... tükrözhessem, mint a víg
tengerszem a hajnal ifjú fényeit.
Gyermek-kedvvel ámuljak a fényeken,
Rózsa legyen tövisek közt életem,
piros rózsa, virágozzak ékesen.
Rózsakertek öntözője, légy velem.
Ellankasztó szárazságot messze űzz.
Égjek a szent szerelemben, mint a tűz,
égi Tűznek tűztestvére, kit derűs
kötelék a legfőbb Tűzzel összefűz....
(Rónay György – Himnusz a Boldogságos Szűzhöz)
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OPTIMISTA, PESSZIMISTA VOLT-E
JÉZUS?
Az utóbbi időben barátaim újra és újra pesszimistának
mondanak engem, pedig én csak illúziómentesnek, tehát
realistának, és amellett Jézus szemléletét képviselőnek
gondolom magamat. Ezért gondoltam, hogy újra
végiggondolom Jézus tanítását a címben megadott
szempontból.
Jóhírt mondani jött közénk, s ezt a jóhírt hajlamosak
vagyunk még örömhírnek is fordítani. Magam is
megtettem, és végig a KIO-ban örömhírről beszélek.
Negyven évvel ezelőtt ennyire átéltem Jézus
optimizmusát. Pedig Jézus világosan beszél: csak jóhírt
mond: eu-aggeliont, s az eu jót jelent. Beszélhetett volna
khara-aggelionról is, s a khara örömet jelent. De nem
tette. Miért fordítottam akkor úgy, ahogy tettem? Fiatal
voltam, mindössze ötven éves, és hittem, vagy csak
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reméltem abban, hogy lesz az életemnek még egy
fordulója. Olyan, amilyen volt az ’52 előtti első forduló,
melynek végén hazám ügyésze a legsúlyosabb büntetést,
a kötél általi halált javasolta a Tanácsnak ellenem, a
fejemre. S tizenöt évvel később újra euforiás lettem, s
nem törődtem vele, hogy újra börtönbe kerülhetek, csak
mondtam és írtam, hogy örömhír és örömhír. Jézus is
euforiás volt, amikor elment a Keresztelőhöz, és kiment
40 napra a pusztába vadállatok közt élni. S még inkább
az volt, amikor tanítvány-gyűjtésbe fogott
Euforiás volt, de nem euforiát hirdetett: Vegyétek
magatokra igámat, és békességet, nyugalmat találtok
magatoknak, mert az én igám… Milyen? Milyen lehet
egy iga? Hát amilyen egy iga, melyet a baromnak a
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nyakába raknak, hogy húzhassa szegény a maga terhét. Az
optimista Jézus arra bíztat bennünket, hogy igát vegyünk a
nyakunkba, s ennek ellenébe fogunk békességre és
nyugalomra jutni. Kérdezem újból, hogy milyen ez a
jézusi iga? Válaszolok: khréstos. E görög szó szótári
jelentése − ha dolgokról van szó: használható, hasznos,
üdvös, rendes, megfelelő, kellemes; ha pedig személyekről,
akkor tiszteltre méltó, nemes, jó őszinte, jóságos, szelíd.
Hát az iga bizony dolog s nem személy, tehát ezek közül
kell választanunk: használható, hasznos, üdvös, rendes,
megfelelő, kellemes. Válasszunk! Nem választom azt a
jelentést, amely nincs a szótárban, csak a magyar
szentírás-fordításokban, melyekben rendre ezt találom: Az
én igám édes. Ezt a szót, hogy édes, az evangélisták nem is
adják ajkára Jézusnak. Annyira abszurd, hogy egy iga édes
legyen. Csak a szerelmesek beszélnek a szerelem idején a
szerelem édes igájáról. Később pedig a Talpig nehéz
hűségben − lesz a megfelelő szó, de csak a nagyon
tisztességeseknél, mert lassan-lassan alig találunk még a
vallásosok közt is olyant, aki nem próbált két-három
házasságot kötni, s nem felüknek halála után. (Nem a
Bokorban!)
Tehát milyen volna a Jézus igája, melytől nyugalmat,
békességet találunk a lelkünknek? Én amellett kötnék ki,
hogy ez az iga a hasznos, a jó az ember számára. Mert bár
olyan életem volt, hogy sokan irigyelnek érte, de senki
sem akad, aki cserélne is velem, én csak azt mondom,
hogy ha 18 éves fővel újra kezdhetném, minden bizonnyal
ugyanarra mennék, amerre 70 esztendővel korábban
elindultam. Mert az az iga, amelyet nyakamba raktam,
jónak, használhatónak, élhetőnek bizonyult számomra.
Tehát euforiája és optimizmusa ellenére is realista volt
Jézus, és a jóhírt éppen ezért − az ember számára bizony
igának mondta. S igát kell a nyakunkba venni, hogy
megtaláljuk lelkünk békéjét és nyugalmát. Ez a jó, ez a
hasznos, mert ez az üdvösséget biztosító a számunkra.
S milyen volt ennek a jóhírnek a visszhangja a
tanítványokban? Koruknak, fiatalságuknak s tévhiteiknek
megfelelő. Bár Jézus sohasem mondta magát Messiásnak,
Péter annak vallotta őt. S a Messiás kivétel nélkül minden
zsidónak annyit jelentett, hogy a Messiás dicsőséges
uralkodó lesz Izraelben. S az optimista és eufórikus, a
fiatal Jézus meg elmondja nékik, hogy emberek kezébe
kell kerülnie. Mire Péter tiltakozik: Távol legyen ez tőled,
Uram! Jézus pedig lesátánozza őt azon a címen, hogy nem
az Isten fejével gondolkodik, hanem az emberekével.
Tehát az optimista és eufórikus Jézus az optimista és
eufórikus indulása után hamarosan pesszimistává lesz, és
bejelenti egyszer, kétszer, háromszor és akárhányszor,
hogy pályájának a Golgota a közbeeső állomása… Egy
rettentő megcsúfolódás, melyben elhangzik majd a
pesszimista szó: Atyám, miért hagytál el engem? A
végállomás a feltámadás. De milyen? Titokban és lopva
feltámadás, amely után már a mennybemenetel
következik. Értsd: Jézus eltűnik a színről. Nincs tovább
hely itt lent számára, mert ez a főpap és a prokurátor
világa, s abban nincs hely Jézus-félék számára.
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Olyat kell mondani, ami épít, buzdít, vigasztal −
hallottuk egy nagyon buzgó Bokor-lelkipásztortól.
Kivétel nélkül minden templomban ilyet hallhatunk
papjainktól. Ha kereszthordozásról beszélnek, a magunk
életének a keresztjeiről beszélnek. Jézusnak nem a maga
kereszthalála volt a jóhíre. A Golgota csak
következménye volt a jóhírnek. Én nem tudok másról
beszélni, csak arról, hogy a kétezer esztendőn keresztül a
Jézusra hivatkozó egyház tette az ellenkezőjét annak,
amit Jézus jóhírnek, igának mondott, s aminek
üzembiztos következménye a Golgota. S életemmel azt
példázom, hogy ez a jóhir, iga és következménye − jó és
hasznos az embernek.
Akkor is, ha ez a példa és duma nem minősül
optimistának és lelkipásztorinak. De számomra csak az
lehetséges, hogy minden alkalommal valami olyasmit
mondjak, hogy nem-teljesítésben vagyunk. Hogy csak
egyház van és nincs meg az az Ország, aminek jóhírét,
igáját, keresztjét tanította Jézus. Nem tudom, tanították-e
Néktek iskolában Kölcsey Ferencnek Zrínyi második
éneke című versét. Valamennyit idéznék belőle:
Hatalmas! Ó légy vezére, / vagy itt az óra, s
végveszélybe dűl! …
De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat / Te rendeltél
áldást neki: …
S a vad csoport, mely rá dühödve támad, / Kiket nevelt,
ön-gyermeki.
Taposd el a fajt, rút szennyét nememnek; / S míg
hamvokon majd átok ül,
Ah tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek / Tán jobb fiak,
s védvén állják körül.
Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja / Szülötti bűnein
leszáll?
Szelíd sugárit többé nem nyugtatja / Az ősz apák
sírhalminál.
És más hon áll a négy folyam partjára, / Más szózat és
más keblű nép;
S szebb arcot ölt e föld kies határa, / Hogy kedvre gyúl,
ki bájkörébe lép.
Írta ezt a magyar nemzet Himnuszát éneklő költő, s 15
év múltán, halála évében, 48 éves korában, szinte utolsó
versében meg az fakad szívéből, aminek egy részét most
felolvastam. Az Isten tolmácsa, görögül előremondója,
prófétája, nem hazudhat. A hazugságot meghagyja a
nagyuraknak, az ő szakmájuk ez. Nem telik bele száz
esztendő,
s
elveszítjük
hazánk
területének
háromnegyedét. S én ma amiatt sírok, hogy kipucoljuk
száz éven belül magunktól nemcsak az elveszített
háromnegyed részt, hanem a megmaradt egy negyedrészt
is. És az én fájdalmam istennektetsző fájdalom? Bizony
az. Mikor legutóbb erről beszéltem egy rangosabb
Bokor-közösség
évnyitó
találkozóján,
egyik
testvéremnek az volt, talán melankolikus, válasza, hogy
ismerjük a történelemből a népvándorlást, amely
lecserélte Európa lakosságát. Ismerjük. S egy egyetemi
rektor mondja el ugyanezen napokban, hogy olyan a
magyar társadalom, mint a népvándorláskori római,
melyet bűnei folytán lecseréltek a friss babár népek,
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amelyek még ismerték a Sors szavát a törvényről: Hazád
őrcsillagzatja szülötti bűnein leszáll.
És Jézus is elmondta: Ha visszajön az Emberfia, vajon
talál-e hitet a Földön? És ugyanezen az okon elsiratta saját
nemzetét is: Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a
prófétákat, hányszor akartam egybegyűjteni néped, ahogy
a kotlós összegyűjti csirkéit, és nem akartad. S most
pusztán hagyatik nektek házatok. Ez a csúnya, és
pesszimista Jézus! Nem, csak realista volt. Meg is
jövendölte, hogy népének kétezer évig nem lesz hazája?

FARAGÓ FERENC:

KI NEM VOLT JÉZUS?
A minap a kezembe került egy a kínai tusrajzról
szóló írás. A dolog lényege az, hogy színtiszta fehér lapra
festenek valamit fekete tussal, s a „mondanivalót” a
megmaradó fehér, ki nem töltött terek adják. Ez inspirált
arra, hogy próbáljak valamit úgy írni Jézusról, ami nem Ő
volt, hogy ezáltal – mint egy ki nem töltött tér – jelenjék
meg Jézus általam elképzelt alakja.
Nos, ki nem volt Jézus? Nem volt vallásalapító.
Beleszületett egy vallásba, melyet elfogadott, gyakorolt.
Vallását a lényegénél, s nem a lényegtelen részeinél
ragadta meg. A lényegtelen részeket elvetette, a
lényegeseket beteljesítette, sőt messze túl is teljesítette
ezeket. A törvény radikalizálására és túlteljesítésére
biztatja, a Tízparancsolatot remekül betartó, gazdag ifjút
is. Ezt a fiatalember nem teszi meg, tehát betölti, de nem
teljesíti túl a törvényt. Jézus saját vallási és politikai elitjei
között eretneknek, s a fennálló rend – egész pontosan
rendetlenség – veszélyes megdöntőjének számított. Ezt
még csak tetézte az a „rettenet”, hogy magát az Atyához
igen közelállónak láttatta olyannyira, hogy teljes
azonosságot vállal az Atyával, aki mindent átadott néki
azért, hogy reprezentálja Őt az emberiség előtt.
Jézus nem volt filozófus, de gondolati bölcsessége,
mondanivalója
átível
a
preszókratikusoktól
a
racionalistákon át napjaink egzisztencialistáikig. Nem volt
nagyvonalúan megkomponált filozófiai rendszere, mint
Platónnak, Arisztotelésznek, Aquinói Szent Tamásnak,
Descartesnek, Kantnak, Hegelnek vagy Marxnak. Számára
a szakfilozofálás, az egyénileg kifundált rendszerek
kiépítése, illetve egy meghaladott bölcseleti rendszer
lerombolása, teljesen idegen volt. Bölcseleti mondandója
teljesen személyes és az Atyától eredező volt, oly módon,
hogy egyetlen egy új fogalmat vagy definíciót sem vezetett
be. Nyilván a farizeusok próbáltak csapdákat állítani, hogy
valamilyen –istát, vagy –izmust reá húzzanak, de ez nem
ment.
Jézus politikus sem volt. Bár a zsidó nép politikai
Messiásra vágyott, aki valamilyen forradalom, vagy
szabadságharc segítségével igazságot szolgáltatott volna a
belső nyomor és a külső gyarmatosítás irányában. Még az
is kissé túlzónak hangzana, hogy Jézus baloldali érzelmű
lett volna, ugyan a szegénység felé húz a szíve és minden
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gondolata. De nem készített átfogó gazdasági és
társadalmi reformprogramot sem. Isten Országát hirdette
és saját személyében hozta azt el.
Nem biztatja az
érintetteket
igazságuk
demonstrálására,
jogos
vagyonszerzésre, vevésre. Így hát miféle baloldaliság az,
amely meghagyja a szegényt szegénynek és a gazdagtól
nem veszi el a jogtalan többletét? Nem tesz gazdasági és
gazdagsági csodát, s a megvalósítandó Isten Országa
sem a jólét jegyében állana fenn. Jól tudta, hogy
„császár” mindig volt és mindig lesz (míg ember az
ember), és néki meg kell adni azt, ami úgymond az övé.
A későbbiek során az emmauszi tanítványok
méltatlankodva meg is jegyzik, hogy „Azt reméltük
pedig, hogy ő fogja megváltani Izraelt…” (Lk 24. 21.)
Nem kell hozzá még rosszmájúság sem, hogy
hozzátegyük, azt is remélhették, hogy a létrehozott új
’messiási’ államalakulatban majd ők tölthetik be a
legzsírosabb posztokat.
Jézus még csak kiemelkedő történelmi
személyiség sem volt, nem volt hős vagy mártír. Jézus a
történelembe jött ugyan – emberi mivolta csak így
nyilvánulhatott meg – de az üdvtörténet reprezentánsa
lett. Más szavakkal, a horizontális síkon is létezik, mint
ember, de vertikális bekapcsolódása az Atya világába
teszi Őt istenivé. Ezt az istenit kívánta lehozni a földre és
megvalósítani eme transzcendenciát. Ezért a kívánásáért
már akkor is halál járt, és fontos, hogy jól értsük, ez nem
azonos a hős vagy a mártír megkínzatásával és halálával.
És nem azonos Isten egyszülött fiának a mi üdvünkért
történő beáldozásával sem, hisz’ ilyen Isten egyszerűen
nem létezik.
Jézus nem volt teológus és pap sem, ámbátor
tudta a hittant, amely azonban több ponton sem egyezett
a hivatalos állásfoglalásokkal. Talán azért, mert a
„Tanításom nem tőlem való, hanem attól, aki küldött.”
(Jn 7. 16.) Tanító sem volt, abban az értelemben, ami
egy ilyen tanítónak kijárna: szószék vagy katedra, egy
akadémikusi állás, vagy valami tudományos fokozat,
mondjuk professzor, talán magiszter. Vagy ami még
jobban kijárna egy ilyen tanítónak a tanításra
hangolódott hallgatóság. De, hogy ez nem adatott meg
Jézusnak, azt jól foglalja össze a K.I.O. 90. numerusának
a. pontjából vett idézet. „Mondta a szegénység
dicséretét, amely szegénységtől meg akartak szabadulni.
Mondta a bal orca odatartását, amikor alig várták az órát,
hogy kardot ragadhassanak. Mondta a kicsiséget, amikor
szüntelenül arról álmodtak, hogy egyszer megfordul
majd a társadalmi gúla, ahogyan azt a jámbor zsidók
remélték, s ami hangot kap a Zsoltárok alapján a
Magnificat megszerkesztésében is: ’Hatalmasokat taszít
le és felemeli a kicsinyeket.’.”
Jézus nem volt tehát ilyen akadémikus tanító
kinek szavait doktori disszertációk, szakpublicisztikák
őrizték volna, jószerivel vándortanító volt, kinek szavai
irritálták az írástudók nem ilyen szövegekhez szokott
füleit.
Jézus nem volt tudós orvos olyan értelemben,
ahogy ma az orvost értjük, illetve úgy, ahogy egy akkori
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orvos foglalatoskodhatott. Ehhez sem végzettsége, sem
gyógyítói felszerelése nem volt meg. Jószerivel még egy
érvágó kést, vagy köpölyözőt sem hordott magánál.
Ellenben személyisége, isteni meghatározottsága és a
rászoruló beteg hite oly erővel kapcsolódott egybe, hogy
még orvosi értelemben is elmondható, hogy a betegegek
minden esetben gyógyultan távoztak. A mai orvoslás
teljesen materiális szinten áll, valamilyen hiányzó anyagot,
vitamint, ásványi- és nyomelemet, egyéb bonyolult kémiai
vegyületet kíván bevinni a szervezetbe. Illetve valamilyen
felesleges anyagot, tumort, bacilust, vírust stb. kiölni.
Teszi ezt nagyfokú műszerezettséggel és személytelenül.
Jézus nem volt sem pszichológus, sem pszichiáter.
Egyszerűen csak belelátott az emberek lelkébe mindenféle
anamnézis, intelligencia- és személyiségteszt, kérdőív,
netán pszichoanalitikus eljárás igénybevétele nélkül. Elég
volt egy mondat: „Kövess engem!”, s ment, akinek mennie
kellett. A nem orvosi praxisként űzött tevékenysége között
jelentős szerepet kap a pszichiátriai betegek gyógyítása is,
melyet abban az időben démon-, vagy ördögűzésnek
neveztek. Csodaszámba menő testi-lelki gyógyításait
döntő mértékben a szeretés motiválta. Az orvosi-gyógyítói
karrier megvalósításának még a látszata is messzi állt tőle,
akiket meggyógyított, azoknak rendre megtiltotta, hogy
elhíreszteljék, ami velük történt. Ha nem így történik, jól
menő orvosi-pszichiátriai praxist működtethetett volna,
mondjuk Jézus-klinika néven.
Nem
ígért
szociális
intézkedéseket,
és
esélyegyenlőségi elképzelései is sajátosan – minden
szőlőmunkásnak egy dénárt – fogalmazódott meg, de ez
ügyben a Szanhedrinben nem kívánt interpretálni. A
szegénységet nem életszínvonalbéli kérdésnek tekintette,
amelyet úgy lehet megoldani, hogy elvesszük a
gazdagoktól a gazdagságukat és odaadjuk a szegényeknek.
Ez történt a kommunizmus-szocializmus idején is, de nem
vált be.
Végül Jézus nem volt szupersztár, jóképű, izmos,
kisportolt fiatalember (mácsó), mint ahogy a rockoperák,
és a hollywoodi filmipar ábrázolja, teszi címlapsztorivá és
giccsparádévá azt a történetet, melynek gondolatisága
össze kellene, hogy érjen bennünk Isten gondolatiságával.

