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A tanítvány nem! Az színre lép. Hogyan? Népet, 
csoportot gyűjt a jézusi szándéknak. Ugyanúgy, ahogy 
Jézus tette. S rendre ugyanolyan következményekkel. 
Esetleg kisebb méretűekkel, mert verébre nem érdemes 
ágyúval lőni.  
De lőnek rá, azok, akik megfeszítették Jézust. 
 

Városmajor, 2002. március 8. 
 
 
 
DŐRY ISTVÁN 

KEDVES KOINÓNIA 
SZERKESZTŐSÉG! 

 
Már többször is gondolkoztam, hogy én a 
"megbolondult só" vagyok-e. Nagyon komolyan 
vettem a megtérésemet, az apostolkodást, a 
karizmatikusságot, amikor a lelkivezetőm arra kért, 
hogy gondoljam át, hogy minden igaz-e, amit mondok. 
Hat napig tartott, míg átgondoltam, hogy nem minden 
igaz, sőt. Semmi nem kényszerített, nem volt rossz 
élmény, nem voltam depressziós, egy egyházi 
szeretetotthonban önkénteskedtem éppen. Volt időm. 
Beláttam, hogy nagyon sok minden nem biztosan igaz, 
csak mondogatjuk, nemcsak a karizmatikus történetek, 
hanem tágabb keretek között is. Én nem tudom meg 
nem történtté, át nem gondolttá tenni azt a hat napot. A 
lelki vezetőm is gondolkodó típus, őt kiközösítették. 
Később felépítettem az immanens etikát, hogy egy ilyen 
nem biztos világban mi a jó, mit lehet és kell tenni. 
A Gyurka Bácsi által leírt módszer magától is működik: 
"Találkozik a tanítóval. S a tanító tanítja őt, aki pedig 
meg próbálja megérteni tanítóját. De a tanító nemcsak 
azért kerül ilyen helyzetbe, mert több esze van, mint a 
tanítványnak, hanem mert a tanítvány valami miatt 
őszintén értékeli azt az embert, akinek a tanítását 
hajlandó hallgatni: bizalommal van iránta. A tanító nem 
veri őt át: elmondja neki és társainak a nyolc 
boldogságot, s a végit is: Boldogok vagytok, amikor 
gyaláznak és üldöznek titeket...  
A hatásos tanító és a jó föld találkozásán fordul az, hogy 
valakit elkap-e a gépszíj. Ennyit arról, hogy miként lesz 
valaki tanítvány... A hagyomány arról értesít 
bennünket, hogy Jézus 13 tagú csoportjából 11 vértanú 
lett. Jézus tehát eléggé hatásos tanító volt." 
Na most, ha ez a feltétel, hogy "jó tanító, sok vértanú", 
akkor ez bizonyos százalékban működni fog, a 
legkülönfélébb vallásokban működött, rengeteg vér 
folyt. 
De ha az a cél, hogy mindnyájan egyet tudjunk érteni 
valami minimumban, és mégse legyünk rosszak, ne 
dúljuk szét a Földet, hiszen akkor minek az egész? - 
akkor mit mondjunk? 
 
 

KOVÁCS LÁSZLÓ 
ÉLET A BOKORBAN 

A DÚSGAZDAG HÖRCSÖG ÉS A SZEGÉNY 
MÓKUS 

 
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhétországon túl is híres 
volt egy kis Bokor. 
 
1. Ez a kis Bokor egy erdő kerítette tisztáson nőtt. A 
Bokor alján, a Bokor ágai közt, a Bokor körül nagy élet 
folyt. A föld alatt dolgozott a vakond, a hörcsög, az 
egér. Az aljban siklott a gyík, mászott a sün, ugrált a 
szöcske, futkosott a nyúl. A Bokor ágaira is felmásztak 
a hangyák, hálót szőttek a pókok. Rászállt a rigó, a 
pacsirta, az ökörszem, a gerle, a kakukk, a gyurgyalag, 
az uhu. Az ágak közt vidáman ugrándozott a mókus. 
Pedig a tisztás fölött állandóan ott fenyegetett a vörös 
veszedelem, a Vörös Vércse. Beosztottjaként pedig 
állandóan egyhelyben lebegett, "szitált" a nagy testű 
Egerészölyv, folyton azt kiabálta: "kiő, kijé". Az állatok 
mégis békességben éltek, bár nagy volt a félelem, mert 
a rókák is gyakran megjelentek a Bokor körül, a 
vaddisznók pedig gyakran feltúrták a földet és egyre 
szaporodtak a foglyok. 
 
