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BULÁNYI GYÖGY 

BOKORHIMNUSZUNK 
 
Andikánk, a Bokor Nagyasszonya, 1972 nyarán 

írhatta a Bokor-himnuszt. A Bokor ’72 nyarán, 
káptalanfüredi közös nyaralásán – úgy emlékszem – már 
énekeltük. Mintha ’72 szeptemberében vittem volna el ıt 
vonaton Debrecenbe, hogy befeküdjön az ottani 
klinikára. A klinikát körülvevı erdı egyik padján ültünk 
egymás mellett, és adtam fel neki a nagybetegek 
szentségét. A ’72. év Karácsonyi Ajándékának elsı 
kötetének, a Puer natus címlapjának hátsó oldalán ott 
van Margit testvérünk szép kézírásával-kottájával a 
himnusz elsı strófája. 

A himnuszunknak három strófája van. Ha ma 
készülne himnuszunk, annak is három strófája volna? A 
himnusz megszületésében kétségtelen szerepe volt a ’71 
nyári halásztelki három kötelékes lelkigyakorlatnak 
(Melléktermékek 159-179 o.). De talán még valami 
másnak is. Andit a ’70-es évek elején hagyta el férje, és 
abban az évben, melyet Andi kórházakban töltött, a 14 
éves Jutka volt, aki gondot viselt a két fıre zsugorodott 
családban. 

A következı két évtized volt a Bokor második 
virágkora, s e virágzásnak egyik oka vagy 
megnyilvánulása volt, hogy mindannyian dolgunknak 
éreztük a lelki vezetıt választást. Az utolsó két 
évtizedünkben pedig tapasztalhattuk, hogy ez a 
lelkivezetés – a második kötelék –  válságba került. 
Egyre többünk életébıl kimaradt a lelki vezetıhöz járás, 
a lelkivezetés. Szóvá is tettük, de nem éledt fel tıle a 
gyakorlat. 

 Csak a napokban kezdtem gondolkodni az okáról. 
Leírom, amit gondolok – nagyon várva, hogy akik 
olvassák, hozzászóljanak. Az elsı kötelék léte és elsı 
helye ma is megkérdıjelezhetetlen számomra. 
Mindenekelıtti az életünkben a lelkiismeret. Az, hogy 

harmóniában legyek azzal a lelkiismerettel, amelyen 
keresztül Isten hangját hallom. Semmi sem pótolhatja. De 
hogy a második helyen a lelkivezetım állhatna, azt ma már 
megkérdıjelezem. Meg, mert a teremtés rendje szerint 
valamikor elhagyom apámat-anyámat, és férjemhez-
feleségemhez ragaszkodom, akivel valaminı módon egy em-
berré válok. S lehetetlennek gondolom, hogy az emberek 
közül bárki is közelebb állhasson hozzám, mint a férjem-
feleségem. Vele naponként gyertyát gyújthatok, 
imádkozhatok, és imádságom ıszinteségének foka 
megközelítheti (el is érheti?) azt, amit Istennek ki sem 
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mondok, csak gondolok. A rossz házasságban élı nık 
szokták szemetesládának használni gyóntatójukat, akinél 
szabadon elpanaszolhatják, mit el kell elszenvedniük 
férjüktıl. (A férfiak inkább a haveroknak panaszolják el 
feleségük vétkeit.) A Bokorban természetes lett, hogy férj  
és feleség közös lelkivezetıt választanak, s egymás füle 
hallatára gyónják meg vétkeiket. Egy szóval: azt 
gondolom, hogy a második kötelékünket a 
házastársunknak kell jelentenie: a férj-feleség 
viszonynak meg kell közelítenie istenviszonyomnak 
mélységét, feltétlenségét. 

Nem tudom, hogy a Bokor lelkivezetés-gyakorlata 
elsorvadásának egyik okát nem ebben kell keresni. Ezért 
a 111 Napló végén a kísérlet… 

Megkötöm magamat Isten kötelével, / megtöltöm 
szívemet Ország igéjével,szabadságom, Uram, Néked 
visszaadom, / csak a szeretetre formáld át tudatom!  

Megkötöm magamat társam két karjával, / Segítıül 
adtad minden nyavalyámban Isten óvjon tıle:  egyedül 
maradjak. / Vezessük el egymást, kettınk kezét tartsad! 

Magunkat megkötnünk, Apánk gyengék vagyunk, / 
Segítı kéz nélkül nehéz járni utunk. Idısebb Testvérünk, 
erısíts hitünkben, / Utunkon maradjunk, segíts ebben 
minket. 

 Megkötöm magamat baráti kötéllel, / testvéri 
közösség tartó erejével.Testvér, ha eloldnám hármas 
kötelékem, / szembesíts magammal, légy felelıs értem! 

 

LEVELESLÁDA 
 

ALMÁSSY MÁRIA 
 

Kedves Gyurka bácsi! Miért fáj nekem, hogy a férfiak 
idırıl idıre szépségkirálynıt választanak? Mert nem 
engem választanak? Megengedem… Bár úgy gondolom, 
egy ember értékét nem csak a szépsége adja – még 
akkor is így van ez, ha az illetı nınemő. Mégis rossz 
érzésem van, ha valakit a szépsége okán koronázunk 
meg. Ha alaposan végiggondolom, ennek bizony több 
oka is van. Vegyük sorra! 

1. A szépség ajándék – a sorstól, Istentıl, szüleinktıl –
, semmiképpen nem dolgozott meg érte az, aki birtokolja. 
Igaz ugyan, hogy nagyjából harminc éves korunk után 
felelısek vagyunk az arcunkért, tehát valamiképpen a 
szépségünk mértékéért is, de a fı vonásokat, ha úgy 
tetszik a kontúrokat igen kevéssé bírjuk befolyásolni. 
Igaz ez az arcunkra és az alakunkra egyaránt. Manapság 
divatos fogyókúrázni, zsírleszivatni, plasztikáztatni, de 
mindezek csak igen rövid ideig, jó esetben is néhány 
évig hoznak eredményt. (Amellett, hogy nagyon drágák, 
és roppant veszélyesek…) Miért kellene tehát 
elismeréssel díjazni azt, amiért a díjazott nem tett sem-
milyen erıfeszítést…? 

