ám nagyon jól tudjuk, különösen az én korosztá-
lyomba tartozók, vagy a nálam fiatalabbak, hogy mennyi-
re más korszakban nőttünk mi fel, mennyire más, általá-
nos társadalmi viszonyok és általános nyilvánossági vi-
szonyok vettek bennünket körül. Ezek között szocializá-
lódtunk és ezért ennek a fiatalabb nemzedéknek sokkal 
nehezebb a Bulányiéhoz hasonlóan valami átfogót és 
egyetemeset álmodni; sokkal nehezebb, mert sokkal ke-
vésbé beágyazott az élettörténetünkbe, mint amennyire az 
övébe volt. 
Alternatíva keresés 
Második korszak 1950-1990. A következő korszakot az 
alternatíva keresés korszakának nevezem. Alternatívake-
resés az üldözött, vagy instrumentalizált (magyarul politi-
kai eszközként felhasznált) egyházban. Eleinte brutális, 
majd később racionalizált eszközökkel ezt a fajta eleven-
séget, ezt a társadalomalakító, társadalmat formázó, társa-
dalmat megjelenítő elevenséget, amit a háború előttig ta-
pasztalhattunk Magyarországon, a sztálini és a kádári kor-
szak főellenségnek kiáltotta ki és gyökerében elvágta. 
Történelmi tény, hogy hány száz egyesületet bomlasztot-
tak fel, hogyan tették tendenciózusan tönkre a civil társa-
dalmat, hogyan vették el a kereszténység, nemcsak a 
katolicitás mögül a tőkét, amivel működtetni lehetett a 
nagy társadalmi intézményeket: iskolákat, kórházakat, 
szeretetotthonokat stb. Hogyan diszkreditálták az embere-
ket, hogyan próbálták meg egyfajta inverz vallás, másik 
vallás, egyfajta szemben álló vallásnak a nevében, amit 
kommunista vagy ateista ideológiának lehet nevezni a 
„múltat végképp eltörölni”. Ezt a korszakot a különböző 
szerzők más más módon szakaszolják. Ám a hivatalos tör-
ténetírás, a történelem „felülről” narratíváinál fontosabb a 
személyes életsorsokban és emlékezésekben megnyilatko-
zó narratívák. A különböző magyarországi személyiségek-
re nagyon eltérően hatottak ezek az évtizedek. A szemé-
lyes narratívák árnyalatait finom érzékenységgel mutatja 
be és elemzi Bögre Zsuzsa. Nagyon fontos is, akik átéltük 
ezt a korszakot, tudni ezeket az árnyalatokat, hogy ma-
gunkat is árnyaltan tudjuk benne elhelyezni. A hazai – és 
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egész kelet-közép-európai egyházi (és társadalmi!) 
múltfeldolgozásnak az egyik legnagyobb akadályozó-
ja az árnyalatok hiánya, a frusztráció türelmetlenségé-
ből fakadó túlzott leegyszerűsítések, az irgalmas mér-
legelések elmulasztása.  
