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dem, mert tudom, hogy a történelem kohójában meg-
születő dolgokhoz képest kisiskolás kézimunka min-
den, íróasztalnál kiagyalt tervezet. Nem mi írtuk az 
evangéliumot, nem mi eszeltük ki közösségeinket. Ma-
gatartási normáinkat a hűség diktálta. Én nem akartam 
lelkigyakorlatra menni, nem akartam kisközösséget 
szervezni. Matematikus akartam lenni és nem teológus. 
Gondtalan vallási életet szerettem volna élni kemény, 
hasztalannak látszó viták helyett. Ha mindez mégis volt 
és van, és a lelkiismeretem nem vádol bűnről, akkor azt 
kell mondanom: élni fog az egyház, mert minden vál-
ságos helyzetben lesznek olyan tagjai és csoportjai, 
akik elindulnak majd azokon az utakon, amelyeken 
egyébként nem kívánnának menni. Egyszerűen azért, 
mert a szeretet nem tesz lehetővé a városból kifelé vivő 
utakat. Minden kudarc ellenére bízom abban, hogy 
hazai hivatalos egyházunk egyszer megállapítja: érte 
voltunk és nem ellene. Ha megérti, azt is tudni fogja, 
hogy a kisközösségek hálózatát élni kell hagyni. Nem 
harcolni kell ellene, hanem együttműködni vele. A 
plébánia segítse a kisközösségeket és akkor a kisközös-
ségek is tudják majd segíteni a plébániát. Tekintsük 
korunkat átmeneti, kísérleti kornak.  

Azok a struktúrák maradjanak fenn, amelyek élet-
képesebbek. Születési folyamatnak, a kisközösségek 
hálózatai létrejöttének vagyunk a tanúi. Még nem tud-
juk, mivé lesz, ami létrejött, de becsüljük a munkát és a 
hűséget, igyekezzünk megérteni és elfogadni egymást. 
Marcel Légaut-nak a nehéz helyzetekre érvényes meg-
állapításával fejezem be mondanivalómat: „Csatlako-
zom azokhoz a keresztényekhez, akik szenvednek és 
türelmetlenkednek az egyház miatt. De ezt a türelmet-
lenséget és szenvedést türelemmel és humorral kell 
elviselnünk.” 1990 
 
 
BULÁNYI GYÖRGY 

MIT IS AKART JÉZUS ISTEN OR-
SZÁGA CÍMÉN CSINÁLNI? 

 
Bevezető 

0.1 

Lehet erről írnunk - 50 éves ifjúságunkban - hat vas-
tag kötetet, s lehet harminc-negyven évvel később 
összpontosítani figyelmünket Jézus egyetlen mondatá-
ra, amelyet tanítványainak mond a Máté-féle 
Hegyibeszéd során: Ahogyan szeretnétek, hogy bánja-
nak veletek az emberek, úgy bánjatok ti is velük, mert 
ez a TÖRVÉNY ÉS A PRÓFÉTÁK (Mt 7,12); Csia 
Lajos értelmezése szerint: mert ez az, amit a törvény és 
a próféták kívánnak.  
 

0.2 

Három kérdés adódik ma számomra e Máté meg-
örökítette szöveg hallatán:  
1./ Hogyan is szeretném, hogy bánjanak velem az em-
berek?  

2./ Legalizálandó ez a törekvés valami szentnek tekintett 
hagyománnyal?  
3./ E célkitűzés megvalósításának milyen intézményi feltét-
elei vannak?  
 

0.3 

A három kérdésre történeti válaszokat igyekszem adni. 
Mit felel ezekre  

• a Jézus előtti Izrael,  
• Jézus,  
• a korai kereszténység,  
• a Konstantin utáni kereszténység,  
• a felvilágosodás és a szocializmus,  
• a Bokor a maga félszázados története alapján, s végül  
• mit tud mondani a jelen sorok írója a kapott hatszor há-

rom, összesen 18 válasz után. (Mindenekelőtt azt, hogy 
e 18 válasz egyenként két percnél nem vehet többet 
igénybe, ha el akarom mondani, amit tudok mondani a 
jelen történelmi helyzetről.) 

 
Jézus előtti Izrael 

1.1 

Az öt király pedig elmenekült, és elrejtőzött a makkédai 
barlangban... Józsue ezt mondta: gördítsetek nagy köveket 
a barlang szájára, és rendeljetek oda embereket, hogy őriz-
zék őket. Ti pedig... üldözzétek ellenségeiteket... mert keze-
tekbe adta őket Istenetek, az Úr... Majd Józsue ezt mondta: 
Nyissátok ki a barlang száját, és hozzátok ide az öt királyt. 
Tegyétek lábatokat ezeknek a királyoknak a nyakára... Azu-
tán levágta őket Józsue, és felakasztotta őket öt fára. Ott 
maradtak egészen estig. Naplementekor bedobták őket a 
barlangba, s nagy köveket raktak a barlang szájára. Ott 
vannak ezek még ma is (Józsue 10, 16-27) A szerző számá-
ra nyilvánvaló, hogy Józsue nem óhajtott a kánaáni kirá-
lyokkal úgy bánni, ahogyan azok kívánták volna, hogy 
bánjanak velük.  
 

