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emberi fogalmak szerint is), hanem egyáltalán Isten 

szeretetét, irgalmasságát, jóságát, sőt tökéletességét is. 

Az újrakezdés lehetősége, a fejlődés folytonossága és 

Isten irgalmas segítsége nélkül nem lehetne 

tökéletesedés, nem lehetne eredményes építkezés az 

Isten Országában. Istennél az Igazságosság és az 

Irgalmasság nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő 

az Abszolútumban szükségszerűen létező fogalmak. 

Ezért tehát valóban így imádkozhatunk: "Az irgalmas 

Isten mentsen meg bennünket (az emberi törvények 

szerint) igazságos Istentől!" De: Az irgalmas Isten 

fogadjon be mindannyiunkat az Ő ölelő karjaiban létező 

EGY-ségbe szeretete és mindeneket egybeszerető 

igazságossága által! Uram, add meg nekünk, hogy mi is 

eljussunk a Te igazságosságod megértésére, és egyre 

tökéletesebb megélésére! Mert ez valóban nem Erény, 

hanem maga az Örök Élet. 

          

Amen 

 

 

 

 

HALÁSZ ENDRE 

A SZEGÉNYEK EGYHÁZA 

 
Az elmúlt esztendőben eddig, megszakításokkal, hét 

hetet töltöttem négy kórházban. Betegtársaim között 

sok megfigyelésre tettem szert. 

 

   Elsősorban nagyon nehezemre esett Isten nevének 

állandó, minden ok nélkül való emlegetése, csak valami 

erősítő-szó gyanánt. Azután a folyamatos beszéd során 

a legnagyobb természetességgel alkalmazott trágár 

kifejezések, amelyeket társaim észre sem vettek, 

annyira természetes volt számukra a legotrombább 

beszéd. Szomorú volt hallanom annak az 

egyoldalúságnak a megnyilatkozását, hogy legfőbb 

érték számukra az anyagi érdek volt. Minden ítéletük és 

véleményük ennek jegyében fogalmazódott meg. 

Mindenkivel szemben a legképtelenebb rágalmakat 

állították, mintha minden adatnak gondosan utánajártak 

volna. Ennek jegyében ítélkeztek és mondták 

véleményt múltról, jelenről és jövőről. Meg is mondtam 

nekik, hogy nem értek egyet véleményükkel, mert sok 

szempontot nem vesznek figyelembe. 

   Október 23-án szóba került, hogy milyen tömegirtás 

volt 1945-ben, mennyi embert pusztítottak el 1957-ben 

(csak most tudjuk meg a 301-es parcella titkait!), most 

pedig sokakat már idegesít, hogy milyen 

körültekintéssel hozzák meg a törvényt, nem is a 

kisemberek, hanem a közélet megtisztítására 

vonatkozólag, hogy ne lehessen képviselő, 

polgármester, gazdasági vagy kulturális intézmény 

vezetője, akinek dolga volt a III/III-as ügyosztállyal. 

   A legszomorúbb azonban az volt, amikor a papokra 

került sor. Azt, hogy a papjuknak asszonya van és két 

gyereke, csak egyszer került szóba, de annál többször, 

hogy a pap hogyan "zsarolja" a népet. Mennyi stólát 

szed, mennyi "párbért". De a legsúlyosabb vád az volt, 

hogy a temetésekor meg kell fizetni visszamenőleg az 

elmaradt "párbért" akár 10-15 évre is. 

 

   Ezzel a papi ellen-evangelizációval szemben már nem 

volt érvem. Csak csodáltam azt a vakmerőséget, 

ahogyan a szükségből betérőket is képesek vagyunk 

elvadítani. 

 

   1956. január elsején Pécelen megszűnt a stólafizetés. 

Egy évvel előbb arra kértem a híveket, hogy emeljék fel 

önkéntes egyházi megajánlásukat, hogy abból 

kártalanítani tudjuk "stóla-megváltás" címen az 

alkalmazottakat, és tízezer Ft-tal emelkedik az 

"egyházadó" összege. (ennyi volt egy évi stóla-

jövedelme a plébániának, ami osztódott plébános, 

káplán, kántor, sekrestyés, ministránsok és templom 

között, akkor megszüntetjük az esetenkénti 

stólafizetést. Tizenkétezer Ft-tal emelkedett az 

"egyházadó", és így püspöki engedéllyel megszűnt a 

stóla. Néhány évvel később egyik munkatársam 

utánaszámolt, hogy hogyan alakult a dolog. 

