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BALATON TAMÁS 

AMIT MEGÉRTETTEM A KIO-BÓL 
 

2.rész: Az Isten fiává tette magát 
Mi lehetett az ok, amiért Jézus fogja magát és el-

megy unokabátyjához, és megkeresztelkedik? Belsı 
nyugtalanság vagy megérzés? Vagy az, ami velem is 
történik: Akarom tudni, mit tegyek, mi az életfeladatom. 
Amit eddig csináltam és most is teszek, az nem tölt el 
békességgel, sokkal inkább nyugtalansággal. Volt-e 
elıtte Istenkapcsolata? Megkeresztelkedésekor olyan 
Istenélményben lehetett része (Mk. 1,11), ami elindította 
a messiási úton és meggyızıdésévé vált istenfiúsága. 
Vágyakozom én is ilyen istenélményre, de vajon meg-
könnyítené döntéseimet? A szabad akarat korlátozása-e 
egy ilyen isteni beavatkozás? Ez a kérdés megingatja 
bennem Jézus keresztelkedésekor történt eseményeket. 
Ha létezik ilyen csoda, nem válna egyértelmővé bárki 
számára, hogy Isten van, és azt kell tennem, amit İ 
akar, ha akarom, ha nem? Nem válna egyértelmővé, 
hogy felettem álló és alárendeltje vagyok? Értelme lenne 
ennek: „Ha valaki elsı akar lenni, mindenki között utolsó 
legyen, mindenkinek kiszolgálója." (Mk. 9,35)? Márpedig 
ezzel a jézusi mondattal szeretném felruházni az én Iste-
nemet. 

De nézzük meg részletesebben: 
Maival ellentétben Isten létezése nem volt kérdéses 

Jézus idejében, Izrael népe még azt is tudta, hogy csak 
egy igaz Isten van, az, AKI VAN. Az, aki kiválasztotta 
ıket. Az, aki megmondta prófétáiknak, törvényhozóiknak, 
hogyan kell neki tetszıen élniük, hogy haragja ne sújtson 
le rájuk. Ami évszázadokon keresztül mélyen beleivódott 
génjeikbe.  

Ekkor jön egy nép, mely igába hajtja ıket, saját, 
Istentıl kapott földjükön.  Miért nem tesz semmit? Miért 
nem segít, minden áldozat és ima ellenére sem?  Elkép-
zelem milyen nyomás hatása alatt lehettek vezetıik, a 
fıpapok és a vének. Kínjukban nyúlhattak a régi próféci-
ákhoz, hogy megnyugtassák a népet (ezzel persze bizto-
sítva féltett pozíciójukat is), és fenntartsák a reményt? 
Vajon meddig lehet egy igába hajtott népet reménnyel 
ellátni? Hogyan érinthette Jézust ez a helyzet? Bizonyo-
san a legtöbben tenni akartak valamit, gondolom ı is, hát 
tette, amit jónak látott. Elment unokabátyjához és megke-
resztelkedett.  

Mit jelentet ez a megkeresztelkedés? Egy döntést: 
elmegyek, és mint egyetértı és támogató unokabátyám 
mellé állok? 

Mit jelentett ez a döntés akkor?  
Jézus 33-34 éves korában megy el Jánoshoz. Ek-

korra már mindent megtanult, részletesen ismerte az 

írásokat és azok magyarázatait. Ismerte az elfogadott 
istenképet. Amit János is elfogadott és hirdetett.  

Idézet Delitzsche: „Die grosse Taeuschung" könyvébıl: 
„Zsidó prozelita létére, zsidó környezetben, zsidó hall-

gatók elıtt lépten-nyomon a törvényre, a prófétákra és a 
zsoltárokra kellett ugyan hivatkoznia, ezeket ismernie kellett 
s az erıviszonyokra való tekintettel bizonyos kegyelettel is 
kellett kezelnie ıket, a lényegben azonban a legellentétesebb 
álláspontra helyezkedett az Ószövetséggel szemben, mert 
követeléseit módosította, vallási és erkölcsi elveit pedig any-
nyira megtagadta, hogy nekünk ma már tulajdonképpen nem 
is kell elszakadnunk az ószövetségtıl, mert ezt Jézus régen 
megcselekedte.”  

János üzenetének lényege ez volt: Bánjátok meg bő-
neiteket! Fussatok a közelgı harag elıl. İ is várta a Messi-
ást, türelmetlenül kereshette a megoldást, mért nem jön már. 
Ismerte az írásokat, törvényeket. Tudta, hogy ı nem nagy 
próféta, mint Illés. De tisztában volt azzal is, hogy milyen 
bőnösök, nem különben a vezetıik, írástudóik, papjaik is. 
Akik ugye nagyon nem örültek ennek a nyilvános kiterege-
tésnek. Ki örül annak, ha szembesítik bőneivel? A hatalma-
sok fıleg nehezen viselik, ha lejáratják ıket a nép elıtt. Ezért 
köreikben János sem lehetett eredményes. De többségben 
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mégis azok voltak, akik a törvények (ha nem is 
maradéktalan) betartása ellenére is, bőnbánólag János 
elé járultak. Mi indíthatta ıket erre? 

„A faji összetartás zsidó értelmezése igen mély volt. 
A zsidók nem csak abban hittek, hogy az apa bőnei a 
gyermekeit is sújtják, hanem erısen hitték azt is, hogy 
egyetlen egyén bőne is elátkozhatja a nemzetet. Ennek 
megfelelıen, a János keresztelésének magát alávetık 
közül nem mindenki tekintette magát bőnösnek a János 
által emlegetett különös bőnökben. Sok istenfélı lelket is 
megkeresztelt János Izráel javára. İk attól féltek, hogy 
valamilyen fel nem ismert bőnük késleltetheti a Messiás 
eljövetelét. Úgy érezték, hogy egy bőnös és átok sújtotta 
nemzetbe tartoznak, és azért jelentkeztek a kereszte-
lésre, hogy ezzel a cselekedetükkel a faji vezeklés gyü-
mölcseit meghozzák.„ (Urantia)  

János bőnbánatra hívása, bemerítkezési jelképes 
cselekedethez kötve, jelenthette számukra a megtisztu-
lást, mely eredményeképpen, Isten megjutalmazza ıket 
és elküldi a Messiást. Isten /Jahve/ ítéletet fog tartani a 
közeli jövıben és lezárja az emberi történelmet, mégpe-
dig kemény igazságossággal: büntetéssel és jutalmazás-
sal. Vajon Jézus elfogadta ezt a sodró erejő, felrázni 
akaró Jánost és az általa megoldásnak felkínált vallási 
cselekményt és ennek az egyetértésnek kifejezéseként 
merítkezett be nála? Vagy csak mélyen átélte az ese-
ményt (?) a következıképpen: Isten éltet, miként a vízbıl 
felbukkanó bemerítkezıt élteti a levegı. Meghalni az 
eddigi életemnek, újjá születni valami szebbre, jobbra, 
Istennek tetszıbbre. Talán ez a mély átélés eredménye-
ként vitte ıt a szellem a pusztába? 

Mit jelent ez a döntés ma? Elfogadom, hogy van 
lehetıségem dönteni. Beállok és szolgálom a mammont 
istenítı multikat, esetleg csak annyival, hogy kiveszem a 
részem az általuk teremtett életmódból, ami csak ennek 
a kényelmes életmódnak a fenntartásáért való, érték 
feletti többletmunka árán valósítható meg (pl: kifizetem a 
városi mértékő rezsit, óvónık nevelik gyermekem. Vagy 
elhagyom a várost és megteremtem családom szükség-
leteinek megfelelı életmódot: megtermelem az enniva-
lónkat, megdolgozom a szükséges energiánkért. De 
mindezek mellett idım van szeretteimre! 

Vajon Jézus várta a Messiást? Minden bizonnyal 
igen. Váratlanul érte-e keresztelkedésekor, a benne fel-
ébredı felismerés? Biztosan. A hatás rendkívüli helyzetet 
teremtett. Elmegy a pusztába, hogy átgondolhassa: ki is 
ez a Messiást nem küldı Isten, mit vár tılem, ki is va-
gyok én, mi a feladatom? Minden emberi gyengeség is 
kevésnek bizonyul ezek után. Meg tudja-e érteni, el 
tudja-e fogadni egy ember: Az élı Isten Fia vagyok? 
Ekkora felelısséget nem könnyő felvállalni, elfogadni. 
Nekem még a 40 nap is kevés lenne. Ha összeszámo-
lom mennyi idıt szánok Istenre, istenkapcsolatom építé-
sére egy hónapban, még a 4 órát is alig-alig tudom ösz-
szeszedni. Szégyelljem magam vagy kifogásoljam, hogy 
nem volt még istenélményem? Egyelıre nem is szeret-
nék Istenélményt! Hiszen nem dolgoztam meg érte. Szé-
gyellem magam, amikor ezt olvasom: „Atyám mostanáig 
munkálkodik, én is munkálkodom.” (Jn. 5,17) Hisz ki 
vagyok én, hozzájuk képest? Van bátorságom még min-
dig nem munkálkodni? 

Jézus valami ilyesmit érezhetett keresztelkedésekor: 
nem vagy Te csak egy egyszerő ember, hanem: „Te 
vagy az Én szeretett Fiam”, feladatot adtam neked, de a 
döntés a tiéd. Jézus elég erıs volt, ahhoz, hogy feldol-
gozza és valóságnak élje meg ezt az érzést, s 40 nap 
után, saját döntését meghozva, így válaszoljon a hívásra: 

„Te vagy az én szeretett Atyám, tejesítem akaratodat”. Mért 
nem vagyok ilyen erıs? 

 
3. rész: Az id ıtlen belép az id ıbe 

Milyen lehetett Jézus Istenképe a megkeresztelkedés 
elıtt? Valószínőleg nem térhetett el - a nagy nyilvánosság 
elıtt biztosan nem - Izrael népének elfogadott Istenképétıl. 
Különben nyoma maradt volna. De csak annyi nyom maradt, 
hogy 12 éves korához képest kiemelkedıen értelmes volt. 
Vajon a pusztában eltöltött 40 nap változtatta meg eddigi 
istenképét, annyira, mintha gyökeresen kitépték volna a 
másikat? Hogy tudott ekkora meggyızıdést érezni arról, 
hogy az új istenkép az igazi, azt kell hirdetnie? Hiszen a 
régibe született bele, azon nevelkedett, szükségképpen bele-
ivódott ereibe. Belegondolok, hogy jön valaki egy új is-
tenképet hirdet, mély meggyızıdéssel. Fel tudnám-e cserélni 
rá a meglévıt? Reménytelen vállalkozásnak tartanám az 
biztos. 

Izrael népe egyre türelmetlenebbül várta a Messiást, aki 
Istentıl fog jönni és feladata megszabadítani ıket, a 
választott népet, a rabigától. De nem is hibázhatnak 
személyében, mert a megtorlás hatalmas. Tudták jól, hogy 5 
római katona halálának 5000 izraeli az ára. Tehát rendkívül 
nagy a kockázat, mind az urak, mind a nép terhére.  

Jézus azonosulni tud istenfiúságával. Miért? Isten-
élménye meggyızıdésévé tette? (Jn 8,42) Ha el tudom 
fogadni, és hittel, mély meggyızıdéssel gondolom, sıt 
nemcsak gondolom, hanem tudom is, hogy Isten fia vagyok, 
akkor egyértelmő számomra, hogy İ küldött, tıle jöttem, 
felőrıl jöttem, az idıtlenbıl az idıbe, az İ akaratát (amely az 
én akaratom is) kell teljesítenem. 

Mi is volt ez az akarat (kinyilatkoztatás)? Hát az, hogy 
tuják meg: Nem olyan vagyok, mint amilyen az istenképetek. 
Szeretett fiamat küldöm, hogy megtudhassátok tıle, milyen is 
vagyok valójában. Jézus tanítása fellebbentette a fátylat az 
Isten idıtlen életérıl, be is számol ennek az idıtlen életnek a 
tartalmáról. Errıl olvashatunk a KIO további fejezeteiben. 

