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„Égi lakomára készüljünk, hívek, 
Az öröm Királya már elénk siet. 
Meggyógyulnak gondok, sebek, és az 
Úrnak békélt szívvel 
Mondunk víg éneket.” 
(Kájoni-kódex – Mentes Mihály) 
 
Dr. Csath Magdolna 

A lugano-i tanulmány (Els ı rész) 
 
"A luganói tanulmány" globalizációs krimibe illı írás. 

Szerzıje Susan George, amerikai filozófus és politoló-
gus, aki 1994 óta francia állampolgár, jelenleg is Pá-
rizsban él, és a társadalmi igazságosságért tevé-
kenykedı "Transznacionális Intézet" társigazgatójaként, 
valamint a "Globalizációs Obszervatórium" alelnökeként 
harcol a globalizáció ellen. "A luganói tanulmány " címő 
könyve angolul 1999-ben, franciául pedig 2000-ben je-
lent meg. A könyv alcíme: "Hogyan ırizzük meg a ka-
pitalizmust a XXI. században". A könyv lényege, hogy 
egy szők szakértıi csoport, a könyvben pontosan meg 
nem határozott "titkos megbízói kör" kérésére egy évig 
dolgozik a svájci Luganóban azzal a céllal, hogy végig-
elemezze a világgazdaság lehetséges jövıit. Vizsgála-
taiknál abból kell kiindulniuk, hogy a jelenlegi liberális, 
globalizálódó gazdasági rendszer fenntartása megkér-
dıjelezhetetlen cél. Éppen ezért fel kell deríteniük 
mindazokat a veszélyforrásokat, amelyek gátolhatják 
ennek a célnak az elérését. A könyv olvasója számára 
végig nyilvánvaló, hogy Susan George meg van gyı-
zıdve arról, hogy a "titkos megbízói kör", amelyrıl csu-
pán annyit sejtet, hogy a "globalizáció irányítóit és me-
nedzserei"-t foglalja magában világosan látja és tudja, 
hogy milyen drámai következményekkel jár majd gazda-
ságpolitikája. Arra azonban mégis képtelen, hogy le-
mondjon róla, hiszen óriási haszna van belıle. Helyette 
saját túlélési lehetıségeit keresi. Ezért ad megbízást a 
szők szakmai körnek a jövı vizsgálatára, és az ajánlá-
sok megfogalmazására. A szakértıi csoport megállapí-
tásai lesújtók: rámutatnak arra, hogy a globalizáció kör-
nyezeti, szociális és egyéb katasztrófákba torkollhat, és 
ezért hosszútávon nem fenntartható. Ha azonban ez így 
van, akkor felmerül a kérdés: hogyan tudnák a 
globalizáció nyertesei saját kényelmes jövıjüket mégis 
biztosítani? Ere a kérdésre is választ várnak a szakér-
tıktıl. A válasz pedig szörnyő: cinikus és kegyetlen. És 
bármennyire is csak a képzelet terméke minden, mégis 
nagyonis valóságosnak és lehetségesnek tőnik. A szer-
zı, Susan George ezért utószót illeszt a könyvhöz, 
amelyben megvilágítja, hogy hogyan kerülhetı el a "tit-
kos megbízói kör" számára a szakértıi csoport által 
javasolt, hátborzongató megoldás. 

A különbözı szaktekintélyek lelkesen fogadták "a 
luganói jelentést". Ilyen vélemények hangzottak el róla: 
"Kiváló és eredeti írás, amely remek iróniával festi le a 
globalizáció 22-es csapdáját." "Kérlelhetetlenül ıszinte 
és innovatív elemzés. Garantáltan rabul ejti az olvasót, 
és világossá teszi a számára azt, hogy a "globalizálódó 
világgazdaság" elınyeirıl festett mítoszokat kritikával 
kell fogadnia." A továbbiakban három részben foglaljuk 
össze a 213 oldalas könyv legfontosabb megállapítá-
sait, és Susan George javaslatait. A sorozatot a tanul-

ságok saját helyzetükre való alkalmazásával zárjuk. Csak az 
a vég, csak azt tudnám feledni. "A luganói tanulmány" nem 
más, mint a liberális, globális gazdaság szakszerő, statiszti-
kai adatokra támaszkodó hideg kritikája. Annak a gazdasági 
ideológiának a leleplezése, amely saját bukását csak mások 
"kiiktatásával" képes elkerülni. Ehhez van szükség a "grandi-
ózus népességcsökkentı tervre", amelyet a szakértıi csoport 
végül a "titkos megbízók" asztalára letesz. A tervet a "titkos 
megbízói kör" csupán a kiválasztott államfıkkel, titkosszol-
gálati vezetıkkel, vállalati- és pénzvilág-irányítókkal beszéli 
meg. A "szők szakértıi csoport" pedig ígéretet tesz arra, 
hogy elemzéseit és javaslatait titokban tartja, és ha azokból 
mégis valami nyilvánosságra kerülne, akkor letagadja. A ti-
tokban tartandó ill. letagadandó javaslat pedig éppen az a 
"grandiózus népességcsökkentı terv", amely sokak számára 
a véget jelenti. De kezdjük az elején. Nézzük, hogyan is véle-
kedik a világról, és a liberális gazdaságpolitikák uralmának 
további biztosításáról a szakértıi kör. 

1.) A leselkedı veszélyek.  
a.) Az ökológiai katasztrófák lehetısége. 

A liberális nézetrendszer és a globalizáció végsı gyızelmét 
gátolhatja maga a természet. Ez a gazdasági rendszer 
ugyanis gyorsuló és növekvı mértékben terheli a természe-
tet: írtja az erdıket, intenzíven aknázza ki az erıforrásokat, 
szennyezi a levegıt és a vizeket, és rengeteg hulladékot ter-
mel. A természet túlzott terhelése miatti problémák már ma is 
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egymás után jelentkeznek: áradások, szárazságok, 
szélviharok lépnek fel, és az is tagadhatatlan, hogy el-
indult a globális felmelegedés. Az ökológiai katasztrófák 
politikai instabilitáshoz, helyi háborúkhoz vezethetnek, 
hiszen csökken a megmővelhetı terület, a termés áldo-
zatul esik a természeti katasztrófáknak, és ez az embe-
reket új élıhelyek keresésére kényszerítheti. A helyzet 
a globalizáció szerencsefiai számára is egyre ellent-
mondásosabbá válik, hiszen az óriáscégeknek és a 
gazdagoknak is hosszútávon kell együtt élniük azokkal, 
a természeti környezet romlásából fakadó következmé-
nyekkel, amelyeket éppen az õ meggazdagodásukhoz 
vezetı liberális gazdaságpolitikák és a globalizáció 
okoztak. Mivel a globalizáció a nemzeti érdekek ellen 
lép fel, a kormányok sem tehetnek semmit a destruktív 
gazdasági gyakorlatok ellen. Nem lesz tehát senki, aki a 
folyamatot megállítsa. 

b.) Veszedelmes növekedés 
Nyilván furcsának tőnik a jelzı: hogyan lehet "veszé-
lyes" a liberális gazdasági felfogás egyik alappillére, az 
állandó növekedés? Hiszen naponta halljuk, hogy a 
növekedés az a motor, amelyik a gazdaság és az em-
berek ügyét egyaránt elıreviszi. A helyzet azonban en-
nél bonyolultabb. A "több" és a "nagyobb" ugyanis nem 
feltétlenül "jobb". Más a gazdasági növekedés, és 
megint más az emberek életszínvonala. Nézzünk egy 
példát! 1995-ben az autólopások miatt az USA-ban az 
emberek 675 millió dollár értékő elektronikus biztonsági 
rendszer beépítésére kényszerültek. 2000-re ez az ér-
ték elérte az 1.3 milliárd dollárt. A liberális nézetek szel-
lemében örömmel nyugtázhatnánk, hogy ez az iparág 
óriási növekedést produkált. De tényleg jobb lett-e ettıl 
az emberek életszínvonala és életminısége? Semmi-
képpen sem. Ennek ellenére a növekedés mérésére 
használt GDP - a bruttó hazai termék - növekedett. De 
növekedésként számolják el a börtönépítést, a víz-
szennyezés miatt szükségessé váló víztisztítást és a 
romló halálozási ráta miatt megnövekedett koporsó és 
temetkezési igények kielégítését is. A GDP növelés 
egyik legjobb módja egyébként a háborúviselés. Ha a 
növekedés valamennyi költségét számbavennénk, ak-
kor világossá válhatna számunkra, hogy a gazdasági 
növekedés és a természeti környezet romlása között 
szoros kapcsolat van. Ezért is nevezhetjük ezt, a GDP-
vel mért növekedést veszélyesnek. 

c.) A társadalmi problémák is egyre nagyobbak. 
A rendszer jobb mőködéséhez szükséges lenne a jöve-
delmek egyenletesebb elosztása. A szegényebb réte-
gek vásárlásai ugyanis növelik a termékek iránti keres-
letet. A gazdagok már csak luxuscikkeket vásárolnak, 
vagy ingatlanokba, értékpapírokba fektetik pénzüket. 
Ezért nem teremtenek elegendı keresletet. Így a cégek 
eladásai csökkenhetnek, ami visszaeséshez, a növeke-
dés megtorpanásához vezethet. A tények viszont azt 
mutatják, hogy a globalizáció éppen a jövedelmek pola-
rizálódásához vezet: egyre több jut a felsı rétegeknek 
és egyre kevesebb mindenki másnak. Ez pedig nem-
csak a növekedést gátolhatja, de sztrájkokhoz, lázadá-
sokhoz is vezethet. További gond, hogy a tudás és az 
információ megszerzése drága, ezért sokan nem juthat-
nak hozzá. A cégek viszont egyre inkább a felkészült 
embereket keresik. A csak "izommal" rendelkezık iránt 
csökken a kereslet. Elıbb-utóbb rájuk egyáltalán nem 
lesz a cégeknek szüksége. Részben ez okozza a ma-
gas munkanélküliséget több országban már ma is. A 
várható társadalmi problémák miatt viszont a gazdagok 

egyre inkább védekezésre kényszerülnek: fegyvert tartanak, 
ırzött lakóparkokba költöznek, ırzı-védı szolgálatokat fog-
lalkoztatnak, a cégek pedig védelmi pénzeket fizetnek. Az 
országok is polarizálódnak. Ez azt jelenti, hogy a szegény 
országoknak egyre kisebb a reményük arra, hogy felzárkóz-
zanak, ami tömeges kivándorlásokat indíthat el a gazdag 
országok felé. A bevándorlók pedig destabilizálhatják a gaz-
dagabb országok belsı rendjét. 

d.) Gengszterkapitalizmus 
Terjed a világban a fegyverkereskedelem, a kábítószer-
kereskedık is egyre nagyobb területre terjesztik ki tevé-
kenységüket, és a pénzmosásnak, a gengszterbandák, maf-
fiózók tevékenységének, az embercsempészetnek és a kor-
rupciónak sem tudnak már a kormányok megálljt parancsolni. 
Ennek egyik oka az, hogy a maffia-bandák beépülnek a 
kormányokba is. Ez a tendencia nagyon komoly veszélyeket 
rejt magában, mivel kialakulhat egy párhuzamos 
gengsztergazdaság, ami szétzilálja a piacgazdaságokat, és 
anarchiát okoz. 

e.) Pénzügyi krízisek 
Az elmúlt néhány évben veszélyes pénzügyi válságok rázták 
meg Dél-Amerikát, Ázsiát és Oroszországot. Ezeknek a vál-
ságoknak a terjedése, sıt felerısödése várható. Ez pedig 
szintén veszélybe sodorhatja a liberális piacgazdaságokat, 
hiszen elviselhetetlen veszteségeket okoz emberek töme-
geinek. Már az eddigiek alapján is látható, hogy a liberális 
piacgazdaság és a globalizáció sikeres fennmaradását sokfé-
le veszély is fenyegeti. Természetesen mőködnek már ma is 
olyan ellenırzı mechanizmusok, amelyek ezeket a veszélye-
ket próbálják elhárítani. 

f.) A veszélyelhárító mechanizmusok 
Már ma is léteznek a globális rendszert védı intézmények, 
mint például a Világbank, az IMF, az ENSZ, a WTO és a glo-
bális vállalatok. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ezek 
nem alkalmasak a liberális világrend fenntartására. Nézzük, 
miért! 