2. Aztán meg a szépség igen-igen szubjektív, s bár 
vannak általánosan elfogadott ismérvei. Például azt az 
arcot tartjuk szépnek, amely szimmetrikus, a nıi alakot 
akkor tartjuk szépnek, ha a keblek jól fejlettek, a derék 
keskeny, a csípı pedig nagyjából olyan széles, mint a 
váll, a lábak hosszúak és izmosak, és mindezek együttes 
megléte fokozza a hatást, stb. Mégis vigasztaló a tudat, 
hogy majdnem minden hölgy ifjúkorában megtetszik 
legalább egy úrnak, tehát neki – szép. Ez az elıbb 
részletezett szépség – könnyő rájönni – a 
termékenységet szolgálja: a telt keblek a szoptatást, a 
széles csípı a többszöri könnyő utódvárást és szülést, 

az izmos lábak az utód, és az élet védelmében történı futás 
képességét. Ezt a mélyen bennünk levı és sokszor nem-
felismert vezérfonalat – s ezért ennyire szubjektív a szépség 
megítélése – komolyan befolyásolja a korszellem: 
módosulhat az általánosan elfogadott szépségideál. A 
középkorban, éhínségek idején a telt idomúak hódítottak: ık 
a kevés tápanyagot is jól hasznosították, több esélyük volt a 
túlélésre. Ma a barbi-baba típusú hölgyek „aratnak” (= ma-
gas, vékony testalkat, hosszú, vékony karok, keskeny vállak, 
átlagos, vagy annál kisebb keblek, keskeny csípı, hosszú-
hosszú lábak tősarkúban). Az ilyen testalkatú „hölgynek” nem 
célja a gyermeke problémamentes, gyakori kihordása, tartós 
szoptatása, sokkal inkább a kiemelkedés az átlagból… 
Szerencsére a trend – 17 éves lányom szerint – fordulóban 
van: legalább a dús keblek, és a kissé szélesebb csípı kezd 
elfogadottabb lenni. Bár az is lehet, hogy ez az ízlés csak az 
ı – valljuk be: szőrt, tehát véleményem szerint az átlagnál 
egészségesebb szemlélető – ismeretségi körének sajátja. 
Tehát: ezt a szubjektivitást nem lehet kizárni, következés-
képp mindig lesznek olyanok, akik egyáltalán nem értenek 
egyet a szépségkirálynı választás eredményével. Sokan. És 
épp ez a jó, mert így mindenkinek van esélye párra találni…  

3. Aztán meg: mit kezdjünk, hogyan „rangsoroljuk” a belsı 
szépséget, ami – állítólag – átsüt az arcon…? Ez hogy 
jelenhet meg egy szépségkirálynı választáson? A világ 
ilyetén vállalkozásai beszéltetik a jelölteket. De erre külön 
iparág létesült: kreáljunk szépségkirálynıt! Innen a szállóige: 
„Mi egy szépségkirálynı legfıbb vágya? A világbéke!” 
Különösen átszellemült emberek ugyan még a hetven éves 
Teréz anyát is szépnek találják (bár az átszellemültségemrıl 
nem vagyok meggyızıdve, de még én is), mégsem ez az a 
fajta szépség, ami elıször beugrik, ha szépségkirálynırıl 
beszélünk. Tehát szerintem lehetetlen vállalkozás bármilyen 
típusú versennyel kideríteni a belsı szépséget – e nélkül 
pedig a külsı szépség mit sem ér!!! 

4. Végül: nem szeretem a sorba állítást. Mindig van egy 
elsı – ez a kisebbik baj –, és törvényszerően van egy utolsó. 
Én mindig az utolsó fájdalmával éreztem együtt, és nem tud-
tam emiatt felhıtlenül örülni az elsı örömének… Tartsanak 
csak tehát a férfiak folyamatosan akár szépségkirálynı 
választást, de lehetıleg: egyszemélyeset… Így ık 
eldönthetik, hogy nekik személy szerint ki a legszebb – és ezt 
vagy elmondják, vagy nem – nekünk meg nem kell sorba áll-
nunk  
 
A SZERZİ VÁLASZA 
 

Kedves Mara! Azt hiszem, hogy mindez igaz, amit írtál. 
Mégis azt hiszem, hogy Isten a legszebb. İ az abszolút 
szép. És még azt is gondolom, hogy a négy legfıbb érték: az 
igaz, a jó, a szép és a szent (KIO 71. numerus), s hogy ezek 
az értékek mind – átjárják egymást. Nem azt az igazat 
keresem az emberben, amirıl nem mondható el a másik 
három érték is. Nem azt a jót keresem, amirıl nem mondható 
el a másik három érték is. Nem azt a szépet keresem, amirıl 
nem mondható el a másik három érték is. Nem azt a szentet 
keresem, amirıl nem mondható el a másik három érték is. 

Lehet, hogy bolond ötlet részemrıl a felhívás, meg mél-
tatlan is a Bokorhoz. Amikor megmutattam Neked a dolgoza-
tom, azt mondtad, hogy ez legfeljebb a Naplóban közölhetı. 
Ennek ellenére kíváncsi voltam, hogy mit szól hozzá a 
Koinónia szerkesztıbizottsága, s beadtam két más dolgoza-
tommal együtt a választandók közé. A szerkesztıség komoly 
urai mind mégis a három dolgozatból ennek szavaztak 
elsıséget. Magam is csodálkoztam. 
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Nem tudom mióta, de elkezdtük valamikor a Bokorban, 
hogy valakiknek Bokor-nagydíjat (elismerı oklevelet) 
adományoz – javaslatainkra – a KV.  Kaptak már ilyent 
nık is, férfiak is. Mi indított erre minket? Az, ami az 
egyházat indítja a boldoggá és szentté avatásra. Nem 
akarja az egyház, hogy elfeledjük bizonyos, kiemelkedı 
teljesítményő tagjait… az egyház eszményei alapján ki-
emelkedıket. Csak posztumusz avat szentté az egyház. 
Mi meg csak élı tagjainknak ajándékoztunk eddig 
elismerı oklevelet. Az elismerés nagyon is jézusi dolog. 
Egyszer még egy írástudó is kapott Jézustól ilyet: Nem 
vagy messze az Isten Országától (Mk 12,34).  

Szabad az egyháztól is tanulni jézusi dolgokat. Adhat-
nánk Bokor-nagydíjat mi is posztumusan is. Mindjárt 
teszek erre ajánlatot. Javaslom Bokor-nagydíjra: Sándor 
Pistát (+1953), Czakó Imrét (+1972), Péch Lillát (+1984), 
Benyhéné, Bolarits Andreát (+1993), Halász Endrét 
(+2001). Nem emlékezem, hogy 2001-ben a második 
Bokor-nagytáborban, Verıcén Éva nénit csak 
köszöntöttük-e 90. születésnapja alkalmából, vagy 
Bokor-nagydíjat is kapott. Ha nem kapott volna, akkor 
természetesen ıt is javaslom – posztumus. Eddigi 
kitőntetéseink ellen tudtommal senki sem emelt szót. Ez 
az elismerés amolyan szentté avatás-féle – Bokor-
módra. Könnyen lehet, hogy e szentté-avatásunkban 
nagyon is benne van/volt, hogy az értékek átjárják 
egymást. Ha végigmennék egyenként Bokor-
nagydíjasainkon, ill. jelöltjeimen az derülne ki, hogy 
mindegyikük igaz ember volt. Egyik sem volt képmutató, 
mindegyik adta önmagát olyannak, amilyen volt. Az is 
kiderülne, hogy mindegyikük használható volt a Bokor 
számára, mégpedig kiemelkedı mértékben. A Bokor 
szent-fogalmától elválaszthatatlannak érzem ezt a másik 
két értéket. 