Megállapította, hogy a kántor és a sekrestyés jobban 

járt, a papok valamivel kevesebbet kaptak a 

stólamegváltásból, mintha esetről esetre kapták volna a 

stólát. Viszont az erkölcsi haszon sokkal több volt. Az 

emberek kezdetben nem értették a dolgot. Hogy-hogy 

nem kell fizetni. Sőt nem is lehet. Nem fogadunk el 

semmit. Valóságosan háttal mentek ki az irodából. 

Voltak képviselőtestületi tagok, akik legalább annyit 

kívántak, hogy azoktól kérjünk stólát, akik nem fizetnek 

egyházi hozzájárulást. De hiszen az lett volna a 

legnagyobb melléfogás. Ezek az emberek, akik úgy 

jöttek be a plébániára, mint más szolgáltató vállalathoz, 

hogy rendelnek, fizetnek és kapják a szolgáltatást, mint 

más boltban, itt valami mással találkoztak. 

 

   A II. Vatikáni zsinaton Lercaro bíboros felvetette, 

hogy az Egyházról szóló határozathoz egy fejezetet 

kellene csatolni, amely kifejti az Egyház szegénységét. 

A szegénység ugyanis hozzátartozik Jézus és a 

megváltás misztériumához, tehát az Egyháznak 

lényeges eleme. Nyolc napig folyt erről a vita. Ekkor 

Szahara püspöke, Mercier szólalt fel: "A Szentlélek, aki 

eddigi tanácskozásainkon soha nem hagyott cserben, 

most megleckéztetett bennünket. Azt az igazságot 

ugyanis, amit az ember nem élt át, nem tudja olyan 

tisztán felismerni, hogy teljeskörűen kifejezhesse. Az 

Egyház immár évszázadok óta nem éli a szegénységet, 
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és ezért nem is találhatjuk most meg azt a szöveget, 

amely megfelelne. Mit tegyünk? Hát nekünk 

püspököknek e Zsinattól fogva, Jézus követésében, újra 

át kell élnünk a szegénységet, és akkor majd a 

következő zsinaton, az Egyházról szóló határozatban, 

utólag beiktathatjuk a megfelelő fejezetet." 

 

   A II. Vatikáni zsinat Egyházról szóló okmányába 

azért bekerült egy rövid, de nagyon figyelemreméltó 

szakasz: 

"Krisztus szegényen és üldözötten vitte végbe a 

megváltás művét; az Egyházat is ugyanerre az útra 

szólítja hivatása, ami az, hogy az üdvösség gyümölcseit 

szétossza. Jézus Krisztus 'mint Isten, szolgai alakot 

öltött, kiüresítette magát (Fil 2,6) és érettünk, noha 

gazdag volt, szegénnyé lett' (2Kor 8,9). Ugyanígy van 

az Egyház is: jóllehet küldetésében rászorul emberi 

eszközökre, nem arra van alapítva, hogy földi 

dicsőséget keressen, hanem arra, hogy saját példájával 

is az alázatosságot és az önmegtagadást hirdesse. 

'Krisztust az Atya avégett küldte, hogy jó hírt vigyen a 

szegényeknek, gyógyítsa a megtört szívűeket'(Lk 4,18), 

'megkeresse és megmentse az elveszettet' (Lk 19,10); 

hasonlóképpen az Egyház is szeretettel öleli át 

mindazokat, akiket az emberi gyengeség sújtott, sőt 

szegény és szenvedő alapítójának képmását ismeri fel a 

szegényekben és a szenvedókben..." (LG 8). 

   Ez a szöveg természetesen nemcsak az ezt 

megfogalmazó püspökökre, nem is csak a papokra 

vonatkozik, hanem mindnyájunkra. Mindnyájunk 

feladata, hogy az Egyház a szegények egyháza és a 

szegényeket felkarolók gyülekezete legyen! 

   Mikor lesz ebből valóság? 
Szada, 1987. 

