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létrehozni. Nem egyszer le is írtam a véleményemet. 
Bulányi nem értett velem egyet, mondván, hogy aki 
megtagadta a katonai szolgálatot, az nem utasíthatja el 
a kommuna gondolatát. Nekem az volt az álláspontom, 
hogy két dologról van szó. Nem elvileg, hanem a 
rendelkezésre álló anyagi, de főleg személyi feltételek 
miatt nem látom a megvalósítás lehetőségét. A 
gyakorlatban nem bízom, más alkatú és helyzetű 
emberekre van szükség az ilyesmihez. 

Már a hetvenes évektől ismertem az 
erőszakmentes, katolikus filozófus és költő, Lanza del 
Vasto tevékenységét, és rokonszenves volt, amit tett. 
Messzemenően tiszteltem a kezdeményezését, de 
minden vállalkozásnak ismerni kell a gyökereit, amint a 
Bokor sem a légüres térben, hanem a magyar 
valóságban keletkezett. A sorozatos viták ellenére nem 
került le a napirendről a kommuna kérdése, és végül be 
kellett látnunk, hogy másfél évtizedet vett el tőlünk a 
meddő próbálkozás. Bulányi utolsó naplóiból derült ki, 
hogy ő családos szerzetesrendet szeretett volna 
alapítani. Ez meglepetés volt, mert közeli barátaim 
sohasem akartak szerzetességet, és magam is mindig ezt 
a véleményt hangoztattam. Ha valóban ez volt a ki nem 
mondott célja, akkor új, fiatal erőkkel kellett volna 
elkezdeni, nem pedig sok szállal megkötött, több 
generációs családokkal. 

Nem volt igazán eredményes az utóbbi évek 
társadalmi tájékozódása sem. Egyes csoportosulásoktól, 
pártoktól – jó szándékuk elismerése mellett – idejében 
el tudtunk válni, mások esetében késett a határozott 
vélemény kimondása. Kétségtelen, hogy a 
megpróbáltatások idején mutatott erkölcsi 
teljesítményünk vonzó volt azok számára, akik 
szerették volna szalagként zászlójukra tűzni a Bokor 
nevét. Szerencsére nem valósult meg a szándékuk. Bár 
igen nagy apostoli buzgóságot fejez ki az a magatartás, 
amelynek a jegyében mindenhová elmegyünk, ahová 
meghívnak, de azért mégsem egészen úgy. Heródes is 
szeretett volna megtudni egyet s mást Jézustól, de nem 
kapott választ. Szívtelen, gőgös lett volna Jézus, hogy 
nem állt szóba vele? Ó, nem, csupán realista. Ezt 
mindenki megerősítheti, akinek van emberismerettel és 
józan ésszel kombinált biblikus műveltsége. „Ne 
szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé” – prédikálta 
1951 őszén Bulányi a debreceni Szent Anna 
templomban. Akkor kockázatosabb volt ilyesmit 
szószékről mondani. A prédikátor tudhatta, mivel 
játszik. Esetleg egy életfogytiglannal. Ez az egyenes 
beszéd azonban ma jobban elmegy a szellemi 
zűrzavarban, bár megvalósulása nem látszik 
reményteljesebbnek, mint a fenyegető személyi kultusz 
idején. A vegyes relativizmus idején nagy szerencsénk 
az, hogy a (társadalmilag) alacsony, szegény és szelíd 
Jézusra gondosan figyelve jól megítélhetjük 
teendőinket. Ez a magatartás a nyolc évtized 
eredménye. Nagyon ragaszkodom is hozzá. 

„Messze jövendővel komolyan vess öszve 
jelenkort” – tanácsolja a költő, és az összevetés mindig 

megtehető, idős korban vélhetőleg több eredménnyel. 
Lássuk az „első” racionalistát: Descartes elismerte, 
hogy azért látott messzebbre, „mert óriások vállán” 
állott. Vörösmarty szerint „emlékek nélkül népeknek 
híre csak árnyék”. Ismerni kell a múltat. Gyors 
antológiám eredménye szerint az emlékezés nem 
tehetetlenség, hanem tudásban gyökerező aktivitás. 
Búcsúzzunk el a depressziótól! Vannak elődeink, ma is 
megbízható elődeink. 

