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TARNÓCZY SZABOLCS 
BÍBORBAN SZÜLETETT ÜGYNÖKÖK 

(2.) 
 

Adalék egy, az egyházban is újra fellángoló vitához  
 

Mivel interperszonális folyamatról van szó, két fél meg-
romlott viszonyának rendbe jövetelérıl kell beszélnünk. 
Egyszerőség kedvéért modellezzünk: X személy (gondo-
lattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással) (akaratla-
nul, vagy szándékosan) vét Y személy ellen, kárt okozva 
neki. X tehát megsérti Y-t, aki megsértıdik, és haragszik 
X-re. Ez az állapot mindaddig fennáll, míg X be nem látja 
vétkét, s arra nem kéri Y-t, hogy bocsásson meg neki. 
Amennyiben Y hajlandó megbocsátani, vagyis bocsánatot 
„ad”, kibékülnek, megtörténik a kiengesztelıdés. (Termé-
szetesen vannak olyan esetek, mikor mindketten megsér-
tették egymást, ilyenkor kölcsönösen bocsánatot kell kérni 
egymástól. Rendszerint meddı vita az, hogy „ki kezdte”; s 
nem vezet eredményre, ha mindketten a másik (mint elsı 
vétkes) bocsánatkérı kezdeményezésére várnak. Az kér 
elıbb bocsánatot, aki jobban szeret. Van olyan eset, hogy 
a vétkes nem látja be vétkét, sıt önmagát tekinti áldozat-
nak. Sok más verzió mellett még az is elıfordulhat, hogy a 
vétkezınek nem sikerült az áldozatot megsértenie, az fel 
sem veszi, s így nem is haragszik rá. Ez persze nem menti 
fel a vétkest a bocsánatkérés kötelezettsége alól!) Akár-
hogyan is van, aki nem kér bocsánatot, annak nem tud 
bocsánatot adni a másik fél, hiszen a bőn be nem látása 
pszichikailag képtelenné teszi ıt a megbocsátás elfogadá-
sára! Ez morálteológiai képtelenség is, ezért logikátlan az 
a fogalmazás és elvárás, hogy akkor is meg kell bocsáta-
nunk valakinek, ha nem kér bocsánatot! A fogalmazás csak 
így lehet helyes: „Soha sem szabad megharagudnunk vala-
kire, ha vétkezik ellenünk!” Ha mégis ezt tesszük, az krisz-
tusi mércével mérve részünkrıl súlyos bőn akkor is, ha 
valós kár ért bennünket. Nincs erkölcsi jogunk megbántód-
ni, ha megbántanak! Ha megsértıdtünk, e bőnünket mie-
lıbb be kell látnunk, meg kell bánnunk és meg kell tisztul-
nunk tıle, függetlenül attól, hogy az ellenünk vétı személy 
bőnét belátta-e, vagy bocsánatunkat kérte-e. Modellünket 
alkalmazzuk most a tárgyalt esetre: 

Bulányi – akárcsak Mindszenty – nem okozott kárt sen-
kinek azzal, hogy hőséges maradt lelkiismeretéhez és 
Krisztus tanításához. (Az nem az ı vétke, hogy a sátán 
országának képviselıi esetleg szankcionálták ezt másokon. 
Ahogyan következetességével az ıskeresztény üldöztetést 
elıre látó Jézus sem felelıs az elsı századok mártírjaiért!) 
A püspöki kar szervilis tagjai ezzel szemben kárt okoztak 
neki, mozgalmának s az egyháznak egyaránt. Akik szemé-
lyesen ismerik Bulányi „Gyurka bácsit”, nagyon jól tudják, 
hogy sohasem volt szívében harag feletteseivel szemben, 
és sohasem volt sértıdött. Fából vaskarikát azonban ı sem 
csinálhat: csak úgy tudna nekik „bocsánatot adni”, ha „bo-
csánatot kérnének”. De ha tıle nem is, legalább a Bokor 
mozgalomtól és az egyháztól! Erre azonban mind a mai 
napig képtelenek (a fentebb már ismertetett okokból). Az 

egyház belsı kiengesztelıdése tehát egyértelmően az ı 
hibájukból nem tud végbe menni! (A fentebbi modellezés 
egyébként az áteredı bőnre és Jézus Krisztus ettıl való 
megváltására is igaz: ha Isten (Abszolútum, Szeretet) nem 
megsérthetı, ki sem lehet engesztelni, mivel sohasem ha-
ragudott ránk; rosszat jóval viszonoz, „nem úgy, mint a po-
gányok”! Tehát nem İ fordult el tılünk, hanem mi İtıle. 
Hozzá visszafordulni is nekünk kell, akkor is, ha ehhez ke-
gyelem szükséges. Mert azt minden töredelmes bőnösnek 
megadja! Ami Jézus engesztelı, áldozati kereszthalálát 
illeti; nem Atyja végtelenül szeretı természetét kellett meg-
változtatnia vele (haragvóból megbocsátóvá), hanem azt 
kellett velünk megértetnie és elhitetnie, hogy bőneink elle-
nére szeret bennünket, akár a tékozló fiú atyja! A halál vál-
lalásával Atyja szeretı természetével szembeni szeretetét, 
gyilkosai iránti szeretetét és velünk szembeni szeretetét 
éppúgy igazolta. Ez a megváltás, mert lelke erejével meg-
szabadít a bőntıl: „kegyelembıl” már mi is képesek va-
gyunk szeretni gyilkosainkat! („Jézus üdvözítı tevékenysé-
gét Szent Pál nem egy esetben antropomorf képekkel ill. 
kifejezésekkel érzékelteti.” [Dr. Elıd István: Dogmatika SZIT 
1978. 221. oldal]) Így könnyen félreérthetıen próbálja ért-
hetıvé tenni a számunkra a teljességében megérthetetlen 
misztériumot. A jézusi modell sokkal világosabb, és 
egyértelmőbb. 
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A szeretet háromságos Istene még saját gyilkosait is ké-
pes szeretni. A keresztáldozat tehát nem a változatlan Is-
tenben, hanem bennünk okoz változást: a mi Istenhez való 
viszonyunkban. Nem haragszik ránk, de ha nem rendelke-
zünk bőnbánó lelkülettel, akkor ezt – Júdáshoz hasonlóan – 
nem fogjuk elhinni neki. Mindennek felismerése az újjászü-
letés és megszentelıdés feltétlen feltétele.) 

De térjünk vissza a bíborosok felelısségéhez! Lékai 
Lászlónak földi szempontból könnyő dolga van, már jobb 
létre szenderült. Így nem tud bocsánatot kérni, s tıle ez 
nem is várható. Hogyan intézte dolgát az örök bíróság 
elıtt? Ezt mi is csak halálunk után fogjuk megtudni. Mi a 
helyzet utódjával, Paskai Lászlóval? (Most kell beszélnünk 
róla, mielıtt még esetében is megóvna ettıl mindnyájunkat 
a jótékony mulandóság!) Lemondásra ıt sem kényszeríti, 
hogy ügynöki múltját felfedték a kutatók, hiszen már nyu-
galomba vonult. Bocsánatot – ahogyan várható volt – nem 
kért. Csupán elmondta, hogy senki ellen semmit sem vétett. 
Mintha ügynöki mivoltának puszta ténye nem lenne súlyos 
vétek az egész egyház becsülete s erkölcsi tekintélye ellen! 
Ez nem személyét érintı ítélkezés, hanem az általa képvi-
selt, megidealizált bőnös magatartásforma tisztázása! Le-
gyünk ügyvédjei most a szokásos mentegetızéssel: nem 
tehetett mást, az egyház érdekében tette! Ha nem tehetett 
mást, hogyan tehetett mást Mindszenty? Hiszen Paskait 
még csak be sem csukták, meg sem verték! Hogy ne tehe-
tett volna mást? Csak akkor persze nem lehetett volna be-
lıle püspök és bíboros. Hogy az egyház érdekében tette? 
Jézusnak az apostolok érdekében egyezkednie kellett volna 
Heródessel vagy Pilátussal? 

De hadd meséljek el itt Paskai bíboros úrról egy törté-
netet, melyet eddig néhány személyen kívül aligha ismert 
más! Emberi karakterének jellemzéséhez kiváló adalékul 
szolgálhat. 

Bécsi politikai emigrációm idején történt, hogy egy oszt-
rák újságban a frissen kinevezett ügynök-prímással megje-
lent egy interjú! (Die Wochenpresse 1987. Nr. 11/13.) Min-
ket, külhoni magyarokat mindjárt két válasza is „mellbe rú-
gott”: Az elsıben a kérdésre, hogy ítéli meg ma, visszate-
kintve Mindszenty szerepét, szó szerint a következıket 
válaszolta: „nem igaz, hogy a kommunisták 1945 után meg 
akarták semmisíteni („ausradieren”) a katolikus egyházat. 
Ahogy én tudom, az akkori magyar pártfınök, Rákosi Má-
tyás fel akarta venni a párbeszédet a Vatikánnal. De az 50-
es években a katolikus egyház egyfajta megkövesedettség 
állapotában volt. Ha az akkori kardinális-prímás Mindszenty 
József nem számította volna el magát („sich nicht 
verrechnet hätte”), minden másképpen történt volna. De 
Mindszentynek az volt a véleménye, hogy a kommunista 
rezsim bukása csak idı kérdése. Pár év múlva ki lesz szo-
rítva a hatalmi pozícióból. Ahogyan mindnyájan tudjuk, az 
akkori kardinális-prímás tévedett. E súlyos következmé-
nyekkel járó tévedés („folgenschwere Irrtum”) csaknem 
mindenébe került a magyar katolikus egyháznak: csaknem 
minden rendjébe, iskolájába, és legtöbb intézményébe. 
Ezen kívül a szituáció még törvénybe is foglaltatott. Nekünk 
és a magyar lakosságnak még ma is a valós helyzet e fatá-
lis, hibás megítélése miatt kell szenvednie.” 

Minden világos? Az ügynök-bíboros szerint Rákosiék a 
jó szándékú megegyezést keresték a Vatikánnal! (Nyilván-
valóan ezt bizonyította rablógyilkos bandájuk minden addigi 
tette: Az ıket erıszakkal hatalomba helyezı, testvéri, di-
csıséges szovjet hadsereg hasonló rablógyilkos tettei az 
egyház és a magyarság ellen; aztán az ı tetteik hatalmuk 
elsı pillanatától fogva.) Paskai mindjárt két helyen is 

„csúsztat”; ahogyan ezt Miklós Imre nyilván el is várta bíbo-
rossá favorizált ügynökétıl: 

1. Felcseréli az okot és az okozatot. Nem Mindszenty 
keménysége váltotta ki a kommunisták egyházellenességét, 
hanem éppen fordítva: Mindszenty – látva eredendı aljas-
ságukat – „keményített be” egyre jobban, ahogyan ez em-
lékirataiból is világosan kiderül. Lehetséges, hogy 
Mindszenty valóban remélte a kommunisták gyors bukását 
(a remény nem bőn!); magatartását alapvetıen mégsem ez 
határozta meg, hanem elsıdlegesen a szenvedıkkel szem-
beni szolidáris krisztusi etika. (Ha Paskai kétezer évvel ez-
elıtt élt volna az elsı keresztény századokban, bizonyára 
azt nyilatkozta volna Néróról, hogy nem akarta elpusztítani 
a keresztényeket, csupán Szt. Pál apostol tévesen saccolta 
be a közeli parúziát; s így az ı hibáiért kellett szenvednie a 
cirkuszban a keresztényeknek. Egyébként nem csak 
Mindszenty remélte, hogy pünkösdi királyság lesz a bolse-
vizmus rémuralma: minden jó szándékú közéleti ember s a 
nép is ezt remélte. És hogy 4 évig tart-e, vagy negyvenig? 
Kétezer év távlatában nem nagy „elsaccolás”. Az elsik-
kasztott rendszerváltás idején a többség ismét elsaccolta 
magát. Mi lennénk hát a felelısök Gyurcsányék gumilöve-
dékeiért?) 

