Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
(Ady Endre: Karácsony)
BULÁNYI GYÖRGY

KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK
Harminc éves volt Arany János, amikor megírta a Toldit, s vallotta évekkel később: Ó, ha még egy olyat énekelni tudnék. Magam is harminc éves voltam, amikor énekeltem valamit erről az estéről, s ma, hatvan év, után bevallom: nem tudok még egy olyat énekelni. S a KÖRNYEZETVÉDELMI LEXIKON II. kötetének 460. lapján ez
olvasható: Környezetvédelmi mozgalmi időrend. (ennek
első adata:) 1949: megjelenik Bulányi György piarista
tanár karácsonyi elmélkedése mint a Bokor katolikus bázisközösség ’zöld filozófiájának’ első dokumentuma.
Narrátor:
A Szűz méhében fogan és fiút szül. A neve Emmánuel
lesz, azaz velünk az Isten. Izaiás szavát: "Az Úr elküldött
engem örömhírt vinni a szegényeknek, a szelídeknek, az
elnyomottaknak" – ez az Emmánuel magára értelmezi a
názáreti zsinagógában. És elkezdődik ez a küldetés a szegényekhez már a betlehemi éjszakában. El, mert az angyali
sereg a pásztorokat küldi el elsőül hozzá. Jeruzsálem előkelőit, a királyt, a papi fejedelmeket, az ároni papságot, az
előkelőket, a lágyruhásokat, a gazdagokat nem értesíti.
Inkább a pásztorokat. Ezek voltak közel hozzá. Emmánuel
közéjük ment megszületni. Az ő világukba. Az alkalmi
istállóul használt barlangba. Oda jött el az ég Királya.
Első pásztor:
Megkérdezünk Téged, betlehemi Kisded, miért a
szegényekhez jöttél? Miért a szegényeknek akarod hirdetni
az örömhírt? Azt, hogy megnyílt a végtelen és hogy eltörlöd a halált? Miért istállóba mentél megszületni? Miért ez
a kínos és kellemetlen egyoldalúság? Átvitethetted volna
magadat az egyik főpap meleg házába.
Második pásztor:
Mosolyogsz reánk Te, emberré lett Isten? De félek ettől
a szalmáról jött emberi mosolytól. Miért találod rendjén
valónak, ami semmiképpen sincs rendjén? Felelj nekünk!
Ki akarsz fosztani bennünket? Tönkre akarsz tenni bennünket? Szalmára akarsz minket is fektetni? Miért akarsz
szegénnyé tenni bennünket? Miért jöttél ide, az istállóba?
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Miért jászolban fekszel? Miért állati meleggel melegszel? Miért falusi ács az apád? S ha már nem tudom
miféle furcsa ízlésből így csináltad mindezt, legalább
kiakaszthatnál egy táblát. Valahogy ilyenformán: Karácsonyi öröm! Megtekintés vételkényszer nélkül! Jó, jó!
Kilehet jönni, meg lehet úszni vételkényszer nélkül is.
De rámosolyogsz az emberre, letérdelteted, s utána már
hiába is akarnék menekülni. A karácsonyi öröm ott bent
marad az istállóban, és nem tudok többé nélküle élni.
Harmadik pásztor:
Miért szólsz az angyalok által, hogy Te adod szívembe a békességet? Miért szól mosolygásod felém? Hogy
Te, emberré lett Isten értesz engem a szívem mélyéig.
Engem, aki – ha rám nézel – már tudom is, hogy ember
vagyok, akinek Istenné kell lennie! Miért nézel úgy rám,
hogy belém kell vágódnia a megvilágosodásnak, hogy
Te, Istenem, aki ember is vagy, Te tudod megmutatni
nekem, – aki ember vagyok, de az Isten életébe is hívva
– az utat. Te, szalmán fekvő Kisded, miért delejezed
belém, hogy betlehemi nyomorúságod az én utam is,
mert Te vagy az Út? Miért nézel úgy reám, hogy ne le-
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gyen többé nélküled életem, csak vergődésem? Miért akarod elhitetni, Te istállóba szorult Koldus-Jézus, hogy csak
a Te utadon van Élet? Miért ez a lenyűgöző, letérdeltető és
kegyetlen és feltételnélküli mo-soly?
Negyedik pásztor:
Nézd, Te betlehemi Kisded: felöltöztetünk bársonyba,
puhába. Eltitkoljuk alacsony, kínos és kellemetlen származásod. Ragyogni fogsz, mint a bíborban születettek. Átviszünk Jeruzsálembe, vagy Párizs legelőkelőbb negyedébe,
palotába, fényesbe és nagyba. Ringó, mennyezetes, csipkés, pelyhes bölcsőbe, kandalló melegéhez. Selymek, és
brokátok fognak suhogni körötted. Rózsaligetek illata fog
áradni a körülötted forgók ruháiból. Mosolyogj hát, s
mondjad, hogy tegyük! Nincs áldozat, amit meg ne érne
nekünk, hogy kimenthessünk ebből a számunkra oly kínos
helyzetből. Miért komorodsz el? Miért csinálsz úgy, mintha jól éreznéd magad ebben a nyomorúságban? Miért állsz
utunkba szegénységed megmásíthatatlan tényével? Miért
nem akarsz egy kis történelemhamisításba belemenni?
Ötödik pásztor:
Miért zavartad meg egyáltalán a történelmet? Ezek a
napok valamikor szaturnáliák voltak, a szaturnuszi bőség
ünnepei. Mit szegénykedel bele szalmáddal a bőségbe?
Miért rontod el szaturnáliásnak akart karácsonyi örömünket? Mondd, Jézuska, miért kellett Neked ilyen kevés?
Miért nem voltál igényesebb? Miért mosolygod felém,
hogy Neked éppen ennyi elég volt, hogy elhozzad az
örömhírt, hogy megszerezzed nekünk a mindent? Te, aki
született Úr vagy, azaz Úr öröktől fogva és teremtetlenül…
hogyan viselkedhettél így?
Hatodik pásztor:
Szólj, Jézus, hozzánk! Mondd, miért akarsz kifosztani?
Miért jöttél közénk lehetetlen példájú életeddel? Miért
üresítetted így ki magadat? Te, akinek a minden a birtoka,
miért vetted fel az ember, a szolga alakját, miért vállaltad
egyáltalán az embersors nyomorúságát? S azt is töretlenül
végig. Miért? Miért? Értsd meg, hogy Te teheted, amit
akarsz, semmi közünk hozzá. Isten vagy, nem tudunk beleszólni a dolgaidba. De értsd meg, hátunkon is csattan az
ostor! Lenyűgözöl és hívsz magad után, Te istállóban,
jászolban fekvő Kisded!
Narrátor:
Békesség! Békesség a jóakaratú embereknek! Hallom
az angyalok énekét, és meglassul lázasan dobogó szívem
verése. Meglassul és elcsendesül. El, olyannyira, hogy
kezdem hallani a Kisded szavát, kezdem megérteni mosolyát.
A Gyermek:
Értem, amit mondasz. Látom, miért ver lassan a szíved.
De nem tudod, mit beszélsz. Nem, mert ha tudnád, nem
mondanád. Szegény szerencsétlenem, hát nem érzed, hogy
magad ellen beszélsz? Miért lett fájó és szorongó a szíved,
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miközben elsírtad butuska szíved sok ostobaságát. Figyelj csak rám, megérted majd: nincs más mód a boldogságodra, csak ha kifosztalak. Nem érted? Figyelj
csak! Magad is tudod, nincsen semmid sem nélkülem,
csak én tudlak gazdaggá tenni. Csak én tehetem, hogy
legyen valamid. Mi neked a bársony, és mi neked a puha? Ha lesz bársonyod, és lesz ruhád, annál gyötrőbb
lesz a vágyad a még puhábbra, a még bársonyosabbra.
Mi neked a csillogó város? Hiszen ha odakerülsz, nem
érdekel már, csak a még csillogóbb, melyet féltékeny
kézzel rejt el előtted a Holnap, a Jövő vagy a Soha. Mi
neked a palota? Mikor fogsz eljutni meg nem nyirbált
gyermekálmaidnak kacsalábon forgó üveg-ezüstgyémánt kastélyába? Mi neked a kandalló melege, amikor nem tudja felmelegíteni a szívedet, melyet a magaméról, a hűvös éjszakában is izzóan meleg szívemről
mintáztam? Mi neked a gazdagság, hiszen egyre nyomorultabb, egyre kietlenebb és egyre szegényebb leszel
tőle?! Kéjekbe kell fojtanod magad, mámorba kell mártanod a gyötrő ürességet, csakhogy felejtsd koldus szegénységed! Mit akarsz a bőséggel? Hiszen megcsömörlesz tőle! Le kell fékezned vágyaid, kevesebbre kell szorítanod magad magadnál, hogy meg ne öljön a vágyad.
Fáradt-öregen kell biztatgatnod magad, mert "Csak a
szerénynek nem hoz vágya kínt." Emlékszel a meséből a
királyra, aki hiába vett magára száz kabátot, hiába fűttette ájulásig a kandallókat? Fázott szegény, fázott nagyon.
Miért akarsz te is a vágyaknak ilyen szerencsétlen királya lenni? Miért akarsz a nyomorúság koldusútjára jutni
kabáttal és palotával, bársonnyal és kandallóval?
Szegény szerencsétlenem, miért akarsz boldog lenni
abban, amiben nincsen számodra boldogság? Miért
akarsz töltekezni kabáttal, meleggel, bársonnyal, palotával, amikor végtelen a vágyad, és ezek az életpótlékok
mind csak végesek? Olyan csúfosan és koldus végesek,
hogy ha egy kicsit többet veszel magadnak az éppen
elégnél, azonnal tönkretesz, nyomorult szegénnyé varázsol. Érted már, miért mondtam, hogy nem tudod, mit
beszélsz? Hát miért akarod a kielégíthetetlenség és a
csömör pokoli nyomorúságát? Miért akarsz úr lenni,
mikor nincs birodalom itt a földön, amely elég lenne
vágyadnak, mely meg tudná melegíteni fázó királyi szívedet?
Kérdezted tőlem, miért akartam, miért lettem ember,
mikor Isten vagyok? Én visszakérdezlek: miért akarsz
megmaradni csupán lélegző-gondolkodó embernek?
Miért? Amikor meghívtalak magamhoz testvéremnek,
gyermeknek az Atyához, hogy örökös légy együtt velem! Szerencsétlenem, miért akarsz ember maradni,
amikor istennek hívtalak? Ó, te szegény földre sütött
szemű, fekete szemüvegű vaksi, emberhorizontú! Hát
miért nem nézel legalább a Napba? A Napba... hiszen
tudod, hogy az Invictus Sol, a Győzhetetlen Nap ünnepén jöttem a világba. Akkor, amikor megfordul az év, és
világosság lesz a sötétségből. Miért akarsz kevesebb
lenni önmagadnál? Nézz fölfelé!
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Nem csak a Napba, de azon is túl! A vágyaid horizontjába. A beteljesülésbe. Végtelen a vágyad, tehát a Végtelenre. Érted-e már, hogy vágyad lázát nincs semmi véges,
ami hűtse? Gödör vize a tengert be nem tölti. Érted-e már,
miért nincsen út számodra Városon, Palotán, Bársonyon,
Ambrózián és Nektáron keresztül? Érted-e már, hogy szánalmasan szegény, aki itt gazdagodásból akar gazdag lenni? Látod-e ennek az útnak sötét reménytelenségét? Ugye,
nem tudtad, hogy mit beszéltél? Hogy őrült és ostoba dolog hinni a "haladásban"? Abban, hogy e „haladás", gazdagodás, életszínvonal gazdaggá teheti az embert? Micsoda paródiája ez a hitnek! A kétségbeesés hite! Mert hinni
valamiben mindenképpen kell! Ha másban nem, hát a lehetetlenben. Hogy végtelen vágyat megenyhít valamikor a
véges. Hogy Isten-igényt kielégíthet valaha is, ami kevesebb nála. Ugye érted már, hogy nem a haladás az üdvösséged? Hogy ebben a haladás-üdvösségben reménykedni
mint boldogságban, reménytelen. Mert millió végtelen
vágyú ember ront neki a végesnek, egynek is kevés volna,
hát még mikor milliók rohannak. Az egymást marás féktelen harca, amely pusztít és öl, hogyan szülhetne boldogságot benned?! Nézz már bátrabban az én rágott jászlamra!
Lásd megsimogatom! Ez nem fog boldogtalanságot okozni
senkinek. Ezért nem fog vér folyni, mint a paloták birtoklásáért. Nem fogja ezt elirigyelni senki sem a másiktól.
Nem fog gyűlöletet szülni. Gyűlöletet, amely öl, pusztít, és
mindenkit szegénnyé tesz. Nem jön ki a te gazdagodni
vágyódásodból, nem születik meg az a valami, ami nélkül
nincs gazdagság. Valami, ami én vagyok. Vagyok, akár itt
a jászolban, akár a Szentháromságban. Ennek a nyomorúságában és annak a fölségében. Valami, aminél nem nagyobb az Isten sem, mert az Isten maga is az. Nem jön ki
belőle az egyetlen boldogító: a Szeretet!
Mert téged nem boldogíthat más, csak én. Csak én, a
Szeretet Istene, az egyedül gazdag, a mindent bíró. Én, aki
a Végtelen vagyok. S aki mégis odahagytam a végtelen
Isten alakját, s eljöttem közétek a végesnek, az ember alakjában. Én, a gazdag, aki mégis kiüresítette magát, hogy
csak ez az istálló jusson cserébe a mennyért. Én, az Úr, a
hatalmas, aki szolga lettem. Elemek, és hideg kiszolgáltatottja, és rászorulója az állat melegének… Én, akinek
semmi sem hiányzik, mert minden az enyém. Érted már,
hogy miért vagyok számodra én az egyetlen lehetőség?
Miért csak erre nyílik számodra út a boldogság felé? Látod-e már, hogy csak erre nyílik, ami hozzád méltó, s a
vágyad kielégítő? Ha bársonyban jársz, és palotában hálsz,
mit csinálsz a vágyaddal? Amikor már nincsen
bársonyabb, és nincsen palotább, végtelen vágyad merre
viszed? De lásd, ez a szalma, ez a koldusi hely nem ilyen
ügyefogyott. Ha mosolyogsz a testvéreidre, ha odaadod
köntösöd felét, ha sírsz inkább, de maradsz a hidegben,
hogy másnak melege legyen,... ha itt a jászolom tövén
megtanulod az én végtelenségemet, a szerzés helyett az
ajándékozást tőlem, kitárul előtted a világ s a végtelen.
Itt nem lesz hóhérod a vágy. Itt nem kell megállnod
szerényen, magad mérsékelvén. Itt nem kell félned csömörtől, itt nem fogysz ki soha, itt adhatod azt, aminél töb-
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bet adni nem lehet: egész önmagad. S meg nem állíthatnak, meg sem zavarhatnak. Egyetlen, amit tehetnek,
hogy meggyorsítják a mindent odaadásod. Mint ahogy
meggyorsítják majd az enyémet is... nem messzebb, csak
ott, fönn a hegyen, Jeruzsálemben, a Golgotán. Ki állíthat meg? Senki! Ki szakíthat el azoktól, akiknek oda
akarod adni mindenedet, magadat egészen és telhetetlenül? Senki! Ahogy a szerzés végtelen vágya szembeállít
mindenkivel, úgy fog az adás végtelen vágya összefűzni
mindenkivel. Így fog megszületni a gyűlölet s a közöny
végtelen magánya helyett a mindent adásból az egység,
az eggyé levés, a közösség... egymást boldogító melege
a szeretetnek. A szeretetnek, aki én magam vagyok. Látod, én vagyok a te boldogságod. Jól megérezted, mikor
szalmám, jászlam és nyomorúságom ellenére sem szaladtál el tőlem.
S most már talán érted egészen, hogy miért jöttem
így? Ilyen szegényen, ilyen kifosztottan. Lásd, számomra semmi sincsen, amit magamévá kellene tennem, hiszen minden az enyém. Ez az én boldogságom, az Isten
boldogsága. S téged úgy teremtettelek meg a magam
mintájára, testvéremnek, hogy neked is csak ez lehessen
a boldogságod. Azért nem tettem ki a táblát, hogy vételkényszer nélkül. A boldogságod, azaz léted legfőbb belső mozgatóereje kényszerít, hogy belenézz a szemembe.
S azért nézek úgy reád, hogy jönnöd kell utánam. Barlangba és istállóba, föld határáig és keresztfára mindenütt utánam. Ahova hívlak. És közben kifosztalak. Egészen, vagy majdnem egészen. Ha nagyon hű leszel, alighanem egészen kifosztalak, mert csak így lehetsz gazdag. Csak így lehet a tied az, amire vágyol, aminél kevesebb ki nem elégít: a Minden.
Látod, ezért jöttem a szegényekhez. Ezért nem a gazdagokhoz, mert míg el nem kezdenek szegények lenni,
szép sorjában odaadni mindenüket, amire nincs szükségük a továbbadáshoz, addig meg nem értenek engem.
Ezért nem is megyek hozzájuk, csak hozzátok, akik
akartok szegények lenni. Ezért jöttem a barlangba, az
istállóba, ezért fekszem a jászolban. Miért? Hogy téged
boldoggá tegyelek. Mert ez az Isten boldogsága is: másokat boldoggá tenni. Ez a tiéd is, és ezt bársonyból,
palotából nem, ezt csak ebből a jászolból tudom elmondani neked. Ne félj tehát! Azt hoztam, amit vártál, örömet, boldogságot.