***************

ÉLETMÓD
GYÖRGY ZOLTÁN ÉS GABI

LEVELEK EGY BRUDERHOF-BÓL
BEECH GROVE, 1998. DECEMBER
Kedves
Barátaink,
küldjük
negyedik
beszámolónkat. Eleinte leginkább külsőségek kötötték le
figyelmünket, s az alkalmazkodás felőrölte az
energiáinkat. Négy hónap után szeretnénk egyre több
dolgot meg is érteni. Néha sikerül is, de látásunk azért még
„töredékes”. Kérdéseitekre próbálunk választ keresni,
kapni és adni. Azzal, hogy egy-egy téma szóba került, még
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nem kell lekerülnie a napirendről. Lehet értetlenkedni,
ellene mondani, újra kérdezni. Ha valamit világosabban
látunk, vagy kiderül, hogy félreértettünk, bizony
megírjuk.
Eljutott hozzánk néhányotok olyan véleménye,
hogy „Szegények, minek kellett odamenniük, kitenni
magukat ennyi szörnyűségnek.” Nagyon elszomorít
minket, hogy van, aki így értelmezte eddigi
beszámolóinkat. Nekünk ugyan nehéz volt az
alkalmazkodás ehhez a más élethez és más szokásokhoz
(főleg, mert nagyon jó körülményekből jöttünk: szép
nagy ház, jó életszínvonalat biztosító állás, barátok,
kedves szomszédok és környezet), de tudjuk, hogy jó
helyre jöttünk. Nézzetek csak körül: az egyik keresztény
alig él meg, a másik dúskál a gazdagságban; az egyik
nyomorultul kizsákmányolt alkalmazott valahol, a
másiknak jól menő vállalkozása van, és kizsákmányol;
az egyiknek a gyerekei züllenek el a jézusi úttól, a
másiknak a családja-házassága van szétesőben. Hát
ilyenek általában a keresztények. És mi, akik a Bokorközösséghez tartozónak valljuk magunkat..., hát... szóval
semmivel sem vagyunk jobbak. Eljöttünk megnézni
azokat, akik már négy generáción keresztül próbálnak
radikálisan közelebb kerülni a jézusi gondolathoz.
Hogyan? A történet régi:
Az ég kristálytiszta volt, éjjelre kegyetlenül
lehűlt a levegő. A kint tanyázó pásztorok fáztak.
Ráadásul valami fényes égi jelenség miatt be sem
sötétedett rendesen. Szó sem lehetett nyugodt alvásról.
Reszketve (a félelemtől és a hidegtől) indultak egy a
közelben tudott istálló felé. Ott meghúzódhatnak
éjszakára. Ám az istálló már foglalt volt, egy ifjú pár
húzódott meg benne. Éppen az este szült a kismama végtelenül nyomorult körülmények között! A pásztorok
már fordultak is ki az istállóból, de a pár betessékelte
őket: nincs ugyan semmijük ebben a szalmazugban, de a
zugot szívesen megosztják velük: ne dideregjenek már.
Csak legyenek csöndesen, hadd pihenjen a gyermek. A
letelepedők tarisznyájából előkerült egy kis elemózsia.
Az ifjú párnak még annyija se volt, megosztották hát
velük jó szívvel ezek a szegények azt a keveset, amijük
volt. S ahogy falatoztak az éjszaka csöndjében, úgy
érezték, nem egyszerű természeti jelenség, a csillag
fénye húzta ide őket: a Teremtő békéje megérintette a
szívüket; maga az Isten van velük ezen az éjszakán.
A Bruderhofban élők meg vannak győződve
róla, nagyon mélyen hiszik, hogy osztozniok kell,
különben messze lesz tőlük Jézus. A Bruderhof
kitárulkozik előttünk, hogy lássuk, tapasztaljuk életüket.
Ki hogyan és mit vesz át a látottakból? - a döntés erről
kinek-kinek saját lelkiismeretét terheli.
A Bruderhof közösségben már teljesen
karácsonyi a hangulat. Nem korai ez egy kicsit december
elején? - kérdeztük magunktól. Közben rájöttünk, hogy
így van időnk ráhangolódni, készülni a karácsonyra.
November közepe táján előkerült a karácsonyi
énekeskönyv; amikor csak adódik rá alkalom, sok-sok
szép dal jelzi a születésnap közeledtét. Az iskolában,
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oviban díszek készülnek. Egy advent előtti estén pedig
összegyűlt az egész közösség és fenyőből koszorúkat,
dekorációt készítettünk. Másnap a fiatalok nagyon szépen
földíszítették az ebédlőt, s az első gyertyagyújtással
hivatalosan is megkezdődött a karácsonyi ünneplésvárakozás.
Advent első vasárnapja itt különösen is
ünnepélyes. Kivételesen közös volt az egész közösség
reggelije, méghozzá nem is akármilyen: sok finomság,
sok-sok énekléssel és zenével. Advent mindegyik napját
kiosztották egy-egy családnak: azon a napon ők adnak,
bemutatnak, rendeznek valamit a többieknek. December 7én került ránk a sor: magyar ebéddel és Jókai egy kedves
karácsonyi novellájával leptük meg a többieket.
Az adventi első vasárnapra virradó éjjel egy
nagyon kedves esemény történt. Fiatal leányok kibontott
hosszú hajjal, aranyövvel, hófehér ruhában végigjárták a
kommunát, gyönyörű karácsonyi énekszó mellett minden
lakásba betértek, s mindenkinek az ágya mellé tettek
gyertyát, gyerekeknek cukorkát, szülőknek lelki
olvasmányt. Emlékezetes szép élmény volt.
Egy hete járt errefelé is a Mikulás.
Megemlékeztünk a hajdan volt püspök életéről, s a
kikészített cipőkbe reggelre csemegék kerültek. Sőt, 6-án,
amikor összegyűlt a közösség egy nagy kandalló mellett
énekelni, megjelent személyesen is (az egyik házaspár
segítségével) a Mikulás, és déli gyümölcsöket, mogyorót
osztogatott.
Egy
meleg,
bensőséges
közösségi
találkozónak éltük meg.
Élményünk volt még az elmúlt időszakban, egy
Darvelben töltött hétvége. Christian Kisler és családja volt
a vendéglátónk, ők egy más alapítású kommunából jöttek a
Bruderhof-világba. Az itteni gyereknevelés fogta meg
őket: a közösségnek saját iskolája van, s a gyerekek
pontosan azt az értékrendet kapják, ami a szülőké - a
közösségét. Jót beszélgethettünk Szinger Danival is,
rövidnek is bizonyult az együtt tölthető idő. Épp ezen a
hétvégén volt a közösségnek egy nagy eseménye, egy
amerikai esküvő: a szertartáson közös telefonos láncba
kapcsolódva részt vehetett mindegyik Bruderhof.
Magasrangú meghívott vendégei is voltak az ünnepségnek
(New Yorkból sokan vettek részt rajta). Ez is egyfajta
apostolkodás volt: a beszéd elmondta, hogy a házasság
férfi és nő egész életre szóló szeretetköteléke, melyben
vállvetve, egymást támogatva-segítve járják végig az utat jó és rossz körülmények között egyaránt.
Válaszok kérdéseitekre:
Bányáról kaptunk néhány lényegbevágó kérdést,
melyekre nem próbáltam magam felelni, hanem
megkértem Klaus Meiert, fogalmazza meg ő a válaszokat.
Készséggel válaszolt:
Melegen üdvözlöm a Dombi családot és barátaikat
Bányán. Remélem, megtalálják a kommunában élés útját.
Hiszem, hogy a kommunában élés nem feltétlenül éppen
az, amit a Bruderhof csinál, de minden emberi lény
számára élhető. Az ÖNZÉS az, ami lerombol közösséget,
embereket, családokat, falvakat, kommunákat és minden
egyéb életformát. Hiszem, hogy ez így van, mert Isten
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teremtett minket, minden egyes embert, és azért küldött
a földre, hogy azt visszanyerjük Neki. Szüksége van a
mi szabad döntésünkre, hogy az ő akaratát keressük és
ne az ÉN akaratát. Szívesen írok erről többet is, ha
kívánjátok. De lássuk a kérdéseket, amelyek nagyon jó
kérdések.
Mi az együttélés célja?
Ha
körülnézel:
házasságban,
családban,
társadalomban és emberekben ugyanazt látod, a
kapzsiságot, önző viselkedést, ami tönkretesz mindent.
A pusztítás látható: válás, abortusz, eutanázia, autópályabalesetek, háborús készülődés, ill. pénzpazarlás háborús
tervekre. Már túl sok HALÁL-célú program működik.
Mi az Élet-ért akarunk élni. Szeretetért és Igazságért az
emberek között. Felismertük, hogy ami Pünkösdkor
történt, az most és miránk is vonatkozik. Mélyen meg
kell bánni minden valaha volt bűnünket, azután
megkeresztelkedni, majd Isten oly sok szeretettel tölt el,
hogy szabad akarattal egyszerűen megosztjuk másokkal
azt, amink van. Minél nagyobb a szeretet, annál több az
osztozás. Minél kevesebb a szeretet, annál kevesebb az
osztozás.
Hogyan mutatkozik meg ez a cél?
Ez abban látszik meg, hogy kiküszöböljük
mindazt, ami igazságtalanságot és halált okoz. A
magántulajdon a legnagyobb ilyen tényező, mely az
emberi lényeket elválasztja egymástól. Ezért ezt meg
kell szüntetnünk. Majd felbukkannak más tényezők is,
amikről korábban nem is tudtunk. Azokat is föl kell
adni, hogy egymás iránt mélyebb szeretetre jussunk.
Ki javasolhat változtatást?
Mindenki megteheti. Mindenki szívével figyel
arra, amit TESTVÉRE mond. Végül Isten az, aki dönt,
és megmutatja, mi a jó és mi a rossz. Megtörténik
persze, hogy egységben is (mert minden döntésünk
egységben történik) rosszul döntünk. De később
mindannyian meg tudjuk látni benne a rosszat, és senki
sem hibáztatja a másikat.
Ki dönt?
A megkeresztelt, tehát a már elkötelezett tagok,
akik az életért elköteleződtek már jóban és rosszban: ők
döntenek, fiatal vagy öreg, mind egyenlő Isten előtt.
Fontos dolog, hogy sem a fiatalok egyedül, sem az
öregek egyedül - nem döntenek el dolgokat. Mindenben
Isten akaratát keressük, és ő dönt. Ha ez furcsán hangzik,
kérdezzetek még! Az ApCsel 2-ben és 4-ben azt
olvassuk, hogy egy szív és egy lélek voltak. Ez az, amit
keresünk.
Van-e alapszabály, törvény?
Igen: szeresd Istent teljes szívedből és lelkedből
és elméddel és erőddel, felebarátodat pedig, mint
önmagadat! Minden erre épül. Ha olyan célok kerülnek
be, melyek valakinek saját akarata, ránk erőltetett
véleménye, erőfölénye a másik fölött, ezeknek el kell
tünniök, úgyhogy csak a szeretet maradjon. Ez nem a
szexuális szerelem, de nem is a barátság, hanem ez
istenszeretet, mellyel sok minden összhangban van,
beleértve az alkalmi döntést is.
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Csatlakozás előtt tesznek-e a tagok esküt,
fogadalmat?
Úgy kérdezitek, mintha lenne egy csomó szabály,
amivel boldogulni kellene. Nincs ilyen. Minden SZABAD
AKARAT. Hűséget ígérünk Istenhez és a testvérekhez az
úton. Ez élethosszig tartó fogadalom, nem törölhető el,
nem változtatható meg. Ugyanakkor senkit sem
kényszerítünk, hogy a saját akarata ellen tegyen. Az
emberi erőszak formái ellentétesek Istennel s a
Szentlélekkel.
Ki ellenőriz?
Senki sem ellenőriz, csak Isten. Ha valamilyen
ellenőrzés előfordul, azt le kell szerelni és meg kell
szüntetni.
Megbünteti valaki az engedetlent?
Nem, és igen. Ez az egyház-fegyelmezés kérdése,
amikor egy bűn tért hódít. De ez a fegyelmezés csak
önként alkalmazható, sohasem az érintett személy
akaratának ellenére. Rendkívül fontos a szívből jövő,
feltétel nélküli megbocsátás, ahogy Jézus tanította a
Miatyánkban: és bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogy mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. Itt utalok az Első
Sannerz-i Törvény-re, életünk alapvető dokumentumára,
melyet alapítónk Eberhard Arnold írt. (Sannerz az a német
falu, ahová Eberhard feleségével, gyermekükkel és
nővérével négyesben leköltözött, miután Berlinben
mindenüket eladták. Itt kezdődött a kommuna). Első
törvény Sannerz-ben:
Ez nem törvény, de a szeretet parancsa. A szeretet
öröm a másikban. Mit kezdjünk hát a haraggal? Ha
örülünk fivérünkben és nővérünkben, azt tovább is adjuk a
szeretet szavaiban. A harag és a szóbeli bántás is kérdésen
kívül állnak
Sannerz-ben soha nem szabad sem nyíltan, sem
titokban egy fivér vagy nővér, annak tulajdonságai ellen
beszélni, és semmilyen körülmények között sem szabad a
háta mögött beszélni. Ez alól a saját családon belüli beszéd
sem kivétel. A hallgatás parancsa nélkül nincs hűség, és
így nincs kommuna sem. Az egyetlen út az egyenes baráti
megintése annak, akinek gyengeségei valamilyen reakciót
váltottak ki belőlünk. A nyílt és őszinte feddés csak
elmélyíti a barátságot, és nem vesszük azt zokon. Csak ha
a két ember nem talál el egymás szívéhez ezen a közvetlen
módon, akkor szükséges bevonni harmadik személyt, aki
bizalmasan el tudja vezetni őket az egységre a fontosabb,
mélyebb dolgokban.
Alapvetően minden vagyon (házak, föld, gépek,
stb.) Istené. Ha mind hűtlenekké lennénk, akkor sem
vihetne magával senki semmit belőle. Ez nem a miénk.
Egy test vagyunk, emlékezve arra, amit Szent Pál mondott:
van szem, kéz, láb, fül, nyelv, de mindannyiunknak egy a
szíve és a lelke. Hasonlóképpen mi is keressük az egy
szívet és egy lelket. Ebből aztán különböző feladatok
adódnak a különböző egyének számára, akik igyekeznek
elvégezni azokat az egész test iránti felelősséggel. Ha
elkezdjük valakivel szemben a bizalmatlankodást, ez a
bizalmatlanság máris tönkre teszi az életünk. Ezért ezt el
kell vetni, ill. ha jó oka van a bizalmatlanságnak, akkor
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arról nyíltan kell beszélni
az érintettel. Bízunk
egymásban, de nem vakon, hanem nyitott szemmel.
Ugyanígy nem egy személy kér egy bizonyos
elvégzendő feladatot, hanem egy csoport, melynek
összetétele változó. Egy dolgot nagyon meg kell érteni:
ez pedig az az egység, amely a személyes akaratok
szabaddá válásából jön létre. Ez az alapja mindennek. A
saját akaratunk elleni harc állandó és életünk végéig tart.
A vezetőket választják, vagy kijelölik?
A minisztereket és elöljárókat a teljes tagság
(fivérek és nővérek) névtelenül választja. Az az
elvárásunk a miniszterekkel, az elöljáróval szemben,
hogy egységben kell dolgoznia feleségével, ellenkező
esetben nem lesz áldásos a munkája. Másrészről pedig a
szükség diktál: kellenek nővérek, akik orvosok,
fogorvosok, tanárok stb. Helye van a női
egyenjogúságnak: az apa a család feje, de jaj neki, ha
nem tud egységben dolgozni feleségével, és a többi
fivérrel és nővérrel.
A feltett kérdésekre adott válaszok egyfajta
megközelítést jelentenek. De ne feledjétek, NINCS
BRUDERHOF TEOLÓGIA. Valójában, ami igaz nekem
egy ponton, az lehet, hogy nem igaz a te számodra. Itt
van szükség a szeretetre a közös út megtalálásához.
(Eddig tartott Klaus Meier válasza. Tapasztalataink
alapján az alábbiakat fűznénk hozzá:)
Az osztozás a belépő számára óriási lépés,
hiszen mindenét el kell adnia, és azontúl semmit sem
mondhat a magáénak. Az a generáció viszont, amelyik
már ebbe beleszületett, ezt nem éli át; most ugyanis jólét
van, és melegházban érezheti magát. Megmondják
ugyan neki, hol kell élnie, és a napját is beosztja a
KÖZÖSSÉG, ill. az annak akaratát megtestesítő elöljáró,
de teljes létbiztonságban él, bőséges ellátást kap. Sőt,
egy csomó dologra nem kell gondot fordítania, mert
valaki más majd megcsinálja, ellentétben egy saját lábán
álló család, ill. ember helyzetével. Ez a helyzet nagyon
sok természetes emberi figyelmességről, egymásra
figyelésről leszoktatja őket (egyedül az időseknél nem
látjuk ezt, ők sok közös nélkülözésen mentek át). A
közös
lehetőségek
kihasználásának,
a
közös
javadalmakból részesedésnek választott módjai az egyén
szeretetképességén fordulnak. Márpedig ennek skálája
az itteni embereknél is széles. A mostani adott bőség
mellett (nagyon jól megy a bizniszük) ezek
kellemetlenek ugyan, de senki sem nélkülöz alapvető
dolgokat.
Az idősebbek azonban mesélték, hogy
Paraguayban, ahol nagyon szegények voltak és nagyon
sokat nélkülöztek, rengetegen kiléptek a kommunából,
és súlyos problémái voltak a közösségnek: a nagyobb
szeretettel, lemondási képességgel bíróknak el kellett
viselniök a kisebb szeretettel és lemondási készséggel
bírókat. Szűkebb mértékben azért itt is tapasztalható
ilyesmi.
Írtam már a kifelé osztozásról. Támogatnak
nemzetközi
problémák
megoldására
irányuló
kezdeményezéseket (Irak, Írország), szegények felé is
osztoznak (tudunk a New York-ban levő kis
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segélyközpontjukról). De nem látjuk az egyén részvételét