Legmegdöbbentőbb számomra az, hogy ebben a kor-
szakban Bulányi György és sok hős kortársa nem a to-
tális tagadás útját járták, mint egyébként sokan má-
sok. A totális tagadás útja helyett a kreatív tagadás út-
ját járták. Ez a kreatív tagadás azt jelentette, hogy 
megpróbálták az adott körülmények között nem azt 
folytatni a föld alatt, amit folytatni lehetett a föld fö-
lött a hatalom átvételig, hanem megpróbáltak új mó-
don viszonyulni ezekhez az új körülményekhez. És a 
föld alatt veszélyeket vállalva megpróbáltak – teoló-
giai kifejezéssel szólva –megnyílni a Szentlélek ak-
tuális inspirációinak. Szociológiai megközelítésből azt 
mondom, hogy egy teológiai alternatívát kerestek, és 
ennek erejéből létrehozták a második nyilvánosság 
kezdeti formációit, és második társadalmat kezdtek 
építeni. Mindannyian tudjuk, hogy Bulányi atya életé-
ben is és a Bokor életében is ez a korszak nagyon sok 
ívvel rendelkezik. A kezdeti teljes ellehetetlenülés 
után, a börtönévek kétségbeesése után, megdöbbentő 
újrakezdés történt. Ahogy lazult a diktatúra, újra 
egymásra találtak az emberek és egymást erősítve, 
inspirálva, támogatva közeget alkottak Bulányi atya 
döbbenetesen eleven gondolkodású szemléletének, és 
lehetővé vált, hogy az evangélium elemzése megszü-
lessen. És lassan-lassan ebből a konspiratív második 
nyilvánosságból kialakult egy viszonylag homogén, 
nehezen, de mélyrehatóan elsajátítható ideológia, teo-
lógia, gondolati rendszer, amelyet a kisközösségi vi-
szonyok mentén sikerült olyan mértékben 
indoktrinálni, a tagokat olyan mértékben átitatni ezzel, 
hogy aki egyszer – hogy úgy mondjam – rendesen 
bulányista lett, az azt soha életében nem tudta „kihe-
verni”. Azért volt erre lehetőség, mert társként lehet-
tek részesei ennek a gondolkodási és aktivitási folya-
matnak, és nem egyszerűen a korábbi ecclesia discens 
fél legális folytatóiként. Úgy vélem, legalábbis szeret-
ném vitára bocsátani, hogy a többi kisközösségi, lelki-
ségi mozgalom között a Bokornak éppen ebben rejlett 
a sajátossága – ereje, és egyben későbbi sorsának 
megpecsételője is –, hogy az egyházi tanítást új mó-
don fogták fel. Amellett, hogy átálltak egy részben 
nyilvános – hiszen akkor még számos bokorbeli pap 
plébános volt – részben nem nyilvános konspiratív 
mozgalmi szerveződési rendszerre – amit más moz-
galmak is végeztek, kiemelten a Regnum Marianum –
, hanem ezen túlmenően megújult tartalmakkal és 
megújult módszerekkel új teológiát is műveltek. 
Ebben a korszakban élte meg ez a Bokor formáció és 
maga Bulányi atya is azokat a hihetetlen és soha el 
nem képzelt csapásokat, ami az állami hatóságok ré-
széről is érték őt, illetve a többieket, amelyek az egy-
házi hatóságok részéről érték. Peremre szorításról van 
szó, de egy adatot mégis hadd mondjak. A legsúlyo-
sabb, legnehezebb időkben, amikor igazából már más 
esélye nem volt annak, hogy ezt a mozgalmat keretek 
között lehessen tartani, csak az eretnekség vágyának a 

publikussá tétele és kidolgozása. Nos, abban a korszakban 
nagyjából 5000 olyan értelmiségi, tágabban fogalmazva 
önállóan, felnőtten gondolkodó volt a Bokorban, akkor, 
amikor Magyarországon közel ennyi római katolikus pap 
szolgált. A különbség azonban az volt, hogy ez az értelmi-
ségi csoport, amely ekkor a Bokor törzsgárdáját jelentette, 
s amely heti, kétheti rendszerességgel, intenzív tanulásos, 
vitatkozásos, imádságos találkozókon vett részt, legalább 
20-25 évvel alacsonyabb átlagéletkorú volt, mint az akkori 
katolikus papság. És színezte ezt a társaságot még az, 
hogy legalább a fele nő volt. 
Tehát idáig ért el ebben az alternatíva-keresésben ez a 
mozgalom, és Bulányi atya számára ez a mozgalom volt a 
nagy tanulság, amellett, amit megértett az evangéliumból, 
hogy az egyház ilyenformán elevenen működik a leghát-
rányosabb viszonyok közepette is. Ez egy pragmatista vé-
lekedésként hathat, de azt hiszem korrekt és jól látta a 
dolgokat ez ügyben. Folyamatosan tapasztalta ezekben a 
közösségekben, hogy az evangéliumok ígérete a „száz 
annyiról” valóság. 