Tudtam, hogy egyszer odaérek,
Hogy egyszer enyém lesz az Élet,
Hogy egyszer egy hívatlan esten
Megszületik bennem az Isten.
Sík Sándor: A második születésről (1912)

2013. december

KOINÓNIA

DRYP

SZÍNES CERUZÁK - KARÁCSONYI
TÁRCA

2481

pöndörödtek. Illatuk betöltötte a szobát. Ott állt a fenyőfa is fehér vattacsomókkal ágain a sarokban s alatta egy
üvegfedelű doboz várta, hogy felnyissam. A fadobozt
nagyapám készítette. Fedelén az üveg alatt egy nagy
hópehely fehérlett. Nagyanyám hópehelymintás horgolt
terítője volt belekeretezve. A dobozban pedig színes
ceruzák görögtek. Színes karácsonyom volt. Illatos színes karácsony. A doboz megvan ma is. Régi, sárguló
fényképeket tartok benne. Fakuló fája őrzi szüleim keze
melegét, elmúlt gyerekkorom színeseit. A virtuális világ
mindennapjaiban.

FARKAS ISTVÁN
Kaptam ezt a biztatást itten kérem szépen, ugyan írjak
már valami szépet, szívet melengetőt szeretetről, karácsonyról. Ez lenne a fellépésed ebben az évzáró, barátokat
karácsonnyal köszöntő műsorban – szólt a felkérés.
Először egy mesére gondoltam, amiben a hegyes hegyi
nagyerdő szép sudár fenyőfája, amikor lerázta tűlevelű
ágairól a havat, körülpillantott és elhatározta, hogy bemegy a völgyi kis faluba karácsonyfának. Azután mindjárt
megszólalt bennem egy, még a Mikulástól itt felejtett kisördög, hogy aszondja; annyi mesét mondanak manapság
mindenfelé, hogy hagyjuk a mesét másra, engem vigyél fel
a padlásra – József Attilával szólva, mert úgy látszik sok
József Attila verset olvashatott ez a kisördög. Rendben
van. Hagyjuk – hagytam a kiskrampuszra magamban. De
akkor merre induljak? Tanácstalanul néztem ki az ablakon,
ahonnan egy fázós veréb nézett vissza rám a kopasz ágak
közül. Közben kezdett szállingózni a hó. Apró kristályok
ültek az ablakpárkányra. Olyan volt a mintája minden pihének, mint nagymama horgolt terítőjének a barna öreg
üveges vitrinben. Ez az! - jutott eszembe - a nagymama
horgolt terítője. Meg van. Gyerekkorom első karácsonya,
amennyire vissza emlékszem, a nagymama horgolt terítőjével kezdődött.
Készülődtünk a karácsonyra. Engem apám sétálni vitt,
míg anyám s a többiek a fát díszítették otthon. A vasúti
töltés mellett ballagtunk, pirosra csípte a hideg az orromat,
de azért éreztem a széntárolók mellett pöfékelő gőzmozdonyok füstjének kénes szagát. Még ma is az orromban
van az a jellegzetes vonatszag, ha meghallom a közeli
kőfejtő ebédre hívó gőzsípját. Apám kezébe kapaszkodva
figyeltem a felhőket hátha meglátok egy szárnyas angyalkát, de csak szürke galambok repdestek riadtan a tetők
felett, amikor egy repülőgép zúgott át a hegyek felé meg
egy fáradt varjú körözött a jegenyék mögött.
Szürkült már amikor hazaértünk. Fekete Bobi kutyám
messziről elénk szaladt.
Sültalma illata fogadott, amikor benyitottunk apámmal
a konyhába. Anyám mindig megtűzdelte az almákat néhány szegfűszeggel, mielőtt a sütőbe kerültek. Piros héjukon sárga levük vékonyan könnyezett. Megjöttünk mondta apám. Megjött az angyal is - válaszolt anyám.
Beléptünk a szobába. A kályha vaslapján fenyőtűlevelek

A NAGY JÁTSZMA
„Nem dörgölődzik sült lapocka számhoz s szívemhez kisgyerek - ügyeskedhet,
nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret.”
József Attila: Eszmélet