Ami a negyedik értéket illeti, a szépséget – abban a 
férfiak megítélésében illetéktelennek érzem magamat. 
Ha mint nı, nemcsak Teréz anya képét ismernéd, hanem 
a díjazott ill. javasolt nıknek képeit, nyilatkozhatnál arról, 
hogy az ı arcukat is szépnek látnád-e. Mint férfi, én csak 
a szóban forgó nıtestvéreimrıl érzem illetékesnek 
magamat nyilatkozni, s annyit elárulhatok, hogy 
egyiküket bizony megválasztottam volna 
szépségkirálynınek, ha lett volna ilyen akkor a 
Bokorban. Posztumus szépségkirálynı-választásra nem 
teszek javaslatot. 
 

LEVELESLÁDA 
 
DEMECZKY JENİ   

TISZTELT SZERKESZTİSÉG!  
 

A Koinónia 2008 áprilisában folytatásokban közölni 
kezdte Badinyi Jós Ferenc "Ami nem az értelem szerint 
való, az rút'" címő, 1978-as válaszcikkét Bartha Antal 
azonos címő írására, amely a Történelmi szemlében 
jelent meg. Az idıközben eltelt harminc év során 
nemhogy csillapodott volna, de még jobban föllángolt a 
vita a magyar nép és nyelv eredetérıl, a finnugor 
nyelvrokonságról, és a versengı elméletekrıl. Kitérıként 
itt említem meg, hogy érdemes határozottan szétválasz-
tani a nyelvi és a genetikai rokonságot. A történeti 
összehasonlító nyelvészet korai szakaszában (a 18.-19. 
század fordulóján) a nép és a nyelv egységének 
gondolata még természetes elıfeltevés volt, amelynek 

sajnálatos következményei (árja és nem árja nyelvek és 
népek megkülönböztetése és azonosítása) csak a 20. 
században értek be, annak ellenére, hogy akkor már világos 
volt, a kettı nem szükségszerően jár együtt: például a lappok 
nyelvcserével jutottak finnugor nyelvükhöz, genetikailag 
eszkimók; a bolgárok pedig már csak nevükben ırzik Volga-
menti török népnevüket, miután átvették szláv szomszédaik 
nyelvét és írását. 

A magyar és az egyetemes ıstörténet kérdéseihez nem 
tudok hozzászólni, csupán érdeklıdéssel olvasom a témakör 
kutatóinak érdekes –  és egymásnak homlokegyenest ellent-
mondó –  elgondolásait a cro-magnoni ember világhódító 
útjáról és kulturális fejlıdésének állomásairól. 

A magyar nyelv uráli rokonságának kérdéséhez sem 
szólok most hozzá, mindössze megállapítom, hogy a hajdan 
Budenz és Vámbéry nevével jelzett ugor-török háború ma 
más tárgykörben folytatódik: immár nem az a kérdés, hogy 
finnugor (uráli) vagy török (altaji) eredető-e a magyar nyelv, 
hanem az, hogy van-e egyáltalán eredete, avagy a magyar 
lenne az ısnyelv, minden más nyelv szülıanyja. A magyar 
nyelv finnugor rokonságát védı vagy vitató álláspontok érve-
lési módja jól érzékelhetıen elmozdult a módszertani 
kérdések irányába. Úgy vélem, egyik fél sem tagadja a 
magyar nyelv és az ugor nyelvek hasonlóságát a fonetika, a 
szókészlet, a nyelvtani viszonyok nyelvi jelölı eszközei, vagy 
akár a mondattani szerkezetek terén, "csak" abban térnek el 
egymástól a szembenálló nézetek, hogy ezek a kétségtelen 
hasonlóságok mire vezethetık vissza, és visszavezetésük 
milyen irányú. A történeti összehasonlító nyelvészet az 
indoeurópai nyelvek szabályos hangmegfeleléseibıl 
(hangváltozásaiból) következtetett e nyelvek genetikai  
rokonságára, vagyis arra, hogy valaha egyetlen ısi, un. 
protoindoeurópai nyelv lehetett mindezek ıse. Ez az elmélet 
egészen jól mőködött, amíg a 20. sz. elején az olasz 
neolingvisztikai iskola nyelvjáráskutatásai meg nem cáfolták 
a szabályos hangmegfelelések kivétel nélküliségének elvét. 

Ezek az ún. areális  nyelvészeti kutatások azt is meg-
mutatták, hogy a tartós egymás mellett élés még szerkeze-
tükben jelentısen eltérı nyelvek között is létrehoz olyan 
hasonlóságokat, amelyeket a biológiai fejlıdéselmélet 
mintájára megalkotott nyelvcsaládelmélet korábban genetikai 
rokonságra vezetett vissza. Szergej Nyikolájevics Trubeckoj 
(a prágai kör tagja) megadta azt a hat kritériumot, amelyek 
teljesítése alapján valamely nyelv indoeurópai nyelvnek 
minısül, függetlenül a történetétıl; Matteo Bartoli, az olasz 
neolingvisztikai iskola kiáltványámak szerzıje kidolgozta a 
belsı rekonstrukció módszerét, amelyet késıbb Émile 
Benveniste fejlesztett tovább, és Roman Jakobson 
munkásságában jutott el a szinkrónia és diakrónia 
egységének gondolatáig. Magyarországon Zsilka János és 
tanítványai (tılük tanultam nyelvészetet) alkalmazták ezt az 
elvet a jelentés szerkezetének, továbbá a valóság és a nyelvi 
szerkezet megfeleltetésének kutatásában. Manapság Joseph 
Greenberg tanítványai botránkoztatják egyre-másra a 
történeti összehasonlító nyelvészet 18.-19. századi 
elméletének rendületlen híveit azzal, hogy számítógéppel 
segített kutatásaik során a világ egyre több nyelvének 
szerkezeti hasonlóságait mutatják ki, és sorolják ıket 
százával-ezrével bizonyos tipológiai családokba. A nyelvek e 
harmadik, tipológiai  hasonlóságának alapja korábban az 
egyetemes emberi értelem eszméje (és Bábel bibliai 
története) volt, manapság inkább Chomsky generatív 
nyelvelméletének genetikailag kódolt nyelvelsajátító 
készüléke (képessége) magyarázza. 
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A nyelvek hasonlóságának elvi lehetıségeit azért 
említettem meg röviden, hogy értékelni tudjuk a finnugor 
nyelvrokonság híveit más nézıpontból támadó nézetek 
érvelését, amelyek szerint a finnugor elmélet egyrészt 
módszertanilag hibás, mert egy olyan alapelvhez 
ragaszkodik, amely hosszú ideig kiválóan mőködhetett 
az indoeurópai nyelvek esetében, de ma már eredeti 
kutatási területén sem kizárólagos; másrészt kutatásai 
során olyan korlátokat állított önmaga elé, amelyek 
érvényességét csak e korlátozások átlépése nyomán 
tudta volna igazolni vagy cáfolni. Nevezetesen: az uráli 
nyelvcsalád tagjai közötti hasonlóságokat genetikai  
rokonsággal magyarázza, az ide nem tartozó nyelvek és 
a magyar nyelv hasonlóságát minden esetben csak 
areális  vagy tipológiai  jellegőnek tartja, legyenek ezek a 
hasonlóságok akár ugyanolyan vagy még átfogóbb jelle-
gőek; ugyanakkor a nyelvhasonlítás kérdésében csak az 
elızetesen urálinak besorolt nyelvekkel foglalkozik, 
minden más nyelvre irányuló kutatást, mint eleve 
értelmetlent és tudománytalant elutasít, hiszen fölösleges 
kutatni a magyar nyelv hasonlóságát olyan nyelvekkel, 
amelyek nem tartoznak az uráli nyelvcsaládba, genetikai 
rokonságuk ugyanis lehetetlen, hiszen ha lehetséges 
volna, akkor az uráli nyelvcsaládba tartoznának, és nem 
valamelyik másikba. E ponton nem nehéz felismernünk 
az önmagába visszatérı érvelés logikai problémáját, 
amely eredetileg, módszertani hipotézisként ösztönzı 
lehetett, ám tudományos dogmaként aligha szolgálja a 
magyar nyelv kutatásának eredményességét.  