1.2 

Fölkerekedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. 
A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt... A Jordán 
medre pedig tele volt. Egyszerre csak megállt a felülről 
lefelé folyó víz, gátként feltornyosult. A Sós-tenger felé 
lefolyó víz pedig tejesen különvált. Így kelt át a nép Jerikó-
val szemben. (Józsue 3,14-16). A szerző számára nyilván-
való, hogy Isten Izraelt pivilegizálása (és Izrael Istent kisa-
játítása) az a százszor szent hagyomány, amely szentesíti 
honfoglalási harcaikat. Nincs ebben semmi különös: Athén 
ugyanígy volt Pallas Athénével, csak nem ették olyan for-
rón a levest, illetve a hadi dicsőség helyett inkább filozófu-
sok és drámaírók születtek körükben. Szókratészt természe-
tesen ők is halálra ítélték.  
 

1.3 

Az Úr szövetségládáját vivő papok ott álltak szilárdan a 
Jordán száraz medrében. Egész Izrael átkelt, és mindaddig 
száraz volt a meder... (Józsue 3,17). A szerző számára két-
ségtelen, hogy az uralkodó és harcoló Józsue egyértelműen 
legtöbbre becsült támogatói, szövetségesei a papok, akik a 
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maguk részéről a szövetségláda cipelésével veszik ki 
részüket abból, hogy a kánaáni öt királyok az őket 
megillető helyre kerüljenek. Nincs ez másképpen a 
Niebelungenliedben s a Zalán futásában sem. A trón és 
oltár szövetségével indul és folytatódik a történelem 
mind a mai napig. 
 

Jézus 
2.1 

Következetesen, kompromisszum nélkül vallotta a 
reciprocitás elvét: ahogyan magadnak, ugyanúgy a 
másiknak. Fordítsuk le ezt terminust? Mondjuk kölcsö-
nösségnek? Nem fejezi ki az elv lényegét. Inkább ezt 
mondja: nem vagy kivételezett! A tanítványoknak 
mosniok kell egymás lábát. Az Ország munkásai közül 
senki sem kaphat többet, mint a többi: csak egy dénárt. 
Nincs mese: a kardnak akkor is a hüvelyben van a he-
lye, ha magának Jézusnak, az Ország királyának, életét 
menthetné meg az a kard. Istennek mindegyik gyereke 
drága. Senkit sem lehet a sutba küldeni. Mindenki ki-
rály a szívében, bár istállóban szült meg az anyám – 
mondomszabadon Gellért Oszkár után. 
 

2.2 

Jézus is legitimál, igazol, hátvédet keres magának és 
talál: ez a törvény és a próféták, egy ióta nem veszhet 
el a törvényből, nem jöttem felbontani, hanem betelje-
síteni (Mt 7,12; 5,17-18). De ez a legitimálás nem azo-
nos a zsidók részéről történő legitimációval, mert Jézus 
számára ez a törvény és a próféták csak levezetett és 
nem abszolút tekintély: mondatott a régieknek én pedig 
mondom nektek (Mt 5,21), és ami pedig őt illeti, az az 
én kenyerem, hogy tegyem annak az akaratát, aki kül-
dött engem, a mennyei Atya (Jn 4,34; 6,40). Ezzel föli-
be emeli magát minden tekintélynek. De ezzel nem 
adományoz kiváltságot magának: mindenki számára 
lehetővé teszi ezt, mint az emberi természet egyetemes 
velejáróját: Miért nem ítélitek ti magatok, hogy mi az 
istennektetsző (Lk 12,57).  
 

2.3 

Ami pedig az Isten Országának intézményét illeti, 
nincsenek benne kiváltságos személyek és rétegek: 
papokról egyáltalában nem beszél. Tanítványokat tobo-
roz, akiknek az a dolguk, hogy mindenkit tanítványok-
ká formáljanak. Mintha a tanítványok azonosak lenné-
nek a Tizenkettővel, akik reggeltől estig és estétől reg-
geli együtt vannak Jézussal, tanulják tőle az országtant, 
s kapják tőle a megbízatást a kézrátételes gyógyításra, s 
annak a bejelentésére, hogy az Ország közel van. Csak 
ennyi a dolguk, s ezért közösségi ellátásban részesül-
nek. Semmiben sincsen hiányuk (Lk 22,35). Az otthon 
hagyott személyekért, házért földért jutalmat kapnak; 
ebben a világban százannyi testvért, nővért, földet, 
házat  mindezt üldözésekkel együtt kapják, a jövendő 
világban pedig örök életet (Mk 10,17-31), 
 