2. A riporter másik ominózus kérdése a Bulányi atya ve-
zette Bokor egyházpolitikai problematikáját feszegette. Fi-
gyeljük csak meg ismét, milyen ügyesen „csúsztat” ez eset-
ben is ügynök-bíborosunk. Elıször még óvatosan így fo-
galmaz: „A mozgalom egyértelmően a szekta irányába 
megy”.(Hiszen még nem tudhatta, hogy mi lesz a Hittani 
Kongregáció végleges álláspontja az ügyben!) De mindjárt, 
következı mondatában, bennfoglalt módon sugallja, hogy a 
Bulányi-mozgalom eretnek mivolta eldöntött tény: „Ahogy 
minden szektában, ebben a mozgalomban is van néhány 
fanatikus, aki messze eltávolodott a katolikus hittanítás 
realitásától. És ahogy minden fanatikusnál és szektásnál, 
ez természetesen a pszichés zavar egy fajtája, a tekintély 
és a hierarchia minden fajtája ellen.” Paskai ügynök úr tehát 
– nyilvánvalóan az ÁÉH elvárására – itt szektásnak minısít 
olyanokat, akiket egyházi felettesei azóta sem voltak haj-
landók annak ítélni. Ezen kívül illetéktelenül állít ki „egye-
sekrıl” pejoratív pszichiátriai diagnózist. Végül rágalmaz is: 
a Bokor tanításának valamennyi ismerıje tudja, hogy az 
sohasem volt tekintély- és hierarchiaellenes! E rágalmazás 
vétkét súlyosbítja az a körülmény, hogy épp Bulányiék egy-
házi elıljárói akadályozták meg ıt abban, hogy a katolikus 
sajtóban védekezhessen e vádak ellen! Ezzel a „szájkosár-
ral” éppúgy félrevezették a katolikus közvéleményt, mely 
sajnos volt annyira naiv, hogy elhitte a hierarchia állításait. 
Valójában a Bokor mindig is hitt a tekintély és a hierarchia 
szükségességében, csak úgy, ahogyan azt Krisztus tanítja. 
A vezetıknek alattvalóik lábait mosva kellene szolgálni, 
nem pedig ügynökként együttmőködni az egyház ellensé-
geivel. A tekintély nem csupán felülrıl legitimált. A hierar-
chia strukturális mőködıképességéhez szükség van arra is, 
hogy a vezetık rászolgáljanak a hívek bizalmára, jó pászto-
roknak, és ne „jó szándékú” ellenségnek bizonyuljanak! 
Jézus maga választotta ki apostolait, de nyilván nem vélet-
lenül csak olyanokat, akik buzgón követték ıt az emberek 
szolgálatában. Még Júdás is csak késıbb fordult szembe 
küldetésével. (Itt jegyezzük meg: Bulányi tanítása a tekin-
télyrıl és hierarchiáról nem csupán Jézuséval azonos, elvi-
leg ezen alapul az ısi magyar Szent Korona-tan is!) 

Mondanom sem kell, hogy e riport óriási port kavart fel a 
közvéleményben; kül- és belpolitikailag egyaránt; mind egy-
házi, mind világi körökben. Évekkel késıbb készült egy 
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másik riport a bíborossal Magyarországon. Ebben a kér-
dezı utalt e korábbi Wochenpresse-riportra, s a fıpap ab-
ban adott ominózus válaszaira. Paskai bíboros úr ekkor a 
következı módon mosakodott: a nevezett bécsi újságról 
közismert, hogy az ember válaszait félremagyarázzák, vagy 
kiemelik mondanivalója összefüggéseibıl. Ezt olvasva egy 
barátom felettébb kíváncsi lett. Felkereste a bécsi újság 
szerkesztıségében azt az újságírót (Herbert Boecköt), aki 
hajdan Paskaival a riportot készítette; s ismertette vele a 
bíboros újságjának adott nyilatkozatára vonatkozó késıbbi 
állításait. Mire a szerkesztı nem szólt egy szót sem, csupán 
elıvette fiókjából az egykor készült interjú kéziratát, s meg-
mutatta barátomnak: ahogyan az fontos személyiségekkel 
készült, komoly riportok esetében szokásos, minden egyes 
változatlan kérdés és válasz után ott állt Paskai aláírása, 
mellyel kvázi ellenjegyezte válasza helyességét, vállalva 
érte a felelısséget! Eddig a történet. 

A magyar egyháznak komoly erkölcsi megújulásra lenne 
szüksége. Az átvilágítások, lemondások, vagy bocsánatké-
rések ingatag tekintélyét csak erısíthetnék! Ahol az építı 
belsı kritikát fészekbe piszkolásnak nevezik, s a múlt tisz-
tázását bosszúállásnak tartják, ott kevés esély van a szebb 
jövıre. Mert sohasem az a legsúlyosabb baj, ami történt, 
hanem ami a jelenben zajlik. E világ fejedelme, a Sátán is a 
hazugság atyja, de a világosság angyalának mutatja magát. 
Így lesz a világban, a hazug Gyurcsányokból egyesek sze-
mében a reformok bátor harcosa. Aki hagyja, maga is fele-
lıs a következményekért: a tüzelıt megvenni nem tudó 
kisnyugdíjasok vagy a hajléktalanok megfagyásáért, az 
életmentı orvost és gyógyszereket megfizetni nem tudók 
szenvedéseiért és haláláért. Vagy az éhen halókért, mert ha 
a régi farizeusok maradnak a sosemvolt „rendszerváltás” új 
papjai, hamarosan lesznek ilyenek is. Az egyházban ugyan-
ez a helyzet: nem az a probléma, hogy a kommunizmus 
nyomására az egyház vezetıi szervilizmussal korrum-
pálódtak, hanem a mostani szerecsenmosdatás. Legyen a 
vétkes, múltbeli kompromisszumaik oka akár a félelem, 
akár egyfajta hamis jó szándék; a tévedést is be kell is-
merni.  

A múlt felelısei, megtérés híján gátjai bármiféle megúju-
lásnak. Akár a politikában vagy a közéletben, az egyházban 
is ez a szınyeg alá söprı túlélési stratégia az aggasztó. A 
köpönyegforgató rendszerváltás. A bőnbánat és megtérés 
nélküli damaszkuszi fordulatok. Az olyan tényekben, hogy a 
Mindszentyt korábban ily lekezelıen hibáztató fıpap kez-
deményezi s intézi hamvainak hazahozatalát, sıt boldoggá 
avatását is! Posztumusz bocsánatkérés nélkül. Az egyház-
tól való bocsánatkérés nélkül, amelyért Mindszenty mártíri-
umot szenvedett. Mindszenty már nem tiltakozhat ez ellen 
az „ejtıernyızés” ellen; de ahogyan megismertük, jól tudjuk, 
hogy tiltakozna, ha élne. Volt titkára, Msgr. Mészáros Tibor 
tudta ezt, amikor odakötözte magát a szentélető bíboros 
sírjához, hogy tiltakozzon a hercegprímás hamvainak 
Mariazellbıl történı elszállítása ellen. Mindszenty utolsó 
kívánságaihoz tartozott, hogy földi maradványait ne vigyék 
haza, míg a szovjet csapatok el nem hagyták Magyarorszá-
got. Hazavitelére 1991 májusában került sor, az utolsó 
szovjet katona június 14-én hagyta el Magyarországot. 
Mondhatnók, apró szépséghiba! De Mindszenty ma már 
feltehetıen újabb feltételeket szabna! Egyetlen példa: Vajon 
mit szólna ahhoz a keresztény jobboldalhoz, ahhoz a 
KDNP-hez, mely képtelen volt a parlamentben egységesen 
szavazni a kötelezı iskolai hitoktatásért? Mit szólna ahhoz, 
hogy az ügynöknek bizonyult püspökök, bocsánatkérés 
nélkül, székeikben maradnak? Dr. Erdı Péter bíboros úr 

bölcsességét dicséri, hogy egykor, Bulányi György atya 
szégyenletes vallatásán, melyen neves teológusprofesszo-
rok – rangjukhoz méltatlanul – sértegették az idıs szerze-
test, csak írnokként vett részt. A hierarchia most nyilván 
Bulányi halálára vár, hogy végre ad acta lehessen tenni a 
számukra kényes ügyet, s azt lehessen mondani: most már 
úgysem lehet megkövetni ıt. De bocsánatot kérniük nem 
csak tıle kellene, hanem mozgalmától, a magyar hívektıl, a 
katolikus egyháztól, sıt a történelemtıl és Istentıl is! E 
nélkül nincs tiszta jövı. 

Kérjük 2007 Húsvétján a feltámadt Krisztus kegyelmét 
az egyház régi s új vezetıinek a lelki-erkölcsi újjászületés-
hez, a nyilvánosan bocsánatot kérni tudó bőnbánathoz s a 
vezeklı penitenciához, melyek tudvalevıleg a feloldozás 
feltétlen feltételei közé tartoznak. 
(Forrás: Kapu 2007. június) 
 
FARAGÓ FERENC 

TANYAI SZILÁNKOK 
 
Az Istenrıl leválasztott ember fantomfájdalma él bennünk. 

* 
Minden, ami mély, a felszínen is megmutatja magát. De, 
ami csak felszínes, az sohasem lesz mély. 

* 
Két dolgot tudunk nagyon jól: a magamutogatást és az ál-
cázást. 

* 
Nem csak költıi kérdés. Feladni egy jó rímért a mondaniva-
lót? Feladni egy jó mondanivalóért a rímet? 

* 
Csak az érdemli meg a tavaszt, aki elviselte a telet. 

* 
Determinizmus. Azt hisszük, hogy mi magunk játszunk, 
miközben velünk játszanak. 

* 
A hatalmat maga az ember teremtette, hogy legyen mi elıtt 
leborulnia. 

* 
Isten az értelemmel föl nem fogható értelem… 

* 
Talán nem is sejtjük, hogy milyen piciny az a tér, amit itt 
betöltünk, és milyen szempillantásnyi az az idı, amit itt el-
töltünk. 

* 
Eredetében a vallás mögött mindig valamilyen isten állott. 
Ma a vallások mögött a pénz, a hatalom, a haszon és a 
siker áll. 

* 
Kopernikuszi fordulat. Mindennap láthatom a felkelı és a 
lenyugvó napot, és tudhatom, hogy mindez nem így van. 

* 
Istenre nincs is rálátásunk, mert olyan közel áll hozzánk. 

* 
Hittan nincs, csak vallástan van. A hit nem illeszthetı bele 
semmiféle tanrendszerbe. A vallás igen. 

* 
A kitalálás még nem megtalálás. 

* 
Az élet a létezésnek hol értelmetlen és tragikus, hol pedig 
értelmes és boldog állapota. 

* 
A megismerés azt szeretné, hogy megismerjék. 

* 
Az értelem az Értelem ellen fordul… 
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* 
A jót lehet rosszul csinálni, de a rosszat nem lehet jól csi-
nálni. 

* 
Minél kínzóbb a kételkedés, annál nagyobb a bizonyosság. 

* 
Gyógypedagógiai filozófia. Vakok pedig azért vannak, hogy 
meglássák azokat a dolgokat, amiket a látók nem láthatnak. 

* 
A valóság, és a valóság értelmünkben megjelenı képe je-
lentısen különbözhet egymástól. Mindennek ellenére való-
ság mégiscsak egy van. 

* 
A hit nem tan, de alkalmas arra, hogy az legyen belıle. 

* 
Isten sem nem igazságos, sem nem igazságtalan. Hisz’ İ 
maga az igazság. 

* 
A 2x2=4 igaz, de ez nem maga az igazság. 

* 
KRESZ. A zsákutcából is van kiút: meg kell fordulni. 

* 
Költészet. A gondolatot gondolni akaró gondolat. 

* 
A minden mindennel összefügg helyett: minden mindennel 
összekeveredett. 

* 
A világ pénzzel való megváltásának kísérlete van most fo-
lyamatban. 

* 
Talán a legnehezebb önmagunkon felülkerekedni. 

* 
Isten transzcendenciájáról a vallás beszél; Isten immanen-
ciájáról, pedig a lélek. 

* 
Verbalizmus. Sokat beszélünk, helyette imádkozni kellene. 

* 
Nem csak a Rész van benne az Egészben, hanem az 
Egész is benne van a Részben. 

* 
Episztemiológia. Egy megismerés van: a lélek felismeri 
isteni eredetét. 

* 
Nem mi csináljuk a történelmet, hanem ki vagyunk téve 
neki. 

* 
 

BULÁNYI GYÖRGY 
KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK 

 
Harminc éves volt Arany János, amikor megírta a Toldit, 

s vallotta évekkel késıbb: Ó, ha még egy olyat énekelni 
tudnék. Magam is harminc éves voltam, amikor énekeltem 
valamit errıl az estérıl, s ma, hatvan év, után bevallom: 
nem tudok még egy olyat énekelni. S a KÖRNYEZETVÉ-
DELMI LEXIKONA II. kötetének 460. lapján ez olvasható: 
Környezetvédelmi mozgalmi idırend. (ennek elsı adata:) 
1949: megjelenik Bulányi György piarista tanár karácsonyi 
elmélkedése mint a Bokor katolikus bázisközösség ’zöld  
filozófiájának’  elsı dokumentuma. 