Ezen a ponton a tudományos kutatás egy másik 
kérdését érintjük, a tudósközöségek és a tudományos 
paradigmák – esetenként a tudományos mítoszok 
kérdését. Sem hozzászólásom témája, sem terjedelme 
nem teszi lehetıvé, hogy kitérjek a különféle tudományos 
paradigmák összemérhe-tetlenségére és a 
paradigmaváltás nehézségeire, ezekrıl bıvebben szól 
Thomas S. Kuhn "A tudományos forradalmak 
szerkezete" c. könyve. Ha a tudományos elméletek 
összemérhetetlenek, és minden mesterségesen fölállított 
kutatási korlátozás elvetendı, akkor a magyar nyelv 
bármely másik nyelvnek rokona lehet, és e rokonság 
kutatható. Igaza lenne tehát minden ısmagyar történeti 
és nyelvrokonsági elméletnek? Itt az ideje, hogy 
személyes meggyızıdésemrıl is számot adjak: bizonyos 
értelemben igen. Az emberi DNS eddigi kutatása már 
igazolta, hogy a ma élı összes emberi egyed 
néhányszor tíz Ádám és Éva leszármazottja, ezért nehéz 
lenne olyan népet találnunk, amelyrıl biztosan 
állíthatnánk, hogy nem rokonunk. Az emberi nyelv kelet-
kezését illetıen már megoszlik a nyelvészek véleménye, 
vannak, akik a nyelvi monogenezis hívei, mások szerint 
többször, és egymástól függetlenül jöttek létre az emberi 
nyelvek. Bár egyik álláspontot sem tudjuk (ma még) 
bizonyítani, igen jó érvek szólnak a nyelvi monogenezis 
elmélete mellett, ezért magam is ezt vallom. Így tehát a 
magyar nyelv ısnyelv –  mellesleg minden más nyelv is 
az – ezért nincs elvi akadálya annak, hogy a világ 
bármely más nyelvével összehasonlítsuk, és rokon 
vonásaikat keressük. Gyakorlatilag azonban érdemes 
bizonyos megfontolásokat figyelembe vennünk a 
nyelvhasonlítások során. Az elsı ilyen szempont a 
nyelvek változási sebességének összefüggése az 
életmóddal és a társadalom szükségleteivel. A ma élı 
emberfaj nagyjából negyvenezer éve irtotta ki 
neandervölgyi rokonait – minden valószínőség szerint 

éppen azért volt erre képes, mert beszélni tudott. Akkor győj-
tögetı, és néhanapján vadászó kultúrában éltünk, amelyet a 
legutóbbi jégkorszak után a világ egyes részein felváltott a 
mezıgazdasági, majd az utóbbi ezer év során az ipari 
termelés. Az emberi nyelv a sikeres termelési mód és tár-
sadalomszervezés elengedhetetlen eszköze, ezért változásai 
nem lehetnek sem gyorsabbak, sem lassabbak az emberi 
életkörülmények változási sebességénél. Az életmód 
változása az exponenciálisan növekvı népességhez 
hasonlóan, egyre gyorsabb, az elmúlt ezer évben legalább 
annyit változott, mint az azt megelızı tízezer év során, vagy 
a nyelv létrejötte óta eltelt még korábbi harmincezer évben. 
Ezért meglehetısen óvatosan kell eljárnunk, amikor 5-8 ezer 
éves írások értelmét próbáljuk összevetni a ma beszélt 
magyar nyelv jellegzetességeivel.  

Akkor tehát mégis azoknak lenne igazuk, akik a történeti 
összehasonlító nyelvészet elveit követve szabályos hang-
változásokat követelnek meg a nyelvemlékek elemzésekor? 
Biztosan nem, hiszen módszertanuk csak egy bizonyos 
nyelvcsoport bizonyos korszakára érvényes, ám abban 
mégis igazuk van, hogy a ma beszélt magyar nyelvet nem 
szabad több ezer évvel ezelıtt beszélt más nyelvekkel 
összehasonlítanunk, különösen akkor nem, ha nincs olyan 
ember a földön, aki tényleg ismerné a több ezer évvel 
korábban beszélt nyelveket. Az írott és a beszélt nyelv 
eltérései nemcsak az írásrendszerek különbözıségeibıl 
adódhatnak, hanem az élıbeszéd és a helyesírási alapelvek 
idıbeli eltéréseibıl is, ennek belátásához elég a mai angol 
vagy francia beszédet s írást összevetnünk.  