A korai keresztények 
3.1 

Biztos róluk, hogy tudták: oda kell adni az életüket, és 
senkitől sem vehetik azt el - a vértanúk egyháza voltak és 
annak, hogy Nem harcolhatunk! Biztos róluk, hogy tudták: 
mindannyian testvérek - a gazdag a szegénynek, a rabszol-
gatartó a rabszolgának. Ha valaki erről megfeledkezett, 
akkor sikítottak; ilyen sikítás Jakab levele is, sőt az 1Kor is: 
az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik (11,21). De 
biztosan nem tudták, hogy nem szabad gazdagoknak 
lenniök; azaz azt hitték, hogy gazdagnak lenni azért szabad: 
nyugodtan voltak rabszolgatartók is, s a második század 
végén Alexandriai Szent Kelemen megírja menlevelét a 
gazdagok számára: Tis ploutos sódzómenos? (Melyik gaz-
dag üdvözül?) Bizonytalanok voltak abban, hogy Isten tud-
e üdvözíteni bennünket erkölcsi teljesítményeink alapján, 
vagy okvetlenül kell hozzá a keresztség is, és abban is, 
hogy vajon a keresztség önmagában nem elég-e az üdvös-
séghez. E bizonytalankodásukkal elbizonytalanodtak a 
személyt nem válogató Istenben és annak országában. Nem 
akarják érteni a keresztényeket körülvevő pogány világ 
őket üldöző értetlenségét. Tertullianus álmodozik egy derék 
római császárról, aki majd megbecsüli a keresztényeket, s a 
negyedik század eleji keresztények térden állva imádkoztak 
a konstantini fordulatért  pontosabb információk hiányában 
egyelőre Kamarás István szíves magán közlése alapján. 
 

3.2 

Ami a legitimációt illeti? Ábrahám, Mózes és Jézus Is-
ten, ill. Jézus, a Szentháromság második személye tanúsko-
dik mellettük. Ami pedig a zsinagógát illeti, az nem legiti-
málja a keresztényeket: a zsinagóga elveti őket, ők pedig a 
zsinagógát. Jusztinosznál megjelenik az egész keresztény 
gondolatvilág filozófiai igazolásának az igénye és kísérlete: 
az, hogy a merő ész, ill. a lelkiismeret szavát követik, 
ahogy csírájában Pálnál is megtaláltuk ezt (a Róm. 2. feje-
zetében). 
 

3.3 

Kísérője van Péternek is (a felesége meg Márk), Pálnak 
is (nem is kevés: Timóteus, Titus, Lukács, stb.). Minden 
bizonnyal az utánuk következő vándortanítóknak is, de 
Tizenkettővé senki sem formálta kísérőit, bár ha kísérték 
őket, alighanem közös volt a feladat s az ellátás is - ki kato-
náskodik a maga zsoldján? (1Kor 9,7); s ennyiben követ-
hették a jézusi mintát De csak az evangéliumokban s né-
hányszor az Ap. Csel-ben fordul elő a tanítvány szó. Az 
ország szó is eltűnőben. Az utóbbit leváltó egyház funkcio-
náriusait jelölő apostol, tanító stb szavak közül kiemelkedik 
a presbytér és az episkopos (a pap és a püspök) amelyek az 
egyház társadalmának választott és a nép által elmozdítható 
vezetőit jelölik. 
 

A Konstantin császár utáni keresztények 
4.1 

Az eretnekeknek nincs joguk az élethez. Az ariánusok 
körében meg kell halniok a katolikusoknak-ortodoxoknak, 
emezek körében pedig az ariánusoknak. Idők folyamán 
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eretnekeknek bizonyulnak az albiak, a bogumilek, majd 
Hutter Jakab testvérei. Másfelől pedig a mórok, a zsi-
dók, a boszorkányok, az amerikai bennszülöttek s a 
vallásháborúk legyilkoltjai. A filozófusok közül 
Giordano Bruno. Problematikus, hogy jogosult-e az 
első három századról mint a vértanúk koráról beszélni. 
Ha ugyanis az utána következő durván másfél ezer 
évben (a felvilágosodás koráig) több embert gyilkol-
tunk le, mint amennyit legyilkoltak az első három szá-
zadban a keresztények közül  s úgy tetszik, számuk 
nagyon sokszorosan meghaladja az első három század 
vértanúinak a számát , akkor illenék sürgősen módosí-
tani a korábbi korszaknevet! Erre: amikor még a ke-
resztényeket gyilkolták, s nem indult be az igazi nagy 
üzem: a keresztények által elkövetett gyilkosságoké. 

A mindezeket a gyilkosságokat levezénylő hatalom 
nem az ördögé vagy a Sátáné, hanem az Isten kegyel-
méből való királyoké, akiknek társadalmi rendjében a 
főpapok foglalják az első helyet, a főurak a másodikat. 
Ők a társadalom leggazdagabbjai. Az 1514-ben levert 
magyar parasztlázadás mutatja, hogy a jobbágyok tehe-
tetlenek papjaik és uraik velük bánási módjával szem-
ben, amelyet nem a jézusi reciprocitás határoz meg. 
Csak a véres forradalmi erőszakban lehet reményük. 
Az egyház rendre mindenütt az utolsó pillanatig ra-
gaszkodik a feudális elnyomás eszközéhez: a nagybir-
tokhoz. Kerkai Jenőnek még 1940-ben is ezt mondják  
jó palócul  az egri aulában: egy hántot sem! A vörös 
hadsereg intézte el a feudális rend e végmaradványát 
1945-ben. E másfél ezer esztendőnek nem volt már 
szüksége Alexandriai Sz. Kelelemen megnyugtatására 
sem. Csak az istentelenek: a felvilágosultak s a szocia-
listák nyugtalanították a kedélyeket azzal, hogy a ma-
gántulajdon  lopás. Az ő műveiket olvasni azonban 
kiközösítéssel járt. 
 

