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ellenzék nem fogja erőltetni a nézetek ütköztetését. 
Az ellenzék tehát a klasszikus ellenzéki témákat nézve 
nincs jó helyzetben, mert a kormány szinte minden 
területen szokatlanul jól teljesít, legalábbis a 
rendszerváltás óta megismert magyar kormányokhoz 
képest. Valójában ez a jó teljesítmény lehet a kormány 
Achilles-sarka. Szinte nincs olyan tevékenység vagy 
közösségi életjelenség az országban, ahol kormányzati 
szervezésbe, ellenőrzésbe, rendszerbe ne ütközne a 
választópolgár, de különösen a vállalkozó. A 
kormányzattal elégedetlen polgár vergődik, mert nem 
talál szinte semmilyen szabad és a kormányzattól nem 
befolyásolt területet. Ellenzékinek pályázatot nyerni, ha 
nem is lehetetlen, de a közvélemény szerint kisebb 
csoda. Ezért a frusztrált és neki kedvező választási 
témát nem nagyan találó ellenzék kézenfekvően fordul 
minden kormányzat gyenge pontjához, a korrupcióhoz 
és a botrányokhoz. Ez a két terület önmagában is képes 
kormányokat buktatni. (Legutóbb a cseh kormányt.) A 
választópolgár egyébként is úgy érzi egy idő után, hogy 
már túl hosszú ideje kormányoz a kormányzó párt, a 
választó már szinte mindent megkapott, amit várt tőle, 
így örömmel zsákolná be azt is, amit a most még 
ellenzéki erők ígérnek. Meg sem fordul a választópolgár 
fejében, hogy el is veszítheti egy kormányváltással azt, 
amit most élvez. Ugyanis a költségvetés nem 
bőségszaru, ami képes minden juttatást fenntartani és 
továbbiakkal is kiegészíteni. 
Mellesleg az adóemeléssel való fenyegetés szinte 
mindig jó táptalajra hullik a lakosság között, mert az 
közvetlen realitás, és sokakat ösztökél tiltakozásra. (Az 
internetadó puszta lehetősége tízezreket vitt az utcára.) 
 
És végül az értékrendről 
- amit a választással elérni ugyan nem tudunk, de 
törekedjünk az annak leginkább megfelelőt választani. 
A kampánytémákat hosszan sorolhatnánk, de 
legfontosabb, hogy a gazdaság és szimpátia kérdésén túl 
hogyan közelítsen egy keresztény ember az előtte álló 
választási lehetőséghez? Én csak egy iránytűt látok. 
Nekem csak az a kormányzat felelhet meg, ahol 
Istenhez tartozásomat szabadon és gúny nélkül élhetem 
meg, ahol a körülmények nem kényszerítik ki belőlem 
nap mint nap, hogy vallásom, Krisztus követésem a 
külvilág elől rejtendő, szigorúan magánügy legyen. 
Ahol a kormányzat számít a keresztény értékekre és a 
keresztény életszentség, a házasság szentsége elismert 
és deklarált érték. 
A család megerősítése, gyermeknevelésre alkalmasabbá 
tétele, a gyermekek felneveléséhez a kormányzati 
segítség hozzáadása, oktatásuk támogatása a 
legfontosabb kérdések közé tartozik. Amelyik 
kormányzat bármilyen családellenes lépést támogat, 
elősegít vagy kivált, arra én nem szavazhatok. (Nem 
vagyok maximalista, nem várom el, hogy azonnal 
betiltsanak minden abortuszt, de érjék el, hogy 
folyamatosan csökkenjen a számuk, érjék el, hogy a 

