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nem riadva vissza a következményektől, a hosszú 

évekig tartó börtönbüntetéstől. Óriási jelentőségű volt 

ez a kiállás. 
 

Előfordul-e, hogy szégyenkeztek a Bokorhoz 

tartozásotok miatt? 
 

Sokszor zavaró, hogy a kőkemény elvek mögött nagyon 

"puha" életek állnak, gyakorlatunk lemarad az 
eszményeink mögött. Szegénységünk nem látványos, 

sokszor a magyarországi átlagszínvonal felett élünk. A 

társadalmilag elismert posztokat célozzuk meg, feledve 

a kicsiséget. Vitáinkban, az elvek csatája közben, 
gyakran elmarad a másikra figyelés, nem törődve azzal, 

hogy megbántunk másokat. 

 
Mit szeretnétek még elérni a Bokorban? 

 

Néhány éve alaposan megváltozott körülöttünk a világ, 

a Bokorra nehezedő nyomás megszűnt, de újabb 
kihívások jelentkeztek. Jó lenne, ha a Bokor megtalálná 

önazonosságát, a helyét, a megváltozott körülmények 

között is. Mi annak idején feltettük az életünket a jézusi 
eszmékre. Szeretnénk, ha ez az odaadottság töretlen 

maradna, életünk igazolná elveinket, életre szólóak 

lennének közösségeink és gyermekeink és csoportunk 
tagjai továbbvinnék ezt. 

Egykor próféták voltunk. Soha ne legyenek ránk igazak 

Somogyi Tóth Sándor szavai: "Tudja, én afféle próféta 

voltam... Csakhogy nem egyedül voltam próféta. 
Prófétáltunk, harcoltunk, folyt a hátunkról a veríték. 

Aztán egyszer csak körülnéztem, nagyon figyeljen, 

dottore. Most is elfog a röhögés, ha arra a látványra 
gondolok. Képzelje, meghíztak körülöttem a próféták! 

Látott már kövér prófétát? Nagyon ronda látvány. 

Lötyögött rajtuk a háj, a szemük üres volt, mint a sír 
szája." 

Demeczky Jenő kérdéseire  

Kiss Gábor és Kosztolányi Klári válaszolt 

 

 
 

GARAI ANDRÁS 

BECSÜLET VAGY BOLDOGULÁS 
 
Egy kicsit nagyobb távlatból nézve ezt a kérdést, úgy 

fogalmazom meg magamnak, hogy énazonosság vagy 

énérvényesítés? Mindannyiunk ezen két pólus között 

„kötéltáncol" azaz legyen a döntéseiben, az életében, a 
tetteiben önmagával azonos vagy az érvényesülés 

igénye (boldogulás) írja felül az énazonosságot - 

melynek egyik eleme a becsület. 
Azt tapasztalom, hogy az énazonosság kérdésében nagy 

a bizonytalanság. Csak egy példát hozok: egy gyereket 

/ unokát gyakran kérdezünk: 
Mi szeretnél lenni? - többnyire azt a választ várjuk: 

orvos, mérnök, autószerelő, ács stb. 

Ez a kérdés alapvetően rossz. Azt kellene kérdeznünk: 

Milyen ember szeretnél lenni? 
És a nevelésünknek nem arra kellene összpontosulni, 

hogy mi legyél, hanem hogy milyen. 

Mert ez a „milyen szeretnél lenni?" dönti el az 
énazonosságot. Tehát a „jézusfaragás" hosszú és 

összetett folyamat, részt vesz benne a szülő, család, 

iskola, társadalom, kontakt csoportok, közösségek. 
Tehát a tudatos énazonosság kialakítása nagyon 

átgondolandó kérdés. Praktikusan: kinek „engedem 

meg" azt, hogy formáljon engem, vagy a gyerekemet. 

Persze a társadalom hatásait nem lehet kikerülni, de a 
személyiség alakítást mégsem lehet rábízni más 

értékrendszerekre (televízió, internet, utca népe). 

Bár azt gondoljuk, hogy a lelkiismeret egy velünk 
született adottság és az ember „titkon érzi", hogy mi a 

jó és ebben is bízunk. Sok tudós szerint (pld Noah 

Harari) szerint ez nem így van, hanem a bennünk fotó 

és belénk telepített algoritmusok döntik el az 
önazonosságunkat. Ha ezzel a gondolattal nehéz is 

azonosulni, de minduntalan tapasztaljuk, hogy a 

bennünk élő lélek kiáradása fennakad a személyiségünk 
tűzfalán. Így tapasztalatunk sincs a bennünk lévő 

kincsnek. 