2. A Bokor körüli állatok életében akkor következett be 
nagy változás, amikor a Vörös Vércse és az 
Egerészölyv helyére más hatalom érkezett. Feltűnt az 
égen a Fehérfejű Rétisas, bár úgy tudták, már kihalóban 
van. A Fehérfejű elsősorban halászatra specializálta 
magát, mármint a kis halakat nyelő nagy halakat ragadta 
el. A tisztáson nőtt Bokor állataira ezért inkább Héjái és 
Hiénái voltak veszélyesek. A Fehérfejű megjelenésével 
a Bokorban minden összezavarodott. Főleg a Hörcsög 
és a Mókus sínylette meg ezt a változást. 
A hörcsög és a mókus a rágcsálók rendjébe tartozik, 
éppen úgy mint az egér, a patkány, az ürge vagy éppen 
a tengerimalac. A Hörcsög és a Mókus a Vörös Vércse 
idején is rágcsáló volt, csakhogy másként, mint a 
Fehérfejű Rétisas megjelenése után. 
Általában tudnunk kell, hogy a ma élő összes 
emlősfajnak több mint a fele a rágcsálók rendjébe 
tartozik. 300-nál is több családjukkal és mintegy 3000 
fajukkal a Föld minden kontinensén és szigetén 
előfordulnak. Minden éghajlatot, minden életteret és 
vidéket meg tudtak hódítani. A legtöbb rágcsáló fürge, 
mozgékony, alkalmazkodóképes és rendkívül szapora. 
Ha a rágcsálóknak nem volna számos ellensége, akkor 
valószínűleg a Föld uralkodó állatai lennének és 
betöltenék az egész földkerekséget. Eredetileg minden 
rágcsáló tisztán növényevő volt. Ma mindenekelőtt 
azok a fajok váltak mindenevőkké, melyek az ember 
közvetlen közelében "civilizálódva" élnek. 
 
3. Vita van arról, hogy a rágcsálók károsak vagy 
hasznosak a Földön. Tény, hogy bizonyos körülmények 
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között jelentős pusztításokat visznek végbe a földeken 
és mezőkön, a növényzetben és az 
élelmiszerkészletben. Eltekintve a gazdasági 
veszteségektől a patkányok és egerek, a hörcsögök és 
mókusok, és a velük együtt járó férgek, tetvek, bolhák, 
baktériumok és vírusok az emberiség történelmét 
alighanem inkább befolyásolták, mint más állatfajok 
együttvéve. A pestis, a veszettség, a száj- és 
körömfájás, a sárgaság és más betegségek terjesztőiként 
és hordozóiként a tömegpusztító fegyverek feltalálásáig 
több embert öltek meg, mint a háborúk és a természeti 
katasztrófák együttesen. 
Mégis teljességgel hiba volna, ha a rágcsálókat úgy 
tekintenénk, mint puszta károkozókat. A rágcsálók 
ugyanis igen fontos szerepet játszanak a természet 
háztartásában, a táj formálásában, a többi állat életének 
fenntartásában, sőt sok életmentő gyógyszer kutatása és 
feltalálása sem lett volna lehetséges nélkülük (pl. 
egerek, tengeri malacok stb.). 
A rágcsálókra nagyon jellemző a harapásuk. A felső és 
alsó állkapocsban két-két gyökértelen, folyton növő, 
enyhén ívelt metszőfoguk van. Ezeket a fogakat 
kemény magvakkal vagy hasonló dolgokkal 
folytonosan koptatni kell, mert különben olyan nagyra 
nőnek, hogy az állat nem tud többé enni. A legtöbb 
rágcsáló kimondottan társasan él, sokan szinte 
mintaszerű családi életet élnek. Ha azonban egy-egy 
kolónia túl szűkké válik, akkor veszekedésre, 
kannibalizmusra vagy tömeges elvándorlásra kerülhet 
sor. 
 
