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KOINÓNIA 

„Emlékezzél ember, hogy por vagy és 
porrá leszel!"  
(1Móz 3,19) 

  
 

BULÁNYI GYÖRGY 
URUNK MEGJELENÉSE 

 
Kispap koromban olvastam Schütz Antaltól, a 
megfellebbezhetetlen tekintélyű magyar dogmatikus 
piaristától: Ki tudná megrajzolni Jézus lélektani 
fejlődését, pszichológiáját? A mai vasárnapon mégis 
valami ilyesfélére vállalkozom: Mondok sorjában téte-
leket, amelyeket igaznak gondolok. 
1. Jézus nemcsak Istenfia volt, hanem valóságos ember 
is, mint akármelyikünk. Következésképpen két szopás 
között elaludt, aztán felébredett, s elkezdett nyekeregni, 
ha újra éhes lett, vagy ha zavarta, ami a pelenkában van. 
És nem arra gondolt, hogyha ő az Istenfia, akkor hogyan 
lehetne pelenkában és bölcsőben. Érzései voltak. 
Érezte, hogyha valami baja van, csak nyekeregnie kell, 
és segítenek rajta. Lassan-lassan megismerte Mária és 
József arcát, s ha egy kicsit bolondoztak vele, akkor 
rájuk mosolygott. Minden úgy lehetett Nála is, mint 
akármelyikünknél. Ez volt az ő lélektani fejlődésének 
anyaméhen kívüli első szakasza. Nevezzük ezt bet-
lehemi-egyiptomi korszaknak.  
2. 12 éves korában is felviszik őt szülei Jeruzsálembe. 
Önállósítja magát, szüleinek keresniük kell őt, akik 
megtalálják a templom írástudóinak körében: ül, kérdez, 
felel. S ezek megállapíthatják róla, hogy értelmes a 
fiúcska. Szülei szemrehányó szavaira különös választ 
ad: Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban kell nekem 
lenni? A szülők nem értették a választ. Ha hiteles 
Lukács forrása és híradása, akkor valaminek történnie 
kellett Jézus lelkében az első názáreti évtizedben. Egy 
régvolt debreceni barátom elmesélte, hogy négy éves 
korában egy fél napra eltűnt szülei szeme elől. Amikor 
hazakerült, őt is kérdőre vonták. Ezt válaszolta: azért 
szökött el, hogy szülei megtanulják, hogy őt nem kell 
félteni. Két szereplőt találunk e négyéves gyerek 
szavaiban. Az egyik a szülők, a másik meg a szülők fölé 
magasodni akaró négy éves kisfiú. Jézus válaszában is 
benne van ez. De nemcsak ez. Itt már három szereplő is 
van: a szülők (Mária és József) az egyik, a 12 éves 
gyerek a második, de van egy harmadik is, és az nem 
azonos Józseffel, s mégis Jézusnak az Atyja. Jézus is 
fölé magasodik a szülőknek, de nem ő van a csúcson, 
hanem az Atyja. Annak vannak dolgai-ügyei, s 
Jézusnak azokban kell lennie. Ez Jézus lélektani 
fejlődésének második korszaka: a gyermek emberi ön-
tudatra ébredése, s ezzel mintha együtt járna istenfiú-
voltának megsejtése is? Az emberi öntudatra ébredés a 
személyiség fejlődésének mindnyájunknál megtalálható 
fejlődési szakasza. Az Istenfiú-volt megsejtése azonban 
már specifikusan Jézusra jellemző. Melyikünk mondta 
volna szüleinek egy ilyen gyerekkori stiklink esetében 

Jézus válaszát? Olyat igyekeztünk mondani, amivel 
elkerüljük a jogos apai pofont. De Jézus olyat válaszolt, 
hogy szavait Mária megőrizte a szívében. Lehet, hogy 
Lukács értesülésének végső forrása Mária volt? Lehet. 