 
4. rész: Az Atyától a Fiúig 

Mit jelent igazán ismerni valakit? (Mt. 11,27) Sokszor 
hangoztatjuk: ıt ismerem. Mit jelent ez? Egyszer láttam, 
bemutatták, tudom a nevét. Reggelente együtt futunk. Néha 
együtt ebédelünk. Egy suliba járunk. Munkatársam. 
Feleségem. Szüleim. Gyermekem. Hogyan dönthetem el, kit 
ismerek igazán? Mondják: Lakva ismerni meg az embert. 
Kevés emberrıl mondhatjuk el, hogy lakótársak voltunk 
hosszabb, rövidebb ideig. Azt hiszem nem elég az együtt 
lakni, hanem a minıségi együttlétek (odafigyelés a másikra) 
ideje számít. Ki volt az, akire a legtöbbet figyeltem? İ az, akit 
igazán ismerek? Belegondolva eddigi életembe, azokat 
ismerem a legjobban, akiket legtöbb helyzetben meg tudtam 
figyelni, a legtöbb idıt töltöttem el figyelmemet nekik 
szentelve, és a legtöbb idıt töltöttem el velük úgy, hogy ık 
figyeltek rám. Kell-e ez az oda vissza kapcsolat a 
megismeréshez? Úgy gondolom, igen. A szeretetkapcsolat 
alapja is ez az oda-vissza figyelem odaajándékozás. Jézustól 
halljuk, hogy csak az Atya ismeri a Fiút (Lk. 10,22). El tudom 
képzelni, hogy igaza van, hiszen megállapíthatjuk, hogy 
nagyon is fontos az eltelt minıségi idı mértéke. Az idıtlen 
Atya, Fiút ismerése, sokkal több lehet, mint a mi szerény kis 
idıbeli ismerésünk (Jn. 17,24).  

Így azt is meg tudom érteni, hogy szeretetkapcsolatuk 
minısége is óriási lehet a mieinkhez képest. Mindig is 
érdekelt, vajon mért volt nıtlen Jézus. Hát itt az elsı indok. 
Így már teljesen el tudom fogadni, hisz igazi 
szeretetkapcsolatban élt az Atyával. Tulajdonképpen minden 
ember erre vágyakozik, legalábbis én már nagyon.  Hogyan 
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találhatom meg İt, akivel egy ilyen szeretetkapcsolatot ki 
tudok építeni? Csak Istennel épülhet ki egy ilyen szere-
tetkapcsolat? Mit kell tennem, hogy részese lehessek 
egy ilyen szeretetkapcsolatnak?  

Érdekelnek a válaszok? A KIO-t olvasva Te is 
megtalálhatod, de a folytatásban tovább keresem a vála-
szokat. Kérlek, ha olvastad a cikket és kérdésed lenne, 
vagy nem értesz velem egyet, írj: balatom@bmail.hu 
 
GARAY ANDRÁS 

IFJÚSÁGI PASZTORÁCIÓ ÉS A 
BOKOR 

 
Az idei Bokorünnepre kitalált és megszervezett fórum 

világos keresztmetszetét adta annak, hogy ma ifjúsági 
pasztoráció címén mi történik Magyarországon. Hiszen 
az a közös pontok és problémák mellett nagyon 
határozottan megmutatta az elágazásokat ill. a  különbö-
zıségeket is. 

Emlékszem egyszer Gyurka bácsi mondta a rend-
szerváltás körül (tartalmilag idézve csak)„ti nem tudjátok 
milyen az, ha az Egyház beindul”.  

A hetvenes-nyolcvanas éveket tekinthetjük  Bokor 
elsı aranykorának (rögtön le is írom szerintem most 
jöhet el a második). Azért, mert az illegalitás keretei kö-
zött is létezı pasztorális versenyt a Bokor alapeszmé-
nyeivel, írásaival, módszereivel, elkötelezettségével, 
áldozatával és struktúrájával egyértelmően megnyerte. 
Mondom ezt úgy, hogy magam a Regnum diák mozgal-
mában- közösségeiben nyakig benne voltam. Ezekben 
az idıkben az Egyház tényleges koncepciója és ereje 
nem tudott érvényesülni, részben mert nem hagyták és 
állandó- legtöbbször elvtelen - utóvédharcot folytatott a 
maradék befolyása  megtartására, részben azért, mert 
kevéssé épített az elkötelezett civilek erejére és áldozat-
vállalási készségére.  

Természetesen élt az illegalitás keretei között 
Regnum és a cserkészet is. (Magam is emlékszem kis-
gyerekként egy börzsönyi táborra -talán 66-ban - a pre-
montrei Fényi Ottóval). A hetvenes évek végén a 
regnumi ünnepeken kb.1000 fı vehetett részt, tehát har-
mada az akkori Bokornak A nyolcvanas években – csak 
gondolom milyen kompromisszumok eredményeként – a 
regnumi „atyák” fokozatosan kapták meg Budapest leg-
frekventáltabb plébániát. A rendszerváltás után pedig a 
lehetıségek szinte korlátlanná váltak, igaz a lakosság 
nagy része ekkorra már leszokott a templomba járástól. 
Antall József káderpolitikájának egyik pillére volt a 
regnumi vonal: a polgári hatalmi ágazatok feltöltésében a 
Regnumhoz tartozók jelentıs szerepet kaptak. Az Egy-
ház káderpolitikája bizonyos módon gyızedelmeskedett: 
beépíteni olyan elkötelezett  civileket az állami hatalmi 
struktúrákba, mely az Egyház hatalmi „megkerülhetetlen-
ségét” és ezáltal a pénzt és társadalmi befolyást bizto-
sítja.  

Az import katolikus lelkiségi mozgalmak elsısorban 
olasz és francia indulása után már a hetvenes években 
megjelentek idehaza, persze szők körökben, de 
fokozatosan erısödtek. Egy-egy pap köré győlve élték a 
saját lelkiségüket. Itt lehetett „nyugatiakkal” (stílussal és 
emberekkel) testvéri módon találkozni és a hároméven-
ként külföldi utazásoknál beletekinteni a nemzetközi kö-
zösségi életbe. (Simonyi Gyusza naplót is írt egy ilyen 
utazásról) és az ott tanulta, tapasztaltak óriási vonzerıt 
jelentettek. 

Mind a hazai, mind a külföldi mozgalmaknál erıteljes 
papi (plébániai) meghatározottság és vezetés volt a jellemzı, 
nem nagyon szerették a kontroll nélküli közösségeket. Szinte 
mindenhol egyértelmő volt a küldetés: a mozgalom 
megtartása és növelése. Míg a Bokor az egyetemes jézusi 
értékek továbbvitelében gondolkodott és a mozgalmi célok 
külsık voltak (adás, erıszakmentesség, szolgálat), más 
mozgalmakban a célok szinte kizárólagosan belsı célok 
voltak (a mozgalom önmaga). Míg felénk a más 
mozgalmakban az illegalitás éveiben testvéri érzület volt és 
egyfajta munkamegosztás is mőködött, a rendszerváltás után 
és mára nyilvánvalóak a kontúrok  és az elhatárolódás. A 
mozgalmak tagjainak többsége egyszerően nem érti a 
Bokort, vezetıi meg kifejezetten elhatárolódnak tıle és csak 
a személyes szálak mentén mutatnak baráti, testvéri 
érzületet.  

A Bokorprofil és küldetés vitákban többször felvetettem, 
hogy jó volt-e, vagy ma jó-e a mozgalmi célokat ennyire 
kihelyezni és nem biztosítani anyagi forrásokat és nagyobb 
figyelmet a Bokor belsı építésére, ha úgy tetszik 
kádermunkájára. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy a 
Bokorban meglévı „közösség igen, Bokor nem” jelentkezı 
attitőd és a Bokor tagok gyerekeinek a közösségtıl történı 
lemorzsolódása mennyire vezethetı vissza a belsı erıforrás 
koncentráció hiányára. A Bokor sikeresen létrehozta a 
pasztorációs keretei tárgyi alapjait (Bokorporta és Bokorliget), 
de valljuk be ezek a lehetıségek önmagában, jelen 
állapotukban kevesek. 

A rendszerváltás 20 éve után a kezdeti koncepciókról 
már lehet véleményt mondani. 

Míg a Bokor -erejéhez mérten - valamilyen formában 
jelen van a társadalom problémáinál (éhezés, hajléktalanok, 
cigányság) más mozgalmaknál ez szinte hiányzik, vagy 
csupán a plébániai karitászban érvényesül. 

Míg a Bokor határozott jézusi etikája a tagok számára 
életmód és pozícióbeli kontrollt jelent, más mozgalmaknál ez 
nem szempont.  

Míg amit a Bokor elért a saját  forrásaiból (kegyelmi,  
személyi, tárgyi )  biztosította, más mozgalmaknál a hazai 
vagy nemzetközi egyház  erık ( pénz, módszer, intézményi 
háttér és biztonság, küldı szülık számára kis kockázat )  
jelenléte máig is meghatározó. 

Míg a Bokor gondolkodásában a mainstream vonaltól 
eltérı teológia és morál hangsúlyos, más mozgalmakban a 
„elejtsd el, hogy van fejed” szlogen és az anti-intellektuális 
vonás az érvényes.  Magyarán a mi kérdéseink ott nem 
kérdések. 

Míg a Bokort a sokfajta különállósága miatt enyhe vagy 
erıs gyanú övezi, más mozgalmak az egyház kedvenc 
gyermekei – még ha itthon voltak is kezdeti elfogadási 
gondjaik (ez nem elméleti inkább személyi és strukturális 
volt) 

Viszont – mivel Gyurka bácsi szavaival: az Egyház 
beindult – a létszámarányok, a rövid és hosszútávú le-
hetıségek más mozgalmak jelentıs növekedését és a Bokor 
csökkenését jelentette.  

A Regnum szép ifjúsági munkát végez elsısorban 
Budapesti értelmiségi családok gyerekeinél. A kezdeti kívánt 
cél ma is ugyanaz: amit kapsz gyerekként, add vissza 
felnıttként a gyerekeidnek - mőködik. Bár továbbra is a nagy 
budapesti plébániák egy része regnumi „kézben” van, a papi 
utánpótlás (a papok nagy része 70 év fölött és sokan 
megnısültek) ugyancsak akadozik. Nem tudni, hogy a 
papjaik hiányában a mozgalom egyáltalán fenn tud-e 
maradni ill. hogy az egyházvezetés nem integrálja e be ıket 
a jelenlegi plébániai struktúrákba. Valószínőleg ez várható.  
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A külföldi (globalizációs) mozgalmak olyan többlet 

lehetıségeket tartalmaznak, hogy növekedésük tovább 
várható. Mind személyi (sok-sok külföldi dolgozik ben-
nük), mind intézményi vonalon megerısödtek és erısöd-
nek, és lelkiség egyfajta megélhetést is biztosít a vezetı-
ségnek. A külföldi adományok és lehetıségek - ami nem 
mindig jelent konkrét pénzbeli segítségét – a közösség 
minden tagjának személyes lehetıségévé is válik. 
Nyelvtanulás, beilleszkedés az uniós gondolkodásba, 
közösségi gazdaság, gyere ki egy évre - mind mind reális 
lehetısége az ifjúság részére. A nemzetközi network-ök, 
internetes felületek, konferenciák, nemzetközi táborok, 
világlátás vonzása nagy, nem beszélve arról, hogy a 
pasztorációban többségében nem a teológia és a morál 
van jelen, hanem a közös élmény, az ünnep, magyarán 
az érzelem. Ezen mozgalmak hátterében természetesen 
felsıegyházi koncepció és elfogadás is van. Ezen moz-
galmakat nyugaton az egyház szinte egyedüli túlélési 
formáinak tekintik, tehát minden lehetıséget megkapnak 
( pl. épületek ) a további növekedéshez.  

Az egyházi infrastruktúra évszázadok alatt arra 
alakult ki, hogy minden ember odatartozik. Mivel ma 
kevesen tartoznak oda és az intézmények megmaradtak 
épület és lehetıség felesleg van ( fıleg Francia- és Né-
metországban ), tehát egy Egyházba integrálódott moz-
galom „bejelentkezhet” a korábbi évszázadok alatt fel-
halmozott vagyontárgyakért. Így lesz ez Magyarországon 
is, sıt már így is van. Mivel számos mozgalom mögött 
szerzetesrendek állnak ez a tény fokozatosan igaz lesz. 

Természetesen nemcsak az Egyház ilyen bıkező. 
Mivel  a tagok elıtt nincsenek meg az anyagi gyarapodás 
kontrolljai számos nagyvállalkozó  vagy – mondjuk ki 
milliomos – tagja ezeknek a mozgalmaknak, sıt, mint 
vallásos emberek vonzza is ıket. Hiszen itt az adomány 
konkrét célokat szolgál és gyorsan hoz ered-
ményt.(Magam is Franciaországban voltam egy ilyen  
gyárban, hol a tulajdonos az egyik  mozgalom  patrónusa 
volt, viszont a gyárban  döntıen arab munkások végez-
tek nehéz fizikai, sokszor embertelen fizikai munkát). De 
hozhatunk hazai példákat is. 

