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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 
NINCS MÁS FORRADALOM  

(RÉSZLET) 
 
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 
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rendbe - mondta egyikük -, de a foglyai vagyunk. 
Hogyan viszonyuljunk az idősebb generációhoz és 
tevékenységükhöz? 

- Nem a puszta lázadás a megfelelő válasz, ugye? A 
lázadás olyan reagálás, visszahatás, amely ismét a saját 
feltételrendszerét hozza létre. Minden generáció részére 
az előző generáció szabja meg a feltételeket, és a puszta 
lázadás a feltételek ellen nem szabadítja meg az elmét, 
amely kondicionálva van. Az engedelmesség minden 
formája is ellenállás, ami erőszakot szül. A diákok 
közötti erőszak vagy a zavargások a városokban, vagy a 
háborúk, akár tőlünk távol, akár önmagunkban zajlanak, 
semmiképpen nem vezetnek tisztánlátáshoz. 

- De hogyan cselekedjünk a társadalmon belül, 
amelyhez tartozunk? 

- Ha reformerként lépnek fel, csak toldozgatják-
foltozgatják a társadalmat, amely amúgy is mindig 
elkorcsosító hatású, és ezzel fenntartják azt a rendszert, 
amely háborút, megosztottságot és elszigeteltséget 
teremtett. A reformer veszélyezteti az ember alapvető 
átformálását. Kívül kell lennünk minden közösségen, 
valláson és társadalmi erkölcsön, máskülönben 
ugyanannak a régi, esetleg némileg módosított 
mintának lesznek a foglyai. 

Kívülállók csak akkor lehetnek, ha felhagynak az 
irigységgel és a gonoszsággal, ha megszűnnek imádni a 
sikert vagy annak hatalmi indítékát. Pszichológiailag 
kívülállók csak úgy lehetnek, ha tisztába jönnek 
önmagukkal mint a környezet része, annak a társadalmi 
rendszernek a részével, amelyet éppen maguk hoztak 
létre - minthogy maguk, fiatalok azonosak sok ezer év 
fiataljaival, megannyi generációval, amely 
megteremtette a jelent. Ha megértik önmaguk emberi 
mivoltát, meg fogják találni a helyes viszonyt az 
idősebb, hanyatló generációkkal. 

- De miként szabadulhatunk meg szigorú katolikus 
hagyományainktól? Annyira mélyen belénk ivódott, 
mélyen beleégett a tudattalanunkba. 

- Akár katolikus valaki, akár muzulmán, hindu 
vallású vagy kommunista, a száz, kétszáz vagy ötezer 
éve folyó propaganda része a képzetek verbális 
rendszerének, amelyből a tudatunk felépül. Az 
kondicionál minket, amit megeszünk, az anyagi 
kényszer, a kultúra, a társadalom, amelyben élünk. Mi 
vagyunk az a kultúra, mi vagyunk az a társadalom. 
Pusztán lázadni ellene annyi, mint önmagunk ellen 
lázadni. Ha önmaguk ellen lázadnak, azt sem tudva, 
hogy mik valójában, a lázadásuk teljesen hiábavaló. De 
ha tudatában vannak, - kárhoztatás nélkül - annak, hogy 
micsodák, ez a tudat olyan cselekvést vált ki, amely 
teljesen különbözik a reformer vagy a forradalmár 
cselekvésétől. 

- De uram, a mi tudattalanunk a kollektív faji 
örökség, és a pszichoanalitikusok szerint ezt meg kell 
érteni. 