ebben. Nincs egyéni lemondás semmiről. A raktárak dugig
vannak készletekkel (élelmiszer, ruha, bútorok). Még az
sincs, hogy a magam számára spórolok valamire, és ezért
vállalok valami lemondást. Itt nem éli át senki a
szegényasszony kétfillérjét, vagy azt, hogy nincs pénz
telitankolni a kocsit. Ezért is örültünk Szinger Dani
hírének: a közép-amerikai tragédia után a fiatalok böjtöltek
egy napig.
A lemondás saját akaratunkról alapvető
követelmény egy ilyen zárt közösségben. A jó tag valóban
olyan, mint egy gyermek. Gondoskodnak róla, de meg is
mondják, mit csinálhat: a közösség, ill. az előljárók
(munkavezető, miniszterek) dolga ez. Hit kell, hogy az ő
döntésük az Isten akarata, s nem kell tudni: mit és miért.
Ez az azonosulás, - ezt elismeri Klaus is, aki értelmiségi
(orvos) - állandó harc önmagunkkal. Önálló, felnőtt
személyiségnek kemény mindennapi fogösszeszorítás.
Talán ellentmondást találtok az első beszámolóban
írt üres raktár, életszínvonal esés, valamint a fönt említett
bőség között. Az a kis kézi raktár, ahová bárki bemehet
szükségleteit
beszerezni,
gyakorlatilag
üres.
A
nagyraktárakba csak a felelős személy mehet be, más nem.
Velünk ezt keményen be is tartatják, és sokan nagyon
komolyan betartják. Az első hetek nehézségeit számunkra
az is okozta, hogy sok tárgyat, ruhaneműt, komfortot
nélkülöztünk, ami egyébként a tag-családoknál
természetes dolog volt.
Egy fontos dolgot kell még megemlítenem. A
tagok értékrendje azonos (közel), tényleg egyirányba
néznek! Nem cincálja szét a közösséget a sok különböző
értékrend, ahogyan ezt otthon tapasztaltuk. Mindenki azt
akarja, hogy első helyen Isten álljon, azután a közösség,
csak ezután a házastárs és család és minden egyéb
(hivatás, munka, állatok, rokonok, kedvtelés, stb.) - ezek
valahol a végén kullognak. Erre épül a gyereknevelés, ezt
kell gyakorolniok a fiataloknak, ezért dönt a közösség
nevében és érdekében annyi mindenről más valaki a
konkrét személy helyett, aki ezt a magát másikra bízást
Isten akarataként éli meg. Ez totálisan más, mint ahogyan
mi élünk otthon!
Nincs tapasztalatunk arról, mennyire élő az egyes
ember beleszólása a döntésekbe, változtatásokba, mert tagmeetingen nem vehetünk részt. Mindenesetre többször
hallottuk, hogy az itteni szokásrendszer, szabályok
nincsenek kőbe vésve, a közösség egyöntetű akarattal kész
változtatni. Emiatt szakította meg a Bruderhoffal a
kapcsolatot a hutteriek közössége, mert ők minden apró
külső szokáshoz, hagyományhoz mereven ragaszkodnak.
Azt az alapszabályt viszont, hogy minden
problémát nemcsak hogy lehet, de kell is megbeszélni és
közös megállapodásra jutni, nagyon megszívlelendőnek
tartjuk. Igazából ezen keresztül tud működni egyfajta
kontroll. Hogyan? Úgy, hogy igenis van ellenőrzés. A
munkavezetők naponta többször ellenőrzik, ki mit csinál,
hol van. Különösen a fiatalokat, még kiemeltebben a
vendégeket. (Mi ezen felül „élvezhetjük”, hogy valaki
minden nap ellenőrzi szobáinkat, szekrényeinket).
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Kimondott elvárás a mindig nyitott, sőt lehetőleg kitárt
szobaajtó, az egymáshoz bejárkálás. Vagyis a tagoknak
nagyon nyitottan kell élniük egymás előtt! E mellett a
megfeddési, probléma megbeszélési kötelezettség egy
automatikus kontrollt biztosít. Nagyobb léptékű
problémákkal persze a meetingeken is foglalkoznak. E
rendszer működőképessége megköveteli, hogy a tagok
ne nézzék el egymás kihágásait, rossz szokásait. Erre
kifejezetten próbálnak is ügyelni. A költöztetési
szempontok között szerepel az is, ha valaki túl közeli
barátságba mélyedt valamelyik testvérrel, túlságosan
megmelegedett valahol. Számíthat rá, ha ez feltűnik egy
miniszternek, hogy szükség lesz rá a másik kontinensen.
Ez a szigorú rend érvényesül a szülő-gyerek
kapcsolatban is. A szülők gyerekeikkel, akik már
elkerültek otthonról, évekig nem találkoznak, nem egy
kommunában élnek: ez teljesen általános. E szerető, de
gondosan távolságtartó barátság teszi működőképessé az
önkontrollt. Mivel, mint tapasztaljuk, itt sem élnek
gyökeresen más emberek, mint másutt, erre valószínűleg
szükség is van, hogy fönntartható legyen a közösség.
Nem kaptunk választ a vagyonkezelés
nyitottságára. Annyit mindenesetre tudunk, hogy a
miniszterek tisztában vannak számokkal, árakkal, de
további beszélgetésre van szükségünk erről.
Egy másik oldalról viszont előjön a közös ló
problémája. A vagyontárgyaknak, berendezéseknek van
felelősük, de a nem felelős nem sajátjaként vigyáz a
dolgaira. Nagy pazarlást tapasztalunk fogyasztási
cikkekben, élelmiszerben is. Nincs takarékosság a
különféle szolgáltatások igénybevételében (mosás,
takarítás, varrás, javítások) sem. A tag csak azt érzi,
hogy igénybe vehet és semmi sem szorítja rá a
takarékosságra, kíméletességre! Legalábbis annyira nem,
mint ahogyan otthon - ha más nem, akkor - a pénztárca
biztosítja, megoldja, ha nincs még takarékossági
öntudatunk.
Egy tegnap esti beszélgetésünk Ben Shirkey-vel,
az iskola vezető tanárával, csak megerősítette az eddig
leírtakat. A század közepén sok kívülről csatlakozó
tagjuk volt. Nehéz anyagi körülmények között éltek.
Személy szerint mindegyiküknek keményen kellett
osztoznia, ha csatlakozni akart. De ma már nem igen jön
kívülről senki, akinek ehhez fel kellene adnia mindenét.
Az itt felnőtt harmadik-negyedik generációnak nem kell
igazából osztoznia. Van lakása, teljes ellátása, főznekmosnak rá, van valamilyen munkája. Ha nem vágyik
többre az életben, ez kényelmes neki. Komolyan
gondban vannak a fiatalság miatt, hogy miként érhetnék
el: ne a langymeleg miatt akarjanak tagok lenni, hanem
élet odahelyezés, önzésük föladása legyen csatlakozásuk.
A probléma valós voltát jelzi, hogy manapság azok,
akiknek megadatik, hogy továbbtanulhatnak, s ezáltal
lehetőségük nyílik kommunán kívül is jó életszínvonalat
teremteni maguknak, egyre gyakrabban nem akarnak
visszajönni a kommunába. (Az itt most végzett fogorvos
sistert nagyon megünnepelte a közösség, mert maradt.)
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Nem ismerősek ezek a problémák a Bokorfiatalsággal? Akarnak azon az úton menni, amelyikre
szüleik rátaláltak? A Bokor, mint közösség, nem sok
mindent tud ez ellen tenni. Sajnos, úgy tűnik, a szülők is
gyakran kudarcot vallanak. Itt az egész közösség gondban
van a fiataljaiért. Külön összejövetelek, programok
feladata, hogy a fiatalság szívét is megfogja ez az élet. Azt
pedig, hogy ki tanul tovább, kinek milyen munkára lesz
lehetősége, nemcsak a tehetség, kézügyesség, okosság stb.
határozza meg, hanem úgy tűnik az is számít, mennyire
tud szeretni, osztozni, adni. Az kapja a könnyebb, a
kevesebb áldozatot kívánó munkát, akiben legkevésbé
lobog a másokért élés lángja.
Hampelék kérdezték, van-e értelmiség? Olyan
értelemben igen, hogy a föntiek miatt az irodisták között
látjuk a legtöbb önzést és a legkevesebb áldozatvállalást a
közért. Ez az ára, hogy maradtak (?)
A Hampel család további kérdései:
Mit tesznek a rabló kapitalizmus, globalizáció
ellen?
Ennek kifejtésére legközelebb vállalkozom.
Az osztozás mikéntjéről írjunk!
Ennek házon belüli módjáról már sokat írtunk. Az
egymás közti kapcsolatban nem tűnik rendkívülinek ama
bizonyos őszibarack-kompótnak a megosztása. De milyen
az osztozásuk a kommunán kívüli világgal? Többen
elmondták, hogy pár évvel ezelőtt sokkal-sokkal jobban
éltek, jelentősen gazdagabbak voltak, bár nekünk ez a
mostani sem tűnik szegénységnek. Korábbi önmagukhoz, s
még inkább gazdag kapitalista környezetükhöz képest
nagyon sokat leadtak. Mire fordítják, ami megmaradt?
Említettem a New York-ban lévő szegényközpontot. A
világban történő események szerint küldenek ide vagy oda
támogatást: jelenleg Irakba és Oroszországba fog menni
egy-egy repülőgép ruhákkal, gyógyszerekkel és
élelmiszerrel, az ő adományaikkal. Ne feledjük, ezt kb.
2000 ember produkálja, egy nagyobb magyar falu ekkora!
Ez bizony irigylésre méltó!
Apostolkodásukra
sem
sajnálnak
áldozni.
Könyveiket, kiadványaikat, lelki olvasmányt minden
évben több ezret küldenek szét a világba különféle
címekre (barátok, ismerősök, kapcsolatok). Ezenkívül
évente néhány nyitott nap, valamint vendégek fogadása
hosszabb-rövidebb időre - ebben áll az apostolkodás.
Maga a közösség - vezetőitől képviselve - a béke ügyéért,
igazságtalanságok eltörléséért rendszeresen felemeli a
szavát. Ahol tiltakozni kell, küld képviselőket
(Palesztinába, Irakba, Írországba). Közösségként a
Bruderhof nagyon is jelen van a világban! Pl. a minap, és
nem először, velünk ebédeltek egy közeli intézet
fogyatékos felnőttjei; a velük közös karácsonyi éneklés
maradandó élmény volt.
Rátérek egy újabb kérdésre: elzártságukéra.
Vezetőik, képviselőik révén, mint közösségnek, van
kapcsolatuk a világgal. A képviselet tagjai alkalmanként
változnak. Hol ezt küldik el egy családkonferenciára, hol
másik három család megy hutteri emlékeket kutatni. De a
tagoknak nemigen van személyes kapcsolatuk a kinti
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emberekkel. Szürke munkásként élnek, dolgoznak a
közösségen belül. Kivételek persze vannak. Van olyan,
akinek a munkája miatt vannak külső emberi kapcsolatai
(anyagbeszerző, üzleti ügyeket intéző). Peter Mathisék
pedig rendszeresen látogatnak a szomszéd falvakban
időseket, akikkel beszélgetnek, barátkoznak. De hogy
mennyire általános az elszigeteltségük? Igazából nincs
szándékos, elvi elzárkózás. Szabadidejében (familytime) mindenki oda mehet, ahová akar. De ez egyrészt
szűkre szabott idő, másrészt nincs szabadnap, szabadság,
amivel a tag szabadon rendelkezhetik. A mindennapi
életben pedig a többségnek nem kell, és nincs is módja
kilépni a kommuna kapuján és találkozni kinti
emberekkel.
Továbbképzés, hittan mikéntje
Kifejezetten ilyen célú összejövetelek rendszeres
ismétlődéssel nincsenek. A vasárnapi összejövetelen
(meeting-en) gyakori az elmélkedés, prédikáció.
Peteréktől tudjuk, hogy a tag-meetingeken is olvasnak
lelki olvasmányt (Dosztojevszkij, Tolsztoj ugyanúgy
előfordul, mint saját könyveik). Mindenesetre úgy tűnik,
hogy a Bruderhof lelkiségét, gondolkodását tollforgató
és jól beszélő vezetői, (elsősorban az Arnold- és a Meier
család) határozzák meg. Bokorszerű párbeszédről szó
sincs, hiszen gondoljunk csak bele, itt a kicsi Beech
Grove-ban is legalább 60-70 ember ül körben egy
meeting-en. De nem is teologizálnak, számukra a
megélés a fontos!
A lelkiségről is kérdeztetek.
A képlet nagyon egyszerű és világos: próbálj
szeretetben együtt élni a testvérekkel; dolgozz
szorgalmasan, önfeláldozón; figyelj Istenre, imádkozzál!
Így leszel egységben Istennel és a Közösséggel. A
Közösség akarata legyen Isten akarata. Légy nagyon
igénytelen, hogy minél kevesebb kössön ehhez a
világhoz. Ezt szolgálja az egymás előtti nyitott életmód,
a közösségek együttes meeting-jei, ünnepi eseményei, az
együttdolgozás fontosnak tartása (a esti-éjjeli gyári
munka nem csupán gazdasági kérdés, hanem még inkább
a közösségi együtt dolgozásnak lehetővé tevése.
Ilyenkor minden tagnak próbálnak valami tevékenységet
biztosítani a faüzemben). Nagyon-nagyon szép az,
ahogyan a halottaikat elengedik. Több napon telefonos
láncba kapcsolódnak a közösségek, és siratás helyett
mesélnek. Halottjuk életét meséli, és bárki hozzászólhat,
hogy megossza a többiekkel valamilyen személyes
élményét. Arra koncentrálnak, hogy milyen jó, hogy az
illető velük élt, s hogy mit tanulhattak tőle, élete
példájából. A személyes hangú hozzászólások során
megelevenedik az eltávozott testvér alakja. Sokszor
nagyon kedves, akár mulatságos élményeket is hallunk;
tud a közösség emlékezve, búcsúztatva kacagni is.
Persze olyan is van, aki könnyeit nyelve mesél. Ez így
együtt nem illetlen, sőt úgy érezzük, ezt így kell csinálni.
Nem tudjuk elég sokszor hangsúlyozni, milyen
csodálatos a kommuna életét átitató énekszeretet. Gyász
és ünnep, étkezés és kirándulás nélkülözhetetlen kelléke
az együtténeklés, néha muzsikálás is (mindenkinek
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adnak a kezébe valamilyen hangszert). Nincs közös
liturgia, közös imaszövegek, hanem van több (5-6)
kötetnyi ének, s ezeket tényleg szívből fújják. Az
iskolások is minden reggel énekszóval kezdik a napot. Az
alsósok és felsősök külön terembe gyűlnek, körbeülnek. A
tanár kezében gitár, harmonika, s néhány gyereknél is van
furulya, trombita, vagy csak dob, fémháromszög és
énekelnek (egész adventben karácsonyi dalokat, több mint
300 van ilyen nekik!). Azzal zárjuk, főleg most a
karácsonyi időben: „Daloljatok az Úrnak...”!!
Kívánunk meghitt, jászolra figyelő Karácsonyt minden kedves testvérünknek, barátunknak.
Részlet Gyurka bácsi leveléből
Kedves Zoli és Gabi!
Magam nagyon meg vagyok elégedve beszámolóitokkal,
mert az ügyet nézem, s nem kommuna-pártállásban
gondolkodom. Az ügy pedig az, hogy mit kíván tőlünk Isten. Csak
arra mondhatunk igent, amire legbelül s egész valónkkal igent
mondunk. Az Isten Országa nem embert (pl. Gabit, Zolit)
szenvedtető, hanem embert boldogító vállalat. Kommunát akkor
és azoknak kell csinálniok, amikor és akik arra a meggyőződésre
jutnak, hogy az Isten Országa enélkül nem lehetséges. Kommuna
címén Isten országát csinálni csak azoknak lehetséges, akik a
kommunát olyan nagyszerűnek érzik, hogy azt semmi mással el
nem cserélnék.
Magam arra az eredményre jutottam, hogy a kommuna
egyfelől alighanem az egyetlen lehetőség a megmenekülésre a
fenyegető ökológiai és nukleáris végkatasztófából, másfelől
kivédi, hogy a tőkés társadalmi rendben a fogyasztás
orientáltság nyomorúságába kerüljünk, ami elfogadhatatlan
annak, aki a Bokorban rácsodálkozott a jézusi Ország és élet
szépségére.
Egészen más kérdés, hogy a kommuna azonos-e a
Bruderhoffal? S ebből a szempontból érzem jelentősnek a ti
ottléteteket, s ennek folyamatos hatását rátok, s beszámolóitokat
erről. Elragadtatva lenni az ott tapasztaltaktól és nem tenni meg
a lépéseket a vagyonközösség felé, egy grammal sem ér
számomra többet, mint elragadtatás nélkül nem tenni meg a
mondott lépéseket.
Nem vagyok biztos, hogy a Bruderhof az optimum. Én a
piarista kommunában teljes szabadságot kaptam arra, hogy azt
csináljam, amit a legszívesebben csinálok, s hogy úgy alakítsam
szabadidőmet, ahogy akarom. A piarista kommunában nem
kellett olyan cipőt hordanom, amelyet más választott ki
számomra, mert a piarista elöljárók ilyen szintű feladatokkal
nem foglalkoztak. Tanárok voltak, s ifjúságot akartak nevelni, s
nem cipőmmel foglalkozni. Ha a piarista kommuna értékrendjét
nézem: 1. Isten, 2. a gyerekek, és jójckát. Nem volt bennünk
semmiféle nagy piarista öntudat, de értékeltük, hogy keretet
biztosít nekünk a Rend arra, hogy élhessünk a gyerekekért.
Ha megpróbálom beleilleszteni ebbe a keretbe az Isten
akarata szerinti családos állapotot, akkor úgy gondolom, hogy a
házas és szülői állapot nyilvánvalóan energiát vesz el a
kommuna „közös célkitűzésétől” (piaristák esetében a
„gyerekek”), de mégis sokkal több energiát hagy arra szabadon,
mint amennyi a kommuna-nélküli létben biztosítódik a
családosnak a „közös célkitűzés” (a piarista kommunában a
tanári - nevelői munka) számára. Pozitív tehát a kommuna
mérlege az Isten Országa szempontjából, amely nem családban

