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"Mindszentyt a lámpavasra, Bulányit meg 
magasabbra!" - Ez az ember nyolc nyelven beszél. 
Súlyos börtönévek után is a Kádár-rendszerben 
létrehozta azt a "Bokor" néven ismert bázisközösség-
hálózatot, mely akadálya lett az Egyház elhalását 
zászlajára tűző ateista állami hatalom azon munkájának, 
melyet a jelenlegi főpapjaink egytől egyig oly nagy 
mértékben támogattak. Ez a P. Bulányi soha egyetlen 
hangot nem hallathatott az Egyház főpapjai által 
ellenőrzött területen.  
Ellene bárki szót emelhetett. Ő soha vissza nem 
szólhatott. Mostanság olyan sajtóorgánumokban 
jelenhetnek meg nyilatkozatai, melyeket főpapjaink 
egyelőre még nem cenzúrázhatnak. Meddig teheti ezt, 
nem tudom. Nyilván addig, míg az állam hatalmi 
szervei úgy látják, hogy főpapjaink nem árthatnak 
nekik. Bulányi minden nyilatkozatában hitet tesz a 
jézusi szeretet és az Egyházhoz való hűsége mellett. 
Mégsem adnak neki teret saját Egyházában. Sőt, 
megtiltották neki, hogy nyilvánosan fungáljon. 
Amíg tehát ebben az Egyházban a fölülről, hatalmi 
szóval diszponáltság lesz csupán a módi, addig csak 
annyiban szabad itt másképpen gondolkodni, 
amennyiben ez nem készteti lelkiismeretfurdalásra az 
ország főpapjait. 
- Mennyiben változott az Egyház? 
- Meggyőződésem, hogy a megváltozott viszonyok urai 
is tökéletes segítőtársakat fognak találni főpapjainkban. 
Gondot csupán az fog jelenteni, hogy a nagykorúvá 
érlelődött hívek körében egyre többen rájönnek arra, 
hogy a templomba járásnál hasznosabbra is fordíthatják 
idejüket, s emiatt nem kell nekik a csendőrséggel 
számolniok. Azt meg előbb-utóbb úgysem fogják 
elhinni, hogy a templomba járásért jár majd nekik a 
Mennyország. Persze, ez lassú folyamat. De nyugati 
példák eléggé előre világítanak ezen az úton. 
Az Egyház már vagy 1500 éve válaszút előtt áll. Vagy 
rálép a jézusi nembántás-megbocsátás-segítés-szeretés 
útjára, és ekkor a hatalmi struktúrát fölváltja majd a 
bizalmi struktúra, vagy pedig sodródik tovább a 
mindenkori állami hatalmasok cégéreként, mint 
templom, papfönntartó és szentségkiszolgáltató 
vállalat. Ha majd az elsőt választja, akkor mint hegyre 
épült város, a világ világossága lesz. Ha nem, akkor nem 
változik semmi. 
- Milyen esélyek vannak a jövőre nézve? Milyen az 
utánpótlás helyzete? 
- Tele vagyok reménnyel. Isten népe nem a szolgaság 
Lelkét, hanem a bátorság Lelkét kapta. Egyre kevésbé 
kell félnünk azoktól, "akik megölik a testet". 
Egyszerűen azon oknál fogva, mert ezeknek a testet 
megölő gyilkosoknak egyre kisebb a hatékonyságuk, s 
egyre kevesebben is lesznek. Nem azért lesznek egyre 
kevesebben, mert az Egyház szorgos munkával ezt már 
kikínlódta volna, hanem azért, mert a józan észre ható 
Szentlélek a jóra nyitott szívekben nagyszerűen 
munkálkodik Egyházon belül és kívül egyaránt, 