g.) A Világbank és az IMF (Nemzetközi Valutaalap) 
A két intézmény - amelyeket "Bretton Woods"-i szerve-
zeteknek is hívnak, 1944-ben jött létre. Korunkban rendkívül 
értékes tevékenységet folytatnak azzal, hogy szigorúan el-
lenırzik és befolyásolják a fejlıdı országokban, a volt Szov-
jetunió utódállamaiban, továbbá a Kelet-Közép európai or-
szágokban követett gazdaságpolitikát. Sıt 1997-ben sikere-
sen terjesztették ki hatásukat az eddig pénzügyileg független 
Dél-kelet-ázsiai országokra, mint pl. Thaiföldre, Koreára és 
Indonéziára is. Ugyanis az eladósodott országoknak nincs 
más választásuk, mint elfogadni és bevezetni a Világbank és 
az IMF által kitervelt "struktúra-átalakító programokat", libera-
lizálni és privatizálni gazdaságukat, megszüntetni az állami 
ellenırzést a nemzeti valuták felett, és tovább fizetni az 
adósságot. Ezek természetesen jelentıs eredmények, és 
csak köszönet illetheti a két intézményt, azért, amit a liberális 
gazdaságpolitika és a globalizáció teljes gyızelméért tesz. A 
két intézmény szintén nélkülözhetetlen a pénzügyi válságok 
idején, hiszen az õ segítségükkel jutnak hozzá a külföldi spe-
kulánsok - természetesen a helyi lakosság kárára - a nagy 
kockázattal befektetett pénzükhöz. Ezt ráadásul olyan ügye-
sen oldja meg a két intézmény, hogy a bajba került országok 
lakosságának eszébe sem juthat, hogy adóforintjaik a külföldi 
spekulánsok zsebébe vándorolnak. Ez a két intézmény to-
vábbra is igen hasznos lehet. Az IMF esetén bizton lehet 
számítani arra, hogy nem ereszti ki szorításából az adós or-
szágokat, rájuk erıltetve a különbözı megszorítási progra-
mokat és a pénzügyi ortodoxiát. Ezek az intézmények sem 
lesznek azonban képesek arra, hogy a továbbra is várható 
válságokat mindig sikeresen elhárítsák. Emlékezzünk csak 
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arra, hogy a két intézmény sok ezer jól képzett és kü-
lönlegesen jól fizetett közgazdásza sem volt képes arra, 
hogy az 1994. évi mexikói pénzügyi válságot elıre je-
lezze.  

Ugyancsak sikertelenül értékelték és kezelték ké-
sıbb az orosz és az ázsiai kríziseket. Mindezek ellenére 
természetesen nem gondolunk arra, hogy ezt a két in-
tézményt be kellene zárni. Hiszen kiváló szolgálatot 
teljesítenek azzal, hogy továbbra is hatékonyan erıltetik 
a szegény országokra a liberalizációt, a privatizációt és 
a "struktúra-átalakító programokat", vagyis azokat a 
gazdaságpolitikai lépéseket, amelyeket a fejlett világ 
vezetıi elvárnak, de egyénileg nem kényszeríthetnek ki 
a kevésbé fejlett országokból, hiszen ezt "szuverén ál-
lamok belügyeibe való beavatkozásnak" lehetne tekin-
teni. A látszatra pedig adni kell. 

f.) Az ENSZ 
Úgy látjuk, hogy az ENSZ, jelenlegi felállásában nem 
alkalmas arra, hogy a globalizáció ügyét elırevigye. Az 
ENSZ különbözı intézményei egyébként semmi érdemi 
hatalommal nem rendelkeznek. Pl. az Élelmezési és 
Mezıgazdasági Szervezet, a FAO semmilyen befolyás-
sal nincs a világ élelmiszertermelésére és elosztására, 
az ENSZ környezeti problémákkal foglalkozó szerve-
zete, az UNEP semmit sem tud tenni a környezet meg-
óvásáért, és a Kereskedelmi és Fejlesztési Szervezet, 
az UNCTAD nem tudja befolyásolni a világkereskede-
lem szabályait. Az ENSZ leginkább azért hasznos, mert 
ez az egyedüli olyan nemzetközi fórum, amely a kisebb, 
gyengébb országoknak azt az illúziót kínálja, hogy részt 
vehetnek a világ ügyeinek intézésében. 

g.) A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 
A WTO a globalizáció szempontjából legsikeresebb 
szervezet. Azt is mondhatnánk, hogy ez az 1995-ben 
életre hívott szervezet az "új világrend" képviselıje, hi-
szen az alapító kormányok óriási hatalommal ruházták 
fel. A WTO szabályai szerint ugyanis az egyes országok 
többé nem "akadályozhatják" a szabadkereskedelmet. 
Ha mégis megpróbálnák, akkor kemény szankcióknak 
tennék ki magukat. Nem véletlen, hogy a WTO igazga-
tója öntudatosan így nyilatkozhatott: "mi fogalmazzuk 
meg az egységes globális gazdaság alkotmányát". A 
WTO szabályai szerint sem a környezet, sem pedig az 
egészség védelme érdekében nem korlátozható a cé-
gek tevékenysége. Éppen nagy hatalma miatt azonban 
a WTO növekvı ellenállásra számíthat. A gazdag or-
szágok lakossága is egyre jobban fog tiltakozni a csök-
kenı környezeti, egészségügyi és élelmiszeripari nor-
mák ellen. Pl. a WTO szabályok szerint az Európai Unió 
kénytelen lesz beengedni piacára a hormonkezelt ame-
rikai marhahúst és a különbözı génmanipulált élelmi-
szereket, ami nyilvánvalóan nem tetszik majd az euró-
pai lakosságnak. A szegény országok lakossága pedig 
azért tiltakozhat, mert a fejlett országok exportja tönk-
reteszi a hazai vállalatokat, és ezáltal munkanélkülisé-
get okoz. Az eddigiekbıl láthatjuk, hogy a bemutatott 
nemzetközi szervetek jól szolgálják a liberalizáció és a 
globalizáció ügyét. A teljes sikerhez azonban még ennél 
is többre van szükség. 

h.) A globális cégek 
A globális érdekek legkeményebb érvényesítıi azonban 
kétségtelenül a globális cégek. Érthetı, hiszen ezzel 
egyben saját profit-érdekeiket is érvényesítik. Ezek a 
cégek jól látják, hogy a piaci verseny nem szolgálja pro-
fit-érdekeiket. Az ugyanis jobb és olcsóbb munka-
végzésre, a vevık kiszolgálására sarkallná ıket. Hasz-

nosabb ezért a megegyezés, és ezzel a monopolhelyzetek 
kialakítása. Ezt szolgálják a közelmúlt vállalat-összeolvadásai 
és a stratégiai szövetségek kötése. Van azonban egy meg-
oldhatatlannak látszó probléma. Ugyanis az összevonások, a 
vállalati "karcsúsítások" miatt egyre több dolgozót bocsáta-
nak el a cégek, ezzel egyben piacaikat is beszőkítik. A mun-
kanélkülivé váló, elszegényedı emberek viszont alig vásárol-
nak. Ez pedig azt jelenti, hogy óriási kihasználatlan kapa-
citások halmozódnak fel, ami az 1930-as világválság-közeli 
állapotba sodorhatja a világot. A paradox helyzet tehát az, 
hogy azzal, hogy a globális cégek kegyetlenül érvényesítik 
érdekeiket, akár magát a globalizációt is veszélybe sodorhat-
ják. 

j.) A pénzpiacok szabályozása 
Ma a pénzpiacok már határok nélküliek. A modern in-
formáció-technikának köszönhetıen óriási pénzek mo-
zoghatnak a világban a másodperc tört része alatt. Ez egy-
ben arra a veszélyre is rámutat, hogy mára gyakorlatilag a 
pénzmozgások teljesen szabályozatlanná váltak. Az állam-
kötvények jelentıs része külföldiek kezében van, akik- ha 
valami nem tetszik nekik - pillanatokon belül kivonhatják pén-
züket az adott országból. Gondoljunk csak Soros György font 
elleni spekulációjára, amivel szemben még a brit központi 
bank is tehetetlen volt. A nemzeti pénzpiacok mára teljesen 
globálissá váltak, és határozottan elszakadtak a reálgazda-
ságtól. Például a valutapiacokon naponta megforduló össze-
gek legalább 50-szer nagyobb értéket képviselnek, mint a 
megfogható termékek kereskedelmével létrejövı értékek. Ez 
a rendszer óriási hozamokat biztosít a spekulánsoknak, a 
bankoknak, a bróker-házaknak, a nyugdíjpénztáraknak, mi-
közben maga az egész rendszer rendkívül bizonytalan ala-
pokon nyugszik. A rövidtávú egyéni érdekek hajszolása ezért 
könnyen vezethet újabb pénzügyi katasztrófákhoz. A szabá-
lyozás ellen azonban - éppen az óriási haszon miatt - a 
kulcsszereplık tiltakoznak. A szabályozás ugyanis azt jelen-
tené, hogy jövedelmük egy részét meg kellene osztaniuk a 
szegényebbekkel. Ebbıl következik, hogy a közeljövıben 
nem várható a pénzpiacok szabályozása. 

k.) Szabadság és korlátozás 
A jelenlegi rendszer haszonélvezıitıl nem várható el, hogy 
bármilyen korlátozásra szavazzanak, hiszen ez sértené saját, 
elsısorban profit-érdekeiket. Tehát, ellentmondásos módon, 
a liberális világgazdaság számára a legnagyobb veszélyt 
éppen "túlzott sikere" jelenti: vagyis a "liberalizált piac" csıd-
be juttathatja önmagát. Hiszen - amint azt már az eddigiek 
alapján láthatjuk - túl kevés nyertest és túl sok vesztest te-
remt, felesleges kapacitásokhoz és a növekvı szegénység 
miatt kevés fogyasztáshoz vezet, miközben súlyosan károsít-
ja a természeti környezetet. A Keynes-i szabályozó állam 
megoldás lehetne a problémára. Ezt azonban el kell vetnünk, 
mivel ez a liberális gazdaságpolitika feladását jelentené. Itt 
van ezért az ideje annak, hogy saját megoldási javaslatainkat 
megbízóink elé terjesszük. 

2. Mi befolyásolja a jövıt? 
A jövı alakulását lényegében három tényezı fogja a legin-
kább befolyásolni: 

a.) a világ népességének növekedése, 
b.) a fogyasztás mennyisége és minısége és 
c.) azok a technológiák, amelyekkel a fogyasztási cikkeket 

elıállítják.  
A fogyasztás a jövedelmektıl függ. Ezért annak a "morális 
kérdésnek", hogy pl. az átlag svájci miért fogyaszthat 17-szer 
többet, mint az átlag nigériai, nincs semmi értelme. Ez a kér-
dés egyszerően nem kérdés. A globális piacgazdaság logiká-
ja szerint erre a felvetésre csak így lehet reagálni: na és? 
Nigéria számára pedig az a megoldás, hogy termeljen többet 
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és csökkentse lakossága számát. A technológiák to-
vábbra sem környezetbarátok. Változás pedig, a profit-
érdekek miatt, egyelıre nem várható. Így a környezet-
szennyezés és a hulladékgyártás továbbra is probléma 
marad. Népesség: jelenleg a világ népessége közel 6 
milliárd. Ha semmi nem változik, akkor ez az érték 
2008-ban 7 milliárd, 2020-ban pedig 8 milliárd lesz. Rá-
adásul a lakosság növekedése gyorsabb a szegény 
országokban, mivel egyrészt itt alacsonyabb az átlag- 
életkor, másrészt pedig itt a gyermek nagyobb érték: 
hiszen dolgozni tud és eltarthatja a családot. A gazdag 
országokban viszont egyre jobban figyelembe veszik az 
emberek azt, hogy a gyermeknevelés nagyon is költsé-
ges. 

Következtetések: 
A föld nem képes eltartani 6-8 milliárd embert. Ezért 
általánossá és elfogadhatóvá kell tenni a következı 
alapelvet: "minél kevesebb embernek kell osztoznia a 
gazdagságon, annál több marad a nyerteseknek." En-
nek az alapelvnek a következetes végrehajtásától vár-
ható csupán, hogy a liberális gazdasági rendszer - 
amelynek nem a munkahelyteremtés, hanem a profit-
termelés a célja -fennmaradhasson. A profit, mint cél 
ugyanis egyet jelent azzal, hogy nõ a globalizáció hasz-
nából kirekesztettek, a szegények, a munkanélküliek 
száma. Ezek az emberek megélhetést követelnek, ami 
óriási terhet rak a társadalomra. A javak megosztása 
ezekkel az emberekkel idegen a liberális rendtıl, annak 
megszüntetését jelentené. Mivel azonban abból indul-
tunk ki, hogy a liberális rendnek fenn kell maradnia, 
ezért csak egy megoldást javasolhatunk: a lakosság 
létszámát kell csökkenteni. Csak ez az egyedüli lehet-
séges módja annak, hogy a liberális világgazdasági 
rend fennmaradhasson. A kevesebb ember pedig a 
természetet is kevésbé fogja károsítani, és kevesebb 
szociális problémát is okoz. Tehát mindenki boldog lesz, 
a föld és azon a liberális rend tovább él. Így megvaló-
sulhat a fenntartható fejlıdés. De hogyan érhetı el a 
lakosság-csökkenés? A szokásos módszerek: világhá-
borúk, etnikai-nyelvi csoportok kiirtása, és az egyéb 
durva, direkt módszerek ma már nem alkalmazhatók. 
Ezek ugyanis túl költségesek és nem elég hatékonyak. 
Fel kell vetnünk tehát a kérdést: hogyan oldható meg 
mégis a radikális népességcsökkentés? 