2013. október

vagy családon kívül, hanem családban és családon kívül épül.
A család minősége nyilvánvalóan feltétlen feltétele az Isten
országa növekedésének.
A családi és családon kívüli feladatokra fordítandó
energiáink megosztását a konkrét tapasztalatoknak kell
megszabniok. A családra fordíthatunk keveset - s ezt abból
tudjuk meg, hogy gyermekeink Isten felé fejlődése gyenge.
Meg fordíthatunk sokat, amit megint abból tudunk meg, hogy
gyermekeink Isten felé fejlődése gyenge. Figyeljétek tehát
gyermekeitek lelkületének alakulását Beech Grove-ban.
Képlet a figyeléshez: Odahaza gyerekeitekre
fordíthattok ketten, mondjuk 2x+2x=4x energiát. A
Bruderhofban pedig csak 1x+1x=2x energiát, ahol is a
gyerekeknek családon kívül, kollektíve kell megkapniok a kieső
2x-nyi energiát. A nevelő azonban nem négy gyerekkel
foglalkozik, hanem mondjuk 12-vel (háromszor többel, mint ti,
tehát egyharmadnyi ráfordítással), s így a ti kimaradó 2x
energiátokat ő maga 2x/3=0,67x energiájával pótolja. A négy
György-gyerekre fordított energia ezek szerint Ajkán: 4x; a
Bruderhofban pedig 2,67x. Ha gyermekeitek jézusi minősége a
bruderhofi ráfordítás mellett azonos az odahazai ráfordítás
melletivel, vagy esetleg jobb is annál, akkor eldőlt a „családi
minőség” kérdése a Bruderhof javára, hiszen nem magunknak
kapjuk gyermekeinket, hanem csak kihelyezi őket Isten
hozzánk, hogy Neki neveljük őket. Ettől lesz boldog az életük,
nem a hozzánk tapadásuktól, aminek úgyis hamarosan vége
lesz: lásd Kollár Gabit, aki Szigetszentmiklóstól 150 km-nyi
távolságban óhajt Zolival házas életet élni.
Ott tartózkodástok alapján sokkal életesebb képet
rajzolhattok erről, mint amilyent én el tudok képzelni. Ezért
vagyok nagyon kíváncsi a gyerekek reagálására. Oly
körülmények között, amikor az apának a mezőn, anyának
odahaza kellett a puszta lét fenntartásáért nagyon keményen
dolgozniok, a gyerekek messze nem kaptak annyi szolgáltatást
a családban, mint amennyit ma kapnak a gyesen, gyeden épülő
családi üzemben, melyben e támogatások ellenére szépen
tönkre is mehetnek a gyerekek a fogyasztói társadalmunkban.
Nagyon is; példánk van rá éppen elég...
Fontosnak gondolom tehát, hogy miket tapasztaltok.
Elragadtatott beszámolókkal mire mennénk? A mi egyik
alapszabályunk: Nem tudjuk nem gondolni, amit gondolunk, s
barátainknak semmiképpen sem hazudunk.
Karácsonyra küldök egy bekötött Koinóniát, hogy a
hazai vérkeringésből se maradjatok ki...
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EGY MAI PRÓBÁLKOZÁS

MI VÁLTOZOTT?
Mi változott? - Mi változtunk.
Mióta kint élünk a tanyán, nem sok idő jut tévézésre. Ha
zord az időjárás és lehetne tévézni, akkor nem jön be a
műhold, így marad az összebújás az asszonnyal.
Néha egy-egy filmet megnézek, a sorozatokat nem tudom
nyomon követni, a híradók rég nem érdekelnek, mert csak
a félelmet sugározzák. Ráadásul olyan dolgokból
próbálnak félelmetes hírt készíteni, ami nekünk itt a
mindennapjainkba beletartozik. Például: „szélsőséges
időjárás” - amelyet a tanyán, a természetben élve mi
jobban megtapasztalunk és ami egyáltalán nem
szélsőséges, csak időjárás. „Rendkívüli hideg” - sem
rendkívüli, csak hideg, fel kell öltözni, vagy bedobni egy
féldecit mielőtt az ember elindul a napi feladatokat ellátni.
Mióta
itt
élünk
nem
voltunk
betegek.
„Nem volt áram több településen” - ez nálunk rendszeres,
de semmi baj, az ember alkalmazkodik. Vacsorához
gyertyát gyújtunk, ha ki kell menni ott vannak a tölthető
elemlámpák. Ami meg nem az időjárással kapcsolatos, az
meg már nem is érint. A benzin-euró ár, az élelmiszer
hamisítás, a szolgáltatók emelései nem igazán érint meg
egy önfenntartásra berendezkedett lovasembert.
Másik média forrás az Internet. Internetet használunk, mert
eszközöket, felszereléseket szinte csak így lehet
beszerezni. Szerencsére az internet olyan lassú, hogy van
olyan nap amikor a leveleimet el sem tudom olvasni. Így
aztán a videós hírek és a celebek élete is kimarad a
méreginjekcióból.
Mi változott?
2006-2008 óta sok minden változott.
Az éppen aktuális kormányzat szerint minden éppen
javulóban van, a mutatók ezt mutatják. A munkahelyek
száma, az adósságállomány, a jövedelem, az adó, minden
javul - szerintük. Én azonban nem ismerek senkit a
környezetemben akinek valamit is javult volna az élete a
Mátrixban. Azokról nem beszélek, akik eladták a panelt és
vidékre költöztek.
2008 körül megremegett a rendszer. Igazából megroppant
az alapja, szépen omlik, megállíthatatlanul csúszik bele a
szakadékba. Aki benne él, az arra vár, hogy a kormány, az
unió vagy a Jóisten megmentse. Az előző kettő azonban
tehetetlen, csak mint egy jó kufár próbálja még gyorsan
eladni az eladhatatlant. A Jóisten pedig csak azokon segít,
akik tesznek is érte, valamint hozzá imádkoznak és nem
mammonhoz.
Szóval omlik a rendszer, vak aki nem látja. Elvakítják a
híradások, a napi aktuális kis hírecskék, amelyek
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egyébként teljesen jelentéktelenek és csak arra jók, hogy
lekössék a figyelmedet. Mintha az ingatlanos a
mennyezeten lévő csillárra hívná fel a figyelmed, hogy
ne lásd a felpúposodott parkettát.
Az emberek szeretnek hinni valamiben, ha kell a
világvégében is. Így aztán erről is csináltak filmeket, sőt
túlélő sorozatot, elemzéseket a próféciákról, de ezek
mind-mind katasztrófa szinten mutatják be a felgyorsult
folyamatot. Mert a másik amit szeretünk az a gyorsaság.
Gyorsan étkezni, szexelni, netezni. Megrendelni a pizzát,
ami 20 perc alatt az asztalunkon van. Ha magad
készítenéd, akkor elgondolkodnál rajta, hogy vajon
miből lehet elkészíteni 10 perc alatt, mert a többi idő kell
a szállításra.
Szóval ide nekünk mindent, de gyorsan. Ha már
katasztrófa, összeomlás, akkor jöjjön gyorsan. Aztán
meg csalódunk hogy nem jött el a világvége, legalább is
nem úgy, mint a moziban.
Pedig eljött, csak észre sem vesszük, mert nem úgy
zajlik ahogyan beadták nekünk. Pedig ha jobban
szétnéznél látnád, hogy az utca tele zombikkal, emberek,
élő halottak, akik egymás vérét szívják. Az arcuk is
egyre szürkébb, bár a szolárium ápol és eltakar.
Az egészségügy, az oktatás, a társadalmi morál, az
erkölcs, az egész társadalom alapja a Család romokban. Az elmúlt időszak társadalmi rendszerének
agóniáját látjuk. Nem gyorsan omlott össze, hanem
szépen lassan, de megállíthatatlanul rohad. A lassú
folyamat kiöli a már egyébként is megtört, eltompított
túlélő ösztönt és mint barmok megyünk a vágóhídra.
Egy katasztrófahelyzet, mint például a tavaszi nagy
havazás, még felébreszti az ősi ösztönöket és az emberek
megmozdulnak.
Emlékezzünk a zsidókra! Na nem egy újabb mesét
szeretnék felfesteni az agyadba, emlékezhetünk más
népekre is, mondjuk az ukránokra. Először csak egy pár
rendelet, majd újabb és újabb. Szépen, lassan szűkül az
élettér. A végén szépen felmasírozol a vagonba, vagy
még jobb, ha gyalog indulsz el, így nincs szállítási
költség.
Miről beszélek? A „mellény betiltásáról”, arról, hogy
óvatosan öltözhetek népviseletbe, mert még elvisznek. A
kutyák chipezéséről, a kötelező oltásokról, az
otthonszülés szabályozásáról. Legyintesz, mert azt
hiszed téged nem érint, de tévedsz! Minden érint. Nincs
kutyád, nem hordasz mellényt és a fene szüljön otthon
hiszen a kórházban biztonságos.
Észre sem veszed, de már menetelsz a nyitott vagon felé.
Valami mégis változott...
2008-ban az emberek a faluban még gázzal fűtöttek,
most fával. Az eddig elégetett, komposztált hulladékot
most összeszedik fűteni. A szemetet kiválogatják, a
papír jó gyújtósnak, az ügyesebbje még papírbrikett
prést is csinál.
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2008-ban a faluban a telkek gazosak voltak és két
zöldséges működött. Azóta az egyik bezárt, a másik meg
nyáron szinte csak primőrt, vagy más tájegységen termő
gyümölcsöt rendel, mert az emberek a kertekben
maguknak termelik meg a zöldséget.
2008-ban a faluban csak kutyaugatás hallatszott, ma már
számtalan haszonállatot tartanak, legtöbbnek már csak így
kerül hús az asztalra.
2008-ban az emberek fizették a hitelt, a részletet, mára már
feladták, vagy vért izzadva kinyögték, a bankszámlák
kiürültek. Élelmiszerből, ruházatból jó a gyengébb
minőségű is, pár dologról, mint nyaralás, új kocsi pedig
ebben az életünkben már nem is álmodunk.
Ez a puffer. Ezért nem omlott össze a rendszer látványosan
és hirtelen. Van aki azt mondja ez az emberi
leleményesség, én nem így tartom. Csak kábultan kaparjuk
a falat.
Amikor az ukrajnai falvakban kisöpörték a padlásokat,
akkor az emberek bejártak a városba és eladták a
bútoraikat, tárgyaikat. Ekkor a hatalom elrekvirálta az
értékesebb tárgyakat is. Az emberek ekkor fűből főztek
levest, mire a hatalom lebontatta a kéményeket. Ekkor ez
emberek elkezdték megenni gyermekeiket.
Szörnyű? Miért, szerinted most mi folyik? Lehet, hogy
nem te téped foggal a gyermeked húsát csak a rendszer.
Meg nem született gyermeknek pedig jövője sincs.
Mi változtunk.

Készüljetek fel a változásra, vagy még inkább: tanuljatok
meg változni. Mert az ember addig él amíg képes a
változásra. Ha már nem, akkor csak agonizál, bár ez
sokszor fél „életen” keresztül is eltart.
Látjuk a változást és elfogadjuk. Együtt élünk vele.
Imádkozunk a Földanyáért, imádkozunk a Jóistenhez.
Imáinkat így fejezzük be:
Áldás - Minden a rokonom!
Forrás: http://nabukodonozor.webnode.hu/blog/
**********

Rónay György

Kígyó
(részlet)
Ezer irha van mögöttem
és én mégis egy vagyok.
Lassan úsznak el fölöttem
éjszakák és századok.
Ám a kígyó, váltva bőrét,
siklik egyre és előrébb
s azzal, amit elvetett,
nem szegényebb: teljesebb.
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NAGYBIRTOK VAGY KISBIRTOK?