Vákuum 
A következő korszakot nagyjából 1986-tól indítom el, és 
bizonyos értelemben a mai napig is tartónak vélem. Ezt a 
korszakot úgy neveztem el, hogy társadalmi, egyházi vá-
kuum. Én magam is nagyon nehezen tudom szabatosan le-
írni, vagy elmondani, hogy Bulányi körül miért alakult ki 
a vákuum az egyházon belül. Látszólag persze nem olyan 
nehéz választ adni, legalábbis akkor mindannyiunk szá-
mára minden jel, arra mutatott, hogy Magyarországon is 
és külföldön is őt teológiailag elítélték. Ha azonban mé-
lyebben elemezzük az akkori hazai és római jogi és teoló-
giai szövegeket, láthatjuk hogy ez az elítélés nem egészen 
úgy volt, ahogyan akkor a köztudat számára megjelent. 
Magyarországon ugyanis nem tudták elítélni, mert nem 
voltak hozzá illetékesek, Rómában pedig nem ítélték el, 
mert nem törődtek vele. Mégis, Magyarországon akkor si-
került azt a hírt, vagy azt az információt elterjeszteni a kö-
zösségen belül is, Bulányi atya számára is és a magyar ka-
tolikusok számára is, hogy Bulányi eretnek. 
Kialakult tehát körülötte és a Bokor közösségei körül egy 
egyházi vákuum. A különböző hatóságok, Állami Egy-
házügyi Hivatal valamint – ma már tudhatjuk –, hogy az 
elhárítás is nagyon sokat tett azért, hogy sem őt, sem a 
hozzá közelállókat ne lehessen rendszeresen, a nyilvános 
egyházi tereken hallani vagy látni. Szóba se kerülhetett az, 
hogy érdemi vita folyhassék a Bokor gondolatairól; a na-
gyon kevés sporadikus érdemi vita is egy-egy pici föllán-
golás lehetett csupán. Végül mire odaértünk, hogy az or-
szág politikai berendezkedése átfordult egy másik nagyon 
furcsa, érdekes rendszerré, amit poszt-totalitárius demok-
ráciának nevezhetünk, addigra ez a vákuum azt jelentette, 
hogy mindenki, aki levegőt akart venni a katolikus egy-
házban Magyarországon, már nem volt érdekelve, hogy 
ezt a levegővételt a Bokorhoz kapcsolódva tegye meg, il-
letve hogy Bulányi atya nagyon erős, nagyon inspiratív 
teológiájából forrásozva tegye meg. 
Azt gondolom, hogy ezt a vákuumot meg lehet törni, és ha 
most erre az előadásra ilyen sokan eljöttek, akkor szerin-
tem ez a vákuum máris megtört. Nagyon remélem, hogy 
az a viszonyrendszer, ami ebben a korszakban kialakult 
Magyarországon, amit egy másik előadásban az egyház 
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felől nézve „hallgató egyháznak” neveztem, lassan 
megváltozik, s ehhez a változáshoz szervesen hozzá-
tartozhat Bulányi teológiájának és művének kritikus 
értékelése, méghozzá immár nem csupán 
oldallagosan, hanem annak modellértékű jelentőségé-
hez mérten. Az egyház attól tartok nem azért hallgat, 
mert tudja az evangéliumot, csak a társadalmi körül-
mények miatt nem mondhatja el, hanem azért hallgat, 
mert, ahogy Szilágyi Domokos mondja, az igét elfe-
ledte.2 
Jelentős jelentéktelenség 
A hallgató egyház tragédiája az volt, hogy Bulányi 
atyának meg kellett tapasztalnia, hogy vákuum kelet-
kezik körülötte, majd pedig azt, hogy ez a vákuum 
még akkor is fennállt, amikor már politikailag nem 
kellett volna, hogy ez vegye körül. Ezekkel az élettör-
téneti adalékokkal szerettem volna az első részben ki-
csit belemenni, ebbe az egész jelenségbe. És most sze-
retnék áttérni a teológiájára, és itt most valamit olvas-
ni fogok. 