- Nem értem, miért tulajdonít ekkora jelentőséget a 
tudattalanak. Ugyanolyan értéktelen és hitvány, mint a 

tudatos elme, és ha jelentősnek tartjuk, azzal csak 
erősítjük. Ha meglátjuk valódi értékét, úgy hull alá, 
mint ősszel a falevél. Azt hisszük, hogy bizonyos 
dolgokat fontos megtartanunk, másokat meg 
eldobhatunk. A háború tökéletesít bizonyos 
jelentéktelen dolgokat, de maga a háború a legnagyobb 
katasztrófa az ember számára. Az intellektus semmi 
módon nem képes megoldani emberi problémáinkat. A 
gondolat sokféle módon próbált meg felülkerekedni és 
túljutni lelki gyötrelmeinken és szorongásainkon. A 
gondolat hozta létre a templomokat, a megváltót, a 
gurut; a gondolat termékei a nemzetek; a gondolat 
osztotta fel az egy nemzetbelieket különböző 
közösségekre, osztályokra, amelyek harcban állnak 
egymással. A gondolat különítette el az embert az 
embertől, majd miután anarchiát és rengeteg 
szomorúságot teremtett, rendszert talál ki, hogy 
összehozza az embereket. Akármit tesz is a gondolat, 
annak óhatatlanul veszély és szorongás a 
következménye. Ha valaki olasznak vagy indiainak 
vagy amerikainak vallja magát, az maga az elmebaj, és 
ez a gondolat műve. 

- De a szeretet válasz minderre, nem? 
- Megint tévúton jár! Megszabadult-e az irigységtől, 

becsvágytól, vagy a „szeretet” szót olyan értelemben 
használja, amit a gondolat adott neki? Ha a gondolat 
kölcsönözte a jelentést, akkor az nem szeretet. A 
szeretet szó nem szeretet - függetlenül attól, hogy mit 
ért ezen a szón. A gondolkodás a múlt, az emlék, a 
tapasztalat, amelyből ered a válasz minden kihívásra. 
Ezért a válasz sohasem teljes, és ebből támad a 
konfliktus. Mert a gondolat mindig régi; a gondolat soha 
nem lehet új. A modern művészet a gondolat, az 
intellektus válasza, és bár újnak mutatja magát, 
valójában olyan régi, csak nem olyan szép, mint a 
hegyek. A gondolat által létrehozott egész rendszer - a 
szeretet, Isten, kultúra, a politikai bizottság ideológiája 
– az, amit teljes egészében meg kell tagadni, hogy az új 
létrejöhessen. Az új nem illeszthető bele a régi mintába. 
Önök tulajdonképpen félnek teljes egészében 
megtagadni a régi mintát. 

- Igen, uram, félünk, mert mi marad, ha 
megtagadjuk? Mivel helyettesíthetjük? 

- Ez a kérdés a gondolatból fakad, amely látja a 
veszélyt, fél, és biztosítékot akar arra nézve, hogy 
találni fog valamit, amivel helyettesítheti a régit. Vagyis 
újra a gondolat hálójának lett a foglya. De ha nem 
csupán verbálisan vagy intellektuálisan, hanem 
ténylegesen tagadnák a gondolatnak ezt az egész 
építményét, akkor esetleg rátalálhatnának az újra - az új 
életmódra, az újfajta látásra, cselekvésre. A tagadás a 
legpozitívabb tett. A hamis tagadása, akár az igaz 
ismerete nélkül, a hamisságban megjelenő látszólagos 
igazság tagadása, a hamisságnak hamisságként való 
tagadása a gondolattól megszabadult elme közvetlen 
cselekvése. Ezt a virágot a képzetekkel együtt látni, 
amelyekkel a gondolkodás vette körül, egészen más, 



 5004                                                                     KOINÓNIA                                                   2022. március 
 
mint e képzetek nélkül. A megfigyelő és a virág közötti 
viszony az a képzet, amellyel a megfigyelő körülveszi a 
megfigyeltet, és ebben a képzetben nagy távolságra 
vannak egymástól. 

Amikor nincs képzet, megszűnik az időköz. 
 
 
 

 
VALÓ ZÉNÓ 

 
MENNYIT ÉR? 

MESE KOMOLY FELNŐTTEKNEK 
 

(RÉSZLET) 
 

A mennyben az Isten a nagytanácsot üli, 
Angyalok millióival tele a tér, 

A lélek nagyórája már az éjfélt üti, 
Mindenki ott van, aki csak él. 