Fogalmazzunk meg elıször néhány alapelvet! Az al-
kalmazandó módszereknek: 

a.) olcsónak kell lenniük, 
b.) nem szabad semmilyen speciális berendezést 

igényelniük továbbá 
c.) az "áldozatok" kiválasztását nem vállalhatja sen-

ki, azt magukra az "áldozatokra" kell bízni, 
d.) az államoknak nem kell közvetlenül részt venni a 

munkában. Jobb, ha azt ráhagyja a magánszektorra.  
Ha a népességcsökkentési tervet jól átgondoljuk, és 

megfelelı erıforrásokat és akciókat rendelünk hozzá, a 
stratégia valószínőleg sikeres lesz. A stratégiának két 
területre kell készülnie: a születésszám csökkentésre, 
és a halálozási számok növelésére. Végsı célként pe-
dig azt kell kitőzni, hogy 2020-ra a világ jelenlegi 6 milli-
árdos lakossága 4 milliárdra csökkenjen le. Ehhez el 
kell érni, hogy a népesség a 20 év alatt évente átlago-
san legalább 100 millióval csökkenjen. A csökkenés 
legalább 90 %-ának - de ha lehet még többnek - a ke-
vésbé fejlett világban kell megtörténnie. Ez a születés-
szám csökkentésével és a halálozás gyorsításával old-

ható meg. A módszerek pedig - mint már említettük- nem 
lehetnek durvák, nyilvánvalóak. 

Hogyan alapozhatjuk meg a népesség csökkentési tervet? 
A négy pillér, amire támaszkodhatunk a következı: 

a.) ideológiai-etikai, 
b.) gazdasági, 
c.) politikai és 
d.) pszichológiai.  
Nézzük röviden ezek lényegét! Az ideológiai-etikai pillér 

azért fontos, mert az emberek igényelik a magyarázatokat. A 
magyarázatokat, a megideologizálást és az etikai elfogadha-
tóság biztosítását jól fizetett írókra, gondolkodókra, média-
szakemberekre kell bíznia. Biztosítani kell, hogy zavartalanul 
publikálhassanak, és szót kaphassanak a TV- és rádióadás-
okban. Különösen fontos, hogy a fiatalokra minél nagyobb 
hatást tudjanak gyakorolni. A gazdasági pillér, a struktúra-
átalakító programokkal és a gazdasági megszorításokkal a 
Világbanknak és az IMF-nek köszönhetıen ma már "teszi a 
dolgát". Segít kiépíteni a "helyi elitet", amelyik sokkal elköte-
lezettebb a globalizáció, mint saját népe, nemzete iránt. A 
"gazdasági pillér" segítségével nõ a szegénység, romlanak 
az életkörülmények, csökkennek az egészségügyi kiadások, 
csökken az élettartam, csökken a születések és nõ a halálo-
zások száma. Különösen jól tetten érhetık ezek a tendenciák 
Kelet-Közép-Európában. A politikai pillér: bár a gyengébb, 
kisebb nemzetek általában nem állnak ellent a "gazdasági 
pillér" Világbank és IMF általi mőködtetésének, mégis - a biz-
tonság kedvéért - folytatni kell a nemzetállamok legyengíté-
sét. Ebben továbbra is vezetı szerepet játszhat az IMF azzal, 
hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ne csökken-
hessen ezen országok adóssága, és így kénytelenek legye-
nek eleget tenni az IMF követeléseinek. Jól járul hozzá a 
nemzetállamok lebontásához a WTO is, és ha valaha mégis 
sikerül keresztülvinni a MAI - a többoldalú beruházási meg-
egyezés - aláírattatását ezekkel az országokkal, akkor a 
nemzetállam megkaphatja végre az utolsó, halálos döfést. Az 
új rend fenntartásán pedig sikeresen mőködnek majd a glo-
bális cégek és a NATO. 
(folytatása következik) 

 
Bulányi György 

Mind tolvajok és rablók 
 
Készítsétek az Úr útját! Valamikor meghallottam ezt a fel-

hívást, s azóta másra sincs kedvem, mint  készíteni az Úr 
útját. Egyet tudok: azt, hogy mindig így volt e világi élet: Egy-
szer fázott, s másszor lánggal égett. S akitıl idézem most e 
két sort, Vörösmartynktól, ı is bíztatta a cigányt: Húzd, ki 
tudja meddig húzhatod… Más szóval: ı is igyekezett készíteni 
az Úr útját. Nem vagyunk egyedül: Izajás, Keresztelı János, 
Vörösmarty nyomában ti is, én is az Úr útját szeretnık készí-
teni. 

Mai kérdésem csak az, hogy mi lesz ezekbıl az útkészí-
tési szándékokból. Pontosabban: mennyi valósulhat meg e jó 
szándékainkból? S mindjárt felelek is kérdésemre: Egyelıre 
csak annyi, hogy békesség támad a szívünkben. A nagy világ 
olyan, amilyenné teszi azt a hat és fél milliárd ember egyen-
ként s a maga összességében, aki lakja Földünket. De ezen-
felül vagy belül van még a mi magánvilágunk is, amely felett 
úgy-ahogy hatalmunk van. A magunk világa. Például Jézus 
magánvilága is, aki úgy gondolja, hogy holnapra megfordítja 
az egész világot, s élete végén a maga belsı békéjével tudja 
mondani a kereszten: Atyám, kezedben ajánlom lelkemet. S 
ez az ı magánbékességének a hangja. S például a magamé, 
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aki álmodtam minden féléket, s rá kellett jönnöm, hogy 
egész életemmel nem tudok többet csinálni, mint a ma-
gam békéjét. Legalábbis örülnék, ha azt sikerülne. 

Mindez így rendben is volna, de a mai napon illik 
Bemerítı Jánosról beszélni, aki az Írás szerint elkiáltotta 
magát: Készítsétek az Úr útját! Halálra éretten béke volt-
e az ı szívében is? Aligha, mert írva van, hogy Heródes 
börtönébe kerülve mintha megbotránkozott volna Jézus-
ban, akit János maga mutatott be Izraelnek olyanként, 
mint aki majd rendbe teszi a dolgokat. Ha Jézus rendbe 
tenné a világ dolgait, akkor hogyan lehet a Jézus útját 
készítı János Heródes börtönében? Magam valame-
lyest már megtakarítottam a magam számára ezt a kér-
dést, mert tudom, amit a Bemerítı még nem tudhatott. 
Mit? Azt, hogy Jézus maga is a kereszten végezte. Azt, 
hogy tudom: nem lehet világbékét csinálni, csak magán-
békét. S nem botránkozom meg Istenben/Jézusban, ha 
útkészítıi tálon találják levágott fejüket, ha keresztre 
kerülnek, ha csak börtönökön át tudnak az Úrnak utat 
készíteni, s az Úrról bizonyságot tenni. Nem botránko-
zom meg benne. Aki ismeri az emberi történelmet, tudja, 
hogy ez a tényállás. Csak magánbékességre volt idáig 
lehetıség − akárki számára is. Idáig. De mindörökre  is? 
Nem lehet ebbe belenyugodni. A tényállás vonatkozhatik 
az egész emberi múltra, de nem vonatkozhatik a jövıre. 
A cigánynak húznia kell, mert Lesz még egyszer ünnep 
a világon; Majd ha elfárad a vész haragja, S a viszály 
elvérzik a csatákon. 

Ez a tényállás, s a remény a tényállás megváltozá-
sában felvet számomra egy kérdést, amely, legalábbis 
számomra, húsba vágó és nagyon fonos. A kérdés pe-
dig ez: Jó dolog-e, hogy a keresztény vallások átvet-
ték az Ószövetség örökségét?  Válaszolok a kérdésre: 
Lehetetlen volt nekik át nem venniük, mert zsidó volt 
Jézus, zsidó volt a Tizenkettı, s e zsidók társaságába 
kerültek bele a megtérített pogányok is. Mindazonáltal 
hamar felmerült ezekben a pogányokból lett kereszté-
nyekben az a gondolat, hogy meg kellene szabadulniuk 
ettıl a terhes örökségtıl. Markionnak hívják azt a kis-
ázsiai s a Fekete-tenger melléki Szinopé nevő városban 
született és pogány görögbıl lett keresztényt, aki elve-
tette az Ószövetség haragvó és igazságot tevı Istenét 
már a második század elsı felében, és Jézus mőködése 
után mindössze száz évvel. Az akkori keresztény köz-
gondolkodás azonban más volt, mint Markioné. Saját 
apja, Szinopé püspöke, közösítette ki ıt. Még jó, hogy 
nem égették el a máglyán, ami az eretnekeknek jár, ha 
egyszer majd hatalomra kerülnek a keresztények. 

Ti, akik lassan egy évtizede hallgattok engem va-
sárnaponként, megfigyelhettétek, hogy nagyvonalúan 
átlépem a szentmise elsı olvasmányát, mely rendre az 
Ószövetséget hozza. Még a másodikat is, és rendre 
csak az evangéliumokról beszélek. Ezzel máris kései 
utódja volnék a 21. században a 2. századbeli Markion-
nak. Vállalom ezt a helyzetemet, és újra felvetem, hogy 
nem volna-e jobb, ha egyszer s mindenkorra megsza-
badulnánk attól, hogy az Ószövetség is az Isten igéje. 
Azzal vetem fel, hogy bizonyos vagyok abban, hogy ezt 
a mőveletet a keresztény vallások aligha fogják valaha is 
elvégezni. Aligha, mert kétezer esztendı hagyományát 
nemigen lehet kiiktatni a történelembıl. 

Mégis fel kell vetnem a kérdést, mert e hagyomány 
hatására rendre úgy gondolkodunk, ahogyan Jézus Is-
tene nem gondolkodik. Nem rosszabb ez a hagyomány, 
mint más népek hagyománya. De mégis, az Ószövetség 
egy nép, a zsidó nép eredetmondája, nemzeti kultúrája, 

és Jézus elıtti kultúrája. S Jézus azt mondta magáról, hogy 
mindazok, akik ıelıtte jöttek, tolvajok és rablók, és nem hall-
gattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Aki ezen, rajtam ke-
resztül jön be, az üdvözül… és talál legelıre (Jn 10,8-9). Ho-
gyan tehetjük ezek után meg, hogy mindörökre megnyomorít-
juk Jézus tanítását azzal, hogy egy Jézus elıtti nép és kultúra 
szöveggyőjteménye után ugyanúgy odatesszük a liturgia sza-
vát, mint Jézus szavai után: Ez az Isten igéje. 

Kispap koromban volt egy társam, aki öt évvel járt fölöt-
tem. Már növendékként bölcseleti és teológiai doktorátust 
szerzett. Nem volt akárki. Meg is örökíteném nevét: Geren-
csér Pistának hívták. Nem szerzett szaktanári diplomát magá-
nak, gimnáziumainkban hittant tanított. Ha tán nem is gondol-
ta, de Markion tanítványa volt ı már elıttem.  Egyszer mondta 
is nekem: Nem tanítom tovább az Ószövetséget, Benedek 
Elek Magyar mese- és mondavilágát fogom tanítani az iskolá-
ban. Megtette-e? Nem tudom. Hamar elsodorta elılem az 
élet. Már ’48-ban kiment Amerikába, s ott folytatta piarista 
életét, 90 nyarán még találkoztam vele Buffaloban. Értitek a 
lázadását? Azt gondolta, hogy a magyar kultúra eredetmonda 
világa is ér annyit, mint a zsidó kultúráé. Lehet, hogy nem ér 
annyit, de valamennyit ér azért. Minden nép eredetmondája ér 
valamit. Mennyit? Hát annyit, amennyit érhet az, ami Jézus 
elıtti. Tolvajok és rablók írták. 