A cserkészet is hozza a maga formáját, szervezett, 
koncepciózus, már-már félkatonai jellege sokak számára 
vonzó. A megélt erkölcsiség (bátorság, ügyesség, találé-
konyság, hangulatteremtés és a népi kultúra iráni elkö-
telezıdés) találkozik a küldı szülık elvárásaival. Jelen-
tıs állami támogatással, kiépült intézményekkel szép 
jövı elıtt állhat. 

Összegezve mondható hogy az elsısorban buda-
pesti keresztény értelmiség fölözi le ma azt a személyi, 
kulturális és intézményi infrastruktúrát, melyet az Egyház 
nyújt. Cserébe kéri a lojalitást és azt, hogy mivel ez a sok 
jót az Egyháztól kaptad , ahol éppen vagy képviseld ıt és 
ha döntési pozícióba kerülsz (államigazgatás, önkor-
mányzat, hatalom) dönts a közös érdek mentén. A 
keresztény értelmiség és Egyház szimbiózisa tartja fenn 
a mai rendszert, hol közösen legalizálják s legitimizálják 
egymást.  De fogalmazhatjuk egy kicsit szelídebben is: 
az Egyház így teremti meg önmagát. 

Persze hasra esni sem kell. A mai mozgalmakban 
max. 10 – 15 ezer ember vesz részt (karizmatikusokkal 
és házas hétvégésekkel együtt kb. 20 - 30.000 fı) és 
ezek egy része gyerek ill. fiatal Ez minden minimum öt-
századik ember idehaza, tehát továbbra is igaz az a 
Jézusi mondás : az aratni való sok, az arató kevés, vagy 
Madách szavai után : több a fóka, mint az eszkimó.  

A Bokor régebbi koncepciójában a gyerekek és 
kamaszok nem vagy alig voltak tényezık. Ez a szülık 

dolga -mondták és alapvetıen a felnıtt, önálló jézusi értékek 
kialakítását, a személy éretté válását segítették. A 
gyerekmunka és az ifjúsági munka hiánya – szülık elmentek 
közösségbe, hozzánk meg jött a nagymama (vagy senki) – a 
gyerekeket részben a Bokor ellen hangolták. És sok 
tagunknak lelkiismereti problémát jelentett a család és a 
közösség közti konfliktus. Mivel a jellemzıen nagycsaládos 
Bokor  nem nélkülözhette az egyházi intézmények ( plébánia, 
iskolák) nevelı és szabadidıs szerepét – ráadásul az közel 
volt és a többi ismerıs, barát is odajárt. Így kettıs nevelés 
alakult ki: Bokorhoz tartozás vagy az Egyházhoz tartozás. Az 
már csak idı kérdése volt, hogy ki melyiket – vagy ha mind-
kettıt, milyen kompromisszumokkal – választja. A Bokor 
„lemorzsolódása” jelentıs részben ebben a belsı családi 
konfliktusban eredeztetı. A másik rész: a személyes önálló 
egyedi gondolkodást igénylı és elváró Bokor, minden 
tolerancia ellenére belsı megosztottságban él. A „KIO 
szerinti Bokortagok” mellett a megengedık, toleránsak, új 
utakat keresık (teológiában és életmódban is) együtt 
maradását csak a megélt múlt, a belsı kohézió és Gyurka 
bácsi köztünk léte teszi lehetıvé.  A Bokor tagjainak egyéni 
megnyilvánulásai – valljuk be – sokaknál kicsapják a 
biztosítékot és nagyon nehézzé  válik így a közösségvállalás. 
Az önkorlátozás pedig a Bokorban nem szokás, sıt szintes 
kerülendı magatartásforma. Így a kilátások csak komolyabb 
átgondolás mellett lehetnek derősek. 

A Bokorünnep fórumán lévı Bokor fiatalok (Fruzsi és 
Marci) eredményességének – az egyéni kvalitásokon túl - a 
titka az, hogy a családban és a Bokorban szerzett 
elkötelezettségüket kamatoztatni tudták olyan körülmények 
között, hol az infrastruktúrát, a módszert, az anyagikat, a 
lelkiséget sıt a gyerekeket is alájuk tolták. Mit lehet ebbıl 
tanulni: A Bokorban kinövı fiatalok többsége pasztorális 
munkájához határozott hátterek kellenek, magyarán az 
intézmény, a tudás és a tekintély biztonsága. 

A Bokorban ez kevéssé adott. A Bokorbeli papjaink  - kik 
ezt  biztosíthatnák – nem vállalják fel a Bokorban lévı 
fiatokban (felnıttekben) rejlı  rizikót. Tehát hamarabb 
befogadtak egy-egy Szentjánosbogaras tábort, mint hogy 
házigazdái lettek volna egy hasonló, de Bokorhoz tartozó 
kezdeményezésnek. 

A már-már nehéz helyzetben a Bokor számára váratlan 
segítség érkezett.  

A Bokor számára azonban az elmúlt 20 év nagy és 
kedvezı változást hozott, mit a többi mozgalom nem tud 
integrálni a saját rendszerébe. Elsısorban abban, hogy egyre 
növekszik az Istenhez tartozni akaró, spirituális és közösségi 
élményt és odatartozást keresı, de az Egyházat elutasító 
emberek száma. Ennek nagyon sok oka van, de az biztos, 
hogy az Egyház által kínált hit és magatartási rendszer 
csökkenı  hatású a  kínálati oldalon, míg a kereseti oldal 
igényét ma még elsısorban az ezoterika fölözi le (minden 
bizonytalanságával és abszurditásával) . A világ változásával 
megnıtt a keresık száma, hiszen ellentmondásaira (javak 
elosztása, globalizáció, erıszak, környezeti változások, 
megélhetés) biztos választ várnak az emberek. Ezért is nıtt 
meg az érdeklıdés az ezoterikán túl a nemzeti értékek 
vállalása ( pl. ısmagyar kultúra és szeretetvallás) felé. 

A Bokor „kínálata” ebben a helyzetben optimális (ezért 
írtam korábban az új aranykort). Személyes, alternatív, 
kritikus, építı, megoldásokat kínáló. Itt a teológiai útkeresés 
nem üldözendı, hanem kívánatos, az életmódkísérletek 
vonzóak.  Az a kérdés olyan bolt vagyunk-e, hol a kirakatra 
ugyan ki van írva, hogy ez meg ez kapható, de ha valaki 
belép a boltba üresek a polcok.  

Azt gondolom a mai helyzetben a Bokorban eljött a 
felelıs, koncepciózus párbeszéd ideje. Életet kell a vezetıi 
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struktúrákba ( pl. régió, KVT, KV, honlap, Tájék ) 
injekciózni . A jó pár éve írt és sokfelé megjelent  „Bokor 
Pasztorális Koncepció” c.  írás aktualitása és a hozzá 
rendelhetı személyi és tárgyi feltételek  újra átgondo-
lásra késztetnek. A ma még a Bokron kívül álló bokor- 
gyerekek, fiatalok és baráti köreik tovább növeli a poten-
ciális közösségi tagok számát. 

A Bokorban lévık számos dologról lemondanak. Az 
egzisztenciális dolgok mellett azokról a lehetıségekrıl, 
amit például az Egyház és más mozgalmak nyújtanak. 
Ma egy-egy mozgalomhoz tartozásnak a konkrét, kézzel 
fogható elınyei egyre hangsúlyozottabbak. Mőködik a 
„százannyit” kapsz. A Bokornak is el kell gondolkodni 
azon, hogy a „százannyi” jézusi ígérete hogyan valósul 
meg az idetartozásban. A „százannyi” ígérete a várható 
pasztorációs eredmények egyik motorja is.   

Mi egy kincs birtokában vagyunk. Ez a személyes 
elkötelezıdés, a tisztánlátás a világ dolgaiban, a kohézió 
és számos nagyon jó tulajdonságunk. A mi mozgalmunk 
sok minden ellenére erıs maradt. 

Csak ki kell lépni a kishitőségbıl, a pesszimizmusból, 
önmagunk árnyékából.   

Számomra errıl szólt ez a Bokorünnep pódiumbe-
szélgetés. Ami azért volt fontos, mert kinéztünk végre a 
saját fejünkbıl. Köszönet érte mindenkinek.  

Ezt a kis írást vitaindítónak vagy közösségi megbe-
szélésre szántam. Kérem. tegyétek hozzá a magatokét! 

 
SARLÓ CSABA 

MIÉRT JÁRUNK KÖZÖSSÉGBE?  
 
A Mag I-ben a KIO-t tanulmányozzuk. A KIO, a „Ke-

ressétek az Isten Országát!” rövidítése. Lehet, azt hiszi-
tek, meghibbantam, mert ezt a mindenki által ismert tényt 
most ide leírtam. Sajnos azt tapasztalom, ez négy éven-
ként nem is olyan egyértelmő. 

A KIO jelentése négyévenként mintha az lenne „Ki az 
Igazi Országvezetı?” 

Az Isten Országa az adásról, az adás folyamatos 
áramlásáról szól.  

Az utolsó vacsorán Jézus: Most a kenyeret vette ke-
zébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel 
a szavakkal: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt 
tegyétek az én emlékezetemre.” (Lk 22.19) 

Mit jelent ez az, „Ezt tegyétek”?  
Ez szerintem, jóval többre szólít fel minket, mint a 

cselekvés utánzása, amiben a pap képviseli Jézust, míg 
a hívek a tanítványokat. Jézus mindannyiunktól várja, 
hogy ıt kövessük. Miben? 

A végtelen szeretetben. Jézus szerint: Ha végtelen a 
szeretetem, az adásom is az, így ha kell az életemet is 
hajlandó vagyok odaadni. Kövessetek! Ti is adjátok oda! 

Isten Országa adásunkról, míg a választás kapásunk-
ról szól. 

A választás tétje, kik lesznek a pénzvilág bábfigurái 
közül négy évig elsıdleges kedvezményezettjei a pénz-
világ asztaláról lehullott maradékoknak. Mi magunk vá-
laszthatjuk ezt ki, de csak az engedélyezett bábfigurák 
közül. 

Vizsgáljuk a választott „Igazi Országvezetı” tevé-
kenységét, az alapján, hogy változott vezetése alatt te-
hermentes közvagyonunk. Sajnos mind az öt szakasz-
ban csökkent, vagyis az összes „Igazi Országvezetı”-bıl 
„Igazi Országvesztı” lett. 

Most már csak az a kérdés: Érdemes-e négy éven-
ként felfüggesztenünk az Isten Országának a keresését 
ezért az esetleges kapásért? Mit érhetünk el biztosan? 

Hány testvérünknek okozunk sebet, ezzel az Isten Országán 
kívüli nézeteltéréssel? Hány testvérünktıl fordulunk el, és 
hány testvérünk fordul el tılünk az Evilági Ország 
fenntartásáért? Tovább szakítjuk-e a Bokrot? Gondolunk-e 
Jézusra? 

Jézus elsiratja Jeruzsálemet (Mt 23.37,38; Lk 13.34,35 és 
Lk 23.28,29), de nem mondja: Csak akkor pusztul el, ha a 
farizeusokra szavaztok, de ha a szadduceusokat 
választjátok, megmenekül. 

Jézus ezeket válaszolja Pilátusnak: „Az én országom nem 
ebbıl a világból való.” (Jn. 18.36) 

Emlékezünk ezekre a választási hadjárat idején is? 
Az elérhetı eredményt megtudhatjuk Wass Albert 

versébıl. 
 

KI A MAGYAR? 
 
Ki a magyar hát, cimbora? 
Te, vagy én? Vagy a harmadik? 
Nosza döntsük el szaporán,  
míg el nem süllyed a ladik! 
Ragadjunk hát lapátot; csákányt,  
evezıt! Ebura fakó! 
Így csináljuk már ezer éve,  
ez hát nekünk való! 
 
Aztán, ha majd holt tetemünket 
 kiveti a víz a partra: 
magyar leszel Te is, én is,  
a harmadik is, mind, mind, kit halva,  
bevert fejjel, némán, gyászban  
fektethetünk a ravatalra. 