Narrátor:  
A Szőz méhében fogan és fiút szül. A neve Emmánuel 

lesz, azaz velünk az Isten. Izaiás szavát: "Az Úr elküldött 
engem örömhírt vinni a  szegényeknek, a szelídeknek, az 
elnyomottaknak" – ez az Emmánuel magára értelmezi a 

názáreti zsinagógában. És elkezdıdik ez a küldetés a sze-
gényekhez már a betlehemi éjszakában. El, mert az angyali 
sereg a pásztorokat küldi el elsıül hozzá. Jeruzsálem elı-
kelıit, a királyt, a papi fejedelmeket, az ároni papságot, az 
elıkelıket, a lágyruhásokat, a gazdagokat nem értesíti. 
Inkább a pásztorokat. Ezek voltak közel hozzá. Emmánuel 
közéjük ment megszületni. Az ı világukba. Az alkalmi istál-
lóul használt barlangba. Oda jött el az ég Királya. 

Elsı pásztor: 
 Megkérdezünk Téged, betlehemi Kisded, miért a szegé-
nyekhez jöttél? Miért a szegényeknek akarod hirdetni az 
örömhírt? Azt, hogy megnyílt a végtelen és hogy eltörlöd a 
halált? Miért istállóba mentél megszületni? Miért ez a kínos 
és kellemetlen egyoldalúság? Átvitethetted volna magadat 
az egyik fıpap meleg házába. 

Második pásztor:  
Mosolyogsz reánk Te, emberré lett Isten? De félek ettıl 

a szalmáról jött emberi mosolytól. Miért találod rendjén va-
lónak, ami semmiképpen sincs rendjén? Felelj nekünk! Ki 
akarsz fosztani bennünket? Tönkre akarsz tenni bennün-
ket? Szalmára akarsz minket is fektetni? Miért akarsz sze-
génnyé tenni bennünket? Miért jöttél ide, az istállóba? Miért 
jászolban fekszel? Miért állati meleggel melegszel? Miért 
falusi ács az apád? S ha már nem tudom miféle furcsa íz-
lésbıl így csináltad mindezt, legalább kiakaszthatnál egy 
táblát. Valahogy ilyenformán: Karácsonyi öröm! Megtekintés 
vételkényszer nélkül! Jó, jó! Kilehet jönni, meg lehet úszni 
vételkényszer nélkül is. De rámosolyogsz az emberre, le-
térdelteted, s utána már hiába is akarnék menekülni. A ka-
rácsonyi öröm ott bent marad az istállóban, és nem tudok 
többé nélküle élni.  

Harmadik pásztor: 
Miért szólsz az angyalok által, hogy Te adod szívembe 

a békességet? Miért szól mosolygásod felém? Hogy Te, 
emberré lett Isten értesz engem a szívem mélyéig. Engem, 
aki – ha rám nézel – már tudom is, hogy ember vagyok, 
akinek Istenné kell lennie! Miért nézel úgy rám, hogy belém 
kell vágódnia a megvilágosodásnak, hogy Te, Istenem, aki 
ember is vagy, Te tudod megmutatni nekem, – aki ember 
vagyok, de az Isten életébe is hívva – az utat. Te, szalmán 
fekvı Kisded, miért delejezed belém, hogy betlehemi nyo-
morúságod az én utam is, mert Te vagy az Út? Miért nézel 
úgy reám, hogy ne legyen többé nélküled életem, csak ver-
gıdésem? Miért akarod elhitetni, Te istállóba szorult Kol-
dus-Jézus, hogy csak a Te utadon van Élet? Miért ez a 
lenyőgözı, letérdeltetı és kegyetlen és feltételnélküli mo-
soly? 

Negyedik pásztor: 
Nézd, Te betlehemi Kisded: felöltöztetünk bársonyba, 

puhába. Eltitkoljuk alacsony, kínos és kellemetlen szárma-
zásod. Ragyogni fogsz, mint a bíborban születettek. Átvi-
szünk Jeruzsálembe, vagy Párizs legelıkelıbb negyedébe, 
palotába, fényesbe és nagyba. Ringó, mennyezetes, csip-
kés, pelyhes bölcsıbe, kandalló melegéhez. Selymek, és 
brokátok fognak suhogni körötted. Rózsaligetek illata fog 
áradni a körülötted forgók ruháiból. Mosolyogj hát, s mond-
jad, hogy tegyük! Nincs áldozat, amit meg ne érne nekünk, 
hogy kimenthessünk ebbıl a számunkra oly kínos helyzet-
bıl. Miért komorodsz el? Miért csinálsz úgy, mintha jól 
éreznéd magad ebben a nyomorúságban? Miért állsz 
utunkba szegénységed megmásíthatatlan tényével? Miért 
nem akarsz egy kis történelemhamisításba belemenni?  

Ötödik pásztor: 
Miért zavartad meg egyáltalán a történelmet? Ezek a 
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napok valamikor szaturnáliák voltak, a szaturnuszi bıség 
ünnepei. Mit szegénykedel bele szalmáddal a bıségbe? 
Miért rontod el szaturnáliásnak akart karácsonyi örömün-
ket? Mondd, Jézuska, miért kellett Neked ilyen kevés? Miért 
nem voltál igényesebb? Miért mosolygod felém, hogy Ne-
ked éppen ennyi elég volt, hogy elhozzad az örömhírt,  
hogy  megszerezzed nekünk a mindent? Te, aki született Úr 
vagy, azaz Úr öröktıl fogva és teremtetlenül… hogyan vi-
selkedhettél így? 

Hatodik pásztor:     
Szólj, Jézus, hozzánk! Mondd, miért akarsz kifosztani? 

Miért jöttél közénk lehetetlen példájú életeddel? Miért üresí-
tetted így ki magadat? Te, akinek a minden a birtoka, miért 
vetted fel az ember, a szolga alakját, miért vállaltad egyál-
talán az embersors nyomorúságát? S azt is töretlenül végig. 
Miért? Miért? Értsd meg, hogy Te teheted, amit akarsz, 
semmi közünk hozzá. Isten vagy, nem tudunk beleszólni a 
dolgaidba. De értsd meg, hátunkon is csattan az ostor! Le-
nyőgözöl és hívsz magad után, Te istállóban, jászolban 
fekvı Kisded!  

Narrátor:  
Békesség! Békesség a jóakaratú embereknek! Hallom 

az angyalok énekét, és meglassul lázasan dobogó szívem 
verése. Meglassul és elcsendesül. El, olyannyira, hogy kez-
dem hallani a Kisded szavát, kezdem megérteni mosolyát.   

A Gyermek: 
Értem, amit mondasz. Látom, miért ver lassan a szíved. 

De nem tudod, mit beszélsz. Nem, mert ha tudnád, nem 
mondanád. Szegény szerencsétlenem, hát nem érzed, 
hogy magad ellen beszélsz? Miért lett fájó és szorongó a 
szíved, miközben elsírtad butuska szíved sok ostobaságát. 
Figyelj csak rám, megérted majd: nincs más mód a boldog-
ságodra, csak ha kifosztalak. Nem érted? Figyelj csak! Ma-
gad is tudod, nincsen semmid sem nélkülem, csak én tudlak 
gazdaggá tenni. Csak én tehetem, hogy legyen valamid. Mi 
neked a bársony, és mi neked a puha? Ha lesz bársonyod, 
és lesz ruhád, annál gyötrıbb lesz a vágyad a még pu-
hábbra, a még bársonyosabbra. Mi neked a csillogó város? 
Hiszen ha odakerülsz, nem érdekel már, csak a még csillo-
góbb, melyet féltékeny kézzel rejt el elıtted a Holnap, a 
Jövı vagy a Soha. Mi neked a palota? Mikor fogsz eljutni 
meg nem nyirbált gyermekálmaidnak kacsalábon forgó 
üveg-ezüst-gyémánt kastélyába? Mi neked a kandalló me-
lege, amikor nem tudja felmelegíteni a szívedet, melyet a 
magaméról, a hővös éjszakában is izzóan meleg szívemrıl 
mintáztam? Mi neked a gazdagság, hiszen egyre nyo-
morultabb, egyre kietlenebb és egyre szegényebb leszel 
tıle?! Kéjekbe kell fojtanod magad, mámorba kell mártanod 
a gyötrı ürességet, csakhogy felejtsd koldus szegénysé-
ged! Mit  akarsz a bıséggel? Hiszen megcsömörlesz tıle! 
Le kell fékezned vágyaid, kevesebbre kell szorítanod ma-
gad magadnál, hogy meg ne öljön a vágyad. Fáradt-öregen 
kell biztatgatnod magad, mert "Csak a szerénynek nem hoz 
vágya kínt." Emlékszel a mesébıl a királyra, aki hiába vett 
magára száz kabátot, hiába főttette ájulásig a kandallókat? 
Fázott szegény, fázott nagyon. Miért akarsz te is a vá-
gyaknak ilyen szerencsétlen királya lenni? Miért akarsz a  
nyomorúság koldusútjára jutni kabáttal és palotával, bár-
sonnyal és kandallóval?  

Szegény szerencsétlenem, miért akarsz boldog lenni ab-
ban, amiben nincsen számodra  boldogság? Miért akarsz 
töltekezni kabáttal, meleggel, bársonnyal, palotával, amikor 
végtelen a vágyad, és ezek az életpótlékok mind csak vé-
gesek. Olyan csúfosan és koldus végesek, hogy ha egy 

kicsit többet veszel magadnak az éppen elégnél, azonnal 
tönkretesz, nyomorult szegénnyé varázsol. Érted már, miért 
mondtam, hogy nem tudod, mit beszélsz? Hát miért akarod 
a kielégíthetetlenség és a csömör pokoli nyomorúságát? 
Miért akarsz úr lenni, mikor nincs birodalom itt a földön, 
amely elég lenne vágyadnak, mely meg tudná melegíteni 
fázó királyi szívedet?  

Kérdezted tılem, miért akartam, miért lettem ember, mi-
kor Isten vagyok? Én visszakérdezlek: miért akarsz megma-
radni csupán lélegzı-gondolkodó embernek? Miért? Amikor 
meghívtalak magamhoz testvéremnek, gyermeknek az 
Atyához, hogy örökös légy együtt velem! Szerencsétlenem, 
miért akarsz ember maradni, amikor istennek hívtalak? Ó, 
te szegény földre sütött szemő, fekete szemüvegő vaksi, 
emberhorizontú! Hát miért nem nézel legalább a Napba? A 
Napba... hiszen tudod, hogy az Invictus Sol, a Gyızhetetlen 
Nap ünnepén jöttem a világba. Akkor, amikor megfordul az 
év, és világosság lesz a sötétségbıl. Miért akarsz kevesebb 
lenni önmagadnál? Nézz fölfelé! 

Nem csak a Napba, de azon is túl! A vágyaid horizontjá-
ba. A beteljesülésbe. Végtelen a vágyad, tehát a Végtelen-
re. Érted-e már, hogy vágyad lázát nincs semmi véges, ami 
hőtse? Gödör vize a tengert be nem tölti. Érted-e már, miért 
nincsen út számodra Városon, Palotán, Bársonyon, Ambró-
zián és Nektáron keresztül? Érted-e már, hogy szánalma-
san szegény, aki itt gazdagodásból akar gazdag lenni? 
Látod-e ennek az útnak sötét reménytelenségét? Ugye, 
nem tudtad, hogy mit beszéltél? Hogy ırült és ostoba dolog 
hinni a  "haladásban"?  Abban, hogy e „haladás", gazdago-
dás, életszínvonal gazdaggá teheti az embert? Micsoda 
paródiája ez a hitnek! A kétségbeesés hite! Mert hinni va-
lamiben mindenképpen kell! Ha másban nem, hát a lehetet-
lenben. Hogy végtelen vágyat megenyhít valamikor a vé-
ges. Hogy Isten-igényt kielégíthet valaha is, ami kevesebb 
nála. Ugye érted már, hogy nem a haladás az üdvösséged? 
Hogy ebben a haladás-üdvösségben reménykedni mint 
boldogságban, reménytelen. Mert millió végtelen vágyú 
ember ront neki a végesnek, egynek is kevés volna, hát 
még mikor milliók rohannak. Az egymást marás féktelen 
harca, amely pusztít és öl, hogyan szülhetne boldogságot 
benned?! Nézz már bátrabban az én rágott jászlamra! Lásd 
megsimogatom! Ez nem fog boldogtalanságot okozni sen-
kinek. Ezért nem fog vér folyni, mint a paloták birtoklásáért. 
Nem fogja ezt elirigyelni senki sem a másiktól. Nem fog 
győlöletet szülni. Győlöletet, amely öl, pusztít, és mindenkit 
szegénnyé tesz. Nem jön ki a te gazdagodni vágyódásod-
ból, nem születik meg az a valami, ami nélkül nincs gaz-
dagság. Valami, ami én vagyok. Vagyok, akár itt a jászol-
ban, akár a Szentháromságban. Ennek a nyomorúságában 
és annak a fölségében. Valami, aminél nem nagyobb az 
Isten sem, mert az Isten maga is az. Nem jön ki belıle az 
egyetlen boldogító: a Szeretet! 