Van egy másik tényezı is, amely fontolva haladásra int a 
nyelvhasonlítások során, ez pedig az ember nyelvteremtı 
képessége. A kisgyermekek nyelvelsajátító képessége 
egyben nyelvteremtı képesség is, errıl tanúskodnak a 
különféle pidgin nyelvek nyomán létrejövı kreol nyelvek, 
vagy a siketnéma gyermekek közösségeiben újonnan 
kialakuló jelnyelvek. Ezek a rendkívül gyors, egy-két 
nemzedéken belül lejátszódó nyelvi változások szintén 
társadalmi eredetőek, változási ütemük mégis messze 
meghaladja az uralkodó termelési és társadalomszervezési 
mód átalakulásának sebességét. Végül nem szabad 
elfeledkeznünk a többnyire hódítások nyomán bekövetkezı 
erıszakos és tömeges nyelvcsere lehetıségérıl sem. 
Mindezzel azt szerettem volna a Koinónia olvasóinak elmon-
dani, hogy a kutatás szabadságának híve vagyok, ellenzem a 
dogmatikus korlátozásokat, ám aki ma már ismeretlen hang-
zású emberi nyelvek írásos emlékeit akarja a mai magyar 
nyelvvel összevetni, annak nagyon alaposan meg kell 
indokolnia, amit mond, és illik azokra a változási (vagy 
változatlansági) tényezıkre is utalnia, amelyek a 
hasonlóságokat és az eltéréseket hihetıen megokolják.  
 

LEVELESLÁDA 
 
MÁRCZI IMRE 

RÉGVÁRT LEVÉL 
 

Kedves Gyurka Bácsi! Utóbbi írásaidat és megnyilatkozá-
saidat olvasgatva megfogalmazódik lassan bennem az, ami a 
rendszerváltás óta motoszkál a fejemben. Azt hiszem emiatt 
kerültem egy kicsit távolabb a Bokor hagyományos „fıáramá-
tól”. 

Volt (van?) egy kommunikációs séma a Bokorban: a 
Gyurka bácsi megmondta – mi utána mondjuk. Esetleg egy 
kicsit csócsáljuk még, de lényegileg nem változtatunk rajta. 
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Míg kezdık, fiatalok voltunk és nyitottak, addig ez 
mőködött, sıt, olyan erıvel tudtuk ismételgetni a Tıled 
tanultakat, hogy ezzel másokat is meg tudtunk gyızni. A 
társadalom és általában az élet gyakorlati kérdéseire 
sematikus válaszokat adtunk. Ez is elég volt, mert az élet 
viszonylag egyszerő sémák szerint zajlott a pártállami 
idıkben. Mi is kialakítottuk a sajátjainkat (lelki élet 
szabályai, illemszabályok, stb.). 

’89 után akkora változások történtek, amikre a Bokor 
(és általában a társadalom – a pártállami elitet kivéve) 
nem tudott megfelelı válaszokat adni. A sémák nem 
mőködtek illetve elégteleneknek bizonyultak. Felfeslett a 
valóságos élet ezer szálból álló szövete. És az is kiderült, 
hogy a régi durva mércék nem használhatók többé. Itt 
álltunk tehát egy magas eszmeiségő ideális világmodell 
birtokában egy ingoványba tévedt (vezetett, hajtott?) 
társadalomban. Óriási szellemi éleslátás és erkölcsi 
erıkoncentráció kellett volna ahhoz, hogy ebbıl kiutat 
találjunk és mutassunk a társadalom számára – de 
legalább felfigyeljenek ránk a hasonló szellemiségő és 
értékrendő irányzatok, intézmények. Sajnos csak annyi 
tellett tılünk, hogy a régi formákat fenntartani 
igyekezzünk (közösség, lelkigyakorlat, zsinatolás, 
karitász, stb.). A változás a Bokor számára csak annyit 
jelentett, hogy most mindezt szabadon lehetett csinálni. 
Nem volt bennünk elég valóságérzék, kreativitás, látás 
ahhoz, hogy az „evilág” terepén (mocsarában) próbáljunk 
élhetı életmintákat kialakítani. 

Miközben sokakat kielégített a Bokorban felhalmozott 
kincsek ırzése, azon töprengtem, hogy hogyan lehetne 
azokat aprópénzre váltani és hogy mi volna ebben az én 
feladatom. Világos volt, hogy nem ez – de ennél többre 
akkor nem jutottam. Beiratkoztam a kulturális 
antropológia szakra (nagyjából el is végeztem), ahol sok 
más mellett megtanultam, hogy a különbözı kultúrák és 
identitások – legyenek bármilyen távol egymástól – 
egyenrangúak. Ez persze nem ilyen egyszerő, de 
számomra érthetıvé tett egy csomó dolgot. Árnyaltabban 
látom magam körül a világot, kapcsolódni tudok szellemi 
és lelki áramlatokhoz és talán az egész társadalom, 
globalizálódó világ és az Egyház problematikáját is 
jobban értem. És ennek következtében nagyobb 
biztonsággal mozgok a gyakorlat néha nagyon 
különbözı terepein. Nem egyedül persze; a közösség – 
például az Elpídia – erejére is támaszkodva. 

Amit mondani szeretnék végül is ennyi: Te végezted 
és végzed a magad dolgát. Hogy a hasonlatnál 
maradjak: Leverted a világ mocsarában a magad által 
meglátott út cölöpjeit (és még mindig ütsz le újabbakat). 
De a pallókat nekünk kell a cölöpökre lefektetni, hogy 
járni lehessen azokon. Nem elég a biztonságos(nak 
tőnı) parton maradva lesajnálni vagy bíztatni az 
ingoványba tévedteket. Neki kell állni annak a szakmai 
tudás megszerzésének, ami nélkül a mai világ nem 
érthetı és lassan nem is élhetı. Valós, fenntartható 
alternatív stratégiákat, gyakorlati életmintákat kell 
megalkotni (vagy inkább újra használatba venni). Így 
keletkeznek a kapcsolatok mentén új, szerves 
közösségek. A Bokor nagy erıfeszítéssel létrehozott 
közösségeinek szerepét átveszik a víz- és energiahiány 
miatt létrejövı szervezıdések, együttmőködések, 
együttélések. Úgy sejtem, hogy a jövıben a Bokor 
elméleti, spirituális hangsúlytevése helyett a gyakorlati 
élet szakrális átélése lesz a meghatározó. A fogyasztói 
életminta helyett az önfenntartó lét felé törekedni – ez 

teremtheti meg az együttélés szerves, életképes, mőködı 
formáit.  

Azt hiszem, hogy az Elpídia is kezd rátalálni magára eb-
ben az értelemben is. Talán megint egy olyan mőhely lesz, 
ahol jó, használható dolgok készülnek a jövı számára.  

Felvetıdött, hogy próbálkozni kellene a fiatalabb generá-
ció megszólításával a Bokorban – végül is ık vihetik tovább 
mindezt. Az biztos, hogy az életmód, az életfeltételek nagyon 
megváltoznak és erısen össze kell fogni, hogy a 
változásokhoz igazodni tudjunk majd. A hagyomány és a 
kreatív alkalmazkodás egyaránt fontos lesz. Jó látni és 
tapasztalni, hogy a kettı nem ellenkezik és egyre többen 
vannak akik az életüket ezekre kívánják alapozni a Bokorban 
is. (A mi családunkban még tart az egyéni utak keresése és 
ebben a Bokor-mintának egyelıre nincs nagy szerepe. De a 
tılünk látott értékrendet talán átveszik a gyerekek. Kiválóan 
tanulnak, pl. Julcsi szociológusként Lányi András mellett, 
Zsuzsó Szegeden filozófia szakon a Matyi közelségében.) 