 
GÉCZY GÁBOR 

MIND-EGY 
 
Ez egy két félb ıl álló világ. Férfi-n ı, jobboldal-

baloldal, rész-egész, anyag-szellem együtt és csak együtt 
adják a teljességet. Ha letagadom valamelyiket, vag y 
kijátszom ıket egymás ellen, szétesik az egység, kétfelé 
szakad, kétségbe esik a világ. Az élet törvénye az IS-IS 
törvény. Itt az ideje, hogy az atomjaira bomlott vi lágunk 
újra felfedezze a Törvényt, hogy a törmelék mögül ú jra 
elıbukkanhasson az IS-ek tengere: Isten 

A természettudomány eddigi legnagyobb meglepetését 
talán a kvantumfizika okozta, ahol elıször szembesült az 
emberiség az IS-IS élettörvénnyel.  Az elemi részecskék 
világát kutatva kiderült, hogy az anyagnak ezen parányi 
részei nem hullámként, VAGY részecskeként viselkednek, 
hanem egyszerre hullámként IS, és részecskeként IS. 

Mai gondolkodásunkat átszövi a kizárólagosság, a 
VAGY-okba vetett megingathatatlan hit. Mint a viccben, 
amikor a székely és fia találnak egy teknısbékát: - Mi lenne 
ez idesapám? – Hát fiam ez vagy valami, vagy mén 
valahová… Vagy vallásos valaki, vagy ateista. Vagy 
katolikus, vagy református. Vagy jobboldali, vagy baloldali. 
Ez egy hibás kérdésfelvetés , amely önmagában is alkalmas 
arra, hogy megossza az embereket.  

Virág, vagy n ıi arc? Az élet nem válogat: él!  
Ma egy tárgy vagy  dísztárgy, amely használati érték 

nélkül lóg a falon, vagy  használati tárgy, amely általában 
ronda, formáját kizárólag a használhatósága szabja meg. 
Pedig tárgyi emlékeink azt bizonyítják, hogy valaha nem így 
volt. Hétköznapi használatra szánt tárgyainkat is gazdagon 
díszítették, egyszerre  voltak dísztárgyak is , és használati 
tárgyak is . Nézzük meg, hogyan tettük tönkre világunkat a 
hibás gondolkodásunk következtében. 
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Ma egy folyó menti terület vagy ártér, vagy ármentes 

terület. Még a folyóra is megpróbáljuk rákényszeríteni az 
általunk kiagyalt „rendet”. Valaha a Kárpát medence lakói 
minden csepp vizet megfogtak, hiszen tudták: a víz az 
élet! Amikor sok víz volt, az általuk vágott fokokon a 
többlet vizet a folyó mellett fekvı laposabb területekre 
engedték. Ezekben az idıszakos tavakban ívtak a halak, 
szaporodtak a vízimadarak, késıbb a visszavonuló víz 
nyomában bı legelık sarjadtak, mindig maradt elegendı 
víz a talajban. A folyók mente egyszerre volt ártér is, 
halastó is, legelı is, gyümölcsös is. Amíg az is-is törvény 
szerint békében élt az ember a folyóval, az táplálta, 
megvédte ıt. A tájban élı tündérek segítették munkáját, 
nem kellet küzdenie vagy az árvízzel, vagy az aszállyal… 

A Kárpát-medence vízborította (sötétkék), id ı-
szakosan vízborította (világoskék) és száraz (barna ) 
területei a „vízrendezés” (lásd: vérnyomás beállítá s) 
elıtt  

Ma egy növény vagy gyógynövény, vagy főszernö-
vény, vagy táplálék növény. Pedig az is-is élettörvény 
miatt minden növényben mindhárom erı benne él. A 
paraszti kultúrában a beteg vagy legyengült embernek 
húslevest vittek szomszédai, rokonai. A petrezselyem, a 
zeller, a hagyma, a fokhagyma, a sárgarépa mind – a 
legerısebb naponta használható – gyógynövényünk. 
Akkor most levest etettek vele, vagy gyógytea keveréket 
ittak? Nem egyszerőbb így gyógyítani, mint patikamér-
leggel? Ízlés szerint fő(fı)szerezve? 

Egyáltalán van olyan, hogy egészséges vagy beteg 
ember? Mindenkinek vannak az adott pillanatban  alul 
vagy túlmőködı szervei, rendszerei. Ha egy - ma már 
szinte ingyen utánunk hajított - vérnyomásmérıvel sike-
rül egy magas vérnyomásos pillanatot elkapni, máris 
jöhetnek a vérnyomáscsökkentı gyógyszerek. Nem tőnik 
fel, hogy vérnyomásproblémák a vérnyomásmérık meg-
jelenésével szaporodtak el? Pedig a vérnyomás növelé-
sével a kisebbik rosszat választja a szervezet: megaka-
dályozza a hordalék lerakódását az érfalakon. Mint a 
folyónál, hiszen az emberben sem állandó az áramló 
folyadék mennyisége. Sajnos korunk válasza mindkét 
esetben ugyanolyan hibás: gátat neki! De ugyanezt a 
játékot játsszuk az EKG/szívritmus zavarok, képalkotó 
berendezések/rák, vérvizsgálatok/leukémia stb. esetén. 

Hátha sikerül egy pillanatra magas vérnyomást 
mérni…  

Ma vagy dolgozunk (általában kényszerbıl, undorral) 
vagy szórakozunk (virtuális valósággal, narkotikumok-
kal). A paraszti kultúrában a fonókban, kukorica fosztás-
kor énekelt, vagy mesét hallgatott a közösség. Közben 
serényen járt a kezük is, agyuk is. Dolgoztak is és szóra-
koztak is. Ma gyermekeink vagy tanulnak, vagy - ha már 
kockára tanulták a fejüket - engedjük ıket játszani. Ré-
gen a gyermekek játék közben, játékokkal tanultak meg 
mindent a házépítéstıl a párválasztásig. Gyermekeink 
ma is szülıiket utánozva tanulják szerepüket, de már 
csak autóval (apuka), sminkelhetı Barbi babával 
(anyuka), vagy legóval (a minket körülvevı, elemekbıl 
összerakható rasztervilág, a Mátrix) játszanak. Vajon 
boldogabbak, mint a libát legeltetı, bandázó gyermekek 
voltak? 

Végtelenségig sorolhatnánk a bizonyítékokat, hogy fı 
nyomorúságunk az is-is élettörvény elfelejtéséb ıl fa-
kad. E miatt éljük fel környezetünket, emiatt háborúzunk 
ahelyett, hogy játszanánk, emiatt nem tudunk tartósan 
boldogan élni. Antropológusok szerint a természeti népek 
szükségleteik elıteremtésére napi 1-2 órát „dolgoznak”. 
A többi idıben játszanak, társadalmi életet élnek, 

alkotnak, vagy csak egyszerően bámulnak ki a fejükbıl. 
Nekünk a munkát sikerült 10-12 órára feltornászni, emellett 
semmire nem marad idınk. Kinek jó ez a „fejlıdés”? Mi a 
célja? Miért csináljuk? Miért hagyjuk? Miért nem merünk 
változtatni?  

Hogy miért nem tudnak az elválasztó VAGY-ok ösz-
szesimuló IS-ekké válni? Mert a gondolkodásunk hibás 
mítoszokon alapul . A teljességrıl alkotott egységes 
világképünk szétesett és darabjai a tudomány, a mővészet és 
a vallás csak részigazságokat tud kiizzadni. A világ nem 
ellentétpárokból, hanem egymást kiegészít ı párokból áll. 
Egyszer az egyik rész kerül túlsúlyba, máskor a másik, néha 
kiegyenlítıdnek, de a teljességet csak együtt  tudják 
létrehozni. A teljesség megismerésében kulcsfontosságú 
szerep jut a hagyományoknak, amely elıdeink tapasztalása 
és tudása alapján jött létre. Ha elfordulunk hagyománya-
inktól, sok ezer esztendı tapasztalása, sok millió ısünk élete 
és szenvedése válik feleslegessé. Nézzük meg vajon a 
paraszti kultúrában ki hordta a nadrágot, ki vezette a 
családot? 

A férfi a Nap. İ a tengely, a forrás, a középpont. A férfi 
feladata a kiáradás, a sugárzás, a teremtés, a természet 
gondozása, a család külsı védelme. Az ı viselkedése, 
viselete, szava jelenti a Törvényt a család számára. İ tartja a 
kapcsolatot a kinttel és a fenttel. 

Cifrasz őr. A hatóságok tiltották viselését, talán mert 
egy újfajta paraszti öntudat jelét érezték benne…  

A nı a Hold. İ a tükör, ami egyenesben tartja a tengelyt. 
A nı feladata a befogadás, a növekedés, a változás, az 
anyaöl, a fészek, a család egyben tartása. Az anya köt össze 
az anyaggal, az anyafölddel, a Földanyával. Az ı 
viselkedése, viselete tükrözi a Rendet a családnak. İ nyújtja 
a kapcsolatot a benntel és a lentel. 

Kazári (Nógrád) népviselet. A viselet a viselkedésb en 
segít. Mennyivel n ıiesebben viselkedik egy n ı 
szoknyában…  

Ma a családok általában ellentétpárokra épülnek. Vagy a 
férfi nyomja el a nıt, vagy a nı zsarnokoskodik a férfi felett. 
Vagy a férfi a „családfenntartó”, vagy a nı. Vagy 
„munkahelyükön” dolgoznak, vagy otthon. Kísérjük végig egy 
teljes éven át a gazdálkodást a paraszti kultúrában, hátha 
kiderül melyikük szerepe a fontosabb a Teremtésben? 

Tavasszal megindul az élet a természetben. Egyre több 
idıt tölt a család a földeken és a kinti munkákat a férfi vezeti. 
A természet törvényét közvetítve ı adja a törvényt a teremtés 
gondozásához. Az egyre hosszabb nappalok, az egyre több 
fény egyre több munkát és - ehhez kapcsolódóan – egyre 
több hatalmat ad a férfinak. Eljön a nyári napforduló 
környéke, a szénagyőjtés idıszaka, amikor az egész család 
kinn alszik a kaszálókon. Innentıl már rövidülnek a nappalok, 
a család learathatja a közös teremtés gyümölcsét: a termést. 
İsszel menedékbe vonul az élet. Egyre nı a sötétség, 

egyre többet húzódik a házba a család, a benti munkákat a 
nı vezeti. Az ı feladata a befızés, a termés befogadása és 
elrendezése. Az ı vezetése alatt hozza létre a család a télen 
is biztonságot nyújtó fészket. Eljön a téli napforduló tája, 
amikor a nyomasztó sötétség miatt félelem uralkodik el a 
természetben, egymás közelségét keresik az emberek. 
Ilyenkor válnak fontossá a fonók, a fosztások, ahol a nıi 
energiák rendezik és tartják egyben a rendezetlenné, szórttá 
váló közösséget. Innentıl újra hosszabbodnak a nappalok, 
és a vezetés lassan, észrevétlenül újra átcsúszik a férfi 
kezébe. 

Télen a sötétség el ıl fonókban bújtak össze az 
emberek…  

Eltelt az esztendı, és ha a férfi is  a nı is  a helyén volt, a 
dolgát végezte, a család túlélte. Nem vagy a férfi, vagy a nı 
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vezette a családot, hanem az emberpár egymást segítve, 
egymást kiegészítve együtt teremtette meg a teljességet. 
Csak a hangsúlyok változtak az év során a természet 
által mutatott fény/árnyék arányokat követve.  

A paraszti kultúrát az élet gondozása hozta létre, 
benne maga az Élet mőködése tükrözıdik. Nem elmélet, 
nem okoskodás, hanem sokezer éves mőködı tapasz-
talás. Megmutatja, hogy mindenki csak a saját helyén  
lehet hasznos része az egésznek, csak ott élheti meg a 
teljességet, csak ott lehet egész-séges. 

Ma nem vagyunk a helyünkön sem térben, sem idı-
ben. Télen a pihenés helyett halálra dolgozzuk magun-
kat, nyáron a munka helyett tunyulunk. A férfi nem férfi, 
nem teremt, szava nem törvény, családja számára nem 
tengely. A nı nem nı, nem simogat, nem nyújt fészket 
családjának, nincs kapcsolata az anyafölddel. Szétes-
tünk, mert a Sárkány darabokra tépett minket. De a me-
séink arra tanítanak, hogy még nincs vége! Ha minden 
darabunk újra a helyére kerül,  újra életre kelünk és 
ezerszer erısebbek, fényesebbek leszünk, mint elıtte! 