Az egy kézben lévő földterület méretének korlátozása a
történelemben újra meg újra felbukkanó, heves
indulatokat kiváltó kérdés. Az ókori Római Köztársaság
leggyakrabban idézett földtörvénye C. Licinius Stolo és
L. Sextius Lateranus konzulok nevéhez fűződik
Kr.e.367-ből: az állami földekből (ager publicus) egy
patrícius legfeljebb 500 iugerum nagyságú területet
bérelhetett (Leges Liciniae Sextiae, de modo agrorum),
ami mai mértékegységben kifejezve mindössze 125
hektárnak felel meg! Ezt gyakran idézik manapság a
hazai földkérdés körüli vitákban. A saját birtok méretét
(ager privatus) persze ez a törvény sem korlátozta, ami
viszont már nem él ilyen élénken a köztudatban.
Mi adhatja egy ilyen törvény létjogosultságát? És mi
kellene ahhoz, hogy egy ilyen korlátozó törvényt
különösebb hatósági erőfeszítés vagy a közvélemény
komolyabb nyomása nélkül napjainkban be lehessen
tartatni?
Ha a magánvagyon nem szorul folyamatos közpénzinfúzióra (terület alapú, foglalkoztatási, export és egyéb
támogatások, fejlesztésinek álcázott működtetési
pályázatok), ha nem a közérdek ellen működik (nem
rontja a helyi lakosság életkörülményeit és közérzetét,
nem gerjeszt munkanélküliséget, nem szít ellentéteket a
gazdaság vagy a közélet szereplői között, nem állít elő
testi vagy lelki szempontból káros, züllesztő,
megbetegítő terméket), akkor nincs ésszerű indok a
méret törvényi korlátozására, korlátozzák majd a „piac
törvényei”. Ha viszont a közérdek ellen működik, akkor
nem korlátozni kell, hanem átszervezni, mint hibásan
működő gazdasági egységet, vagy felszámolni, mint
veszélyforrást! Egész más a helyzet viszont a bérelhető
közvagyon esetében. Ott még akkor is indokolt a
korlátozás, ha egyébként jó gazda lenne az, aki
aránytalanul nagy részhez jutna hozzá. Ugyanis a
társadalmi igazságérzet a jó közérzet egyik alapfeltétele.
Ha igazságosnak érezzük a rendszert, akkor az enyhe
nélkülözést is kellemesebbnek éljük meg, mint
igazságtalannak érzett rendszerben a jólétet. Ha valaki
többet vehet el a közös asztalról kapcsolati tőkéje,
befolyása vagy gazdasági ereje miatt, mint mások, sőt a
rászorulók orra elől is elveheti a morzsákat, amikor a
saját veknijét is alig bírja el – ez bizony feszültséget kelt,
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és alkalmat, jogalapot ad a társadalmi rend pillanatnyi
(vagy örök) ellenségeinek az általános bomlasztásra, az
emberek megosztására. Az igazságérzetükben megsértett
becsületes emberek ezek után a puszta jelenlétükkel,
őszinte jóindulatukkal, bátor kiállásukkal tökéletesen
elfedik a számukra is ismeretlen háttérerők ellenséges
törekvéseit. Minden olyan hatalmi szervezetnek,
rendszernek, érdekcsoportnak, közösségnek, amelyik a
saját hatalmát hosszú távon állandósítani akarja, el kell
kerülnie az ilyen jellegű hibákat. A közös vagyon
önkényes osztogatása olyan, mintha a vár építése közben
bombákat is beépítenénk a falba. Persze ennek is lehet
értelme: ha már nem tudjuk, vagy nem akarjuk megtartani
a várat, akkor feltűnés nélkül használhatatlanná tehetjük,
elég egy kisebb színlelt ostrom is hozzá…
A régi Római Köztársaság még nem globalizációs termék
volt. Amit építettek, közösségi szinten maguknak építették,
amit hódítottak, maguknak hódították, amit raboltak, azt is
maguknak rabolták. Így aztán nem meglepő, hogy minden
eszközzel igyekeztek megakadályozni a pazarlást, a múlt
meghamisítását (ki hogy szerezte a vagyonát), a jelen
elfedését (ki mire és hogyan használja a vagyonát) és a
jövő megmérgezését, aláaknázását (ki fogja megtéríteni a
károkat és fizetni a felhalmozott adósságot). Egészen más
képet látunk a császárság koráról. A Nagy Római
Birodalom a történelemleckék és a korszakkal foglalkozó
irodalmi alkotások szerint ízig-vérig globalizációs
betegségtüneteket mutatott: mivel minden olyan gyorsan
változott, hogy senki sem bízhatott sem a „rendszerben”,
sem a holnapban, a hatalom valódi birtokosai a háttérben
maradtak, a hatalom látszólagos birtokosai (politikusok,
hadvezérek, uralkodók) pedig tettenéréstől rettegő rabló
módjára telehajigálták a zsákjukat értékesnek látszó
holmival, és nem törődtek vele, hogy közben mit vernek le
a polcokról. Az őszinte, elvhű közszereplők mindeközben
legfeljebb a vértanúk listáját gyarapíthatták, a közélet
általános züllöttsége (korrupció) ellen semmit sem
tehettek.
A diagnózist azonban nem elég felállítani, illene
felhasználni is a továbblépés során. Ha a bajok fő forrása
az, hogy gyorsabban változik a politikai, gazdasági és jogi
környezet, mint amit a köznyugalom el tudna viselni,
akkor „konzervatív” irányba kell elmozdulni. Járjuk
inkább végig a már megkezdett göröngyös utat, és ne
hallgassunk a sima utat ígérgetőkre. Az sem árt, ha a
köznyugalom érdekében megteremtjük a törvényi
feltételeit annak, hogy elhallgattassuk a gazdasági és
politikai hazugságokat tudatosan terjesztő hírcsatornákat.
Ez csak abban az esetben tekinthető a szólásszabadság
korlátozásának, ha a szólásszabadságba beletartozik a
rágalmazás és a csalás szabadsága is!
További fontos dolog lenne az általános tiszteletlenséget,
hálátlanságot és elhatárolódást kiszorítani a közbeszédből.
Ha valaki kívülállónak érzi magát, és ilyet mond, hogy
„elegem van ebből az országból”, az ne szóljon bele addig
a közügyekbe, amíg bocsánatot nem kér, és vissza nem
vonja ezt a sértést. Mert ha a korrupcióból, a közönyből, az
alkoholizmusból, a pártoskodásból, a sárdobálásból, a
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másikra mutogatásból van elege, az természetes. De az
„ország” (ami nem mellékesen a Hazánk), nem azonos a
társadalmi és egyéni bajok összességével. Mit szólnánk,
ha a sebész a fülünk hallatára azt mondaná a balesetben
összevissza tört testű hozzátartozónkra, hogy elege van
már ennek a véres-mocskos húsdarabnak a férceléséből?
Aki így érez és így fogalmaz, az nem orvos! Akinek
Magyarország nem a hazája, hanem csak „ez az ország”,
az
önként
és
tüntetőleg
mondjon
le
az
állampolgárságáról és a közügyek mindennemű
gyakorlásáról, vagy gondolja végig, hány millió ártatlan
embertársát sérti meg ezzel a kijelentésével. Ha tényleg
elegünk van a jelenlegi közhangulatból, akkor a
„változás te magad légy” szellemében kezdjük el
gyakorolni, hogy minden eseményt megvizsgálunk
összefüggéseiben is, mielőtt az indulatok eluralkodnának
rajtunk! Az állami földek bérbeadása körüli csalások
jogos indulatokat kavarnak. De nézzük meg azt is, hogy
mennyivel lenne jobb a helyzet a társadalom egésze
vagy a jövő nemzedékek szempontjából, ha ugyanaz a
vegyszerfüggő, gépfüggő, hitelfüggő, támogatásfüggő,
talajromboló nagyüzemi gazdálkodás nem egy-két nagy
bérlő, hanem egy-kétszáz kis bérlő kezében lenne.
Annyi, hogy amikor egy tollvonással megszüntetik majd
a jelenlegi, piaci törvényeknek és a józan észnek is
ellentmondó,
spekulációra
építkező
gazdasági
szerkezetet, akkor nem egy-két, hanem egy-kétszáz
család zuhan padlóra amiatt, hogy nincsenek helyi
igényekre alapozott valós gazdasági kapcsolatai. Azt az
energiát, amit a csalások leleplezésére és a közvélemény
felkorbácsolására fordítunk, fordíthatnánk arra is, hogy a
rendszer alapvető hibáját tárjuk fel! Ez az alapvető hiba
pedig a globalizátorok jelenlegi hitvallásában keresendő:
a helyi érdek és a távoli érdek ütközésénél igyekeznek
mindig a távoli érdeket győztesnek kihozni. Helyben
tilos a piacvédelem és a protekcionizmus minden
hatékony formája, így a távoli tájakról piactorzító
pénzügyi eszközök segítségével tömegesen behozott,
mesterségesen olcsóvá tett termékek kiütik a versenyből
a helyi termelőket. Nem csak Magyarországon.
Mindenütt, csak mindenkire máskor kerül sor. Hogy
hová vezet mindez? A földdel kapcsolatos hagyományos
gondolkodás és érzelmi kötődés megszűnéséhez. A
virtuális világtól, amit a tőzsde, pályázatok,
támogatások, hitelek, mesterségesen gerjesztett hisztéria
(kergemarhakór, madárinfluenza, GMO pro és kontra
törvények), a GPS-vezérelt, önjáró, precíziós,
kifizethetetlenül drága technológiától való teljes függést
ugyanis az egészséges paraszti ösztönök töredékével
rendelkező ember sem viseli már el, csak a „kockák” (az
egész nap önként gép előtt ülő embercsoport divatos
beceneve). Ez a végkifejlet azonban épp oly kockázatos
lenne, mintha a húsiparban csak vegetáriánusok
dolgozhatnának.
Megoldás tehát van, csak észre kell venni, hogy hol
keletkezik a gond, és hol csapódnak le a
következmények. Ha a munkanélküliség fő oka a
túlbonyolított technológia, az életidegen pénzügyi
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rendszer és az összevissza támogatott világkereskedelem,
akkor a munkahelyteremtést a szabályok és eszközök
leegyszerűsítésével, és a közösségek elszigetelődési
jogának visszaállításával kell kezdenünk. Ehhez két dogot
érdemes folyamatosan szem előtt tartanunk: a rész érdeke
ne előzze meg az egész érdekét, és a távoli érdek ne előzze
meg a helyi érdeket. Ne a birtokméret korlátozásával
foglalkozzunk, hanem azzal, hogy minél nagyobb
valakinek a birtoka, annál szigorúbban feleljen meg a
közérdek követelményeinek! Nagyobb vagyonhoz
nagyobb felelősség jár, nagyobb birtokhoz nagyobb
nyilvánosság, szigorúbb ellenőrzés, komolyabb elvárások.
Mint a feudalizmus tisztább korszakaiban, amikor a
legtermészetesebb módon a földesúrnak kellett
gondoskodnia a helyi közösségek (saját adófizetőinek)
védelméről, a külvilággal való kapcsolat szorosságának
szabályozásáról, az elszegényedés, elzüllés, széthúzás
megakadályozásáról, a köznyugalom és a közmegelégedés
fenntartásáról.
A
„Döbrögi-szindróma”
nem
a
feudalizmust, hanem a feudalizmus végnapjait jellemzi.
Amikor a birtok, a vagyon öncélúvá vált. A feudalizmustól
irtózó olvasókat pedig szeretném megnyugtatni, hogy az
„első éjszaka joga” és a hasonló embertelenségek a
feudalizmus erőszakos bevezetésének kísérőjelenségei
voltak olyan területeken, ahol a föld alapú hűbéri
rendszernek nem volt szerves előzménye, így „elszaladt a
ló” azokkal (jellemzően az idegen hódítókkal), akik
hirtelen nagyobb birtokhoz, ezáltal nagyobb befolyáshoz
jutottak. Mint azt már az „ez az ország” kifejezéssel
kapcsolatban is írtam, ne azonosítsunk semmit a saját
működési zavaraival. Még a globalizációt se. Az is lehetne
közcélú.
De hogy fordíthatnánk jó irányba a szekeret, amikor a
társadalom levegőhöz is alig jut a családokat,
intézményeket és országokat egyaránt fojtogató
kamatrabszolgaság hálójában? Ehhez is elég a két híres
római konzul társadalmi egyensúlyt helyreállító törvényét
fellapoznunk:
„C. Licinius Stolo és L. Sextius Lateranus néptribunusok
indítványára, Kr. e. 367-ben, 1) de aere alieno,
kimondotta, hogy a már lefizetett kamatot vonják le a
tőkéből, s a még fönmaradó tőkeadósságot 3 évi egyenlő
részletekben kell törleszteni (Liv. 6, 35)” (Pecz Vilmos
(szerk.): Ókori Lexikon; Franklin Társulat, Budapest
1902-1904. Digitális változat: Arcanum Adatbázis Kft,
2002; http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/index.html)

aládúcolt ág is letörött. Éppen ott ahol alátámasztották.
Nekünk is kijutott az ágas karókból. Valamennyi
körtefánk ágait szintén alá kellett támasztani. A tavasszal
alaposan megritkított őszbarackfánk sem maradhatott ki
a sorból. Megint úgy nézett ki, mint egy omlásnak indult
műemlékház. Szinte már annyi karó kellett hozzá, ahány
ága volt. És mindez a gyümölcsözön az elhúzódó
szárazság ellenére. Immár két hónapja egy csepp eső
sem jutott ebbe a zsákfaluba. Sziklakeményre szikkadtak
az egykor szép daliás burgonyatöltések is. Így aztán a
burgonyafelszedéssel külön meg kellett izzadni.
Akárcsak előtte a hagymával. Ott még kapával
próbálkoztam, de vagy a kapa éle, vagy a szemem
szikrázott, mire a három ládányi zölddiónál nem
nagyobb hagymákat betakarítottam. Ha azt a küzdelmet
egyáltalán betakarításnak lehetett nevezni. A hagymák
viszont tömörek s igazán telített hagyma ízűek lettek.
Augusztus végére a burgonyát is felszedtem. Ásóval.
Már a gyomok is elszáradtak a bakháton, a sorok köze
pedig betonkeménységűre tömörödött. Ütve-fúróért
kiáltott az ásó, amikor megpróbáltam belenyomni a
bakhát oldalába. Ennyi gumót még soha sem vágtam
ketté. Hatalmas hantokat fordítottam ki az ásóval,
miközben legjobban a hajladozó nyelére kellett
vigyáznom. Úgy néztek ki a krumpli sorok, mintha
kirobbantották volna. Harctérré változott a kert képe már
nemcsak a lelki szemeim előtt. Ráadásul az egyik
fehérbőrű fajta - nevében is fehér hölgy, csak angolul olyan fényérzékenyre sikeredett, mint az egykori
fotópapír (fiatalabbak kedvéért mondom, nem is olyan
régen még nem megapixelek rögzítették a képet, hanem
fényérzékeny papírokra rajzolt a fényképezőgép
lencséje). Mire a sor végére értem ugyanis a
burgonyabányászással, a sor elején kirakott gumók már
zöldülni kezdtek. Megjelent az egyébként igen vékony
héj alatt a solanin, ami egy szteránvázas glikoalkaloid és
még mérgező is. Lehet hát a vékony héjút vastagon
hámozni.

****************

No de hagyjuk a burgonyát, meg a kertet, nézzünk szét
inkább a környéken. Az első meglepetés a palóc főváros
határában ért, amikor így augusztus végén egy fehéren
virágzó tábla szélén álltam meg. Pohánka, vagy
ismertebb nevén hajdina virított az út mentén. Nem kis
nadrágszíj parcellán, hanem talán közel száz hektáron.
Kaptárt viszont egyet sem láttam a környékén, pedig jó
mézelő növény is, méze pedig már szinte gyógyszer.
Erről jutott eszembe - ha már ennek a kerti rovatnak ez is
a címe - hogy fellapozzam „Eleven örökségünk. Kenyér

DRYP
Miről mi jut az eszembe
az augusztusi tikkasztó kánikulában
Roskadásig megteltek a szilvafák gyümölccsel. Lesz miből
pálinkát főzni. Ennyi letört ágat még soha sem láttam az
utak mentén. A falvakban a házak előtt sokan
feltámasztották a lekonyuló ágakat, de volt ahol az
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és kásanövények a Kárpát medencében” című könyvet,
amelyben részletes ismertetőt találhatunk erről a Himalája
vidékéről származó növényről. Hosszú és kalandos utat
járt be, míg a mongolok el nem hozták Európába. Tatárka
népies neve is innen származhat, nemkülönben a német
pogánygabona elnevezése. Számtalan receptet találhatunk
belőle nemcsak a reformkonyhát kedvelőknek készült
könyvekben
s
honlapokon.
Elődeink
vérnyomáscsökkentőként is fogyasztották magas rutin (P
vitamin) tartalma miatt. Néha bizony napjainkban is
szükség lenne rá.
Nem messze ettől az elfeledett növénytől kanyarog az út
Madách Imre egyetlen hazai földön maradt kedvelt
lakhelye felé. A kúriában ma emlékmúzeum van a szépen
rendezett község fölötti dombon. Arra járván sok régi
gyümölcsfával találkoztam kertekben s a kerteken kívül.
Meg kellene menteni, vagy szaporítani ezeket a régi
fajtákat - mondogattam a helybélieknek beszélgetés
közben. Meg-meg, de nincs már a faluban senki sem, aki
oltani tudna - válaszolták. Merthogy a falu lakóit jobban
érdekelték a kertek végében ólálkodó „hosszúlábú rókák”.
Az aranysakálok. Már ide is eljutottak a mesék
toportyánférgei, ismertebb nevükön a nádi farkasok. Nem
csoda, végtére is az aranysakál őshonos állat hazánkban.
***********************