4.2 

A legitimációért nem mentünk olyan messzire, mint 
elődeink. E rendnek legitimálója Isten és Jézus Krisztus 
akaratából a kereszténység legfőbb papja, a római püs-
pök. Tévedhetetlenül tudja az igazat és a helyeset: a hit 
és erkölcs dolgában tévedhetetlen. Aki ezt kétségbe 
vonja, az - eretnek. Amíg lehetőségünk volt rá, a két-
ségbe vonókat legyilkoltuk. Ma csak nem kaphatnak 
katolikus katedrát, mint Hans Küng Tübingenben. 
 

4.3 

Az egyház két osztályból álló társadalommá lett. A 
parancsolók és tanítók egyfelől, az engedelmeskedők és 
ament-mondó tanulók másfelől. E második csoport 
alkotja az egyház 999 ezreléket. Az első adja az egy 
ezreléket.. A 999 ezreléknek nincs joga-módja bele-
szólni az egyház életébe, még abba sem, hogy kik al-
kossák az egy ezreléket. Nincs választó joga, se nyílt, 
se titkos. Engedelmeskedésre teremtette őt az isten. De 
még az egy ezreléket is arra teremtette. Mert a pápa 
mondja meg, hogy ki legyen a püspök, s a püspök 
mondja meg, hogy ki legyen a pap. S nincs helye a 
fellebbezésnek. Ha a papnak baja van a püspökével, 

fellebbezhet, de a pápa mindig a püspöknek ad igazat. Ha a 
püspöknek baja van a pápájával, fellebbezhet a pápához. A 
pápát választják. Az általa, a pápa által kijelölt személyek. 
Az egyháznak sikerült létrehoznia a világtörténelem legola-
jozottabban mozgó diktatúráját. A világi, a tényleges hata-
lom messzemenően támogatja ezt az egyházat, amíg az 
egyház is támogatja őt. De ebben nincs fennakadás. Hitler 
vagy Sztálin majdani személye sem jelenthet tartós aka-
dályt. 
 

A felvilágosodás és a szocializmus kora 
5.1 

A történelmet az Isten írja. Az ember által, akinek a 
természetébe rakta a kinyilatkoztatást: a programot, hogy 
az ember merre menjen. A program: a reciprocitás. Ha az 
emberiség s azon belül az egyház következetesen szembe-
kerül Isten programjával, a reciprocitással, akkor az ember 
e beprogramozottsága erejében fellázad az egyház ellen. Ez 
történt meg a felvilágosodásban. Ha az Isten nevét a zászla-
jukon hordozók e program ellen dolgoznak, akkor az Ész 
istennő nevében le kell rángatni kötéllel a Szűzanya szobrát 
a párizsi Notre Dame-ban. A jézusi reciprocitás francia 
forradalmi megfogalmazása: szabadság, egyenlőség, testvé-
riség. A forradalmárok követik uraik példáját, akik nem 
bántak velük úgy, ahogy maguknak kívánták. A mondott 
jézusi jelszavak ellenére nincs szabadság, nincs egyenlőség, 
és folyik a vér: Les dieux ont soif, Az istenek szomjaznak - 
mondja Anatole France a forradalomról írt regényének 
címe. A következő évtizedek szocializmusa meg is mondja 
a sikertelenség okát: az ember eredeti egyenlőségét azonnal 
megszünteti a pénz. A jénai Marx 1848-ban bejelenti, hogy 
egy világforradalomnak köztulajdonba kell venni a terme-
lőeszközöket. Az egyház hangoztatja az ember jogát a ma-
gántulajdonhoz, mint szabadságának biztosítékát, s a közeli 
porosz birtokos junkerek meg csak röhögnek. A röhögés 
ellenére Marx ifjú tanítványa 70 éven belül megcsinálja 
nem ugyan a világforradalmat, de szomszédságunkban, az 
oroszoknál, a szovjet forradalmat. Csakhogy a reciprocitást 
hiába rendelik el törvényben, hatvan millió ember legyilko-
lása árán sem sikerül az orosz birodalom népeit átnevelni 
rá. De Vörös Hadsereget lehet csinálni, s az elhozza az ungi 
Csap alá, keskenyített sínekre rakva az eszmét, s három 
másodpercre földhöz jut magyar földön, aki ezer évig csak 
jobbágy volt. 
 

5.2 

Legitimálja magát az ész és tudomány nevében. Téved-
hetetlen a Párt is, akárcsak az egyház: a tudomány nevében 
állítja, hogy nincs Isten. S ebből következően a hamis legi-
timálással rendelkező egyházat lehető gyors halálra ítéli. 
 

5.3 

Az egyház felméri, hogy a munkásosztályt elveszítette. 
Ezért megfogalmazza az Actio Catholica, a katolikus akció 
gondolatát, melynek értelmében a világi híveknek is 
apostolkodniok kell, nemcsak az egy ezreléknek. Tegyék 
ezt a világban: lakóhelyükön, munkahelyükön, szakszerve-
zetben, pártban; mindenütt képviselniök kell az egyház: 
értsd az egy ezreléknyi osztály, a hierarchia, tanítását. 
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Jacques Maritain Humanisme Intégral-ja a 30-as évek-
ben, Barankovics István Keresztény Néppártja a 40-es 
években, s a zsinat pedig a 60-as években megengedi 
már a politika viszonylagos öntörvényűségét: nem kell 
megkérdezniök a keresztény pártoknak a főpásztort, 
ahogy kívánta még Mindszenty Barankovicstól. De 
mindezt a kedves hívek a világban gyakorolhatják. Az 
egyház marad az egy ezrelék kizárólagos focipályája? 
Igen, s abban a hívek maradnak mindörökre tanulók, az 
engedelmeskedők szerepét töltik be továbbra is. 
  

