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A fő feladatuk az adminisztráció: nyilvántartani az 
üzletkötéseket, az új kívánságokat és felajánlásokat, 
előkészíteni a következő találkozókat vagy más közös 
programokat és foglalkozni az újonnan jelentkezőkkel 
és az érdeklődőkkel. 

(Budapest, 1998. a ma is működő Budapesti Talentumkör 
akkori ismertetőjéből) 

 
 
INCZÉDY PÉTER 

A PÉNZ-PÓRÁZ KÉT VÉGE 
 
Régi történet, ha az a húsz év ami eltelt azóta, egyáltalán 
régivé avathatja. Talán a rendszert-változtatás dátuma 
teszi ennyire régivé. Onnan számítva ugyanis mintha új 
időszámítás kezdődött volna ebben az országban. Mert 
egyébként történhetett volna akár napjainkban is a 
piacgazdaságnak mondott munkaerő-gazdálkodási 
kereslet-kínálat alkujának mérlegén. Ahogyan ma 
mondják, a humánerőforrás gazdálkodás input-output 
rendszerében. 
Akkoriban egy országos ismertségű, több ezer dolgozót 
foglalkoztató nagyvállalatnál dolgoztam. Termékeinket 
az ország teljes területén használták, keresték, 
kedvelték. Ennek az üzletágnak voltam a vezetője, 
amikor megkeresett egy neves multinacionális cég 
képviseletében két úr az akkori munkakörömhöz 
hasonlónak vélt állásajánlatukkal. Érdekes megbeszélés 
volt. Elmondom röviden.  
Mindenek előtt közölték, hogy tájékozódtak a 
magyarországi jövedelmi viszonyokról és ennek 
ismeretében 1500 USA dollárt tudnak ajánlani 
fizetésként. Ez akkoriban igen kedvező javadalmazási 
kategóriába tartozó összeg volt, több mint a duplája a 
gyári fizetésemnek. Igyekeztem pókerarcot vágni a 
hallottakra, hogy ne a fizetés legyen a központi kérdése 
ennek a beszélgetésnek. Értettem - mondtam, de most 
arról szeretnék tájékozódni, hogy mi lesz a feladatom a 
cégnél - tettem fel a kérdést. A két úr összenézett, majd 
azonnal felemelte 200 dollárral az összeget s 
visszakérdeztek, hogy így már közelebb kerültünk-e a 
megállapodáshoz. Milyen megállapodáshoz? - 
kérdeztem. Még nem is esett egy szó sem a 
feladataimról. 
Újabb összenézés következett újabb 200 dolláros 
emeléssel, de én újra visszatértem az alapkérdésemhez, 
mi lesz a munkaköröm, hol lesz a munkahelyem? A 
konkrét válasz helyett ismét emelés volt válasz. Nem 
tágítottam továbbra sem a feladatköröm 
megismerésétől, mire a két úr - nem tudván mire vélni 
makacskodásom - átment a másik szobába tanácskozni.  
Visszatérve megtették az utolsó fizetési ajánlatot - 2500 
dollárra emelve az összeget. Ez mind nagyon vonzó és 
igen gáláns ajánlat - próbáltam ismét rátérni a 
munkaköröm részleteire, amikor az egyik úr 
félbeszakított - ha önt nem motiválja a pénz, akkor 

ebből a megállapodásból úgysem lesz semmi - zárta le 
az ismerekedésünket s udvariasan elköszöntünk 
egymástól. Így engedtem el a pénz-póráz végét s 
maradtam válasz nélkül, vajon mi is lett volna a 
teendőm, ha behunyt szemmel elfogadom az ajánlatot. 
 

*** 
 
.. ..Azt tudtam, hogy hazámban életveszélybe kerültek a 
vallási közösségek, azt is tudtam, hogy a már korábban 
megkezdett kiscsoportos munkától remélhetjük a nehéz 
idők túlélését, de azt nem tudtam, hogy amit akkor és ott 
csinálunk, az egyház – kicsiben. Végül azt sem tudtam, 
hogy 25 év múlva egy pápai apostoli buzdítás 58-adik 
paragrafusa fogja immár a világegyház reményének 
gondolni azt a kisközösségi formát, amit ösztönösen, s 
valljuk be, kényszerűségből választottunk, mert ha 
hívők és becsületesek akartunk lenni, másként nem 
tehettünk… . 
.. ... Cardijn gyári munkásokból alkotott kiscsoportjai .. 
..  
1945 előtt.. … vajon ma vannak-e munkáscsoportjaink? 
Nincsenek. Miért nincsenek? A hitet nem az írástudók 
vitték tovább Jézus korában – sem .. ..  …. ’Ezek a 
közösségek (a Bokor közösségei) tudják, hogy 
korunkban nem írástudók, doktorok és főpapok 
hiányoznak, hanem pásztorok.’ 
’A Bokorban élve és hozzá ragaszkodva, végső hitem 
alapja mégsem egy mai névvel megcímzett közösség, 
hanem mindazon emberek múltból jövő és a jövőbe 
tartó sora, akik ilyen vagy olyan neveken, szeretetre 
épülő cselekvési normákban és értelmi megismerésük 
mindenkori töredékességében élték és fogják élni 
evangéliumi hitüket.   
Marcel Légaut-tal fejezem be mondanivalómat: 
„Csatlakozom azokhoz a keresztényekhez, akik 
szenvednek és türelmetlenkednek az egyház miatt. De 
ezt a türelmetlenséget és szenvedést türelemmel és 
humorral kell elviselnünk.”  (zsgy) 
 
 
 
MERZA JÓZSEF 

A KISKÖZÖSSÉG: KERESÉS, 
VÁLASZ ÉS REMÉNY… 

 
1951 őszén egy rendetlenül összedobált könyvkupacra 
bukkantam a debreceni egyetem alagsorában. 
Megszüntetett szerzetes-könyvtárból hozták-e oda 
teherautóval a köteteket, vagy elkobzott 
magánkönyvtár anyaga volt, nem tudom. Abban az 
időben sok mindent nem tudott az ember: a könyveknek 
abban az időben is megvolt a maguk sorsa. Nekem a 
sors Godin abbé híres könyvét szánta. „La France: pays 
de mission?” vagyis „Missziós terület Franciaország?” 