Nyáron az interneten kerestem Sóskút környékére kirándulási lehetőséget. Az egyhetes együttlétbe, ha lehet
legtöbbször beiktatunk egy kis kirándulást. Akkor botlottam bele ebbe a világméretű játékba. A sóskúti Kálváriahegy oldalában eldugott valaki valamikor egy kis
úgynevezett geo-ládát a geo-rejtekhelyen. A láda nem
kincsesláda, bár tartalmazhat kisebb ajándékokat a megtaláló számára, ami elvihető, ha a megtaláló pótolja azt
valamilyen hasonló kis ajándékkal a következő megtaláló számára. Tartalma jól meghatározott, a játék szabályainak megfelelő. A modern, GPS-en alapuló szabályok
Amerikából indultak valamikor a 2000. évben, amikor is
a GPS kódok általánosan hozzáférhetővé váltak. Az
egész játék a „kincskeresés ősi ösztönén” alapszik - írja
az ismertető. Geocaching-nak nevezik. Célja a természetjárás, kultúra terjesztés, ismeretterjesztés. Olyan
földrajzi, kulturális, természeti, tudománnyal összefüggő
helyekre hívogat, melyek valakit valamikor megragadtak
és aki ezt az élményt igyekszik ezúton másokkal megosztani. Van egy speciális változata is: az Utazó Ügynök. Így ír erről a szabályzat:
A geo-ládában találhatunk egy hatjegyű azonosítóval
ellátott, leginkább egy hagyományos „dögcédulára”
hasonlító Bogarat, egy Utazó Ügynök kíséretében. Az
Utazó Ügynök bármilyen kis tárgy (plüssállat, kulcstartó, matchbox, műanyag figura, stb) lehet. Egy tárgy attól
lesz Utazó Ügynök, hogy egyrészt ilyen azonosítója van,
másrészt valamilyen céllal „utazik”, ezért a megtalálók
az elérendő cél érdekében ládáról ládára viszik. Az ügynök útraindítójának szándéka szerint az utazás célja
bármi lehet: egy bizonyos (vagy minél több) ország,
esetleg földrész felkeresése, valamilyen irányba történő
haladás, vagy a lehető legmesszebbre való eljutás, stb.
Az elmúlt tizenhárom évben a világ megtelt georejtekhelyeken elhelyezett geo-ládákkal és Utazó Ügy-
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nökökkel – ahogy az a segédletekből kiderül. Ha például
Újzélandra utaznék a nemlétező nagynénikémhez, aki
Waipapa-tól még észak felé a Fare North Road mellett
lakik, és tőle elindulva szeretném meglátogatni Újzéland
legészakibb pontját a Cape Reinga-t, akkor csak meg kell
találnom egy Utazó Ügynököt, „aki”, elindítója szándéka
szerint, ládáról ládára haladva szintén arra tart és pontrólpontra követnem kell. Ehhez az internet teljes apparátusa
és az utazók vagy utazást tervezők sokezres serege rendelkezésemre áll. Persze ezt megtehetem a hagyományos
eszközökkel is, például térképpel a kézben is, de hol van
olyan elérhető részletességű térkép, ami képet ad erről a
kies vidékről. Nyilván az ott élő nagynénikémnek lenne
ilyen, ha lenne, de akkor is elmarad az a sok ismeretség,
kaland és keresés, elveszés és megtalálás, klikkelés, ami
ezzel az új játékkal együtt jár. Igen, és ha összejön, ott az
élmény: a Csendes Óceán végtelensége madártávlatból, a
hatalmas sziklacsúcs magasából nézve. És ráadásul hoszszában! Csodálatos! Aztán, ha kigyönyörködtem magamat,
jöhet a következő láda, talán valahol... Nem is tudom hol.
De kilátásnak lennie kell!
A beszámolókból kiderül, hogy – bár minden adott a
kereséshez – a megtalálás nem mindig sikerül. Ennek számos oka lehet. Többek között például a szándék gyengesége, az állhatatos kitartás gyengülése, az irány eltévesztése,
a kiválasztott partner befolyása, vagy éppen a GPS akkumulátorának lemerülése. A résztvevők elmesélik, hogyan
kellett újra és újra összeszedniük minden lehetséges eszközüket és erejüket, hogy el ne térüljenek, fel ne adják,
vagy le ne ragadjanak valamilyen kellemes öbölben.
Ahogy mondják, kellenek azok a beszámolók, amik leírják
az elindító élményt, ami aztán az azonnali megosztás
szándékában jelenik meg. Valami kell hozzá, ami vonz,
mert különben miért is indulna neki valaki. Legalább egy
fotó, egy leírás, egy kis videó vagy akár egy nagyobb.
Valami, ami vágyat kelt. Olyasmi étvágyat, mint amilyent
egy több napja nem táplálkozott ember érez. Nagyszerű és
hatalmas játék, hiszen a Föld-bolygó tele van szebbnél
szebb és értékesebbnél értékesebb látni, élni, tapasztalni
valóval. Nemcsak Sóskúton van Kálváriahegy, hanem
Etyeken is. Sőt, ott még borospincéből is van vagy nyolcszáz. Hirtelen elgondolkoztam, hová is hívogatnék embereket? Hová rejteném a kis geo-ládikót? És akkor eszembe
jutott az a félig összedűlt – talán mára már teljesen –, félig
földbe vájt vadászkunyhó a Disznós árok oldalában, nem
messze a dobogókői országút alatt, ahol régen még kiépített források voltak. Ott mentem el előtte szinte naponta a
vadcsapáson. És mire is hívogatnék, hiszen nincs ott semmi érdekes, csak csönd és jó levegő és erdő. Igen, talán
azért hívogatnék oda, mert az akkori vadcsapás volt számomra az a keskeny út, amit egy ideig követve, végül is
eddig vezetett. Ami értésre ezalatt jutottam, átéltem azt
úgysem tudom átadni. De az irány számomra jónak bizonyult. És, hát nem lenne amerikai a találmány, a nagy
játszma, ha nem lennének versenyek, fesztiválok, nem
lennének nagy játékosok, nagy keresők és nagy találók,
nagy vesztesek és nagy csalódottak is. De hát, ez a játékkal
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jár. Ugyanakkor beszámolnak róla, hogy minden egyes
kereséssel, minden kalanddal, szinte minden egyes klikkeléssel erősödik az összetartozás érzése, a kapcsolat
olyan emberek között, akik esetleg sohasem találkoznak,
mégis úgy érzik a közös cél, a közös irány összeköti
őket.
De, tulajdonképpen mit is keresünk? Mi ez az ősi
kincskereső ösztön - … olyan, mint amikor a kereskedő
igazgyöngyöt talál és eladja minden árúját...? Miért kell
keresni azt, ami adva van? Newton szeme miért akadt
meg a mellé leeső almán – kérdezhetnénk? Vagy Einsteiné a fényelektromos jelenségeken? És Jóska Pista szeme miért éppen Mancikán? Valami el van rejtve, amit
meg lehet találni. Valami fontosat el kell hagyni, hogy
valami lényegesre rá lehessen találni. Valamire először
rá kell csodálkozni, majd meg kell figyelni, ami addig
láthatatlan volt, mert a látható eltakarta, hogy az, ami
mindig ott volt megjelenhessen. A nagy játszma szabályait nem az amerikaiak találták ki. Általuk csak egy
világméretű játék lett abból és azzal, ami látható, élvezhető, szórakoztató, vagyis időtöltés. Egy hatalmas szervező rendezi a játékot, a nagy bújócskát. Hihetetlenül
találékony, gyors és szinte minden eszköz, kártya az ő
kezében van. Mindig újabb és újabb játékokat talál ki,
hogy fenntartson egy számára lényeges folyamatot: az
élet folyását. A legközönségesebbtől, legdurvábbtól a
legkifinomultabbig, legfinomabbig: a receptkönyvektől
és a bézból-tól a szexen át, az etika, esztétika és tudomány minden területe a rendelkezésére áll. Valami
azonban tényleg el van rejtve e mögé a forma mögé. Az
életnek van egy területe, ami nincs a szervező hatáskörében. Ez a csend világa. Nem a mély-tengereké, nem is a
Himalájáé és nem is a magánzárkáé. A belső csend világa az egyetlen világ, amit megtalálva nem keres tovább
senki. Minden benne van, még a nagy szervező, az élet
folyásának szervezője is. Minden belőle ered. Ennek a
világnak a keresése az igazi Nagy Játszma. Tényleg az,
mert valójában az egyes emberek a „ládák”. Őket keresik. Különösképpen mégis lehetséges játszani. Nem kell
sehová sem menni, csak csendben leülni és figyelni.
Bemenni a „belső szobába”, becsukni az ablakokat és
türelmesen, figyelmesen várni. Nem történik semmi
szokatlan, csak egyszerűen megjelenik az, ami van.
Nincs benne semmi képzeletbeli, semmi tanult, semmi
valótlan. Az van ott, ami van. A Nagy Szervező. Aztán
néhány pillanatra esetleg előtűnik az igazi Nagy Játszma
is, de az csak a szervező pillanatnyi figyelmetlensége
miatt van. Nincs elég intenzitás, türelem – nincs elég
intenzitása a fotonnak, hogy egy elektront kilökjön a
fémből, mondaná Einstein - a csend fenntartásához. El is
kell tűnjön, hogy újra kereshető legyen. Cache-cache
mondja a francia; bújócska, mondja a magyar. „A szervezőt újra és újra kijátszva, végül is rátaláltam egy elbújt
kisgyerekre. Csenevész volt, vézna, alig állt a lábán.
Látszott, hogy alultáplált. Csodálkozott, hogy végre
megtaláltam. Már nem is remélte. Annyi év után meghallottam a sírását...? Nem hitte. De azóta néha megláto-
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gatom és viszek neki ajándékot, ami táplálja. Kicsit mintha
erősödne, de nagyon sokan igénylik a neki járó táplálékot.
Meg kell küzdenem érte és azért is, hogy el ne felejtkezzek
róla. Sokat fektettem be más irányokba.” Nehéz ügy.
Egyáltalán, feltegyem a netre? Hátha más is rátalál és akkor ő is bajban lesz. Nem tudom... Geocaching, mondja a
nagy szervező, mert tudja, hogy ki az igazi Nagy Ellensége. Úgy kell csinálni mintha őt képviselné, érte lenne. Legalább a neve. Inkább Föld méretű bújócska, világméretű
virtuális kapcsolatok, kis Utazó Ügynökök bármilyen más
irányba, csak abba az irányba ne. Azonban, ha egyszer
valakinek megjelent ez az irány, akkor másodszor is meg
fog jelenni. Akkor elkezd hallani és látni - másképp. Ez a
Nagy Játszma is játszható. Ugyancsak pontos szabályai
vannak. És ha türelmes és kitartóan dolgozik érte a kereső,
akkor lehet hogy belép a belső GPS, és újra és újra jelzi az
eltérüléseket a kívánt iránytól. Ez a készülék azonban nem
a kvantumfizika eredménye. Sokkal régebbi találmány.
Tulajdonképpen mindig is kéznél volt. Ami lehetetlenné
tette a működését, vagyis hatását az irányítandó fizikai
készülékre, az ez utóbbi hibás, vagyis a szervező csaknem
tökéletes működésében keresendő. A hiba nem is a közönséges működésben van, mert arról gondoskodik a nagy
szervező, hanem egy belső összhang, egy összehangoltság
hiányában. „Isten a hátam mögött áll, és én körbejártam
érte a világot...” - mondja József Attila. Valami akadályozza a GPS jelzésének vételét. Ez az összhang az, ami
nem kell a nagy szervezőnek, mert akkor nem ő az irányító. Neki bőven elegendő a kíváncsi, a szórakozni-, a tudniés fotózni vágyó geocaching-elők, a fizikai világban keresők sokasága. És talán így is a helyes. Ki tudja? Mégis,
már többektől hallottam, hogy egy bizonyos lelket el kell
veszejteni ahhoz, hogy egy másik, egy új lélek megtalálható legyen. Nem, nem a kirándulás, a felfedezés, a kultúra, a
hagyomány kerül itt kérdésbe, és nem is az élet maga,
hanem a megfelelő irányítás vétele, a készülék tisztasága,
hangoltsága: az akadályozó elvesztése. Mi is a cél és mi
akadályozza a GPS jelzéseit? Ez a keresési munka fő kérdése. A görögök nem ismerhették még ezt a játékot, ők
„Ismerd meg tenmagad!” nevet adták neki. És ha előjön,
mi mást lehetne tenni, mint a Geocaching-ben: megosztani
az élményt, majd megteremteni a Nagy Játszma feltételeit
és hagyni, hogy megnyilvánuljon az, ami van és szolgálja
azt, amire teremtették. Majdnem olyan ez keresés, mint a
csillagok születése. Talán a törvényei hasonlóak, csak az
iránya ellenkező.
A csillagok olyan csillagközi molekulafelhőkben keletkeznek, mint pl. az Orion-köd vagy a Sas-köd... Ezek kialakulása a csillagkeletkezés első fázisa, melyet nem ismerünk pontosan. A második fázis az, mikor a mag a saját
gravitációja hatására kezd összehúzódni. Az összehúzódás
elején a mag anyaga még annyira ritka, hogy a felszabaduló gravitációs energia szabadon kisugárzódik, ezért a mag
hőmérséklete nem emelkedik. A folyamat először egy
sűrűbb mag kialakulásához (protocsillag) vezet, melyre
kevésbé sűrű anyag hullik.
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Igen. Valamilyen sűrű, homogén, a környezete által
állandóan bombázott, szerves egységet váratlanul megérint egy közvetlen befolyás, aminek hatására megnyílik
egy repedés egy kicsi, talán az átlagosnál kisebb sűrűségű és kisebb tehetetlenségű maghoz. Hogy ez hogyan
történik, nem ismerjük pontosan, de megtapasztalható. A
második fázis az, amikor e köré a finomabb mag köré a
repedésen át elkezd finomodni, hozzáidomulni lassan
sok belső, meglévő „anyag”: tapasztalat, emlék és tudás.
Ennek hatására az eredeti sűrű, homogén forma tágulásnak indul. Kezdetben az egység anyaga még annyira
sűrű, hogy a beérkező finom befolyások visszaverődnek
róla, de az újra és újra próbálkozás kitartása lassan átalakítja, finomítja az egész egységet. Értése szélesedik,
érzelme felmelegszik, mozgása nyugodtabbá válik. Kialakul egy új gravitációs központ, a csillagok születési
analógiája
alapján
nevezhetjük
nyugodtan
„protoembernek”, melyre folyamatosan hull környezete
nehéz „anyaga” ütközések, sértések, gyűlölet, düh, illúziók, szokások formájában. Ezeket azonban már egy
lassan kialakuló másik központ fogadja, ami tápláló
energiaként fogadja be őket és nem reagálva rájuk azonnal, az egész további finomítására, tágítására használja
fel.
A felhőnek kezdetben volt valamennyi impulzusmomentuma (perdülete). Összehúzódáskor sugara jelentősen csökken, ami az impulzusmegmaradás törvénye miatt a forgási sebesség megnövekedésével jár. Ez azt
eredményezi, hogy az összehúzódó felhő belapul. Kialakul a csillagmag és egy körülötte lévő anyagkorong az
ún. akkréciós korong. Ekkor a csillag anyaga már olyan
sűrű, hogy a sugárzás nem tud akadálytalanul kijutni
belőle, ezért a felszabaduló gravitációs energia melegíti
a protocsillagot, így az láthatóvá válik.
A csillagok többnyire csoportosan keletkeznek. Ennek az oka, hogy a felhő összehúzódás közben általában
feldarabolódik és az egyes darabok egymástól függetlenül fejlődnek tovább. A csoportos csillagkeletkezés
eredményeként jönnek létre az asszociációk (laza csoportok) és a nyílthalmazok (kötöttebb csoportok). Ilyen
nyílthalmaz például a Fiastyúk.
A tágulási folyamat kezdetben láthatatlan. Később a
mozdulatok pontosságában, a figyelem átfogó jellegében, az előrelátásban és a szolidaritásban megnyilvánulva, valamilyen változás láthatóvá kezd válni. Ez azt
eredményezi, hogy kialakul egy párhuzamos, az eredetit
körülölelő tágabb, a szokásos látás számára alig érzékelhető forma. De ez az összeritkuló finom „anyag” áthatja
az eredeti egységet is és tágulása folytán, legyőzve az
eredeti központok gravitációját hatást gyakorol a környezetére is. A folyamat ezen a ponton a környezet ellenállása miatt leállhat. Itt szükséges belépnie – ahogy a
csillagoknál is – egy külső segítségnek. Az eredeti egységeket, ha ebben a finomabb, kitágult állapotban egyedül maradnak, környezetük rendszerint felemészti, beolvasztja és ismét nehézzé teszi. Nincs meg még bennük
az az intenzitás, ami ennek képes lenne ellenállni. Ezt az
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intenzitást segítheti, ha a keletkezés csoportos. Ezek itt is ahogy a csillagoknál is – lehetnek kezdetben asszociációkon alapuló laza csoportok, melyeket csak a közös egyéni
cél, vagy a körülmények, a szokások rendje szerinti cél mint például egy klub drukkerei táborának formája - tart
össze, vagy nyílthalmazok, vagyis kötöttebb csoportok,
amiket már az egyéneket meghaladó magasabb közös cél
tart össze – mint például a nonprofit, karitatív szervezetek
formája, vagy egy vagyon és életközösségi forma. Egyszóval, mint a csillagoknál, csak fordítva.
Aztán eljött az a bizonyos hét is. A feltételek adottak
voltak az összes résztvevő számára: megfelelő szállás,
napi háromszori étkezés, nyugodt és szép környezet és hát
a rendszeres kihívás: a napi élelem elkészítése, a változó
összetételű csoportokon belüli műhely-munkák, a közös
létezés ütközései során. És folyamatosan a fények, a színek, a szagok, a hangok, az illatok, a mozdulatok, a finom
és durvább megnyilvánulások, a megnyíló értés, majd
értetlenség hullámzó változásai. Volt ott rendszeresen
megjelenő kezdeti sűrű tömörség, fel-felcsillanó finomodó
érzékelés és érzés, és volt ott sok hideg-meleg érzelem,
együttérzés kívül és belül is. És persze, kedves fiatal barátaink szervezésében volt kirándulás Etyekre is. A finom és
a durva nem meghatározott értékek, hanem egy folyamatos
skála pillanatnyi értékei. Egyénenként is és közösen is.
Eredményként mindig az jelenik meg, ami van, összeadódik. De ha megfelelő a finomság, akkor megjelenik egy
olyan eredmény, ami több az egyéni állapotok összegénél.
Létre jön. Megjelenhet, mert adott hozzá minden és meg is
akar jelenni. Nem akadályozza semmi a megjelenését. A
Kereső hirtelen látható lesz. Aztán eltűnik. Semmi sem
állandó, ami létre jött. Állandó csak a forrás, ami csillagokat teremt és bolygókat és a bolygókon lényeket, melyektől visszavár valamit, ami a munkáját segítheti. Ezt a munkát segíthetik a kötöttebb csoportok, az ú.n. nyílthalmazok,
de a „homoláda” egyéni. Ha a ládát nem keresi senki, a
folyamat egy idő után leáll, nem megy tovább és a kialakult forma alkotóelemeire bomlik, ismét felhővé válik,
ahogy ez a csillagoknál is megtörténhet – mondják a hozzáértő asztrofizikusok. És a munka, a kísérlet folyik tovább.
Kőbánya, 2013. szeptember 21.