Nevezzük ezt a második szakaszt az első názáreti 
évtized korszakának.  
3. A következő korszak húsz hosszú esztendeig tart, s e 
korszakról összesen annyi híradásunk van, hogy Jézus 
nyilvános názáreti fellépésekor, amikor az ottani zsi-
nagógában magára értelmezi Izajás szavait, a názáretiek 
csodálkoznak: Nem a József fia ez? S Jézust sérti ez a 
csodálkozás, és gorombákat kezd mondani nekik, 
aminek a vége az, hogy a falujabeliek megtelnek 
haraggal, kiűzik a falu végén levő hegyszakadékig, 
hogy letaszítsák őt. Mit mond ez nekünk? Csak annyit, 
hogy Jézus názáreti tartózkodásának második és 
harmadik évtizedében semmit sem vettek észre az 
ottaniak Jézus tudati fejlődéséből. Semmit, ami 
különbözött volna az övéktől. Jézus az ács fia, Jézus 
olyan, mint ők. Honnan tehát most egyszerre ez a 
képtelen és Izajásra hivatkozó öntudat? Ez a prófétai 
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hangmegütés? Ez a nagyképűség e falubeli ács-ivadék 
szájából? Meg kell büntetni hőzöngése miatt. S Jézus 
nem mondja a falujabelieknek: Gyerekek, értem 
csodálkozástokat, de hát történt velem valami a 
Jordánnál. Ez és ez… Nem mondja, hanem hagyja 
dühüket kibontakozni, s a szakadéknál „átment 
közöttük, és eltávozott”. Azért nem mondja, mert – úgy 
gondolom – nem a Jordánnál történtek a végső okai 
annak, ami annyira felháborította a falujabelieket. Nem 
a Jordánnál? 
Mi történt a Jordánnál? Mi történt ott, amire Jézus nem 
hivatkozott? Nem jók ezek a kérdések. Azt kell 
kérdezni, hogy mi történt Názáretben e két évtized alatt, 
aminek következtében − elment a Jordánhoz. Mi? 
Személyiségfejlődés történt. A 12 éves okos fiúcskából 
felnőtt, harmincas férfi lett. S nem vettek észre a názáre-
tiek semmi rendkívülit? A zsinagógai jelenet azt mondja 
nekem, hogy nem vettek észre. Személyiségének egy 
rendkívül érdekes vonására bukkanunk. Introvertált volt 
e két évtizedben az a Jézus, akire majd az lesz a 
jellemző, hogy mindent vallani volt életem dolga? 
(Ady-idézet) E két évtized alatt lehetett csak elkészülnie 
annak a mondanivalónak, amelynek nagyon rövid idő 
alatt nagyon rossz vége lesz. Ennek a mondanivalónak 
az elkészülte következtében zárja be Jézus a názáreti 
ácsüzemet, hogy soha többé ki ne nyissa azt − 
gondolom. 
Biztos, hogy nem a Jordánnál történtek az okai annak, 
hogy Jézus magára értelmezi Izajás sorait, s amely 
értelmezés alapján Kaifás már vihetné is Jézust Pilá-
tushoz, hogy megfeszítse őt? Megpróbálom igazolni 
bizonyosságomat. Mégpedig introspekcióval. Amikor 
bérmáltak, nem történt velem semmi. Ugyanazt gondol-
tam, amit előtte. Amikor pappá szenteltek, nagyon meg 
voltam hatódva, és nem történt velem semmi. Semmit, 
de semmit nem gondoltam másképpen, mint szente-
lésem előtt. A legjobb felkészítés, a tőlem telhető 
legjobb felkészülés mellett sincs egy liturgikus aktusban 
részesedésnek tudatátalakító hatása. 