Van-e esély arra, hogy helyére kerüljenek a dolgok a 
mai világban? A parasztok úgy tapogatták ki helyüket a 
teremtésben, hogy mőködtették  azt. Megfigyelték és 
megtapasztalták törvényeit, a házépítéstıl az állatgyó-
gyításig, az erdık suttogásától a csillagok üzenetéig 
mindenben. Tanította ıket a Teremtı, mert nem voltak 
lusták tanulni. Sokan játékosan tanultak, még többen vért 
izzadtak az elégségesig, de mindnyájan elvégezték az 
iskolát, mert mindnyájan járták az iskolát! 

Ha hajlandóak vagyunk abbahagyni az iskolakerülést, 
ha lemondunk látszólagos kényelmünkrıl, ha lesz mer-
szünk beismerni civilizációnk és egyéni sorsunk kudar-
cát, ha befejezzük a szinte lételemünkké vált hazudozást 
(lásd: „fejlıdés”), ha újra elfoglaljuk helyünket a terem-
tésben, ha megtaláljuk a kapcsolatot a Teremtınkkel, 
minden magától a helyére kerül!  Újra elmerülhetünk 
abban a hömpölygı, titokzatos folyamban, amelyet úgy 
hívunk, hogy Élet aminek csak egyetlen törvénye van: 
Rész is vagy és egész is 
Anyag is és szellem is, 
Tükör is és tengely is,  
Ember is és Isten is! 

 
BÖJTE CSABA 

HOL VAN NICARAGUA? 
 
Ajánlom e gondolatokat egy barátomnak, aki sok po-

font kapott mostanában, s azt hiszi, hogy összedılt a 
világ. Pánikba esett, menekülne bárhova, ki ebbıl a 
romlott világból. Ahogy ı mondja, Nicaraguába. 

Megvilágosodni bárhol lehet! 
A hegyekben, hol sok a fa, és jó a levegı. De semmi-

képpen sem eldugott tiroli villában, színes televízióval s 
szaunával. 

Van itt egy elhagyott bánya Kismuncselen, Dévától 
huszonnyolc kilométerre. Négyszáz bányász dolgozott 
ebben az ón- és rézérc bányában, fent a hegyek tetején. 
Két éve bezárták, s aki tehette, otthagyta a náddal és 
kátránypapírral födött barakkokat. Sok az összedılt üres 
barakk, de vannak még vagy harmincan-negyvenen, akik 
ott laknak. 

Egyfelıl a csodaszép természet, másfelıl a feltépett 
föld, elvérzett családokkal, emberekkel. 

Ott megtalálhatod Nicaraguát. 
Helyetted lemosnék magamról minden festéket, fel-

öltöznék nagyon egyszerően, és egy hálózsákkal, négy 
vekni kenyérrel kimennék oda, ahol megállt az élet. 

Az idióta kisgyermekekkel elmennék málnát szedni, 
gombászni. Megtanulnék kosarat-, seprőt kötni Mariska 
nénitıl, aki pont olyan fehér ember, mint mi, csak nincs 
senkije, és havi 160 ezer lej segélybıl kellene megélnie. De 
ez lehetetlen: ı tudatosan készül az éhhalálra. 

Elbeszélgetnék szomszédasszonyával, akinek a rák az 
orrát teljesen leette. İ nem tesz semmit, - szokja a halált. 

Megismerkednék Annamáriával, akinek nincs se apja, se 
anyja. Testvére nevelte fel, 15 évesen szülte elsı gyermekét 
egy részeges bányásznak, akivel olyan viskóban lakott 
évekig, amelybe esténként beengedték az állatokat is. Most 
sok az üres lakás, és máshol laknak, de férje ugyanúgy veri 
ıt is az ostorral, akár az állatokat. Elbeszélgethettek arról, 
hogy anyósa hogyan ırült meg, és futott meztelenül a 
földeken, míg meg nem halt. De azt is megbeszélheted vele, 
hogy valóban medve ette-e meg a négyéves kisfiút az 
erdıben, vagy talán a kutyák? İ még nincs húszéves, de két 
gyermekével már olyan sokat élt, mint más száz év alatt. 
Szintén itt lakik egy vénséges nagymamával négy idióta 
gyermek, egy kimondhatatlanul koszos házban. Fogya-
tékosok, de sokat tudnak mesélni az élet titkairól. Hosszan 
nézték, ahogy a nagyapjuk a fájdalomba beleırült és 
belehalt. Kezdetben csak egy seb volt a lábán, amely 
üszkösödni kezdett, s ahogy teltek a hetek, a férfinak fekete 
lett térdtıl lefelé a lába, és nagyon büdös. Lábát lógatva 
feküdt, és üvöltött - akkor már nem nézett vissza senki a 
szemébıl. Másnap belehalt abba a karcolásba, amelyet 
felétek egy kis sebfızı vízzel és ragtapasszal elintéznek. 

De szóba állhatsz egy tizenhárom gyerekes anyával, aki 
most veszítette el legnagyobb fiát, az egyetlent, aki munkába 
állt és dolgozott. Férjénél van a bánya kulcsa, ott tartják a 
kredencben egy cukros dobozban. Elkérheted, és lemehetsz 
az aknához. 

Minden ott van, a csillék, bennük az érc, a munkavédelmi 
sisakok, minden, mintha csak most hagyták volna félbe a 
hajtást a bányászok. Csak a hozzáértı szemek látják, hogy 
itt meghalt minden. 

Elıször mellbe fog vágni mindaz, amit látsz, hallasz. 
Lehet, hogy sírni fogsz, és átkozni ezt a világot, amelyben jól 
fésült alakok háromszáz eurót adnak egy kutyáért, de egy 
nyomorult gyermek meg kell hogy éljen havi tízeurónyi 
segélybıl. Nem érted, hogy lehet az, hogy ezeket az 
embereket a társadalom kivitte a hegyekbe kommunizmust 
építeni, s most annyi pénzt sem ad, hogy napi fél kenyérre 
jusson, nem beszélve húsról, buszjegyrıl, villanyszámláról, 
orvosságról. Egy ırült eszme felsodorta ıket a hegy tetejére, 
s mint az elhaló hullám, lerakta, otthagyta ıket. 

Már nem fegyveres ırök, hanem a mérhetetlen sze-
génység, a nyomor s ennek gyermeke, a fogyatékosság meg 
az emberek közönye tartja fogva ıket. 

Nagyon furcsa ötleteid lesznek. Lefekvés elıtt azon fogsz 
gondolkodni, hogy rablóbandává kellene átszervezni ezeket 
az embereket. Magad is csodálod, hogyan önt el a győlölet, 
és lassan felfedezed magadban az anarchistát. 

Hangosan kimondod, hogy nem érdemli meg az életet az 
a társadalom, melyben a kutya több húst eszik meg 
egyszerre, mint egy gyermek egész hónapban. Félelmetes 
erık szabadulhatnak fel benned, de ne siess, ne kapkodj, és 
ne dönts, próbálj meg nagyon nyitott lenni. 

Másnap sétálj egy nagyot a természetben, nézd a fákat, a 
felhıket, a madarakat. Közben sírhatsz, káromkodhatsz, 
imádkozhatsz. 

A fontos az, hogy dıljenek le falaid. 
Omolj össze. Engedd be életedbe mindazt, mi körülvesz. 

Ne te légy, aki belép hozzájuk. Ne csinálj semmit. Ne 
szervezd ezt a világot. 
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Nicaraguában nem formálunk, hanem formálódunk, 

nem tanítunk, hanem tanulunk. Nem adunk, hanem ka-
punk. Neked elıbb meg kell világosodnod, hogy magad 
is árasztani tudd a fényt. 

Alulról nem látod a perzsaszınyeg mintáit. Emelkedj 
fel, a nagy egészt nézd. Vedd észre, hogy a sötétet nem 
lehet ütni, vágni, törni. A sötét egyszerően a fény hiánya. 
Nem kell harcolni a sötétség ellen, nem lehet erıvel ösz-
szetörni és kilapátolni. Csodálkozz rá a napra, amely 
megjelenik, és körülötted minden formát, életet kap. 

Mindez egyszerő, de át kell élned. Dél felé edd meg 
száraz kenyered. Lassan, komótosan harapj, ügyelj, 
hogy egyetlen morzsa se hulljon a földre. Tudd, hogy a 
napfénynek és a sárnak gyermekét, a kenyeret eszed. 
Csodálkozz el azon, hogyan tud ilyen finom lenni az üres 
kenyér. Keress egy forrást, de ne siess! Add meg a 
módját: ereszkedj térdre, érintsd szádat a forrás vizéhez, 
mintha csókolóznál, és csak aztán igyál. Érezd, hogy 
átjár a kristálytiszta hegyi forrás vize. Eggyé válsz a föld-
del, beléd hatol az élet. Nézd a forrást, nézd a sarat a 
forrás fenekén, lásd, fogd meg a kezeddel. Hunyd be a 
szemed, és érezd a fényt, a meleget, mely kenyeret, 
vizet fakaszt. Menj tovább. Talán megérted, hogy te is ez 
vagy: marék por csupán. 

Ha valahonnan fentrıl rád hull a végtelenül tiszta és 
szent fény, te is képes leszel néhány magot befogadni, 
és kenyeret adni, forrássá válni. Mindez végtelenül tiszta 
és egyszerő: láss, higgy, szeress. 

Az idı nem fontos, ne sajnáld a napokat. Az ünnepi 
ebédhez a szakácsnı sok-sok mindent belevág egy nagy 
fazékba, ezért te is fogadj be mindent Nicaraguában. 
Hordozd saját magad és mások fájdalmát, a titkokat, 
melyek körülvesznek. 

Ne siess! 
Az eszmélés lassan, de biztosan, végtelen csendben, 

derősen történik… 
Környezeted megzavarhatja, de meg nem szakíthatja 

mindezt. Lassan lehiggadsz, megnyugszol. Kitisztulnak 
gondolataid, vágyaid, hatalmas béke önt el. 

Megvilágosodsz. 
Minden nagyon egyszerővé, áttetszıvé válik. Felsejlik 

Isten végtelen nyugodt keze vonása a Világon. Mint fel-
hıvé szelídült tajték, onnan fentrıl mindent sokkal tisz-
tábban fogsz látni. Források fakadnak fel benned. Érezni 
fogod magadban az erıt, amely most már nem maga-
dért: értük, a Világért fakad. Már nem harcolni akarsz, 
hanem teremteni. Nem győlölsz senkit és semmit, nem 
pusztítani akarsz, hanem segíteni, alkotni, életet adni, a 
beléd áramló fényt továbbengedni, -árasztani. Hiszed, 
hogy nemcsak része vagy a világnak, hanem partnere a 
mindenséget szeretetbıl szakadatlanul tovább teremtı 
Istennek. Szelíden belesimulsz az Úr kezébe, a Jó 
Pásztor lábához kuporodsz. Érzed, hiszed, ha szólít, 
erıd lesz vezetni a nyájat. Minden a helyére kerül, és 
már nem zavar semmi. Érzed a hegyeket mozgató erıket 
magadban, tudod, hogy emberek fognak születni, talpra 
állni, gyógyulni szavadra. De még ez sem fontos. Semmi 
sem fontos, csak az a kapcsolat, mely, mint a nap, 
lassan felkel, és beragyogja világodat. Istennek társa 
vagy, megvilágosodtál, ott vagy Nicaraguában ! 

 
LOMBOS IDA 

BESZÉLGETÉS... 
 

Figyelemre méltó beszélgetést folytattam október 
közepén egy ismeretlen fiúval. Gyurka bácsira vártam a 

Ferenciek terén, a templom elıtt. Esett az esı, hideg volt (6 
C fok). Ahogy ott ácsorogtam, megszólított egy vékony 16 év 
körüli fiú. Egy szál vékony pulóverben ázott, kezében vékony 
vonalas iskolai füzet. Mély barna szeme, komoly tekintette 
felkeltette az érdeklıdésem. 

Megkérdezte, válaszolnék-e néhány kérdésére? Iskolai 
feladatot teljesít. Azt mérik fel, hogy járókelık mennyire 
vannak tisztában azzal, hol, mi elıtt sétálgatnak? Mondtam - 
tessék, kérdezzen. Elsı kérdése az volt, hogy milyen vallású 
vagyok - katolikus. 