A Bokor félszázada 
6.1 

A jézusi reciprocitás érteni akarásában, tanulásában, 
gyakorlásában telt el ez a félszázad. Ez a legnagyobb 
tette. Elvállalta a Kolakovicstól (minden bizonnyal a 
Vatikánból) hozott szerepet: földalatti egyházat csinál-
ni, amely feltétele annak, hogy az egyház túl tudja élni 
a bizonytalan élettartamú szovjet uralmat, s mellyel 
1917-től 45-ig a Szentszéknek nem sikerült diplomáciai 
kapcsolatot létesítenie; bár minden lehetőt megtett ér-
dekében, de Litvinov külügyi népbiztos nem állt kötél-
nek. Ezért a Szentszék a francia jezsuita, Herbigny 
révén már 1930-ban elkezdte titkosan szentelt püspö-
kök által építeni az Szovjetunióban a földalatti egyhá-
zat. Tessék újra kezdeni a vértanúk korát, mert ez a 
túlélés biztosítéka! - ez volt a Vatikán Kolakovics-
üzenetének a tartalma. Ennek az őszinte vállalni akará-
sa elindított bennünk egy olyan folyamatot, amelyet 
nem akartunk abbahagyni akkor sem, amikor a felső 
egy ezreléknek, a hierarchiának többé semmi szüksége 
sem volt már földalatti egyházra, mert sikerült a 60-as 
évek elején diplomáciai kapcsolatba lépni az elvtársak-
kal. A legsúlyosabban zavartuk a hierarchia tárgyalásait 
az állammal, amikor az hajlandó volt már engedmé-
nyeket tenni a hierarchia által irányított egyháznak - a 
hierarchia által történő eltakarításunk fejében. De ez a 
bezavarásunk is javára szolgált az egyháznak, mert a 
katonáskodást elvállaló egyéb kisközösségeknek Mik-
lós Imre (és nyomában és engedélyével a hierarchia is) 
a Bokor alternatív gyakorlatának következtében - teljes 
szabadságot biztosított. 

A törökbálinti keresztény-zsidó-muzulmán konfe-
rencián az elmúlt hetekben fogalmaztam meg az aláb-
biakat: elvállaltam a másodrendű állampolgárságot a 
Duna-medencében, mert megbocsátottam Trianont. 
Elvállaltam ugyanezt a másodrendű állampolgárságot 
kicsire zsugorodott hazámban, amikor nem vállaltam az 
osztályharcot, s megbocsátottam az engem ezért élet-
fogytiglani szabadságvesztésre ítélő elvtársaknak. S 
elvállaltam ugyanezt a másodrendű állampolgárságot 
egyházamban is, amikor hűséges maradtam a megis-
mert evangéliumhoz. Megbocsátottam a hierarchiának, 
hogy eldobott, hogy megegyezhessen a pártállammal. 
Másodrendű magyarként, állampolgárként, egyháztag-
ként virradt többé-kevésbé mindannyiunkra a rendszer-
változás napja. 
 

6.2 

Ami a legitimálásunkat illeti, nem tagadtuk meg a kato-
likus egyházhoz tartozásunkat, jóllehet nem gondoljuk, 
hogy Róma püspöke a múltban, jelenben és a jövőben ké-
pes volna tévedhetetlenül képviselni Isten akaratát. Másról 
sem gondoljuk. Hiába kínálták fel, hogy hagyjuk el egyhá-
zunkat, nem álltunk kötélnek. Amíg ez a római egyház mer 
hivatkozni Jézusra, addig itthon vagyunk. Ha nem hivatko-
zik majd rá, akkor elhagyhatjuk. Korábban nem érdemes. 
Valami vallást találnunk csak kell! Nem biztos, hogy jobbat 
találunk. 
 

6.3 

Ennek következtében részt veszünk a 999 ezrelék életé-
ben is, s az egy ezrelék életében is - a megtűrtek legesleg-
utolsó sorában, sőt a titkon tiltottak között. 
 

Mai kérdések és válaszok 
7.1 

Van valaki vagy valami, akit-amit komolyan lehet ven-
ni? Komolyan veendő-e Jézusnak a gazdag ifjúhoz intézett 
szava? Komolyan veendő-e Jézus tanítványgyűjtő módsze-
re? Komolyan veendő-e Marx tanítása arról, hogy nem 
halhat el az állam, az erőszak szerve mindaddig, amíg a 
termelőeszközök magánkézben vannak? Komolyan veen-
dő-e a tőkésrendnek az emberi élet egészét veszélyeztető 
jellege: a nukleáris és a biológiai halál fenyegetése? Csak 
ennyi a kérdés.. 
 