Egyik Bokor-beli testvérem, szintén tanár, biológia-
szakos, Dıry Pista mondta, hogy teljesen értelmetlen dolog a 
gyerekeknek történelmet tanítani az iskolában. A történelem 
arról számol be, hogy miként változtak a határok. Például a 
Kárpát-medencében határt húztak az utolsó másfélezer esz-
tendıben az avarok. Messze Nyugatig, és túl Bécs táján is. 
Aztán leverte ıket a német-római császár, s határát Keleten a 
Duna vonalánál húzta meg. Aztán következett hon-
foglalásunk, s a határt ismét Nyugatra toltuk a Lajta és a 
Fischa folyók közé. Aztán jöttek a törökök, és Mohács után 
három felé szakították határokkal az országot: hódoltságra, 
erdélyi fejedelemségre és a király országrészére. A felsza-
badító háborúk visszarendezték a határt a szentistvánira. S 
végül Trianonban tíz felé vagdosták hazánkat. A nyertesek 
mindig hısökrıl beszéltek, sajátmagukról. A vesztesek mindig 
adót fizettek, mint háborús bőnösök. A nyertesek mindig pusz-
tították a földet és népeiket. A vesztesek mindig pusztították a 
földet és népeiket. Ami Budán dicsıség volt, az Sztambulban, 
Moszkvában, Bécsben gyalázatnak minısült. Ami 
Sztambulban, Moszkvában, Bécsben dicsıség volt, az Budán 
minısült gyalázatnak. Más és más dicsıséget tanultak Buda 
meg a többi város iskoláiban a gyerekek. Ami azonos volt, az 
csak a föld és népek pusztulása, akármi is számított dicsı-
ségnek vagy gyalázatnak itt vagy amott. Kérdem ezek után, 
hogy értitek-e már, amit Jézus mondott: Akik elıttem jöttek, 
mind tolvajok és rablók? 

Tessék egy palesztin, azaz filiszteus szemével olvasni az 
Ószövetséget, s benne Dávid dicsıséges harcait a 
filiszteusok ellen. Az ı szemükben az a gyalázat, maga. S ha 
magyar szemmel olvasom, akkor micsoda? Egy szomorú 
tény: ezt csinálják a királyok, az urak. Mit? Pusztítják a földet 
és a népeket. De hát csak ez van az Ószövetségben? Nem-
csak ez. Még sokkal rosszabb is. Hálazsoltárok, melyekben 
megköszönik Istennek, hogy az ı segítségével tudták pusztí-
tani a filiszteusokat, meg az egyiptomiakat, mert tudvalevıen 
Isten fojtotta bele ıket a Vörös tengerbe, és mert megint csak 
tudvalevıen örök szeretettel szerette népét, a zsidót. Akik 
Jézus elıtt jöttek, mind tolvajok és rablók. 

És igazán nincs más az Ószövetségben, csak Isten segít-
ségével végrehajtott tömeggyilkosságok? De van, hiszen az 
Ószövetséget is Isten képére teremtett emberek írták, akik 
tudták Isten igéjét, hogy jókisfiúknak, jókislányoknak kell len-



2007. január                                                                            KOINÓNIA                                                                                        1256 

nünk. Van benne ének a szerelemrıl (Énekek éneke), 
van benne Tíz parancsolat, van benne templomépítés, 
van benne istendicséret (Az Úr az én pásztorom, nem 
kell félnem). Van benne az a jó is, ami az emberben és 
annak bármilyen vallásában is megtalálható: az, hogy 
jóknak kell lennünk. De az egészet elborítja a ha-
tárkiigazítás, a tömeggyilkosság, és az ehhez adott iste-
ni segítség. Értitek-e Markiont és engem, akik azt mond-
juk, hogy mindemképpen meg kell szabadulnunk az 
Ószövetségtıl? És értetek-e engem, amikor mondom, 
hogy alighanem sohasem fogunk megszabadulni tıle? 
Miért? Mert hiába tudjuk, hogy jóknak kell lennünk, azért 
a hazánkat csak meg kell védenünk, és vissza kell sze-
reznünk, amit elraboltak tılünk. Mert a románok a Tiszá-
ig akarnak jönni, mi pedig nem hagyhatjuk, hogy 
Moldovában  kipusztuljanak a csángók… mert a spanyol 
és a francia földnek sértetlenek kell maradnia, s a basz-
kok sohasem nyugodhatnak bele, hogy spanyolok és 
franciák tiporják a megszentelt baszk földet…, és mert a 
spanyol és a francia és a baszk Isten bizony azonosul 
az ı népével, miként a zsidók Istene is azonosul a zsi-
dókkal. Még ha az egyházak vezetısége azonosulna is 
Markionnal, mi akkor is ragaszkodnánk a magunk ma-
gyar, román, spanyol, francia, baszk Istenéhez. Mind-
ahány nemzet van a földkerekségen, mind azonosul a 
maga Istenével, amely azt mondja ellenségeinkre, hogy 
üsd, vágd, nem apád. 

Mert nemcsak azok a tolvajok és rablók, akik Jézus 
elıtt jöttek, hanem azok is tolvajok és rablók, akik Jézus 
után jöttek. A Jézus után nem más, mint a Jézus elıtt. 
Nincs különbség elıtt és után között. S ha van, az legfel-
jebb annyi, hogy a Jézus utániak már sokkal fejlettebb 
tolvajok és rablók. A multik ma már úgy veszik el a nem-
zeti vagyont, hogy határt sem kell módosítaniok, határ-
módosítás nélkül is ki tudnak fosztani minket. 

S mivel így van, ezért én vállalom, hogy Markion 
nyomába lépek, s azt mondom, hogy amíg van Ószö-
vetség Jézus táborában, addig naponta tanuljuk az Írás-
ból nemcsak azt, hogy légy jó, hanem azt is, hogy légy 
tolvaj és rabló és légy tömeggyilkos. Olyan keresztény-
ségrıl álmodom, amelynek szentmiséiben van változat-
lanul három olvasmány. A harmadik az evangélium. Az 
elsı a világirodalom, s benne mindaz, ami rárímel Jézus 
tanítására. Meg is van már az ideiglenes olvasó könyve. 
Hamvas Béla Anthológia humana címő győjteménye, 
vagy pedig Sík Sándor és Juhász Vilmos könyve: A 
Szeretet breviáriuma címő. Megtalálhatók benne a Jé-
zus elıtti és Jézus utáni világ jézusi hangjai. Azoké, 
akikre figyelnünk kell. Mondjak neveket, akinek írásait 
találom e két kötetben? Mondok: Hermész 
Triszmegiszthosz, Buddha, Lao-ce, Konfu-cse, Héraklei-
tosz, Platón, Szókratész, Marcus Auréliusz, s a Jézus 
utáni világ énekesei: Benedek és Ferenc, Erazmus és 
Mórusz Tamás, Pascal és Angelusz Sziléziusz, Tolsztoj 
és Dosztojevszkíj, Böll és Grass… Vég nélkül sorolhat-
nám. Nagyon figyelnénk a templomokban mise alatt, ha 
ezeknek az írásait hallhatnánk elsı olvasmányként. 

S mi lenne a második olvasmány? Hát részletek 
Wass Albert A funtineli boszorkány címő regényébıl, 
Szabó Lırinc Vang-An-Si-ja, Sinka Virág balladája, s 
mindaz, amit az évek hosszú során hallhattatok idézni 
tılem. S ez lenne az egész világon? A magyar iroda-
lom? Dehogy is ez lenne. Minden nép tudja, hogy jónak 
kell lenni. Minden népnek vannak avatott tollú írói, akik 
nem csak ószövetségi gyilkos Istent tudnak dicsérni, 
hanem tudják Jézus Istenét is magasztalni, a jézusi sze-

retet Istenét is. Csodálatos kórus lenne ez. Lopkodnánk más 
népek harmadik olvasmányaiból, s betennénk a mi második 
olvasmányaink kötetébe. 

S akármennyire is lehetetlennek gondolom, hogy leváltjuk 
az Ószövetséget, s a második olvasmányt, mégis elmondom 
és leírom ezt, mielıtt meghalok. Talán majd ha fejre áll a 
multik világa, elkövetkezik egy jobb kor, amely hajlandó lesz 
végre szóba állni azzal, hogy készítsük az Úr útját, és tudni 
fogja, hogy bizony nem készítjük az Utat addig, amíg 
hangozhatik a szentmisében az is, ami Jézus elıtti, a tolvajok, 
a rablók és a tömeggyilkosok hangja. Amen. 

 
KEREKASZTAL  

(Tanos Gábor és Bulányi György gondolatai) 

 
Tanos Gábor 

Kedves Testvérek! „Menjünk, vagy ne 
menjünk?” 

 
Szerintem azt kell végiggondolnunk, hogy hogyan kell rea-

gálnunk a körülöttünk lévı világ változásaira. Egyáltalán, a 
jelen helyzet értékelésében mit tartunk lényeges mozzana-
toknak, folyamatoknak. A „Kossuth térre menés” az ezekre a 
kérdésekre adott válaszokból következik – vagy nem követke-
zik. 

Egyetértek azzal, hogy én magam, a közösség, a Bokor ne 
csapódjunk semelyik párthoz, vagy annak holdudvarához. Ne 
szolgáljunk ki pártérdeket, ne keveredjünk a hatalom-
gazdagság-erıszak hálójába és eszközeibe. Tudom, hogy 
Isten országa a baráti beszélgetésben, személyes életpélda 
által, a gondolkodásmód megváltoztatásával lassan, de mégis 
a leghatékonyabban épül. 

Mégis. Elsısorban arra kell figyelnünk, hogy Jézus tanítá-
sához közel legyünk, nem pedig arra, hogy a politikától min-
denképpen távol. Ha egy párt igazságosságról beszél, akkor 
mi ne tegyük félre az igazságosságot! Ha egy párt szeretetrıl 
beszél, akkor mi ne mondjunk le a szeretetrıl! Ha egy párt 
elítéli az erıszakot, mi ne hallgassunk el azért, nehogy a 
malmára hajtsuk a vizet! 

Különben oda jutunk, hogy feloszolhat a közösség, mert a 
polgári körök a politikába bevonták a közösség fogalmát. És 
az erıszak ügyében is csak a Helsinki Bizottság és az ENSZ 
kínzás elleni bizottsága fogja hallatni a hangját – a Bokor 
nem. 

Talán nem kellene ilyen egyszerően lemondanunk az érté-
keinkrıl. 

És hogy mi történik körülöttünk a világban? Elmondom a 
mostani politikai eseményektıl függetlenül bennem kialakult 
(de általuk nem cáfolt) képet. Mindnyájan tudjuk, tapasztaljuk, 
hogy a globális gazdaságban milyen méreteket ölt a termé-
szeti környezet kizsákmányolása. Az ózonlyuk, a klímaválto-
zás, a fajok pusztulása talán a legismertebb példái a folya-
matnak. A mitikus gazdasági növekedés fenntartásához ezt a 
kizsákmányolást egyre fokozni kell. Ezzel a jelenséggel telje-
sen párhuzamosan folyik az általunk anno „termelıerıként” 
tanult humán környezet kizsákmányolása. És itt elsısorban a 
jelenségnek nem az az aspektusa érdekes, hogy nem fizetik 
meg a munka(erı) árát. Hanem az, hogy a társadalomból az 
értékek kivonása a természeti környezethez teljesen hasonló-
an történik. Cinikusan fogalmazva: „Normális vagy? Akkor 
hülyét csinálunk belıled, a hasznot pedig zsebre tesszük.” 
Vagy: „Eddig nem lıdöztél az iskolában? Akkor most majd 
fogsz. Az akciófilm jogdíja pedig, ahonnan a magatartási min-
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tákat meríted, a miénk.” (Mintha az energia-
megmaradás törvénye kiterjeszthetı lenne: az emberi 
értékek pénzzé konvertálhatók.) A jelenség lájtosított 
elnevezése a konzumidiotizmus. És ha a társadalom 
összeomlik, mert mondjuk a szingli életformába nem illik 
bele a humán környezet számszerő újratermelése, akkor 
ez a terület a globális gazdaság „lehalászott területévé” 
válik, ahonnan odébb kell állni. 

Vajon ebben a helyzetben elég-e az, ha azt mondom, 
hogy én mindenesetre Istenre bízom magamat, Rá fi-
gyelek, és magammal együtt a családomat, közössége-
met kivonom ebbıl a folyamatból, amennyire tudom? 
Esetleg kicsit többet dolgozom, kicsit kevesebbet adok a 
pénzembıl, idımbıl a rászorulóknak a romló feltételek 
között? 