Múltkor a család volt itt tervezési ügyben. A kislány (4 
éves) talált az iroda padlóján egy elgurult 100 forintost. 

Büszkén mutatta az anyukájának: „nézd mit találtam!" 

Az anyukája azt megdicsérte és azt mondta: „ jaj de 

ügyes vagy, tedd el gyorsan." 
Tehát az énazonosságát a lányának abban formálta, 

hogy nem kell visszaadni a pénzt, hanem el kell tenni. 

Tehát az a klasszikus elvárás már egyre kevésbé létezik. 
hogy minden tettünk, gondolatunk előtt mérlegeljünk 

etikai (becsület) szempontokat. Így a becsület - 

boldogulás konfliktusa fel sem merül, hiszen a 
boldogulás kiütéssel győz a becsület felett. 

Viszont, ha az általános etikai elvek nem működnek a 

társadalom szövete felfeslik és az torz emberek torz 

társadalmat, gazdaságot, torz emberi viszonyokat 
hoznak létre. Ezek a viszonyok aztán azt a világot 

teremtik meg, amiben élünk. Magyarán, hogy 

elbarmoltuk ezt a gyönyörű világot, mert önzők 
vagyunk, alacsony tudatszinten élünk, az 

énérvényesülés gyakorlata domináns lett a világban és 

az emberi kapcsolatokban. 

Hiszen ma az általános vélekedés egy-egy helyzetben 
az: „mi hasznom van belőle?" Legyen ez emberi 

kapcsolat, vállalati döntés, vagy nagyhatalmi globális 

játszma. Így aztán borul minden: család, haza, és Isten. 
Persze a diagnózis kevés, megoldás is kellene. Meg kell 

találnunk azokat a helyzeteket, életfeltételeket, munkát, 

kapcsolatrendszert, ahol úgy érvényesülünk, hogy 
önazonosak maradunk. Tehát az értékrendünknek 

megfelelő munkát, hivatást kell keresnünk, tehát nem az 

életkörülményeinek kell az énérvényesülésnek 

alárendelni, hanem az énazonosságunknak megfelelő 
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életkörülményt kell teremteni. 
A pályaválasztás, munkahelyek világában is azt kell 

keresnünk, hogy a tudatosan alakított milyenségünknek 

megfelelő egzisztenciát találjunk. 
Ez óriási feladat, de szerencsére nem vagyunk egyedül 

ebben, hiszen a jézusi emberek kontraszttársadalma 

tényleges társadalom. Tehát a „keressétek Isten 

Országát” a legfontosabb feladat. persze keresni nem 
elég, meg is kell találni: családban, munkában, 

lakhatásban, közösségben. 

A feladat az, hogy az énérvényesüléskontra 
énazonosság csapdájából kikerülve éljünk, azaz az 

énazonosságunk (becsület) teremtse meg a boldogulást. 

A jézusi keresztények legnagyobb kérdése az, hogy 

magas tudatszinten élnek egy alacsony tudatszintű 
társadalomban. vagy másként: aranykori tudattal a 

vaskorban. 

Ebben a nagy ellenszélben sokszor feladjuk, 
elbizonytalanodunk -ezért van az, hogy a korábbi nagy 

és megingathatatlannak vélt toposzok (nemzet, egyház, 

biztonság) dőlnek jobbra - balra, azaz nem tényezők 
már a döntésben. 

A nárcizmus, az önzés mindannyiunk személyiségén 

kopogtat és nemcsak kívül, belül is. Egyik ismerősöm 

vállalatvezetői coach, ahol nagyvállalati vezetőknek 
tartanak tréningeket. Kérdezem tőle, mit tanítotok 

nekik. A választ őszinte volt: „azt, hogy hogyan kell 

görénynek lenni úgy, hogy ne legyen 
lelkiismertfurdalásuk.” 

Tehát nem egyszerű mindez és a hívó szövegek jól 

mintázták a kérdés problématérképét. 
Nekünk meg egymást abban kell segítenünk, hogy - 

hiszen mindannyian belekeveredtünk a kusza 

értékrendű világ pókhálóiba - mit kell tennünk, hogy az 

énazonosságunk megőrzése mellett a boldogulást is 
megtaláljuk. Erről szól az életünk! 