KOVÁCS LÁSZLÓ

„JÚDÁSOK VAGY PÉTEREK?”
A PAPI NŐTLENSÉGRŐL
A római katolikus egyházban
kötelező papi nőtlenség (a
továbbiakban:
cölibátus)
ügye belügy ugyan, mégis
szélesebb érdeklődésre tart
számot.
Elhamarkodott
ítéletek
hangoznak
el
belülről is, kívülről is, ami a
kérdés felületes ismeretéből
származik. Érdemes rövid
történeti
áttekintésben
megismerni a
tényeket,
amelyekből akár kritikus és radikális következtetéseket is
levonhatnak a belsőleg érintettek és a kívülállók is.
Régebben az egyházon belül a „kiugrott” papokat
aposztatáknak (hite hagyottaknak) nevezték, és Júdáshoz
hasonlították. Manapság már sokan csak gyarló Jézustagadóknak tartják őket, mint Pétert, aki gyengeségből
megtagadta Mesterét (lásd Kamarás István Júdások vagy
Péterek? c. könyvét). Persze ez a megértő minősítés is
ugyanúgy bűnösnek tartja a pályamódosító papokat, mint
az előző – pedig kétséget kizáróan bizonyítható, hogy a
főbűnös az, aki a törvényt megalkotta és fenntartja.
Alaptételem a cölibátussal kapcsolatban, hogy a római
katolikus egyház „kényszer cölibátusa” istentelen és
jézustalan,
emberellenes
és
közösségellenes.
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I. Történeti áttekintés
Hogyan viszonyult a cölibátushoz a zsidóság, aztán
maga Jézus és a későbbiekben a keresztény egyház? (A
történeti tényeket főleg két tanulmányból, illetve
könyvből idézem: Szécsi József: Szüzesség, cölibátus és
házasság a zsidóságban, Egyházfórum
2012/3, valamint Eduard Schillebeeckx: Keresztény
azonosság és egyházi hivatal. Védőbeszéd az emberért
az egyházban. Patmos, 1985.)
1) A zsidóság
A házasság elutasítása teljesen idegen a judaizmustól.
Cölibátusban élőkre alig található utalás a Bibliában és a
Talmudban. Nincs egyetlen középkori rabbi sem, akiről
úgy tudnánk, hogy cölibátusban élt. A nazírok
fogadalma önkéntes önmegtagadásokat foglalt magában,
a zsidó papság számára pedig liturgikus előírás volt az
áldozatbemutatás előtti házassági önmegtartóztatás. A
zsidóságban szektás cselekedetnek számított a cölibátus.
Josephus Flavius az esszénusoknak tulajdonítja. Kivétel
egyetlen elszigetelt eset, a talmud tanító Simeon ben
Azzái esete, aki magatartását azzal magyarázta, hogy az
„õ lelke a Törvényt szereti, a világot mások akarják
folytonossá alakítani”.
A zsidó felfogást jól tükrözi a Sulchán Áruch (Terített
asztal)
törvénykódex:
„Minden
férfi
köteles
megházasodni annak érdekében, hogy teljesítse
gyermeknemzési kötelességét, és bárki, aki nem
elkötelezett a faj szaporítása érdekében, olyan, mintha
vért ontana, kisebbítené az isteni képmást, és előidézné,
hogy az Örökké való Jelenléte eltávolodjon Izráeltől.” A
középkortól csak az említett kivétel esetén „lehet az
illetőnek megbocsátani azt, hogy elutasítja a házasságot,
és akkor is csak abban az esetben, ha kontrollálni tudja
szexuális vágyait”. A cölibátus ellenzése a zsidóságban a
Biblia „Szaporodjatok és sokasodjatok” isteni parancsán
alapul, és összeegyeztethetetlen a teremtés rendjével,
amelyben a férfi igazából csak félember addig, amíg
meg nem házasodik.
2) Jézus és az apostolok
Jézus zsidó volt, és korának felfogása szerint meg kellett
volna házasodnia. Jézus – a megszűrt biblikus adatok
szerint – korai halála előtt még nem volt nős, bár sokan
(például Eugen Dreewermann) kétségbe vonják ezt. Ha
ettől a megbotránkoztató feltételezéstől eltekintünk, és
elfogadjuk, hogy õ a zsidóságban egyetlen kivételnek
említett példát követi, tényként kell leszögeznünk, hogy
Jézus nem ellenezte a házasságot, és nem parancsolta
meg, de még csak nem is ajánlotta követőinek a
cölibátust. Az Isten Országáért önként vállalt
„eunuchságnak” (Mt 19,12) semmi köze a törvényben
előírt cölibátushoz (ld. Gromon András kommentárját
Mt 19,10-12-höz a 10. lapon). Jézus a Teremtő által
elgondolt kapcsolat pártján áll, az apostolok közül a
házas Pétert teszi meg közössége vezetőjévé (Mt 8,14),
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Pál pedig beszél a „többi apostolról, akik apostoli útjaikra
feleségükkel együtt mentek” (1Kor 9,5). Pál maga, aki
nőtlen volt, beszél ugyan a szüzekről, nőtlenekről, de
kifejezetten azt mondja, hogy „rájuk nézve nincs parancsa
az Úrtól” (1Kor 7,25). Azt is állítja, hogy akik tiltják a
házasságkötést, azok „megtévesztő szellemekre, meg
ördögi tanításra hallgatnak” (1Tim 4,1-3).
3) Az első három század
A korai keresztény gyülekezetekben „házanként végezték
a kenyértörést” (ApCsel 2,46), nyilván a családfő
vezetésével. Később a közösségek vezetői a zsidó vallás
mintájára papi szerepkört vettek fel, szemben azzal, hogy
Jézus civil volt, nem tartozott a papi kasztba, szemben állt
a papi vezetőkkel, és a halálos ítéletet is a főpap mondta ki
rá. Sajnálatos, hogy az utolsó vacsora szövetségkötő
húsvéti lakomájából is áldozatot bemutató rítust alakítottak
ki, a zsidó áldozat bemutató papság mintájára. (Így lesz a
szövetségkötésből „szentmise áldozat”, és a pap
„áldozópap”). A papi szereppel együtt annak rituális
előírásait is kezdik átvenni. A zsidó papok számára rituális
előírás volt, hogy az áldozatbemutatás előtti napon nem
élhettek házaséletet. Ezt a gyakorlatot a korai keresztény
egyház is követi. Ez a rituális szabály azonban nem
követelt nőtlenséget, csupán „megtartóztatási parancs”
volt. Még a hierarchikus átrendeződés során is az volt az
általános követelmény, hogy a tisztségviselők (püspök,
diakónus) „egyszer nősültek” legyenek (1Tim 3,2.12; Tit
1,6).
4) A 4. századtól a 12. század végéig
Általános és kötelező cölibátus törvényről 1100 évig nincs
szó az egyházban. A „megtartóztatási parancs” körül
folyik a vita. Ezzel kapcsolatban sokan az Elvirai zsinat
(300-306) 33. kánonját emlegetik, és többen tudnak a
Niceai zsinaton (325) lezajlott vitáról a papok
önmegtartóztatásával kapcsolatban. A házas papok
liturgikus önmegtartóztatási parancsának elrendelése
egyértelműen Rómára megy vissza, csak a tekintetben van
némi kétség, hogy ez Damazus pápa (366-384), vagy
Siricius pápa (384-399) idején történt-e. A probléma akkor
válik egyre súlyosabbá, amikor a keleti egyházakkal
ellentétben, a 4. sz. végétől a nyugati egyházakban naponta
kezdték ünnepelni az eucharisztiát. Ez a házas papok
számára azzal a következménnyel járt, hogy
megtartóztatási kötelezettségük állandóvá vált. Az a
skizofrén helyzet állt elő, hogy kánoni törvény írta elő
továbbra is a házas papoknak, hogy tilos elküldeniük
asszonyukat, ugyanakkor kánoni törvény írta elő a rituális
tisztaság miatt a megtartóztatási kötelezettséget is. Az 5.
századtól a 10. századig tartott zsinatokból világosan
kiderül, hogy a megtartóztatási parancsot a házas papok
csak nagyon viszonylagosan követték. Az egyházi
felsőbbség tudatában volt ennek. Különféle szankciók és
„gazdasági” büntetések többszöri hiábavaló alkalmazása
után nyúltak végül a legdrasztikusabb eszközhöz: a
házasság megtiltásához.
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5) A 12. századtól a II. Vatikáni zsinatig (1962-1965)
Ha nőtlenek a papok, akkor megtartható a liturgikus
törvény, a napi megtartóztatás. Ezzel megszületett a
nyugati egyházban a cölibátus törvény: a papi nőtlenség
parancsa. Ezt a törvényt elősegítette a testről, a
nemiségről vallott ókori felfogás is. Az ókorban főleg a
sztoikusok szemlélete terjedt el, amely „kis
epilepsziának” nevezte a szexuális közeledést, mint ami
megfosztja az embert értelmétől, és ezért nem értelmes
dolog. A manicheusok, akik a testet (a szexualitást) az
ördögtől (rossz princípium) származtatták, hatottak a
kezdetben kicsapongó életet élt Ágostonra (354-430),
aki megtérése után a házasságot „törvényesített
paráznaságnak” tartotta, és ezzel – nagy tekintélyénél
fogva – másfél ezer évre meghatározta a keresztény
gondolkodást. Általános keresztény felfogás az, amit
Jeromos (340-416) így fogalmaz: „A házassági
közeledés tisztátalan.” Ezt erősítette meg a pogányságtól
átvett nézet is: „Az oltárt és a szent edényeket az ember
nem érintheti meg ’bepiszkított kezekkel’.”
Az egyház államvallássá válása (380) után más okok is
sürgették a papi nőtlenség bevezetését. Az egyházi
birtok elaprózódása is veszélyt jelentett. Ezért már
(Nagy Szent) Gergely pápa (590-604) adott ki olyan
rendeletet, amely szerint a nőtlenség a papszentelés
előzetes feltétele. A szerzetesi intézmény megjelenése,
majd a 10. században a clunyi reform sürgette a
cölibátus általánossá tételét. VII. Gergely pápa (10731085) és utódai mindent megtettek a cölibátus egyházi
törvénybe való iktatásáért. Végül is az I. Lateráni zsinat
(1123), majd a II. Lateráni zsinat (1139) kánoni
törvénybe foglalta a megtartóztatási parancsból
nőtlenségi paranccsá alakított törvényt, amely szerint a
nyugati egyházban pap csak nőtlen férfi lehet, katolikus
pap pedig nem nősülhet. A Tridenti zsinat (1545-1563)
később a reformációval szemben ünnepélyesen
védelmébe vette a cölibátus törvényt, amelyen mindmáig
nem változtatott a katolikus egyház. A II. Vatikáni zsinat
(1962-1965) is fenntartotta ezt a törvényt, miután VI. Pál
pápa a zsinaton megakadályozta, hogy a püspökök
nyilvános vitát folytassanak az általuk benyújtott
javaslatról. A zsinati dokumentum mindenesetre új
alapokra helyezte a cölibátus parancsot, amikor a rituális
tisztaság helyett a „vallási cölibátust”, vagyis az Isten
Országáért önként vállalt nőtlenséget határozta meg
indokul.
II. János Pál és utóda, XVI. Benedek uralkodásával a
cölibátus kérdés felvetése, mint minden más, a
szexualitással összefüggő kérdés is (például a nők pappá
szentelése), a leghevesebb ellenállásába ütközik, és a
hierarchia ellentmondást nem tűrően lesöpri azt az
asztalról.
II. Érvek és megoldások
Ha némelyek azt gondolnák, hogy pusztán a személyes
érdekeltség folytán mondhatja valaki, hogy a papi
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nőtlenség úgy, ahogy van, rossz, nagyon tévednek. A
felvázolt történeti háttér és súlyos teológiai, pszichológiai,
biblikus és szociológiai érvek szólnak amellett, hogy a
törvény egyértelműen istentelen, embertelen, jézustalan és
közösségellenes.
1) Érvek
A cölibátus törvény istentelen.
A Biblia így fogalmaz: „Isten megteremtette az embert,
férfinek és nőnek teremtette...” (Ter 1,27), azzal a
szándékkal, hogy „szaporodjatok és sokasodjatok” (Ter
1,28). Aki vallja az embernek Isten által való teremtését,
az Istennel száll szembe akkor, ha törvényi úton
beleavatkozik a Teremtő tervébe, és bármilyen okból tiltja
a házasságot. A cölibátus törvény embertelen. A
pszichológia szerint az ember kétpólusú lény, férfinek és
nőnek van alkotva, egymásra és egymáshoz rendeltek. A
teljes ember fogalmát a férfi és a nő együtt alkotja. Aki ezt
a biológiai és pszichológiai tényt figyelmen kívül hagyja,
és tiltó törvénnyel avatkozik be emberek életébe, az vét az
emberi mivolt ellen, és súlyos konfliktust, mérhetetlen kárt
tud okozni a megtévesztett embereknek.
A cölibátus törvény jézustalan.
Jézus Istentől alkotottnak vallotta a házasságot (Mt 19,46). A szüzességről egyszer sem beszélt. Szavaiba (Mt
19,10-12) a görög és római katolikus egyház magyarázta
bele a szűzi állapot magasabbrendűségét, és azt
„evangéliumi tanácsnak” nyilvánította. A római katolikus
egyház ezen túl, a görög katolikusokkal ellentétben, világi
papjainak feltételül szabta meg a nőtlenséget, egyházi
törvényben írva elő azt (CIC 277. kánon, 1. §). Ez a
törvény az önkéntes szüzességet törvényi úton várja el
egyesektől, és egyben megtiltja a házasságot az egy ház
bizonyos tagjainak. Ez olyan „árukapcsolás”, amely
tisztességtelen és kirekesztő. Senkinek nincs joga
önkéntességet „parancsolni”, és senkinek nincs joga
törvényi úton eltiltani valakiket a házasságtól.
A cölibátus törvény közösségellenes.
Ugyanis nem isteni törvény, hanem emberi törvény,
egyházfegyelmi szabály kapcsolja össze a nőtlenséget és a
közösségvezetői szerepet. A katolikus egyházban ezzel a
törvénnyel kizárnak a közösség vezetéséből minden házas
férfit és minden nőt. Jézus egyházának vezetői csak
agglegények lehetnek! Az ilyen fokú diszkrimináció
elképesztő annak a Jézusnak egyházában, aki minden
embert Isten gyermekének, az embereket egymás
testvéreinek tartotta, aki utódjául házas embert választott,
és aki kora rabbinista gyakorlatát súlyosan megsértve
nőket is kíséretébe fogadott. A házasságellenesség és
nőellenesség nem jézusi örökség.
2) Megoldások
A római katolikus papi cölibátus ellen kezdettől fogva
folyik a hallgatólagos, bár egyre nyíltabb tiltakozás. A
nemiség Isten által elgondolt megélésének elnyomása
mindenféle torz formában tör elő a papok soraiban. Elég
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csak azokra a jelenkori botrányokra gondolni, amelyek a
homoszexuális és pedofil papok lelepleződése során
világszerte ismertté váltak. Kérdés, hogy van-e
megoldás?
Laicizálás.
Aki nem bírja a nőtlenséget, laicizáltassa magát, és
nősüljön meg, mondja a hierarchia. Van mód erre, csak
kérni kell a pápától a felmentést. Ez azonban azzal jár,
hogy a laikus státusba visszahelyezett pap nem
folytathatja tovább tevékenységét. Az alapproblémát, a
cölibátus törvény problémáját ez nem oldja meg. A
klérus így eltávolítja a maga köréből a kilépőket, de
továbbra is épen és sértetlenül fenntartja a cölibátus
rossz intézményét.
Alternatív gyakorlat.
A tiltakozások már a legmagasabb fórumon, a II.
Vatikáni zsinat püspökei részéről is megtörténtek. Egyes
országok püspökei a papjaikat támogatva ismételten és
nyíltan állást foglalnak a törvény ellen (pl. Hollandia,
USA). Ezek hatástalanságát látva a papok közül többen
alternatív gyakorlatot kezdtek (pl. Németország), vagyis
nősen is folytatták szolgálatukat. Tették ezt azért, mert
nem akarták otthagyni közösségüket, másrészt nyomást
akartak
gyakorolni
a
pápák
mérhetetlen
konzervativizmusára. Az ilyen gyakorlathoz persze a
közösség elfogadó akarata is kell, amit a közösség
többsége általában megértően fogad, kivéve azokat, akik
betegesen ragaszkodnak a papi nőtlenség nimbuszához.
Radikális megoldás.
A kívülállók szemében nevetséges ez a cölibátus körüli,
belső Don Quijote-i szélmalomharc, a cölibátus körüli
botrányok pedig kiváló anyagot szolgáltatnak a
médiumok, a regényírók, a filmesek számára. Igazi
megoldásra lenne szükség, ami nem lehet más, mint
visszatérés az eredethez, a jézusi alapokhoz. Ez azonban
a hatalmi egyház (alá-fölérendeltségi) struktúrájának
feladását és a jézusi, testvéri (mellérendeltségi)
közösségi forma modelljének visszaállítását jelentené.
Ezen kívül a két kaszt, a papok és a hívek kasztjának
megszüntetését, vagyis visszatérést a jézusi példához,
amely csak tanítót és tanítványt ismert, azzal a
szándékkal, hogy a tanítványok mindegyikéből tanító
lesz, vagyis Jézus örömüzenetének továbbadója. Annak
a kiinduló ténynek a belátására is szükség lenne, hogy
Jézus nem vallást akart alapítani, hanem hívő
szeretetközösségeket létrehozni, és ezzel megteremteni
Isten Országát a földön. Isten Országa helyett azonban
jött a konstantini hatalmi egyház, a maga kényszer
cölibátusával. Visszatérve a címben megfogalmazott
kérdéshez: Kik a nős papok?, a fentiek alapján
egyértelmű lehet a válasz: ők nem Júdások, nem is
Péterek, hanem olyan emberek, akik a Jézus által
elgondolt „egyház” után áhítoznak. Hiába?
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LELKISÉG
BARCZA BARNA

PERLEKEDÉS
Csak a költőknek szabad
megmutatni önmagukat, mindenki
másnál ez lelki exhibicionizmusnak
minősül? Az Istent kereső ember
csak szép, jámbor és szent dolgokat
mondhat?
Inkább
retusáljon,
absztraháljon, csak ne legyen
szubjektíven magamutogató? De
mikor a valóság annyira egyedi!
Annyira, hogy absztrahálni is csak
az egyedből kiindulva lehet…
Azt mondják, nem illik letisztázatlan, forrongó
gondolatokat mások elé tárni. Az irodalom felállítja a jó
ízlés sorompóit, melyet átlépni szóban és írásban nem
szabad. Így most bocsánatot kell kérnem az Olvasótól.
Azért csak tőle, mert Istenről úgyis tudom, hogy
megbocsát.
Uram, midőn a világot megteremtetted, nem
gondoltál arra, hogy épp ezek a teremtmények fognak
beárnyékolni, elrejteni Téged?
Nem oda torkollik az ember minden gyakorlati
Isten-problémája, hogy a teremtmények odaállnak Isten és
ő közé, és elrejtik az Istent? Gyakorlatban nem azért
hitetlenek az emberek, mert annyi minden van, ami leköti
kíváncsi figyelmüket és annyira megrészegednek a
látszatoktól, hogy már nem is gondolnak arra, hogy a
dolgok mögé kémleljenek?
Sőt a dolgoknak ez a felkínálkozása, ez az
önmaguk kelletése, betolakodása tudatunkba, nem a benső
ima legnagyobb akadálya?
Talán Newman írja valahol, hogy a kárhozottak itt
a földön a teremtmények „vigasza” folytán felejteni tudják
nagy ürességüket, Isten nélküli életüket. De a kárhozat
számukra az lesz, ha megszűnnek létezni ezek a
„figyelemelterelő” dolgok, és ott állnak „vis-á-vis du rien”,
szemben a semmivel, és csak sejtik, hogy mi az a Minden,
amit elveszítettek. Istent nem kaphatják meg, mert
sohasem keresték, de amit kerestek, az megszűnt létezni
számukra. Így kíméletlen kendőzetlenséggel kénytelenek
arra gondolni, hogy elvesztették az egyetlen Létezőt a
látszat-létezők miatt.
De Uram, ezeket a „látszat-létezőket” - melyek
létüket csak Tőled kapták, ezeket Te teremtetted. Bocsáss
meg, de csapdának szántad ezeket? Kívánatosságukat oly
közel raktad hozzánk, Te pedig oly ügyesen bújsz el ezek
spanyolfala mögött. Miért? Miért nem szabad Téged a
magad szépségében látnunk?
Miért mondod, hogy megszűnne választási szabadságunk,
ha egyszer szemtől-szembe látnánk Téged? Hát baj az, ha
a szabadságot csak a jóra használjuk?..
A benső imának is akadályai ezek. Alig kezdek
tudatosan Rád gondolni, alig próbálkozom a bizalmas
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kettes meghittségével, máris ezernyi dolog tolakszik
közénk. Miért játszod ki magad ellen a teremtményeket?
És miért teszed ki ilyen mértéktelen erőpróbának
gyengeségemet? Hiszen a benső ima nemcsak a mennyei
boldogság előlege, hanem hazatalálni akarásunk
bizonyítéka is. Ha a varázsosan elrendezett anyag
vonzása ellenére is Téged kereslek, miért nehezíted meg
ennyire a Rád találást? Ha „anyagcsapdáid” nem tudtak
egyértelműen a maguk számára megragadni, akkor miért
nem segítesz? Miért nézed az anyag függönye mögé
rejtőzve csapdáidban vergődésemet? Nem elég
bizonyítéka szeretetemnek, hogy vergődöm? Mi többet
várhatsz még tőlem, akit szintén anyagba ágyazottnak
teremtettél? Nem veszed észre, hogy századik
egyensúlyvesztésem után százegyedszer is Feléd
nyújtózkodom? Ha legalább ilyenkor megmutatnád
arcodat és megelégednél szabadságosdit-játékommal!
Hisz annyit már láthatsz szabadság-küzdelmeimből,
hogy sohasem akarok megmaradni az anyag ölelő karjai
között, de ahhoz keveset adtál, hogy valaha is kiláboljak
ezen ölelő karokból. A feszültség bennem, a
szétszakítottság is, miattad van, Uram. Miért nem elég
ez Neked? Hiszen még csak nem is panaszkodom a
szétszakítottság miatt! Érted és miattad, még
szétszakítottnak lenni is jó! De, de... olyan megalázó,
hogy még az anyaggal egy szinten sem mutatod meg
magad. Miért kell magad az anyag alá, az anyag mögé
aláznod, kicsinyítened?...
Úgy gondolom, ahhoz, hogy bejussak mennyei
országodba, ahhoz az anyag csábítását legyőzve kell
keresnem Téged. Tehát az anyag vonzási energiáit
meghaladó vágy kell, hogy kinőjön bennem irányodban.
De - bocsáss meg, Uram, Te az ellenfélnek drukkolsz!
Pontosabban: nekem drukkolsz, miközben az ellenséget
erősíted. Mindent megteszel, hogy az, ami odaáll kettőnk
közé, az fogható, látható, hallható és bűvöletes legyen.
Ráadásul bennem is csak ennek az „elnyelő zónának”
érzékelésére építettél ki erős antennákat... Miért ez a
bújósdi, Uram? És ha már derogál Neked, hogy a
teremtett anyaggal versenyezz plaszticitásban, legalább
az ima csendjében hengerítenéd el előlem az anyag
függönyét! De Te vagy a megmondhatója, mily ritkán
teszed ezt - és akkor sem erőfeszítéseim gyümölcseként.
Tudom, hűtlenségem semmire sem jogosít fel. De most
nem jogról van szó! Most Rólad van szó, a Szeretetről!
Ha szeretsz, akkor ki kell, hogy lépjél a magad emelte
bástyák mögül és harcolnod kell értem, hogy ne legyek
hűtlen! Ha Te előbb szerettél, mint én, akkor a viszont
szeretetemet is segítened kell! És ha nyomorúságom
mélységéből kiáltok, akkor Neked nincs jogod bújócskát
játszani! Elő kell lépned, Uram, meg kell mutatnod
lenyűgöző szépségedet, latba kell vetned szabadságom
megnyeréséért mindazt, amivel rendelkezel. Tűrhetetlen,
hogy az otromba teremtmény hangosabb legyen Nálad,
hogy jobban rá legyek hangolva, jobban hozzáigazítva,
mint Hozzád!
Jól tudom, hogy a közeli Föld nagyobbnak
látszik, mint a távoli Nap, akármilyen óriási legyen is az
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utóbbi. De Te, Uram, nem vagy távol. Vagy mégis?
Ráadásul mit tegyenek azok a testvéreim, akik az Uránusz
éjszakai oldalán élnek és sohasem látják a Napot? Ma ezek
vannak döntő többségben. Csak az anyagot látják, Téged
nem. Ezeknek még azt a kis antennát sem szerelted be,
amit nekünk, keresőknek, legalább beszereltél? Így most
nem tudom, ők a bűnösök vagy Te, a Mindenható
bizonyultál elégtelenül hatékonynak? Mondjam azt:
gyengének?
Uram, ne ródd fel bűnül ezt a perlekedést, de
egyszer ki kell veszekednem magam. Nem azért, hogy
bántsalak. Azért, mert jobban akarlak szeretni. Buta
emberi agyammal másként rendezném be a világot, mint
Te. Ez a perlekedés butaságom megmutatása Neked, de
talán kézfogás is néhány testvérrel, akik ugyancsak
szeretnének jobban érteni és jobban szeretni. Kézfogás a
testvérrel, aki szenvedi, hogy saját teremtményeiddel
takarod el magad. A veszekedők mindig csak a saját
hangjukat hallják. A veszekedés két dühös ember
monológja. A perlekedőhöz úgy illik, hogy csak a saját
hangját hallassa. Majd csendesebb perceimben, amikor
lefogod szemeim az anyag elől, próbálom meghallani
válaszodat. És hogy miért vagyok most indulatos? Mert
ugyebár a veszekedéshez ez is kell. Általában a veszekedő
elégedetlen a másikkal. Én beismerem: elégedetlen vagyok
önmagammal. De első szóra kényelmesebb Rád hárítani a
felelősséget, és azt mondani: elégedetlen vagyok Veled.
Ha képes leszek meghallani válaszodat, abból már
azt is tudni fogom, miben vagyok elégtelen Neked, mert
amiatt vagyok elégedetlen önmagammal.
1973