 

 

 

 

KAMARÁS ISTVÁN 

INTIMITÁS ÉS STABILITÁS 

(CSALÁDOS BOKOR-KÖZÖSSÉG) 

 
Istent szeretni csak közösségben - mindenkinek a maga 

tizenkettője - megemelt követelmények - Kartaltól 

Zircig - országos és nemzetközi akciók - a család 

szentsége - kör-ima - utána menni a lelki gubancoknak 

- kevéssé formális vallásosság bőszült kontesztálás 

nélkül. 

 

Istent szeretni csak közösségben - mindenkinek a maga 

tizenkettője - meg¬emelt követelmények - Kartaltól 

Zircig - országos és nemzetközi akciók - a család 

szentsége - kör-ima - utána menni a lelki gubancoknak 

- kevéssé formális vallásosság bőszült kontesztálás 

nélkül. 

A hetvenes évek elején a halásztelki plébánián gyűltek 

össze a később Bokornak elneve¬zett mozgalom tagjai, 

akkor még Bulányi György tanítványai, barátai. Itt 

találkoztak össze Ili közösségének alapító tagjai. 

Ili, a közösség vezetője így emlékszik vissza az 

indulásra: ,, A cél már akkor is tulajdonképpen az volt, 

mint most, talán nem voltak ennyire tiszták a kontúrok, 

és azért több minden alakult, módosult. Azt lényegében 

tudtuk, hogy Istent nem lehet szeretni magányosan, 

hanem — mert Isten a szeretet, mert Isten maga is 

közösségi lény — csak közösségben. Azt még nem 

tudtuk, hogy mindenkinek össze kell gyűjteni a maga 

tizenkettőjét, azt viszont igen, hogy valahogyan össze 

kell jönni. Mivel akkor Gyurka bácsi volt a legaktívabb, 

legmozgékonyabb, körülötte jöttünk össze. Ő pedig 

beépített ebbe a közösségbe, vagyis Gyuláék közé, két 

olyan embert, aki már benne volt az ő régebbi 

közösségében. Az egyik Jani volt, a másik én. Gyurka 

bácsi hamar kivált, vagyis felnőtté avatott minket, s 

Janival ketten maradtunk vezetők. Bár Janival 

nagyjából egy indíttatásúak, egyforma képességűek 

voltunk, hamar rájöttünk, hogy ez a kétfejű hídra nem 

jó. O kivált, én meg egy félárbócos társasággal 

maradtam együtt, s lassan vissza kellett szeretgetnem, 

vissza kellett nyernem őket, hogy valamiképpen menjen 

a dolog.” 

 

Be kellett látniuk, hogy ,,Isten Országa 

megvalósulásához nem elegendő az, hogy leülünk egy 

asztal köré”. Előkerültek a követelmények, a pontosság, 

az összejövetelekre készülés, a hétköznapi ima, az 

önnevelés, az odafigyelés. Ami a pontosságot illeti, 

előre tették a vacsorát, mert aki késik, legfeljebb nem 

vacsorázik. Nem mindenki volt akkor még a csoportban 

tanítványok teremtésére alkalmas ember, olyan, mint 

Gyula, aki körül megforrósodik a levegő”. Akkor még 

a tagok többsége egymást tanuló jegyes¬pár volt, s 

akadt bőven megbeszélni való gond, szerelmi búbánat. 

A házastársak aztán elhozták párjukat, de mivel ezt nem 

erőltették, az is előfordult, hogy a házaspár két tagja két 

különböző közösségbejárt. Egy ideig eléggé nagy volt a 

fluktuáció, de a kima¬radók nagy többsége más Bokor-

közösségekbe került. A mostani tagok közt három 

mér¬nök, két óvónő, két irodagépműszerész, egy 

tanítónő, vezetőjük, Ili laborasszisztens. Ő szerzetesnek 

készült, végül is nem lett az, s ha nem is házasságban, 

de közösségben él. A Bokort is elhagyó három 

lemorzsolódó közül az egyik egy elvált házaspár nő 

tagja, a másik kettő az a házaspár, akiknek súlyosan 

értelmi fogyatékos gyermekük szü¬letett. A 

házaspárokon és a vezetőjükön kívül tagja még a 

közösségnek egy ötgyermekes anya, akit kirúgott a 

férje.  