Mindnyájan tudjuk, hogy ez elég. Tudjuk, hogy ha jól 
csináljuk, a gyerekünk ügyes lesz, okos, kiegyensúlyo-
zott, az osztályban a legjobb barát, a társaságban a 
legjobb parti, a legmegbízhatóbb kolléga, ahogyan mi 
magunk is azok vagyunk. A sikert nem lehet elvenni tıle, 
tılünk. 

De miért mondtuk akkor a Bokorban eddig, hogy ez 
nem elég? Miért neveztük az erıszakot erıszaknak, a 
hazugságot hazugságnak, az igazságtalanságot igaz-
ságtalanságnak? Miért nem volt mindegy, hogy miköz-
ben szegényedünk, a pénzünket a kizsákmányoló milli-
árdos, vagy a rászoruló kapja? Miért ragasztottuk be az 
„ırsi naplóba” az újságcikket az éhezıket pártfogoló 
színésznırıl? Miért mondtuk, hogy minden Istené, és 
csak a maradékot adjuk oda a császárnak?  

Szeretném, ha kifejezné ma is szociális érzékenysé-
gét a Bokor, ha észrevennénk a társadalom – nem csak 
anyagi értelemben vett – kettészakítottságát. Ha megfo-
galmaznánk a Bokor számára a középosztály társadalmi 
felelısségét. Ehelyett, úgy érzem, társadalmi pozíción-
kat a jelenlegi helyzetben csak a sztoikus nyugalmunk 
hamis megalapozására használjuk fel. Ha megtalálnánk 
saját hangunk, amellyel elmondhatjuk, hogy fájdalmas 
most magunknak is átélnünk azt a fajta igazságtalansá-
got, amely ellen – másokért – évtizedek óta küzdeni 
próbálunk. Szeretném tudni, hogy a Bokor nem a gyen-
gesége miatt nem állított imasátrat, nem osztott szóróla-
pot, Érted vagyok-ot a Kossuth téren. 

Szeretném tudni, hogy minden lehetségest megtet-
tünk a fokozódó társadalmi feszültségek okozta, ma 
még kiszámíthatatlan, de emberi ésszel elkerülhetetlen-
nek látszó robbanás megelızése érdekében. 

Amikor néhány alkalommal elmentem a Kossuth tér-
re, ha nem is ilyen összeszedetten, de ezek a gondola-
tok foglalkoztattak. 

Úgy gondolom, hogy akik közülünk nem mentek ki, 
azokat is megérintették, megrendítették az események. 
Még azokat is, akik látszólag a cinikus közömbösség, 
legyintés, kiábrándultság álarca mögé bújtak. És azokat 
is, akik valamiért arra a következtetésre jutottak, hogy 
nekünk ezekhez a kérdésekhez nincsen közünk. 

 
 
 
 
Bulányi György 

Eltehetetlenedtünk 
 

Ki lehet vonulni az utcákra, és rendırökbe ütközünk. ’89 
elıtt ki sem kellett vonulnunk, anélkül is elvitt az ávó. Hajlékot 
kínálhatunk fel a hajléktalannak, nem kell neki, mert hajlékta-
lanként akar élni. Magadhoz vehetsz egy fogyatékost, semmi 
bajod nem lesz a rendırséggel, de Jézus nem fogyatékost, 
hanem 12 egészségest vett maga mellé, s három éven belül 
felakasztották.  

Magatartása erıszaknélküli volt. Nem a közelében az 
erıszaknélküliségnek, hanem erıszaknélküli. Nem távolt volt 
az erıszaktól, hanem erıszaknélküli. A párt nem beszélhet az 
igazságosságról, mert ez azt jelenti, hogy megillet engem az 
emberiség jövedelmének  hat és félmilliárdnyi része. A szere-
tetrıl sem beszélhet, mert a szeretet azt jelenti, hogy oda-
adod a magadéból azt, amit több mint a hat és fél milliárdnyi 
rész. A párt nem ítélheti el az erıszakot, mert az erıszakból 
való. 

A Bokor ’89-ig a maga körén belül tudta, mi az erıszak, mi 
a hazugság, mi az igazságtalanság. Nem ment a tudásával az 
utcára. Magunknak mondtuk, amit mondtunk. Ennek ellenére 
párt és egyház mindent megtett azért, hogy megsemmisítse.  

Ma is csak magunknak mondhatjuk, amit megtanultunk 
Jézustól, Ha tesszük is, amit tanultunk, üzembiztos a Golgota 
valamelyik mai formája. Imasátor, szórólap osztogatása aligha 
méltó hozzánk, az Érted vagyok-nak sincs helye a téren… Ott 
a Szerezz! a jelszó, nem a Szeress! 

Eltehetetlenedtünk. Kevésnek tartjuk, amit teszünk. Póto-
landó a hiányt, valakik elmennek a térre, valakik otthon ma-
radnak. De ez a kettı egyre megy. 

Mielıtt ezt a választ megírtam, elolvastam a KIO 127-131 
numerusait az Evilági országról. Ha Te is elolvasnád, talán 
megérted, hogy mért azt válaszolom, amit. 

Én is elkerülhetetlennek gondolom a robbanást. E kellene 
kezdenünk azt az életet, amely fenntartja majd kiskorú gyer-
mekeinket.  A robbanás után majd kialakul az erıszak új rend-
je. Abból is ki kell maradnia annak, aki ırzi Jézus örökségét. 

 
Faragó Ferenc 

Szavak… 
 
Szavak, összetett szavak, amelyek megmutatják az em-

beri gondolkodás anomáliáit. Szavak, amelyeknek nincs is 
valódi jelentésük, a valódi alatt jézusi tartalmak értendık. 
Szavak, összetett szavak, amelyek össze nem illenek, mi több 
összeférhetetlenek, mi mégis elhisszük.  

Talán néhány száz év múlva, ha nyelvünkbıl megmarad 
valami az utókor grammatikusainak, kik majd a kutató buz-
galmával próbálják majd megfejteni ezen szavaink keletkezé-
sét, jelentését és nem utolsósorban összeillesztésüknek belsı 
indítékait. Jellemzı, hogy a szavak külön-külön értelmesek, 
együtt azonban értelmetlenek. 

Nyilván e nyelvi torzszülöttek rávilágíthatnak az ember 
önellentmondásaira.  

Íme: Adásvétel, akasztófa, államvédelem, államvallás, 
anyagelvő, aranyláz, atombomba, bálványimádás, békeharc, 
búcsúcédula, büntetıtörvény, csereérték, egyházbirtok, egy-
házpolitika, ellenségkép, erdıirtás, értékbecslés, esélyegyen-
lıség, eszmecsere, fegyverbarátság, fegyverszünet, fény-
őzés, földbirtokos, gyóntatószék, hadkötelezettség, hálapénz, 
halottidézés, hatalomvágy, hitoktatás, hittan, hittérítés, hittu-
domány, hitvita, honvédelem, igazságszolgáltatás, istenbizo-
nyíték, istencáfolat, istenfélelem, istenharagja, ítélıszék, jólét, 
kárhozat, katonaiszolgálat, kereszténydemokrata, ke-
resztényszocialista, kétszínőség,, lélekvándorlás, létbizonyta-
lanság, létminimum, máglyahalál, magzatelhajtás, önmegva-
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lósítás, önvédelem, ısbőn, proletárdiktatúra, reklám-
pszichológia, rendır, rendszerszemlélet, sikerkalauz, 
siralomvölgy, szabadságharc, szabadságvesztés, szent-
szék, testvérharc, töviskoszorú, üzletasszony, üzletem-
ber, vallásháború, váltságdíj, vezércikk, világháború, 
világvége, villamosszék. 

De kincsekre is bukkanhatunk az emberi gondolko-
dás nyelvben tükrözıdı megnyilvánulásaiban. Amikor 
két szó találkozik, összeölelkezik, és együtt marad olyan 
jelentéstartalmat sugározva, ami szellemiségében is 
több, mint a két szó külön-külön. Így lesznek a szavak 
tartalmukban is, jelentésükben is jézusiak. 

Ízelítınek nézzünk néhányat: Alapállás, aranykor, 
bocsánatkérés, bőnbánat, bőnbocsánat, csúcsérték, 
édesanya, édesapa, egybegyőjtés, együgyőség, életfa, 
életközösség, életmő, emberfia, erıszakmentesség, 
fatelepítés, fegyverletétel, felelısségtudat, gondviselés, 
hagyományırzés, hithőhitvallás, honismeret, igaz-
mondó, igehirdetés, istenszeretet, istentisztelet, jelenlét, 
keresztút, környezetvédelem, lelkigyakorlat, lelkiismeret, 
létazonosság, mennyország, mindentudás, nyájajuhász, 
országépítés, örökkévalóság, sorsazonosság, szenthá-
romság, szentírás, szentlélek, szeretetkapcsolat, újjá-
születés, vagyonközösség. 

 
Farkas István 

Mit kell gyakorolni? 
 
„Gyakorolni kell az Istenre hallgatást? Rendben. Nem a 
szerzetes módszerével, hanem az egyszerő embereké-
vel, ami figyelmet igényel, de már rég nem rendelkezünk 
vele. Mit is kell hát gyakorolni?” 
(Bulányi György kérdése Ö.I.-hez.) 

 
I. 

Ketten ültek az erdıszélen. Megtették már máskor is, 
hiszen rég barátok voltak. Az ıszi nap langyos melege 
már csak épphogy érezhetı volt, ahogy pályáján egyre 
közeledett a szemközti dombokhoz. A csendben folya-
matosan lehetett hallani a makkok potyogását. Jobbra, 
az odvas fatönk mellett, a hatalmas erdei-hangyaboly 
nyüzsgése nesztelen volt. Elıttük, a domb alján, künn a 
réten juhnyáj bégetve legelt. Körben nyíltak az aszatok, 
margaréták és néhány ıszi kikerics. 

Nézd, mondta az idısebb, minden él körülöttünk – 
ahogy mi is élünk. Vajon minek ez az egész? És szoká-
sához híven bal kezével megtörölte orra hegyét. Azt 
mondja az Írás, hogy mindezt miattunk, nekünk embe-
reknek teremtette a Teremtı, de Jézus, az Írás szerint 
ezzel nem sokat foglalkozott. 

Nézd Carl, mondta a fiatalabb, te mindent tudsz az 
Írásokról, de próbáljunk meg most egy kicsit logikusan 
gondolkodni. A mai tudomány a dologról sokkal többet 
tud már, mint annakidején. Tudja, hogy minden élı azért 
fejlıdött ki, hogy bizonyos rá jellemzı anyagokat átala-
kítson: valami élıvel és élettelennel táplálkozik és vala-
milyen, azok anyagánál finomabb, nagyobb energiájú 
anyagot hoz létre. Nézd ezt az aszatot. A Nap anyagá-
ból, vízbıl és levegıbıl végül illatanyag és sok-sok mag 
keletkezik, amely mind magában hordja az élet lehetı-
ségét. Élet persze csak elenyészı töredékébıl lesz. 
Vagy ott a birkákban a fő tejjé és maggá válik. Vagy 
emitt a hangyák gyárában a korhadt fatönk és más élı-
lények hangyatojássá válik. Vagy ha a Napot nézed, ott 

a magfúzió éltetı energiává alakul, energiája megszelídítve 
növények és minden élı rendelkezésére áll, fenntartja az 
életet, miközben feltehetıleg számunkra láthatatlan és talán 
haszontalan, de más teremtmények – galaxisok - számára 
hasznos finomabb anyagokat állít elı. 

És a dolog másik végén a maradék trágyává, talajjá, hu-
musszá, bolygóvá, holddá válik az újabb generációk számára. 
Minden táplál és minden táplálék és az egész táplálkozási 
folyamat atmoszférák jelenlétében zajlik. Ez maga is tápláléka 
minden élınek. És ott a harmadik táplálékfajta, a benyomá-
sok, melyeket minden élılény az érzékszervein keresztül 
folyamatosan felvesz és melyek nélkül egy pillanatig sem 
lenne képes élni. 

Igen, bólintott az idısebb, de te, Jan, te csak nem arra 
szolgálsz, hogy anyagokat alakíts át? – kérdezte gúnyolódva 
az idısebb. Induljunk inkább ki abból, amit tanultunk, és amit 
mindketten elfogadunk: Isten van és Krisztus az İ egyszülött 
fia, a második isteni személy. İ az etalon és ıt igazán nem 
nézhetjük úgy, mint aki azért volt itt, hogy anyagokat alakítson 
át. 

Jó, válaszolta a fiatalabb. Ebbıl is kiindulhatunk, de néz-
zük meg mit is értünk ezeken a meghatározásokon. 