4. Hogyan élt a Hörcsög és a Mókus a Vörös Vércse 
uralma alatt? 
Egyik sem nagyon ugrálhatott, mert félniük kellett a 
Vércsétől és az Ölyvtől. A Vércse kisebb mint az ölyv, 
de annyian voltak mint az oroszok. Fészket nem 
építettek a környéken, hanem elhagyott és elűzött 
szarka- és varjúfészkekben laktak és költöttek. 
Kémeik az Ölyvek voltak, akik a levegőben körözve 
állandóan megfigyelés alatt tartották a tisztást és a 
Bokrot. Az Egerészölyv elsősorban egérre vadászott, de 
kémjelentéseik nyomán jöttek a ravasz hízegő Rókák és 
a bunkó Vaddisznók, akik üldözték a kis állatokat, 
feldúlták a hörcsögök és mókusok otthonait, raktárait. 
 
5. A Hörcsög egyáltalán nem olyan, mint a házi 
kedvencként tartott apró aranyhörcsög. A háromszínű, 
hazai, szép mezei hörcsög 30 cm-es testméretű és 
mintegy 500 g-nyi testsúlyú kis állat. Szorgalmas 
munkás. A Bokor melletti lucernaföldön ásta ki mély 
járatait, föld alatti otthonát. Az otthon lakóodúból, 
éléskamrából, egy elkülönített "illemhelyből", továbbá 
bejáratból és menekülési járatból állt. A vészkijáraton 
menekültek ki a ravaszdi nyomozók elől. A hörcsög 
leginkább gabonamagvakat evett. Télre készleteket 

raktározott föl. Pofazacskójában gyűjtötte össze és 
szállította haza az ennivalót. Kellett is a nagy családnak, 
mert a hörcsög nagyon szapora volt. 
 
6. A közönséges mókus nagyobb mint a hörcsög, főleg 
a hosszú farka miatt. Teste henger alakú, szemei 
nagyok, bundája tömött és lágy. Farka nemcsak 
kormányrúdként, de az éghajlattól függően 
napernyőként és meleg takaróként is használható. 
Erdők, ligetek lakója. Rügyekkel, virágokkal, 
magvakkal táplálkozik. A Bokor Mókusa is szorgos kis 
állat volt. Télire is gyűjtött tobozt, diót és egyéb 
magvakat. Egy részét fák odvába rejtette, másik részét 
elásta. A bokorbeli Mókusnak az volt a meggyőződése, 
hogy minél nagyobb körben be kell ültetnie a földet 
magokkal. Éléstáruk így nem csupán öncélú raktár volt, 
hanem az újabb bokrok és fák elterjedését is szolgálta. 
Gondos szülő volt, évente két fészekaljnak is adott 
életet. 
 
7. Mi történt a rendszerváltás után, amikor a Fehérfejű 
Rétisas lett az úr és Héjái és Hiénái özönlötték el a kis 
erdőkoszorúzta hazájukat? 
A Bokor a Fehérfejű árnyékába került. A Hörcsög és 
Mókus először örült a felszabadulásnak és a 
szabadságnak, mert a Fehérfejű főleg halakkal 
táplálkozik és nem rágcsálókkal. De rövid időn belül 
kiderült, hogy a Fehérfejű "kis hal-nagy hal" elmélete 
valami borzalmas. Amikor az első Héják lecsaptak a 
tisztásra, először a félméteres nagyságuk volt ijesztő, 
aztán a telhetetlenségük. Amikor pedig az első Hiénák 
is feltűntek a Bokor körül és éjszakai üvöltésükkel 
felverték az erdő csendjét, a főleg éjszakai életet élő 
Hörcsög és a Mókus tudták, hogy nekik befellegzett. 
Nap-mint-nap látták, hogy a Hiénák hogy vetik 
magukat a kis és nagy zsákmányra, és látták azt is, 
hogyan rontanak rá az elhullott dögökre, mivelhogy 
ezek egyben még dögevők is. Mindent megszerezni, 
mindent felfalni! Ez lett a jelszó. 
 