A „katolikus” szó Sík Sándor értelmezésében az egyetemességet jelenti. Amint írja: „egészt, nem részt, teljességet, nem félséget, kitárulást, nem elzárkózást, szeretetet és
megértést, nem gyanakvást, félelmet és védekezést; erőteljes, lendületes vidám és forró igent, nem vérszegény nemet.
(...) Ez az eszmény, a cél, amelyre törekednünk kell.”
(LUKÁCS LÁSZLÓ: Sík Sándor emlékezete,
VIGILIA 2013. november)
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A MEGNYESETT RÉPA KIZÖLDÜL
Bulányi atya, a Bokor bázisközösség alapítója egészen olyan, mint a régi sikeres magyar dokumentumfilmek nehéz emberei. A különféle feltalálóktól a fiatal
Balczón át Kutrucz Gizelláig.
Bulányi György élete és pályája nemcsak a magyar
katolicizmus, hanem az egész huszadik század magyar
történelmének egyik jellegzetes epizódja. Az ismerősei
által csak Gyurka bácsinak nevezett idős pap értékválasztásai és hányattatásai egy mélyen etikus és igencsak
apolitikus személyiséget mutatnak: aki ugyanakkor
szándéka ellenére, bár feltehetően nem érdeklődésétől
függetlenül, mélyen belesodródott a politikába. Saját
bevallása szerint fiatalkorában erősen irredenta gondolatok foglalkoztatták, az úri Magyarország bukása után
megcsapta a marxizmus szele, a negyvenes évek végén
pedig kész volt osztozni Mindszenty mártíromságában.
Az ötvenes éveket szinte végig börtönben töltötte, majd
segédmunkásként dolgozott, s közben szervezte a híreslegendás Bokor bázisközösséget. A hetvenes-nyolcvanas
években fokozatosan szembekerült a katolikus hierarchiával. A Bokor tagjait bátorította a katonai szolgálat megtagadására; egyházi ellenfelei szerint elmosta a hívők
általános papsága és a felszentelt papok közti különbséget; s nem rejtette véka alá, hogy a Lékai bíboros által
hirdetett „kis lépések” politikáját „rabszolgalépéseknek”,
az ateista hatalom előtti behódolásnak tekintette.
1982-ben valamennyi magyar megyéspüspök megvonta tőle a nyilvános misézés jogát, s nagy fájdalmára a
Vatikán sem állt mellé. Újabban egyes tételeit az Egyházi Tanítóhivatal is kifogásolja, és végtelen levelezéseket
folytat Ratzinger bíborossal, a hivatalos vatikáni teológia
legismertebb képviselőjével és tekintélyével. A rendszerváltozás sem hozott életében komoly változást. A
bulányisták valahogy úgy fogalmaznának, hogy a Kádárrendszert oly készségesen kiszolgáló hierarchia a helyén
maradt, s most pápai áldással az MDF-et szolgálja ugyanazzal a buzgalommal; míg Gyurka bácsi múltbeli gyengeségeiket és jelenkori szociális érzéketlenségüket a régi
erkölcsi töretlenségével kéri számon rajtuk. Mások – és
nem feltétlenül a „gonoszok” – úgy látják, hogy képtelen
tévedéseit beismerni, makacsul ragaszkodik meghaladott
nézeteihez, márpedig az egyház iránti fiúi alázat nélkül
senki sem lehet a római egyház papja.
Sűrű levelei, hosszú vitairatai, gyakori nyilatkozatai
még a hívő katolikusok többsége számára is nehezen
követhetőek. Bulányi György kétségtelenül a magyar
katolikus egyház „nehéz embere”. A nehéz emberek
minden etikai tisztaságával, egyéni igazságával és másrészt a józan kompromisszumokra, régi vitákat lezáró
alkukra való tökéletes alkalmatlanságával. Mondhatnánk, egészen olyan, mint a régi sikeres magyar dokumentumfilmek nehéz emberei. A különféle feltalálóktól
a fiatal Balczón át egészen Kutrucz Gizelláig.
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Tölgyesi Ágnes „Kezdetben vala az ige...” című filmje
azonban nem a magyar dokumentarizmusnak ezt a hálás,
jól bevált, az abszolút pozitív hőst és a gonosz hivatal packázásait egymással mereven szembeállító típusát folytatja.
Filmje egyrészt nemcsak Bulányi atyáról, hanem legalább
annyira az általa létrehozott Bokor tagjairól is szól; a „másik oldal” képviseletében Gyulay Endre püspök lényegében rokonszenvesen jelenik meg a filmben; s a rejtett konfliktusokat inkább csak a hívő és az ügyben járatos katolikus néző ismeri fel.
Tölgyesi, fogalmazzunk így, udvarias hőseihez és témájához. Nem a Bokor és a hivatalos egyház konfliktusát,
hanem egyszerűen a mélyen hívő katolikusok örömét és
derűjét szeretné filmjében bemutatni. Bár egyrészt Gyulay
püspök egyike a Bulányit sújtó tilalom fenntartóinak, másrészt Bulányi György a magyar püspöki kar egészével
együtt értelemszerűen a szeged-Csanádi megyéspüspök
magatartását is elítéli, a film igyekszik fátylat borítani arra
a tényre, hogy ők ketten igencsak különbözően gondolkodnak a Bokorról, a püspöki szolgálatról és a magyar
katolicizmus helyzetéről.
Még azt is csak filmen kívüli információból tudhatja, az
érdeklődő néző, hogy Gyulay püspök bocsánatot kért
azoktól a bebörtönzött, üldözött papoktól, akikkel szemben
valamelyik elődje „nem viselkedett a megpróbáltatás súlyának megfelelően”. (Egyházfórum, 1993/4.) Mivel Bulányi éppen ezt a gesztust hiányolja a magyar püspökök
magatartásában, valamiképp illett volna utalni erre a nyilatkozatra. Annál is inkább, hiszen ez a bocsánatkérés
összhangban van azzal, hogy éppen Gyulai püspök vállalkozott a Bokor-filmben való megszólalásra. Némi kényelmességet fedezhetünk fel abban a magatartásban is, hogy
Tölgyesi Ágnes inkább csak a kommunista elnyomásról
beszélteti hőseit, míg a hierarchiát bíráló megjegyzések
sokkal visszafogottabbak, mint Bulányi György könyveiben. (Például a frissen megjelent Nagypénteki levélben;
vagy abban a Magyar Hírlapnak adott legutóbbi nyilatkozatában, amelyben ismét elég széles egyházi kör felett
mond szigorú ítéletet.)
Tölgyesi Ágnes szíve joga, hogy a konfliktusok markáns bemutatása helyett azok elsimítására törekedjék. A
hit lényegét tekintve a „bokrosok” és egyéb katolikusok
amúgy is egyetértenek.
A konfliktus nyílt bemutatásáról lemondva Tölgyesi
óhatatlanul is eklektikus utat választ. Részint Bulányi atyát
beszélteti, aki lassú, átszellemült beszédmódjával, rokonszenves megjelenésével és láttató kifejezéseivel jó riportalany. Részint a bokrosokat, akik közül sokan az atyával
együtt üldöztetést szenvedtek a kommunizmus alatt: mások, a később születettek „csak” mellőzést az állam és
egyre inkább az egyház részéről is. Igaz embereket láthatunk, tiszta hittel és rajongó családszeretettel. (A nagycsalád része a Bokor életprogramjának.) Az interjúkat kissé
szervetlenül különböző Bokor-rendezvényekről szóló felvételek egészítik ki. Így Bulányi aranymiséjének felvételei, melyet – az említett misézési tilalom miatt – az ELTE
Professzorok Házában, egészen pontosan a volt Politikai
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Főiskola épületében tarthatott meg. Ez is sajátos fintora
a sorsnak.
E jelenet egyébként jól exponálja az egyházi tematikájú filmek egyik alapproblémáját. A hívő ember számára az áldozás szentség, s ezért meglehetősen zavaró egy
mozi vásznán kinagyítva végignézni, amint általunk
jólismert emberek e szentséggel élnek. Másrészt Bulányi
György aranymiséje tagadhatatlanul hálás filmes lehetőség az áldozáshoz járulók áhítatát bemutatni. A szentáldozás egyszerre individuális és kollektív szertartás, igazán látványos közelképekre csábíthatja a filmeseket.
Tölgyesi – mint szinte minden kollégája – ezért azt a
megoldást választja, hogy képileg is igyekszik minél
áhítatosabb, lebegőbb, elvarázsoltabb lenni. Ami viszont
mégsem igaz, hiszen a hívő ember emelkedettségével
együtt is természetesnek tartja ezt a gyerekkora óta gyakorolt szertartást.
A jószándékú és semmiképp sem ízléstelen képsorokat végignézve óhatatlanul arra kell gondolnunk, hogy a
magyar játékfilmből és dokumentarizmusból egyaránt
hiányzik a vallás, a hitélet megjelenítése. S ez nagyjából
az 1945 előtt készült filmekre is áll. A film előbb túl
komolytalan, majd túl hivatalos művészetnek számított
ahhoz, hogy a vallási szférához érdemben hozzányúlhasson. Bán Frigyes 1947-es, Mezei próféta című (betiltott)
filmje e tekintetben ritka kivételnek számít. De ez a különös, szép film is – mint a legtöbb ilyen tárgyú vállalkozás – folklórként, népszokásként, egy elzárt közösség
jellemzőjeként mutatja be a vallásosságot. Falusi öregasszonyok, cigányok, csodaváró szekták: elsősorban
ilyesfajta világban volt szokás a hitélet megelevenítése.
Egy jómódú, művelt nagyvárosi sebészorvos őszinte
istenhitének bemutatása a magyar film nyelvén még
megoldhatatlan feladat. Sajnos Tölgyesi Ágnes filmjeiben is összekeverednek a politikai rehabilitáció, a megilletődöttség, az áhítatos látványosság és a valódi hit bemutatásának motívumai: de hát mentségére legyen
mondva, hogy szinte járatlan úton indult el.
A „Kezdetben vala az ige...”interjúelemek és vallási
szertartások mellett bemutatja az egyik Bokor-közösség
szituációs játékát. Az elég hosszan látható jelenetsor
azért tanulságos, mert ebben is olyan információk jelennek meg, amelyek sokat elárulnak a Bokor gondolkodásmódjáról: de amelyeket csak a témát valamelyest
ismerő néző képes kibontani a minden rendezői eligazítás nélkül „közvetített” képekből. Templomi játékot
láthatunk, amelyben a kerettörténet szerint egy örökzöld
növény jelképezi azt a répát, amelynek kihúzására neves
katolikusoknak össze kellene fogniuk. „Természetesen”
hiába, hiszen mindenkinek van valami kibúvója a cselekvés és összefogás alól. A „tégla”, az „új ember”, a „fő
kertész” éppúgy nyilvánvaló utalás, mint az „ökumenikus tekebajnokság”, ahol a sikeres győztes egy gurítással
ledönti az egész protestantizmust...
De a legcsípősebb megjegyzés mégis egy rövid mondatocska. „A megnyesett répa kizöldül.” Bizonyára nem
mindenki emlékszik arra, hogy a néhai Lékai bíboros
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püspöki jelmondata így szólt: „A megnyesett fa kizöldül”.
Akkoriban nemcsak a „bokrosok” közül akadtak olyanok,
akik nemigen tudták eldönteni, hogy a bíboros a nyesegetők megnyugtatására vagy a megnyesettek vigasztalására
szánta-e ezt a mondatot? Különösen figyelemre méltó az a
„játékos”, aki ezt a kegyetlenül ironikus poént látható élvezettel elsüti. Simonyi Gyula székesfehérvári informatikus és lapszerkesztő fiatalkorában maga is megjárta a börtönt a katonai szolgálat megtagadásáért. Ha jól meggondoljuk, ehhez az ifjúkori megpróbáltatásához a katolikus
szolgálatmegtagadókat félrevezetetteknek minősítő és a
magyar katonahősöket ünneplő bíboros is hozzájárult a
maga diszkrét módján. (Mégha nem is tudhatjuk, más több
jót tehetett volna-e a helyében?)
Simonyi Gyula mégsem átkozódik, nem liheg bosszúért
és nem követel totális igazságtételt azok módjára, akik
négy esztendeje egyfolytában fába szorult féregként üvöltenek egy elmaradt Kossuth-díj miatt. Ahogy a klasszikusok mondanák, nevetve búcsúzik a múltjától. A megnyesett répa kizöldül. Talán valóban van mit tanulnunk a bokrosoktól.

NAGY BÁLINT

PARADOX GONDOLATSZIKRÁK
A PÁTER LEGÚJABB FÜZETÉNEK OLVASÁSA
KÖZBEN
Bulányi György írásait, vagy prédikációinak sztenogramjait olvasni, különösen rendszerelvű gondolkodó számára, mindig élmény. Akkor is, ha különböző műveinek,
gyűjteményeinek összehasonlítása a közvetlen következtetésre, tehát cselekvésre vonatkozó indukciójának elég tág
határok közötti ingadozását fedezi fel. Ha nagyon odafigyelünk rá, azt is megállapíthatjuk, hogy ennek oka a Páter
korának teljesen ellentmondó, szeizmikus érzékenysége a
közelmúlt és jelen történéseire. Vagyis Bulányi páter – a
maga aktív szellemi életének utolsó percéig folyamatosan
változni fog, önmagához viszonyítva is. Ez permanens
önszembesítésének, létező álláspontjának a történések
szűrőjén történő állandó szelektálásának törvényszerű
eredménye. Ugyanakkor a szándékolt didaktikájának
eredményeként tervezett cselekvésgerjesztés, kitűzött céljának hullámzása – belső vívódásokra valló ingadozásnak,
sőt néha ellentmondásának oka.
Olvasás közben, gyors olvasás esetén fókuszálok csak a
szövegre. Vagyis szellemi tevékenységem ilyenkor csak a
szöveg felfogására, megértésére szorítkozik. Normális
olvasásnál azonban – saját, azonos témában létező ismereteim és alapjukon kialakult saját álláspontommal szembesítve – mintegy ellenőrzöm a szöveget. A tudatalattim
határán jóváhagyó, kételkedő, vagy ellenkező gondolatszikrák vagy reflexek gerjednek.
A Páter írásainál és mondanivalójánál azonban gyors
olvasás szóba sem jöhet. Mondanivalójának dinamikája,
folyamatos belső dialektikája sokkal nagyobb szellemi
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amplitúdókon mozog annál, minthogy a gondolkodó,
nemcsak befogadó jellemű, olvasóban ne keltene szellemi reakciókat. Rövid ismeretségünk ellenére, be kell
vallanom, hogy elfogult vagyok a Páterrel kapcsolatban.
Ennek okait most nem lenne feladatirányos részletezni.
– Az első és legáltalánosabb ösztönös szellemi gerjedésem az, hogy ha a Páter a történelmi középkorban
születik, az eltelt ötven évben betöltött egyházi státuszában, életét nagy valószínűséggel máglyán fejezi be.
Aligha tudok azonban megjelölni olyan kort, amikor az
egyházat működtető klérus hihetetlen bonyolult dogmafüggönyű színpadán nem ejtették volna bele a súgólyukba. A nyilvánosan és tanúságtétellel kinyilvánított fausti
jellemet egy hit-téglából, a „beavatottak” kasztjával épített, hegemón uralmú, oligarchikus, irgalmatlan keménységgel zárt szervezet természetéből eredően nem viselhet
el. Annál kevésbé, minél inkább elszánt, hogy a történelmen átívelő szellemi hatalmát bármely eszközzel
fenntartsa. Jaj ennek az építménynek, ha a tégla, a hit
nem valódi! Vagyis ha nem a feltétel nélkül befogadott
dogma benne a ragasztó. Itt értem ahhoz a didaktikai
ponthoz, amikor kommentár nélkül le kell írnom a páter
prédikációinak olvasása közben gerjedt tudatközi, rendszerelméleti álláspontomból származó gondolatreflexeimet. Ezeket egy könyvszerető ember szemében nem
eléggé elítélhető módon vagy az írás margójára, vagy
bármire, ami elém kerül és fehér, rásztenografálok.
Az első szikra, hogy a páter hitet hirdet, vagy meggyőződést gerjeszt? Szerintem a feltétel nélkül befogadónak van hite, a kétkedő tudósnak alternatív meggyőződése lehet. Hit – tudomány – kétség azonos témában
megfér-e együtt? Világszemlélet és szakmai diszciplína
valahogy illeszthető. Lássuk pl. Dr. Papp Lajost, a kiváló
szívsebészt és mélyen hívő embert. A datális szintű
funkcionális anatómia, mint szaktudás összeegyeztethető
a teremtésben való hittel. De az, aki fel meri tenni a kérdést, hogy Jézus tényleg feltámadt-e, vagy hogy nős
családapa volt-e, az a klérus által a maga hallgatástörvénye alatt betömörített és nyelhetővé csiszolt alapdogmát
bontja meg. És jaj a hitpiramisnak, ha a plebsz elkezd
kételkedni! Különösen egy olyan világban, amelyben a
profit tömegének 70%-át spekulatív blöffel, vagyis hazugsággal vagy csalással nyerik. Nem értékteremtéssel.
Ennek megfelelően gazdasági (piaci) siker elvévé vált a
pókerjátszma alapelveként ható bizalmatlanság.
– A hit ott hal meg, ahol a kétség születik.
– A tudomány addig él, amíg a kétség. Egymás nélkül nem létezhetnek.
– A gondolkodónak meggyőződése van, nem hite.
Még akkor is, ha az hamis.
– Kételkedhet-e egy hívő katolikus, vagy addig az,
amíg hisz?
– A páter a klérussal vagy az egyházzal, mint rendszerrel vitatkozik.
– Volt-e egy szervezetrendszer, amely regnálása területén és idején több bűnt követett el, mint a klérus?
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– Hol fejeződik be a klérus, és hol kezdődik a vallás,
mint világfelfogás, vagy annak dogmái alapján kialakított,
tömegmagatartást szabályozó isteni parancsolatnak az
elfogadása?
– Ennyi végzetes tévedés és hiba után, melyet az egyház elkövetett, milyen más intézmény lett volna képes
fennmaradni? A dogmáknak vagy az alkalmazkodásnak
volt-e ebben nagyobb szerepe? Vagy a dogmák állandósága lefelé és az alkalmazkodás felfelé, vagyis a kard és
kereszt egymás kihasználásáról szóló szerződése a megmaradás pillére?
– Mit kezd azonban az egyház, egy emberi ösztönszintre degradált és orientált globális hatalommal, amely értéknélküli, gazdagságilag virtuális papírtömeggel vásárolja fel
a világot minden tényezőjével és magával az emberrel
együtt, amelyben azonban minden módszer és eljárás ellentétes az elfogadott isteni parancsolatokkal? Miközben
egész felfoghatatlan nagy hatalma azon múlik, hogy az
emberiséggel el tudja-e hitetni, hogy bankok által kreált
toalettpapírja érték. Meddig tűrhet ez a hatalom a maga
természetével ellentétes erkölcsi szabályokat és magatartást hirdető más világszemléletet hirdető hatalmakat? És
mivel az egyház nem, vajon a vallás, a maga ösztönösségéből fakadóan megütközik-e ezzel, vagy a békesség jézusi jelszavával, isten bárányaként engedi magát a vágóhídra
vagy pusztulásba vinni, vagy programozott eunuch-á klónozni? A végletekig koncentrált tőke néhány „tulajdonosának” kiszolgálójaként?
– Ha jól sejtem Makovecz úrnak is, nekem is az a nagy
kérdésem, mire bátorítsuk az embert? Bármely áron védje
meg magát még időben, amíg még van emberi mivolta,
vagy tíz évenként két milliárdja haljon éhen, vagy elpusztításra kerüljön? Amit meghagynak, az meg egy klónozott
falanszterben váljon végrehajtó automatává?
– Kimenjen, tehát az utcára és védje magát, amíg még
van emberi formája, vagy az engedelmes Jézus türelmével
várja halálát, megváltva mindenki által most már önmagát.
– Tudós tehát Bulányi páter vagy igehirdető? Dogma az
ige vagy alkalmazott életelv? Még nem tudtam eldönteni,
de hogy napok, hetek óta ezen (is) töprengek, a páter prédikációinak tulajdonítom. Mi lenne, ha Ő döntené el? Budapest 2007-04-01 Dr. Nagy Bálint – egy nem ateista, de
sajátos világfelfogású plebejus.