Mert téged nem boldogíthat más, csak én. Csak én, a 
Szeretet Istene, az egyedül gazdag, a mindent bíró. Én, aki 
a Végtelen vagyok. S aki mégis odahagytam a végtelen 
Isten alakját, s eljöttem közétek a végesnek, az ember alak-
jában. Én, a gazdag, aki mégis kiüresítette magát, hogy 
csak ez az istálló jusson cserébe a mennyért. Én, az Úr, a 
hatalmas, aki szolga lettem.  Elemek, és hideg kiszolgál-
tatottja, és rászorulója az állat melegének… Én, akinek 
semmi sem hiányzik, mert minden az enyém. Érted már, 
hogy miért vagyok számodra én az egyetlen lehetıség? 
Miért csak erre nyílik számodra út a boldogság felé? Látod-
e már, hogy csak erre nyílik, ami hozzád méltó, s a vágyad 
kielégítı? Ha bársonyban jársz, és palotában hálsz, mit 
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csinálsz a vágyaddal? Amikor már nincsen bársonyabb, és 
nincsen palotább, végtelen vágyad merre viszed? De lásd, 
ez a szalma, ez a koldusi hely nem ilyen ügyefogyott. Ha 
mosolyogsz a testvéreidre, ha odaadod köntösöd felét, ha 
sírsz inkább, de maradsz a hidegben, hogy másnak melege 
legyen,... ha itt a jászolom tövén megtanulod az én végte-
lenségemet, a szerzés helyett az ajándékozást tılem, kitá-
rul elıtted a világ s a végtelen.  

Itt nem lesz hóhérod a vágy. Itt nem kell megállnod sze-
rényen, magad mérsékelvén. Itt nem kell félned csömörtıl, 
itt nem fogysz ki soha, itt adhatod azt, aminél többet adni 
nem lehet: egész önmagad. S meg nem állíthatnak, meg 
sem zavarhatnak. Egyetlen, amit tehetnek, hogy meggyor-
sítják a mindent odaadásod. Mint ahogy meggyorsítják majd 
az enyémet is... nem messzebb, csak ott, fönn a hegyen, 
Jeruzsálemben, a Golgotán. Ki állíthat meg?  Senki!  Ki 
szakíthat el azoktól, akiknek oda akarod adni mindenedet, 
magadat egészen és telhetetlenül? Senki! Ahogy a szerzés 
végtelen vágya szembeállít mindenkivel, úgy fog az adás 
végtelen vágya összefőzni mindenkivel. Így fog megszületni 
a győlölet s a közöny végtelen magánya helyett a mindent 
adásból az egység, az eggyé levés, a közösség... egymást 
boldogító melege a szeretetnek. A szeretetnek, aki én ma-
gam vagyok. Látod, én vagyok a te boldogságod. Jól meg-
érezted, mikor szalmám, jászlam és nyomorúságom ellené-
re sem szaladtál el tılem. 

S most már talán érted egészen, hogy miért jöttem így? 
Ilyen szegényen, ilyen kifosztottan. Lásd, számomra semmi 
sincsen, amit magamévá kellene tennem, hiszen minden az 
enyém. Ez az én boldogságom, az Isten boldogsága. S 
téged úgy teremtettelek meg a magam mintájára, testvé-
remnek, hogy neked is csak ez lehessen a boldogságod. 
Azért nem tettem ki a táblát, hogy vételkényszer nélkül. A 
boldogságod, azaz léted legfıbb belsı mozgatóereje kény-
szerít, hogy belenézz a szemembe. S azért nézek úgy reád, 
hogy jönnöd kell utánam. Barlangba és istállóba, föld hatá-
ráig és keresztfára mindenütt utánam. Ahova hívlak. És 
közben kifosztalak. Egészen, vagy majdnem egészen. Ha 
nagyon hő leszel, alighanem egészen kifosztalak, mert csak 
így lehetsz gazdag. Csak így lehet a tied az, amire vágyol, 
aminél kevesebb ki nem elégít: a Minden. 

Látod, ezért jöttem a szegényekhez. Ezért nem a gazda-
gokhoz, mert míg el nem kezdenek szegények lenni, szép 
sorjában odaadni mindenüket, amire nincs szükségük a 
továbbadáshoz, addig meg nem értenek engem. Ezért nem 
is megyek hozzájuk, csak hozzátok, akik akartok szegények 
lenni. Ezért jöttem a barlangba, az istállóba, ezért fekszem 
a jászolban. Miért? Hogy téged boldoggá tegyelek. Mert ez 
az Isten boldogsága is: másokat boldoggá tenni. Ez a tiéd 
is, és ezt bársonyból, palotából nem, ezt csak ebbıl a já-
szolból tudom elmondani neked. Ne félj tehát! Azt hoztam, 
amit vártál, örömet, boldogságot.  
 
VINCZE KRISZTINA 

PORTRÉ 
(az Országos Bábaszövetség elnöke) 

 
„Tízen voltunk gyerekek, és a testvéreimnek is legalább 

négy gyereke van. Nekem is” – tudatja a 34 éves magyar 
fıbába, hogy a születések körüli dolgok magánmindennap-
jainak is mindig részét jelentették. A vallásos mérnök-
informatikusból nyugdíjintézeti osztályvezetıvé lett mama, 
valamint az ugyancsak mérnökbıl pedagógussá váló papa 
egyébként is a Bokor bázisközösségbe járatva pallérozták 
gyermekeik világképét. A sorrendben másodikként születı 

Krisztina a gyöngyösi agrártudományi egyetemen tanul, de 
aztán 1992-ben férjhez megy, már jön is az elsı gyerek, és 
„nagy volt a távolság, két év után abbahagytam az egyete-
met”. Viszont érdekelni kezdi a szülészet.  

Elıbb csak „laikus segítıként, dúlaként jártam szülé-
sekhez”, de 1996-tól már a felsıfokú bábaképzın tanul, 
amit három évre rá kitőnı eredménnyel elvégez, azóta bá-
baként kísér szüléseket. Közben öt évvel ezelıtt többedma-
gával világra segítette a Független Bábák Szövetségét, a 
mai Országos Bábaszövetség elıdjét. Már akkor ıt választ-
ják elnöknek, utána pedig megalapítja a Bábák, Szülésznık 
folyóiratot, amelynek jelenleg is fıszerkesztıje. Nem hiány-
zik az Országos Bábaképzı Intézet alapításáról sem. A 
nagy egészségügyi demonstrációk idején magát eddig el 
nem kötelezı szövetség vezetıje néhány problematikusan 
alakult otthon szülés kapcsán lett gyakran megkérdezett 
szakkompetencia. „Egy szekrényi állatvilággal ás szépiroda-
lommal kapcsolatos könyvem van, de emellett szeretek 
fızni, és én szoktam varrni a gyermekeim és tánccso-
portjaik fellépı-ruháit. Ezenkívül tudok vakolni, falazni, 
csempézni és burkolni is” – tudatja, mi mindenre tanítanak 
manapság egy nagycsaládost a hétköznapok. Ám ez még 
semmi: „tavaly egy évig jártam hastáncolni is. Ez egy ter-
mékenységi tánc, nagyon tetszett. Ma inkább csak futok a 
vonathoz, meg onnan haza.” A család – a több hangszeren 
is szépen játszó férj élelmiszer-ipari mérnök, míg Dániel 14, 
Márton, 12, Júlia Kata 7, Csaba Sámuel pedig 5 éves – 
ugyanis Érden lakik egy kertes családi házban  

INTERJÚ 
– Egy tragikusan végzıdött és néhány komplikációkkal  

nehezített otthon szülés után úgy tetszik, nyíltan kitört a 
háború a Nıgyógyászok és az otthon szülés-próféta Geréb 
Ágnes között. Ön, a bába, hol áll e küzdelemben? 

 – Kívülrıl nézve a helyzet tragikusnak látszik, és 
ürügyként szolgál a kórházi gyakorlat megváltoztathatatlan-
sága mellett, ugyanis a két rendszer mindenhol a világban 
egymás mellett, sıt egymáshoz kapcsolódóan mőködik. 
Ami az én esetleges szurkolásomat illeti, ez rossz kérdés-
feltevés. A kettıt össze kellene hangolni, de nálunk sajnos 
fal van a kettı között. 

– Talán, mert egzisztenciákról, és sok pénzrıl is szó 
van. Születéskor, temetéskor nálunk nem illik szőkmarkú-
nak látszani. Azt elárulhatja, hogyan alakulnak ma a szülé-
szeti árfolyamok? 

 – Átlagosan 60-80 ezer forintot szoktak adni az orvos-
nak, de nem ritka a 140 ezer, sıt 200 ezer forintos tarifa 
sem. Persze nehéz pontosan tudni, mert a dolgok négy-
szemközt zajlanak. 

– Beszéljünk az ön kollégáiról is. A bábákat hogyan ho-
norálják? 

– A bábák a kórházban nagyságrendekkel kevesebbet, 
5–20 ezer között kapnak. Esetleg 30 ezret. De az igaz, 
hogy az egész otthonszüléssel kapcsolatos kérdéskörnek 
van egy kalácsharc vetülete is. Persze nem minden a pénz 
függvénye. Aki nem bánik megértıen, ugyanakkor szaksze-
rően egy asszony fizikai és szülészeti ellátásával, ugyanak-
kor a történések lényegével, az érzelmi és lelki oldallal is, 
az akkor sem fog jobban törıdni vele, ha pénzt kap. Igaz, 
ebbıl a legtöbbször mégis annyi szőrıdik le a kismamáknak 
a szülés után: „Jó, hogy adtam, mert milyen lett volna, ha 
még nem is adok!?” 

– Némi, az alulértékeltség miatti megbántottságot ér-
zünk a hangjában... 

– Nem errıl van szó. Nyugaton nem azért képeznek va-
lakit hosszú idın át, hogy egy élettani folyamat mellett ott 
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álljon ölbe tett kézzel, és asszisztáljon. Nálunk azért olyan 
magas az orvosi beavatkozások száma, mert a nyolcszáz 
oldalas szülészet-nıgyógyászat tankönyvbıl alig tíz oldal 
foglalkozik az élettani szüléssel. Nemegyszer jön a lelkes 
fiatal orvos, és mindenütt problémát vél fölfedezni, de sze-
gény esetleg eleinte még azt sem képes megítélni, hogy 
egy vérzés normális-e, vagy sem, ezért óhatatlanul beavat-
kozik 

– Azért nem is lett nıgyógyász, mert félt attól, hogy 
ilyen fiatal lelkes orvos lesz? 

– Nekem cseppet sem volt vonzó, hogy öt plusz egy 
évet eltöltsek az általános orvosi szakon, majd újabb ötöt a 
szülészeten, és még akkor sem lehetek a kismamával, nem 
tehetem, amit szeretnék, mert most már orvos vagyok. Ez 
egy másik szakma. Az orvos területén tartott kompetenciá-
kat – hogy valami feladata a kóros esetekre képzett szak-
embernek is legyen – például burokrepesztés, gátmetszés, 
varrás, a szülésznık is el tudják végezni. Sıt egyre több 
helyen el is végzik, de nem meglepı módon az orvosoknál 
sokkal kisebb mértékben alkalmazva, hiszen a bábáknak az 
élettani szüléseknél egyéb szerep is jut, így nincs szüksé-
gük erre a fajta demonstratív jelenlétre. Sok kismama csa-
lódik is az elsı babánál, mert azt hiszi, hogy az orvosa vé-
gig ott lesz mellette. Nem is érti, hogy akkor miért fizeti meg 
neki azt a bizonyos összeget – meg hát, ki ez a nı, aki vi-
szont végig vele van? 

– Hát nem fogják szeretni az orvosok. Nyilván arról is 
határozott véleménye van, hogy szőkebb szakterületén mi 
lenne a leginkább tanácsos? 