függetlenül, sőt a hatalmi struktúra ellenére. Egyre 
többen látják értelmetlennek, s ennek hangot is adnak, 
hogy miért kell kicsiny országunkban négy fegyveres 
testületet is fenntartani az amúgy is múlandó életünk 
védelmére, amikor úgysem akar bennünket senki sem 
bántani. Tele vagyok reménnyel. Álmom Jézus álma. A 
nembántás-megbocsátás-segítség mustármag 
mustárfává fog nőni, terebélyesedni, mert az elmúlt 
negyven esztendő szenvedése átsegített bennünket az 
üres hivatali tekintély imádatának súlypontján, mely 
bálványimádás volt.  
Lassan eljutunk oda, hogy az Egyházban sem lehet majd 
jól megélni annak, akinek se családja, se 
munkaviszonya nincsen. Eljutunk oda, hogy a 
tisztelendőség nem azért fog kijárni valakinek, amiről 
nem tehet, s a főtisztelendőség sem fog kijárni 
valakinek olyasmiért, amiről még az Isten sem tehet, 
hanem azért, amiről maga az ember tehet. Eljutunk oda, 
hogy a magatartást elébe helyezzük a szertartásnak, s 
egyre jobban rálátunk arra, hogy Jézus nem üzletkötés 
céljából jött közénk, vagyis, ennyi és ennyi ima, böjt 
után ennyi és ennyi égi kegy dukál, hanem azért jött, 
hogy Vele szövetségre lépve megvalósulhasson itt és 
köztünk az Isten Országa. Hiszem, hogy ez az álom, 
melyről nagy költőnk mondja: "...az álmok nem 
hazudnak". 
Hiszem, hogy minden jószándékú ember "utánpótlás" 
lehet ebben az élő organizmusban, melyet úgy hívunk: 
Jézus titokzatos teste. Ez itt a földön az Isten országa. 

forrás: Aréna, 1989. október 14. 
 
 
KIRÁLY IGNÁCZ 

INDULATRÓL KÖNNYEDÉN 
 
   Az ember óvatosan lépeget, ha bizonytalan alatta a jég 
vastagsága. Ebben a témában nem megyek oda, ahol 
vékony a jég, vagyis nem foglalkozom a számomra már 
ember alatti megnyilvánulásokkal. Vigyázni kell, 
nehogy behergelje magát az ember és maga is azt tegye, 
amit másoknál kritizál. Az indulat olyan köztapasztalati 
tényező az életünkben, mely a legocsmányabb 
megnyilvánulásokat is produkálhatja.  
Ugyanakkor megnyilvánulhat elviselhető, kulturált, sőt 
humoros formában is. Azt tapasztaltam magamon, hogy 
amikor tartósan ronda beszédű emberek körében 
voltam, rám ragadt a beszédstílusuk útszéli szokása. 
Csak úgy, ösztönösen hasonultam a környezethez. 
Bizony, az indulat olyan érzést, lelki állapotot kifejező 
megnyilvánulás, mely akaratlan, ösztönös és kontroll 
nélküli. Amikor megtörténik. Előtte, utána, indulat 
mentes helyzetben tud az ember önkritikát gyakorolni. 
Ha nem akarok lejáratódni környezetem és magam előtt, 
akkor erre is oda kell figyelnem. Volt már úgy, hogy 
valamin nagyon begurultam és csúnyán elkanyarítottam 
magamat.  
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Gyorsan körül néztem, hogy remélem, senki nem 
hallotta meg! „A magyar nyelv az egyik leg figyelemre 
méltóbb szókinccsel rendelkező, melyből az idők 
folyamán vitathatatlanul a legszaftosabb átkozódásokat 
gyúrtuk össze.” (Lavati: A káromkodás anatómiája). 
Hallottam már azt is, hogy a lengyel-magyar barátság 
egyik közös jellemzője, hogy egymással versenyre 
kelhetünk az indulataink kifejezésének nyelvi formáit 
illetően. A lélektani tény azonban az, hogy a 
feszültséget oldani kell valahogy. Szóban is. Ez nem 
trágárság kérdése. A trágárság ugyanis egy koszos 
zsákutca csupán, mely a közvetlenség látszatában 
tetszelegve ocsmánykodik. Aki az online kommenteket 
megnézi, igazat ad nekem. Ami most engem érdekel, az 
az indulataink szitkozódó kifejezése. Az állatok 
viselkedésével foglalkozók azt is megkockáztatják, 
hogy az állatok is szitkozódnak, feldühítetten hanggal, 
gesztussal ki is fejezik indulataikat. Lépj egy macska 
farkára és meg tudod, miről beszélek. Nyávogás, 
karmolás mutatja, hogy így van. Most a reagálások 
szóbeliségén gondolkozunk el. Tettekben is van ilyen. 
Egyszer egy nagy indulatot kiváltó helyzetben az 
asztalos vésőt belevágtam a gyalupadba a sértegető orra 
előtt.  
Veszélyes és veszélyeztető kirobbanás. Az indulat 
olyan, mint az árvíz. Ha nincs előre kiépített 
gátrendszer, mindent elsodorhat. Az emberi értelem 
mély bugyraiban ott lappangott régen is, és ma is ott van 
az indulat kifejezésének eszköztára, mely tettekben, 
szavakban, gesztusokban, sőt elnémulásokban, 
kivonulásokban is megmutatkozhat.  Külső és belső 
gátak építése elengedhetetlen. 1355-ből származó 
Dubnici Krónikában olvashatjuk az első magyar írásos 
nyomát annak, hogy az akkor utált németek milyen 
indulat kifejezést hoztak ki őseinkből: „Veszteg légy, 
kurvanő fia németje!”. Ez a kitörés a nép megnevezése 
nélkül beépült a magyar közbeszédbe is. Hogy 
mennyire jeleskedtünk indulati kifejezésekben, azt a 
tiltások, büntetések is mutatják. 1595-ben 
Máramarosszigeten megvesszőzésig ment a büntetés. 
1711-ben Kőszegen ”az ördögadtazás”, „teremtettézés” 
büntetendő. Kézdivásárhelyen még a halálbüntetést sem 
zárták ki! De a magyarral nem lehet kitolni! Kitalálták 
a szelídített indulat-kifejezéseket. Ugyan arra gondolva, 
finomítottan. „Árgyélusát” mondtak az arkangyal 
helyett. „Szomorúját” mondtak szentségit helyett. 
„Istállóját” kurjantottak az istennév kimondása helyett. 
A „terembúráját” kiáltották a teremtője helyett. A 
szakrális indulat-kifejezéseket elkenték, profanizálták 
és megúszták a büntetéseket.  
Ma is így van ez. Vagy nincs is így? Emlékezzünk, hogy 
a kommunista időkben született filmekben, írásokban 
legalább egy istenes káromkodásnak is szerepelnie 
kellett. A magukat szocialista realista művészeknek 
mondó írók ocsmány fröcskölődéssel írták le az 
indulatos helyzeteket.  
Talán vagyunk még néhányan, akinek kihullik kezéből 
a ”szépirodalom” olyan kötete, mely útszéli stílussal, 