Felmutatott a templom fıbejárata feletti szoborra (szobor 
csoportra), és megkérdezte: 

- Tudja-e, kit ábrázol a szobor? 
Bevallom, akkor néztem meg elıször, pedig 

számtalanszor jártam arra. 
- Igen, a Szőzanyát. 
Mire a fiú: 
- A katolikus tanítás téved. Máriának volt még négy 

gyereke. Benne van a Bibliában. 
Elcsodálkoztam;  
- honnan veszi ezt?  Hogy állítja ezt ilyen magabiztosan, 

ilyen fiatalon? 
- Keresztény iskolába járok. Ott ezt tanítják. 
- Én meg egy keresztény közösségbe járok, ahol most 

éppen ez a beszédtéma közöttünk. Milyen, melyik iskolába 
jár? 

- Legyen elég az, hogy keresztény. A katolikus vallás 
fontos dolgokban eltért a kereszténységtıl. De nézzük 
tovább a szobrot! Mi van Mária lába alatt? 

- Kígyó. A Szőzanya lábával tapossa a Sátánt jelképezı 
kígyót. 

- A Szőzanya? Nem Jézusnak van hatalma a Sátán fölött? 
- Hát, igaz... de hát, ott tartja maga elıtt a kisded Jézust. 

Jézussal együtt már lehet hatalma, Vele eltaposhatja a 
kígyót. 

- Jó, de itt kisbaba. Miért ábrázolják kisbabaként?  
- Jó kérdés. Ezen el kell gondolkodnom 
Megcsörrent a telefonom. Csaba szólt, hogy Gyurka bácsi 

hazaért, ne várjak tovább. Szóltam a fiúnak, hogy mennem 
kell. Várnak rám. Megköszönte a beszélgetést. Megismételte, 
hogy iskolai feladata volt ez. Az volt a cél, hogy felmérje, 
hogy az emberek tudják-e mi elıtt mennek el  - és az is célja 
volt, hogy emberek járjanak nyitott szemmel. Lássanak. 
Lássák milyen szimbólumok veszik ıket körbe! Tudják, hogy 
ezek mirıl szólnak, mit üzennek! 

Fújt a hideg szél, esett az esı a vékony pulóverben ázó 
fiúra. Füzetébe nem írt semmit. Megérintettem a vállát, hogy 
vigyázzon, megfázik így a szakadó esıben. Nem mozdult, 
komolyan nézett rám. 

Nehéz volt otthagyni. Lett volna még megbeszélni valónk.  
 

DRIP. 
MIRİL MI JUT AZ ESZEMBE…  

 
Évkezdéskor január elején 
Mindenekelıtt minden olvasónak boldog új esztendıt 

kívánok és hozzá jó egészséget!  
Évkezdéskor általában zárszámadás, vagy terv készítés a 

téma, de mivel ebbıl úgy gondolom jutott bıven minden 
lapban, minden olvasónak – ezért most kihagynám e fontos 
hagyományt. Merthogy mi is jutott az eszembe újévre 
készülıdve amikor Hamupipıke foglalatosságát utánozva 
lencsét válogattam a leveshez.  

Vettünk ugyanis egy zacskónyit belıle, megszorításos 
évre készülve és gondolva, jó lesz igazodni a népi mon-
dáshoz ,miszerint aki nem eszik lencsét újévkor, annak üres 
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marad a bukszája. El is feleztük a sok lapos magot, hogy 
jusson a levesbe is, meg fızelékbe is majd belılük. Az 
elsı csalódást az elsı kanál leves íze okozta. Merthogy 
nem volt lencse íze a levesnek. Talán túl sok zöldséget 
aprítottunk bele – mentegettem magamban a lencsét, de 
nem jártunk jobban a fızelékkel sem. Annak sem volt 
lencse íze. Ebben pedig a néhány babérlevélen kívül 
akkor már csak a lencse fıddögélt. Korábban ugyanis 
egy darabka füstölt oldalas fıtt a lében, így aztán nem is 
kellett megsózni sem a levest, sem a fızeléket. El is 
gondolkoztam a tányér fölött, kanállal a kezemben, vajon 
miért üresednek ki a megszokott termény ízek? És miért 
kell felnıjön  a következı generáció mőanyag-ízeken, 
vagy szintetikus aromákon?  Még szerencse, hogy ide 
talán mégsem érvényes az a közszájon forgó kiszólás, 
hogy azzá leszel, amit eszel.  

Ekkor jutott eszembe az a találós kérdés, amit egykor 
egy barátom fogalmazott meg; mi ez? – kérdezte s felso-
rolta egy kenyér adalék anyagait a címkérıl. Szép hosz-
szú sor volt, benne számos E betővel, amibıl annyit 
kikövetkezettem volna, hogy valamilyen élelmiszernek 
álcázott holmi lehet, pedig elsı hallásra inkább egy 
iparág beszállítói jutottak eszembe, mondjuk például 
gépkocsi mőszerfal, hang s rezgéscsillapító béléssel. No 
igen, ez nem hazai pék sütötte kenyér, mondhatnám úgy 
is, hogy import termék volt, részletes címkével a szép, 
barnára pirult domború hátán. Azt meg már csak halkan 
teszem hozzá, hogy mi egy ideje magunk sütjük a kenye-
ret lisztbıl és kovásszal, ami az iparszerő kenyér elıállí-
tásnál bizonyára meglepetés lehet. 

Eszembe jutott még egy – nekem nagyon kedves írás 
Bächer Iván tollából, aki már egy egész étlapot állított 
össze címkeszövegekbıl. Meg nem állom, hogy ide ne 
idézzem, címe:    „Napi étrend 

– Mit kértek reggelire ma gyerekek? 
– Én vizet akarok, vizet, vizet és vizet. Legfeljebb a 

vízhez egy kis marhahúst, sertéshúst, gyártási szalonnát, 
Na–nitrites keveréket, magyarul E450–es adalékot, nem 
húseredető fehérjét és emulgeátort – de karragén, guar 
gumi és xantán gyanta ki ne maradjon belıle!  

– Egyszóvel te TESCO párizsit kérsz. 
– Úgy van anyukám. És kérlek, kenj meg hozzá egy 

lisztbıl, lisztjavítóból, sikérbıl, antioxidánsból, tejporból, 
celluláz enzimbıl,  a savanyúságot szabályozó kálium 
acetátból és citromsavból, emulgálószerbıl és kálcium–
szulfátból álló kenyeret… 

– Gyıri rozsosat… 
– Igen, egy kis vízzel, hidrogénezet/átészterezett nö-

vényi olajat, amelyben persze van só, emulgálószer, 
Kálium–szorbát… 

– Már kenem is a Delmát, fiam. 
– Nekem viszont, anya, ma jobban esne egy kis ser-

téshúsban és vízben elkevert húspép, bırke, karragén, 
polifoszfát, szójafehérje, nátrium–laktát, étkezési kemé-
nyítı, Pirofoszfát, antioxidáns és Na–nitrit 

– Akkor te a Zalahús mőbeles virslijét kapod fiam. 
Hozzá természtesen tartrazinnal, kinlinnel, amaranttal, 
indigókarminnal színezett természetes aromával, nát-
rium–benzoáttal sóval, mustármaggal, cukorral és ecettel 
dúsított vizet. 

– Magától értetıdik, “Globus” mustár nélkül a virsli mit 
sem ér, anyukám. 

– Isztok–e hozzá, gyerekek vízben feloldott izocukrot, 
Na–ciklamátot, aszpartámt, aceszulfátot, szacharint, 
aszkorbinsavat, nátrium–benzoátot és fenilalanint. 

– Vitamor jaffa szörpöt? Igeeeen!  

– Ebédre viszont kaptok egy kis búzalisztet, kukorica 
keményítıt, hidrogénezett növényi zsírt, ízfokozót, lehetıleg 
E631–est és E627–est, nátrium glutamátot, módosított 
keményítıt, állati eredető zsírt, élesztıport, szárított tyúkhúst 
és E 150–es színezéket. 

– MAGGI Szárnyas krémleves lesz brokkolival! Hurrá! 
– S utána? 
– Utána pediglen búzalisztet paradicsomsőrítménnyel, 

sajttal, ananásszal, vízzel, növényi olajjal, nátrium nitrittel 
tartósított fıtt sonkával, búzakeményítıvel, cukorral, sóval, 
élesztıvel és jóféle acetilezett–dikeményítı, adipáttal. 

– Hawai! 
– Bizony, bizony, gyerekek, Haway pizza lesz Dr. Oetker 

módra. 
– Az a kedvencünk. 
– S a tévéhez pedig, mit kaptok, na mit? 
– Csak nem burgonyát, növényi olajat, sót, hagymaport, 

autolizált élesztıport, tejszínport, dextrózt, sajtport, nátrium–
glutamátot, dinátrium–5–ribonukleotidokat és tapadásgátlót, 
vagyis szilícium–dioxidot? 

– De bizony, gyereket, úgy van, chips–et. Lay s” új-
hagymás chips–et. 

– S mi lesz a vacsora? 
– Vacsorára a két nagy gyerek eszik aszpartánnal, 

fenilalaninnal, K–aceszulfámmal, zselatinnal, hidroxi–propillal 
javított yoghurtot, amelyben kálciumfoszfáttal, vízzel és 
cukorral fölhízlalt egyszer már kipréselt gyümölcshúsváz–
darabkák vannak… 

– Én is kérek ıszibarackos light yoghurtot! Én is! Én is! 
– Ne kiabálj Lajoska. Te Lajoska mást kapsz ma este. Na 

nézd, már itt is van egy kis kóstoló…húspép, víz, 
zsemlemorzsa, zsiradék, liszt, panírlé, szójagranulátum, 
szójakoncentrátum, keményítı, főszerek, és karamell 
ammóniás színezék, egyszóval Kot–kot baromfi fasírt… Ezt 
szegény apád is, hogy imádta… Hopp, kinyitja száját a kis 
Lajcsika… Na… Hopp… Kinyitja száját! Nem azt, a másikat!” 

Rendben van, most nem tudtuk meg, hogy miért nincs 
lencse íze a lencsének, de ígérem, legközelebb utánanézek 
e hiányosságának is, hiszen már itt van a kezemben „A 
magyar mezıgazdaság elemforgalma 1901 és 2003 között ” 
címő szakkönyv forrásmunkának.  

 
LEVELESLÁDA 
BALOGH LÁSZLÓ 

GONDOLATOK 
BULÁNYI GYÖRGY: "TEMETKEZÉSI VÁLLALAT" C. 

ÍRÁSA KAPCSÁN 
 

Drága Gyurka Bácsi! 
Azon a januári szombat délutánon azzal a szándékkal 

mentem Hozzád, hogy megöleljelek, születésnapod 
alkalmából és kifejezzem a szeretetemet, érted való 
aggódásomat, a Jóisten áldását kívánjam a számodra. Nem 
udvariassági protokoll látogatás volt, inkább a tanítvány, a 
fiatalabb barát gesztusa. Sok minden van egy ilyen 
látogatásban. Pl. annak kifejezése, hogy családom, 
közösségeim tagjaival együtt szeretünk, tisztelünk Téged, 
hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy - közvetlenül vagy 
közvetve - a tanítványaid lehettünk, és az is, hogy a 
medencetörésed óta az esti imáimban Érted és a babáját 
váró lányomért fohászkodok. Szemérmes férfiember nem 
mondja ki ezeket, nem ömleng. Benne kell legyen egy 
kézfogásban, ölelésben, néhány keresetlen szóban. 

Nos, a látogatás messze nem úgy sikerült, ahogy 
terveztem. Röviden összefoglalva kaptam egy letolást s 
leforrázva kulloghattam haza. A leforrázás ezzel nem ért 
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véget, folytatódott a februári Koinónia címoldalán. A so-
raidból csak az nem ismer fel engem, aki nem akar, vagy 
sosem hallott felılem. Ezen túltettem magam, ha utólag 
úgy gondolnád, illene errıl engem is megkérdezni, ezen-
nel vállalom a nyilvánosságot. 

Elsı gondolatom a cikket olvasva: „Ez a pellengére 
állítás így megalázó, megszégyenítı.” 