Van még remény… 
Végezetül névnapod alkalmából azt kérem-kívánom, 

hogy maradj még velünk egy darabig, hogy a segítségünkre 
légy – de a Jó Isten úgyis jobban tudja, mi válik igazán 
hasznunkra. Bpest, 2008-04-23. A régi szeretettel: I. 
 

VÁLASZ A LEVÉLRE 
 

Régen kaptam ilyen, a dolgokat világosan felmérni akaró 
írást. Sík Sándor egy közel félszázada mondott szava jut 
eszembe: Schwer estas il lebo –  német, spanyol s németbe 
tört olasz szavakból. De azért magyarok számára is érthetı, 
és még igaz is. 

A Bokor ’45 februárjában indult – 63 éve. Jézus 30-ban 
halt meg, ment fel a mennybe, küldte el a Lelket. 
Hozzáteszek ehhez is 63 évet. Ez 93 – idıszámításunk 
szerint. Próbálom megrajzolni az akkori helyzetet. 33-ban 
megkövezik Istvánt. Egy ifjú ırzi a kövezık ruháját. 
Hamarosan Damaszkus közelében hallja Jézus hangját: 
Saul, Saul, mért üldözöl engem? Ez az ifjú 54-ben megírja a 
Galata-levelet. Megtudjuk belıle, hogy Péter is 
képmutatóskodott 50-ben Antióchiában. és a befurakodott 
áltestvérek megzavarták még a galatákat is. Elcsavarják Pál 
evangéliumát, pedig nincs más evangélium, mint a Pálé. Ez 
pedig azt mondja, hogy Jézus rendbe tette az emberiség 
gondját-baját, mert halála kiengesztelte a haragvó Istent, aki 
pokolra küldi mindazokat, akik nem hisznek meg nem 
keresztelnek meg Fia nevében. Egy hazánkfia felfedezi közel 
két ezer esztendı után, hogy ebbıl semmi sem igaz, mert a 
felfedezı századában nagyobb hatékonysággal pusztítja az 
ember az embert, mint Jézus kereszthalálakor. Csak azért 
nem égetik el a felfedezıt is a máglyán, mert a magukat 
tévedhetetenül Jézus-követıknek mondók  kezébıl  a 
történelem már kiverte a gyufát. 94-re Jézus népét 
Jamniában már kiközösítik a maguk zsidó egyházából, s 
megszületik akkorra a Jelenések könyve, melyben Isten 
atomháborút csinál a Jézus népét üldözık ellen, és Jézus 
maga tapossa a mindenható Isten bosszúállásának 
vérsajtóját. Ennyi a Jézus utáni 63 esztendırıl. 

Most nézzük meg a miénket. A Bokornépnek van ’45-tıl 
hét indulási éve. 52-tıl 89-ig ül a börtönökben, s után 
eltehetetlenedik. 45-tıl 89ig vagy 2008-ig, azaz a maga 63 
esztendeje alatt azért annyira nem hülyül el, mint elsı 
századi elıdei, aminek oka, hogy nem támad Saul-Pálja. 
Csak nem tud utat mutatni a ’89 utáni világnak. Ezek után 
elkezdhetem elemezni leveled. 
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1. ’89-ig még utánam mondottátok az akkoriban 
még elmenı sematikus válaszaimat. 

2. ’89 után nagy változások történtek, mi meg csak 
ismételgettük a ’89 elıtt kitalált sémákat: nem volt 
bennünk elég valóságérzék, kreativitás, látás ahhoz, 
hogy az „evilág” terepén (mocsarában) próbáljunk élhetı 
életmintákat kialakítani. 

3. Ezt látva beiratkoztál kulturális antropológia 
szakra, ahol megtanultad, hogy a különbözı kultúrák 
egyenrangúak, s most jobban érted a globalizálódó világ 
és az Egyház problematikáját, minek következtében, az 
Elpidia erejére is támaszkodva, nagyobb biztonsággal 
mozogsz a gyakorlat terepein. 

4. Magam verem a cölöpöket, s az utánam jövıknek 
kell a pallókat azokra ráfektetni, azaz szakmai tudást 
szerezve gyakorlati életmintákat alkotni. A Bokor 
szerepét átveszik más szervezıdések, 
együttmőködések, együttélések. A Bokor hangsúlytevése 
helyett a gyakorlati élet szakrális átélése lesz a 
meghatározó. Az önfenntartó lét felé kell törekedni. Az 
Elpidia mőhely lesz, ahol ilyen jó dolgok készülnek a jövı 
számára. 

5. Harmadik nemzedékünket kellene tudni 
megszólítani… Van még remény, s nekem is segítenem 
kell. 

Talán megértettem, amit írtál… Magam ’89 után, 
életem nyolcadik és kilencedik évtizedében háromszor is 
elmentem a Bruderhofba, s tılem telhetı propagandát 
csináltam az élet- és vagyonközösség ott látott 
önfenntartó  és sikeres gyakorlatának.  Azért sikeres, 
mert jézusinak minısülı elveik fenntartása mellett 
folyamatosan szaporodnak. A Bokorból nagyok sokan és 
hosszú idıre is együttéltek velük. Senki  nem állt 
közéjük, senki nem csinált itthon sem élet- és 
vagyonközösséget. Propagandám tehát teljesen 
sikertelen volt, s 17 éve látványos mértékben fogyunk; az 
Elpidiából, azt hiszem, csak Gromon Bandi jár 
közösségeinkbe, Bokornagytáborba. 

De most, az elmúlt hónapban találtam idehaza is egy 
önfenntartó életközösséget. Beszámoltam errıl a Bokor 
katekúmeneinek keresztelıjén a Kórház utcai 
templomban. Csatoltan elküldöm nektek. Sajnos a ti 
csatolt családi karácsonyi képeteket a gépem nem 
mutatta. Nagyon szívesen látnálak egyszer pároddal 
együtt nálam… lassan negyven éve lesz, hogy elıször 
találkoztunk.  Ölel Mindahányotokat Gyb. 
 