7.2 

Istennek semmi köze a történelemhez? Lehetséges ál-
láspontok: Bízzuk életünket Isten kezére, s igyekezzünk 
annyi jót tenni, amennyit tudunk Prakasnál és Déván és 
akárhol. Ha ennek nyomán úgy látszik, hogy történelmi 
szerepünk befejeződött, fogadjuk el ezt is Isten kezéből. A 
Bokornak csak azért kellett megszületnie, hogy a Hetényi 
Varga Károly-féle kötetek terjedelmét mi is vastagítsuk 
egy-két oldallal: a magyar katolikusok ellenállását az ate-
izmussal szemben. Volt, nincs. Jézus szerepe is csak azért 
több, mert ő kiengesztelte a ránk Ádám bűne miatt haragvó 
Atyát, s így most már megváltottan - mert örök életünk 
biztosítva - nyugodtan hajthatjuk álomra fejünket..., miköz-
ben számolnunk kell a nukleáris vagy biológiai halállal. 
Lehet, hogy csak erre van módunk, de én ez esetben - eny-
hén szólva - nem találom a helyemet. Mért nem találom? 
Mert még mindig nem vettem tudomásul, hogy Istennek 
semmi köze a történelemhez. Isten csak az egyes emberek-
hez tud szólni, s azok elmennek Medjugorjeba, imádkoz-
nak, csodát látnak és békesség száll a szívükbe. De az em-
beriség egésze a sátáné, ahhoz az Istennek nincs semmi 
mondanivalója, s ha mégis volna, akkor keresztre feszítik. 
Neeeeeem és nem és nem! József Attila nem erről álmo-
dott, Ady Endre nem erről álmodott, Petőfi Sándor nem 
erről álmodott, s ők hárman nekem többek, mint háromszáz 
bíboros érsek vagy pápa, akik az Isten kifürkészhetetlen 
titkairól kegyeskednek nekem. Akkor inkább a keresztre 
feszülés... De haladjunk módszeresen. 
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7.3 

Jézus mért nem szállt ki a buliból? Jézus sem gon-
dolhatta komolyan a maga reciprocitás-programját, ha 
tudta, hogy mi van az emberben. Mi van benne? Min-
den áron érvényesíteni akarja önmagát, de azért ha nem 
muszáj, ne tegyen kárt a másiknak, sőt ha éppen teheti, 
tegyen jót a másikkal. Minden szentnek maga felé haj-
lik a keze, hát még a nem-szentnek! Eleve tudta, hogy 
az ő kezdeményezéséből sem lesz semmi. Csak rá kel-
lett nézni tanítványaira, akár a legbuzgóbbakra. Rend-
szerváltozásra számított Péter: Távol legyen a kereszt-
halál tőled, Uram! Miniszteri posztokról álmodott a 
Zebedeus-fiúk anyja, s nagyobbak akartak lenni a ta-
nítványok egymásnál. Nem gondolhatta Jézus komo-
lyan, hogy ezek a derék legények felérnek az evangéli-
um, a reciprocitás-elv magasáig. Ha nem gondolhatta, 
akkor mért csinálta, amit csinált? Kicsit sokba került ez 
neki! Bármelyik percben kiszállhatott volna a buliból, 
amikor végül is belátta, hogy gondolni lehet sok min-
dent, de más az, amiről spekulálunk, s más az, amit 
megvalósítunk. Nem szállt ki. Elment a Golgotára. 
Komolyan kellett gondolnia a dolgot - úgy látszik. 
 

7.4 

Hiába gondolta komolyan, kétezer esztendő alatt 
nem jutott semmire. Jól van, komolyan gondolta, de 
mire jutott Jézus a maga reciprocitás programjával? 
Megállapíthatatlan. A reciprocitás a kinyilatkoztatás. A 
reciprocitás az emberi természet mélyén rejlő eszme: 
mindenki tudja, hogy sérelem éri, ha neki kevesebb jut, 
el kell tehát fogadnia, ha van öt vas ára sütnivalója, 
hogy neki sem lehet többje, mint a többinek. Ha ebből 
valahol valami megvalósul, alapvetően annak az erejé-
ben valósul meg, hogy ez világos, mint a vakablak, 
hogy ez az emberi lét kétszerkettőnégye. Nem kétséges, 
hogy Jézus ezt olyan erővel mutatta meg, hogy ver-
senyre kelhet Szókratésszel, Buddhával. Laoce-vel. 
Állíthatjuk-e, hogy azokban az emberekben virágzott ki 
jobban az emberi természet legmélyebb szava, a recip-
rocitás, akik megismerték Jézus üzenetét? Talán dicse-
kedhetünk a korai keresztények karitatív-szociális elkö-
telezettségével, talán dicsekedhetünk Szent Ferenc 
életének egyszeriségével, s az albán Teréz anya lányai-
nak tömeges áldozatosságával, de nem tudhatjuk, hogy 
egyéb kultúrköröknek és vallásoknak nincs-e több di-
csekedni valójuk. A reciprocitás megnemértésében 
viszont aligha kétséges, hogy a világtörténelem abszo-
lút győztesei vagyunk. A keresztények rabolták össze, 
hódították meg a félvilágot, s gyilkolták le alighanem a 
legtöbb embert. Negatív világbajnokság ez! De a ke-
resztényektől indult ki a Vöröskereszt, az Egyesült 
Nemzetek Szövetsége (UNO), s velük párhuzamosan a 
NATO. Egyáltalán nem biztos, hogy az emberiség na-
gyobb része meg van hatva ezeknek a szervezeteknek a 
jótéteményeitől, érdemeitől. S nem tudni, hogy titokban 
mennyien bólintanak rá a szept. 11-ére, mint egyetlen 
védekezési módra ellenük. Ami megállapítható, az csak 
annyi, hogy a keresztény igehirdetésben mennyi szere-
pe volt a reciprocitásnak  legalább is Konstantin óta, 