Eltekintve a Nagy Bumm elmélettıl, maradjunk annál, 
amiben mindketten hiszünk: Isten teremtette a világot. Oké! İ 
van. Na, mármost belelapoztam a Hubble teleszkóp által ké-
szített képek albumába és láttam, hogy az kutya füle, amit mi 
az égbıl látunk. Az egész egy hatalmas, sőrő, egyenletes, 
kavargó csillagmassza, melyben folyamatosan keletkeznek és 
halnak meg csillagok éppúgy, ahogy a réten a fő, a fán a le-
vél, a nyájban, vagy bolyban az egyed. A Teremtés folyik, a 
tér tágul és megszámlálhatatlan sok csillag mellett megszám-
lálhatatlan sok bolygó és hold is születik és hal meg folyama-
tosan. Egyre durvább és sőrőbb anyagok keletkeznek az ent-
rópia törvényének megfelelıen. De ezt persze te is tudod. 
Csak azért mondom, mert le szoktuk egyszerősíteni a dolgo-
kat, és ezzel elveszik élı jellege: azt mondjuk, hogy van az 
Isten és van az ember. Ennél kicsit bonyolultabbnak tőnik a 
dolog. De mindenben ott van minden fajta, még az az egé-
szen finom energia is, ami a legnagyobb erejő és amit az 
“egyszerőség” kedvéért isteni szeretetnek nevezünk. Mindent 
ez tart fenn, ez éltet, ez az alapanyag a két másik, egymással 
örök harcban álló pozitív és negatív erıvel szemben, melyek 
vagy nem találkoznak, vagy egy villámban kioltják egymást, 
vagy ennek a Harmadik erınek a segítségével teremtik a 
csillagokat, hangyákat, birkákat, embereket. Jézus sem tett 
mást, mint amit bármelyikünk tesz: élt, ami annyit tesz: mőkö-
dött, mint bármelyik anyag átalakító készülék. Egy különbség 
van közte és köztünk, akik követıjének valljuk magunkat: 
belül harmónia volt a részei – a teste, az érzelmei és a gondo-
latai – között és ezt a harmonikus mőködést alárendelte en-
nek a mindent átható szeretet energiának: minden részével 
az Atyára hallgatott. Nem a külsı hierarchiák irányították, 
ahogy minket, hanem egy belsı hierarchia, melynek élén 
Krisztus áll, az Atya fia, vagy nevezhetjük öntudatnak és lelki-
ismeretnek is. 

Rendben, ezt is elfogadom – mondta Carl, de abban talán 
már nem látsz kivetnivalót, hogy az ember dolga az, hogy 
Istennek tetsszen, vagyis jó legyen. Jézus ilyen volt és mi 
keresztények a követıinek valljuk magunkat. 

Igen, ebben szóról szóra egyetértünk - mosolyodott el Jan. 
Most már csak azt kell megnéznünk, hogy ha ezt tudjuk, vall-
juk, az mire elég. Van itt valami furcsa dolog, amire pár évti-
zede a pszichológusok hívták fel a figyelmet – újra felfedezve 
a sok évezredes tudást -, a tudás és a létezés nincsenek 
szinkronban egy emberen belül. Egész egyszerően fogalmaz-
va: egy nagy tudós lehet igen kiállhatatlan ember, emellett 
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feledékeny, sértıdıs, haragtartó és még az esernyıjét is 
ott hagyja mindenütt. Viszont ha a tudása értéssé válto-
zik, vagyis képes meglátni önmagát és kutatási területét 
az egész teremtésben, akkor létezése színvonala elér-
heti a tudásáét. Szinkronban fejlıdhetnek. Ezt azért 
mondom, mert egy embernek tényleg nem lehet más 
dolga, mint hogy İt szolgálja, Neki tetsszen, ahogy fo-
galmaztál, de amíg nincs értése, vagyis léte eltér a tu-
dásától, addig még nem tekinthetı egészen embernek, 
vagyis kereszténynek, mivel Jézusnál, aki Krisztus lett 
ez a dolog szinkronban volt. Minden tanúságtétel ezt 
támasztja alá. Így aztán, ha jó akar az ember lenni, elı-
ször meg kell ismerje önmagát, a helyzetét és létezését 
– életét –, a tudásához kell igazítania, értenie kell, va-
gyis öntudatának és lelkiismeretének kell lennie. Fel kell 
építenie ezt a belsı hierarchiát. De ez talán nem is jó 
szó, mert ha ezért tesz valamit, akkor csak elrontja. In-
kább úgy mondanám, hogy hagynia kell felépülni, vagyis 
mindent el kell távolítania, ami a felépülését akadályoz-
za. Ahogy te is tudod, a vallások ennek a más állapot-
nak a kifejlıdésére igyekeznek tanítani azokat, akiket ez 
egyáltalán érdekel. Ez a “jónak kell lenni” nehézsége. 
Ha “én” csinálom eltévesztem, ha engedem hatni megta-
lálom és akkor már maga teszi a jót, mert már nem “én” 
döntök, hanem İ, akit lelkiismeretnek nevezünk. De 
ehhez elıször ismerni kell az anyag átalakító készülék 
sajátosságait, amit énnek nevezek. 

De, hát minden ember ismerheti önmagát és van lel-
kiismerete is. Így teremtette Isten – vetette ellen Carl. Az 
ember éppen ezek miatt különbözik az állattól. És gon-
dolkozni is tud, Istenre gondolni, imádkozni és vágya-
kozni utána. Mirıl beszélsz? 

Igen, teljesen igazad van. Az ember ezt tudja, Jézus 
tudta, értette és léte szinkronban volt ezzel a belsı hie-
rarchiával. Atyjának tetszı volt. De mi a helyzet velünk? 
Nézzük meg kicsit részletesebben, de ne itt, mert itt 
minden olyan idillikus és a nap is lement, kezd hővös 
lenni, hanem benn a városban. Találkozzunk holnap 
délután 4-kor, ha neked is jó a Kálvin téren, az aluljáró-
ban, a presszóban. Az egy valóságos hely számunkra. 

Rendben – felelte Carl és lassan, bandukolva megin-
dultak lefelé a domboldalon. 

II. 
Mikor Carl megérkezett, Jan már ott ült a nyitott 

presszóban és nézte az élet áradását. A metróból hul-
lámokban tódultak ki az emberek és szóródtak szét az 
aluljáró folyosóin. Mögötte a játék-automatákon két kö-
zépkorú férfi játszott elmerülten. A mellette lévı asztal-
nál szerelmespár két csók között hatalmas krémeseket 
falt be kapucsínóval. A könyvesboltban néhányan 
könyvvel a kezükben ácsorogtak és a metrókijárat mind-
két oldalán egy-egy csöves kínálta az Flaszter nevő 
újságot. Nyugdíjas nagymamák húzták maguk után egy-
két unokájukat és néha átvonult a színen a szálloda 
irányába egy-egy nınemő tünemény. A Múzeum körút 
felöli oldalon bolíviaiak játszottak pánsípjaikon. 

Hát ez tényleg valahogyan más helyszín, mint a teg-
napi – nyújtotta kezét Carl. Még a szavunkat sem fogjuk 
érteni. 

Ülj le nyugodtan – kínálta hellyel Jan, az legyen a 
legkevesebb, hogy csak a szavunkat nem értjük. A sza-
vak sokszor félrevezetık, mert sok fordítás után jutnak 
el a másikig. Legtöbbször már, amikor kimondjuk érez-
zük, hogy nem egészen azt fejezik ki, ami bennünk meg-
fogalmazódott, vagy egyszerően csak jönnek maguktól 
minden fogalmazás nélkül, csak úgy, megszokásból. 

Aztán amikor a másik megszólal elcsodálkozunk a reakcióján, 
mert akkor már biztosan kiderül, hogy nem értette meg azt, 
amit ki akartunk fejezni, de nem sikerült. Persze már ı is for-
dított egyet rajta a saját belsı értési szintje, vagy fogalom-
készlete alapján. Így beszélgetünk és így is élünk. Talán, aki 
ezt kitalálta tudta, hogy egy nagyvárosban nem lehet csak 
automataként élni, mert az a leggazdaságosabb, a legkeve-
sebb energiát igénylı. Ha agyalni kezdene valaki itt az aluljá-
róban, ahogy mi tesszük és közben tenni a dolgát, hamar 
konfliktusba keveredne, vagy elütné valaki, vagy valami. Így 
viszont nyugodtan rábízhatja magát a szokásaira, mert azok 
megtartják. Jól begyakorolt mozdulatok, gesztusok, érzelmi 
megnyilvánulások, szavak és a környezet szinte tenyerén 
hordozza. 

Várjál, várjál, ne olyan gyorsan – vágott bele Carl. Nem 
tudlak követni. Tegnap ott hagytuk abba, hogy az ember is-
meri önmagát, van lelkiismerete, így nem úgy viselkedik, mint 
az állat. Isten vezeti, mert képes Rá gondolni. 

Hát pont errıl beszélek – tárta szét a karjait Jan. Hol látsz 
itt valakit, önmagunkat is beleértve, aki ismeri önmagát, és a 
lelkiismerete alapján cselekszik. Szinte semmi különbséget 
nem látok a tegnapi hangyaboly és e között az aluljáró között. 
Ott is mindenki végezte a dolgát, itt is mindenki csinál valamit, 
amit dolgának gondol. Elsısorban éli az életét, bár errıl nincs 
tudomása. Mindenki aktív, de ez az aktivitás üres. “Pusztán” 
az életet szolgálja. Valószínőleg nem ezért jött a második 
isteni személy ide hozzánk, hogy erre bíztasson minket, mivel 
ez az életforma önmagától mőködik. Egy egészen kevés táp-
lálék, víz és levegı elég hozzá. Még lakóhely sem kell, még 
család sem, még szerelem sem. Itt Európában még éhen 
halni sem lehet, legfeljebb megfagyni, ha nagyon finnyás va-
laki és nem megy be a melegedıbe, mert félti a kis vagyonká-
ját. Az élet éléséhez kialakult bennünk egy belsı automatikus 
irányító apparátus, ami nagyon jól kezeli a hétköznapi helyze-
teket. Ennek csak akadály minden lelkizés, magasabb utáni 
vágyakozás. Az önismeret, a lelkiismeret, az aktív gondolko-
zás, az önfegyelem hatalmas energiát igényel, ami ha nem 
győjtjük össze, nem áll rendelkezésre, mert elfolyik. Ugyanak-
kor, mint tegnap beszéltünk róla, ez az energia ott van min-
denütt. Igazad van. A készülék, az ezekhez szükséges érzé-
keny készülék ott van mindenkiben, de az élet érdekében ez 
az automata dolgozik helyette. Elképzelhetetlenül sok és ha-
talmas hatás, befolyás ér bennünket. Ezeket minden másod-
percben kezeli ez a készülék. Egy kicsit figyeld az embereket 
itt az aluljáróban. De még jobb, ha önmagadat is figyeled. 
Nem csoda, hogy kialakult egy ilyen védekezı mechanizmus 
bennünk. Ezen túllépni nem lehet csak nagyon nagy vágya-
kozással, amihez látni kell a helyzet valóságát. Látni, csak 
figyelemmel lehet. Oda kell szentelni a figyelmet. Nem szét-
szórt figyelemmel, amiben életünk nagy részében élünk, nem 
is koncentrált figyelemmel, ami a munkánkhoz, ahhoz kell, 
ami érdekel vagy muszáj, mert azt nem a lelkiismeret irányítja, 
hanem maga a tárgy. Egy olyan figyelem kell, ami nem felejti 
el önmagát, a készüléket, és ugyanakkor nem felejti el a rá-
hallgatást a lelkiismeretre, a bennünk lévı Krisztusra, akit te 
második isteni személynek neveztél. Ez az új figyelem, ami a 
legfinomabb energia, ami hozzánk eljut, ha összegyőlik ben-
ne, elkezdi átalakítani. Az Írás olajnak nevezi, de itt már hívtuk 
figyelemnek, isteni szeretetnek, lelkiismeretnek, Neki tetszés-
nek is. Elkezd másképpen látni – együtt látni olyan dolgokat, 
amikrıl évezredek óta úgy tudtuk külön vannak. Szün-
eidészisz, mondja az ógörög. Kívülrıl alig lesz látható válto-
zás, de megnyilvánulásaiban egészen mássá tesz – mondják 
azok, akik már találkoztak ilyen emberrel. Nekünk csak Jézus 
a példa, de te is ismertél, ismersz olyanokat, akik valahogy 
mások, mert dolgozik rajtuk ez az “anyag”. Nem ık tesznek, 
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hanem ıket fejlesztik – már százmillió éve. Látod ezt 
nem tudja megtenni az aszattal és a hangyával, meg a 
birkával. İk már készek. A mi programunk még fejleszt-
hetı, vagy inkább jobb, ha azt mondom, ez is tökélete-
sen ki van fejlesztve, de a felhasználó csak töredékét 
használja a lehetıségeinek. Egy már rutinná vált ágat 
gyakorolt be és nem hajlandó arról letérni. Pedig mekko-
rák a lehetıségei? Egy hangya, vagy egy birka ebbe 
belehalna. 