De hát Jézust nemcsak alámerítették a Jordán vizébe, 
hanem istenélménye is volt. Hallotta: Te vagy az én 
szerelmes fiam, akiben jókedvem telik. Jöjjön megint az 
introspekció. Magamnak is volt istenélményem. Hallani 
ugyan nem hallottam semmit, de életem minden 
problémája megoldódott egy pillanat alatt. Hatására 
nagy-nagy háborgásom s helyemet nem találásom 
egyszerre megszűnt. Békesség költözött a szívembe, s 
úgy éreztem, hogy soha többet nem kell tiltakoznom 
semmi ellen, mert eltöltött az Isten, és minden jó és 
minden csodálatos. S volt ennek valami tudati 
következménye is? Nem volt semmi. Támadt valami 
felfedezésem, amit közölnöm kell a világgal, az 
emberiséggel? Semmi. 1936 szeptemberében történt ez 
velem. S maradtam ugyanaz a lüke nacionalista magyar, 
aki voltam, akivé addig nevelődtem a szülői házban 
meg a piarista gimnáziumban. Hat évvel később Ge-
rencsér Pista piarista, aki hadtestvezető lelkész volt a 
Don-kanyarban, hív ezredlelkésznek magához. S 

mondom neki, hogy beszéljen az elöljárókkal, s ha 
küldenek, akkor megyek. Az istenélmény megerősíti az 
embert abban, amit gondol, de tudattartalmakat nem 
alakít át, nem fejleszt, csak képtelenül kellemes 
tudatállapotot teremt. 
De hát a Jordánnál nemcsak bemerítés és istenélmény, 
hanem negyven napos pusztai magány, lelkigyakorlat is 
volt. Ez nem alakíthatta át az egyszerű − tizenkettő 
belőle egy tucat − ácsmester gondolatvilágát? Nem. 
Negyven nap kevés ahhoz a képtelen 
értékmegfordításhoz, mellyel Jézus a pusztából kijőve 
tanítvány- gyűjtésbe fog, s ennek nyomán majd jó két és 
félszázadon keresztül istentelennek minősül majd min-
denki a világban, aki arra hivatkozik, amit Jézus tanított. 
A negyven nap csak bemelegítő volt az utána következő 
három évhez. Csak annyi, mert ez a vadállatok között 
élő böjtölő már tud mindent. Kísértheti őt a Sátán, Jézus 
tudja, hogy a Sátáné a földkerekség országainak minden 
hatalma, minden dicsősége. Kínálhatja neki, nem borul 
le előtte. Jézus Ura − az Isten, és nem a Sátán. Jézus a 
Sátán hatalmát akarja megtörni. Azt, hogy senki se 
uralkodjék, senkié se legyen a hatalom és dicsőség a 
világban. Senkié, mert az csak az Istené. Tehát az a 
tételem, hogy Jézusnak kellett ehhez húsz esztendő, s e 
hosszú húsz esztendő alatt végrehajtotta magában a 
kopernikuszi fordulatot. Mi az? Hát az, hogy Isten nem 
törzsi Isten, nem a Seregek ura, nem Izrael 
királyságának felvirágoztatója, s nem fojtja népéért a 
Vörös tengerbe az egyiptomiakat. Isten az, aki felkelti 
napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazakra és 
hamisakra, Isten mindenkinek az Atyja, s azt akarja, 
hogy mindannyian az ő szerelmes lányai és fiai legyünk. 
Van tehát Jézus személyiségfejlődésének egy harmadik 
korszaka, amelyben elkészül az a mondanivaló, melyet 
majd hírül ad Galilea és Júdea népének, s amelyet 
hirdetni elküldi majd tanítványait az egész világba. 
Nevezzük ezt a harmadik a szakaszt a jézusi gondolat-
világ kialakulása két évtizedes és názáreti korszakának.  
