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akik hitelesen tolmácsolták felém az evangéliumot, ezért 
példaképek számomra. Úgy érzem kivételes kegyelme ez 
életemnek. Hálásan köszönöm, hogy megajándékoztál 
különleges kegyelmeddel, amikor megtapasztalhattam 
minden addigi érzést fölülmúló szeretetedet. Jóságos 
Atyám, bocsásd meg mostanában oly gyakori 
reményvesztettségemet, elerıtlenedésemet! Sokszor 
voltam elégedetlen másokkal szemben, mert nem úgy 
mentek a dolgok, ahogyan azt én jónak láttam. Meg kell 
engednem másoknak, hogy saját lelkiismeretük szerint 
cselekedjenek. Hagynom kell elkövetni mindenkinek a 
maga hibáit. A mélypontról úgy is fölismer majd Téged, 
hiszen nincs más kivezetı út Rajtad kívül. Még ha 
fájdalmas is végignézni a biztos vesztébe rohanást, meg 
kell maradni az egyszeri figyelmeztetésnél, hogy ne válljak 
bőnrészessé. Engem pedig szabadíts meg a végsı 
elkeseredés kísértésétıl! Amikor igazságtalan bánásmód ér 
és meg nem értettség, vagy egyedüllét vesz körül. Ilyenkor 
legyen nekem elég a TE kegyelmed! Nem ígértél más sor-
sot a Téged követıknek sem, mint amilyen a Tied volt 
Uram. Az ideig-óráig tartó szeretgetés, a talmi 
megbecsültség nem azonos ár azzal, amit akkor kapunk 
meg, ha mindvégig kitartunk. Már több mint a fele eltelt, 
mert ugyan ki él száz évig?! Morus Tamás szavaival ”mi az 
az 50-60 év, egy egész örökkévalósághoz képest”. 
Istenem, kezedbe helyezem további sorsomat és enyéim 
életét, mert Nálad vagyunk a legjobb helyen, tégy velünk 
akaratod szerint! Amen 
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sztenogramjait olvasni, különösen rendszerelvő gondolkodó 
számára, mindig élmény. Akkor is, ha különbözı mőveinek, 
győjteményeinek összehasonlítása a közvetlen 
következtetésre, tehát cselekvésre vonatkozó indukciójának 
elég tág határok közötti ingadozását fedezi fel. Ha nagyon 
odafigyelünk rá, azt is megállapíthatjuk, hogy ennek oka a 
Páter korának teljesen ellentmondó, szeizmikus 
érzékenysége a közelmúlt és jelen történéseire. Vagyis 
Bulányi páter – a maga aktív szellemi életének utolsó per-
céig folyamatosan változni fog, önmagához viszonyítva is. 
Ez permanens önszembesítésének, létezı álláspontjának a 
történések szőrıjén történı állandó szelektálásának 
törvényszerő eredménye. Ugyanakkor a szándékolt 
didaktikájának eredményeként tervezett cselekvésger-
jesztés, kitőzött céljának hullámzása – belsı vívódásokra 
valló ingadozásnak, sıt néha ellentmondásának oka. 

Olvasás közben, gyors olvasás esetén fókuszálok csak 
a szövegre. Vagyis szellemi tevékenységem ilyenkor csak a 
szöveg felfogására, megértésére szorítkozik. Normális 
olvasásnál azonban – saját, azonos témában létezı 
ismereteim és alapjukon kialakult saját álláspontommal 
szembesítve – mintegy ellenırzöm a szöveget. A 
tudatalattim határán jóváhagyó, kételkedı, vagy ellenkezı 
gondolatszikrák vagy reflexek gerjednek. 

A Páter írásainál és mondanivalójánál azonban gyors 
olvasás szóba sem jöhet. Mondanivalójának dinamikája, 
folyamatos belsı dialektikája sokkal nagyobb szellemi 
amplitúdókon mozog annál, minthogy a gondolkodó, 

nemcsak befogadó jellemő, olvasóban ne keltene szellemi 
reakciókat. Rövid ismeretségünk ellenére, be kell vallanom, 
hogy elfogult vagyok a Páterrel kapcsolatban. Ennek okait 
most nem lenne feladatirányos részletezni.  