Sík Sándor Isten szeretetét sugározta maga körül, egyszerűen
és alázatosan, de aki vele találkozott, gazdagabb lett ettől a találkozástól. Élete foglalata is lehet e néhány sor:

Az Isten küld, testvéreim, tinéktek
Hogy sugarai eleven tüzét,
Amik Arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét
A testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.
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SCHANDA BEÁTA
„A HIERARCHIKUS VISZONYOK NEM
ŐSZINTÉK”
INTERJÚ CSIZOVSZKI SÁNDORRAL
Csizovszki Sándor, szerzetesi és ma is használt nevén
Róbert barátunkat már ismerhetik az Olvasók: 1996.
decemberi számunkban olvashatták a vele készült első
beszélgetést. Azóta sok víz lefolyt minden patakocskán,
és Robi fél éve a soproni kórház (szinte pályakezdő!)
mentálhigiénés szakembere. Január elején beszélgettünk.
Az életemben vannak igencsak állandó és erősen változó elemek. Az állandóságot az Istenre és az emberekre
való odafigyelés, a segítő szándék és felelősségvállalás,
a családi és közösségi elkötelezettség jelenti: ezek jórészt belső tulajdonságok, szeretném azt hinni: személyiségjegyek. A változók inkább külsők: élethelyzetek a
noviciusságtól a családapaságig (sőt: már a nagypapaságig!), az iskolaigazgatóságtól az önkéntességig vagy az
’50-es pályakezdőségig. Persze ezekbe is bele kell állnom teljes valómmal! Szerencsés indító „batyut” kaptam
otthonról: a küzdeni tudástól a munkában való kitartáson
át az édesanyámtól kapott nagy lelki érzékenységig, a
nagymamámtól kapott természetes intelligenciáig sok
mindent. A hazulról hozott örökséget gimnazista koromtól jól kiegészítette a bencéseknél elérhető és személyiségbe építhető tudás, kultúra, klasszikus műveltség.
Rendkívüli képességekkel nem rendelkezvén, nekem
mindenért keményen meg kellett küzdenem, de lelkesedésem és szorgalmam eredményessé tett. Így is maradtak
hiányosságaim, többek között a nyugat-európai nyelvek
elsajátítása, s ez a teher mindmáig elkísér, mert így bizonyos kapuk és lehetőségek bizony bezárulnak előttem.
Amikor három és fél év bencés noviciátus után úgy
döntöttem, mégsem a szerzetesség útján megyek tovább,
akkor lelkileg meggyötörve ugyan, de erős hittel, öntudatosan és a jövőbe vetett reménnyel kezdtem 21 évesen
újraépíteni az életemet. Tudtam, hogy civilként is aktív
keresztény életet akarok élni és hogy hivatásszerűen
tanár akarok lenni. Persze motivált a bizonyítási vágy is:
bizonyítani akartam, hogy egy kilépett szerzetesjelölt
élete nem feltétlenül csődtömeg, hogy képes vagyok
embereket szeretni, egybeszeretni.
„Similis simili gaudet”, azaz: a hasonló a hasonlónak
örül. Kisközösségeket kereső, aktív keresztény életre
motivált egyéniségemnek nem volt nehéz rátalálnia Sopronban Simonyi Béci virágzó közösségeire, amelyek
egyikébe egy beszélgetést követően azonnal bekerülhettem. Béci – akivel fél évet közös albérletben is laktam –
elmenőfélben volt Sopronból (tudva, hogy a katonai
szolgálat megtagadása miatt börtönbüntetés vár rá), gondosan odafigyelt arra, hogy minden, általa fontosnak
tartott gondolatot és praktikus közösségépítési tanácsot
átadjon nekem. Erővel ruházott fel, megtanított belső
energiáimat mozgósítani. Igyekeztem hamar megtalálni
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a saját utamat s Isten Országának építése szempontjából
életem egyik legaktívabb évtizede következett.
Ez tehát a felnövekedés, a pályakezdés, a családalapítás, az otthonteremtés, az emberi kapcsolati hálózat kialakításának a korszaka. Jó azt hallani tőled, hogy ezt ma is
ugyanolyan jónak, sikeresnek értékeled, mint bő másfél
évtizeddel ezelőtt: jó helyre tetted le a voksodat és magadat!
Igen, így gondolom. Ha életem első felét kell leírnom,
akkor azt mondom: aktív, alapvetően kifelé, mások felé
fordított élet, sok jó ügy melletti kiállás, profi szervezések,
határozott döntések és következetesség jellemez. Három fő
területen: a munkahelyi és a közösségi életben, illetve a
mindezek hátterét jelentő, a biztonságot nyújtó családi
életben. 8-9 év alatt hivatásommá vált a munkám: elköteleződés a gyógypedagógiai és az intézetben nevelt gyermekek ügye iránt. Elvileg is, gyakorlatilag is szinte 100 %ban azonosultam vele. 1995-tõl szinte kizárólagosan ez lett
az életem. Ez lett a hivatásunk feleségemmel, Zsókával és
jó néhány közösségi barátunkkal együtt, akiket többnyire
én hívtam erre a szakterületre, és ebben dolgoznak ma is.
A Bokor-közösségben Bulányi Gyurka bácsi markánsan
képviselte, hogy mindenkinek egyetlen, közös hivatása
van: az apostolkodás, az evangélium továbbadása; a kenyérkereset csupán foglalkozás lehet. Hát én bizony ezt
„megvétóztam”! Eszményem az volt, hogy maximumot
kell adni önmagunkból, nem pedig fél gőzzel, lézengve. A
munkahelyi „szent kísérletünket” úgy definiáltam, hogy
kisközösségi életünkből, elveinkből semmit nem dobunk
ki, de a munkahelyünkön – a gyógypedagógiai iskolában,
sőt, mondhatom azt: a gyógypedagógiai iskolából! – építünk Isten Országát, nem csupán szép szavakból vagy öszszejáró baráti közösségekben.
Elsősorban erről olvashattak az „Érted vagyok” olvasói a bő másfél évtizede megjelent beszélgetésünkben. Három alkalommal pedig az egész Bokor-közösség személyesen is meglátogatta ezt a csodás iskolát, amikor a nyári
nagytábor 4-500 fős rendezvényének voltatok a házigazdái. Azután 2010-ben hallottuk a hírt, hogy újabb igazgatói pályázatodat a fenntartó – a nevelőtestület támogatása
ellenére – nem fogadta el, és néhány hónap után felmondtak neked.
Közel három évtizedet töltöttem a Doborjáni Ferenc
Nevelési- Oktatási Központban, vagy ahogyan sokan emlegetik: az Erdei Iskolában és ebből mintegy 20 évig voltam intézményvezető, munkáltató. A sikertelen pályázat
persze elkeserített, hiszen nem arról volt szó, hogy akadt
egy jobb! Kiszorítás, bizalomvesztés, ellehetetlenítés –
ezek a szavak és a hozzá kapcsolódó indulatok jutnak
eszembe, ha az első hetek-hónapok reakcióira gondolok
vissza. Persze megpróbáltam elemezni a múltat is. Két
évtizedes vezetői munkámnak a mérlege tanulságos: pozitív és negatív eredményei egyaránt vannak. A pozitívokat
mérő serpenyőbe nagyon sok közösen, a Doborjániban
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megteremtett értéket sorolhatok – álszerénység lenne
mindezt elfeledni! Ezek részben szakmai sikerek és
eredmények, részben pedig az a biztonságot nyújtó szeretetlégkör, amely sokáig védőburkot biztosított a ránk
bízott gyermekek és munkatársak számára egyaránt.
Folyamatos átalakításokkal, fejlesztésekkel és új szakmai programokkal azzá tettük ezt az intézményt, aminek
valójában lennie kell, hogy speciális küldetését betölthesse. Ebbe beletartozott az iskola új épületeinek a kialakítása éppúgy, mint például a rendszeressé vált külföldi szakmai cserekapcsolatok. Az intézményfenntartó
ezt a tevékenységet többnyire – és viszonylag sokáig –
elismerte, bár mindig gyanakodott, és szeretett volna
„belelátni a lapjaimba”, az agyamba. Szuverén és önálló
döntéseket hozó emberekhez nem voltak hozzászokva.
De az eredményeim miatt átmenetileg megtűrtek öntörvényű vezetőként. Ma is a pozitív serpenyőbe helyezem,
hogy minden kor igyekeztem megvalósítani az éppen
aktuális politikai hatalomtól való távolságtartást, a különböző politikai erőktől való egyenlő távolságban maradást – legalábbis naivan azt hittem, hogy ez lehetséges.
A politika azonban akkor is besorol valahova, ha te nem
akarod.
Aki nincs egyértelműen mellettünk, aki nem kapaszkodik egyértelműen az uszályunkba, az biztosan máshol,
másokkal van. A 2010-ben szinte totális hatalmat kapó
pártszövetség ezt a besorolást egyértelműen és határozottan elvégezte. Egy „kritikus, önjáró vezető inkább
veszélyes, mint értékes” – mondták. A hatalomváltók
sosem a szakmai eredmények mentén mérlegelnek! De
ma már látom a heroikus és vitathatatlanul eredményes
évek-évtizedek negatív hozadékát is. Érdekes, hogy ezt
közben alig-alig lehetett látni, érteni, érezni! Minden
pozitív eredmény ellenére a hatalmi helyzetben óhatatlanul besározódtam. Sokszor átéltem, hogy a hatalom elvakulttá teszi az embert, mert minden adott mások manipulálására. Persze lehet azt hinni és mondani, hogy én
csak a jóra manipulálom őket, de attól az még manipuláció! Azután sok kíméletlen döntést kellett hoznom az
évek során. Olyanokat, amelyekről szentül hittem, hogy
ésszerűek (bár néha kényszerűek) és törekedtem arra,
hogy a lehető legkevésbé fájó megoldásokat válasszam.
Igenám, de kinek a szempontjából?! Akit egzisztenciálisan hátrányosan érintett egy általam meghozott döntés,
annak a döntésem igenis fájt, az keserű lett és dühös. A
sajátomként kezeltem az Erdei Iskolát: a gazda gondosságával, szükség esetén akár önfeláldozóan is, a sikereken érzett személyes büszkeséggel; de a „tulajdonosérzést” nem vette mindenki jó néven, és talán én is belekényelmesedtem. Ambivalens, furcsa és ellentmondásos
viszonyban voltam a munkahelyen közösségi barátaimmal. Azt hiszem, nem törődtem velük eléggé, nem mindig figyeltem jelzéseikre. Döntéshozó vezetők nem lehettek, mert mindenki a szájára vette volna őket, mondván: csak a barátság miatt kaptak fontos megbízatásokat
Ugyanakkor kollégaként tőlük mindig a maximumot
vártam úgy, hogy döntéseim miértjeihez nem mindig
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kaptak tőlem elegendő információt. Lassan világossá vált:
ennek így már semmi köze nincs Isten Országához, a szeretet rendjéhez. Egy munkahelyen a vezető nem lehet csupán az emberiességi szempontokra figyelemmel és pláne
nem tud mindig mindenkire tekintettel lenni! Arra is rá
kellett döbbennem, hogy a munkahelyi demokrácia káoszhoz vezet. A hierarchikus viszonyok meg nem őszinték:
nem a személynek, hanem a pozíciónak szól a látszólagos
szeretet és elfogadás; ráadásul csak addig, ameddig erősnek látszik az aktuális vezető. (Aki meg attól erős, hogy
fölébe nő a többieknek, az akarva-akaratlanul talán még
„kiskorúságban” is tartja őket.) Amikor a fenntartói támogatás gyengül, akkor a korábbi „hódolat” az ellentétébe
csap át. A háttér meggyengülését tapasztalva lassan az
ellenségek száma is megnövekedett, akik a politika megengedő szavára elvégezték a hóhérfeladatokat. Így „kerültem az utcára” – igaz, a magyar átlaghoz képest még
aránylag jó helyzetben: nyolc hónapnyi felmondási idővel.
Azért ez nyilván sokk volt számodra! Valószínűtlennek
tűnhetett...
Igen, így igaz. Én nagyon erősen azonosultam a–
lényegében egyetlen! – munkahelyemmel, és éppen ezért
más lehetőségeket szinte meg sem fontoltam. Például amikor 2007-ben megszereztem Pécsett a szociálpolitikusi
oklevelet, már építgethettem volna új kapcsolatokat, akár
„barátokat szerezve a hamis mammonból...” – de nem
tettem. Most egyszeriben személyesen átélt, a saját bőrömön megtapasztalt lett, hogy „én is csak ember vagyok,
velem is megtörténhet, ami másokkal előfordul”! Korábban sem voltam érzéketlen – legalábbis nagyon remélem!
–, de egészen biztosan érzékenyebb, empatikusabb lettem.
Válsághelyzet, válságperiódus következett. De ennek a fő
tanulsága az, hogy nem szabad összezuhanni! Nyilván
sokat segített ebben a család és a közösség, de nekem is
meg kellett tennem a magamét: a lelki útkeresés és a napi
aktivitás, a „minden napnak van feladata” hozzáállás egyszerre volt jelen. Persze, voltak jobb és rosszabb periódusok. De a célt tudtam: talpon kell maradni, sőt, nemcsak
állni kell, hanem továbblépni is! Ez az én megküzdési
stratégiám. Mára letettem a Doborjánit, már más érdekel.
A mókuskerékből történő kipottyanásnak ébresztő hatása
is van; például beláttam, hogy 50 fölött már nem kéne
annyit „pörögni”, hanem inkább összegezni és a tanulságokat továbbadni kellene. Ugyanakkor egzisztenciálisan
lényegében pályakezdő helyzetbe kerültem: kb. egy évnyi
keresés-várakozás után a Városi Kórház mentálhigiénés
osztályán találtam munkát, ahol különböző egyéni és csoportos terapeuta munkát végzek, végül is a testi-lelki gyógyításban veszek részt. Egy csomó mindent nekem magamnak kell kitalálnom, kezdeményeznem, kijárnom. De
ez előhívta a huszonéves énem emlékét: a bizonyítani akarást, az azért-is-győzni-fogok hozzáállást!
Számtalan pszichológiai és szociológiai tanulmány szól
arról, hogy az emberi kapcsolatoknak, a közösségi háló-
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zatnak milyen óriási szerepe van az egyén életében –
akár krízisben van, akár éppen „normálisan”. Beszélgetésünkben már többször utaltál arra, hogy a közösségi
élet végigkísérte az eltelt évtizedeket.
Életem egyik biztonságot és támaszt nyújtó alappillére az a közösségi kapcsolatrendszer, amelynek a közegében jól érzem magam. Olyan ez, mint a levegő, ami éltet.
Egyszerűen jelen van az életemben, s nélküle szinte nem
is tudnék létezni. Mindig mozgatott az egyház megújulásának az ügye, így folyamatosan azon fáradoztam, hogy
a kisközösségi munka gyümölcse a nagyközösség életét
is pozitívan befolyásolja. Ez szinte folyamatos konfrontációt jelentett az egyházi vezetőkkel. Azonban sok
nagyszerű emberi kapcsolatot, általunk irányított programot és egyúttal élményt is jelentett. Közösségi életünk
gyümölcsei sajnos nem a közösségek számának gyarapodásában mérhetőek, az apostolkodás személyes vállalására nem tudtam elegendő bátorsággal és erővel felruházni testvéreimet az évtizedek során. De most éppen
büszke vagyok arra a lelkes, adásban-szolgálatban és
ötletekben gazdag, aktív életre, melyet a helyi társadalomban betöltünk. Például a téli hónapokban a rászorulóknak biztosított hétvégi étkeztetés mellett minden
szombat-vasárnap délután szellemi szabadidős programokat is szervezünk a soproni Bokor-közösségek, valamint két katolikus plébánia, a baptista, az evangélikus és
a református gyülekezetek, és néhány további önkéntes
bevonásával.
Én magam időszakonként eltérő intenzitással kapcsolódtam a Bokor nagyközösségi életébe. 2007-ben egy