azaz az elmúlt 1700 esztendő alatt. Szinte semmi. Nagyon 
határozottan tagadva azt, mint utópiát, üdvösségünket biz-
tosító vállalatként jelentünk meg a történelemben, ahol 
Isten kegyelméből jutunk a mennyországba. Ehhez protes-
táns testvéreink a második páli lépcső hatására buzgón hoz-
záteszik: és nem cselekedeteink érdeméből (az ortodoxok s 
a katolikusok ezt a kiegészítést inkább megspórolják, bár ha 
rájuk kérdeznek, nem tagadják ők sem: mert nincs önmeg-
váltás!). Katolikus, ortodox, protestáns teológia egyaránt 
tagadja, hogy a reciprocitás teljesítése az üdvösség feltétele 
volna. Katolikus, ortodox és protestáns teológia egyaránt 
vallja, hogy a politikai pálya lehet istennektetsző, bár e 
pályára lépőket csaknem kivétel nélkül az mozgatja, hogy a 
reciprocitás alól kivételek lehessenek.  
Mivel egész teológiai pályám minden sorát az hatotta át, 
hogy kimutassam Jézus tanításának ezt a reciprok jellegét, 
ennek két következménye támadt: az egyik az, hogy nem 
közösítettek ki, a másik az, hogy integrálhatatlanná lettem a 
keresztény teológiák és egyház egész élete számára. Se 
kint, se bent! 
 

7.5 

Megvalósíthatatlant akart vagy csak rosszul próbáltuk 
lekoppintani? Ha komolyan gondolta Jézus a reciprocitást, 
akkor két kérdés adódik. Eleve megvalósíthatatlan törek-
vést tűzött ki maga elé célul? Vagy nagyon is megvalósít-
ható az, csak idáig még rendre rosszul próbáltuk. Hogy 
hülyeséget akart, hogy gyakorlatilag nincs megoldás, csak 
elméletileg igaz, amit a reciprocitásról mondott, azaz hogy 
nincs megoldás: ezt nem számomra találták ki. Marad tehát 
a másik alternatíva, hogy rendre rosszul próbáltuk ki. Ho-
gyan kell jól próbálni? Úgy, ahogy Jézus csinálta. Össze 
kell szednem tizenkét fiatalt, Pontosabban hat fiút, hat le-
ányt. Még pontosabban: hat házaspárt (nőtlen férfi és haja-
don leány nem nagyon kívánatosak, csak ha önként és da-
lolva választják ezt az életformát Istenért, mert megadatott 
nekik (Mt 19,11). Ki kell találnom valamit, amit mind a 
tizenhárman szeretünk csinálni. Nincs nagy fantáziám, 
hogy mit. Irodalmat tanítottam, őri holmit vasaltam, gom-
bot políroztam, csillámlemezt fejtettem, perzsaszőnyeget 
szőttem, aztán erőművészkedtem tíz évig meg fordítottam. 
Olyasmit kell kitalálnom, ami emberekkel hoz össze, ahogy 
Jézus is ilyesmit talált ki a maga tizenkettője számára: be-
tegeket gyógyítottak. Én alighanem iskolát csinálni szerető 
fiúkat s lányokat keresnék. Más valaki csinál majd kórhá-
zat. A harmadik valami építő kollektívát, és így tovább. 
Teréz anya egy negyediket talált ki. Böjte Csaba meg egy 
ötödiket. Mindenki a jókedve szerint! Természetesen az 
asszonyok annyi szülési szabadságot kapnak, amennyit 
akarnak, s a Zsike-féléket nagyon megbecsülnénk. Azért a 
Gabi- s Ancsa-félék is jöhetnek. Esetleg az építőékkel ter-
veztetnénk meg az iskolánkat, meg a mellette a szállásun-
kat, ahol laknánk és kibírnák~szeretnék házastársaikat a 
vállalkozók, meg kollégáinkat s kollegináinkat. S jó öreg 
bokor-szokás szerint évről-évre megválasztanók azokat, 
akik közös dolgainkat intéznék. Ha kérik, kapnának érte 
heti két óra kedvezményt. Ez is előrelépés volna, mert a 
KV tudtommal és jelenleg sehol semmi kedvezményben 
nem részesül a kávézás ellenében. Örüljenek, hogy kávéz-
hatnak. A bizalmunkból!!! 
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7.6 