naturalisztikus kifejezésekkel akar modern lenni. 
Nyelvi édesanyánkat lealacsonyító indulati kifejezések 
az „egyszerű emberek” életének sajnos részévé váltak. 
„Ami szívemen, a számon” mondata remélem nem igaz. 
Ami a számon, ahhoz képest szebb, értékesebb, ami a 
szívemen van. Emlékszem, hogy a csepeli csőgyárban a 
melósok egymás közötti kommunikációs stílusa bezzeg 
visszafogottá vált, mikor a főnökkel beszéltek. 
Illendőségből. Ha emberi minőségből beszéltek volna 
így, akkor ez maguk között, a melós környezetben is így 
lett volna. Tud az ember normálisan is reagálni, ha akar. 
Kifejezéseinkben megmutatkozik emberi minőségünk. 
Mondd meg, hogy indulatodat hogy fejezed ki és 
megmondom ki vagy. Együtt működésünk folytatása 
érdekében ajánlott, hogy tompítsuk az éleinket. A 
szomszéd nénink azt mondja, hogy „az anyja bundás 
kenyerit”! Egyik ismerősöm „a kuruc életbe” kívánja a 
problémát. Ilyen a „basszus”, „a kutya fáját”, a „nagy 
túrót”. Igen. A jó szándékú változtatásnak megvan a 
lehetősége. Az emberen magán fordul, hogy hogyan 
fejezi ki indulatait.  
  A boldog emlékű Márton Áron püspököt szadizták a 
román szekusok. Erőszakoskodtak vele és ő nagyon 
begurult. A vele börtönösködő paptársa szerint 
elkanyarította magát a szent életű püspök: „Azt, a 
szemed világát!”. A románul is beszélő papnak kellett 
elferdítve fordítani az indulatos kifejezést, hogy 
nagyobb baj ne legyen. Egyszer Halásztelken Dombi 
Feri bácsival kínlódtunk valaminek a javításával. Csak 
nem akart sikerülni. „Szidom az anyád!”- dördült el az 
atya. Sokszor hallottam Bulányi atya indulatos 
mondatát: „A fészkes fityfenébe!”. Ilyen szentéletre 
törekvő emberek hatottak rám, hogy tartsam kordában 
indulataim levezetésének eszköztárát. Otthon, 
gyermekkoromban más hatások is értek. Édesapám 
legdurvább mordulása az volt, hogy „A vénánti szarja 
le!” Kerestem ennek erdélyi eredetét és értelmét, de 
nem találtam, pedig székelyéknél is nagy kínálat van ez 
ügyben. János bátyám volt otthon a proletáriátus nyelvi 
megjelenítője, mikor dühében azt mondta, hogy „a 
bárcabitorló életbe!”. A mi finomlelkű édesanyánk 
ebben is szelíd volt. Ő volt az, aki egyszer 
gyermekeinken megbotránkozott, mert lehülyézték 
egymást: „hallottad ezt fiacskám?” Őt is indulatossá 
tudtuk tenni, mikor mi voltunk kis kölykök. Ekkor emelt 
hangon mondta: „A csuda fogja meg a dolgotokat!”  
Ilyen hatások hogyan segítettek indulataim 
kifejezésében? Lépegetéssel változtam. Tudatos 
küszködés és önnevelés is volt ebben.  
Kezdtem egy szalonképességet szándékoló, 
átfogalmazott kifejezéssel: „A kuruc életbe!”. De ez 
hamar átbillent az eredetibe. Anyázás mindig adta 
magát: „Az anyád keservit!”. Ez néha leváltódik 
játékosabb, a Tizedes meg a többiekben Sinkovits által 
mondott, érzelmileg olyan jól elnyújtható mondatba: 
„Hogy az a jóóó moszkvai nagynénikéd!”. Szóval a női 
szavak mellett maradtam eddig. „Az anyád ne 
sirasson!” kifejezésem is ezt mutatja. Figyelem a 
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hozzám közel állókat. Mit mondanak, ha a kalapáccsal 
az ujjukra csapnak? Egyik barátom nem bántja a bajok 
anyját, nagynénjét, hanem azt mondja, hogy „A rohadt 
életbe!”.  
   Drága Jézus, mit szólsz ezekhez? A Biblia tele van 
hirtelen fellobbanó heves érzelmi megnyilvánulásokkal. 
A héber ká’a azonban nem csak negatívumokat jelent, 
hanem Istennek népe iránti ragaszkodását, akkor is, ha 
ez büntetésben nyilvánul meg (4 Moz. 25, Zsolt 79,5 
stb). Istenük indulata a zsidó nép érdekében gerjed fel. 
Mikor megenyhül indulata, akkor szabadít, megbocsát 
(Ez 16,42, Joel 2,18).  Ilyen vallási hagyományba 
születő Jézus, mit tanácsolsz? Az világos, hogy te is 
kifejezted indulataidat.  
Szegény Péter megkapta a lesátánozás durvaságát (Mk 
8,31-, Mt 16,27-). A kardokkal előhuzakodó, teljesen és 
tartósan értetlen tanítványokat is lehurrogta az „Elég!”, 
elég legyen. (Mk 9,34). No, a Heródes sem tehette ki az 
ablakba, mikor titulusát megkapta: „Mondjátok meg 
annak a rókának…” (Lk 13,32). Számomra ezek azt 
sejtetik, hogy nem szégyen az, mikor indulatba jön az 
ember. Ahogyan és amivel ezt lereagálja, az lehet 
szégyene és lehet emberi minőségének is a 
megmutatója. 
 