8. Hogyan sínylette meg a Bokorban a Hörcsög és a 
Mókus ezt nagy változást? 
Hörcsögék elméletben helytelenítették a Fehérfejű 
teóriáját a halakról, gyakorlatban elítélték a Héják 
telhetetlenségét és méla undorral tekintettek a Hiénákra. 
De gyorsan változott a helyzet. Hörcsög papa így 
gondolkodott: Enni kell, rágcsálni kell, mert különben 
csak nőnek a fogak. Télire gyűjteni is kell, talán 
nemcsak télire, mert mi lesz, ha a többi hörcsög is 
telhetetlen lesz és lop-rabol?! Ha éjjel nem lehet eleget 
gyűjteni az üvöltözés miatt, akkor nappal is dolgozni 
kell. Ami pedig az otthont illeti, a földalatti üreg bizony 
kicsi. Azt pedig mindenki tudja, hogy a hörcsög nem 
bírja a zártságot, főleg az összezártságot más 
hörcsögökkel. Ilyenkor ugyanis kannibállá változik és 
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felfalja a másikat. Végül a Fehérfejű teóriája se 
bolondság, hisz a természet rendje az, hogy a nagyok 
elnyelik a kicsiket. 
 
9. Mókusék ugyanazt gondolták az új urakról és viselt 
dolgaikról, mint kezdetben Hörcsögék. Csakhogy ők 
később is így gondolkodtak. Igaz, hogy enni kell, 
gyűjteni kell, de mértékkel. Dolgozni kell, de még a 
Héják se kényszeríthetik őket éjjel-nappali munkára. 
Különben is, az ágak közt ugrándozni kell a kicsikkel. 
És nekik küldetésük, hogy vigyék távolabbra is a 
magvakat a jó földbe. Otthonnak továbbra is megfelel a 
Bokron lévő, elhagyott szarka-fészek és a szemközti fa 
odúja. Ami pedig a Fehérfejű teóriáját illeti, az a világ 
leggonoszabb elmélete, mert a természet rendje az 
élőlények kölcsönös szolgálata és nem a gyilkolás. Így 
gondolkodtak Mókusék és ez lett a vesztük! 
 
10. Hörcsögék feltörtek. Mindenekelőtt eladták a Bokor 
közelében, a lucernaföldön épült házukat és a Bokortól 
jó távol, a hiénák földjén kezdtek nagy építkezésbe. A 
hiénák nagyobb vadakra vadásztak és ügyet sem 
vetettek a Hörcsögre. A Hörcsög viszont a hiénák 
felségterületén meglehetős biztonságot élvezett a 
Héjákkal szemben. 
Mókusék kislánya egyszer az építkezés közelébe tévedt 
és ámulva látta, hogy mi folyik ott. Hörcsögék földfúró 
gépeket, teherautókat vásároltak és Hörcsög papa egy 
szuper-dzsippen furikázott, nyilván, mert a 
pofazsacskójába olyan mennyiségű gabonát tömött be, 
hogy gyalog nem is bírta volna el. (Ugyanis, ha az 
ember a hörcsöghöz hasonlóan pofazacskójában 
készletezne, arányosan 30 kg ételt kellene egyszerre 
elszállítania). Hörcsög mama márványlapokat 
mosogatott, a kislánya pedig az aranyozott vízcsapokat 
fényesítette. Mókusék hallva a beszámolót, könnyen el 
tudták képzelni, milyen lesz Hörcsögék palotája, ha már 
az illemhely ilyen "szerény". 
 
11. Mókus papa csak a fejét ingatta. Ingathatta is, mert 
volt rá ideje bőven. Munkanélküli lett. Ugyanis nappal 
a Héják lestek rá, ha netán az ágakon ugrált, éjjel pedig 
a Hiénák rontottak felé, ha a földről egy-két tobozt, 
makkot szeretett volna felszedni. A Mókus család is a 
perifériára került, mert a kicsik alig tudtak kijönni a 
szemközti fa odújából, a bokorbeli szarkafészek pedig 
egyre veszélyesebb lett. Mókus mamának egyre 
nagyobb gond volt, hogy mit adjon enni és rágni a 
családnak. Egyre csak azt figyelte, hogyan nőnek a 
kicsik fogai. A Mókus nagymama is egyre nagyobb 
gondot jelentett, mert egyre betegebb lett és már enni 
sem, rágni sem tudott, és csak nőttek, nőttek a fogai. A 
legnagyobb fájdalmat az okozta Mókuséknak, hogy 
ebben a szörnyű helyzetben nem tudták teljesíteni 
küldetésüket sem. A távolabbi földekbe senki sem ásta 
már a magot, az erdőket és bokrokat pedig egyre jobban 
irtotta az ember. 