**********
Rónay György

A tékozló fiú hazatérése
A messzeség sugárzó pitvarában
angyalok jönnek-mennek kék csuporban
tejet hoz egy, a másik nagy kosár
gyümölcsöt, fehér lenvászonnal asztalt
terít egy harmadik, nagy szárnyukat
becsukva szorgoskodnak –
egy pedig
a korlátnál szemét ernyőzve néz
a távolba, ahol a domb alatt
kanyargó úton csapzottan, soványan,
kimerültségtől meg-megtántorodva,
de azért mégis egyre szaporább
léptekkel, ahogy egyre közelebb ér,
már jön a Vendég…
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AMÍG A CSERÉP ŐRZI A KINCSET
Uram, amikor kialszik a kezdeti lelkesedés lobogása s az
újdonság varázsát átveszi a megszokás, és a belső
feszültségek s a
külvilág halálos
szorításának
gyűrűjében
ugyanolyan
törékenynek
tetszik a testvéri
kézfogás, mint
minden
világmegváltó
vállalkozás
a
történelemben,
akkor megszólal
a Kísértő és
megkérdőjelezi
mindazt, amiért élünk.
Azt ígértük hozzád tartozásunk hajnalán, hogy ellene
mondunk a Sátánnak, és ellene mondunk minden
hazugságának, csábításának és pompájának.
Nagyban világosabb a fehér és fekete közt a különbség, s
a borotvaélen táncoló kérdésekben is világosabb, mit
jelent ellene mondani a Sátánnak, a szürkeségben
azonban összemosódnak a határok.
Uram, ennek a kézfogásnak csak akkor van értelme, ha
kibírja a napok pergő egymásutánját, és megállapodik
egy bármilyen kicsiny, de stabil ponton és építeni kezd;
maradandót.
Csillapítsd le nyugtalanságunkat, amely mindig mást
keres.
Ne maradjon belőle lelkünkben más, csak a Te utánad
szomjazás nyugtalansága:
Nyugtalan legyen a szívünk, míg meg nem nyugszik
Benned.
Testvéreimért kérlek, önmagamért kérlek;
Kérlek, hogy mindennap ellene tudjunk mondani a
Hazugság Atyjának. Taníts bennünket a hétköznapi
hűségre!
A hétfő, a kedd, a szerda egymásutánja - fárasztó,
Jézusom.
Egy napig vállalni munkát, fegyelmezettséget, egymást,
bármilyen ember-felettit is kíván olykor ez a vállalás, ez
még nagyon is megfelel szalmaláng önbecsülésünknek.
De amíg tart az élet, addig pereg az idő, s amit ma
lobogva vittem, az holnap már járom s földreroskasztó
teher.
Értesd meg velünk, hogy a birtokolt igazság - mindig
csak egy töredéke az igazság egészének, és nem lehet
beleunni, nem lehet elfásulni a továbbkeresésben.
Értesd meg, hogy ez a sziszifuszi munka, amely gúzsba
köt, szükséges fegyelem.
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Vele ássuk nap-nap után a hegy mélyéből egyre tágabbra
az alagutat a világosság felé.
„Gondolkodom, tehát vagyok”, s ha megszűnök
értelemmel keresni Téged - halott vagyok.
Nem mámoros öröm felvackolódni reggel, hogy szerelmes
lendülettel siessünk találkozni Veled.
Te hallgatsz, amikor beszélni szeretnénk Veled, s kötélnek
érezzük az imádság óráját - amely kényelmetlen, vág és
szorít.
Uram, a szerelem múltán, mi tartja össze a házastársakat?
Mi az, ami több, mint a szerelem?
Két ember önmagát visszavonás nélküli egymásnak
ajándékozása abban, amit a ma szolgálata kíván.
Jézusom, taníts meg bennünket imádkozni.
Taníts meg bennünket, hogyan kell unalmas, sötét
reggeleken, pattanásig feszített nappalokon s ürességbe
fáradt éjszakákon Neked adnunk szolgáló magunkat.
S a tükör, amelyben Arcod mellett saját nyomorult
arcunkat látjuk, ne szegje kedvünk vonásainkat Hozzád
igazítani.
Add, hogy ne halványodjék a küldetés robottá, amikor újra
meg újra elindulunk az emberek közé népet szerezni
Neked.
Amikor annyian teljes erővel szolgálják a Sátán ezerféle
embergyilkos „örömhírét”, amikor annyian másban
keresik a boldogságot s a békét - ne engedj ernyedten,
fáradtan, tunyán megállni.
Legyen öntudatunk a felelősség, amely vállunkon
nyugszik.
Ez a munka becsület kérdése. Te reánk bíztad a
becsületedet.
Reánk bíztad, Uram!
Nem rám és nem őreá, hanem mireánk, a szeretetedben
egymás kezét megfogó mimagunkra.
Őrizd meg ezt a kézfogást a szeretetben akkor is, amikor
nehéz szeretni testvéreinket.
Minden percben csalódunk önmagunkban, kérlek tehát,
Jézusom, törpeségünk tudata segítsen elviselni csetlőbotló, sokszor olyan érthetetlen testvéreinket.
Tudod Te is, hogy nőni akar az ember - de engedd, hogy
éberen vigyázzunk!
Ne egymás rovására és testvéreink fejére akarjunk
növekedni, mert „aki legnagyobb akar lenni köztetek,
legyen mindenkinek a szolgája”.
Vetélkedés nélküli közös munka, féltékenység nélküli
szeretet kapcsoljon össze bennünket, hogy hitelét ne
veszítse ajkunkon a szó, s el ne fogyjon a reményünk.
Segíts
megtalálni,
ami
közösségeddé
formálja
közösségünket.
Add, hogy ne csak tanulni tudjunk együtt és ne csak egy
gépezet részeként sodródjunk a munkába egymás mellé, hanem meleg, baráti, testvéri közösség legyünk, amelyben
Te is otthon vagy s jól érzed magad, hiszen azt mondtad,
hogy ha ketten vagy hárman összejönnek nevedben, Te ott
vagy közöttük.
Jézusom, Te vagy a mi kincsünk.
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„...a kincset cserépedényben őrizzük, hogy az
erő túláradó nagyságát ne magunknak, hanem Istennek
tulajdonítsuk.
Mindenfelől szorongatnak, de össze nem
szorítanak,
Kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk,
Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem
vagyunk,
Földre terítenek, de el nem pusztulunk,
Testünkben Jézus kínszenvedését hordozzuk
szüntelen,
Hogy Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön.”
Ki hallott már, Uram, olyat, hogy cserépből építsenek
házat, ki látott már homokból épült országot?
Te, aki a semmiből „legyen” szavaddal létbe hívtad a
világot, s fölöltötted emberségünk gyengeségét, hogy el
nem múló hajlékot építs belőlünk..., hogy megállunk-e
csak mirajtunk fordul.
Mert, amíg a cserép őrzi a kincset, a kincs megőrzi a
cserepet a széthullástól.
Amíg testvéri kézfogásunk a Te akaratodat öleli körül és
Téged hordoz, addig nincsen nagyobb erő ennél.
Úgy legyen, valóban!
1972
**********

Bokor-esemény
BOTLIK BENEDEK

BESZÁMOLÓ
2013. augusztus 30-án este körülbelül 21:30-kor belső
indíttatásból az alábbi levél (felhívás) „jött ki” belőlem:
„Mi történt 2003. februárjában?
Sok ezer ilyen és ehhez hasonló hír:
2003. február 15., szombat 12:26
 Világszerte több millióan tüntettek a
háború ellen
 Rómában hárommillióan vonultak az
utcára
 Az Irak ellen tervezett háború
elutasítására, a béke megőrzése mellett
világszerte tömegtüntetéseket rendeznek
szombaton, több mint félezer nagyvárosban.
Mi történik 2013 augusztusában?
Ezt az egy hírt találtam:
2013.08.30., péntek 08:36
1. Több százan tüntettek New Yorkban csütörtök
este egy esetleges amerikai katonai
beavatkozás ellen Szíriában.
2003-ban a Bokor egy része is gondolkodott, tervezett,
cselekedett.
2013-ban még nem hallottam, hogy valaki erről
gondolkodna, tervezne, cselekedne ...
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Mi történt a világgal, mi történt a Bokorral, mi történt
velünk?
???
Hétfőn bejelentek egy demonstrációt a rendőrségen,
csütörtökön este 18 órakor indulok az V. kerület Honvéd
térről, az USA követsége elé a Szabadság térre, majd a 0
km kőhöz a Clark Ádám térre.
Ki jön velem?”
Elküldtem a Bokor közösségben néhány személynek és
néhány listára. Miután a KV titkára is továbbküldte több
csatornán, vasárnap lassan jönni kezdtek a „jövök”, „ott
leszek” válaszok. Vasárnap este e-mail-en bejelentettem a
BRFK-nak, hétfőn megkaptam az igazolást, hogy
tudomásul vették. Behívtak egyeztetésre, amire hétfő
délután került sor. Elkezdődött az intenzív levelezés
azokkal, akik jelentkeztek. Közben megjelent a felhívás a
BTV-n, a Bokorportálon és a Soproni Bokor Közösségek
Honlapján.
Szerdán délelőtt elment a „sajtónyilatkozat” kb. 18 helyre:
„Demonstráció: hitet teszünk a szelídség és az
erőszakmentes megoldások mellett,
elutasítjuk a biológiai és más fegyverek alkalmazását,
a fegyveres megtorlást és mindennemű erőszakot!
IDŐPONT: 2013. szeptember 5., csütörtök 18:00 - 20:00.
Gyülekező: Budapest V. kerület Honvéd tér (Honvéd utca
– Stollár Béla utca sarok)
Befejezés: 0 km kő (Clark Ádám tér)
Aggodalommal figyeljük a híreket: polgárháború, háborús
készülődés és egyre kevesebb tiltakozás.
Örömmel halljuk Ferenc pápa felhívását a békére és sokak
erőfeszítését, hogy a közöny falát áttörjék.
Mi, a Bokor Közösség itt lévő tagjai és a csatlakozók az
Életre mondunk „igen”-t! Hiszünk a szeretetben, az
ölelésben, a közösségben, a családban, a gyermekben, a
békében. Nem hiszünk a fegyverekben, nem hiszünk a
gyűlöletben, nem hiszünk a visszaütésben, nem hiszünk
az erőszakban. Valljuk, hogy jobb elviselnem mások
erőszakosságát, mintsem, hogy én bántsak másokat. Hitet
teszünk amellett, hogy csak szelídséggel és szeretettel
lehet jó megoldásra eljutni.
Egyszerű, civil emberként, a Bokor Közösség tagjaként,
úgy gondoljuk, hogy 2000 év után sem értették meg
sokan, hogy mit jelent a „Szeressétek ellenségeiteket és
imádkozzatok üldözőitekért!” Úgy gondoljuk, hogy sokan
nem hiszik el azt sem, hogy „Boldogok a szelídek, mert ők
öröklik a földet!”
Példaképnek tekintjük Jézus Krisztust, Gandhit, Martin
Luther King-et, Albert Schweitzert és még nagyon sokakat,
például azokat, akik inkább életüket adták, mert nem
fogtak fegyvert, börtönben voltak, mert nem fogtak
fegyvert, …
Minden erőszakot ellenzünk, érjen az szíriait vagy
amerikait, zsidót vagy magyart, románt vagy németet,
cigányt vagy négert, muzulmánt vagy keresztényt,
liberálist vagy konzervatívot, …
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MINDEN erőszakot ellenzünk és a SZELÍD,
párbeszéden alapuló megoldásokra hívunk újfent fel!
Botlik Benedek, a Bokor Közösség tagja”
Szerdán sikerült leírnom, hogy „mi célból” szervezem ezt
a demonstrációt:
„Most leírom, hogy én miért csinálom.
1. Valami belső hang arra késztet, hogy valamit tennem
kell. Tudom, hogy ez nem sok, de mégis valami, tehát
elsősorban a belső békémért csinálom.
2. Engem megerősít mások jelenléte és igyekszem,
hogy én is megerősítselek Téged, Titeket. Jó, hogy
vagyunk, akik hasonlóan gondolkozunk!
3. Ha eljut, akár csak egy emberhez annyi, hogy
elgondolkodik, akkor már érdemes volt.
Lehet, hogy ez nem sok, de - szerintem - nem is kevés.”
Csütörtökön már 17:30-tól gyülekeztünk a helyszínen.
Végül a vonuláson 32-38 testvérünk vett részt, volt aki
csak az elején tudott részt venni, volt, aki csak a végén.
A Honvéd téren kezdtük.
„Barátaim, azért jöttünk össze, mert nem tudjuk szótlanul
nézni az erőszakot, a pusztulást, a háborús készülődést.
Megtanultuk a történelemből, hogy nem várhatunk
addig, amíg valami újabb szörnyűség elkezdődik.
Megtanultuk, hogy nem lehetünk szótlanok, nem
lehetünk passzívak. De elsősorban – én legalábbis
biztosan így vagyok ezzel – azért jöttünk, hogy béke
legyen bennünk.”
Elhangzott Székely Magda: Mottó című verse:
Leüthetsz. Én nem ütök vissza.
Az én kezem gyönge a rosszra.
A hulló test helyén leüthetetlen
erősen áll az én igazi testem.
Ezt aztán el is énekeltük, Bajnok Kristóf gitározta a
kíséretet, melyet Cserta Gábor testvérünk írt sok évvel
ezelőtt.
A Szabadság téren az USA követsége előtt nagy körben
álltuk körül a meggyújtott mécseseket. Részlet hangzott
el Babits Mihály: Vers, apostolokról című művéből:
Nem a kenyér a minden, sem a fajták
állati tülekvése, ami most van:
krisztustalan próféták, mondjatok már
legalább annyit, hogy nem ez a Krisztus.
…
Kisebzett és fázik a meztelen föld:
siessetek! hogy új búza borítsa,
mielőtt az esztendő megöregszik.
Majd csendben emlékeztünk az áldozatokra, elsősorban
a 100.000 szíriai felebarátunkra, testvérünkre, akik a
konfliktus kezdete óta meghaltak. Valaki elkezdte a
Miatyánkot és mi együtt mondtuk el.
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Következő állomásunk a Széchenyi István tér volt, az MTA
előtt Kovács László testvérünk beszélt (részlet a
beszédből):
„Akkor miért vagyunk itt?
A válasz egyszerű: magunk miatt! Rátok nézve
pontosítom, elsősorban a Bokor közösség miatt.
Mi kincset talált emberek vagyunk, mert már évtizedekkel
ezelőtt megtaláltuk Jézusnak az egyházban jól elásott
kincsét, az erőszakmentességét. Nem csak megtaláltuk,
de drágán fizettünk is érte az elmúlt rendszerben. Merza
József, a 25 fiatal katonaságmegtagadó, az ő
hozzátartozóik, és értük kiálló közösségi társaik bőven
megszenvedtek érte. Rájuk is emlékezve állunk itt.
Miért vagyunk itt?
Azért, hogy megerősítsük magunkat az erőszakmentes
szeretet hitében.
És azért, hogy megerősítsük bokorbeli testvéreinket ma,
és a jövőre nézve is.
Hogy számunkra nincs más út, ha Jézushoz és
Bokrunkhoz hűségesek akarunk maradni, csak az erőszak
elvetése, az ellenség szeretete. Mert csak ez győzheti le a
mindent elpusztítani tudó gyűlöletáradatot, az egyének és
népek közti háborút.”
Majd Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra című versét
hallgattuk meg (részlet a versből):
Ő nem az a véres Isten:
az a véres Isten nincsen.
Kard ha csörren, vér ha csobban,
csak az ember vétkes abban.
Az Úristen örök áldás,
csira, élet és virágzás.
Átmentünk a Lánchídon a 0 km kőhöz. Azért ez volt az
utolsó állomásunk, mert a 0 a kezdet, és szeretnénk, ha
valami elkezdődne, újrakezdődne bennünk. Itt Schanda
Beáta testvérünk részleteket olvasott fel Ferenc pápa
üzenetéből (részlet a részletekből):
„Ma, kedves testvérek szeretném tolmácsolni azt a
kiáltást, amely növekvő aggodalommal tör fel a föld
minden részéről, minden nép, minden ember, az egyetlen
nagy család, az emberiség szívéből: ez a béke kiáltása! A
kiáltás, amely erőteljesen hirdeti: békés világot akarunk, a
béke emberei kívánunk lenni, azt akarjuk, hogy
társadalmunkban,
amelyet
megosztottságok
és
konfliktusok tépáznak, törjön ki a béke; soha többé
háborút! Soha többé háborút! A béke végtelenül értékes
ajándék, amelyet elő kell mozdítani és oltalmazni kell!
…
A béke kiáltása szálljon a magasba, hogy eljusson
mindenki szívéhez; tegyék le a fegyvert és hagyják, hogy a
béke iránti vágy vezesse őket.”
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Ezután elénekeltük a „Ha én rózsa volnék” kezdetű dalt
(részlet):
„Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék …
És ha egyszer engem, lánckerék taposna,
Alattam a föld is sírva beomolna.”
Ezután részlet hangzott el Vörösmarty Mihály: A vén
cigány című verséből (részlet a részletből):
Háború van most a nagy világban,
Isten sírja reszket a szent honban.
…
Lesz még egyszer ünnep a világon,
Majd ha elfárad a vész haragja,
S a viszály elvérzik a csatákon,
Akkor húzd meg ujra lelkesedve,
Isteneknek teljék benne kedve.
Néhány záró gondolat után a „Bokorhimnusz”-t
énekeltük el: „Megkötöm magamat Isten kötelével …”
(A verseket – még halála előtt – Bulányi György, Gyurka
bácsi állította össze, a Bokorhimnusz szövegét Benyhe
Jánosné, Andi néni írta. Hiszem, hogy nemcsak
munkájukban, műveikben, de valóságosan is jelen
voltak, velünk voltak.)
Fő transzparensünk:
„Szeressétek
ellenségeiteket
és
imádkozzatok
üldözőitekért!” feliratú molinónk volt.
Vittünk még ilyeneket: „Mindannyian rokonok vagyunk
Istenben!”
„Dialógus – Lépj a párbeszéd útjára!”
Velünk voltak még a mécsesek, a fény, amit tovább kell
vinnünk a hétköznapokban!
Köszönet, minden kis segítségért, bíztatásért, levélért,
odagondolásért, imáért!
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IN MEMORIAM RÓNAY GYÖRGY
(1913.10.08-1978.04.08.)
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KÖPÖNYEG NÉLKÜL
(Közösségünk tagjainak levelezése „Teológus volt-e
Gyurka bácsi?” – témában. – Örömmel fogadunk
hozzászólásokat, vagy hasonló - közösségeinken
belüli – témákat.)