Reciprocitás nincs kommuna nélkül Itt az ideje, 
hogy kerekperec válaszoljunk. Valami kényszerű baj 
volt az életünkkel negyven esztendőn keresztül, Ha 
tudtuk is volna, hogy mit kell kipróbálni, nem próbál-
hattuk ki. Kerkai hamar beállította a nővéreket So-
mogyban a házi pasztorációba az iskolák államosítása 
után, s Rákosi hamar a Gyűjtő-fogházba gyűjtötte Je-
nőt, s egy jó év múlva leinternálta majd az összes apá-
cákat, hogy megtanuljuk: a szocializmusban csak ők, 
egyedül a kommunisták, csinálhatnak kommunát; per-
sze olyant, amilyent ők tudnak. De mi nem. Hamar 
rájöttünk arra, hogy az Ország tanítványok nélkül 
nincs. S a tanítványoknak ismerniök kell egymást. Nem 
elég, ha Palánkai–Gaus jezsuita ki is talál a három ol-
vasóra 150 titkot, amit a Ragyogó szemek tulajdonosai 
otthonukban mondanak egyedül, amíg abba nem hagy-
ják. (Ezt kellett volna magának is csinálnia, akkor nem 
találkoztunk volna - mondta 52 őszén az őrnagy úr a 
Fő-utcán.) De hiába találkoztunk naponta, hetenként - a 
kezdet nagy-nagy buzgalmában, azt nem csinálhattuk, 
amit Jézus csinált a Tizenkettővel. Mit? Reggeltől ese-
tig és estétől reggelig. Amíg csak hagyják a hatalma-
sok. Jézusnak semmi reménye nem volt a tanítványok-
nak a reciprocitás magasába emelésére ez együttlakás, 
az együttélés, minden külön tevékenység felszámolása 
kommuna nélkül. Reciprocitás nincs kommuna nélkül. 
A reciprocitást megvalósítja a kommuna. Kommuna 
nélkül minden idegszálam a reciprocitás ellen dolgozik. 
Azért, hogy szerezzek többet magunknak, enyéimnek. 
Ezt a hülye és ördögi ösztönt csak a kommuna kapcsol-
ja ki életünkből. Kikapcsolja? Felszabadult Debrecen-
ben ’45 után egy könyv, mert az nem kellett a rendi 
könyvtárnak. Szentgyörgyi Andris is szerette volna 
megkapni, én is. Feszültségbe kerültünk egymással 
miatta, s Andris egy hatalmasat nevetett: Birtokperekbe 
nem keveredhetünk már egymással, s most egy könyv 
miatt veszünk össze. Nem vesztünk össze: a Pipás ka-
caja helyre tett minket. Bizony kikapcsolja a kommuna 
ezt az ösztönt. Bennem kikapcsolta. Nekem minden 
törekvésemet az foglalta le, hogy jó magyar órákat 
tartsak. Létem biológiai feltételeinek biztosítása - ezek 
a házfőnök gondját képezik. 
 

7.7. 

Nincs új egyházrend kommuna nélkül. Ha kapitalis-
ta körülmények között kell hajtanom a megélhetésért, 
Isten Országára annyi időm marad, hogy négyhetenként 
elmegyek a találkozó második felére. 
 

7.8 

Kommuna nélkül nem marad nyoma a nevünknek. 
Kell, hogy maradjon? De még mennyire! Én nem bű-
vésznek, de mindennek jöttem. Én meg akarom valósí-
tani azt, amiért Isten teremtette a világot. Az ember 
eredmény-centrikus lény. 
 

7.9 

Mi óv meg attól, hogy a választott szakma ország-
független életre keljen? Hogy nevelési közalkalmazottá 
legyünk, aki már mit sem törődik Jézus reciprocitás elvé-
vel, csak azzal, hogy tanítványai megnyerjék az országos 
tanulmányi versenyt? Semmi. Azaz hogy mégis valami: 
Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok! 
 

7.10. 

És mit tegyen az, aki már nem fiatal? Ő is imádkozzék, 
hogy megtaláljuk az útját-módját annak, hogy megtegyük, 
megtegyék az utánunk jövők azt a lépést, amit ők még meg-
tehetnek, s hogy mi öregek se tegyünk kevesebbet, mint 
amennyi telik tőlünk. Mi és mennyi telik tőlünk? Azt hi-
szem: jó testvéri szívvel és szóval meg kell beszélnünk. 
Isten áldása legyen rajta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********** 
 

A zenekari próbán a karmester leintheti a zenészeket, 

akár a taktus közepén, és újra kezdhetik tizedszer is a 

második tételt.  

Az életben semmit sem lehet elölről kezdeni - itt minden 

végleges, és a próbálkozásokért is felelni kell.  

Arról nem beszélve, hogy partitúra sincsen.  

Ancsel Éva 
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CZIPRI ÉVA  
utolsó, kézzel írott verse.  
Kelt 1974. július 30-án. 
 
Felboncolom halottaim 
 
a maszk mögött mi rejtezik  
s ti élő maszkok mit takartok? 
 
Könnyektől felmart titkokat  
alá és felmerülő holdat  
és éjfelhőnyi kínokat 
 
Suttog a kéz a száj szorít  
Szorítja össze fogsorát  
s a nyelv hegye már íztelen 
 

 
 
 
 
Dobogj, dobogj, dobogj tehát  
dalolj, dalolj, dalolj, dalolj  
velem ó hogyha mondanád 
 
a pacsirtás égbolt alatt  
a rozsmezőben meztelen  
létünk óráján fekve lenn 
 

a madár el s visszarepül  
a rozs zizeg és bólogat  
és mi szívek holtunkra várunk  
Csak egyszerűen mint a rozsszem  
hordozva egy új szűz mezőt 
 

 
 
 
 
S ha majd a végső kimenőt  
kapjuk s örökre távozunk  
holtunkból virág és rozs sarjad  
és beszövi a szemfedőt  
arannyal kékkel és lilával  
búzavirágos konkolyággal 
 
De az eszmélet nem hanyatlik  
Csak más emlőkön újra él  
Lesz majd aki eltávozik  
és lesz majd aki ittmarad  
és mindent szépen ahogy illik  
méltón a helyére ítél 

 
 

 