 
12. Mi lesz, ha jön a tél? Mókusék ettől rettegtek 
legjobban. A tél természetesen elérkezett. Nem is volt 
még ilyen kegyetlen tél talán sosem. 
Mókusék szegényes tartaléka gyorsan elfogyott. A 
nagyi fogai már a térdét verték. A felserdült mókus 
gyerekek fogai is egyre nagyobbak lettek. Kinn a 
Bokron, fákon és földön csak hó és jég. Ekkor nagy 
lépésre szánta el magát a Mókus papa. Éjnek idején 
elindult Hörcsögék luxuspalotája felé. Eldöntötte, hogy 
egy-két morzsa ennivalót kér családjának. 
Alig mert kopogtatni az ajtón. A kövérre hízott 
Hörcsögné nyitott ajtót, de gyorsan be is csapta azt, 
amint a sovány, megalázkodó, kolduló Mókust 
meglátta. Bentről víg lakoma hangjai hallatszottak ki a 
zord hidegbe. Egyszercsak újra kicsapódott az ajtó és 
Hörcsög úr állt ott gőgösen, teletömött pofával. A zörgő 
csontú Mókus kinyújtotta a tenyerét: Legalább kölcsön 
adj néhány szem magot, mert megdöglenek a kölykeim. 
Hörcsög úr, aki nagy jó barátságban volt azelőtt a 
Bokorban a Mókussal, és ugyanazokat az rögeszméket 
vallották, most lesajnálóan nézte a szerencsétlen elvhű 
állatot. Láthatóan nagyon zavarta őt. Pofájából 
félreköpött néhány szem magot. A szemében valami 
gyűlölet lobbant. És akkor egy különös vinnyogó 
hangot hallatott. 
Erre a hangra megmozdult a közeli erdő és egetverő 
üvöltéssel kirontottak a hiénák. Hörcsög úr csendben 
becsukta földalatti palotája aranykilincses ajtaját. 
 
--- A gazdag Hörcsög és a szegény Mókus története 
természetesen csak kitalált mese és semmi köze sincs a 
valósághoz. 
 
Ha valaki úgy fejezné be, hogy azon a télen a Mókus 
család minden tagja elpusztult, kezdve a nagyin; a 
Hörcsög család minden tagja pedig boldogan élt a 
Fehérfejű, a Héja és Hiéna felségterületén, bizonyára 
ezt senki sem tartaná meseszerűnek. 
Ezért úgy kell befejezni a történetet, hogy eljött a 
tavasz. Mókuséknál csak a nagyi fogai nőttek meg 
annyira, hogy már a nehezen megszerzett kis szem 
makkot sem bírta megrágni és meghalt. De a többiek 
kiböjtölték a telet és az egymásért aggódó szeretettől 
még boldogok is voltak a Bokorban. 
Hörcsögék viszont meglakoltak. Az okozta a vesztüket, 
hogy a hiénáktól megtanulták a húsevést is. A téli 
időben összezártan, bármennyire is nagy volt a 
lakhelyük, kitört rajtuk a kannibalizmus. Ölték 
egymást. Szerencsére csak egy-két családtagot öltek 
meg. Mire azonban eljött a tavasz, már kiterveltek egy 
jóval családszeretőbb és nagyszabásúbb tervet. A 
szomszédos földön élő mezei pockokat fogják 
népírtani. A tervből valóság lett. A Fehérfejű segített, a 
levegőből irányította Héjáit és azok halomra bombázták 
a mezei pockokat. A Hiénáknak is bőven jutott dög... 
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Az igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy 
Fehérfejűék, a Héják és Hiénák a végén nemcsak a 
pockokat irtották ki, de véletlenül Hörcsögéket is. 
Rájuk Mókusék elcsavargó kislánya talált rá egy szép, 
virágillatos, tavaszi estén. 
(Nota bene: A fehérfejű rétisas az Amerikai Egyesült 
Államok címerállata...) 
Kérdés: Te hogyan írnád és fejeznéd be a mesét? 
 