(Vége) 
 
 
KIRÁLY IGNÁCZ 

MI FÉRFIAK… 
 

   Rögtön tisztázzuk, hogy bizony a „teremtés 
koronájáról” van szó. Nem szaktudományos 
megközelítéssel, nem teológiai emberkép elemzéssel. 
Világos a jelen helyzet, hiszen egy férfi gondolkozik el 
a témáról. Ha beütöm a téma valamely fogalmát az 
internetes keresőbe, (patriarchális. férfi szerepek…), 
akkor rám zúdul a férfi apropóból előhuzakodó női 
témák tömege. Női szerzőktől. A nemek közötti nemes 
és nemtelen harc tetten érhető. A mostani 
elgondolkodás nem akar foglalkozni az emberiség 
történelmében alakuló férfi állapotokkal, van ennek 
szakirodalma, melyet meg lehet nézni. Itt és most az a 
kérdés, hogy férfiként mikor és hogyan vagyok a 
helyemen. Egy adott kor, egy meghatározott kultúra 
felkínálja a szerepeket és kérdés, hogy miket veszek át 
ezekből és miket nem. Szép szándéknyilatkozatnak is 
felfogható két nép elnevezése: ar-am, az arám anyajogú 
nép és az ar-ab, az apajogú arab nép… 
 
1./ A biológiai élet szolgálata.  
A fizikailag nehezebb feladatokat az erősebbnek kell 
végeznie. Az erősebb az „erősebb nem”? Kezdetben ez 
az erő irányulás a vadászatot, a védekezést és támadó 
harcot jelentette. A földműveléssel és az 
állattenyésztéssel már ezek sokoldalúsága miatt, 
megosztható lett a tenni való is. Alapvetően 
édesapámhoz tartoztak a lovak, édesanyámhoz a 
tehenek. A lovak a földművelés, fuvarozás munkatársai 
voltak és édesapám volt az irányítójuk. A tehenek a tej 
ellátásunkat biztosították, édesanyám fejte őket. Mi 
gyerekek háttér feladatokat kaptunk, etetés, itatás, 
legeltetés. Meghatározó döntéseket édesapánk hozta, de 
ezt megelőzte édesanyánkkal való megbeszélés. Velünk 
nem volt megbeszélés. Nekünk megmondták a ránk 
tartozó dolgokat és engedelmeskedtünk. Ebbe a 
rendszerbe nem szólt bele az a zavaró körülmény, amit 
az jelenthetett volna, ha leány tesónk is van. Három 
fiúval üzemelt a család. Férfias családban is természetes 
példa volt az apai és természetes volt az anyai is, mert 
mindenki tette a dolgát. Ha baleset volt, édesanyánk 
pátyolgatott, kötözött, édesapánk fogta be a kocsiba a 
lovakat és fuvarozott a faluba az orvoshoz. A téli 
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disznóvágások jól mutatták a szerepeket. A férfi 
vezényelt, a feleség javasolt. A gyerek meg téblábolt és 
haszonélvezte a finomságokat. Nem volt megalázó a női 
terület sem, hiszen az üst körül dolgoztak. Csak akkor 
sajnáltam a nőket, mikor a bélmosást kellett csinálniuk. 
Az adható első finom falatok édesanyánk kezéből 
jöttek, ezért hozzám az ő szorgoskodása közelebb állt, 
mint maga a vágás, pörzsölés, bontás. Mindez régen 
volt. Mára ezek a biológiai életünket szolgáló 
tevékenységek nagyon megváltoztak. Az alapelvek 
azonban ma is megfontolandóak. Ki mire alkalmas, 
abban jeleskedjen. Ki mire még nem alkalmas, abban 
fejlődjön. Egy család az együttműködésre épül. Egy 
családi közösség irányítással, belátással, 
engedelmességgel, elviselés erényének sűrű 
gyakorlásával működik. Mi patriarchális, apaközpontú 
családban nőttünk fel. Láttunk agresszív családapákat, 
és otthon szerencsére megtapasztaltunk a szelíd, de 
határozott apai irányítást. Elleshettük a sokoldalú talpra 
esettség módozatait, a lószerszám készítéstől, a lovas 
kocsi javításain át a lovas szánkó építéséig. Számomra 
persze az ostor készítés, a nyíl és csúzli fabrikálás 
izgalmasabb volt.  A jó irányítás és a jó példa örök érték. 
A férfi családfenntartó szerepe nagy részben már a 
múlté. Közös kötelezettséggé vált. A bérből és 
fizetésből, a vállalkozásból működtetett életvitelt a 
jövedelem határozza meg. A nagyobb jövedelem a 
nagyobb dominancia öntudatát is magával hozhatja. „Ki 
viseli a kalapot” kérdése nem is kérdés. Itt nem arról van 
szó, hogy ki a nagyobb szájú. Aki többet tesz az asztalra, 
az viseli azt a kalapot. Elszomorítóan veszélyes, mikor 
a pénz irányítja még a családi szereposztást is. 
Irányíthatná a jó elvek rendszere is. „A férfi 
nagyságában benne van a hozzá tartozó nőé is.” 
(Keresztúry D.). Ha egy család célja az egymásért élés 
megélése és áthagyományozása, akkor máris az 
eszköztárba tevődik a jövedelem mennyiségének ténye.  
 