LEVELESLÁDA 
 
HORVÁTHNÉ BAJAI ÉVA 

NYÍLT LEVÉL A 
SZERKESZTİSÉGHEZ 

az „Ami nem értelem szerint való, az rút!” c. cikk 3. 
részérıl 

(Koinónia 2008. június-július) 
 
Csak egy egyszerő matematikus vagyok, aki nem érzi 

magát kompetensnek nyelvészeti kérdésekben. 
Bevallom, hogy az érdeklıdési körömtıl is kissé távol áll 
a téma, ezért az elsı két részrıl szinte tudomást sem 
vettem. A harmadik azzal hívta fel magára a 
figyelmemet, hogy címoldalra került. Beleolvastam hát, 
de a finnugor rokonság körüli polémia tipikusan „szám-
láló-problémának” tőnt, vagyis olyannak, amitıl még 

lehetnek a vitatkozó felek közös nevezın (már ami a – 
keresztény értelemben vett – lényeget illeti). Késıbb mégis 
végigrágtam magam mind a három részen; valamiért nem 
hagyott nyugodni. Rá akartam jönni; miért került be a cikk a 
Koinóniába, és hogyan lett a 3. részbıl „vezércikk”. Szóval 
kerestem valami jézusi mondanivalót, de sajnos egészen 
mást találtam. Az ominózus 3. rész utolsó bekezdésétıl rossz 
érzés fogott el, de elıször nem hittem magamnak. Reméltem, 
hogy a pont aznap hazalátogató középsı fiam majd helyre 
tesz, hiszen magyar-történelem szakot végzett a 
Pázmányon, és nem szokott rémeket látni. Most azonban – 
miután elolvasta a 3. részt –, felkiáltott: „Anyám, ez Szálasi-
szöveg! Hogy kerülhetett ez be ide?” Balsejtelmem 
igazolódott hát, és szívesen kérdezném ugyanezt. De nézzük 
meg inkább közelebbrıl a kifogásolt bekezdést: "A 
Feltámadásban csak az otthoni magyar ifjúság ereje és az 
emigráció apostolainak szava a fontos. Az otthoni magyar 
ifjúság élni akarása, fajtisztaságra való törekvése tehát, hogy 
magyar fiú magyar lányt vegyen el és a magyar lányok csak 
magyar fiúknak adják oda magukat – ez a jövınk." 

Ha eltekintenénk a sajátos megfogalmazástól, akkor a 
fentieket akár a jámbor óhajtás kategóriájába is sorolhatnánk. 
Megkerülhetetlen viszont a – nem triviális – kérdés: ki a ma-
gyar? Magam Illyés Gyula definíciójával értek egyet: magyar 
az, aki magyarnak vallja magát. A magyarság jövıjét is 
ebben a kontextusban képzelem el: jövınk akkor van, ha a 
magukat magyarnak valló asszonyok minél több magukat 
magyarnak valló gyereket nevelnek. Teszik ezt pl. a nagy 
magyar költık verseinek megszerettetésével. A hosszú 
sorból kiemelkedik ugyebár Petıfi Sándor (a szlovák 
származású anya és szerb származású apa gyermeke), 
József Attila („Anyám kun volt, apám félig székely, félig 
román, vagy tán egészen az”), valamint – a szintén „csak” 
életmőve által igazoltan magyar –  Radnóti Miklós.  

Az utóbbi sorsán keresztül elérkezünk a Szálasi-féle defi-
nícióhoz; magyar az, aki nem zsidó. – A magyar jövı korabeli 
megszállottjai ráadásul biztosra akartak menni, ezért a 
magyar fiúk és magyar lányok útjából gondosan kitakarították 
azt a közel félmillió zsidó származású állampolgárt, akikkel 
nem volt ajánlatos szerelembe esni. Más vonatkozásban 
persze mégis kontár-munkát végeztek, hiszen mire 
befejezték a kitakarítást, addigra már a magyar fiúk jelentıs 
része hevenyészetten ásott tömegsírokban hevert, így 
magyar lányt sem állt módjában választani… „Oly korban 
éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy 
önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra” – ad összefoglaló 
jelentést a magyar jövıt hagymá-zos álmokban álmodók 
koráról Radnóti Miklós.  

Magam két szempontból is szerencsés vagyok. Egyrészt 
azért, mert a családi legendárium szelídebb történeteket ıriz 
a fenti korról. Hiszen anyámnak (Szautner Sándor és 
Hinterstein Mária másodszülöttjének) könnyebb volt a 
megsárgult keresztleveleket elıkotorni, mint magyar ısöket 
igazolni. Így legfeljebb attól kellett félnie, hogy valaki feljelenti 
zsidó vagyon rejtegetéséért. (Legjobb barátnıjének néhány 
ékszerét dugta el „Majd azt mondom, hogy az enyém!” – 
felkiáltással, pedig az ingyen-konyhán „felhizlalt” kislánynak 
aligha hitték volna el, hogy saját aranya van.) Ám nem 
jelentette fel senki. Apámat sem lıtték agyon, pedig – valami 
„külön bejáratú”, zsigeri ellenállásból – összetépte a 
behívóját. A razziát is megúszta, amikor – meg nem 
mondom, miért – kimerészkedett még az utcára is. (Valami 
hamis „hadiüzem dolgozója” papírja volt, no meg 
intelligensebb volt néhány nagyságrenddel, mint az ıt 
igazoltató nyilas.) A szüleimtıl tehát nem vették el az 
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életüket, (csak az ifjúságukból és az idegeik épségébıl 
faragtak le valamicskét), így találkozhattak késıbb, és 
nyilván ez a legalapvetıbb szerencsém. A másik 
szerencsém hasonló mértékő ehhez; egy olyan 
közösségre találtam, amelyben sem kéjjel, sem 
parancsra nem ölnek, sıt többen a szabadságukat 
áldozták azért, hogy megmutassák; a szeretet – mégoly 
törékeny – biztonságát semmilyen körülmények között 
sem cserélik fel a – magát sokféle köntösben 
visszacsempészni igyekvı – győlölet biztos 
bizonytalanságára. Szerencsés vagyok hát, a júniusi 
Koinónia címoldalán megjelent cikk olvastán mégis olyan 
mély szomorúság költözött a szívembe, hogy Adyt kell 
idéznem: „Oly szomorú embernek lenni. S szörnyőek az 
állat-hıs igék S a csillag-szóró éjszakák Ma sem engedik 
feledtetni Az ember Szépbe-szıtt hitét. S akik még 
vagytok, ırzın, árván, İrzık: vigyázzatok a strázsán.” 
Testvéri szeretettel 

 

VÁLASZ 
 

Évikém! Leveled mondanivalójának jézusi tartalmával 
nincs szerkesztıségünkben senki, aki egyet nem értene. 
Fiadnak s anyjának csak annyit válaszolhatunk, hogy 
nem az idézett pár sor miatt került a Koinóniába Badiny 
három részben leközölt hosszú tanulmánya. Nem, 
hanem a másfél század óta asztal alá söpört mon-
danivaló miatt. Mért érdekli szerkesztıségünket ez? 
Azért, mert jelenleg a magukat magyarnak valló anyák 
átlagban 1,2 gyermeket szülnek, s ez biztos nemzethalált 
eredményez.  S ha szabad volt Jézusnak kétszer is 
mondania, hogy ı csak Izrael elveszett juhaiért jött (Mt 
10,6; 15,24), nekünk is szabad elsısorban saját 
nemzetünk elveszett juhaiért gondban lennünk. 