 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ 

HÁLAADÁS 
-         Venczel Feri halálára  - 

Képernyő előtt ülünk és nézzük magunkat. Hiányzik a  
 
hosszú sörasztal, ahol éveken át ültünk. Nem azért, 
hogy sörözzünk, hanem a Te utolsóvacsorai 
asztalodhoz hasonlóan Veled és egymással megújítsuk 
és megerősítsük barátságunkat. Most nincs asztal, és 
nincs itt valaki, aki mindig itt volt. 
Délelőtt és este jött két bottal a kezében, és nyilalló 
fájdalommal a lábaiban. De nem azért edzette magát, 
hogy nyafogjon. „Ha Te tíz évvel öregebben itt vagy, én 
tíz évvel fiatalabban itt leszek!”- mondta. Pedig 
Jászfaluról veszettül nehéz ide a közlekedés. Az esti 
mise után pedig éjszakába nyúló a hazamenetel, a 
romos otthonába. 
Az átkosban még budai kényelmes halljában adott 
helyet a gyerekhittanoknak és a közösségi miséknek 
Évával és gyermekeikkel együtt. 
A sörasztaloknál a Bokorportán mindig mellettem ült, 
mert kicsit nagyot hallott. Minden alkalommal 
felkészült a napi evangéliumból, és sokszor a 
körimában komoly prédikációt tartott, nem is 
akármilyen szintűt. Görög nyelvtudásának birtokában 
Arisztotelésztől Aquinói Tamásig, és a modern 
filozófiáig magyarázta az Írást. 
A protézisműtét után fiatalosan és vidáman érkezett. De 
most újra üres lett a helye. Mi több, a gyilkos vírusnak 
köszönhetően már nem ül senki az asztaloknál. Te pedig 
Ferikém még a képernyőn sem vagy található, hacsak 
nem rakjuk oda a fényképedet. 
 De úgy tetszett Atyánknak, és talán Neked is, hogy 
inkább az Atya asztalánál foglalsz helyet, ahol Jézus Úr 
a felszolgáló, és különb is a menü. 
Biztos vagyok abban, hogy nem szakadsz el Tőlünk, 
Családodtól, közösségedtől és sörasztalos barátaidtól 
sem, mert Te is csak helyet mentél készíteni nekünk. 
Addig is Feri minden elmélkedésemet elküldöm Neked 
bírálatra, és online formában láthatsz minket. Most is, 
amikor hálát adunk a mi Atyánknak Érted, kedves 
vidám Feri Testvérünk és Barátunk. Amen. 

(Közösségi online mise 2021. március 21.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VENCZEL FERENC 

DÜMMERTH DEZSŐ: AZ ANJOU 
HÁZ NYOMÁBAN… 

KÖNYVISMERTETŐ - KRITIKAI ELEMZÉS 
 

 
 
 
Dümmerth Dezső új könyve bizonyos vonatkozásban 
folytatása Az Árpádok nyomában c. kötetnek. Az 
Árpád-ház kihalása után az Anjou-dinasztia egyik ága 
került Magyarország trónjára, s két nemzedéken át 
szilárdan kézben is tartotta, megerősítve a feudális 
pártharcokban kimerült országot. A szerző ebben a 
kötetben a francia eredetű dinasztia útját követi Szent 
Lajos király Párizsától, Anjou, Maine és Provence 
tartományokon át Szicília és Nápoly, tehát az akkori 
Két Szicília királyság trónjáig, majd a Magyarországra 
került ág sorsán keresztül Lengyelországig. Műve az 
esemény- és művelődéstörténet, és ezenkívül még több 
tudományág eredményeinek sikerült esszé-ötvözete, 
amelyet a téma érdekességén túl – mint minden esszét 
– a szerző önálló látásmódja tesz különösen izgalmassá 
és vonzóvá. Olvasás közben pedig rövidesen rájövünk 
arra, hogy a kötet nemcsak az Anjou-ház fordulatokban 