 
Íves kupoláját a nagytanács termének, 
Negyven kerub tartja lángoló erőkkel, 

Csillagokkal átszőtt szivárvány kelméknek, 
Kárpitja tündököl a teremben lévőknek. 

 
Égszínkék trónusán csendben ül a Király, 

Gyönyörködve néz meg minden egyes lelket, 
S élő áldással, mely mindenkinek kijár, 

Köszönti az érkezőket, míg megtöltik a termet. 
 

Itt van mindenki az ég minden tájáról, 
Angyalok, főangyalok, és díszes fejedelmek, 

Kerubok, és szeráfok az életnek fájáról 
A Teremtő előtt most mind megjelennek. 

 
Egybe gyűlt a világnak minden égi lénye, 
A mérhetetlen kozmosz kellős közepén, 

És minden egyes lénnyel nő a terem fénye, 
Lám boldog, aki elfér az Isten tenyerén. 

 
S mert örömük csapong egymás látásában, 
Olyan mintha egy ágon ezer madár volna 

És ezer dallamból ütemes váltásban, 
A terem minden részén örömóda szólna. 

 
Pedig fent a kupolából, az arany karzatról 

A szférák zenéjének lágy ölelése, 
Úgy hull alá a szédítő magasból, 

Mint langyos nyári eső a zöldellő vetésre. 
 

Most a szentek közül többen körbejárnak, 
Kristályos kelyhekben harmatcseppet hordnak, 

Az életnek vízéből mindenkit kínálnak, 
Mindenki iszik, de a kelyhek ki nem fogynak. 

 
Aztán pedig négyen a főangyalok közül, 
Könnyű libbenéssel a trón felé repülnek, 

Mindenki láttára a négy égtáj felöl, 
A Király trónjának jobbjára kerülnek. 

 
Lángoló kezüket magasba emelik, 

S görögtűz gyanánt aláomló fénnyel, 
A teremben lévők figyelmét keresik, 

Jelezve a szándékukat minden egyes lénnyel. 
 

És most lassan felállva szót kér az Isten, 
A szférák éneke csendben elül, 

Az egész mennybolton egy lélek sincsen, 
Kinek figyelme nem az Istenen ül. 

 
S megszólal az Atya a szikrázó csendben, 

Hangja, mintha tiszta ércharang zúgna, 
Édes gyermekeim, valami nincs rendben, 

Úgy érzem a lelkemnek elpattant egy húrja. 
 

Nem miattatok szomorú a szívem, 
De vannak a világomban, kik rettegnek és félnek, 

Az emberek mosolya hiányzik, - azt hiszem, 
Az én drága gyermekeim félelemben élnek. 

 
Lám teremtettem eget és teleszórtam szépen, 

Csillagok porával, mi a mennyekig ér, 
Végtelen nagy gazdagság tündököl az égen, 

De a félelem a földön, vajon mennyit ér? 
 

Teremtettem Napot is, lámpását az égnek, 
Mely arany sugarával mindent elér, 

De ott ahol a szívekben a tüzek alig égnek, 
Örömtelenségben, az élet mennyit ér? 

 
És teremtettem Földet is, egy kék színű világot, 

Páratlan szépségéhez semmi sem fér, 
De már darabokra tépték kicsinyke királyok, 

Gyilkos kapzsiságuk semmit sem ér. 
 

Teremtettem folyót, habzó tengereket, 
Hegyet és völgyet, hol nyargal a szél, 

Ám szögesdróttal terelik ott az embereket, 
Ember embertől rettegve fél. 

 
Mert hát teremtettem embert is, kinek orcája örök, 

Saját lelkem képmására teremtettem azt, 
De ő mélyen elbújva él az arcom mögött, 

És fél mutatni magából egyebet, mint gazt. 
 

Pedig teremtettem neki csillogó szemeket, 
Fénylő szivárványt, hogy lássa, ami szép, 

Ó milyen ritkán láthatom ezeket, 
Mert földre szegett fejjel aluszik a nép. 
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