– Nem szabadna ennyi szülész-nıgyógyászt képezni. 
Mert sok az eszkimó, és kevés a fóka. Angliában van 20 
ezer bába és 2 ezer orvos, és ennyi orvos bıségesen ele-
gendı ahhoz, hogy ott a nıgyógyászati feladatokat és a 
szülés körül adódó komplikációkat ellássa. Magyarországon 
fordított az arány, ami végsı soron mindenkinek rossz. 

– Olyan határozott és magabiztos, hogy már-már azt 
kell higgyük, szüléseit – már amikor megvolt a szakképzett-
sége – önmagának vezette le. Vagy ez teljesen abszurd?  

– Nem akarnám, és nem is tudtam volna. A szülésnél 
szükség van ugyanis egy külsı, objektív szemre is. Akkor 
halad jól egy szülés, ha a kismama minél jobban el tudja 
engedni magát, ha maximálisan ki tud kapcsolni, hogy csak 
a szülésre, gyermeke világra hozatalára, az anyává válási 
folyamatnak erre a jelentıs állomására tudjon fókuszálni. És 
ugye nem lehet egy idıben egy- szerre két szerepben lenni. 

– Azért szülés közben ellenırizte a bába munkáját? Ne-
tán kritizálta? 

– Olyasvalakit oda sem engednék a szülésemhez, aki-
ben nem bízom meg tökéletesen, akit ne tudnék maximáli-
san elfogadni, emberileg és szakmailag, akire jó szívvel ne 
bíznám rá magam. 
Azt ugyanakkor természetes elvárásnak tartom, hogy ha 
közben van bármilyen javaslata, azt beszélje meg velem. 

– Önnek kilenc testvére van, ön viszont egyelıre meg-
állt négy gyereknél. Elárulná, ha netán újabb jövevény ér-
kezne, az otthon vagy kórházban jönne-e a világra? 

– Szeretnék még gyereket, de semmilyen terepet nem 
neveznék meg. Ez az én legszentebb magánszférám. Leg-
feljebb annyit teszek hozzá, hogy mérlegelni fogom a maj-
dani lehetıségeket, és azok fényében határozok. De még 
nem tudhatom, hogy abban a lélektani helyzetben hogyan 
fogok dönteni. 
(Forrás: 138 hvg 2007. november 17. Lindner András – 
Horváth Zoltán – Müller Judit) 
 

INCZÉDY PÉTER 
ROSSZ DÖNTÉST HOZTAM. 

 
Már akkor rossz döntést hoztam, amikor több vödör 

homokot hordtam fel a padlásra, aminek az lett a követ-
kezménye, hogy másnap még a fülemet sem tudtam meg-
vakarni annyira sajgott, fájt minden izületem a nyakamtól a 
kézfejemig. 

Elsétáltam hát a családorvosi rendelıbe, majd onnan a 
kórházba. Érdekes tapasztalat volt. Most debütáltam ugyan-
is a vizit-díj befizetéssel. Majd idıpontot is kérhettem a be-
utalómmal a kezemben a reuma szakrendelésre. Eszembe 
jutott egy régi történet még gyakornoki koromból.  

Egy termelıszövetkezetbe kerültem gyakornoknak ahol 
az volt a féléves programom, hogy valamennyi kerületét és 
ágazatát megismerjem és e célból körbe adogattak a gaz-
daságban. Így kerültem a borjúneveldébe. A tehenészeti 
telep mintegy három-négy kilométerre volt az irodától és 
csak rossz földúton lehetett megközelíteni. Az állatorvos 
pedig szép irigyelt autójával soha sem ment el odáig, ha-
nem az egyik irodában kívánságra megírta a recepteket - 
amiket persze a háztájiban nevelt állatok kaptak többnyire a 
TSz pénzén. Egy alkalommal, amikor a borjúkhoz voltam 
beosztva, megkértem jöjjön már ki velem, nézzük meg az 
állatokat, mert egyikük-másikuk már nagyon kornyadozik. 
Soknak hasmenése van - ahogy ott mondták 
megfostosodtak.  

A fiatal állatorvos visszaült az asztal mellé és elıvett 
még két recept papírt, arra felírt valamilyen gyógyszert látat-
lanban mondván: "Amelyik nagyon beteg az úgyis megdög-
lik, amelyik kevésbé az meg nélkülem is meggyógyul."  

Sokáig idéztem ezt a késıbb szinte szállóigévé avan-
zsált mondatot. Hazafelé jövet a kórházból újra eszembe 
jutott csak most majdhogynem magamra vonatkoztatva.  
Ilyenre sikerült megreformálni az egészségügyet. Elmon-
dom:  

Kaptam idıpontot a körzeti, vagy ma már családorvosi 
rendelıbe. Ott befizettem a vizitdíjat, majd ezért kaptam egy 
beutalót a szakrendelésre a kórházba. Átsétáltam hát oda 
is, hiszen ott is be kell jelentkezni a kartonozóban, hogy egy 
újabb vizitdíj lerovása után eljuthassak a szakorvoshoz. Az 
ablaknál nem fogadtak, mert csak telefonon lehet bejelent-
kezni az orvoshoz, de legalább megkaptam a telefonszá-
mot. Felhívtam a kórház ajtajából a reuma szakrendelıt. 
December negyedike volt az elsı dátum, és félti féltizenket-
tıre tudnak fogadni - de ne türelmetlenkedjek majd akkor 
sem , mert a doktornı órákat szokott késni - igazított el 
jóindulatúan a beíró hölgy. Azután a beutalóról be kellett 
mondanom a beutaló orvos kódját, a TAJ számom, meg 
még egy számkódot. Ezzel bejegyzett lettem az egy hónap-
pal késıbbi vizitre. Vajon akinek a nyavalyája olyan moz-
gáskorlátozottsággal jár - mint ahogy néhány nappal koráb-
ban még én sem tudtam felemelni a karom, mosakodni is 
csak üggyel bajjal - hogy csak vonszolni képes magát, az 
szép türelmesen sorvadozik fektében, vagy igyekszik meg-
gyógyulni maga erejébıl esetleg a kijelölt vizit idıpontjáig? 
Ezért jutott eszembe a fostos borjak esete. Hazafelé el is 
meséltem egy joviális korombéli úrnak, akivel együtt jöttünk 
le a kórházból vezetı úton. A kifakult öregúr a vasúthoz 
igyekezett. Egyébként pedig nagyon elégedett volt a kórházi 
ügyintézésével. Valószínőleg nem a hivatalos utat válasz-
totta gondja megoldására. Igaz, hogy ugyanazt a vizsgála-
tot, ugyanabban a szakrendelıben vizsgáló doktornınél, 
annak magánrendelıjében talán gyorsabban elintézhettem 
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volna, persze már nem vizitdíjas tarifával. De a társadalom 
számára kijelölt közös utat választottam, a napi élet gondjait 
a magam bırén megtapasztalva.  

Lehet, hogy megint rossz döntést hoztam? Arra meg 
már gondolni sem merek, hogy a vizsgálat és diagnózis 
megállapítása után majd elhangzik a sztereotip orvosi rosz-
szallás: Ilyenkor jutott eszébe eljönni? Az ennyire elhanya-
golt eseteket már nem igen tudjuk rendbe hozni.  

 
SZABÓ DEZSİ 

AZ ELFELEJTETT ARC 
(1914-ben írta)  

 
A nap meghajlott, de azért a faluban tovább is gono-

szok voltak. Tovább káromkodtak, tovább csaltak, loptak, 
hamisan mértek, títkolóztak, elárultak. Tovább voltak testek, 
bőnre éhes testek, tovább emberkedtek. Mintha sohasem 
végzıdött volna be a nap. Jaj, pedig már nyergelt az éjsza-
ka. 

Pedig a nap lehajlott már, s a búzatenger túlsó kalászai 
már birizgálták a karizmáját. A falu közepén, a faluháza 
elıtt, egy nagy téres hely volt. Körös-körül tizenkét kereszt 
állott, rajtuk a Megváltóval. Egyforma volt a tizenkét Megvál-
tó-kép, szomorú és egyszerő mindenik, és azonegyformák 
voltak a keresztek. Valaha valami kegyes gazdag ember 
állította ıket ide, s ha már ott voltak, hát ott voltak. Legalább 
a bíró így verhette a mellét: – Neki még a tizenkét Krisztus 
sem parancsol! – A téres közt papsajt, békavirág s egy s 
más borította, s kényes tyúkok és egypár nevendék malac 
legelészett rajta.  

Embere és barma hazafelé jött a mezıkrıl. Az embere 
sötéten, morcosan, elégedetlenül. Győlölettel a munka, a 
föld s egymás iránt. A barma sze1íden, meghajolva. Körül-
állták a kutat, s bámulták a szép világot. Mármint a barmok.  

A holt mezı felıl egy ember jött a faluba. Magas volt, 
de meghajolt volt az arca, szomorú volt, és mégis moso-
lyogtak a szemei. Hosszú haja volt s nagy szıke szakálla. 
Meggörbedt vállán batyu volt, de üres, üres. 

Belépett a boltba és azt mondta: – Jó estét kívánok. – 
Úgy mondta mint más emberfia. S valahogy mégis bennebb 
ment az emberbe az ı kívánsága.  

A boltos odaszólt a vendégnek: – Fogadj Isten, jó em-
ber, üljön le minálunk. Az idegen ráült egy zsákra, és ráné-
zett a boltosra. Nagyon-nagyon jó, világító szemmel nézett 
rá és szólt: – Bizony jó ember kend, boltos úr, hogy ilyen te-
tézve mér ennek a szegény asszonynak.  

A boltoson átment az idegen hangja és nézése, és ösz-
szerázkódott: – Jaj, milyen fekete vagyok én belül! – mond-
ta. Azzal nagy titkosan levette a pokol vasát a mérték alul, s 
jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. Az asszony 
elment, s akkor a vendég is elköszönt. A boltos pedig kiállt 
a bolt ajtajába és azt mondta: – Milyen szép csendes este 
van ma. – Pedig ı már ezer ilyen estét látott, és még soha-
sem mondta. Azután pedig így töprengett: – Hol láttam én 
ezt az arcot, hol láttam ezt az arcot?        

A szomszéd házból éktelen kiabálás és nehéz sírás hal-
latszott ki. Egy gonosz asszony verte a mostoháját. Fiatal 
volt még az asszony, s fájt a mája a szép legényekért, akik 
a lányára néztek. Azért fonott kenderkorbáccsal verte a 
leányát. – Nesze, te fehér testő, ne te nagy szemő, ne te 
gyalázatos ezüstkacagású!  

Az idegen bement, eltakarta a lányt, és szelíden odaha-
jolt az asszony elé:      

 – Üss engem, jó asszony, üss, amíg kivered rajtam a 
haragodat. Úgy szánlak, hogy haragszol. Az asszony nézte 

a meghajlott embert, a nagy szomorúságot és jóságot az 
arcán, meg a szelídséget. És belıle is sírás zökkent fel: – 
Jaj de rossz vagyok, jaj de gonosz vagyok! – tördelte kezeit. 
Az idegen megfogta a lány kezét, az asszony kezébe tette 
és mondta: – Csókold meg a te jó anyádat, leányom – és 
elment.  

Az asszony magához ölelte a lányt, összevissza csókol-
ta: – Ugye a Pistát szereted, hát légy boldog vele. Vasárnap 
megtartjuk a kézfogót. – És valami fájdalmat érzett, mintegy 
meleg jólesést. Kérdezte a lánytól: – Hol láttam én ezt az 
embert? – A lány felelt: – Talán a városban, talán írott 
könyvben, de úgy az eszem alján van a képe.  

A leggazdagabb gazda a tornácán vacsorált a családjá-
val. Kövér fıtt tyúkot ettek hófehér kenyérrel, és vörösbort 
ittak hozzá. A szegény béresnép az udvaron ült faragott 
tuskókon. Penészes kenyérhajat rágicsáltak, és sóhajtás 
nyeltek hozzá.  

– Adjon Isten jó estét! – szólt az idegen. – Az Isten, az 
adhat, amit akar – szólt a gazda. Az idegen csak nézi a 
gazdagot, ahogy eszik az övéivel, s nézi a szegényeket, 
ahogy éheztek. Leveszi a batyuját, kinyitja, s keresgélni 
kezd benne. De bizony az üres. O maga is sóhajtja: – Üres, 
üres. Odaszól a gazdag emberhez: – Mit adsz az én hosszú 
hajamért? – Megér egy darab avas szalonnát – kacagta a 
gazdag ember. – Hát vágd le ezt az én hajamat és adj ne-
kem egy darab avas szalonnát, hogy elégítsem meg ezeket 
a szegény embereket.  