2./ Erő és erőszak férfi erény? 
   A matriarchális (anyaközpontú) törzsek, természeti 
népek nem a filmek amazon harcosai szerint élnek. Nem 
a kard, a karate és egyéb „küzdősportok” teszik 
vezetővé a nőket. A kínai Szecsuán tartomány 
anyaközpontú népcsoportja (40 ezernyi fő) béke és 
szabadság hangsúlyú. Gyermekvállalásban jeleskednek, 
nem hadakozásban. A férfiak dolga ennek szolgálata 
ágyban és munkákban. A szokásos férfias 
tevékenységeket kiegészíti a csecsemőgondozás, 
gyermekgondozás. Az indiai matriarchális Khászi nép 
arra is vigyáz, hogy az élethez szükséges javak ne 
herdálódjanak el hadakozásokra és szenvedélyekre. 
Ezért is az örökség mindig a legkisebb leányt illeti. Az 
indonéz Minangkabau népe nem hagyja, hogy a férfiak 
csak mintegy kiszolgáló modern rabszolgák legyenek, 
hanem 10 éves kortól mintegy szerzetes növendékek, 
kolostorban vannak, és ott tanulnak, műveltséget, 
életminőséget. Tudják, hogy a minőségi élethez 

minőségi emberek, férfiak, kellenek. A női vezetésű 
társadalmak életigenlőek, mindennapokra céltudatosan 
figyelőek, kifelé nem provokatívak, nem hadakozóak. 
Az európai nők számára milyen sokkoló hatású volt, 
mikor az első világháborúba diadalmas honanyákként 
küldték fiaikat, férjeiket és néhány hónap múltán 
láthatták holtan szeretteiket. A férfiak háborús, 
erőszakos szemléletének hátszelet adó nők drámája és 
tragédiája volt ez. A keresztényeknek kiemelt példát 
mutat Jézus. Zsidó patriarchális kultúrában él és 
működik. Csak fiúkra építi mozgalmát, mikor a 
tizenkettőt kiválasztja. Ugyanakkor nőkre támaszkodva 
működteti azt. Istenképe a férfi és női vonásokat 
egyaránt kifejezi (tékozló fiú apja). Hogy ennek a 
harmóniának mennyire nem sikerült kibontakoznia a 
nyugati kereszténységben, ezt mutatja a női 
egyenjogúságért, majd a hatalmi részesedésért folytatott 
nőmozgalmak sora. Harc, a férfi eszközökkel kivívandó 
női jogegyenlőség kezdeményezése. A rossz 
tulajdonságok egymásra hatása és alkalmazása helyett 
az erények, értékek egymástól való eltanulása lehet a 
fejlődés útja. Bulányi atya szerint „Jézus ma fiatal 
házasokat hívna tanítványul.” Azért, mert a női és férfi 
erények személyes együtt működésére épülhet az Isten 
Országa.  
 
