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keveredtünk. Nem tartottam jó ötletnek, és jó 
megoldásnak sem. Érveimen, és ebben sem voltam 
egyedül, túllépett, és valakikkel megcsinálta ezt a 
sajátos pappá szentelést. Annyira betartották a titkosság 
követelményét, hogy zárt köreinkben is csak a 
felszentelés tényét és az érintett személyeket ismertük, 
és elfogadtuk, Gyurka bácsiba vetett bizalmunkra 
építve. – A Bokor életében megoldotta a paptalanodás 
kérdését? Nem gondolom. A működő paptestvérek is 
inkább kihúzódtak a közös dolgainkból és jézusi-KIO 
tartalmakkal szolgálták és szolgálják a közösségeiket, 
híveiket. Sokan természetesnek tartjuk, hogy a sajátos 
papi szolgálatok (szolgáltatások) igényével 
bekapcsolódunk a helyi templomi rendszerbe. Baj ez? 
Nem gondolom. Ez nem elvfeladás, hanem 
közösségvállalás az elv megvallásának reményével. A 
szellemi, lelki és testi táplálkozás számomra olyan, mint 
a méhecskéé, amely virágról virágra szállva gyűjti a 
méznek valót, amit ezután magában állít elő a 
begyűjtött értékekből. A tények Gyurka bácsit ebben a 
témában is elcsendesülésre késztették, írásaiban sem 
foglalkozik ezzel a megoldási kísérletével. 
Megcsodáltam a sikertelenségeken túllépni tudó, és új 
feladatot, célt találó életerejét. 

9. Kommuna. Nagy téma! Gyurka bácsi több évtizedes 
és soha el nem engedett témája. A nyugati, amerikai jó 
példák, a sajátosan értelmezett jézusi és ősegyházi 
gyakorlat alapján az volt az álma, hogy a kommuna 
lehetne a nagy Bokor-Mű. Az értékhordozó, a 
változásokat túlélő életforma. Mindmáig 
jókívánságokkal drukkolok a hazai ilyen irányú 
kezdeményezéseknek. Gyurka bácsival való 
dialógusom azt boncolgatta, hogy Jézus vándortanítói 
gyakorlata a vele vándorló tanítványokkal hogyan 
lehetett volna kommuna, hiszen még az anyagiakat is 
jómódú hölgyek támogatásából kapták. A jeruzsálemi 
ősegyház hogyan is élte a kommunát, ha Páléknak 
kellett gyűjtést rendezni a megsegítésükre? „Családos 
szerzetesség kell” – mondta Gyurka bácsi. A középkori 
(XII. sz.) begina és begárd kezdeményezés, bár az 
egyházi irányítástól függetlenül akart működni, 
ugyanúgy engedelmességre alapulóan élt, mint a 
legtöbb mai kommuna. Gyurka bácsi a „ráhallgatás” 
fogalmával cserélte le az engedelmességet. Az élet 
azonban nem mindig ad időt a rábeszélésre. Valakiknek 
dönteniük kell, és valakiknek ezt el kell fogadniuk. A 
Bokorban még illemszabályként sem sikerül érvényt 
szereznünk az ide tartozás és működés szempontjainak, 
mert „személyiségi jogot sértenek”. Bennünket 
közösségvezetésre nevelt, de látott már valaki 
karmesterekből álló sikeres kórust? Gyurka bácsi 

többször zárta beszélgetésünket így: „Majd meglátjuk.” 
Remélem, hogy örömére van odaátról az, ahogyan 
igyekszünk élni és éltetni akkor is, ha ez nem az általa 
álmodott kommuna. Egy szervezeti és működési 
szabályzat jó a világ fiai vállalkozásainál, de nálunk? 
Én a közel lakást láttam és látom élhetőnek és 
praktikusnak. Autonómia és összedolgozás. Mint egy 
nagycsaládban. Ez nem kommuna. Ez egy bevált, 
élhető életforma. Gyurka bácsi nagy álma, a 
megmaradás, az Isten Országa földi megjelenítése úgy 
válik valóra, ha szabad döntésekkel, egymásra figyelő 
értékáramoltatással élünk, szívben és méterekben közel 
egymáshoz. 

Gyurka bácsi véleményeitől való eltéréseim is 
beigazolták a mondást: a különbségeket nem 
megszüntetni kell, hanem harmóniába hozni. 

 

MLECSENKOV ANGEL 

REAGÁLÁS… 

Kedves Náczi. 

Nagy örömmel olvastam nagyszerű 
összefoglalásodat és tovább gondolásra indító 
írásodat. 