4. A negyedik szakasz azzal kezdődik, hogy kijön a 
pusztából és tanítvány- gyűjtésbe fog. És minden sikerül 
neki. Elmondhatja a lukácsi síksági beszédet is, a négy 
boldogságot és a négy jajt. Azt, hogy boldogak az 
éhezők, a szegények, a sírók, az üldözöttek. Azt is, hogy 
jaj a gazdagoknak, a jóllakottaknak, a nevetőknek meg 
azoknak, akikről jót mondanak embertársaik. Mindent 
elmondhat, és mégis tódulnak utána az emberek. A 
pusztába is. És Jézus azt gondolhatja ezek nyomán, 
hogy tényleg itt van az idők teljessége és megvalósul az 
Isten Országa. Megvendégel Bethánia mellett ötezer 
férfit és ki tudja mennyi asszonyt, lányt meg gyereket. 
Ez Jézus fejlődének negyedik szakasza. Nevezhetjük a 
naiv eufória tanítványgyűjtő korszakának. 
5. S be is fejeződik ez a korszak a pusztai 
megvendégeléssel. Miért? Mert megindul feléje az 
ötezer férfi, hogy királlyá tegye őt. Szerelme egéből 
mély pokolba szédül − mondaná a költő. Vagy ezt: 
Anyám, én nem ilyen lovat akartam. Tanítványait 
hajóba kényszeríti, mert azok örülnek ám a váratlan 
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fordulatnak: Itt van, megvalósul az Isten Királysága. 
Maga meg felmegy egy hegyre imádkozni, hogy meg-
tudakolja Atyjától: hogyan tovább? Hát úgy, hogy a 
pusztai lelkes férfiakat másnap már a kafarnaumi 
zsinagógában találja, és kiábrándítja őket magából: Nem 
Mózes adott nektek kenyeret a pusztában. Én vagyok a 
mennyből alászállott kenyér. Az én testem a kenyér, 
melyet odaadok a világ életéért. Kemény beszéd ez, ki 
hallgatja ezt? − kérdezik még tanítványai is. Jézus menti 
a menthetőt. A hűségekkel, a megmaradókkal együtt 
elhagyja Izrael földjét. Átkel a Libanon hegységen, 
Tírusz és Szídon vidékére megy, s nem akar többet 
ember látni, csak a tanítványokat. Hetek-hónapok után 
jönnek vissza? De, amikor visszamásznak a Libanon 
keresztül, még mindig Izrael földjén kívül, Fülöp 
negyedes fejedelem Cezáreájában elmondja e külföldi 
tanulmányút végeredményét: Az Emberfiának az 
emberek kezébe kell adatnia… S a jó Péter megszólal: 
Nem történhetik meg ez Veled, Uram. S a szelíd Jézus 
lesátánozza őt ezért a szóért. Hogyan tehette ezt vele 
Jézus? Úgy, hogy elkészült Jézus lélektani fejlődésének 
Golgota előtti végső szakasza. S ha még Péter sem érti 
ezt, és le akarja őt beszélni erről, akkor Péter a Sátán 
képviselője. Ez a végső szakaszt, melyben Jézus tudja 
már, hogy a vállalkozásának a főpapok, írástudók és 
vének győzelmével kell végződnie. Egyenes már az út a 
Golgota felé. Az Isten Országa nem lehetséges anélkül, 
hogy hirdetője keresztre ne kerüljön. Ez Jézus tudati fej-
lődésének ötödik szakasza. Nevezzük ezt az ötödik 
szakaszt a Golgota szükségképpeniségét megértés 
korszakának.  
6. De hát van még feltámadás és mennybemenetel is. 
Van még egy hatodik szakasz is. Két része van ennek. 