Számomra nem az a kérdés, hogy Bulányi teológiáját, 
a teológiai szakágak melyikébe sorolhatjuk be, hanem 
az a kérdés, és valószínűleg ez mindannyiunkat job-
ban érdekel, hogy milyen teológusként érthetjük meg 
őt. És folytathatnánk tovább teológiai szempontból re-
leváns meglátásainak, okfejtéseinek elemzését. Ez a 
fontosabb kérdés. Abban az értékelésben, méltatás-
ban, amit volt szerencsém 15 évvel ezelőtt teológiájá-
ról írni, így írtam: „erős, tudományos igénnyel fellé-
pő, marginalizált, bázis teológus”. Szeretném ennek a 
definíciónak minden lényegi elemét egy picit kom-
mentálni. Bázisteológus, mert műveinek egész sora az 
általa kezdeményezett Bokor bázisközösségi mozga-
lom, Isten- és élettapasztalatának humuszán íródott. A 
másik, marginalizált, hiszen sem a magyar, sem a 
nemzetközi civil, vagy egyházi tudományosság fóru-
main nem vitathatta meg nézeteit, teológiájának telt 
szőlőfürtjeit, ezeken a helyeken nem préselhette, ér-
lelhette értékes borrá a szaktudományos diskurzus bo-
rát. Tudományos igényességéhez azonban nem fér 
kétség. Különösen is a budapesti teológiai bizottság 
kérdéseire adott „Válaszaim” című írása mutatja meg, 
mennyire kész és képes volt az akkori kor legmaga-
sabb szintű teológiai nézeteit saját álláspontjának alá-
támasztására fölhasználni. Jogos és szükséges is ár-
nyaltan elhelyezni Bulányit, mint teológust és a Bulá-
nyi féle teológiát. 
Ehhez szükség van annak a kérdésnek megválaszolá-
sa, hogy voltaképpen miért is lett Bulányi atya teoló-
gus? Bulányi életművében egyik legmeghatározóbb, 
sajátos teológiája, amely a korabeli magyar teológiai 
kontextushoz viszonyítva mind tartalmában, mind 
módszerében számos eredeti elemet tartalmaz. Ami-
kor itt teológiáról, Bulányiról, mint teológusról beszé-
lek a teológiaművelés különböző módozataival a hát-
térben teszem. Leonardo Boff, az ismert felszabadítási 
teológus egykori ferences szerzetes, a teológiai műve-
lés három modelljét, három P-vel, p-betűvel kezdődő 
                                                           

2  A próféta c. versének záró sora: „Az igét - az Igét 
elfeledtem. És most már nincs bocsánat.” 

jelzővel jellemezte, popular, pastoral, professional. Ezek-
ben a modellekben alapállásokról van szó, fenotipusokról 
és nem kizárólagosságokról. A „popular”  a legalapve-
tőbb. Nem a populista értelemben, hanem a nép által mű-
velt gondolkodás értelmében. A józan keresztény értelem, 
a hitre alapuló döntések átgondolása a teológiának talaj-
növényzete. A „pastoral” a különböző méretű és helyzetű 
közösségek Istenre hangolt döntései, szervezései, állásfog-
lalásai. Boff írja: a kaucsukfa alatt álló seringueirók (kau-
csukgyűjtők, a brazil őserdők legszegényebbjei) hitbeli, 
közös belátásai, döntései, ennek a teológiának részei. Ez a 
teológia  közösséget teremt. A megtestesülés igéjét Boff 
úgy parafrazeálta, az ige társadalommá lett, az ige közös-
séggé lett. 
Végül pedig a harmadik a professzionális teológia, amely 
a teológiatörténet és a kortárs intellektuális kihívások kö-
zegében dolgozik. Boff kiemeli, hogy ennek a teológiának 
nélkülözhetetlen forrása a populáris és pasztorális teoló-
gia, mert így tud szolidáris lenni azzal a néppel, amely el-
tartja és amelyért dolgozik.  
Nagyon fontos számomra, hogy ezt a modellt jól értsük, 
és ennek segítségével jól helyezzük el Bulányi teológiáját. 
Bulányi atya nem készült teológusnak. A piaristáknál szo-
kásos teológiát tanulta, amit kellett. Akkoriban Schütz 
Antal volt a magyar teológia egyik legkiemelkedőbb alak-
ja. Széles látókörével, igényességével, olvasottságával, 
erős skolasztikus, neoskolasztikus alapjaival, teológiai, 
pszichológiai ismereteivel. Fiatal piaristaként magas szin-
tű képzésben vehetett részt Bulányi, amelyben a sziszte-
matikus teológia jelentette a súlypontot, tehát dogmatika 
és fundamentális teológia. Ne feledjük, hogy még előtte 
vagyunk a katolikus teológia bibliai reformjának, amely 
ekkor már például Franciaországban egyre divatosabb 
kezdett lenni, de még nem igazán érte el sem Németorszá-
got, sem Hollandiát, sem az Európai kontinensen kívüli 
világot. 