társadalom egyre inkább kerülendőnek és újra bűnnek 
tartsa.) Ne szankcionálja a homoszexualitást, de ne is 
tegye példaképpé! Ne tiltsa be a Pride-ot, de ne is 
támogassa, a kormánytagok ne vegyenek részt rajta. A 
nemek új munkamegosztását keresse, ne hirdesse 
minden téren a felcserélhetőségüket. 
A haza fogalma ne legyen idegen tőle! A hazaszeretet, 
az anyanyelv védelme, a táj és a természeti környezet 
védelme hassa át a kormány minden tevékenységét. 
Tartsa a nemzet szerves részének a határon túli 
magyarságot, minden eszközzel próbálja elérni, hogy a 
hazai magyarság ne külföldit, elidegenedettet lásson 
kényszerűen leválasztott honfitársainkban. Keresse a 
nemzet újraegyesítésének elfogadható és békés módját, 
semmiképpen ne hatalompolitikai szempontok szerint 
közelítsen a határainkon kívülre szorult 
honfitársainkhoz. 
Ilyen kormányzat alatt a magyar fejlődés garantált, noha 
tisztában kell lennünk azzal, hogy a világfolyamatok 
belső mozgatói az értékrendjében és lakóiban 
keveredett, egységesülő világ felé mozdulnak. A 
túlnépesedés miatt a nemzet egysége hosszú távon 
biztosan repedezni fog, de nem mindegy, hogy ezek a 
repedések mikor és milyen állapotban érik majd 
nemzetünk tagjait. Ma a nemzeti egység erősítése, a 
belső szolidaritás, a közös jövő építése, a belső 
békességteremtés létkérdés, nekünk napi feladatunk! A 
most előttünk álló választás csak négyévente visszatérő 
kitüntetett nap, érdemes miatta végig gondolni a 
fentieket és mindazt, amit én három előadásban tudtam 
csak elmondani. 
Köszönöm a türelmeteket és a figyelmeteket! 
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Ha Dr. Juhász Miklós életét, szolgálatát, hatását 

szeretném bemutatni, kötetnyi munka kerekedne belőle. 
Személye, egyénisége, hatása a Bokor hőskorának 
egyik kulcsszereplőjévé tették. Miklós hőskori 
szerepéről sokan vannak a Bokorban, akik többet 
tudnának mondani, Gyurka testvérünkkel az élen. 
Amire én vállalkozom: vallomás. Vallomás élete utolsó 
szakaszáról, amikor - túl a börtönéveken - fizikailag már 
megfáradtan, de tette, amit lelkiismerete, szeretete 
diktált. Tanulta és tanította a születő KIO-t, hirdette és 
valósította a szeretetet, amennyire fogyatkozó ereje 
engedte... 

Juhász Miklós teológiai doktor, piarista hittanár volt. 
A közösségi munkában Bulányi György és Török Jenő 
mellett, az alapokat lerakó három piarista egyike. Kezdő 
kispap korától fűzte egyre szorosabb barátság 
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Gyurkához. A szemináriumban szobatársak, a 
közösségi munkában harcostársak, a bíróság előtt 
bűntársak voltak... Amikor második infarktusa után 
magához hívta a Gazda, a váci sírnál - a hivatalos 
búcsúztatók mellett -, a testvérszív melegével Gyurka 
búcsúzott tőle sokunk nevében... 

A márianosztrai trepnin találkoztunk először ... 
Nevünk a betűrendben közel van, egyszerre volt 
beszélőnk. Vácott lakó idős, beteges édesanyja 
feleségemmel együtt jött a beszélőre. Mi a beszélgetés 
után tudtunk néhány szót váltani. Már pár mondat után 
is hatással volt rám mosolygó, nyugodt derűje, szelíd 
határozottsága. 

Én hamarabb szabadultam. Mire Miklós hazakerült, 
mi már párommal egy mereven konzervatív, de 
megszállottan antikommunista fiatal káplán 
közösségébe jártunk, szigorúan konspiratív 
körülmények között. Miklós szabadulása után fizikai 
munkás, majd gumigyári raktáros lett. Közben minden 
délután misézett a váci piarista templomban. 

A káplánt áthelyezték. Visszajárni nem volt 
hajlandó. Pici babával, mózeskosárral nem volt tartható 
megoldás az utánajárás. Ő akkor összesen két papot 
tartott megbízhatónak Vácon. Az egyik Juhász Miklós 
volt... Jelentkeztünk nála és ő vállalt bennünket. 

Új, szabadabb világ nyílt meg előttünk. Lakáson 
gyónás, hosszú lelki beszélgetések, törődés a 
hétköznapokon is. Összebarátkozott gyerekeinkkel. A 
nagyobbak hamarosan csatlakoztak kis 
ministránscsapatához. (Nekik pillanatok alatt lett 
természetessé, hogy az elmélkedést a mise után 
megbeszélik, hogy kérdezhetnek, véleményük lehet, 
fontosak Miklósnak.) Hamarosan szóba került a 
beszélgetéseken, hogy van egy barátja, aki az 
Evangéliumot elemzi új tudományos módszerrel, és 
véleményt kér munkájáról. És nekiláttunk a KIO- nak ... 
Minden kedden, gyermekfektetés után, éjszakába 
nyúlóan olvastuk, vitattuk, elemeztük a KIO-t. Ezt a 
napot neveztük tréfásan egymás között kedd- venc 
napunknak... 