III. 
Egy ideig csendben ültek. Az élet ott kavargott, 

nyüzsgött körülöttük, mégis volt valami közöttük, ami 
nem tartozott hozzá. Valami, ami kérdésben maradt, 
mert nem lehetett válaszolni rá. De mindketten érezték, 
hogy ott van. Valami közös. Talán a levegıben volt, 
vagy bennük. İk váltak kérdéssé. 

És akkor mit kell gyakorolni? – kérdezte egy idı után 
Carl. 

Tılem kérded, és te? Nagyon jól tudod magad is, 
csak valahogy nem akarod elhinni, pedig te aztán a leg-
többet gyakorolsz közöttünk – bár többnyire a fejeddel. 
Egyszer a Nagy Sárga kínai császár megkérdezte a 
lovászfiúját: hogyan kell uralkodni? A fiú elgondolkozott 
majd azt mondta: uralkodni is olyan, mint lovakra vi-
gyázni. Távol kell tartani mindent, ami a lovaknak árt. 
Azt hiszem ez ránk is igaz. Azt kell felemelni, uralomra 
juttatni, aki távol tud mindent tartani, ami nekünk és raj-
tunk keresztül Neki árt. Amíg valaki azt hiszi, hogy ı ezt 
tudja, az esze ez a fınök, addig a teste és az érzelmei 
fütyülnek rá. De ha az esze is el tudja fogadni, emléke-
zik és figyel rá, hogy ı a készülék része és van felette 
valaki, és tudása szerint – gyakorolva - elhárít minden 
akadályt az elıl, nem hívén azt, hogy önmaga a fınök – 
figyelemmel szolgálja belsı és külsı társait és türelmet-
lenül várja a fınök érkezését -, akkor lassan minden 
megváltozik, minden az új fınök alá rendezıdik benne 
és körülötte. Ezen emberek nagy részének itt, akiket 
látsz, lehetısége sincs mást gyakorolni, mint amit az 
élet ró rájuk percrıl percre. Az már nagy dolog, ha valaki 
megtanul egy szakmát és azt tökéletességig gyakorolja, 
megél belıle és eltartja a családját. Ha valaki e mellé 
még fel tud vállalni másokat is – más szakmákat, más 
embereket, más élılényeket – az már világbajnoknak 
számít a környezetében. Ha ezt még tisztán, önérdek 
nélkül is teszi, mondjuk a hite erejével, akkor már jelölt 
lehet a szentségre. De ha valaki e mellett még azt is 
gyakorolja, hogy meglássa valódi helyét a Mindenség-
ben, hogy meglássa azt az egyetlen szálat, amin minden 
és mindenki egész létezése függ és ha meglátta, mégis 
tovább teszi mindazt, amit a körülötte lévık várnak tıle, 
de csendben tanít néhány embert erre a látásra, hát, az 
elmondhatja majd magáról, hogy Isten fia. 

Ez a világon a legnehezebb dolog. Mert ha rá is jön 
valaki, a másikat, a szokásosat annyit gyakorolta, hogy 
képtelen változtatni. Hatalmas kitartás kell hozzá, és 
kezdetben nem lehet nagy dolgokon gyakorolni, csak 
egészen kicsiken: egy szokásos mozdulat, egy szoká-
sos gesztus, egy szokásos reakció megváltoztatásán az 
új meglátásnak megfelelıen. Ezt csak különleges körül-
mények között lehet gyakorolni, ahol vannak mások is, 
akik erre törekednek, különben az élet észrevétlenül 
visszakényszerít a kerékvágásba. A körülményeknek 
nyugodtaknak, bizalmasnak, nyitottnak, de folyamatosan 
változónak kell lenniük, hogy mindig maradjon valaki, aki 
“ébren” van és emlékezik rá, mit is gyakorolnak. Nem 
öncélú ez, ahogy látszik, mert utána kimennek az életbe 

és kint sokkal nehezebb körülmények között próbálják ugyan-
azt a figyelmet fenntartani – Rá. Az életben senkit sem érde-
kel ez a gyakorlat és a gyakorlókat minden és mindenki 
igyekszik visszatartani, visszahúzni az átlagoshoz, a szoká-
soshoz. Ár ellen kell gyakorolni, közben megtéve minden 
mást, amit az élet kíván. Reménytelenül bízva abban, hogy 
megtörténik, ami megtörténhet, mert ott van, csak nem látjuk. 
És hányan számolnak be róla, hogy megtörténik a reményte-
len? 

Mit gyakorolnak a sejtjeink: ami jó nekik. Mit gyakorol a 
gyerek: amire az anyja megtanítja, hogy élni tudjon, ha felnı. 
De van valami, amire neki kell rájönnie: a dolgok nem úgy 
vannak, ahogy tanították, hanem fordítva. Van egy közös 
barátunk, aki elmesélte, hogy kispap korában rájött, hogy más 
van az Evangéliumokban, mint amit a szülei és a papok taní-
tottak neki. Így indulnak el a dolgok. A lassú folyamatot, ami a 
gyakorlás során lejátszódik a hinduk így foglalják össze: elı-
ször én teszem – aztán én teszem az İ erejével – majd Ö 
teszi az én felhasználásommal – végül Ö teszi.. Ez a Mi-
atyánk rövid összefoglalásában a “Legyen meg a Te akara-
tod” szívbıl jövı, ıszinte kifejezése. És ezért nem “a gazdag, 
a farizeus, az írástudó és a hatalmon lévı”, mert ı, ha már 
valaki az emberek szemében, eszében sincs bármin is változ-
tatni önmagában, bármi mást gyakorolni. “Újjá kell születned” 
mondta Jézus Nikodémusnak. Csak az egyszerő emberek, a 
halászok, a háziasszonyok, a gyári munkások, földmővesek, 
mérnökök, vagy tanárok alkalmasak ennek a figyelemnek a 
gyakorlására, mert nem hiszik magukat már valakinek. A töb-
biek szolgálata, az egyszerő emberek lételeme. De közülük 
sajnos nem mindenkibıl lesz gyakorló. Emlékezz a makkokra 
az erdı szélén. Hányból lesz tölgyfa. Jó, ha egybıl. Ezért 
aztán, aki gyökeret ereszt ebben, annak hatalmas a felelıs-
sége azok miatt, akik erre nem képesek. Nekik kell helyettük 
is összegyőjteni a szükséges mennyiségő “olajat” Számára és 
tanítani azoknak, akik vállalkoznak erre, hogy mindig legyen 
olajgyőjtı a világban. Talán ma ennyi gyakorlóra van szükség, 
de adni, szolgálni szelíden másokat, ez is olyan hatalmas 
dolog, és olyan sok gyakorlást igényel, amire ma csak keve-
sen képesek vállalkozni. Nagyon szomorú dolog ez. Pedig 
csak néhány egyszerő törvényt kellene begyakorolni, Móze-
sét, vagy Manuét, és az emberiség nyugodtan élhetne és 
gyakorolhatna más, Neki tetszıbbet. 

Szóval mit kell gyakorolni? – kérdezte Carl most már kicsit 
türelmetlenül. 

Nézd meg, hogy most mit gyakorolsz. Minden gondolatod-
dal, mozdulatoddal, érzéseddel gyakorolsz valamit. Jó az 
neked, amit gyakorolsz? Mi a te kérdésed? Hogy mi ez, azt 
csak te tudod. Ha nincs kérdésed, akkor nem kell tenned, 
gyakorolnod semmit, csak élned az életedet úgy, ahogy apá-
inktól, tanítóinktól tanultuk. Az gyakorlódik önmagától. Próbáld 
meg figyelni önmagadat, a készülék mőködését, akkor majd 
találsz magadban kérdést. Gyakorold ezt a figyelmet. És ami-
re ennek alapján majd vágyakozol, aminek elérése még az 
életednél is fontosabb lesz, az legyen az istened. De ne hidd 
el egy szavamat sem. Lehet, hogy csak manipulállak. Próbáld 
ki, mőködik-e? – válaszolta Jan. 

Megint csend lett közöttük. Majd, mintha kavargó gondola-
taik is elcsitultak volna egy pillanatra. 

A bolíviaiak pedig hatalmas dobokkal belevágtak a követ-
kezı produkcióba. 

 
Cedric Prakash SJ karácsonyi levele 
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Karácsony Üzenete a Béke : Az angyalok is errıl 
énekelnek, amikor hírt adnak az "Újszülött Királyról". 
Úgy tőnhet, hogy ez az ének puszta "szépeket mon-
dássá" vált, ahogy egyre inkább a győlölet és az erıszak 
irányítják az életünket és a világot. Kétségtelen, hogy 
szüntelenül sóvárgunk egy olyan világ után, amely biz-
tonságosabb, békésebb. Idén karácsonykor továbbra is 
imádkozunk, hogy a béke váljon valósággá - a saját 
életünkben és az egész világon.  

 A Karácsony Szíve a Szeretet:  A több mint 33 
ezer gyermek spontán arckifejezése, akik Gujarat külön-
bözı részein chattralayainkban élnek. A ragyogás sze-
mükben, a szabadjára engedett mosoly ajkukon, su-
gárzó arcuk elég bizonyíték, hogy változás történt az 
életükben. Ez a változás lehetetlen lenne, ha nem lenne 
nagyon is kézzelfogható megnyilvánulása olyan embe-
rek szeretetének, akik soha nem is látták ıket. Most 
karácsonykor ezt a szeretetet ünnepeljük, és imádko-
zunk, hogy mélyítse el és erısítse meg a köztünk lévı 
köteléket, az elıttünk álló napokban és években.  
 A Karácsony Ereje a Tör ıdés: 2007 januárjában 
belépünk a Föld Bolygó Nemzetközi Évének három éves 
intervallumába. Annyi mindennek oka, hogy oly keveset 
törıdünk a Földdel. Gujarat néhány részén ismét súlyos 
áradások pusztítottak. Úgy tőnik, Gujarat már mindent 
látott: szárazságok, áradások, ciklonok, éhínség, jár-
vány, és még egy gyilkos földrengés is pusztított… 
Mindezek a szegényeket és a társadalom peremére 
szorultakat érintik a legsúlyosabban. Ghandi keményen 
fogalmaz: "Földünk csak a szükségesekre elég 
mindannyiunknak, de nem elegendı senki mohóságára." 
A karácsony emlékeztet minket, hogy sokkal jobban kell 
törıdnünk Földünkkel. 
 A Karácsony Gazdagsága az Osztozás: Idén is-
mét annyi osztozást tapasztalhattunk. Az emberek áldo-
zata és nagylelkősége minden felıl. Látogatóink is vol-
tak, Rupert Scherr atya Ausztriából, Sanna Akkanen 
Finnországból, akik itt töltöttek néhány hetet, megláto-
gatták a chattralayakat és részt vettek két nagy "bal 
vividhan" eseményen, amit a gyerekeknek szerveztünk. 
És most, ahogy ezt írjuk, itt van velünk Magyarországról 
Simonyi Gyula és felesége Ági, lányuk Cili és a férje 
Sziszi. Sokakkal együtt Magyarországról már több mint 
30 éve támogatják az ESP munkáját. Most tanárképzési 
programot tartanak a Globális nevelésrıl számos tanár-
nak a chattralajáinkból. Ha ez nem karácsony, akkor mi 
az? 
 A Karácsony Szépsége az Öröm:  Az az igazi, 
zabolátlan érzés, amelyet akkor tapasztalunk, amikor 
egymás szeretetében fürdünk. Az elfogadásnak és vala-
hova tartozásnak az az érzése, hogy az egyik ember 
adhat a másiknak, tekintet nélkül nemzetiségre, vallásra, 
vagy társadalmi háttérre, a képesség hogy segíteni tud-
junk ennek a világnak a jobbá tételében, annak a teljes 
tudatában, hogy mindannyiunkat Isten képére és ha-
sonlatosságára teremtettek. Túl gyakran alacsonyítjuk le 
a karácsonyt az anyagira, evés-ivásra, és a drága aján-
dékokra és néha el is felejtjük, mirıl is szól igazából a 
karácsony. Vissza tudjuk-e tenni Krisztust a kará-
csonyba, hogy igazán megtapasztalhassuk a karácsonyi 
öröm szépségét?  
 A Karácsony Lelke a Remény:  Ezen a "karácsonyi 
reményen" alapulnak erıfeszítéseink egy emberi jogo-
kért, igazságért és békéért küzdı kampány folytatására. 
Nem fogjuk feladni. Ez az ok, amiért majdnem 5 évvel a 
Gujarati mészárlás után még mindig azt reméljük, hogy 