1.

A kert
A b.-i vonalon, két állomás közt, körülbelül egyforma
távolságra mind a kettőtől, van egy kis kert. Mindössze
néhány négyzetméter, és a leglassúbb vonat ablakából is
mindössze néhány másodpercre látszik. Se tanya, se
kunyhó, se őrház nincs a közelében. Semmi, csak ez a kert,
tavasztól őszig virágban.
Valaki eljön valahonnét, talán kilométerekről, és fölássa a
földet. Magokat szór, palántákat duggat. A kert a
legnagyobb aszályban is virít: valaki eljön valahonnét, és
megöntözi a növényeket. Kút nincs a közelben; talán
kilométerekről hozza a vizet, kora hajnalban vagy késő
este; mert a kertben soha nem látni senkit. Semmi mást,
mint a virágokat.
Kié lehet ez a kert ott a sínek mentén: ez a maroknyi virág
a le-lecsapódó mozdonyfüstben? Kinek lehet fontos, hogy
aki a világnak azon a pontján kinéz a vonat ablakán,
tavasztól őszig virágot lásson?
Mindenesetre van egy ember, akinek fontos. Akinek az a
fontos, hogy a virágait lássák, és nem az, hogy tudjanak
róla. Egy Névtelen, aki a világnak azon a parányi pontján
évről évre új lapot ír a virágaival egy Kódexba, amelyet
még a leglassúbb személyvonat ablakából sem olvashatni
tovább egy-két másodpercnél.
De aki olvasta, sosem felejti el. Az tudja, hogy van
legalább egy pontja a világnak, ahol évről-évre kivirul
ugyanaz a kert, ugyanannak a névtelen szorgalomnak a
szeretetében.

Kiszivárgott-kitudódott, hogy valahol-valamikor
(talán többször is) mondtam: Gyurka bácsi nem
teológus.
Először másról szólok. Dienes Zoltán (nem
akármilyen) matematikus volt. Valéria - a felesége –
nem átallotta leírni, hogy – valamilyen szempontból
– többet ért a matematikához, mint férje. De (ennek
ellenére?) megmaradt filozófusnak és mozdulatművésznek. Hasonló identitás problémája adódik a
piarista tanárnak is: pap, tanár vagy szerzetes.
Akármennyire tanulunk teológiát (a profi hittanárok
kivételével), a szakmai képesítésünk az egyetemi
tanári diplománkból adódik. Sík Sándor irodalom
tanár volt, bár értett a teológiához. Én mat-fiz tanár
vagyok képzettségemből kifolyólag, bár tanítottam
éneket, hittant is – és rendszeresen kisegítem a
lelkipásztorkodó papságot.
Másodszor: a közélet érzékenyen figyel a szakmaiiskolai végzettségre. Mégha jól végzi is valaki
feladatát-munkáját, felteszik a kérdést: van-e papírja
ehhez? Nemcsak politikában előforduló heccekre
gondolok, hanem pl. az oktatás-ügyben manapság
(Jézus korában talán még nem) felmerülő igényekre
gondolok: nemcsak tudásra-ismeretre-gyakorlatra
van szükség, hanem iskolai végzettségre is.
Harmadjára: fenntartom magam és bárki számára
az igényt a tévedhetőségre. Élhessek és élhessenek
velem szemben is kritikával. Egyedül az Istentől
várok el abszolút tévedhetetlenséget és jóságot.
Elsősorban ez utóbbi alapján merem igényelni,
hogy még az általam nagyon szeretett és tisztelt
Gyurka
bácsi
gondolataival-tanításaival
kapcsolatban is (egyáltalán nem tévedhetetlen)
véleményt nyilváníthassak – mint bárki más. Ettől
se őt, se tanítását (senkinek) nem kell félteni.
Az igazság szabaddá tesz – és csak ez a
szabadság tudja megőrizni az igazságot…
(Totya)
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2.
Igen, ki minek mondja magát. :D Fura módon én
ténylegesen, végzettségem szerint teológus vagyok.
Papírom van róla. Az is igaz, hogy egész életemben
Istenről beszéltem (logoltam. :D) De ettől még soha
nem lesz belőlem egy Aquinói Tamás, de Schütz
Antal nyomdokaiba sem szeretnék lépni és Gál
Ferencébe sem, akinek a szeminaristája voltam. :D
Egyházi berkekben speciálisan, teológusnak általában
azt nevezzük, aki nem csak végzettsége szerint az,
hanem elsődlegesen ez a szakmája is. Ilyen
értelemben Gyurka bácsi nem volt az. Másodlagosan
a teológiát végzetteket mind teológusnak hívják.
Gyurka bácsi ez sem volt. Ő harmadik volt, ahogy
Totya is mondja: teológiát végzett, piarista szerzetes
tanár, aki élete végéig az irodalmat is arra használta,
hogy az ő Istenéről beszéljen. Márpedig, ha beszélt,
akkor az volt, mint bárki aki ezt teszi. De ez nála nem
elméleti volt és ezért klasszikus értelemben nem volt
teológus. Az hogy Istenről megpróbált egy mai arcot
megrajzolni, hogy közelebb kerüljön hozzánk sokkal
inkább gyakorlatias, pasztorális cselekedet volt. Nem
hozott létre új tanokat, csak megpróbálta életközelbe
hozni az eredeti jézusi tanítást. És persze ettől mégis
teológus lett. :D Szóval igen is meg nem is. :D
(Zsóka)

3.
Sajnos többen is ezt a címkét használják érdemi vita
helyett, igazuk bizonyítására.
A Gyurka bácsi nem volt teológus kijelentésnek
önmagában szinte semmi jelentősége sincs, ez csak
Gyurka bácsi félreismerését bizonyítja. „Igen, ki minek
mondja magát.” írja Zsóka.
Gyurka bácsi teológusnak mondta magát, ez a korábbi
idézetekből egyértelmű. Hogy mi másnak mondhatta volna
egyáltalán, arra később kitérek.
Ennek a kijelentésnek csak akkor van értelme, ha igazam
bizonyítására érveim gyengék, és érvelés helyett
minősítem a másikat. Ez a minősítés amit szó nélkül nem
fogadhatok el.
Sem Gyurka bácsit, sem magamat nem tartom
tévedhetetlennek. Míg élt sokszor eltért véleményem az
övétől. Volt, hogy meggyőzött, volt, hogy nem. De ő soha
se élt ezzel a minősítéssel igaza védelmében, pedig én
semmiképpen se voltam teológus.
Totya pontjaihoz:
1. Gyurka bácsi, ellentétben Dienes Valériával, aki nem
tartotta magát mégse matematikusnak, teológusnak tartotta
magát.
Mi másnak is tarthatta volna? A trón és oltár szövetsége
teljesen elzárta minden mástól.
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Lehetett volna még
– egyháza templomaiban nem misézhető pap
– iskolában nem tanítható magyar-német tanár.
Ezeknek talán mégse tarthatta magát.
2. A létrontó közélet és oktatás szokásai engem nem
érdekelnek.
Ezek
a
szokások
vezetnek
önpusztításunkhoz.
3. Természetesen egyikünk se tévedhetetlen, de azért
mindegyikünk szabadon elmondhatja véleményét.
Gondom csak a vitában véleményként használt
minősítéssel van.
Sajnálom, hogy minden hozzászóló teljesen figyelmen
kívül hagyta Dr. Máté-Tóth András egyértelmű
véleményét, mintha ez nem tűnne ki előző írásomból.
Végezetül a „Nem hozott létre új tanokat, csak
megpróbálta életközelbe hozni az eredeti jézusi tanítást.”
- megállapításhoz.
Szerintem teljesen új tanokat hozott létre már azzal is,
hogy a jézustalan rárakódásokat letisztította a jézusi
tanításról, de úja leírok két idézetet Dr. Máté-Tóth
Andrásról, hátha most figyelmesebben elolvassátok.
„A gyökeresen megváltozott világra Bulányi, a
bevezetőben már utaltam rá, nem politikai, nem
konspiratív, hanem legeslegelső sorban teológiai választ
adott. Ebben áll zsenialitása.”„Ma pedig látni, hogy
milyen sok nemzetközi teológiai program a
világvallások közötti gondolati konszenzust kíséreli
megteremteni, építvén arra az alapgondolatra, amit
annak idején Bulányi atya tűzött zászlajára illetve
állította a Bokor elé: ellenségszeretet nélkül romba dől a
világ és hamis az evangélium.” (Bulányi provokatív
öröksége)
(Csaba)
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Egy őshüllő csontvázára
Lusta, párás, történelem előtti
idők. A föld még új. Az állatok
békén nyújtóznak langyos pocsolyákban,
vagy lomb közt bámulják a rőt napot
a látóhatár gőzében.
Csak egy volt,
ki alattomban, ártatlan bozótok
árnyékában husángot faragott
torz vigyorgással, elmésen nyelest,
hogy jobban törjön zsenge koponyát
a bunkós vége.
Sikerült.
Nosza,
Kezdődhet a Történelem.
**************

Szerda este
Szerda este Szabó Jánosék ajtaján
koldus képében zörgetett az Isten
s kért egy falásnyi kenyeret a kenyerükből.
De Szabó János ideges volt és rákiáltott:
„Hord el innét magad te csavargó!”
Hanem az asszony megszánta az öreget,
s kiszólt a küszöbön:
„Várjon csak, jó ember,
maradt tegnap délről egy tálka levesem,
megmelegítem, ha megissza.”
Az öreg leült a küszöbre,
megvárta, míg a leves megmelegszik,
aztán fogta a tányért és kihörpölte az egészet.
Azzal fölállt és elköszönt.
Odabent közben Szabó János
leakasztott a szekrényből egy viseltes kabátot.
„Ezt – mondta az asszonynak – neki adnám.”
Az asszony vállat vont.
Az ember topogott egy ideig,
aztán mégis kiment,
hogy a koldusnak adja a kabátot.
De az Isten akkor már messze járt,
s lassan eltűnt a jegenyék közt.

S AZ EMBEREK?
,,A MÁSOK: A POKOL”?
– Nem. A mások, Szerápion,
az Irgalom. S ha azt hinnéd, elméjében fogyatkozó
aggastyánként beszélek, mint ki néz, de mit se lát már,
mert hályogos szemét, utolsó angyalként, az emlék
emléke is elhagyta már – nem, nem vagyok még
gyermekké bárgyult vén, ki rángó nyelvvel nyöszörög,
s nem tudja mit motyog.
*
A mások, ismétlem, nem a Pokol.
A mások az Irgalom.
Nem mintha nem tudnám a Butaság
s a Hatalom gaztetteit.
Nézz végig testemen: bőröm bokától
homlokig csupa sebhely. Mégsincs bennem harag már,
csak irgalom.
*
Pedig láttam röhögve gyilkolót,
gyermekbordákon táncolót, anyákat tiprót,
koponyákat szürcsölőt,
szúrtak hátamba kést, tolvaj szentek türelmet prédikáltak,
láttam kiűzetést, prófétát mohó disznóhabzsolással
zabálni a pusztába kergetettek
alig hűlt ételét, s még mennyi mindent!
Hát nem mint élelmes írástudók,
kik széljárás szerint fogják a tollat:
úgy szólhatok, mint aki tanú s áldozat volt
egyszemélyben.
Nekem hihetsz, Szerápion: mégsem a mások a Pokol.
Épp eléggé megjártam poklukat, hát mondhatom:
a Pokol nem a mások, ha bennünk nincs pokol.
*
Ha nincs
mit égessen, fegyvertelen a láng. Mit lehet attól
elvenni, aki mindent odaad? Mitől lehet
megfosztani a semmiért sem törtetőt,
a semmihez sem
ragaszkodót?
*
Egy Angyal mindig készen áll, hogy
érted jöjjön, ha szólítod. Ezért
nincs is pokol, Szerápion, ha magadban kioltod.
A másokét is. Tehetetlenek.
*
Jegyezd meg: bármely pillanatban
kézen foghat - már kézen is fogott
a Szabadság, és kivezet, Szerápion.
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Rónay György:

FIAMHOZ
Fiam, aki a világ küszöbén állsz, legyen ez a vers neked útravalóm.
Apád szól vele hozzád, élete tanúságával. A kusza valón
tisztán akart átmenni ő is, derékon fölül legalább.
De itt az ember vagy beledöglik a sárba, vagy eladja magát.
Mi vár rád? Nem tudom. De döntened kell jó korán: mi kell,
konc-e, vagy tisztesség. Ha könnyű élet, karrier —
ennek leckéje egyszerű: a szádon mindig más legyen, mint a szívedben,
aljasságodban légy rettenthetetlen,
ne nézd, kivel szövetkezel, de kötésed ne tartsd meg soha senkivel,
s így meglesz mindened, amit kívánsz: pénz, hatalom, siker.
De ha mégis a szép és az igaz lenne számodra fontosabb,
vagy netán szót emelsz a jóért, jövődtől nem várhatsz sokat:
szavad úgy pereg el, mint a falra hányt borsó,
vagyonod két láb föld lesz, hajlékod deszkakoporsó,
kölykeid éhen bőgnek, asszonyod rongya lobog a szélben
s emléked kihívás lesz, neved viselni szégyen.
Így válassz idején, és úgy készülj jövődre, ahogy választottál.
Többet nem mondhatok. Kedvem is, papírom is elfogyott már.

UTÓIRAT
Fiam, aki a világ küszöbén állsz, a munkák és a harcok
szünetein magam elé képzelem néha tiszta arcod,
és eltűnődöm sorsodon, mely sorsom folytatása is,
és jóvátétel lesz talán azért, ami bennem csonka volt és hamis.
Szavam zenét kívánt, s nem lett, csak dadogás:
de hősi lesz és nagyszerű, ha majd folytatja más;
s bár buktatók közt botladoztam és útvesztőkben tévelyegtem:
utam hiába mégse volt, ha más majd célhoz ér helyettem.
Tehetetlenül éltem, meddőn, lázongva és mogorván.
Füstölve égtem el. Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán.
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