– Asszony, hozd ki a nagy ollót – mondta a gazdag em-
ber. Az asszony kihozta a nagy ollót. A gazdag fél kezébe 
fogott az idegen hajából egy nagy tincset, másik kezével 
ráfogta az ollót. Hát az asszony felkiált: – Jaj, hogy a szí-
vembe vágtál, édes uram, vajon mi fog még ma történni! A 
gazdag ember csak néz, aztán megint ráfogja az ollót. Hát 
eladó lánya felkiált: – Jaj, hogy a szívembe vágtad, édes-
apám, mi s mi fog történni holnapán! A gazdag ember har-
madszor is ráfogja az ollót. Akkor kis puja fia: – Édesapám, 
édesapám, jaj, hogy a szívembe vágtál, jaj, jaj, mi fog tör-
ténni holnapután!  

És akkor a gazdag ember látta, hogy ı csak győjt, győjt, 
de nem ügyel a vérei szívére, lelkére. És látta, hogy a mai 
nap sem az övé, és hogy a holnap és holnapután fellesel-
kednek. Jaj, mi lesz az ı gonosz szívével! Odaszólt az asz-
szonynak: – Öld le a tíz legkövérebb tyúkot, és add ezeknek 
a szegény embereknek. 

Az idegen itt is elköszönt. A gazda szólt: – Milyen jóké-
pőek ezek az én cselédeim, nézd, anyjuk, az ott hogy ha-
sonlít a mi Jancsinkhoz Aztán meg szólt: – Hol láttátok ezt 
az idegent, mert mérget veszek rá, hogy láttam már valahol. 
– Talán mikor az orvosnál voltunk – szólt a lány.  

Bement a bíróhoz is az idegen. A bíró éppen két ember 
között tett igazságot. Az egyik azt mondta: – Az almafáig ér 
a földem. – A másik mondta: – A körtefáig ér a földed. – 
Ezen aztán elmarcangolták egymást, és a bíróhoz jöttek. Az 
egyik veszekedı a bíró veje volt, a másik veszekedı a ha-
ragosa volt. – Neked nincs igazad! – förmedt rá a bíró a 
haragosára: – Az a darabka föld ezé itt ni! – És rámutatott 
vejére. – Jaj! Jaj! Jaj! – kiáltott az idegen.  

Mi a bajod, idegen ember – kérdezte a bíró s a két má-
sik. – Ó, jó emberek, adjatok egy embernyi földet. Érzem, 
hogy mindjárt meghalok, s nem szeretnék bitang földben 
nyugodni. Gazdag ember voltam, feleségem és gyermeke-
im is voltak. A vagyonom elvették a rossz emberek, a csa-
ládom elvette a jó Isten. Csak egy darabka földet adjatok, 
ahol beszentelhetnek. A bíró veje látta a halált, az igazságot 
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és az ítéletet, s szólt: – Kérd azt a darabka földet ettıl ni, 
mert övé az juss szerint. – És megmutatta a bíró haragosát. 

Ez pedig szólt: – Neked adom azt szívembıl, szegény 
idegen ember.  

A bírónak eszébe jutott a föld kapuja, mely neki is meg-
nyílik, meg  a számadás is eszébe jutott, és szólt a harago-
sához: – Bocsáss meg nekem, testvér, mert hőtlen sáfár 
voltam.  

Az idegen ember elment. A bíró átölelte a két embert: – 
Maradjatok ma nálam vacsorára. Azután: De hol láttam én 
ezt az embert? – Talán a katonaságnál – szólt az egyik. 
Talán a Balog Péter lakodalmán – szólt a másik. 

És minden egyes házba betért az idegen. És mikor el-
ment, az egész falu, emberek és asszonyok, mind a falu 
térségére siettek. – Olyan jó lesz most egymást látni – 
mondották az emberek.  

És a gyepes térség megtelt a népekkel. Hát a bíró nagy 
fennhangon szól. – Halljátok atyafiak, embernép és asz-
szonynép, aki nekem megmondja, ki volt az az ember, tíz 
büntetését elengedem, mert bizony mondom, ismerıs volt 
az orcája. Fennhangon szólt a boltos is: – Halljátok kendtek, 
falubéliek, aki megmondja, ki volt az a jó ember, annak én 
egy álló hétig ingyen mérek, mit s mit nem kíván. Mert tu-
dom én, hogy láttam már az arcát.  

A gazdag ember is: – Halljátok, földiek, rokonok és más 
emberek, aki nekem megmondja, ki volt az a dicsıséges jó 
ember, én annak száz zsák lisztet és egy kövér tehenet 
adok. Mert jól emlékszem én rá, mind az egész családom-
mal. 

A Pironcsákné mezítlábas kis fia – Pironcsákné egy sze-
gény özvegyasszony volt – megfogta a bíró mögött egy 
malac farkát. A malac sivalkodni kezdett. – Mész el onnan, 
beste kölyök, mert bezzeg pofon teremtelek! – kiáltott a 
bíró, és felemelte a kezét. A gyermek egy nagyot ugrott, s 
kis homlokával nekiütıdött az egyik keresztnek. Felnézett, 
hogy mire haragudjék. És akkor lelkendezve kiáltott nagy 
hallatára minden népeknek: – Ni édesanyám, ni édes-
anyám, ez a bácsi segített ma anyámnak a zsákot vinni!  

A népek felnéztek. Tizenkét keresztrıl nézett rájuk egy-
formán, szelíden, jóságosan a világgá ment vendég.  

Akkor a háromszáz szív mélyén elsüllyedt harang nagy 
lóbálással zúgni kezdett. És sírni kezdett a falu, sírni.  
 
BULÁNYI GYÖRGY  

AZ EGYHÁZAK ÉS AZ ÁLLAM 
(Elhangzott 2002. február 27-én, a Közép-Európai 

Egyetemen.  INTERNETEN akadtam rá, meg a Koinónia 
656-658 lapjain, de már magam sem emlékeztem rá)  
 

Ha egyház és állam közé nem épül fal, egyikük sem tölt-
heti be hivatását. Kezdetben vala a papkirály…, s a papki-
rály képtelen volt falat építeni a pap és a király közé, mert 
egyetlen személyben volt pap és király. Ez idıben egyház 
és állam közé nem építhetı semmiféle fal. Ha építhetı len-
ne, nagy baj volna, mert a papkirály skizofréniás lenne.  

A szakosodás következményeként hamarosan külön 
személy lesz a pap, s külön személy a király, de nagyobbá-
ra teljes az egymásra utaltságuk. A király vívja a csatát, s a 
pap imádkozik a törzs Istenéhez a király gyızelméért. A 
filiszteusok és Izrael táborában, mindkét oldalon a törzsi 
Istennek kötelessége besegíteni a királynak. A fıpap koro-
názza – ha színbıl, ha szívbıl – a királyt, s a fıpap lesz a 
királyságban az elsı közjogi méltóság, mint nálunk az esz-
tergomi hercegérsek (Heer-ziehen), s nemegyszer még a 
hadsereg fıparancsnoka is, mint Muhinál, Mohácsnál a 

kalocsai. Ily helyzetben még belegondolni is rossz abba, 
hogy fal épüljön király és fıpap, állam és egyház közé. Mi-
ért? Mert a kettı csak egyetlen és azonos elvet képviselhet. 
Ez a helyzet a konfucsei, buddhista, zsidó, keresztény, mo-
hamedán, az akármilyen királyságokban egyaránt. Akkor is, 
amikor elméletileg már köztudott, hogy nincsen törzsi Isten, 
csak egyetlen és a törzsek érdekei feletti Isten van. Gyakor-
latilag az egyetlennek vallott Isten Allah néven a törököt 
segíti csatáiban, Jézus nevén meg minket. Ezen a kultúrfo-
kon állam és egyház közös nevezıje törzsi Istent feltételez: 
magyar vallást, török vallást. Ezen a kultúrfokon a vallás és 
az állam ellensége közös. A hazaárulóra, az eretnekre 
ugyanaz a sors vár. Együtt sújtanak le, egyház és állam, az 
istentelenekre: a nazarénusok nyolc évet ülnek az aradi 
várbörtönben Ferenc József, az apostoli király idején.  

A 16. században az eretnekek megnyerik maguknak a 
fejedelmeket. Az eretnekek máglyán elégetését felváltják 
tehát a vallásháborúk. Protestánsok irtják egymást és a 
katolikusokat, a katolikusok irtják a protestánsokat, és így 
biztosítják a megszokott rendet: állam és egyház zavar és 
fal nélküli egymást támogatását. Ha Bethlen Gábor protes-
táns vonul be Kassára, felakasztatja a katolikus papokat, ha 
császári generális vonul be, felakasztatja a lutheránusokat. 
A fejedelmek, királyok, császárok csak magukkal egy hiten 
lévıt viselnek el, mert csak megosztottság és fal nélkül tud 
együtt élni a két egy-testvér, az állam és egyház.  

A 18. század végén a felvilágosodás megtagadja ezt a 
gyakorlatilag törzsi Istent, és trónra emelve az Észt meg-
próbálja térdre kényszeríteni az általa képviselt társadalom 
és állam nagy riválisát, az egyházat. De Napóleon már pár 
éven belül kierıszakolja, hogy a sokszorosan megalázott 
VII. Piusz koronázza ıt császárrá. Bukása után a restaurá-
ció igyekszik helyreállítani a fal nélküli régi rendet. Ez az 
ancien régime gyız nálunk is: a bakanóta szerint Ferenc 
Jóska az apostoli király szereti a regrutát…, aki vallja, hogy 
a hadsereg és a klérus – a többi zérus! Észak-Írországban 
ma sem viseli el a katolikus a protestánst, s megfordítva. 
Trianon elıtt a szerb, román és szlovák papok templomai, 
egyházai e nemzetiségek, s területeinken épülendı állama-
ik legfıbb bástyái, s Trianon után a magyar papok templo-
mai, egyházai az elszakított területeken a magyar nemzeti-
ség s a lélekben soha fel nem adott ezeréves állam legfıbb 
bástyái. Állam nélkül, egymagában is hordják az egyházak 
a nemzet gondját, reménykedve állam és egyház fal nélküli 
együttmőködése órájának elérkeztében – a mieink javára. 
Valójában minden nép kiválasztott népnek gondolja magát, 
s törzsi istenüknek az a dolga, hogy diadalra vezesse sere-
geiket; pl. Ubi serbus, ibi Serbia – képviselik teológusaik is.  

Az elmúlt században az októberi forradalom után SZU-
ban, majd 25 év múltán nálunk is, történelmi pillanatokon 
belül a moszkvai, a bukaresti pátriákra, meg az esztergomi 
érsek az ateista rendszer támogatóivá válnak, hogy protes-
táns egyházfejedelmeket ne is említsek. Azokat, akik sze-
rettek volna falat húzni az egyház és állam elve és valósága 
közé, likvidálták. Akik ragaszkodnak a két elv megkülönböz-
tetéséhez, hazánkban mind a mai napig viselik a rendszer-
idegenség, az államidegenség, az egyház-idegenség bé-
lyegét magukon. Bizony, mert a Kreml is csak azt tudta 
elfogadni, hogy az egyház a nagy honvédı háborúban min-
den, az egyházat megsemmisíteni is akaró, sérelmét felejti, 
és segít az államnak. S a Vatikán mint rothadt citromot ej-
tette el az elvtársak egyházat benyelni akarása ellen tiltako-
zó Mindszentyt és a Bokrot is mindmáig, mert akarjuk ma is 
a falat, az állam elvének és az egyház elvének világos 
megkülönböztetését. Kinek kell ez a fal? Alig valakiknek, 
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mert ahogy indoktrinálódunk: az egyháznak az állam mellett 
a helye.  

S most azon kesergünk, hogy csak intermezzónak lát-
szik az Antall- és Horn-kormány falat-felhúzó nyolc éve, s 
ma már gızerıvel folyik az egyház és az állam közé úgy-
ahogy emelt fal lebontása. Úgy-ahogy. A nemzettest szocia-
lista kirablásának negyven esztendeje után a magyar par-
lament úgy határozott, hogy az egyházak számára vissza 
kell adni az elállamosított intézményeit… de csak az egyhá-
zaknak. Miért? Ezek forrása 95%-ban nem állami ajándéko-
zás? S a mai liberálisok bőnbánattal emlegetik, hogy pártjuk 
is támogatta a Horn kormányt egy pluszjuttatásban az egy-
házi iskolák javára. Közös platformon van újból és ma is 
állam és egyház. S nincs sok csodálkozni való, ha a vallá-
sos emberek megkeresik azokat a pártokat, amelyektıl 
plusz-támogatást remélhetnek; s ha a pártok megkeresik 
azokat az egyházakat, amelyektıl támogatást (szavazato-
kat) remélnek. Utóvégre a vallásos emberek is választanak. 
Utóvégre a civil szférának is, a hatalmi szférának is kellenek 
csatornák, amelyeken keresztül toborozzák a választókat. 
Utóvégre senki sem ellensége magának: jó az egyház ba-
rátjának lenni; s jó, ha az állam a barátom.  