3./ Férfi személyiség fejlődés. 
   Fiú, férfi, férj, apa, nagyapa… Hosszú és sok 
önnevelést igénylő életút. Azt is önnevelésnek 
mondom, amikor a körülmények, a szeretteink, vagy 
akár a velünk ellenségesen viselkedők hatására 
változunk. Nekünk kell dönteni ezek elfogadásáról, 
elutasításáról, vagy elviseléséről. Adottság, ellesett és 
tanult szempontok működtetik az embert. Az emberi 
hagyományok számtalan beavatási szertartást, szokást 
alakítottak ki. Felnőtté avatások kemény fizikai és lelki 
erőpróbát jelentettek. A modern és posztmodern 
világban ezt látszott pótolni a katonakötelezettség. A 
katonaviselt férfi a felnőtt férfit jelentette. Valamilyen 
próbáknak megfelelt, kemény fizikai erőfeszítéseket 
követeltek tőle. Emellett még keményebb 
személyiséget betörő, engedelmeskedtetésre 
kényszerítő parancsuralmi gépezet fogaskerekévé 
tették. Felnőtté avatás így lett politikai hatalmi 
rendszereket kiszolgálni hivatott megnyomorítássá. A 
kötelező katonaság megszüntetésével nem jött érdemi 
beavatási szertartás. A kereszténység konfirmációja, 
bérmálása csak szakrális figyelmeztetés ennek 
fontosságára. A középiskolánkban a szalagavatóval 
igyekeznek ennek legalább ünnepi szónoklatokban 
hangsúlyt adni. Nem csupán a technokultúra, a virtuális 
internetes életszemlélet teheti fiainkat, unokáinkat 
férfiatlanná, hanem a beavatások kulturális hiánya is. 
Drámai helyzet alakul ki, melyben már a nemi identitás 
megválaszthatósága látszik az emberi szabadság 
csúcsának. Pedig a szabadság arra van, hogy odaadjuk, 
valamire, ami általános emberi érték és számomra 
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fontos, mert igaz, jó és szép, sőt a hívő számára szent is. 
Amikor az eszköz, mint a szabadság is, céllá válik, 
felborulnak az alapvető emberi értékek. Amikor már a 
megjelenés is olyan, hogy csak szemből lehet 
megkülönböztetni a nőt a férfitól, akkor a férfias jó 
tulajdonságok átöltöznek, átfestődnek, kiszíneződnek, 
magamutogatássá silányulnak. Bizony, mára az 
egyenjogúság a szenvedélybetegségekben megvalósult.  
Pedig „önbizalmamat ne az italból, hanem a tettekből 
várjam” (Latinovics Z.). Amik ma személyes 
furcsaságok, azok holnap a jövő veszélyeztetői. Ha a 
mai ember csak fele annyit foglalkozna minőségi 
személyiség fejlődésével, mint amennyit foglalkozik 
kinézésével, akkor nem itt tartana az emberiség… 
Rajtunk fordul. 
 

 
 

GROMON ANDRÁS 
SZEMLÉLŐDÉS VAGY AKTIVITÁS? 

(Lk 10,38-42) 
 

Amikor úton voltak, bement egy faluba. 
 Egy Márta nevű asszony látta vendégül;  

ennek volt egy Mária nevű testvére,  
aki az Úr lábához is odaült, és kitartóan hallgatta szavát,  
Márta viszont csak a sokféle szolgálattal foglalatoskodott 

túlbuzgón.  
Odalépett hát Jézushoz, és így szólt: 

 „Uram, nem törődöl azzal, hogy a testvérem 
cserbenhagyott,  

és egyedül kell kiszolgálnom titeket?  
Mondd meg hát neki, hogy legyen segítségemre!” 

 Az Úr azonban így válaszolt neki:  
„Márta, Márta, sok minden aggaszt  és tesz zaklatottá téged,  

 pedig kevésre van szükség, vagy csak egyre.  
Mária ugyanis a jobbik részt választotta, s az nem vétetik el  

tőle.”  
 
Márta és Mária története „időtlen idők óta” 

kedvenc hivatkozási helye azoknak, akik a „szemlélődő 
életforma” (sajátosan a szerzetesség) 
magasabbrendűsége mellett érvelnek, szemben a 
„hétköznapi aktivitással”, mondván: minden 
különösebb magyarázat nélkül is világos, hogy Jézus 
szerint az előbbi „a jobbik rész”. 