Bulányi azonban nem hittanárnak készült és nem is pro-
fesszionális teológusnak, hanem magyar és német szakos 
tanárnak. Összes írását átszövi a magyar költők ismerete, 
szeretete. Ha nem írt volna teológiát a szó professzionális 
értelmében, vagy pasztorális értelmében, a magyar költők 
verseiben ünnepélyesen felzendülő, vagy fájdalmasan fel-
sajduló isteni inspiráció kifejtéseivel is el tudta volna 
mondani azt, amit végül újszövetség elemzéseivel mon-
dott el.  
Fel kell tennünk tehát a kérdést: miért is lett Bulányi teo-
lógussá? Úgy vélem azért, mert a háború után sokakkal 
együtt rádöbbent arra, hogy a keresztény Magyarország 
kereszténysége, csak radikálisan megváltozott, megújult 
formában lesz képes választ adni a vallás- és egyházüldö-
zés, a totális diktatúra alatt élők alapvető kérdéseire. 
A gyökeresen megváltozott világra Bulányi, a bevezető-
ben már utaltam rá, nem politikai, nem konspiratív, hanem 
legeslegelső sorban teológiai választ adott. Ebben áll zse-
nialitása. Ebben emelkedik ki sok-sok kortársa közül. 
Nem az üldözöttek áldozati pozícióját választotta. Pedig 
oka lett volna rá, hanem az új tömlőhöz, újbort – ha sza-
bad ebben az esetben megfordítani a jézusi szót. Ez volt 
szervezetileg az ősegyházi mintát követni kívánó Bokor 
mozgalom, és ez volt az evangélium eredeti üzenetét fel-
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tárni szándékozó teológia, amit nagy műveiben, első-
sorban a KIO-ban, a Pál szintézisekben olvashatunk.  
Szeretném ezt még egyszer nagyon aláhúzni, mert ez 
az a pont, amiben úgy gondolom, hogy tényleg igaz 
lehet az az állítás, hogy ha az ő művére intenzíven rá-
tekintünk, akkor az egész magyarországi keresztény-
ségnek a kérdésére találunk valamilyen értelemben 
választ. Vagyis tehát arra, ami Nyugat-Európában, 
vagy más kontinenseken, Európán kívül is évtizedek-
kel ezelőtt is, ma is zajlik. A kereszténység számára a 
társadalmi változások hitbeli kihívást jelentenek, és 
csak másodsorban jelentenek politikai, taktikai, gaz-
dasági kihívást. Ha a mi történetünkre tekintünk visz-
sza, akkor a kommunista diktatúrában az első pilla-
natban, amikor erre valóban lehetőség volt, akkor Bu-
lányi az evangéliumokat kezdte el olvasni és olvastat-
ni az általa kidolgozott, sajátos, nagyon izgalmas, ám 
rendkívül fárasztó analízis-technikával. Abban az idő-
szakban, amikor annak tulajdonképpen racionális ész-
szel nézve semmi értelme nem volt, akkor Bulányi 
atya társaival együtt kilenc esztendeig tartó felnőtt-
képzési sorozatot indított el, amit Bokor teológiának 
neveztek. Ebben a Bokor teológiában azokat a műve-
ket kellett olvasni, amiket a központi szemináriumban 
olvastak a teológushallgatók. Ezeknek a műveknek a 
megtanulása mellé, még oda volt helyezve az evangé-
liumnak jobban kidolgozott sajátos szemlélete. Tehát 
én azt hiszem legalábbis, hogy a legelső dolog, amit a 
Bulányi életműből a mai gondolkodásunk számára 
megőrizhetünk, az ez a mozzanat: a társadalmi kihívá-
sokra, az identitás-válságokra válaszul a hit alapjai-
nak, az evangéliumnak, a hit tanításának az újraolva-
sása, retraktációja. Ebből fakadhat különböző megúju-
lás, hiszen erre új pasztorális stratégiákat lehet felépí-
teni.  
Talán bántja a füleket, ha azt mondom, hogy a 
katolicizmus mai magyarországi tragédiája. 