Kinek jó ez az áhított falfelhúzás? Annak, aki nem akar 
magának elınyt, kiváltságot valamelyik párt gyızelmébıl. 
Annak, aki nem akar magának voksokat valamelyik egyház 
támogatásától. Alighanem az itthoni pártok mindegyikének 
megvan a maga remélt vagy valóságos egyházi 
hinterlandja. Vannak egyáltalán, akik igazán akarják ezt a 
falfelhúzást? A Bokor biztosan akarja, s remélem, hogy 
mások is ıszintén akarják, s nemcsak azért, mert nekik 
nem sikerült az egyház támogatását megnyerni. Azok akar-
ják a falfelhúzást, akiknek van valami magasabb rendő el-
vük, mint az az elv, amelyet az államhatalom, s a velük – a 
mondottak alapján – egy gyékényen áruló egyházak képvi-
selnek.  

Ez a magasabb elv: a kiváltságmentesség. Lao-ce, 
Buddha ezt képviselte, s Jézus a Tóra nyomán így fogal-
mazta: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! Ne tedd a 
másikkal, amit magadnak nem kívánsz! Képviseli ezt vala-
ki? Aki többet akar birtokolni, mint embertársa, az nem. Aki 
fegyverrel kívánja megvédeni a maga javait, az nem. Sem a 
létezı egyház, sem az állam nem ilyen. Ezért árulnak mind-
ketten egy gyékényen, s ezért hoznak létre koalíciókat: 
látványosan vagy csak rejtve, de valóságosan. Miért is aka-
rok – Jézus szándékait, s az általa elgondolt egyházat kép-
viselvén – falat húzni? Mert ha nem húzok falat, csak kari-
katúra-egyházat csinálhatok: mő-egyházat, alibi-egyházat. 
Az ilyen egyház állami támogatásból akar megélni. Sírhat 
államsegélyért, ha a társadalom nem akarja igénybe venni 
vagy megfizetni szolgáltatásait. Fizettetheti a hitoktatókat az 
állammal, ha a szülık a balett- és nyelvóráért hajlandók 
fizetni, de a hittanóráért nem. Ha nem volnának az állami 
támogatások, akkor az egyház beláthatná, hogy a társada-
lom egészének nincs szüksége rá és szolgáltatásaira. Ez 
esetben azok csinálnának immár nem mő- és alibi-egyhá-
zat, akiknek szükségük van rá. A tized alapján tíz család is 
el tud tartani egy papot. S ha nincs ilyen tíz család, a Jé-
zusnak elkötelezett ember képviselheti napi kenyérkeresı 
munka mellett is a jézusi eszményeket. De mindezeket 
megspórolhatom, ha nincsen fal, s az állam pénze biztosít-
ja, hogy kínálgathassam az árumat, amelyet a társadalom 
vagy igénybe vesz, vagy nem. De ennek ára van. Csak 
olyasmit hirdethet, ami belefér abba, amit az állam képvisel. 
Sıt: Jézus nevében kell hirdetnem azt, aminek az ellen-
kezıjéért vállalta el Jézus a kereszthalált – Pilátus és Kaifás 

trón és oltár szövetségének Golgotáján. Hát ez a jézusi 
egyház sérelme – abban az esetben, ha nem épül fal.  

És mi lenne az állam sérelme? Jézus egyháza és min-
denféle állam között az az alapvetı különbség, hogy Jézus 
egyháza nem képvisel csoportérdeket, az állam pedig cso-
portérdeket képvisel. Az állam fenntartja a jogot. Ez a jog 
biztosítja, hogy a gazdag gazdagabb lehessen, mint a sze-
gény. Jézus egyháza szerint viszont a szegényeké az Isten 
Országa, azok a boldogok; a gazdagok pedig mennek a 
pokolba. Jézus egyháza túllı a Kommunista Kiáltványon is, 
s azt képviseli, hogy mindenkinek csak egy dénár juthat, 
amennyi a másik embernek is – s ezt Jézus igaz tanítványai 
be is vasalják magukon… Vannak ilyenek? Vagy csak mő-
egyházak vannak? Kiváltságkergetık? Többet birtokolni 
akarók?  

A jog biztosítja, hogy a törvény által védetten kiváltságo-
kat tarthassunk fenn. Ha mőködik az államhatalom területén 
belül ilyen, az államtól fallal elkülönített jézusi egyház, akkor 
nevelıdhetnek ott olyan személyek, akik felemelhetik ál-
lampolgári szavukat e kiváltságok fenntartása ellen. Ha nem 
nevelıdnek ilyen személyek, akkor nem figyelmeztetik az 
államot a maga törvényes kiváltság-fenntartásaira. Hát ez 
az állam sérelme, ha nincs fal. Ha az állam az egyházzal 
kart karba öltve sétál, akkor nincs, aki figyelmeztesse az 
államot, hogy nem milliárdokat, de egyetlen fillért sem költ-
hetünk NATO-kompatibilis fegyverekre, amíg a hajlék-
talanoknak nem építettünk hajlékot. Más kérdés, hogy az 
államok általában sérelemként élik meg, ha éri ıket ez a 
sérelem: tehát ha figyelmezteti az egyház az államot. Az 
emberiség egy és ugyanazon erkölcsre van meghívva: a 
kiváltság nélküliség erkölcsére. Ez az emberi faj és léte 
fennmaradásának parancsa. A tigriseké, a kapitalistáké, a 
terroristáké nem ez. Nem is biztosítja a fennmaradást. Ezért 
az állam és az egyház erkölcsi eszménye egy és ugyanaz. 
Nemes verseny alakulhatna ki köztük. Ha az emberi törté-
nelemre visszatekintek, akkor az elsı három században 
Jézus egyháza biztosan elıtte járt a Római Birodalomnak. 
Jusztinosz apologéta írja a 2. század közepén: „Akik az 
eucharisztiában részesülünk, minden nélkülözınek segítsé-
gére vagyunk, és mindörökre közösségben vagyunk egy-
mással. A jómódú, és aki csak akar, szándékának megfele-
lıen adakozik; azt, amit jónak lát. Az összegyőjtött adomá-
nyokat az elöljáró elteszi, s belıle gondoskodik az árvákról 
és az özvegyekrıl meg azokról, akik betegség vagy más 
oknál fogva szükséget szenvednek, továbbá a bebörtön-
zöttekrıl, az átutazó idegenekrıl; egyszóval mindenkin se-
gít, aki arra rászorul… nem emésztik el tőzben, amit Isten 
táplálékul teremtett, mivel ezek a mi javunkat és a szegé-
nyekét szolgálják” (Apol. 57. és 13. fej.)  

A felvilágosodás idején mintha az állam különb eszmé-
nyeket képviselt volna, mint az egyházak. De nagy általá-
nosságban nem sok a különbség köztük. A papok se a 
holdról jöttek, hanem a létezı társadalmakból kerülnek elı. 
Az antiklerikalizmus abból adódik, ha a papoknak jobb dol-
guk van, mint a nem-papoknak. Az egyéb anti… (s itt most 
akárhogyan folytathatnám a megkezdett szót) …izmusok 
rendre a kiváltságok ellen emelik fel szavukat. Ne döntsek 
abban, hogy a létezı államok és a létezı egyházak melyike 
jutott magasabbra a mondott erkölcsi parancs megköze-
lítésében. De legyen fal közöttük! Azért szavazok erre, mert 
fal nélkül reménytelennek látom, hogy az egyház felkapasz-
kodjék a jézusi eszmények magasára. 

 Azért szavazok erre, hogy legyen, aki felemelje a szavát 
a kiváltságmentesség, az osztozás s a hajléktalanok mel-
lett.  
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SIPOSHEGYI PÉTER 
KLEPTORSZÁG HİSEI 

(1.) 
 

Nemrégiben méltóságos ünnepség zajlott Budapesten 
meg Lakitelken. Megülték a még élık, az alig élık, az ér-
telmiségiek és az azóta szellemileg politikába szállottak, 
valamint a megszállottak és a nyugdíjasok a lakitelki sátor-
verés huszadik évfordulóját. Rendjén való, ha valaki törté-
nelmet csinál, akkor hadd rajongjon egy kicsit önnönmagá-
ért, ne legyen kisebbségi komplexusa a mai szemtelenekkel 
szemben annak, aki valamikor csinált valamit. Húsz éve 
nemzeti érzető értelmiségiek meg néhány liberális ösz-
szegyőlt Lezsák Sándor néptanító és -mővelı telkén, hogy 
megvitassa az ország dolgát. NEM forradalmat elıkészíteni, 
NEM ellenzéki pártot alapítani, hanem azért jöttek össze, 
hogy egy Magyar Demokrata Fórum nevő fórumot készítse-
nek elı. Ezt az elıkészítıst találkozónak nevezték, mert a 
magyar nyelvben azt, amikor emberek találkoznak, találko-
zónak nevezzük. A találkozón jelen volt Pozsgay Imre a 
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 
tagja, a Hazafias Népfront elsı embere, a nemzeti oldal 
reménysége – s még sokan mások. Lapunkat Krasznai 
Zoltán majdani szerkesztı és Filep Tamás Gusztáv majdani 
szerkesztı képviselte. Akkor még nem tudhatták, hogy 
szerkesztıi lesznek lapunknak, de késıbb így történt, tehát 
azt is mondhatjuk, mi is ott voltunk. Magammal nem tudok 
elszámolni. Figyeltük egymást Lezsákkal (nem úgy persze, 
hanem kollegiálisan), de valahogy nem vágytam oda, ahol 
Pozsgay van, ami talán hiba volt; most már mindegy. Így 
hát nem ismerhettem meg, mi is történt ott a sátor alatt 
szeptember végén. 

Csak a legenda volt a fejemben, mint másokéban is. 
Vannak ilyen mítoszok. Az évszázad mérkızése, amit 
negyven évvel késıbb láthattunk... és tényleg jó volt. S 
most a történelem sátra, ami alatt nagy és súlyos dolgok 
hangzottak el – gondoltam mostanáig. A mítosz kiszínezte 
bennem a dolgokat, azt képzeltem, jelentıs szellemek je-
lentıs mondatait fújta Pest felé a kora ıszi lakitelki szél. 
Többször hivatkoztam is rá, hogy a késıbbi intézményesí-
tett nemzeti oldallal szemben az a „rongyos régi” tele volt 
tehetséggel, szellemi nagysággal stb., stb., stb. és így to-
vább sötöbö. Bı húsz év kellett, míg megmutatkozott elıt-
tem a valóság. İszintén szólva azt sem tudtam, hogy egy 
rossz minıségő, de hasznavehetı felvétel készült az ese-
ményrıl. Vélhetıen nem azért, hogy bemutassák valamikor, 
hanem hogy az illetékeseknek legyen egy példány a gyüle-
kezetrıl.  

Mindegy, a felvétel érték, történelmi dokumentum. Mint 
Bajor Gizi egyetlen hosszabb felvétele. Mert a nagy díva 
ezen az egy felvételen nagyon rossz színésznınek látszik, 
ha innen, a Krétakör nézıterérıl nézzük. Lakitelek a maga 
felvételén igazi illúziórombolda volt nekem. Dicséret a Duna 
Televíziónak, hogy leadta kettes számú, valamiért az Auto-
nómia nevet viselı csatornáján. A régi felvétel a lavírozás 
magasiskoláját mutatja. Megdılt a tételem, miszerint a sátor 
alatt az ország vezetésére alkalmas emberek ültek, aztán 
jött a nagy taktikus és magafajtákra cserélte ıket. Nem. Ez 
a jó szándékú társaság akkor sem volt alkalmas az ország 
vezetésére. Akadt néhány tartalmas beszély, így Krasznai 
Zolié, akit alig akartak meghallgatni, mert közgazdászul 
beszélt, de a többség remegı papírból adta elı remegı 
önmagát. Akadtak egészen nyomorúságos szólamok is, 
mint a késıbbi intendáns úr, Ablonczy szerkesztı szövege. 