 
VINCZE ENDRE 

CSALÁD ÉS TÁRSADALOM 
 
A nagycsaládos szülő vissza-visszatérő problémája és 
dilemmája: vajon társadalmilag hasznos tevékenységre 
tette-e fel élete legjavát? Munkájára ugyanis általában 
nem kap pozitív visszajelzést, elmarasztaló 
megjegyzéseket annál inkább. 
Egyfelől átéli, hogy alig tud megadni valamit a 
gyermekeinek mind abból, amit szeretne és 
elengedhetetlenül fontosnak tart, mert szükségszerűnek 
ismer fel - s itt nem anyagiakról van szó elsősorban. 
Másrészt nap mint nap tapasztalja a társadalom 
érzéketlenségét és közönyét magánéletében, 
munkahelyén és a hivatalos helyeken. 
A gyermek alapvető szükséglete a szeretet: "Szeretném, 
ha szeretnének, s lennék valakié, lennék valakié!" Nem 
tudja mindenki ilyen gyönyörűen kifejezni, mint Ady, a 
gyermek pedig nincs is tudatában annak, hogy mi 
hiányzik neki, de ha nem kapja meg, infantilis marad, és 
tönkre mehet a felnőtt élete, antiszociálissá és bűnözővé 
is válhat. 
Ezért szeretné a szülő "anyanyelvi szinten" megtanítani 
a gyermekét szeretni, mert szeretetet adni csak az tud, 
akit előbb szerettek! S a szeretet hiánya miatt születtek 
meg századunk népbetegségei: az elidegenedés, az 
egoizmus, a fogyasztói életszemlélet. 
A legtöbb modern ember alapvető érzése a szorongás. 
Legyen gazdag vagy szegény, képzett vagy tanulatlan, 
keleten vagy nyugaton élő, minden ma élő ember 