Megszenvedem ezt a kifejezést. Úgy érzem, hogy 
amikor a rendszerváltás betört, akkor óriási társadalmi 
változás indult el, és bizony az egyház financiális, 
gazdasági, szervezeti működésének helyreállítása 
nagyon-nagyon lefoglalta a nagy egyházi projekteket. 
Közben azonban nem sikerült elég energiát fordítani 
arra a kérdésre, hogy vajon ez a társadalmi változás 
nem arra szólítja-e a magyar keresztény értelmiséget, 
hogy az evangéliumot olvassa újra és kezdje el újra 
betűzni. Mert megint egy másik társadalomban kell 
képesnek lenni elsősorban magunknak 
megfogalmazni azt, hogy mi Istennek az üzenete, mi 
az Evangélium tartalma. Valamint, ami szintén 
aláhúzandó az egész egyháznak is, hiszen óriási 
intézményről van szó, amelynek hagyományához és 
méretéhez mért a felelőssége is ebben az új rend-
szerben. Elsősorban nem az lett volna a fontos, hogy a 
működési feltételeket teremtsük meg. Ma már egyre 
többen látják ezt. Együtt mormogunk a folyosókon, 
mert már látható, hogy az intézmények kiépítésének a 
gyümölcsei határosak és nehezen találhatók meg azok 
a helyek, ahol a magyar katolicitás megtermi azokat a 
gyümölcsöket, amelyek visszaigazolnák, hogy az 
elmúlt 20 esztendő projektjei valóban a Szentlélek 
szellemiségéből fakadtak. Inkább azt kell szomorúan 

szomorúan megszenvednünk, hogy a pasztorális tevé-
kenység, a hitoktatás, a médiaszereplés, a szociális tanítás 
paralizálódik a teológiai és gyakorlati bátortalanság miatt, 
végső soron a hit alapjainak bizonytalanságai miatt. 
Bulányi teológiája 
Bulányi teológiának véleményem szerint négy nagy állítá-
sa van, amit mindenki, aki egy kicsit is beletekinthetett, 
ismer. Dolgom csupán emlékezetbe hívni a központi tar-
talmakat. 
Az első az, hogy Bulányi teológiája Jézus, a földi Jézus 
szeretetére és megértésére alapul. Nem szükséges itt mé-
lyebben tárgyalni, hogy az evangélium milyen történeti ré-
tegekben lett olyanná, mint amilyenné lett és az őskatoli-
cizmus kérdését sem. Arra koncentrált, hogy azok, akik 
életüket adták Krisztusért, azok mit írtak rá hivatkozva, 
mit adtak szájába. Jézus mondatait tette meg Bulányi atya 
még az evangéliumnak is a közepébe. Számos kulcsfoga-
lomnak a tartalmát ez alapján határozta meg. Számára az 
egyik legfontosabb kulcsfogalom az „Isten országa”. Az 
Isten országát projektként fogta fel. Ezerszer elmondta, Is-
ten országa nem köztetek van, hanem rajtatok fordul. Aki 
az Isten országát komolyan veszi, aki keresztény vagyis 
jézuskövető akar lenni, annak az Isten országa építésében, 
szervezésében, az amelletti tanúságtételben van dolga. 
Minden más csak utána következik vagy radikálisabban 
szólva, minden más mellékes. Isten országa építése közös-
ségépítés. Minden tanítványnak tanítványokat kell gyűjte-
nie, és hamarosan a 12 valamelyik hatványán már az 
egész Glóbusz tanítvánnyá tehető. Mosolyoghatunk rajta, 
hogy úgy képzelte, a jó közösség vezetők repülőn élik az 
életüket, mert egyik kontinensről a másikra utaznak, hogy 
a 12-nek csoporttalálkozót tartsanak. Ám nem az az érde-
kes ebben, hogy ezt a modellt meg lehet-e ilyen módon 
valósítani, hanem az, hogy a jézuskövetés munka, közös-
ségszervezés, tanítványgyűjtés. Ez az abszolút közepe an-
nak, amit Jézusból megértett és megértetni kísérelt. Úgy 
neveztem a róla szóló elemzésemben, hogy ez 
akolitológia, vagyis a Jézus követés teológiája. 