Amit a 8. pontban írsz azzal is többnyire 
egyetértek. Pusztán miután ebben a pontban 
foglaltak egyem is érintenek személy szerint, ezért 
szeretném megjegyezni, hogy a papságra 
vonatkozóan nem a Gyurka bácsi vett rá, pusztán a 
lehetőséget kínálta fel. A magam részéről, mint Te 
is tudod korábban jelentkeztem a hivatalos módjára 
is. Sikertelenül, talán Te is tudod, hogy akinek 
Bulányi és Dombi a barátja az nem kerülhet ebbe a 
rendszerbe. Szeretném nyomatékosan tudatósítani, 
Számodra is, hogy amikor ez a kérdés felmerült a 
magam részéről minden közösségem előtt 
nyilvánvalóvá tettem szándékomat. Azzal a 
feltétellel, hogy amennyiben nem látják jónak 
szándékomat visszalépek. Közösségeim teljes 
egyetértésével vállaltam ezt a feladatot. Engem 
ezért sért ez az általánosításod. Szeretném jelezni, 
hogy engem az egyházi szabályozás, CIC. akkor 
sem és most sem érdekel, mint azokat sem, aki a 
titkos szentelést az egyház keretein belül, mint 
lehetőséget megengedték és megtették. 
Egyszerűem nevetségesnek tartom a részedről a 
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CIC.re való hivatkozást. Bízva abban, hogy 
egyszer a Bokor közösségei felnőnek arra az 
elkötelezettségi szintre, hogy nem CIC. hanem a 
szolgálat határozza meg, hogy ki ül az asztalfőn 
egy -egy közösségi alkalommal az eucharisztiát 
megünnepelve. Ebben talán mindketten 
egyetértünk.  

Sok évtizedes testvérbarátságra való tekintettel: 
Üdv. Öcsi  

 

 

HOLLAY KERESZTÉLY 

AZ ÚGYNEVEZETT 
SZENTSÉGEK… 

 

A KERESZTELÉS 

Természetesen az „eredeti-bűn” eltörlése mondva 
csinált ok; semmi értelme, a fogalom teljesen biblia-
ellenes szülemény. 

A zsidóknál a körülmetélés a fiú bevétele a vallási 
kötelékbe, Isten áldásával megerősítve (az előírt 
áldozatokkal). 

A keresztelés tulajdonképen ennek a pótlása. 

Mi is volna az értelme, funkciója egy felvilágosult 
keresztény életében? 

Hálát adni a Mennyei Atyánknak az újszülött 
megérkezéséért, együtt örülni a szülőkkel. 

Kik örülnek együtt?  

Rokonok, barátok, akik körül veszik az újszülöttet, 
de még inkább az újszülött édesanyját, szüleit. 
(persze az örömet finomítani kell, ha nyilvánvalóan 
nem egészséges a kicsi!) 

Ha az édesanya elsőszülöttje az, akinek örülünk, 
mennyi segítségre szorul. Mennyi ijedtség, izgalom 
kíséri az első napokat. Nem issza éjjel azt az üdítő 
teácskát – persze mert elfelejtette kilyukasztani azt a 
cumit. Idegenkedik a kis kanáltól – túl hidegen vagy 
melegen nyomtam a kis szájába. És így tovább sok-
sok apróság, amiben szép szóval, tanáccsal 
segíthetnek a kezdőknek. 

Ha már a negyedik gyermek érkezett meg, akkor a 
feltornyosuló gondokban segíthet nagyon a 
közösség. 

Tehát közösség nélkül értelmetlen szertartás lenne a 
„befogadás”.  

Igen: lehetne valami énekléssel, ünnepélyességgel 
kiemelni ezt a napot a hétköznapokból. 

Ennek csak akkor van értelme, ha folytatása is 
következik, például egy év múlva, legalább 
néhányan megünnepelve az anya szülés-napját. Mit 
csinál a kis egyéves? 

A pelenka után jönnek az újabb leckék, s segítségre, 
tanácsra mindig lesz szükség; még akkor is, ha 
látszólag már végképpen a saját lábára állt az 
egykori újszülött. 

Tehát ennek a „szentségnek” akkor van értelme, ha 
ez az új család köré fonódó melegebb fészket is 
jelent. Egyszóval: közösséget is létrehoz, akik 
egymás kezét fogva, mint valami körtáncban, valami 
magasabb eszmeiségben ötvöződnek, magasabb 
szinten kezdenek élni! 

A formalitás, hogy a szokás kedvéért valami 
vizecskével megnedvesítsék a kicsike kobakját, 
esetleg csak annyit jelent, hogy a nagymama 
békésebben fogja látni a világot, megnyugszik, hogy 
az unokája meg van keresztelve, s a plébános úr is 
eggyel szaporíthatja a megkereszteltek lajstromát.  

Hogyan tud utána járni, érdeklődni, hogy mi lett a 
kétezredik csöppséggel? Egyszerre is több ezren 
tartoznak a templomához! 

A liberális, felvilágosulás útját választó 
kereszténység előtt rengeteg kérdés áll, állna, ha 
nem látnánk be, hogy tulajdonképpen nagyon 
egyszerű, természetes mozzanatokról van szó, mint 
amilyen egyszerű a filozófiák, teológiák, vallások 
istene helyett, a Mi Mennyei Atyánkhoz való lehető 
legmelegebb odabújás! 

Olyan Istenhez, aki gazdagabb minden formánál, 
tehát minden formában fel tud ismerni bennünket; 
bár az elavult formákat nem tartja szerencsésnek, 
mert többnyire másfelé visznek, vakvágányra, mint 
a rosszul kezelt váltó a vonatot. 

*** 

 

 