Nem egyszerű.  

Vigasztaljon és bátorítson bennünket a Ghymes 
együttes egy dalának (Zivatar) pár sora: 

 

Mégis kalandra fel! 

Utad reménység kísérje el! 
Hogyha megérkezel, 

Csodáljon ősöd, s fogadjon el! 

 
 
ajánlott irodalom: 

Hankiss Ágnes: Kötéltánc - a társadalmi azonosságtudat 

válsága 1984. Magvető 

Noah Harari: Sapiens 2020. Animus 

Gregory Boyd: A keresztény nemzet mítosza. 2022. Luther 

Gromon András: Ki dobja az első követ -1999- Elpídia 

+ ÉV, Koinónia, Karaj egyes cikkei. 

 

 

 

 

 

BULÁNYI GYÖRGY 

HAMVAS ÉS A KERESZTÉNYSÉG 
 

„Van úgy, hogy az egyetlen mód az ember 
érintetlenségét megóvni, ha feladja.” 

(Babérligetkönyv) 

 

Végiganalizáltam a Scientia Sacra Kereszténység című 
kötetét. Ezért merek itt szólni. 

 

Egy huszadik századi magyar gondolkodó és a Jézusra 
hivatkozó kétezer esztendő áll szemben egymással. 

Egyfelől a maga látását az emberiség hagyományának 

állító kortársunk, másfelől Jézus, aki azt állítja magáról, 
hogy ő az út, az igazság és az élet. Azonosak tehát 

abban, hogy mindketten tanácsot kínálnak fel nekünk 

egész életünk átalakítására. Pl. így: Szűntesd meg 

magadban a létrontást! Vagy így: Vedd magra az 
igámat! 

 

Mondjam el tíz percben, hogy mi a kereszténység? Nem 
vállalkozhatom rá, hisz kétezer esztendőn keresztül 

megannyi gondolkodó és szent tett egymástól 

különböző bizonyságokat arról, hogy mit gondol 

jézusinak. Mondjam el, hogy mit jelent nekem Jézus? 
Ezt már könnyebben megtehetem, bár az időkeret 

szűkössége akkora leegyszerűsítést eredményez, hogy 

ennek érvénye összesen annyi lehet, hogy magam így 
gondolom azt, ami jézusi. Mondok azért így is valamit: 

Amit e kicsinyeknek tesztek, nekem teszitek, amit 

mindezeknek nem tesztek, nekem nem teszitek. Jézus 
tehát azonosságot állít maga és az ember között. Azon 

az alapon, hogy Isten és Jézus lényege a szeretet, s az 

ember lényege is ez lehet: szeretetté kell válnia. E 

létbelinek mondható azonosság magatartásbeli 
azonosságot is kíván, azaz szeretést, amely 

szolgálatban, adásban és békesség-teremtésben 

nyilvánul meg. E magatartásbeli azonosság, pedig 
sorsazonosságot is eredményez Jézus és a Jézusra 

figyelők között. Egyfelől a magatartásokból folyó bol-

dogságot, másfelől e jézusi magatartásokért járó 
üldözést. De ez az egyfelől és másfelől Jézusnál egy és 

ugyanaz: boldogok vagytok, amikor üldöznek titeket. 

Ez a három azonosság ugyanakkor egybekapcsolódik 

Jézusnál a teljes személyi különállással. Jézus soha nem 
téveszti össze magát azokkal az emberekkel, akikkel 

azonosnak mondja magát: amit ezekkel a legkiseb-

bekkel tettetek, velem tettétek. És Jézus soha nem 
téveszti össze magát az Atyával, akihez imádkozik, 

akivel birkózik is a Getszemáni kertben: hogy ha 

lehetséges, akkor múljon el tőle a pohár, de azért mégse 

az ő saját akarata érvényesüljön, hanem az Atyáé. Nála 
Jézus és az ember − kettő és Jézus és az Atya is − kettő. 

Amennyire én megérthettem Hamvas Bélát, ő maga is 

hivatkozik Jézus tanításának ezekre a vonásaira, de 
túllép azokon. Nála Jézus és az ember, valamint az 

ember és az Isten − nem kettő, hanem egyszerűen csak 