Egy Golgota előtti és egy Golgota utáni. A Golgota előtt 
is beszél már róla: Elküldöm majd nektek a Lelket… Ő 
majd megtanít titeket mindenre. A tanítványok azért 
biztonság okából beszereznek maguknak az utolsó 
vacsorára két kardot is. Péter elő is veszi. Jézus 
visszadugatja vele a hüvelyébe. Feltartóztathatatlanul 
peregnek az események a Golgota felé, s ott Jézus Atyja 
kezébe ajánlja lelkét. Harmadnap feltámad, s a tizenkét 
felé futókat ezzel üdvözli: Békesség nektek, semmi 
sincsen veszve! Tanítja őket arra, hogy mindezeket el 
kellett szenvednie és küldi őket a nagyvilágba, hogy 
tegyék ők is tanítványokká nemcsak a zsidókat, de az 
összes nemzeteket. Ez Jézus tudati fejlődésének a hato-
dik szakasza: A Golgota ellenére is minden rendben 
van, Istennel nem lehet kitolni, Istennek győznie kell. 
Különben nem teremtett volna embert a maga képére és 
hasonlatosságára. Hogyan nevezzük e hatodik szakaszt? 
Nevezzük a szétverhetetlen bizakodás és reménység 
végső és megváltozhatatlan és az idők végezetéig tartó 
korszakának, melynek van egy rövid pár hetes időbeli 
első szakasza és egy szakaszt immár nem ismerő 
végtelen vagy időtlennek nevezhető nem is szakasza, 
hanem szakasztalansága, örökkévalósága.  

Egy pár évtizede ünnepelte a teológus világ Kalkhedón  
másfélezer éves jubileumát. Mért, mi volt akkor 
Kalkedónban? Zsinat volt, és ez a zsinat 451-ben meg-
állapította a kisázsiai városban, hogy: mindannyian 
vallják: Jézus tökéletes az istenségben, és tökéletes az 
emberségben; valóban Isten és valóban ember 
racionális lélekkel és testtel; az Atyával azonos lényegű 
az istenségben, velünk pedig az emberségben, a bűnt 
kivéve… Rahner,  az elmúlt század nagy teológusa azt 
mondta a jubileumon, hogy ebben a kérdésben ez a most 
idézett megállapítás nem lehet a végső szó. Mire 
gondolt? Nem tudom. Arra, hogy a múlt héten 
vállalkoztam arra, amire, s megrajzoltam Jézus 
személyiségfejlődését? Aligha erre. Arra gondolok, 
hogy ennél többre. Már a múlt héten is megállapítottam, 
hogy a Jézus nevű csecsemő sem gondolkodott két 
szopás között sem istenségére, sem emberségére. De 
ettől még marad a kérdés, hogy mikor jött rá arra, amit 
szopásai után négyszáz évvel az atyák megállapítottak 
róla Kalkedónban, Konstantinápolyyal szemben a 
Boszporusz másik oldalán. Mikorra tudta már, hogy ő 
nemcsak ember, hanem egy lényegű az Atyával, amik 
mi nem vagyunk. 
Hát erről szeretnék most valamit mondani, amit múlt 
héten már nem volt időm elmondani. Egy hasonlattal 
indítom gondolataimat. Ökológiai megfontolásból egy 
valóságos ember elhatározza, hogy valóságos békává 
lesz. Azért, hogy megmagyarázza a békáknak, hogyan 
védekezzenek a globalizáció rájuk nézve pusztító követ-
kezményei ellen, azaz, hogy a fenntartható vagy fenn 
nem tartható emberi fejlődés során ki ne pusztuljanak a 
békák. Hát úgy, hogy az országutak, melyeken kocsik 
robognak, elkerülendők stb. Ez a valóságos emberré lett 
béka egyúttal valóságos béka is, csak kuruttyolni tud, 
meg úszni a vízben meg ugrálni a szárazon. Elsajátítja a 
békák jelzőrendszerét, miként Jézus elsajátította az 
emberi nyelvet, melyen elmagyarázta nekünk, hogy 
szeretni kell minden embert, ha fenn akarjuk tartani 
fajunkat. A békák értelmesebbnek bizonyulnak a béka-
ember szövegének befogadására, elkerülik az 
országutakat, s visszavonulnak a mocsárvidékekre, s ott 
szaporodnak. Sikerének hatására − a békaember békává 
alakulásának hatására − visszaváltozik a béka emberré. 