szorong. Mitől? Háborútól? Világpusztulástól, 
ökológiai katasztrófától, vagy éppen önmagunktól, 
technikai fejlettségünktől, erkölcsi feslettségünktől 
szorongunk? - A szorongásnak nincs tárgya, ezért nem 
tudjuk megfogalmazni, pedig már az is nagy 
könnyebbség lenne, ha legalább meg tudnók határozni, 
hogy mitől szorongunk tulajdonképpen.  
Az ember kínjában kieszel valami okot, amitől aztán 
retteghet, pl. a "háborús félelmet", de ez eltereli a 
figyelmét arról a sokkal kísértetiesebb tárgytalan 
szorongásról, ami benne van. 
A szorongás ellentéte az elrejtettség: a gyermek, ha 
anyja karjaiban pihen, nem szorong, oltalma ott biztos. 
Még a légoltalmi pincében sem szorongott, pedig egy 
világ dőlt össze körülötte. Az elrejtettséget nem a külső 
védelem jelenti, hanem az embert körülvevő szeretet. A 
külső védelem elháríthat bizonyos látható, 
megnevezhető veszélyeket, de a bizonytalan, 
láthatatlan, megnevezhetetlen szorongást egyedül a 
szeretet tudja legyőzni. "A szeretetben nincsen félelem" 
- mondja az apostol (1Jn_4,18). 
Így hát az, ami után a modern ember leginkább és 
legmélyebben vágyik: az elrejtettség. Ugyanis éppen ezt 
veszítette el. Jóllehet ismer minden külső védelmi 
berendezést a veszélyek ellen, de nélkülözi az 
elrejtettséget. 
Az idegorvosok és pszichiáterek egyik leggyakrabban 
használt fogalma az "elhagyatottsági komplexus" és a 
depresszió. Ezek akkor fejlődnek ki valakiben, ha 
kisgyermekkorban túl kevés anyai szeretetben és 
gyöngédségben volt része, illetve felnőtt korban sok 
sikertelenségi élményt élt át, nincs célja, hivatástudata, 
megbicsaklik az önmegvalósítása. Lelkileg 
elhagyatottnak érzi magát, szorongás tör ki benne, és ez 
a legkülönbözőbb jellemzavarokhoz vezet. A hiányzó 
anyai elrejtettség helyébe a legvadabb dolgokat 
hajszolja, hogy azok pótbiztonságot nyújtsanak. A 
biztonság utáni vágy féltucat biztosítás megkötésére, 
anyagiak megszerzésére, érzelmek megvásárlására 
ösztönzi, de miközben biztonságot keres, szorongást 
talál, hiszen a megszerzett javakat is védeni és 
biztosítani kell. Pénz, szenvedélyek, szexualitás 
megszerzése, kiélése csak átmeneti biztonságot ad, s 
elodázza a problémát. 
Ezt ismeri fel a gyermekét szerető szülő, s ettől szeretné 
megóvni, de ehhez szinte minden idő kevés. Mert a 
nevelés nem nevelői intelmek kinyilatkoztatásából áll, 
hanem egy életforma kialakítása és fenntartása, 
üzemeltetése révén valósul meg. Nem elég elvenni, 
megtiltani valamit, kiirtani a rosszra hajló vágyakat 
(nem is lehet), hanem alternatívát kell felkínálni, adni 
valamit, és a gyermeki spontán kibontakozási 
törekvéseket biztos mederbe terelni. 
Sok kirándulás és sok utazás, sport, művelődés, 
kulturális tevékenységek, zene, tánc, képzőművészet, 
nyelvtanulás, iskolai munka segítése, gyermekünk 
baráti körének és közösségének kialakítása, 