előadással a professzionális megújulás irányába próbáltam elmozdítani. Nagy átalakulást nem tudtam elérni, a
menedzserszemléletre biztató szövegem sokaknál „kiverte a biztosítékot”; de akadtak, akik megértették, és
talán gyakorlatukba is építették. A Bokor fiataljai számára általam szervezett Közösségvezető-képző Tanfolyam
(KKT) egyfajta generációs értékátadási folyamatot jelentett. Véleményem szerint eredményei nem csupán a hagyományos Bokor-közösségek számbeli gyarapodásában
mérendők. Egyáltalán: a fiatalok irányába az ideges,
türelmetlen elvárások helyett fontosabb az egymásra
figyelés, a türelem, a másfajta értékek tisztelete és a
dicséret alapállása. Sőt, talán az idősebbek felé is csak ez
a járható út...
Meg kell vallanom, egyre növekszik bennem a feszültség amiatt, hogy a Bokor-közösségnek sokkal karakteresebben kéne képviselnie nyilvános fórumokon a
felismert tiszta evangéliumot, akár a napi aktualitásokhoz kapcsolódóan is! Annyi probléma vesz körül: a hatalom és a hatalommal való visszaélés kérdései, az állam
és a történelmi egyházak „egymás keblére borulása”, a
rasszizmus, a kirekesztés, a mélyszegénység és még
sorolhatnám... A társadalom élő lelkiismeretének kell
lennünk, persze ehhez igazított – áldozatokban valószínűleg bővelkedő! – élettel!
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Ezek a gondolataid visszavisznek oda, hogy szinkronba
kell hozni koncentrikus köreinket: az egyéni, a családi, a
kis- és nagyközösségi, a munkahelyi, a társadalmi létünket,
megnyilvánulásainkat. Csak így leszünk hitelesek – akár
egyénileg, akár közösségileg. A legtöbb bírálatot valószínűleg éppen azoktól fogjuk kapni, akik közelről ismernek.
Igaz, talán a legtöbb elismerést és biztatást is!
Életem mindent átfogó, biztonságot nyújtó közege a
családom. Bennünket Zsókával a közös célokra irányuló
élet tartott meg egymás mellett most már több mint 30 éve.
Ezen kívül az a belső hit, hogy a problémák bármilyen
természetűek is legyenek – feloldhatók. Máig izzó szerelem és őszinte csodálat kapcsol Zsókához. Ebben a forgatagos, mások felé talán sokszor túlzottan is nyitott családban igyekeztünk „elég jó” szülei lenni Orsinak, Barninak,
Dávidnak és Verának, akik „nem is tudom hogyan”, de
nagyszerű felnőttekké váltak. A legeslegbelső körben pedig ott vagyok jómagam, akinek aztán ebből a legbelső
körből kell mindig újra elindulnia „kifelé”. Ki vagyok,
milyen vagyok? Olyan ember, aki figyelmes a változásaira. Belső útkereséseim eredményeként megtaláltam lelkiéletem mai szintézisét a kontemplációban megélhető élményekben, azok feldolgozásában és értelmezésében. A
szintézis tudományos hátterét a transzperszonális pszichológia – Carl G. Jung, Roberto Assagioli, Barbara
Sommers, Ken Wilber által leírt – eredményei nyújtják. A
buddhista meditációs gyakorlatok segítettek eljutni a meditáción túlmutató szemlélődéshez. Szemlélődni annyit jelent, mint megtanulni a lehető legteljesebben átélni a jelen
pillanatot. Mindezt úgy tehetjük, ha lemondunk gondolatainkról, elképzeléseinkről, egonkról. Elhagyunk minden
magunk alkotta vagy készen kapott illúziót önmagunkról,
másokról és Istenről. A szemlélődés a hit imádsága is,
mert meg kell tagadnunk, el kell engednünk önmagunkat
még azelőtt, hogy a Másik fél megjelenne, és nincs rá
semmi garanciánk, hogy meg fog jelenni. Ez a hit ugrása a
Másik felé. Jean-Paul Sartre szerint „az egyetlen dolog,
ami számít, a teljes elköteleződés”. Ez a lelkiség erővel
tölt el és energizál az evangéliumi eszmények megvalósításának útján, hiszen keresztény voltom és küldetéstudatom sem kopott meg!
Ez a lelkiség volt képes megtartani, segített felegyenesedni az olyan nehéz pillanatokban, amikor meglegyintett
a munkanélküliség, az egzisztenciális ellehetetlenülés réme. Ez a lelkiség adott erőt, hogy kivárjam azt a nehezen
érkező pillanatot, ami a nulláról újra felépíthető jövő reményét felcsillantotta. Most ebben a boldog és kiegyensúlyozott folyamatban élek. Új munkahelyen, új szakterületen, kezdőként, de az élettapasztalatom és tudásom átadásának lehetőségével vehetek részt emberek gyógyításának
fantasztikus folyamatában.
Köszönöm a megerősítő beszélgetést!
2013. június
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KOVÁCS LÁSZLÓ
KI AKAR MA SZEGÉNNYÉ VÁLNI?
BENE BÉLA ÉS ÉVI
Éva és Béla kedves, barátságos emberek. Úgy gondolom, hogy mindenki szívesen van velük együtt. Számomra meglepetés volt, hogy mindketten pénzügyi területen dolgoznak, de még nagyobb meglepetés volt az,
hogy egyikük sem a pénz rabja, hanem a Bokoreszményeknek lett nagyon is elkötelezett követője.
Szándékuk szerint először Éva, majd Béla beszél magáról, azután közösen válaszolnak kérdéseimre.
Évike, mondj valamit szüleidről, testvéredről, gyermekkorodról!
Pécelen születtem 1951-ben. Édesapám irodagépműszerész, édesanyám raktáros. Mindketten hagyományos katolikus családban nevelkedtek, s húgommal
együtt engem is ilyen felfogásban neveltek. Jártunk rorátékra, litániára, ministráltunk, énekeltünk templomi
énekkarban, ifjúsági hittanon vettünk részt.
Így kerültél Bandi bácsi hálójába?
Halász Bandi bácsi a '70-es évek elején szüleimet is
és minket is közösségbe próbált szervezni. Szüleim ezt
túlzásnak érezték és a mai napig sem kapcsolódtak a
Bokor-mozgalomhoz. Húgom jelenleg is tagja az 1-2
évvel előbb, Öcsi által szervezett első péceli közösségek
egyikének.
Milyen volt ez a közösség?
Pécelen jó ifjúsági közösség volt, ami főleg a templomi énekkarosokból és az ifjúsági hittanosokból alakult
ki. Ezt a laza közösséget elégségesnek éreztem magamnak. Ekkor kezdtem el a Számviteli Főiskolát esti tagozaton. Sok elfoglaltságom volt, és úgy éreztem, hogy
szorosabb közösség már nem fér bele az időmbe.
De végül is közösségbe kerültél?
Húgom ismerkedett meg Kaszap Mártival, Istvánnal,
Lacival. Többször járt fel Edinára vigyázni, míg Mártiék
közösségi találkozókon voltak. Húgom férjhez ment és
én vettem át a posztot. István ekkor szervezett közösséget s többször is hívott. 1975-ben beadtam a derekamat
és iskola, munka mellett lett időm a kéthetenkénti találkozókra. A közösség minden tagját ismertem az énekkarból, vagy az ifjúsági hittanról.
Bélával hol ismerkedtél meg?
Bélával a főiskolán ismerkedtem meg. Haverok voltunk. Szerettem a vidámságát, humorát, modorát. Ami-
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kor másfél év után behívták katonának, leveleztünk. Elvégeztem a főiskolát, utána az OTP-ben dolgoztam.
Hogyan lett ebből házasság, pontosabban keresztény
házasság?
Béla 1978 februárjában leszerelt. Júliusban elkezdtünk
találkozgatni. Sokat beszélgettünk és vitatkoztunk. Ezekben a hónapokban nagyon sokat tanultam az ügyben, hogy
nézeteimet meg tudjam védeni. Voltak fiú barátaim. Nem
gondoltam, hogy a legelső dolog önmagamról elmondani,
hogy vallásos vagyok, templomba járok, és másokra is jut
időm, s ezzel a gyakorlattal az ő kedvéért sem akarok szakítani. Azonban rá kellett jönnöm, hogy jobb ha így kezdek, mert akkor később kevesebb csalódás fog érni. Bélával evvel kezdtem. Nagyon megdöbbent, de mivel már
régóta (kb. 4 éve) ismert, nagyon nem riadt meg. Sokat
beszélgettünk Istenről, vallásról, filozófiáról, teremtésről,
szeretetről. Mindig úgy éreztem, hogy nyitott, s ugyan más
nézeteket vall, de bizonyos - számomra fontos - dolgokról
nincs is kialakult véleménye. Beszélgetéseink mélyültek, s
abban biztos voltam, hogy jó ember és jó is akar lenni.
Mit szóltak szüleid a kapcsolathoz?
Szüleimet meglepte, hogy 26-27 éves koromra, több
csalódás után, egy ateista fiúval találkozgatom. Amikor
jobban megismerték, oldódtak, de Anyukám rosszallotta
gyengeségemet, hogy nem akarom "megtéríteni". Ez persze így nem igaz, de sohasem voltam erőszakos, én legalább is így érzem.
Mikor házasodtatok össze és milyen volt az esküvő?
1979 szeptemberében házasodtunk össze. Szüleim bánatára nem volt nászmisés esküvő, Béla nem lett elsőáldozó, s látszólag engem mindez nem szomorított el.
Béla, most te következel. "Hallgattassék meg a másik
fél is!" Szüleid? Gyermekkorod? Testvéreid?
Budapesten születtem 1954. április 21-én. Szüleim kéthónapos koromban elváltak. Engem édesanyám nevelt, aki
OTP-dolgozó volt, később a jobb kereseti lehetőség miatt
fejmosóként, majd pénztárosként dolgozott az Állami Fodrászatnál. Négyéves koromban újra férjhez ment. Nevelőapám, Bene István, műszerész volt, olvasztó kemencék
szerelését végezte, sokszor külföldön. Nyugdíjba vonulását
követően, 1984-ben meghalt. Édesapámmal a kapcsolatot
évi 1-2 alkalommal udvariassági látogatások formájában
tartottam és tartom ma is. Református vallású, gyakorló
keresztyén. Újra megnősült és egy lánya született, aki jelenleg férjnél van és egy gyermek édesanyja. Ők nem gyakorolják a vallást, kapcsolatunk szintén udvariassági látogatásokban merül ki. Nevelőapám ugyancsak elvált ember
volt, az előző házasságából származó két lányát édesanyjuk nevelte. Halála óta a lányaival semmilyen kapcsola-
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tunk nincs. Édesanyáméknak közös gyermekük nem
született. Tehát édestestvérem nincs, csak három féltestvérem.
Milyen nevelésben részesültél?
Születésemkor - anyai nagymamám kardoskodására római katolikusnak kereszteltek meg, azonban a családban nem gyakorolták a vallást. Nevelőapám jó értelemben vett baloldali nézeteket vallott, de a pártnak nem
volt tagja.
Iskoláid? Foglalkozásod?
A Szt. László-gimnáziumban végeztem, majd esti tagozaton a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán kaptam
üzemgazdászi képesítést. 1980 óta mint adóellenőr tevékenykedem. Jelenleg az APEH Fővárosi Igazgatóságán
ellenőrzési osztályvezetőként dolgozom.
És most beszélj az Évikével való találkozásról!
Évával a Főiskolán ismerkedtem meg. Kezdettől fogva szimpatikus volt, azonban azidő szerinti felfogásom
alapján "túl rendes". A katonaságtól történt leszerelésemet követően kezdtem közeledni hozzá komolyabb
szándékkal. Meglepett egyértelműsége, még inkább a
nézetei. Mivel különösebben nem kötődtem semmilyen
világnézethez, így érdeklődéssel fordultam a "téma" felé.
Sokat beszélgettünk, vitatkoztunk, míg végül nem maradt semmilyen ellenérvem. No, nem a katolikus vallással szemben, hanem az értelmes életvezetéssel, azaz a
szeretetközpontúsággal szemben.
Szóval Évike szelíden nemcsak a házasságba, hanem
a közösségbe is belevitt?
Miután 1-2 haveromon kívül más komoly baráti illetve ismeretségi köröm nem volt, nem esett nehezemre
megismerkedni Éva baráti-testvéri körével. Így csöppentem be a közösségükbe, amelynek jelenleg is a tagja
vagyok.
Nem riasztottak a Bokor-eszmények? Nem okoztak
csalódást a közösség tagjai?
A Bokor-eszmények kezdettől fogva vonzottak, gyorsan megláttam bennük azt a lehetőséget, amely a tiszta,
emberi élet lehetőségét kínálta. A közösségben pedig
igazán rendes, szimpatikus, sőt jópofa emberekre találtam, akik közül jelenleg többen is barátaim.
Innen már közösen válaszoltok. Érthető is, hisz Péter
is összefog benneteket.
1980-ban született Péter nevű gyermekünk, aki most
15 éves. Közgazdasági Szakközépiskolába felvételizett.
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Nincs gyermekközössége. Barátai nem a mi barátaink
gyermekei közül kerülnek ki.
És persze a harmadik kötelék, a közösség is összeköt.
Kinek a közösségébe tartoztok? Hányan vagytok? Mivel
foglalkoztok?
Az elmúlt 15 évben változatlanul a Kaszap István által
vezetett közösséghez tartoztunk. Az 1980-as 13 főhöz (6
házaspár + a vezető) képest jelenleg 9-en vagyunk, 4 fő a
régiek közül. Jelentős számban jöttek és mentek is el emberek. A távozások nagy viharokat nem kavartak. Voltak,
akik a Bokrot is elhagyták. Hosszú éveken keresztül a
KIO-t olvastuk, azt befejezve, a Bokron belül terjesztett
különféle kiadványokat beszéltük meg.
Tudom, van saját közösségetek, a híres-neves Röhiközi? Mi folyik ebben a vidám társaságban?
A Röhi-közi, jelenleg 13 fős és 7-8 éve áll fenn. A gyerekek gyorsan változó érdeklődési köre miatt az évek során igen sokféle, őket érdeklő témát próbáltunk megbeszélni. Nyaranta rendszeresen 1 hétre tábort szervezünk
nekik. A légkör mindig meglepően jó. A havi találkozások
mellett a közösség tagjai szinte rendszeresen szerveznek
maguknak programokat. Halászási nehézségeink nem voltak, mivel nem volna értelmes bővíteni a közösség létszámát.
Hogyan hatottak rátok a Bokor külső és belső feszültségei?
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Végül, vannak-e terveitek? Hogyan látjátok a Bokor
jövőjét?
A Bokron belüli és kívüli életünkben különösebb változtatást nem tervezünk. A Bokor életében eddig is
megvoltak azok az elvárásokká vált eszmények, amelyek
az azokat nem teljesítőkben rossz szájízt, az azokat teljesítőkben pedig esetleg utólag mártír szerepet hoztak
létre. Ilyen a sok gyermek: a sokgyerekes a társadalmi
változások következtében úgy érezheti, hogy túlvállalta
magát, és gyermekeit a társadalom peremére rekeszti.
Vagy itt van az adás: akik következetesen megvalósítják
ezt az eszményt, ma úgy érzik, hogy azért nem tudnak akár jó ügy érdekében - konkrét lépéseket tenni, mert
nincs rá elégséges anyagi fedezetük. A jövőben ilyen
veszéllyel fenyegethet az egyre erősödő élet- és vagyonközösség eszménye. Ennek további erősödése akár radikális törést is okozhat a Bokron belül.
Végül a Bokor jövőjét azért látjuk kicsit sötéten, mert
sokakban erős az a törekvés, hogy látványos dolgokat
produkálva hívják fel magukra illetve a Bokorra a figyelmet. Tekintettel arra, hogy látványos dolgot létrehozni csak jelentős anyagi, szellemi és időráfordítással
lehet, ezért óhatatlanul a Bokor-eszmények fognak sérülni. Azt érezzük, hogy keveseket tölt el örömmel, békességgel az a tény, hogy másképp élnek, mint a mai
magyar társadalom döntő része. Korábban szegények
akartunk lenni és ennek örültünk. Ma, amikor esetleg
szegénységbe sodródunk, méltatlankodunk, s ki akar ma
szegénnyé válni?
Anno 1995.