Csakhogy az alapos vizsgálat során kiderül, 
hogy rendkívül problematikus és több szempontból is 
nehezen értelmezhető szövegről van szó, illetve igazi, 
eredetinek tekinthető üzenetének megfogalmazásához 
természetesen ezt is el kell helyeznünk Jézus 
tanításának egészében. 

Először tehát sorra vesszük a fordítással 
kapcsolatos tudnivalókat, illetve néhány más 
„háttérinformációt”, majd mindezek 
figyelembevételével megfogalmazom a szöveg két 
legvalószínűbb értelmezési lehetőségét. 

 

Eleve nagy bizonytalanságot és nehézséget 
jelent az a tény, amely rendkívül élénk hagyomány- és 
szerkesztéstörténeti folyamatra utal (egyszerűbben: a 
szöveg alakulásának bonyolultságára), nevezetesen az, 
hogy a 41. versnek a megszólítás utáni része („sok 
minden aggaszt  és tesz zaklatottá téged”), illetve a 42. 
v. első harmada („pedig kevésre van szükség, vagy csak 
egyre”) jó néhány változatban olvasható a különböző 
kéziratokban:  a) „egyre van szükség”;  b) „kevésre van 
szükség”;  c) az előző kettő összekapcsolása: „kevésre 
van szükség, vagy [csak] egyre”;  d) egy ólatin és egy 
szír kódexcsoport az egész problematikus részt (a „sok 
minden”-től odáig, hogy „csak egyre”) kihagyja;  e) a D 
kódex is kihagyja az imént említett részt, de helyette azt 
írja: „felizgatod magad”. A lényeg szempontjából a  d) 
és az  e) szövegváltozat egyenértékű, azonban az utóbbi, 
a D kódex szövege életszerűbb és lélektanilag 
logikusabb, ezért második magyarázatomban majd ezt 
veszem alapul. 

Ma már nehéz eldönteni, hogy egy eredetileg 
hosszabb szöveget rövidítettek-e meg a d) és e) pontban 
említett kódexek, vagy ezek valamelyike alkotta az 
eredetit, s az előbbiek bővítették ki azt. Az utóbbi esetet 
kell valószínűbbnek tartanunk, részben a „szent 
szövegek” alakulására érvényes általános 
törvényszerűségek, részben az idővel egyre erősödő 
krisztológiai folyamat miatt; mivel azonban nincs 
perdöntő érv, kétféle szöveget fogadhatunk el 
hitelesnek, és így kétféle magyarázatot adhatunk. 

 
Egy-két kivételtől eltekintve, a fordítók nem 

vesznek tudomást a 39. versben szereplő „is”-ről (kai a 
görögben), noha ez – tekintetbe véve a 
szövegösszefüggést – fontos részletre mutat rá (ha 
hitelesnek fogadjuk el a helyzet lukácsi leírását). 
Nevezetesen: Mária nem viselkedett egyoldalúan! Részt 
vett a konyhai munkában, a vendégek kiszolgálásában 
is, de „az Úr lábához is odaült”. A 40. versben Márta 
által megfogalmazott „cserbenhagyást” ezért alighanem 
úgy kell értenünk: egy idő után „cserbenhagyta” 
nővérét. Ez fontos adalék annak indoklásához, hogy ezt 
a jelenetet, illetve Jézus benne foglalt tanítását nem 
lehet felhasználni a „szemlélődő” és a „cselekvő” 
életmód szembeállításához, és az előbbi értékesebbé 
nyilvánításához. 

Ugyancsak a 39. versben a különböző 
fordításokban hiába keressük a „kitartóan” 
módhatározót, pedig az ige imperfectum alakja a Jézus 
szavaira hallgatás folyamatosságát, tartósságát fejezi 
ki, ahogyan a 40. v. elején is Márta konyhai 
tevékenységére, a „foglalatoskodott”-ra vonatkozóan. 
Ez nem öncélú szőrszálhasogatás, hanem fontos 
megjegyzés, különös tekintettel arra, hogy a szakasz 
igéi egyébként szinte mind aoristos alakban állnak (= 
„pontszerű”, éppen befejezett magatartást jelölnek). 

Hasonlóan fontos a 40. vers elején lévő „csak”, 
amely kifejezetten nincs benne a görög szövegben, de e 
megszorítás betoldását  1) közvetve az egész szakasz 