akik egy új hajnalt várnak, végül meg fogják látni azt. Két fon-
tos elismerést kaptunk a múlt évben. Az egyiket a Francia 
Kormánytól, amikor nekem adományozták a Francia Becsület-
rend Lovagi Fokozatát, a másikat pedig az indiai kormány 
nemzeti kisebbségi bizottságától - "a kisebbségi jogokért 
2006" díjat. Az ember nem a siker jeleinek tekinti ezeket a 
kitüntetéseket, hanem inkább mutatóknak, amelyek figyelmez-
tetnek, hogy még sokkal több feladat vár ránk ..., igen, az 
ember soha nem veszítheti el a REMÉNYT! A karácsony 
megerısít minket ezzel a Reménnyel: Lesz ÚJ HAJNAL. 
 A Karácsony Esszenciája az Igazságosság:  Az ember 
nem tudja igazán meglátni a karácsonyt, ha nem képes elfo-
gadni a megtestesülés alapját: Isten közöttünk veri fel a sát-
rát. Ebben, és az "Örömhír" kinyilatkoztatásában, az igazsá-
gosság a lényeg. Az oktatáson keresztül is kétségkívül ez a 
törekvésünk, hogy elısegítsük ezt az igazságos társadalmat. 
Igyekezetünk más területeken is erre fektet hangsúlyt  Amikor 
eljön a karácsony, próbára kell tegyen minket Isten lelke. 
 A Karácsony Szelleme az Igazság:  Pont száz évvel 
ezelıtt, 1906. szeptember 11-én, Mahatma Gandhi elindította 
"Satyagraha" ("az igazság ereje") mozgalmát Durbanban, Dél 
Afrikában. Késıbb visszatért Indiába és elindította a mozgal-
mat itt is.  Sajnos "Valóságunk" nagyon messze áll az "Igaz-
ságtól". Továbbra is a valótlanság, a megtévesztés és a ha-
zugság világában élünk. Gandhi felhívása ugyanaz, mint amit 
Jézus mondott sok-sok évszázaddal korábban: "Az Igazság 
szabaddá tesz téged". Saját utunkon járva fáradhatatlanul 
keressük az Igazságot, remélve, hogy egy napon erıfe-
szítéseink változást hoznak néhány ember életébe.  
 A Karácsony Kulcsa a Hála:  a "Hálaadás", hogy a kará-
csony ismét itt van velünk, hogy emlékeztessen arra, hogy 
mirıl kellene szólnia a világunknak. Ismét itt az ideje, hogy 
köszönetet mondjunk annyi pártfogónknak és barátunknak, 
nagylelkőségetekért és áldozataitokért. Imádkozunk, hogy a 
Karácsony áldása legyen rajtatok az ünnepek alatt és egész 
2007-ben! Mindenki itt az ESP családban; a gyerekek, a taná-
rok, munkatársaink és együttmőködı partnereink csatlakoz-
nak hozzám ebben a hálaadásban és jókívánságban.  
 
Reméljük, hamarosan hallunk Rólatok! Szeretettel és imád-
sággal, testvéretek, Cedric Prakash. Karácsony, 2006  
 
(fordította: Ágacska)  

 
Bulányi György  

Szembenézni önmagunkkal (Az Utak 
és útveszt ık c. könyvet olvasva) 

 
Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelmek viszonyát 

fıtáltosaikhoz csak sejthetjük. Vajk fejedelmünk viszonyát 
Asztrikhoz már ismerjük: Asztrik, az esztergomi érsek koro-
názta Vajkot királlyá. Keresztény fıpapokból lett a magyar 
királyság elsı rendje. Töretlen volt e kapcsolat IV. Károly 
megkoronázásáig (1916). Majd Horthy felsıházában továbbra 
is ott ültek a püspökök.  És Rákosi Mátyás is mindent megtett 
azért, hogy e püspökök támogassák uralmát. Mindszenty nem 
volt hajlandó támogatni ıt, s elkezdıdött hazánkban ezer 
esztendı után az egyház üldözése (1948). Ennek az üldö-
zésnek elvileg két szakasza van: egyházüldözés és Jézusül-
dözés.  

Az egyházüldözés elvileg lezárul, amikor az állam kivívja, 
hogy a püspökök támogassák ıt. Ennek fázisai: Rákosi inter-
nál ’50 nyarán közel ezer szerzetest, és ennek hatására hie-
rarchiánk hajlandó tárgyalni vele. 1950 augusztus végén 
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megszületik a magyar hierarchia, Grısz kalocsai érsek 
és a magyar állam között a megegyezés: visszakapunk 
nyolc iskolát. Róma üzen a püspököknek: Nem volt jogo-
tok megegyezni, arra csak a Vatikánnak van joga. Az 
utána következı másfél évtizedben közös nevezıre 
kerülnek a békepapok (1949) és püspökeink. Betetızi a 
folyamatot, hogy 1964 szeptemberében létrejön a rész-
leges megállapodás a magyar állam és a Vatikán között, 
melynek már joga is van megállapodni. Ezzel a Vatikán 
helyreállítja az állam és az egyház közti, Konstantinnal 
kezdıdött több mint másfélezer éves hagyományt, a trón 
és az oltár szövetségét. A tényleges kibontakozásnak 
legfıbb akadálya Mindszenty. Kényszerítik, hogy el-
hagyja az országot (1971), s halála után Róma kinevezi 
Esztergom érsekének az állam jelöltjét, Lékai Lászlót 
(1976). A rákövetkezı évben szabadul Lénárd Ödön, aki 
1948-tól megszakításokkal 18 évet tölt börtönben. Ezzel 
lezárul az egyházüldözési szakasz. 

Az egyházüldözés és a Jézusüldözés között jelentıs 
a különbség. Az egyház Konstantin óta mind a mai na-
pig a trón és az oltár szövetsége elvének alapján áll. 
Jézus nem. İ nem kötött szövetséget Kaifással, Pilátus-
sal, Heródessel. Az egyház sem kötött jó kétszázötven 
éven keresztül, bár Pál már ’58-ban megírja: aki ellen-
szegül a hatalomnak, az Isten rendelésének áll ellen. 
Közel három századon keresztül ellenszegülünk. Aztán 
abbahagyjuk. A Mindszenty-féle ellenszegülést maga a 
Vatikán állítja le. 

Akik még ezután is ellenszegülnek, nemcsak nép-
köztársaságunknak, de egyházunknak is ellenségei. 
Tisztában vannak azok ezzel, akik ’64 után is ellensze-
gülnek. Azok is, akik az egyház nevében abbahagyják 
’64 elıtt vagy után az ellenszegülést: a Párttal karöltve 
védekeznek az ellenszegülık ellen. A Párt is tisztában 
van ezzel. Meg is írja ’76-ban Lékainak, hogy az ellen-
szegülık már nem is annyira Párt ellenségei, hanem az 
egyházé. S Lékai munkába fog, hogy kiiktassa az egy-
ház életébıl az ellenszegülıket. 

Ennek következtében egyház és állam viszonya a 
’45 utáni évtizedekben tarka képet nyújt. Vannak, akik 
kezdettıl fogva nem szegültek ellene az államnak: a 
békepapok. Vannak, akik kezdetben ellenszegültek, 
aztán folyamatosan felzárkóztak a békepapokhoz. Az 
állam minden tıle telhetıt megtett a felzárkózás érdeké-
ben, s a Vatikán is minden lehetségest megtett ennek 
érdekében keleti politikája jegyében. S mikor Lékai ’82-
ben Nagymaroson kijelenti, hogy kikkel nem hajlandó 
együttmisézni, már csak a Bokor papjai csatlakoznak a 
misézésbıl kizártak közé, s egyetlen árva regnumi pap, 
Keglevich. 

S mindazok a papi személyek, akik e dátum után po-
zícióba kerülnek egyházunkban, csak az ellen nem sze-
gülık közül kerülhetnek ki. S ez így marad ’89 után is. 
Csak azok jutnak pozícióba, akik legkésıbb Lékai hata-
lomba kerüléséig megéretik, hogy nincs helye egyhá-
zunkban az ellenszegülésnek a hatalommal szemben. 
Ennek következtében egyházunk kényes helyzetbe ke-
rül, amikor meg akarjuk vonni az elmúlt félszázad mér-
legét. Ellenálltunk? Igen és nem. S a Történeti Hivatal 
azoknak az egyházi személyeknek államtól beszervezett 
voltát teríti, akikét csak akarja. 

Az Utak és útvesztık egyik záró mondata: Lékai ha-
lálát követıen… valamilyen oknál fogva Paskai Lászlót 
nevezte ki a Vatikán az esztergomi érseki székre. Meg-
toldható ez a mondat. Paskai László után a Vatikán va-
lamilyen oknál fogva az esztergomi érseki székre… 

Ilyesfajta könyv megjelent már 1990-ben is, és jóval na-
gyobb terjedelemben: Havasy Gyula, A magyar katolikusok 
szenvedései 1944 – 1989 címmel. Nem kerülhetett bele az 
egyházi könyvterjesztésbe. A mostani már kapható a Bencés 
kiadónál. Mi a szerepük az ilyen könyveknek? Annak a meg-
mutatása, hogy lehet Jézust útját járni, de csak egy darabig? 
Jézusnak három évig, az ısegyháznak két és fél századon 
keresztül, a magyar egyháznak pedig meddig? Lecsengenek 
ezek a törekvések? Marad a tört vér fekete folt? Lehet meg-
alkuvás nélkül járni Jézus útját? Szükségképpeni, hogy elıbb 
utóbb megunjuk az oroszlánokkal birkózást, a másodrendő 
állampolgárság és egyházpolgárság státusát? Valamilyen 
oknál fogva elıbb-utóbb abbahagyjuk? S századokon keresz-
tül csak búvópatakként mehet tovább a három esztendı pél-
dája, s a jézusi rendbıl csak egyházi rend lehet? 

Ki nem tudja, hogy az történt hazánkban e félszázad alatt, 
ami történt? Csak az, aki nem akarja. Van még, aki akarja? A 
Utak… szerzıi bizonyára akarják. 

 

Mi a szeretet? 
 

Egy tudományos felmérés részeként kutatók megkérdeztek 
néhány 4 és 8 év közti gyermeket arról, hogy szerintük mi a 
szeretet. (forrás: internet) 

 
"Amikor nagyinak begyulladtak az izületei, nem tudott már 
elırehajolni, hogy kifesthesse a lábán a körmeit. Most mindig 
a nagypapa festi a nagyi körmeit, pedig neki is izületgyulla-
dása van. Ez a szeretet." (Rebeka - 8 éves) 

 
"Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved. 
Valahogy érzed, hogy az ı szájában biztonságban van a ne-
ved." (Zsolti - 4 éves) 
 

"Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne kimon-
danod, hogy szeretlek. De ha komolyan gondolod, akkor sze-
rintem sokszor ki kell mondani. Az emberek hamar elfelejtik." 
(Júlia - 8 éves) 

 
"A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb csirkehúst odaad-
ja apunak." (Eszter - 5 éves) 
 
"A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni és egy kicsi 
öreg bácsi még mindig barátok, még azután is, miután jól 
megismerték egymást." (Tomi - 6 éves) 
 
"A zongoravizsgámon egyedül voltam a színpadon és nagyon 
féltem. Odanéztem a közönségre, és apu ott mosolygott és 
integetett. Csak ı mosolygott. Ezután már nem féltem." (Csil-
la - 8 éves) 
 
"A mamim jobban szeret engem mindenkinél. Senki más nem 
ad nekem esti puszit, mielıtt elalszom." (Klári - 6 éves) 
"Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal kezd, 
akit utálsz." (Nikolett - 6 éves) 
 
"A zongoravizsgámon egyedül voltam a színpadon és nagyon 
féltem. Odanéztem a közönségre, és apu ott mosolygott és 
integetett. Csak ı mosolygott. Ezután már nem féltem." (Csilla 
- 8 éves) 
 
"A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy 
pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor 
lehet meghallani." (Robi - 7 éves) 
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