Miklósban egyszerre kaptunk lelki vezetőt, tanítót és 
testvéri barátot. Kölcsönösen beépültünk egymás 
életébe. Időnként megjelent (a gyerekek mindig örültek 
neki!) és elzavart hazulról: Menjetek levegőt venni! 
Újabb kicsinyeink születésekor volt, hogy a 
Zemplénben táborozott a nagyobbakkal, hogy 
kezdetben legalább rájuk ne legyen gond. 

Aztán a kezdeti hatszemközti beszélgetésekből öt, 
majd hét-nyolc tagú közösség lett. Megkezdődött a 
halászat ... 

Ő ismertetett meg Gyurkával, vitt el az akkori ún. 
vegyes közösségbe, ahol többek között akkor ismertük 
meg Vadas Éva nénit, Merza Jóskát, Öcsit, Ildit stb. 

Gyengülő fizikuma, helyi problémák, majd első 
infarktusa megakadályozták abban, hogy a Bokor 
újjászületésében is nagy szerepe legyen, de a mi 
életünkben döntő és áldásos volt a munkája. Vele és 
általa találtunk rá az Útra, a Bokorra, Gyurka 

testvérünkre, a KIO Jézushoz vezető útjára... 
Ezzel a néhány sorral az emlékezés pici mécsesét 

szeretnénk újra fellobbantani saját szívünkben és 
mindazokéban, akik - hozzánk hasonlóan - sokat, 
nagyon sokat köszönhetnek neki. 

Miklós - hiszem - azóta az Úrnál van, és ott 
imádkozik azokért, akiket ő indított el a Szeretet útján. 

 
 
 

J. KRISHNAMURTI 
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Az önmagát az ismerttől megszabadító elme a 

meditáció. Az ima az ismerttől az ismert felé tart; lehet 
eredménye, de az továbbra is az ismert tartományán 
belül van - és az ismert konfliktust, bajt és zűrzavart 
jelent. A meditáció a teljes tagadása mindannak, amit az 
elme felhalmozott. Az ismert maga a megfigyelő, és a 
megfigyelő csakis az ismerten keresztül képes látni. A 
képzet múltbeli, a meditáció a múlt vége. 

Elég nagy szoba volt, egy kertre nézett, amelyben 
sövényként ültetett sok ciprus, amögött pedig egy vörös 
tetős rendház állt. Kora reggel, még mielőtt a nap 
felkelt, fény látszott benne, meg a szerzetesek mozgása. 
Nagyon hideg reggel volt. Északi szél fújt, és a nagy 
eukaliptusz - amely a házak és az összes többi fa fölé 
tornyosult - felettébb kelletlenül hajlongott a szélben. A 
szellőket szerette, mert azok a tenger felől fújnak, és 
nem olyan erőszakosak; örömét lelte saját szépségének 
lágy mozgásában. Ott állt kora reggel, és ott állt, amikor 
a nap lement, az esti fényt elkapva és a természet 
állandóságát közvetítette. Biztosíték volt az összes fa, 
bokor és kis növény számára. Nagyon öreg lehetett. De 
az ember soha nem nézett rá. Simán kivágta volna, ha 
szüksége lett volna rá házépítéshez, és nem is érezte 
volna a hiányát; mert ebben az országban a fákat nem 
tisztelik, és a természetnek legfeljebb, ha díszletként, 
van valami szerepe. A fényűző villák kertjeiben 
sorakozó fák arra kellenek, hogy kiemeljék a házak 
kecses íveit. Ez az eukaliptusz viszont nem lett volna 
elég dekoratív egyik ház számára sem. Önmagában állt, 
pompás békességben és csendes mozgással telve; és a 
rendház a kertjével, a szoba a maga körbezárt zöld 
terével mind ott húzódott meg az árnyékában. Ott állt 
évről évre, élt a saját méltóságában. 

Sokan voltak a szobában. Azért jöttek, hogy 
folytassuk azt a beszélgetést, amelyet pár nappal 
korábban kezdtünk el. Többnyire fiatal emberek voltak, 
néhányan hosszú hajúak, mások szakállasok, szűk 
nadrágban, nagyon rövid szoknyában, kifestett szájjal és 
feltornyozott hajjal. 

A beszélgetés teljesen könnyedén kezdődött; maguk 
sem tudták, mit akarnak, vagy hogy hová kívánnak 
kilyukadni. 

- Természetesen nem illeszkedhetünk bele a fennálló 