Miért pont engem ért a "megtiszteltetés", amikor a 
Bokor közösségvezetıinek kilencven százaléka hasonló 
cipıben jár? Azaz nem halásznak új embereket. Vagy 
annyira szeret engem Gyurka bácsi, hogy velem kap-
csolatban meri így elengedni magát? A feleségem is 
velem szokott csúnyán bánni, veszekedni. Másokkal 
kedves, aranyos és persze mi is hamar kibékülünk, sze-
retjük egymást, de a mőködésünkbe beletartoznak a 
keserő percek is. Maradok ennél a magyarázatnál. Ha 
tévednék, javíts ki. Nem próbálok védekezni, részletekbe 
belemenni, hogy esetemben az „emberemlékezet óta” 
két év sincsen, a lényeg valóban igaz, a közösségeink 
nem gyarapodnak, vagy nem eléggé. 

Értem én az elégedetlenségedet. Nem úgy fejlıdött a 
Bokor, ahogyan megálmodtad, sıt mintha visszafejlıdne. 
A gyermekeid nem váltották be a hozzájuk főzött remé-
nyeket. Ismerıs érzés, magam is számtalanszor átélem, 
mikor a vér szerinti gyerekeim nem az általam legjobb-
nak ismert értékrend szerint alakítják az életüket.  

Kérlek, bocsáss meg nekem! És úgy hiszem, bocsá-
natot kérhetek sok-sok Bokorbeli, vagy már a Bokorból 
elment testvérem nevében is. Kérlek, bocsáss meg nekik 
is! Kérlek, bocsáss meg Magadnak is! Ez nagyon fontos! 
Bár úgy érzed, minden Tıled telhetıt megtettél, sıt még 
ma is dolgozol, mégsem forgattuk meg a világot. Hitem 
szerint a Jóisten Veled és velünk is megértı lesz. 

Mikor a magam gyerekei miatt elégedetlenkedek, 
újra és újra eltöprengek, mit rontottam el, mit kellett volna 
másként csinálnom, mit tanácsoljak a mai kisgyereke-
seknek, esetleg a sajátjaimnak. Benned nem merülnek 
fel ilyen kérdések? Nagyon hasznos lenne arról olvasni, 
Te hogyan látod, mit kellett volna másként csinálj, mit 
rontottál el. Hátha tanulhatunk, okulhatunk belıle. Vagy 
korábban írtál is róla, csak én nem olvastam? Elsısorban 
a múlt tanulságai érdekelnek.  
Régebben elıfordult, annyira kétségbe estem a gyere-
keim életvezetése miatt, hogy fontolgattam, kivonulok a 
világból, el egy lepratelepre, hátha ott többet használok. 
Ma egyre többször vagyok rájuk büszke, amikor észle-
lem, hogy morálisan is kiemelkednek a környezetükbıl, 
vagy amikor látom, milyen szépen válnak anyukává, 
feleséggé és pár nappal az elsı baba születése után 
tervezgetik a következıt. Talán van igazság abban a 
képben, amit nemrég hallottam, hogy a rideg, kemény, 
halottnak gondolt akácfa ágából a Jóisten tavaszi napsu-
garaira mézet adó virágok sarjadnak. 

Az írásodat így fejezed be: „Érkezik-e olvasói levél? 
Ha nem érkezik, menthetetlenek vagyunk.” 

Ha érkezik, megsértıdünk. – vágta rá egy közösségi 
testvérem. 

İszintén bízva, hogy nem ez a reakció következik 
be, szeretettel ölel:  

egy „temetkezési vállalkozó” 
*** 

Kedves Gyurka ! 
Temetkezési Vállalatról írt írásod annyira felkeltette a 

figyelmemet, hogy válaszra kényszerít. 
Elıször is örülök ön- és bokorbeli iróniádnak, hiszen ez 
fiatalon tartja az elmét. Jót kuncogtam én is rajta. 
Csakhogy az én gondolkozásom szerint nem temetkezés 

van, hanem állandó mozgás, változás és következetes 
átalakulás.  

A Bokor is átalakulásban él, mely számokban nem 
kifejezhetı. Minıségi változás szükséges. Ha nem tudunk 
elengedni, nyitni és az adást kapássá is alakítani, nem 
temetünk, csak gátoljuk a fejlıdést. Kapás alatt értem, ha 
engedjük Istent bennünk megszólalni, hogy İ is tudjon adni, 
azaz mi megtanuljunk Tıle kapni. Ezt Musza Nelli írása jól 
kifejezi. Ajánlom mindenkinek figyelmes olvasásra. (Lásd 
még: Koinónia, XVII. évfolyam 2. szám 2010. február, 1652. 
oldal) Szeretettel: Szabó Márta 

*** 
Kedves Gyurka bácsi! 
Olvastam a legutóbbi Koinónia vezércikkét, miszerint 

„Temetkezési vállalatnak” keresztelted át a Bokrot. Próbálom 
megérteni indulatodat és átérezni csalódottságodat, hogy 
nem úgy mennek a dolgok, ahogy Te megálmodtad, de 
mégis dühös lettem. 

Arra gondoltam, hogy az általad sokat bírált Pál apostol 
volt olyan bölcs és tudta, hogy a különbözı testrészek 
különbözı dolgokra valók, mint ahogy a különbözı adottságú 
testvérek is különbözı feladatok elvégzésére képesek. Van, 
aki gyerekeket szül és nevel, van, aki feltalál dolgokat, van, 
aki megvalósítja a találmányt és így tovább.... 
Pszichológusok egész sora hívja fel a figyelmet arra, hogy 
korunk népbetegsége a depresszió, a teljesítmény centrikus, 
egymásban versenytársat látó és szüntelen összehasonlító 
társadalom terméke! Ismerek olyan Bokor tagokat (nagy 
nevő családok gyermekeit) akik azért maradtak el a 
közösségüktıl, mert állandóan olyan elvárásokkal találták 
szemben magukat, amiket ık nem éreztek sajátjuknak (fél 
tucat gyerek, stb.). 

El tudnám mondani, hogy alakult úgy, hogy nem 
győjtöttünk 12 embert CSOPORTBA! magunk köré, CSAK 6 
gyereket szültem és nevelünk, de most nem teszem. 

Elég annyi, hogy sikerült eljutnom odáig, hogy ez ma már 
nem okoz lelkiismeret furdalást (még az írásod hatására 
sem), teszem a dolgom és a küldetésemre vonatkozó 
Útmutatást belülrıl várom és meg sem próbálom hozzád 
mérni teljesítményem. 

Nagyon kistestvéri szeretettel: Györgyéktıl a Gabi. 
*** 

Kedves Nelli! 
Köszönöm karácsonyi elmélkedéseidet, melyeket Szabó 

Márti juttatott el hozzám. 
Olvasva ıket ismét elıjött bennem az a kérdés, ami 

mindig is elıjön: szabad-e ezekrıl beszélni? Vagy csak 
egyszerően élni kell ezzel és a szavak nélküli, vagy az éppen 
szükséges mértékő megnyilvánulás minısége majd közvetíti, 
amit a szavak képtelenek, vagy amit éppen eltorzítanak. 

Talán szükséges beszélni, de valami nagyon éber fi-
gyelemmel arra, amit a beszéd vált ki másokban, akik erre 
talán fogékonyak. Arra figyelni, ami eltorzítja – akár a saját 
hangom minıségében bekövetkezı változás, akár egy 
negatív érzelem bezavarása vagy egy nem megfelelı 
gesztus. Tényleg olyan ez a megnyilvánulás, mint egy tánc, 
de egy olyan tánc, ami improvizált, vagy belsı zenére táncol. 
Az éppen akkor felhangzó zenére. 

És akkor ott az írás, ami egy még nehezebb mőfaj. Az 
elme elemezni kezdi azt, amit a szerzı megpróbált eldadogni 
arról, ami kifejezhetetlen. 

Ezért mondtam egy barátomnak, aki a rókák fényké-
pezésérıl kérdezett: errıl lehet beszélni, sıt doktori disz-
szertációt is írni, de annak semmi köze egy élı rókához és 
egy élı fényképészhez. Gyere be velem az erdıbe, ott majd 
magad megtudod mi is az. 
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Alig akad erre vállalkozó, de azért van. Szerencsére. 

És talán elég is. Már a rókák miatt is. Nem tudom. 
Mellékelek egy írást, mely egy kortárs keresıé. Talán 

ı is ezekrıl a „dolgokról” próbált beszélni. 
Halott vagyok, mert hiányzik belılem a vágy; 
Híján vagyok a vágynak, mert azt hiszem, van vala-

mim; 
Hiszem, hogy van valamim, mert nem próbáltam még 

adni. 
Ha próbálsz adni, látod, hogy semmid sincs; 
Látván, hogy semmid sincs, megpróbálsz magadból 

adni; 
S próbálva magadból adni, látod, hogy semmi vagy; 
Látván, hogy semmi vagy, vágysz valamivé válni; 
S a vágyban, hogy válj valamivé, elkezdesz élni. 
René Daumal 
Testvéri szeretettel: Farkas István 

 
MUSZA KORNÉLIA 

SOSEM HAL MEG SZÍVÜNKBEN A 
DAL 

 
Csoda hely a szívünk közepe.  
A mennyei zene, az isteni dallam és minden hozzá-

igazított szó forrása. 
A mennyei zene az örök – idıtlen- forrás csobogása 

bennünk. Az a „hely” bennünk, ahol a búvópatak áttöri a 
sziklát és üde, életadó, élethordozó és új élet lehetısé-
geit kínáló üde tisztaságával megnyilvánul, nyilvánva-
lóvá, átéltté válik bennünk. Az a „hely”, ahol az anyag a 
kemény és átláthatatlan anyag sötétségében egészen 
átlényegül, megmutatja nekünk másik arcát, a tiszta, 
fényben úszó, ragyogót. A látszólag élettelen a kifogy-
hatatlan életet. 

A szívünk közepe az ébredés, a minıségében új 
megnyilvánulás, megjelenés helye. Ahol ez a mennyei 
melódia hallhatóvá kezd válni a világban, ott csodadol-
gok kezdenek történni. Kizöldülnek a rétek, virágba borul 
a táj, apró élılények, majd halak kezdenek új életet 
benne és a föld madarai, vadjai boldog örömmel vetik 
bele magukat, hogy igyanak, hogy felfrissüljenek, meg-
mosakodjanak és hancúrozzanak. Hamarosan megjele-
nik a gyerekzsivaly is, pancsolástól és kacagástól válik 
még napsugarasabbá a hely. 

Az élet számtalan formában mutatja meg magát, nyer 
megittasulva minıségében nagyszerőbb lehetıségeket 
általa. 

A szívünk közepe, a mi középpontunk, az Isten lakó-
helye. Bennünk az örök forrás, a szakadatlan újjászüle-
tés. Talán nem vagyunk ennek tudatában. Vagy ritkán jut 
eszünkbe és akkor sem igazán tudunk mit kezdeni vele. 
Nikodémussal együtt értetlenkedünk Jézus kijelentésén: 
„Aki nem születik újjá vízbıl és Szentlélekbıl, nem mehet 
be a Mennyek Országába.” Legföljebb ilyen dolgok jut-
nak az eszünkbe abból, amit tanítottak nekünk, hogy 
jobban oda kell figyelnem Jézus tanítására, olvasnom 
kell a szentírást, vagy többet kell imádkoznom. Lehet, 
hogy újra és újra visszatérek ezekhez a lelkiismeret vizs-
gáló szempontokhoz, talán százszor, ezerszer is. És ez 
nem baj. Csak nem elég. Férfiarcú egyházunk útmutatá-
sai fontosak. De a „kell”-bıl cselekvés még tekintélyelvő, 
külsı tekintély miatti, az értelem megértése a szív nyi-
tása nélkül csak gyenge foltozgatása az életünknek. Ha 
nem tanulja meg a világ az elengedni tudást, a befelé 
való nyitás, a megnyílás nıi aspektusát, az Isten benne 
lévı csodája nem válik megtapasztalhatóvá, az idıben, a 

jelen pillanatban élhetıvé, jelenlevıvé, nyilvánvalóvá a 
számára. És az Isten új dalai nem tudnak felcsendülni az 
ajkainkon. 

A karácsony a születés ünnepe. Az Isten, az Isten Or-
szága emberben való tudatosodásának és Jézus sze-
mélyében a Földön a mi kultúrkörünkben elsıként meg-
jelenésének ünnepe. Dimenziótágulás ez feltétlenül. Az 
idıtlen élet tudatosodása, betörése az idıbe, az ellentétek, a 
kettısség világának viszálykodásai, szőkösségei, látszólagos 
ellentmondásai, sötétségei eltőnésének, harmóniába 
simulásának, az egységnek, az Egynek az ünnepe. 