Az erkölcstan, ami a KIO megfelelő numerusaiban – 
ahogy azt ő annak idején nevezte – van kifejtve, három 
nagy parancsra épül fel: az ellenségszeretetre, tehát a bé-
keteremtésre, a hatalom elutasítására, a szolgálat hatalmá-
ra és a szegények szeretetére. Azt kell mondjam, hogy ak-
kor nem volt még Európában ismert a felszabadítási teo-
lógia, amikor ezekben a közösségekben már a szegények 
iránti előszeretet, nemcsak teológiai, lelkiségi, morális 
alapállás volt, hanem gyakorlat is a szegényeknek küldött 
összegek összegyűjtése és kalandos kijuttatása elsősorban 
Indiába. 
Jól ismert, hogy milyen kellemetlenségek voltak az erő-
szakmentesség témaköréből a 80-as években. Ma pedig 
látni, hogy milyen sok nemzetközi teológiai program a vi-
lágvallások közötti gondolati konszenzust kíséreli megte-
remteni, építvén arra az alapgondolatra, amit annak idején 
Bulányi atya tűzött zászlajára, illetve állította a Bokor elé: 
ellenségszeretet nélkül romba dől a világ és hamis az 
evangélium. 
Az észak-dél ellentéttől kezdve az iszlám vagy más erő-
szakos fundamentalizmus, India, Kína konfliktusai mind-
mind valahol ott ragadhatók meg az ő teológiája szerint, 
hogy ki, kit etet meg. Hang Küng Projekt Weltethos c. 
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művét is így kommentálta: az a kérdés, hogy ki, kit 
etet meg, vagyis a világ nagy vallási hagyományainak 
belső pozitívumait ugyan fontos feltárni, de a világ at-
tól változik meg, ha képes lesz véget vetni az éhezés-
nek. Persze prófétai beszéd, prófétai retorika ez, de 
Bulányi atya műveiben ennek a prófétai beszédnek 
evangéliumi igazolása benne van. 
A következő lényeges pontja teológiájának, úgyis le-
het mondani, hogy egyháztanának, a mozgalom egy-
ház. Isten országát építeni kell: aki szeret, az szervez. 
Az egyházat olyan körülmények között, amilyen kö-
rülmények között az intézményeitől megfosztott egy-
ház tétetett, mozgalom egyháznak képzelte el. Lehet, 
ennek volt egy nagyon okos stratégiai indoka is. De 
műveit ismerve meggyőződhetünk arról, hogy nem 
stratégiai indokból lett a Bokor kitalálva, hanem azért, 
hogy a tizenkettő kisközösségi egyházmodelljét má-
solni kell, akár alkalmas, akár alkalmatlan. 
Végül pedig a teológiájának egy nagyon lényeges 
pontja a lelkiismeret kérdése. Hivatkozhatott volna 
Aquinói Szent Tamásra is, de nem rá hivatkozott. Úgy 
érezte, kezdettől fogva úgy gondolta, hogy  azokból a 
szavakból, ahogyan Jézus imádkozik az Atyához és 
amikor félrehúzódva mindenkitől eldönti, hogy mi-
lyen útirányokat vegyen, ott a lelkiismeret a legfonto-
sabb. Úgy vélte, hogy az embernek lelke, aki a terem-
tésnél fogva Istenre forduló, Istenre hangolt lény, és 
Isten lelke valamiképpen azonos. Ez teológiai igazság 
ahogyan Pálnál olvashatjuk: a krisztusi igazság, Jézus 
igazsága, az Isten lelke által a szívünkben van beleír-
va. És ennek alapján felnőtté (mündige Christen volt 
akkoriban a divatos, német kifejezés erre) akarta ne-
velni a tanítványait, arra, hogy az üdvösséghez az 
szükséges, hogy az ember a lelkiismeretét kövesse. 
Minden ezen múlik – az egész szentségtana is arra 
épül fel, hogy a lelkiismeretét követő embernek a 
döntéseit Isten is megpecsételi. Látásom szerint ez a 
négy nagy állítás vagy fókusz – Jézuskövetés, Isten 
országa építése, a mozgalom egyház és a lelkiismeret 
központi szerepe –, amely mentén Bulányi teológiájá-
nak sajátos hangsúlyai megragadhatók. 