A Bokor külső és belső feszültségei különösebb hatást
nem gyakoroltak ránk. Ez annak is betudható, hogy meszsze voltunk olyan köröktől, akiket ez mélyebben is érintett.
Okozott-e feszültséget az adás, szolgálat, szelídség
hármas eszménye? Nem kísért-e az esetlegesen felkínálkozó lehetőség?
A hármas Bokor-eszmény jelenti számunkra ma is a lényeget, de ennek megvalósítása - természetesen - nem
konfliktusmentes. Úgy gondoljuk, hogy eddig eredményesen tudtuk rendezni a konfliktusokat. Nem zavart meg
bennünket a kínálkozó lehetőségek sokasága, sem anyagi,
sem közéleti, illetve "hatalmi" területen.
Milyen a viszonyotok a nagy egyházhoz?
Vasárnaponként templomba járunk. Petit megkereszteltettük, és volt elsőáldozó. Ilyen értelemben nem okoz
problémát a Jézus-hűség Egyház-hűség kérdése. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a kettő nem egy
és ugyanaz. Rosszabb gyakorlatnak tartjuk azokat az alternatíva-kereséseket, amelyeknek rendre az a vége, hogy
nem születik meg sem jó egyházi, sem igazi alternatív
gyakorlat.

DRYP

MIRŐL MI JUT AZ ESZEMBE
Ebben a szép, színes októberben
Kezdem azzal, hogy két lovat egy nyereg alatt még a
kaszkadőrök sem képesek megülni, amiből tudnom kellett volna, hogy nekem sem fog sikerülni egyszerre két
kertet művelni, ápolni, különösen, ha 30–35 km köztük a
távolság. Kopó kutya egyébként is régen udvarrá alakította a városit. A természet erejét azonban ő sem tudta
legyőzni. Hangulatos csalitok, bozótok alakultak ki a
szabadon – mondhatnám elvadultan – terjedő növényzetből, amit valójában egy gondozatlan kert képéből
formáltak meg a bokrok s a ki tudja honnan odaszármazott növények. Az egyik ilyen jövevény növény az alkörmös volt. Idén ugyan nem tudta beérlelni sötétvörös,
fényesen csillogó bogyófüzérét, mert október negyedikén egy alattomos fagyhullám még a leveleit is lefonynyasztotta. Akkor a szomszéd diófájának leveleibe is
belekapott a hideg, de ott a magasban inkább csak egyforma sárgára színezte lombozatát. Így aztán a délutáni
napsütésben még sokáig aranylevelekként ragyogtak a
magasban.
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Bezzeg az alkörmös gyűrötten kornyadozott a földszinten. Látványosan érzékenyebb növény lehet még a fagyjelző diónál is. Egyébként akkortájt mérték a mínusz 9,3
Celsius fokos új hidegrekordot a nógrádi Zabaron.
Az alkörmöst mára már invazív gyomként jegyzik a botanikusok, pedig nem is olyan régen még dísznövényként
ültették, sőt étel- esetenként bor színezésére is használták.
A Pallas Nagylexikonból nevének eredetét is megtudjuk:
„(alkermes, arab szó, al a névelője), festő-szőllő, berzsen,
vérfürt, Phytolacca Tourn.; növénynem a róla nevezett
családban. Füvek; ritkábban cserjék, s mind az Ó-, mind az
Új-Világ melegebb tartományaiban honosak.” Erre most
milyen jól illene a lassan már közhellyé csépelt szöveg; a
felmelegedés tette nálunk invazívvá – erőszakosan terjeszkedővé – ezt a melegkedvelő növényt s lám az első korai
fagy mennyire megártott neki.

Az említett lexikon szerint pedig már 1770-ben termesztették Bordeuxban, ahonnan elterjedt Európában és
ahol – idézet a lexikonból:„családjának egyetlen faja terem, de ez is bajosan honos, inkább a kultúrával terjedt el
valószínűleg Amerikából a régebbi időkben. Nő ÉszakAmerikában, Észak-Afrikában, Khinában és a Sandwich
szigeteken.” És nő már nálunk is. Mi több a városi kertünkben immár negyedik éve, hogy betelepedett. Amikor
először láttam, alig fél méteres volt és közel arasznyi tömött, sötétvörös, csillogó bogyókkal berakott dekoratív
termésével hívta fel a figyelmet magára. Napjainkra ugyan
már a mérgező növények listáján is szerepel, ezért hazánkban tilos az élelmiszer-ipari felhasználása. Valójában ezért
is hoztam szóba ezt a kertekből kivadult – nálunk éppen
bevadult – sok helyen dísznövényként is kedvelt félcserjét.
Merthogy számos helyen egyre kellemetlenebb gyomnövényként emlegetik, ugyanakkor a gyermekek szívesen
csipegetnék termését. És mindez éppen akkor jutott
eszembe, amikor a korai fagy után szüretelt dércsípte otelló és konkordia szőlőfürtöket szemeztük le a bogyózó darálóba. Az alig tíz liter sötétvörös, majdnem fekete szőlőlevet végül üvegekbe töltöttük és forró gőzben tartósítottuk. Ehhez pedig egyébként sem lett volna szükség semmilyen színező anyagra.
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Borián Tibor
Ötven éve hunyt el Sík Sándor,
az imádság költője
A temetésére várakozó gyászolók rózsafüzért imádkoztak ravatala körül 1963.október 4-én, Assziszi Szent
Ferenc napján. Tudták ugyanis, hogy akitől búcsúznak
az nem csupán jeles papköltő, országos hírű professzor,
irodalomtudós, hanem Szent Ferenc-i lelkületű szerzetes
is, aki az imádság ihletett szavú mestere, nemzedékek
imádságos anyanyelvének tanítója is. Hiszen imakönyveket szerkesztett az ifjúság és a felnőttek számára, lefordította a zsoltárokat, az ősi egyházi himnuszokat,
konferenciabeszédeiben pedig bevezette hallgatóit a
legfontosabb imádságok belső világába. Részt vállalt a
„Szent vagy, Uram!” magyar katolikus népénektár szövegeinek gondozásából, sőt 46 éneknek maga írta a szövegét. Ezek közül számos a magyar katolikus énekanyag
kedvelt, állandó elemévé vált (így pl. Jézus, világ Megváltója, Dicsőség, szent áldás, Édes Jézus, Neked élek,
Téged, Isten, dicsérünk, stb.).
***

A „Dicsőség! Békesség!” 1940-ben megjelent imádságoskönyve bevezető szövegében írja: „Ember vagyok,
tehát imádkozom… Az imádság lelkem anyanyelve. Milyen jó, hogy az Isten érti ezt az anyanyelvet. Érti és felel
is rá ugyanezen a nyelven. Megfoghatatlan, megbecsülhetetlen titok: Isten embermódra érintkezik az emberrel… Az imádság a lélek érintkezése Istennel. Ehhez
tulajdonképpen nincs szükség szavakra. Az imádság
legtökéletesebb, legigazibb neme az elmélkedés: amikor
a lélek szó nélkül, elsősorban értelmével, de érzelmeivel
és akaratával is Istennel foglalkozik…”
Ezekből a gondolatokból megsejthetjük Sík Sándor
személyiségének, vallásos lírájának és sokrétű pedagógiai, művészi tevékenységének a titkát.
***

A piarista rend váci és budapesti gimnáziumában tanított 1929-ig, amikor kinevezték a szegedi egyetemre a
kortárs magyar irodalom professzorának. Itt 15 éven
keresztül nevelte a tanárjelölteket a magyar költészet és
műveltség ápolására, megbecsülésére, igaz emberségre.
(JEL, 2013. jnius)
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Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Békés Új Esztendőt kívánva szeretnénk megosztani barátainkkal a Karácsony igaz történeté-t, melyet Czegei Wass Albert írt 1969 Karácsonyára, és
amit felesége, Elizabeth olvasott fel családi körben, miután elénekelték a nagyon szeretett karácsonyi énekeket és körülülték a
csillogó karácsonyfát.
Czegei Wass Albert, Elizabeth és a család