A katolikus misztikus Angelus Silesius (könyve: A meg 
nem ismert felhıje), a nagy katolikus misztikus azt mondja: 
„Ha Krisztus ezerszer megszületett volna Betlehemben, de 
benned nem, örökre elvesztél volna.” Krisztus, a Szabadító. 
Vakságainkból, bénaságainkból, megkötözöttségeinkbıl, 
nyomorúságainból. Hogy visszaadja magát az embernek. 
Minıségében más életminıségben, életteliségben, örömben, 
békességben, hatóképességben. 

És Eckhart Mester hozzáteszi: „Mit segítene rajtam, ha 
Jézus Istenbıl született volna, én azonban nem?” 

Tudomásul kell vennünk, ugyanannak az Istennek fiai, 
lányai vagyunk mindannyian. Ha ennek nem vagyunk a 
tudatában, annak külsı és belsı okai, hátráltatói is lehetnek, 
amelyek felszámolandók. Feltétlenül azzal kell kezdeni, ami 
rajtunk múlik. A befelé figyelés, az Isten csendjének, utat 
találásának hozzánk feltétlenül meg kell teremtenünk 
magunkban a feltételeit. Különben csak magunkat ismételjük, 
és semmiféle születését, kitágulását az isteni létnek nem 
élhetjük át. És ami még rosszabb, Istent magát fosztjuk meg 
az új életet teremteni, bennünket, világot örömbe, 
gazdagabb, tágasabb, egészségesebb létbe segíteni akaró 
vágya teljesülésétıl. A karácsony millió jelképet hordoz. A 
Betlehem áldott mondandóját a mai ember nyelvén jó volna 
érteni.  

Megígérem nektek, hogy neki állok a munkának. Sze-
retném, ha az Istennek nem kellene hallgatásom miatt tovább 
szenvednie. Addig is fogadjátok szeretettel ezt a hebegı-
habogó irományt tılem, remélem esetlensége ellenére a jó 
Isten vágya, üzenete talán mégis átsejlik belıle egy kicsit a 
számotokra. 

 
BULÁNYI GYÖRGY 
RÉSZLET AZ ISTENKÉP VONATKOZÁSI 

PONTJAIBÓL... 
 

b) "Átkódolás" 
A három vonatkozási pont mindegyikének neve van. `Az 

Elsıé: Atya. E név Jézus számára a kultúrtörténeti és 
szövetségtörténeti elızmények folytán adva volt. Más népek 
is szólították Atyának az Istent, a választott nép számára 
pedig bejárt gondolatpálya volt ez a megnevezés: "egy 
Atyánk van csak, az Isten". (Jn 8,41) Épít is reá Jézus, aki 
nemcsak így emlegeti az Elsıt: "Atyám", hanem annyiszor 
így is: "Atyátok, Atyád, Atyánk". `A Második fiúgyermekként 
kezdte meg emberi életét, és `férfiként lépett nyilvánosság 
elé. A különbözı népek istenkeresése megformálta az Isten 
mint atya mellett az Isten mint fiú (Kronosz és Zeusz, 
Saturnus és Jupiter) és az Isten mint feleség és anya (Héra, 
Júnó) képét. Az Ószövetségben gyökerezı kultúrtörténeti 
elızmények következtében a Második a választott nép 
körében csak férfiként megtestesülve végezhette el 
küldetését. Anyaként, vagy feleségként való megtestesülés e 
kultúrtörténeti elızmények következtében szóba sem 
jöhetett.  
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Tekintve a megtestesülésre kiválasztott hely és idı 

patriarkális kultúrkör jellegét, egy ily (feleségként, anya-
ként) megtestesülés rendkívüli akadályokat görgetett 
volna küldetése elé. `Adott volt tehát e két mozzanat: az 
Isten mint Atya és a férfiként megtestesülés kizárólagos 
alkalmassága._ E két adott pont után a megtestesült 
Isten, mint az Atyától különbözı személy, mi más nevet 
adhatott volna magának, mint a Fiú-nevet? Bármely 
egyéb megjelölés (öccs, barát, stb.) sokkal kevésbé lett 
volna alkalmas annak a bensıséges kapcsolatnak a 
hordozására, amelyet Jézus megrajzolt az Atya és Ön-
maga kölcsönviszonyáról. Az emberi tudat és az ezt 
kifejezésre juttató nyelv (egy "atya" és egy "férfi" adott 
volta esetén) nem ismer más olyan személyi kapcsolatot, 
amely alkalmasabban tudná hordozni azt a viszonyt, 
amely az Elsıt és a Másodikat egymáshoz főzi. 

Természetesen felmerül az Isten titkait tisztelı em-
berben a kérdés, `nem megengedhetetlen-e a fenti fejte-
getés, amely végsı soron relativizálja az "Atya" és a 
"Fiú" nevek Isten mivoltát és életét bemutató értékét. 
Hiszen a fenti fejtegetés lényegében azt mondja el, hogy 
ezek az elnevezések csak legalkalmasabb elnevezések 
az adott körülményekre való tekintettel, de nem tükrözik 
pontosan azt a valóságot, amit jelölnek. Nem olyan az 
értékük tehát, mint pl. az "asztal" szónak, amelyet kiejtve 
tudatunkba ugrik pontos és a valóságnak megfelelı képe 
egy tudaton kívüli valóságnak; annak, amit éppen asztal-
nak mondunk. 

Úgy gondoljuk, hogy a fenti fejtegetés megenged-
hetı. Megengedhetı, mert `e nevek "analóg"-jellegőek 
lehetnek csupán._ Az Isten dicsıséges Országába bele-
kerülve az ember is megszőnik biológiai értelemben fér-
finak és nınek lenni: "Akik méltók lesznek arra, hogy 
eljussanak a jövendı világba és a halálból való feltáma-
dásra, nem nısülnek és nem mennek férjhez", ill. "a 
föltámadás után ugyanis nem nısülnek s férjhez sem 
mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a menny-
ben"._ (Lk 20,35-6; Mk 12,25; Mt 22,30) 

Az Isten élete sem biológiai természető, hiszen ez a 
számunkra tapasztalatilag adott biológiai élet az anyag 
világából való; az anyagnak pedig a maga változó, idı-
beli jellegével semmi helye sincs Istenben. Gondolhatjuk 
ugyan azt, hogy az élet az anyag világában nem más, 
mint 
mása, árnya, az anyag világán belül lehetséges megva-
lósulása annak az életnek, amely az Istené. De ebben az 
esetben is a teremtetlen és a teremtett valóság közti 
mértéket nem ismerı különbségnek megfelelı különbség 
van az eredeti és a másolat között. Ha tehát úgy gon-
doljuk, hogy az élık világán belüli atyai nemzés és fiúi 
nemzıdés annak az idıtlen nemzésnek és nemzıdésnek 
(az anyag világán belül lehetséges fokú és mértékő) 
idıbeli megvalósulása, ami éppen az Elsı és Második 
(tehát e szemlélet szerint az egyetlen igazi Atya és az 
egyetlen igazi Fiú) kapcsolata - akkor is, `mit mondhat el 
errıl a számunkra megfoghatatlanról ez a két név?!_  

Ez a két szó, amelyet a kinyilatkoztató Isten a mi 
emberi szótárunkból vett, mert csak a mi szótári készle-
tünk anyagával dolgozhatik, ha közölni akar velünk va-
lamit! Azaz csak azzal dolgozhatik, ami fogalomként a mi 
korlátozott, határos tudatunkban megjelenhetik, amely 
tudatot ismét mértéket nem ismerı különbség választja 
el Istenétıl, aki tudatának kincseibıl annyit és úgy közöl-
het velünk, amennyit és ahogy tudatunk fogalmaiba, 
képeibe szavainkon keresztül be tud öltöztetni. Ha tehát 
az Elsı az egyetlen igazi Atya és a Második az egyetlen 
igazi Fiú, s Kettejük kapcsolata az egyetlen igazi atya-

ság, ill. fiúság, számunkra ez esetben is `csak legalkal-
masabb elnevezések lehetnek e szavak,_ mert hiába 
öltöztetjük bele a mi atyaság és fiúság, atya és fiú sza-
vainkba mindazt, amit a kinyilatkoztató Isten közöl a Maga 
életérıl, annak adekvát tartalma megfoghatatlan és 
elérhetetlen számunkra, amíg itt a földön járunk. Legyen 
segítségünkre itt egy analógia. Ha emberi természetemet 
megtartva valóságos békatermészetet vehetnék fel, s be 
akarnék számolni béka-társaimnak emberi tudatom 
tartalmairól, mindenekelıtt át kellene tennem emberi 
ismereteimet a békák jelzırendszerére ("szavaiba"). A békák 
jelzései azonban képtelenek az emberi tudattartalmak 
adekvát hordozására. 

Bizonyos megfelelések alapján a békák jelzései által 
közvetített tartalmakat azonosítanom kellene e tartalmakat 
képtelen mértékben transzcendáló emberi tudattartalmakkal. 
Így számolhatnék be a békáknak, mint valóságos ember és 
valóságos béka az emberi tudat tartalmairól. Nem kétséges, 
valami totaliter aliud (egészen más) volna az, amit a békák 
tudomásul vehetnének. Ilyen jellegő `transzponálás_ egy, az 
Isten tudatában levı fogalmi világtól eltérı emberi tudat fo-
galmi világára való `átkódolás - ez volt lehetséges csupán a 
Fiú számára is. 

c) "Férfi és n ı" mint istenképiség 
A kinyilatkoztatás kétségtelenné teszi, hogy `Atya és Fiú 

kapcsolata_ nem csupán az atyaságok és fiúságok 
ısmintája, hanem `ısmintája minden egyéb emberi vo-
natkozásnak is;_ családon belül és családon túl egyaránt. 
Maradjunk a családon belüli vonatkozásoknál. A fentin kívül 
még három jelentés-vonatkozás van benne: testvér és 
testvér, anya és gyermeke, férj és feleség kölcsön 
vonatkozása; elhagyva mint kettızéseket - az atya és leánya, 
anya és fia, anya és leánya, fiútestvér-fiútestvér, nıtestvér-
nıtestvér, fiútestvér-nıtestvér kölcsönvonatkozásokat. A 
testvér-testvér kölcsönvonatkozás kevésbé bensıséges, mint 
az atya-fiú; s anya-gyermek vonatkozás egyenrangú az atya-
fiú vonatkozással. Ezzel szemben `a férj-feleség vonatkozás 
a kinyilatkoztatás világában, s azon belül Jézus ajkán is 
`magasabb rendő_ vonatkozás, `mint az atya-fiú kapcsolat.  

A Teremtés könyvében olvassuk: "Alkossunk embert 
képünkre és hasonlatosságunkra... És megteremtette Isten 
az embert a maga képére; az Isten képére teremtette ıt, 
férfivá és nıvé teremtette ıket". Évát meglátva Ádám ezt 
mondja: "Ez most csont a csontomból, hús a 
húsomból...ezért az ember elhagyja apját és anyját és 
feleségéhez csatlakozik (=kapcsolódik, ragaszkodik, egyesül 
vele), és a kettı egy testté lesz"._ (Ter 1,26-7; 2,3-4) Erre a 
helyre hivatkozva mondja Jézus a következıket: "Nem 
olvastátok, hogy a Teremtı kezdetben férfivá és nıvé 
teremtette ıket és azt mondta: az ember ezért elhagyja atyját 
és anyját, feleségéhez csatlakozik és a kettı egy testben 
lesz".  

Elıbb idéz, majd hozzáteszi a magáét: "Így már nem 
ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten 
egybekötött, ember szét ne válassza". (Mt 19,4-6; Mk 10,6-9) 
Ha akarta a Teremtés könyvének szerzıje állítani, hogy 
férfivá és nıvé teremtett voltunkban mutatkozik meg, hogy 
Isten képére lettünk teremtve, ha nem akarta - nem kétséges, 
hogy a kinyilatkoztatás általában (s benne Jézus tanítása 
nem különben) `bensıségesebb képet ad férj és feleség 
kölcsönvonatkozásáról, mint bármely egyéb családon belüli 
kapcsolatról. Apát és anyát elhagy az ember, apának és 
anyának el kell bocsátania gyermekét, de férfi és nı 
egymáshoz csatlakozik, maga az Isten köti ıket össze széjjel 
nem választandó módon. Súlyosan vétkezik az Isten 
törvénye ellen, aki elbocsátja feleségét, aki elhagyja férjét.  
(folytatjuk) 