Rövid átmeneti időre lesz tehát csak békaemberré, s 
ezen idő alatt is tudja, hogy ő ember. De e rövid 
átmeneti idő alatt nem tud se írni, se olvasni, csak 
kuruttyolni. Következtetésem: békakorszakában csak 
annyiban volt valóságos ember, hogy tudta, hogy 
békává lett, de ezen a tudáson kívül semmire sem volt 
képes arra, amire az ember képes. Megkérlek: 
válaszoljatok nekem, hogy valóságos ember volt-e 
ebben a békakorszakában is. Én azt gondolom, hogy 
nem. Nem lehet egyszerre békának is, és embernek is 
lenni. Csak békává varázsolt királyfi lehet az ember, 
mint a mesében a gonosz mostoha mesterkedésének a 
hatására a királyfi. 



 4964                                                                     KOINÓNIA                                                   2022. február 
 
Ha Kalkhedón nem volna végső szó a krisztológiában, 
akkor mit lehet mondanom ma, 56 évvel a másfélezer 
esztendős jubileum után? A fenti analógia nyomán csak 
ennyit: Jézus csak annyiban lehetett valóságos Isten is, 
hogy emberi fejlődése során valamikor rájött arra, hogy 
van neki egy időtlen előélete a Szentháromságban az 
Atya ölén és a Lélek társaságában. A kérdés – most már 
ezen túl – csak az, hogy mikor következett ez be. A 
békává varázsolt királyfi tudta kezdettől fogva, hogy ő 
békaként is királyfi, mert nem béka-petévé, ebihallá 
varázsolta őt a gonosz mostoha, hanem kifejlett békává. 
De Jézusnál nem így volt. A Szentlélek megárnyékozta 
Mária méhét, s kilenc hónapon át e méhben élte Jézus a 
maga magzati életét, míg meg nem megszületett a betle-
hemi éjszakában. Azt is hallottuk a múlt héten, hogy két 
szopás között sem gondolhatott a maga isteni előéletére. 
12 éves korában tudta e már, hogy Atyja, akinek a 
dolgaiban kell lennie, másképpen Atyja neki, mint 
nekünk? Azt gondolom, hogy még akkor sem tudta.  
Úgy gondolom, hogy személyiségfejlődésének 
harmadik korszakában, a második és harmadik názáreti 
évtizedében rémlett fel agyában a gondolat, hogy ő 
másmilyen, mint mi vagyunk. S éppen ez a képtelen 
gondolat tehette őt introvertálttá. Ez hatott úgy rá, hogy 
nem beszélt a názáretieknek arról, ami egyre inkább 
foglalkoztatta. S ennek hatására hallotta, amikor bezárta 
názáreti műhelyét, s a Jordánhoz érve János bemerítette 
a vízbe, Atyjának hangját: Te vagy az én szerelemes 
Fiam! S ez megerősítette Jézust abban, amit 
kielmélkedett magában a názáreti évtizedek során. S 
mindez megmagyarázza, hogy elpofozza a pusztában a 
világ összes országaival s azok dicsőségével 
büszkélkedő Sátánt. 
S ennek az istenfiúságnak a tudatával következik a naiv 
eufória negyedik fejlődési szakasza, majd egy 
borzalmas felismerés ötödik szakasza, s a feltámadás 
előtt és után az a felismerés, hogy az Isten 
megteremtette világban nem is olyan egyszerű az Isten 
országa megteremtése. Az, hogy ezt el nem végezheti a 
megtestesülés. Ahhoz mindannyiunknak az Atya 
szerelmes lányaivá és fiaivá kell lennünk. Ahhoz 
mindnyájunknak le kell koppintanunk a magunk 
módján a Egyetlen Fiúnak számunkra példamutató 
életét. S mindezeket honnan tudom? Nem tudom, csak 
hiszem, hogy valahogy ez lehet a dolgok rendje. 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 stólajövedelme 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 