WASS ALBERT

KARÁCSONY IGAZ TÖRTÉNETE
Most, hogy elcsendesült körülöttünk a világ és ragyog a
betlehemi csillag, hadd mondom el nektek az én történetemet. A nagy titok történetét. Lehet, hogy utoljára vagyunk így együtt a karácsonyi csillag alatt. Ezért hát nagyon is ideje, hogy továbbadjam nektek ezt a históriát. A
karácsony igaz történetét.
Nem a Mikulás és a vörösorrú rénszarvas agyoncsépelt
meséjét akarom elmondani. Még csak nem is a pásztorokról és a kisded Jézusról szólót. Ennek a történetnek a kezdete mindezeknél messzebbre nyúlik vissza. Visszanyúlik
abba a korba, amikor Isten megteremtette a világot, és
látta, hogy „nagyon jó minden, amit alkotott”.
Isten megformálta az embert, belehelyezte őt ebbe a jó
világba, és mindeneket az ő gondjaira bízott. És az ember
boldog volt. Szíve csordultig megtelt örömmel, mert szerette a világot, amit Isten teremtett.
Aztán valami történt.
A Biblia szerint az Éden kertjében elbújva volt valahol
egy kígyó. És volt egy bizonyos tiltott gyümölcs is, amely
nemcsak a jónak, de a gonosznak tudását is őrizte.
Az embernek, aki ezt a sok ezer éves múltba tűnő bibliai történetet leírta, lehetett valami fogalma a történtekről,
csakhogy szavakkal nem tudta jól kifejezni, ezért allegória
segítségével írta le. Az ember mindig allegóriát használ,
mikor képtelen valamit rendesen megfogalmazni. A jelképes ábrázolás pedig gyakran félrevezető tud lenni.
Egy biztos: beszélő kígyó nem volt, mivel Isten nem teremtett ilyesmit. És nem volt semmiféle titokzatos alma
sem, melyben elrejtezhetett a gonosznak tudása, mivelhogy Isten nem teremtett gonoszt.
Valójában az történt, hogy az embernek voltak bizonyos elgondolásai önmagáról, melyek távol álltak Istentől
és távol álltak a számára teremtett világtól. Ezek az elképzelések aztán rendre kiterebélyesedtek benne, s ezekből, az
ő bensőjében, épített magának egy különálló és láthatatlan
világot. Álmok és ábrándok világát. Egy világot, amely
már kezdett hihetőbb lenni számára, mint az a másik, melyet Isten teremtett. Hogy haragvó angyal űzte ki lángpallosával az embert a Paradicsomkertből, az csak mese volt,
amit lelki szükségből, a maga igazolására talált ki. Az
ember saját akaratából került ki onnan. Ha az allegóriák
útját akarjuk járni, azt mondhatjuk: Isten világából az első
emberi találmány, egy sokfokú létra segítségével került ki,
melyet a maga világában együtt kalapált össze embertársa-
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ival, álmokból és ábrándokból. Kikerült hát a hajdani
Édenből, és a visszavezető utat azóta sem képes megtalálni.
Káin és Ábel álmodta a föld színére az első versengést, és ez a verseny irigységet, gyűlölködést és gyilkosságot szült. És attól az időtől fogva az ember nem tudta
jónak és szépnek látni a világot. Gonosznak és veszélyesnek látta. És minél inkább elhitte, hogy gonosz és
veszélyes, annál veszélyesebb és gonoszabb lett körülötte a világ. Azután, az idő múltával, már képtelen volt
meglátni Isten alkotását. Csak a maga világát látta,
amely telve volt gyűlölettel és szenvedéssel, igazságtalansággal, betegséggel és mindannak a hiányával, amire
pedig oly nagyon vágyott. Reménytelennek tűnő lelkiállapotában fegyvereket talált fel, amelyek egyre hatékonyabban tudtak ölni. Betegségeket, melyek meg tudták
hosszabbítani a szenvedést. Oltalmazó pajzsokat talált ki
a maga kiagyalta fegyverek ellenében és gyógyszereket a
maga előidézte betegségek kezelésére, és az ember ezt a
gonosz tudást továbbadta, nemzedékről nemzedékre.
Minden nemzedék hozzátett valamit ehhez a „tudományhoz”, mígnem abból a gonosznak olyan hatalmas
és olyan bonyolult birodalma alakult ki – körbezárva az
emberiséget minden irányból – , hogy a nagyon is létező
Isten már nem látszott többnek, mint álomnak, távoli és
valószínűtlen álomnak.
Csak valahol az ember lelkének legmélyén volt még
egy gyönge kis pislákoló fény. Mint távoli emléke valami tisztának, valami magasztosnak, valami szépnek.
Valami szomorú vágyódás az elvesztett Éden után, tétova reménye a rég elfeledett, meleg és tiszta fény visszatértének. A fénynek, amelyben úgy láthatná a dolgokat,
amilyenek azok valójában, és nem kéne tapogatózva
keresgéljen a sötét homályában, hogy megragadjon valamit, ami nem is létezik.
Itt és amott, jéghideg téli éjszakákon nehány ember
fáklyákat gyújtott és a csillagvilágos szabad ég alatt
fenyőfákhoz kötözte azokat, figyelve a feltörő lángokat.
És azokból a lángokból ábránd született, új vágyálom.
Kevéske remény volt rá, hogy ez az álom valósággá
váljon, mégis sokat jelentett, csak rágondolni is. Az emberek kezdték ezt az álmot megünnepelni. A sötétségen
aratott^ győzelem vágyálmát. A meleg felülkerekedését
a hideg fölött. A tavasz diadalát a tél fölött. És nemcsak
a természet önmagán vett győzelmét, hanem az ember
diadalát is, amit a maga szívén belül vívott ki, abban a
kegyetlen és sötét világban, amit maga-magának fölépített. Ez volt valójában karácsony kibimbózása.
Isten könyörületet érzett az ember iránt, aki elveszett
a maga gyűlöletre és rútságra épített világában és képtelen volt visszatalálni abba a világba, amit Ő teremtett
számára. Isten azért elhatározta, hogy küld az embernek
valami nyomravezető jelet. Olyan üzenetet, amit megérthet. Jelet, amit követhet. Jelzést, ami visszavezetheti
őt a jóság és szépség világába.
Az üzenetet Jézus hozta el, vagyis a Messiás, vagy
amilyen emberi néven csak nevezni akarod Isten hírnö-
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két, akit küldött az embereknek, ember képében. Innentől
fogva már ismerheted jól a történetet. A kisded Jézus megérkezését a földre Isten új gondolatának fényes csillaga
hirdette meg, és a Gondviselés angyalai, akik eljöttek a
csöndes pusztába az egyszerű pásztorokhoz.
Hogy miért éppen a pásztorokhoz jött az üzenet? Mert
ők a természet ölén éltek, Isten teremtett világában. A
pusztában, ahol több idejük volt gondolkodni, mint azoknak, akiket városok kőfalai közé zárva lefoglalt a maguk
alakította földi élet sok hiábavaló küzdelme.
„NAGY ÖRÖM JÓ HÍRÉT HOZZUK NÉKTEK! —
mondták Isten angyalai a pásztoroknak. A pásztorok pedig
fölnéztek az égre, látták odafönn ragyogni az új csillagot
és megérezték az üzenet jelentését. Tudták, hogy azon az
éjszakán fölöttébb nagy valaki született. Valaki, akinek
küldetése a világ megmentése kell legyen. A pásztorok,
izgatottságukban és örömükben, megjövendölt Üdvözítőjüknek a legpompásabb nevet adták, ami csak szegényes
szókincsükből futotta: „ÚJSZÜLÖTT KIRÁLY”-nak nevezték Őt.
Nehányan, bölcsek, ugyancsak fölismerték a csillagot
és beszámoltak róla uralkodójuknak. Elmagyarázták, hogy
a különös csillag megjelenése jel, amely valakinek a születését jelzi. Valakiét, aki minden eddigi uralkodónál nagyobb lesz a földön. Nevet is adtak az ismeretlennek a
maguk tudása szerint, mondván: Ő lesz a „KIRÁLYOK
KIRÁLYA”.
A karácsonyi történet további részleteit mindenki ismeri. A pásztorok követték a csillagot és megtalálták a kisded
Jézust egy jászolban. Megcsodálták Őt. A történetnek erre
a részére vonatkozólag írásos bizonyítékaink vannak.
Nincs viszont bizonyítékunk sem a három királyok és a
bölcsek megjelenésére, sem az ajándékokra, amiket feltehetően hoztak. Úgy tűnik, hogy ezekkel a részletekkel
később kerekítette ki a történetet rajongó emberek túlfűtött
képzelete. Az egyetlen uralkodói tett, amiről tényleges
bizonyítékunk van, a zsidók királyáé, aki akkoriban a Római Birodalom vazallusa volt, és aki megparancsolta, hogy
az ország minden újszülött kisdedét meg kell ölni. Ebből is
világosan kitűnik, hogy bár szóbeszéd tárgya volt uralkodó
politikai körökben, valójában senki sem tudta a helyet,
ahol a KIRÁLYOK KIRÁLYA megszületett. Senki emberfia, kivéve a pásztorokat.
József és Mária elmenekültek Egyiptomba és nyolc
évig éltek ott száműzetésben. Majd, amikor visszatértek a
szülőföldjükre, félrevonult zárkózottságban élték az életüket, kerülve, hogy a világ figyelmét kicsit is magukra vonják. A karácsonyi üzenet emléke azonban még akkor is
tovább élt. Az emberek még mindig suttogtak az Üdvözítőről, aki azon az éjszakán megszületett nékik, és aki egy
napon majd megszabadítja őket elnyomóiktól. Vágyaikban
úgy jelent meg ez az új Üdvözítő, mint egy új Sámson,
vagy egy új Dávid, ki a rendíthetetlen harcos erejével és
rátermettségével jön majd, és kiverve az ellenséget felszabadítja az országot a római iga alól. Később aztán, mikor
Jézust szemtől szembe láthatták és megtudták, hogy Ő
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azért jött, hogy békességet hozzon a földre, nem pedig
háborúságot, tanácstalanok és csalódottak voltak.
A tömegek nem akarták Őt azzal az Üdvözítővel azonosítani, akiről a próféták beszéltek. Azok, akik látták Őt
beteget gyógyítani, varázslónak mondták, azok pedig,
akik hallották szólni, Keresztelő Jánosnak vagy valami
hajdani prófétának gondolták. Csak igen-igen kevesek
voltak, akik felismerték benne azt, aki Ő valójában volt.
Az egyházi vezetők szembefordultak vele, mert az Ő
tanításai ellentmondásban voltak vallásuk elfogadott
tantételeivel. A társadalom politikai vezetői ellene fordultak, mert Ő elvetette a lázadás kirobbantásának gondolatát. Végül megölték, mert Ő nem az volt, akit vártak.
Megölték Jézust, az embert, testében, de a Megváltót,
az isteni üzenetet, melyet Jézus hozott, mégsem tudták
megölni. Itt maradt az üzenet, bár csak nagyon kevesen
értették meg és kevesek tudtak róla. Ezeket a keveseket
hívták apostoloknak és tanítványoknak, akik szétszéledtek a világban és kezdték magyarázni az örömhírt a népeknek, mindnek a maga nyelvén. De csak az egyszerű
emberek értették meg, a tanulatlan, természettel együtt
élő emberek. A többiek, akik városokban laktak és álbölcsességek elméleteihez kötötték magukat, az üzenetben próbáltak olyan bonyolult valamit találni, ami egyszerűen nem volt benne.
Az új vallás, amely Jézus élete és tanításai nyomán
felépült, a kereszténység nevet kapta, és követői a szegények és elnyomottak voltak. Ez szította föl Rómában a
zendülést, mely a birodalom összeomlásához vezetett.
Ez szolgált alapul új birodalmak építéséhez. Ahogy az
idő múlt, tanult emberek, akik a tanítást mégsem értették
egészen, Jézus emlékezete nyomán felállítottak egy teljes, új tantétel-gyűjteményt. Az évszázadok során ezer és
ezer embert sanyargattak, kínoztak és öltek meg Jézus
nevében, úgymond „a kereszténység javára”. A Jézus
nevével alapított új egyház nem értette meg az örömhírt
sem. Az ember túlságosan mélyre süllyedt a maga téveszméinek tengerében, és ezek a téveszmék idővel a
világot egyre-egyre rútabbá tették. A zavaros eszméken
kitenyészett a gyűlölet, és a gyűlölettől elburjánzott a
csúfság. Ezek a téveszmék egyre több betegséget, egyre
több nyomort, egyre több bűnt eredményeztek. A bűn,
nyomorúság és betegség pedig a föld arcát megint tovább csúfította. Az emberiség ördögi körbe keveredett.
Alulról, az összezavart, emberalkotta elméletek mélyéből csak nagy néha ragyogott föl egy gyönge kis fénysugár a világosságból, mit Jézus hozott el közénk, hogy
meglelhessük a visszavezető utat Isten igazi világába.
Ezek a feltünedező, egymástól távoli kicsi fények aztán,
ha halványan is, de mégiscsak kirajzolták az
embercsinálta sötétségen átvezető ösvényt.
„SZERESD FELEBARÁTODAT S MÉG AKI ÁTKOZ, AZT IS ÁLDJAD!”
Csak kicsike fénysugár ez. Alig elegendő, hogy az
emberiséget előbbre mozdítsa kétezer éven át, bár
nehány hüvelyknyit. Isten valódi üzenete eltemetődött
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sötét és bonyolult elméletek, üres formaságok alá, az álműveltség kitaposott útja alá.
És bár az üzenet igen egyszerű, talán legtöbbünknek
túlságosan is könnyen érthető, mivel elménket hozzászoktattuk, hogy csak bonyolult feladatokkal foglalkozzon, az
üzenetet általában a gyermekek értik meg, amíg csak
gyermekek maradnak. Mint ahogy, lelkük mélyén, gyermekek voltak a pásztorok is.
Isten világa csodálatos, és csodálatos az ember is. Ez
minden, amiről az üzenet szól. Vedd le a színezett szemüveget, azt a hamis szemüveget, melyet az úgynevezett
műveltség rakott a szemed elé. A félelmek, kétségek, téves
hiedelmek, tanok és szokások színezte szemüveget. Vedd
csak le, és mindjárt eléd tárul a világ, ahogy azt Isten megteremtette. Amilyen az valójában.
Hányd le öntudatodról az ember-képzelte tudás ábrándját, a betegségek találmányát, a szenvedés és gyűlölködés
csinálmányát. Isten soha nem teremtett ilyeneket. Ezek
csak az ember magalkotta világában fordulnak elő, ami
nem az igazi világ. Ez csak a színezett szemüveg világa.
Ám a karácsonyi üzenet legnagyobb titka ezeknél mélyebben rejtezik. A lét alapvető törvényében. A szeretet
törvényében.
Mint ahogy a természet világában minden, amit látunk
vagy tapintunk nem egyéb, mint a ható erő különféle formája, azonképpen a lélek világában az egyetlen létező
elem a szeretet.
A világot szeretet hozta létre, szeretettel és a szeretet
kedvéért. Így hát a szeretet az egyetlen indíték, az egyedüli
erő, ami képes előbbre vinni a világot. Mondhatnánk, a
szeretet hiánya olyan, mintha fény nélkül járnánk a köd
homályában, melyben elvész az ösvény, mely démoni
árnyakat sejtet és ami a semmibe visz.
Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyertyáit meggyújtsuk, az csak az lehet, hogy emlékeztessük magunkat a
szeretet fontosságára az emberi létben. A szeretetre, ami
ragyogó fényként munkál a bennünket körülvevő sötétben,
ahol ez a mi világunk telve van az ember kitalálta rémek
ijesztő árnyaival, melyek a gyűlölködés és a szenvedés
egyazon tengelye körül forognak. Ezek a karácsonyi fények kell emlékeztessenek bennünket, legalább egyszer az
évben, hogy nincs más kiút ebből a végzetes örvényből,
mint a szeretet.
Ez a család, kedveseim, kicsi homokszem csak a világban. De ha ti fel tudjátok fogni a karácsonyi örömhír valódi jelentését, és annak tanítását a magatok kis bűvkörében
mind elkezditek működtetni, úgy ez a kicsi homokszem
ragyogni fog, mint gyertya a sötétben, és segít majd másokat, hogy ők is megleljék a maguk útját.
A világ szép és jó. Csillagok, virágok, fák, kék egek és
esős éjszakák, a mosoly embertársunk arcán, a gondolat,
mi örömöt és boldogságot fogan – mindez így együtt a
világ. Mikor az útját járjátok, emlékezzetek rá: nincs
semmi egyéb körülöttetek, mint Isten, meg amit belőle
visszatükröztök. Ha olykor-olykor úgy érzitek, hogy sötét
árnyak vesznek körül, jusson eszetekbe, hogy csak a magatok árnyékát látjátok, és a sötétség abban nem egyéb,
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mint a fény hiánya. Munkálkodjatok ezeken a magatokban rejlő sötét foltokon, és akkor megszabadultok a gonoszság, a betegség, a szomorúság árnyától, és minden
egyébtől, ami megrémíthet. Legyen menedéktek a szeretet, és jobb lesz a világ, amelyben éltek.
Ez, szeretett gyermekeim és unokáim, az én nektek írt
karácsonyi történetem. Emlékezzetek rá, ha majd az
éjszaka sötétje rátok szakad. Mikor majd úgy látjátok,
hogy a világ elmerül a ködben, és én többé már nem
leszek itt, hogy kinyújtsam felétek a kezem. Veletek
leszek mindig ennek a karácsonynak az emlékezetében.
(Wass Albert 1969 karácsonyára külön kis füzetben megjelentetett angol nyelvű írása, a „the True Story of Christmas”
első ízben olvasható magyarul. Fordította: Simó József)

Az Istenbe merülő hívő lélek hálaadását kevesen fogalmazták meg teljesebben és hitelesebben, mint Sík
Sándor „Te Deum” (1949) című imádságos versében,
amelyet a jeles zeneszerző, Kodály Zoltán, csodálatos
kórusműként komponált meg ajándékul aranymiséjére
(1961):
Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért…
Hogy sohasem féltem a szeretettől,
és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen…
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután is és azután is
akarom énekelni: úgy legyen!. –
hála legyen, Uram!
hála legyen!

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

Áldott, békés Karácsonyt
és Isten Országának építésében
sikeres Újesztendőt kíván
a Koinónia szerkesztősége
minden kedves Olvasójának!