A zsinat mérlegén 
Egy kicsit szükséges rátekinteni arra, hogy a II. Vati-
káni zsinat hozott, illetve legitimitizált egy olyan teo-
lógiai fordulatot, ami már 10-20, esetenként 30 évvel 
korábban elindult. Nagyon megdöbbentő, hogy akkor, 
amikor Bulányi az evangéliumok elemzését elvégezte, 
és azt a bizonyos „Keressétek az Isten országát” című 
mintegy ezer oldalas könyvét megírta 68-69-ben, en-
nek a műnek a vonalvezetése elővételezett – szeret-
ném hangsúlyozni, elővételezett – nem kevés olyan 
meglátást, amit a zsinat – amelytől Magyarország és 
egész Kelet-Európa el volt zárva – legitimált. Bizo-
nyos értelemben elővételezte azt, amit a zsinat tulaj-
donképpen az egész világ katolicizmusa számára 
hangsúlyozott. 
A zsinatnak központi tanítása a közösségi egyház, a 
kommúnió egyház. Az egyház hierarchikus intéz-
mény, mégis közösségekben létezik. A hierarchia a 
közösségek támogatása. Bulányi az „Egyházrend” cí-
mű művében hozzátette, közösségépítési hitelesítés 

esetén hatékony a hierarchia. Nem azt mondta, hogy így 
érvényes a papszentelés, mert tudta a teológiát, hanem azt, 
hogy így hatékony az „ordo”. Ebből óriási vita kerekedett, 
valamint művének hamisított változatát juttatta a titkos-
rendőrség a püspökök és a teológiai vizsgálóbizottság ke-
zébe. Lényeg a kommúnió egyház, abban az értelemben 
is, hogy a pásztorokat csak a nyáj gyűjtése és legeltetése 
után lehessen felszentelni. Ez akkor Magyarországon fel-
háborító teológiai kijelentés volt, de nemzetközi szinten a 
legkomolyabb dogmatikusok és gyakorlati teológusok 
ugyanezt képviselték. Sőt a teológia történetében igazol-
ták is, hogy legalább ezer éven keresztül a katolikus egy-
házban nem lehetett püspököt szentelni valóságos mögötte 
lévő közösség nélkül. 
A zsinat Isten vándorló népeként fogja fel az egyházat. A 
laikusokat Isten népének teljes jogú tagjává teszi a ke-
resztség révén. Igen, Bulányi pedig hozzáteszi, amennyi-
ben a megkereszteltek pasztorálisan sikeresek, akkor teljes 
szerepkört is kell, hogy kapjanak. Ez nagyon erősen 
pragmatikus gondolat. Ha valaki gyűjti a tanítványokat és 
ebben sikeres, akkor legyen neki előbb-utóbb jogosultsága 
arra, hogy az eucharisztikus lakomán elnökölhessen, va-
lamint hivatalosan is tanúsíthassa Isten megbocsátó szere-
tetét, a bűnbocsánat szentségében. 
A zsinat Dei verbum kezdetű enciklikájában a Bibliát az 
egyházi gondolkodás, a szisztematikus teológia mellé 
vagy inkább fölé emelte. Bulányi azt mondta, hogy igen. 
És ezen felül még a Bibliában az evangéliumot kell ki-
emelni. Az evangélium szemüvegén keresztül kell olvasni 
a páli leveleket, az Ószövetséget is. Sokan valószínűleg 
felháborodnak azon, hogy halála előtt még néhány évvel 
egy írást tett közzé, miszerint az Ószövetség nem Isten 
hangja. Aki ismerte őt, jól tudta ezt a retorikát érteni. De 
kritikusan meg kell jegyezni, hogy a nyilvánosság előtt 
egy ilyent mondani részben ódivatú, nehezen illeszthető 
bele a keresztény teológiai szemléletbe, ráadásul óhatatla-
nul alapot ad bizonyos antiszemita nézeteknek. Akik is-
merik, értik, hogy tulajdonképpen ez negatív kijelentése 
annak, amit mindig is hangsúlyozott, hogy az evangélium 
meghatározó hermeneutikai eleme a Bibliának.  
 
 
 

 
 