A késıbbi „nagyember” dadogva olvasott fel valami 
patetikusat, benne Illyés Gyulával mint ernyıvel és lángosz-
loppal. Amúgy is sok volt az illyésezés, nekem bántotta a 
fülem, nekem ı nem a nagy magyar vátesz volt sohasem, 
hanem a nagy magyar megalkuvó, akinek kétségkívül van 
egy nagyon jó verse. Általában is arról szólt az együttlét, 
hogy a rendszer rossz, de majd kitalálunk valamit, ami ki-
fordítható is, befordítható is. A nagy, mindent elsöprı bátor-
ság, jöttem rá most húsz év után, nem menet közben váltott 
asztal melléki taktikára, hanem így is kezdıdött a dolog. 
Igen, persze, akik ott voltak, jóval többet tettek az ennyivel 
is, mint mi távolmaradók. De szők nászágyon vézna a nász, 
a vézna nászból csenevész herceg születik az eltüsszentett 
birodalom majdani trónjára. Sok volt a jóindulat, s még több 
a középszerőség a sátor alatt, így húsz év messzeségébıl 
visszanézve. Úgy beszéltek a rendszerrıl, mint olyasmirıl, 
ami nem jó ugyan, és ezer sebbıl vérzik, de a miénk, van 
hozzá közünk, s akik ott fent a hatalmat gyakorolják, azok 
valódi hatalmasok, nem búcsúzó bitorlók csupán. Fıként 
Csurka volt feltőnı, a nagyhangú bizniszvátesz, aki itt arról 
beszélt, hogy lehetıleg meg kell akadályoznunk a legna-
gyobb tragédiát, az erıszakos változást, a felfordulást, ke-
rengve a szó körül, hogy kimondja, Magyarországon ne 
legyen forradalom. Ha ezt a szöveget összevetjük a MIÉP 
nevő mára kiszenvedett pártformáció győlésein elhangzot-
takkal, akkor rájöhetünk a nagy igazságra, trükk az egész, 
be lehetett kerülni a Parlamentbe vele, mutatósabb dolog, 
mint színdarabot írni, meg amúgy is hatvan felett már kopik 
a toll, de jól szól a duma a kopott agyú lelkesülteknek, akik 
„elhiszik a váteszt”, hisz oly nyesett az életük, hogy bármely 
vadalmát képesek díszabroszra tenni. 

Húsz évig gyakran hallottuk: Lakitelek szelleme meg 
lakitelki gondolat. Majdnem végignézve a régi filmet, most 
nem tudom megmondani, mi is az. Biztosan én is hozzábu-
tultam az elmúlt húsz évhez, de nem tudom. Talán az, hogy 
a létezı szocializmus ne létezzék? Ez lehetséges. De az is 
lehetséges, hogy goszpogyin Pozsgay mondta ki a lénye-
get, vélhetıen általa mindig is túlbecsült önmagára gondol-
va, hogy adjuk meg a lehetıséget az embereknek a válto-
zásra, ne legyünk szektások.  

Bizony-bizony, mondom néktek, olyanok vagytok, mint 
a szektások és a dogmatikusok! Tehát a fı tananyag az, 
hogy mindenkinek adjuk meg a gyors és fájdalommentes 
világnézetváltás lehetıségét. Innen indultunk, akkor miért 
csodálkozunk, hogy a váltogatásnak kultusza és gyakorlata 
lett, s szinte annak kell szégyenkeznie, akinek nincs leg-
alább kétféle pártállása, s ennek leple alatt legalább három-
féle világnézete. 

Én húsz éven át azt hirdettem, hogy a sátrazók közül 
bántóan kevesen lettek politikai „nagyemberek”, és vissza 
kellene bújni a ponyva alá valami jobbat kezdeni. Megval-
lom, valami olyasmi vezette ujjaimat ennek leírása közben, 
mely megengedhetetlen. Úgy hívják ezt a valamit, hogy 
tudatlanság. Elhittem a hısi mítoszt, s nagyon kevésre be-
csültem a kilencvenes csoportképen vigyorgókat. Tévedés. 
Már az elsı összgyőlésen sem volt magasan szálló az 
igazság, és túl sok volt a felolvasott közhely, a remegı 
hang, a bizonytalanság. Vezetıt nem láttam közöttük. Azóta 
sem láttam, csak egyet egy másik régi felvételen. 

Azon a másik régi felvételen egy fiú beszél jó egy évvel 
késıbb március idusán. İbelıle árad az, ami a Kiss Gy.-
kbıl, a Bírókból és a Fürökbıl nem. Az, hogy fıszereplınek 
született. Úgy is mondhatjuk, az, hogy ma ı a nemzeti oldal, 
s minden s mindenki felfalva papírforma csupán. Akár érték-
rendnek is nevezhetnénk. Töri per bé – az abszurd jelen. 
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A jelen tanácskozása amennyivel elkeseredettebb volt 
az egykorinál, annyival szókimondóbb is. Igaz, azóta három 
egész választást nyert az MSZP, tehát nincs mire büszké-
nek, és van mire elkeseredettnek lenni. A ma tanácskozása 
új rendszerváltást sürgetett. Pedig rendre úgy van, hogy az 
egykori forradalmas ifjakból gyáva vének lesznek. Egy a 
kivétel, ha az ember megharagszik önmagára, mert utálja 
saját protézise hangját. Most csattogtak a fénylı, vicsorgó 
mőfogak, s amolyan minden mindegy alapon zúgtak a vá-
gyak. Miután magam még nem veszítettem el egészen jó-
zan ítélıképességemet, s mert Lezsákot mint Lezsákot 
máig becsülöm, szeretném összefoglalni, mi is kellene egy 
újabb rendszerváltáshoz. Elıször is meghatározandó, hogy 
ez, amit leváltunk, mi is. Tudniillik jelenleg nem lehet levál-
tani az ezerkilencszáznyolcvankilences rendszert, mert az 
már nincs. Ha nem is úgy történtek a dolgok, ahogy szeret-
tem volna, azért váltás volt. Az állami tulajdon magántulaj-
donná vált. A tervutasításos rendszer helyett létrejött egy 
valamilyen tıkés formáció. Kétségtelenül többpártrendszer 
van, az más kérdés, hogy minıségével nem vághatunk fel. 
Az emberi szabadságjogok nem elégségesek, de többek, 
mint voltak. Mi, firkáló emberek nagyjából írhatunk, amit 
akarunk, legfeljebb bizonyos kedvezményekbıl írjuk ki ma-
gunkat. Az, hogy magam írtam le elıször, a pártállam pár-
tok államává vált, talán ma is megállja a helyét, de a többes 
szám azért jelent valami különbséget. 

Aki ma új rendszerváltást akar, hová akarja képzeletbeli 
figuráját visszatenni a játéktáblán? Tudják, vannak társasjá-
tékok, ahol az a bünti, hogy vissza kell álljon a nyitómezıre. 
Ilyen lehetséges egy játékban, de nem lehetséges a való-
ságban. A mai magyar diák a tandíj ellen tüntet, ha mégsem 
lesz, akkor a jobb oktatásért, ha már megdumálta a barát-
nıjével, hogy egy jót tüntetnek aznap délután. Ez sem cse-
kély változás, mikor mehettünk mi ki tüntetni diákkorunkban, 
ha eltekintünk az ANGELA DAVIS nevő aktivista melletti 
szimpátiatüntetésektıl? Értem én, érteni vélem a nyugdí-
jasklubot meg az új civilek hangját is. Talán változtassuk 
meg a tulajdonviszonyokat? Oké, rendben, azok valóban 
sajátosan alakultak; de hogyan tegyük? Államosítsunk sötét 
ruhás urak igénybevételével? A morális megújhodás irtó jól 
hangzik, de mutasson nekem bárki egyetlen közszereplıt, 
aki szóba jöhetne nagyvezírnek, és nem csupán önmaga 
iránti szerelme táplálja tetteit. 

Csináljunk alkotmányozó nemzetgyőlést? Remek prog-
ram! Mi legyen abban az alkotmányban? Legyen kétkama-
rás a kamarás, de ez nem csupán azt jelenti, hogy feléled 
az örökös fırendiházi tag demokratikusnak épp nem ne-
vezhetı státusa? Nem könnyő ez innen visszatekintve, 
talán ha nem ültek volna le az urak Fejti elvtárssal, hanem 
udvariasan elzavarják azokat, akik akkor éppen voltak, ak-
kor most nem kellene savanyogni meg hangzatos szöve-
geket gyártani. 

Nyolcvankilenc elmúlt. Azok adták ikszre, akik most si-
ratják. A felelısök ültek a teremben, nem az áldozatok. 
Félig bátornak lenni nem lehet. A félig bátorság neve gyá-
vaság a hatezer éves ısi írásos magyar nyelvben, melynek 
emlékei ott vannak a mezopotámiai sivatagban – ha egyál-
talán ott vannak, de ez már egy másik (ıs)történet. 

Nagykorúak lettünk! Egy párt kell,/ s ez az MSZP, / csak 
az emeszpé, / csak az emeszpé, / fletói emeszpé! 

Ezt nem énekelték, mert ez saját költeményem, mely 
nyilvánvalóan nem írói munkásságom része, ám azért jó 
szöveg, ezennel felajánlom nekik, a gyızteseknek. Mert (s 
ez egyenes folytatása az elızı szakasznak) nem kérdés, 
hogy a demokráciát ugyanazok nyerték meg, akik a diktatú-

rát. S itt vissza kettı mezıvel! Csak nem az az új rendszer-
váltás, hogy ne az MSZP nyerjen? Ahhoz elég lett volna 
megverni ıket kettıbıl egyszer szabad és demokracy vá-
lasztáson. Az MSZP-re ugyanabban a fülkében lehetett 
szavazni, mint a Fideszre. Igen, ha hazudtak reggeli, ebéd, 
vacsora után, tehát teljes panzióban, sıt all inclusive, mert 
most már ilyen is van, de akkor is nyertek. Nem kötelezı 
bevenni a dumát, valamit biztosan tudnak. Vagy talán az a 
rendszerváltás, hogy ne is legyen MSZP? Erre lett volna 
mód a régi rendszerváltás idején. 

Alighanem közel járhatok a centenáriumhoz a tekintet-
ben, hogy leírom az úgynevezett cseh példát. Csehország-
ban hoztak egy lusztrációs törvényt, melyet ha ide adoptá-
lunk, akkor az MSZP aligha alakulhat meg eredeti formájá-
ban, egyszerően azért, mert akik megalakították, azoknak 
sok mindent szabadott volna tenni, épp a politikai szerep-
vállalás kivételével. Öt teljes évet küzdhettek volna a velük 
nem túl baráti nép soraiban, és onnan már nincs visszaút, 
ezt mindnyájan tudjuk, ha nem is merjük és nem is tesszük. 
Ezzel szemben hála a szembenállóknak, teljes vagyonnal 
maradhatott a versenyben az a valami, amit jelenleg egy 
Gyurcsány Ferenc nevő valaki vezérel gyızelemrıl gyıze-
lemre. Most épp tizennyolc százalékon állnak, ez tény. A 
Fidesz meg valahol kétszáz körül. Minden nyakig eladóso-
dott önkormányzatot fideszes vezet, aminek tavaly hülyére 
örültük magunkat, de a mézeshetek múltával maradtak a 
kínos hétköznapok. 

Az emeszpé most tizennyolc százalékon áll, az ellenzık 
persze nem hagyták ki, hogy épp annyi, ahány éves, de 
ebbıl azért ne vonjunk le végleges következtetést. Az 
MSZP valamit jobban tud mindnyájunknál. Túlélni. Hatal-
mas adag szajré van nála, abból könnyő vásárolni embert 
meg reményt, osztani egy kicsit, s a végén megint ott lesz-
nek a szoros befutónál, ahol különben akármi is megtörtén-
het, még ha most azt is mondjuk, hogy ilyen pedig nem 
történhet. Lehet, hogy Szijjártó Péter kürthangjára brahiból 
sem omlanak le Jerikó falai. Helyükön maradnak, mert a 
kiírt tendert megint nem mi nyerjük, ahogy általában nem 
nyerünk semmit. 
Tizennyolc év 

Ha ıszinte akarok lenni magammal, és az én állapo-
tomban már teljesen felesleges hazudni, akkor irigylem az 
emeszpéseket. Ha még ıszintébb szeretnék lenni, magam 
is emeszpéssé szerettem volna lenni, mert az olyan könnyő 
és finom. Nem kell magamon cipelni a nemzet búját. Derős 
lehetek és lendületes, hiszen társtulajdonban enyém a 
nemzet legfontosabb része – a páncélszekrény kódja. 
(Forrás: Kapu 2007/11,) 

 
 

Áldott, békés Karácsonyt és Isten Országának 
építésében sikeres Újesztend ıt kíván a 

Koinónia szerkeszt ısége minden kedves Ol-
vasójának! 

 

 