– Az elsı és legáltalánosabb ösztönös szellemi 
gerjedésem az, hogy ha a Páter a történelmi középkorban 
születik, az eltelt ötven évben betöltött egyházi státuszában, 
életét nagy valószínőséggel máglyán fejezi be. Aligha tudok 
azonban megjelölni olyan kort, amikor az egyházat 
mőködtetı klérus hihetetlen bonyolult dogma-függönyő 
színpadán nem ejtették volna bele a súgólyukba. A 
nyilvánosan és tanúságtétellel kinyilvánított fausti jellemet 
egy hit-téglából, a „beavatottak” kasztjával épített, hegemón 
uralmú, oligarchikus, irgalmatlan keménységgel zárt 
szervezet természetébıl eredıen nem viselhet el. Annál ke-
vésbé, minél inkább elszánt, hogy a történelmen átívelı 
szellemi hatalmát bármely eszközzel fenntartsa. Jaj ennek 
az építménynek, ha a tégla, a hit nem valódi. Vagyis ha 
nem a feltétel nélkül befogadott dogma benne a ragasztó. 
Itt értem ahhoz a didaktikai ponthoz, amikor kommentár 
nélkül le kell írnom a páter prédikációinak olvasása közben 
gerjedt tudatközi, rendszerelméleti álláspontomból 
származó gondolatreflexeimet. Ezeket egy könyvszeretı 
ember szemében nem eléggé elítélhetı módon vagy az írás 
margójára, vagy bármire, ami elém kerül és fehér, rá-
sztenografálok. 

Az elsı szikra, hogy a páter hitet hirdet, vagy 
meggyızıdést gerjeszt? Szerintem a feltétel nélkül 
befogadónak van hite, a kétkedı tudósnak alternatív 
meggyızıdése lehet. Hit – tudomány – kétség azonos 
témában megfér-e együtt? Világszemlélet és szakmai 
diszciplína valahogy illeszthetı. Lássuk pl. Dr. Papp Lajost, 
a kiváló szívsebészt és mélyen hívı embert. A datális szintő 
funkcionális anatómia, mint szaktudás összeegyeztethetı a 
teremtésben való hittel. De az, aki fel meri tenni a kérdést, 
hogy Jézus tényleg feltámadt-e, vagy hogy nıs családapa 
volt-e, az a klérus által a maga hallgatástörvénye alatt 
betömörített és nyelhetıvé csiszolt alapdogmát bontja meg. 
És jaj a hitpiramisnak, ha a plebsz elkezd kételkedni. 
Különösen egy olyan világban, amelyben a profit 
tömegének 70%-át spekulatív blöffel, vagyis hazugsággal 
vagy csalással nyerik. Nem értékteremtéssel. Ennek 
megfelelıen gazdasági (piaci) siker elvévé vált a 
pókerjátszma alapelveként ható bizalmatlanság. 

– A hit ott hal meg, ahol a kétség születik; 
– A tudomány addig él, amíg a kétség. Egymás nélkül 

nem létezhetnek; 
– A gondolkodónak meggyızıdése van, nem hite. Még 

akkor is, ha az hamis; 
– Kételkedhet-e egy hívı katolikus, vagy addig az, amíg 

hisz; 
– A páter a klérussal vagy az egyházzal, mint 

rendszerrel vitatkozik; 
– Volt-e egy szervezetrendszer, amely regnálása 

területén és idején több bőnt követett el, mint a klérus; 
– Hol fejezıdik be a klérus, és hol kezdıdik a vallás, 

mint világfelfogás, vagy annak dogmái alapján kialakított, 
tömegmagatartást szabályozó isteni parancsolatnak az 
elfogadása; 

– Ennyi végzetes tévedés és hiba után, melyet az 
egyház elkövetett, milyen más intézmény lett volna képes 
fennmaradni? A dogmáknak vagy az alkalmazkodásnak 
volt-e ebben nagyobb szerepe? Vagy a dogmák 
állandósága lefelé és az alkalmazkodás felfelé, vagyis a 