Badiny és társai, a jelenlegi miskolci Nagy Lajos 
Király Magánegyetem egésze, azért vannak gondban, 
mert nemzetünk elveszítette hivatástudatát, melyet Izrael 
akkori és mostani nemzete nem veszített el. Badiny és 
társai úgy gondolják, hogy nemzeti tudatveszésünk 
1849-ben kezdıdött, amikor egyetemi katedrát kapott és 
a  Magyar Tudományos Akadémiába tagnak bekerült két 
ember, aki csak késın és nem édesanyjától tanult meg 
magyarul. Magam már úgy kerültem be a múlt század 
30-as éveiben Pázmány Péter egyetemére, hogy ott 
kézenfekvı dogma volt az általuk kitalált finnugor 
eredetünk, jóllehet középkori krónikáink és a nép-
emlékezetbıl táplálkozó hagyományunk errıl semmit 
sem tudott. Középkori krónikáinkhoz és a népi 
emlékezethez visszatérve kutatják ezen a csak Magán-
egyetemen nem finnugor, hanem másféle eredetünket 
annak reményében, hogy visszanyerjük a Petıfi- vagy 
Ady-féle magyarok nemzeti öntudatát. 

A Bokor nemzeti hivatástudatával nincsen semmi 
baj. Az elsı, az alapító nemzedék a 9 gyereket nevelı 
Merza József, a 7-7 gyermeket nevelı Kovács Teréz és 
Bulányi György szüleinek köszönhetı. A második 
nemzedékben ott vannak  a 16 gyermeket nevelı Király 
Náci és Tojzán Zsike, a 10-10-10 gyermeket nevelı 
Vincze Bandi és Géczy Gabi, Márczi Imre és Sárossy 
Ancsa, Pálinkás Laci és Szeredai Orsi… s ott van még a 
mindösszes 5 gyermeket nevelı Horváthné Bajai Évi is, 
akinek írom e levelet. A harmadik nemzedék Bandi és 
Gabi elsı gyermekével, Péterrel és feleségével, Katival 
kezdıdik, akik – 37-33 évesen – jelenleg öt gyermeknél 
tartanak. A negyedik nemzedék hısnıje számomra az ı 

második gyermekük, a most 7 éves Vincze Bori, aki ötödik 
testvérük születése elıtt vitázik négy testvérével, hogy az 
ötödik fiú legyen-e vagy lány. Bori zárja le a vitát: Mindegy, 
hogy most mi születik, mert nekik úgyis nyolc testvérre van 
szükségük… S Bori kijelenti még, hogy neki  is nyolc gyereke 
lesz: négy fiú és négy lány. Négy lánya nevét tudja is már. El 
is sorolja a neveket. A fiúkéból még csak egyet tud: az 
Benedek lesz, mert így hívják Bori tíz éves bátyját is. Ennyit 
tudok már a Bokor ötödik nemzedékérıl is. (Az elsı 
nemzedéket azok adják, akik 1910 után születtek, a második 
’40 után, a harmadik ’70 után. Ez utóbbit már jó 15 éve sőrőn 
esketem. Bori éppen 2000-ben született… s így igyekeznie 
kell a férjhez menéssel, ha azt akarná, hogy ıt is én 
eskessem. Meg a szüléssel is, hogy odafent jelenthessem, 
hogy indul már a Bokor ötödik nemzedéke – jóváteendı, 
hogy magam a nemzetkihalasztók közé kerültem. Nem 
vagyok boldog ıse senkinek, senkinek – írta Ady Endre.  

Többet csak a Bokor elıtti nemzedékekrıl tudok, mert is-
merem nyolc dédszülım családneveit: Bulányi, Dávid, 
Cservenyi, Árvai, Szladek, Liptay, Stück és Pfann. A Bulányi-
ról tudom, hogy kabar, a Liptayról tudom, hogy felvidéki ne-
mes. De nagyszüleim kifogástalanul beszéltek velem 
magyarul, bár dédszüleimmel, sajnos, nem volt módom 
beszélgetni, de biztosan tudtak magyarul, ha nem is mind 
Árpáddal jöttek be Vereckénél. A kb. 35. Bulányi-ısömrıl 
viszont tudom, hogy ı ott jött be, mert kabarok csak a 9. szá-
zad végén jöttek a Kárpát-medencébe. Igaz, hogy ezt az 
ısömet akkor, még Bulán-nak hívták… Így hívtak egy 8. 
századbeli kazár fejedelmet is, aki hitvitát rendezett fejedelmi 
udvarában három térítıvel: zsidóval, mohamedánnal és 
kereszténnyel. A magyarok pedig bülen-nek mondták azt a 
totem-állatunkat, amit mi most bölénynek mondunk. (A 
kabarok a kazárokéval rokon török nyelvnek a csagatáj 
nyelvjárását beszélték: ık velárisan ejtették azt, amit más 
nyelvjárások palatálisan – ugye érhetı?)  

A székelyek meg a reformátusok-unitáriusok között bizto-
san akadnak olyanok, akik nyolc magyar nevő ıssel 
rendelkeznek. A pápisták között meg akadhatnak olyanok, 
akiknek mind a nyolc ısük idegen nevő. Lehet, hogy ilyen az 
a Bajai Évi is, akinek máig visszaemlékezem még két lelki-
gyakorlatos mondására. Az egyik: Nem akarok a Csiky Lajcsi 
unokahugaként bevonulni a történelembe –  ezt a tápiósőlyin 
mondtad, úgy a 70-es évek végén A másik a nagysápi  C-
lelkigyakorlaton hangzott el, amikoris megkérdeztem a két 
órás csend elıtt, hogy kell-e még valamit mondanom az 
elhangzottakhoz, s ezt válaszoltad: Nem, mert kiváló bulányi-
magyar, és magyar-bulányi szótárral rendelkezel, s így 
megértetted, amit egy órán keresztül szövegeltem ahhoz, 
hogy majd elcsendesedjetek. Ízes magyar nyelven beszéltél, 
s nekünk írt leveled magyarsága is kifogástalan, akármilyen 
neveket mutat is családfád.  

S ezek után jöhet a Szálasi szöveg. Fel nem akasztott, 
életfogytiglani börtönre ítélt társaival együttültem ’56-ig a 
Kozma utcai börtönben. Ott volt a ’45 elıtti hatalmi  elit 
minden életfogytiglani börtönre ítélt tagja: politikusok, 
tábornokok, fıpapok (Mindszenty) is. Nem siránkoztunk. 
Magam így fogalmaztam: minden tisztességes magyar 
embernek itt van a helye. Megvolt a véleményünk azokról, 
akik nem kerültek oda. Reménykedtünk. Egyikük: Ha eljön az 
óra, akkor titeket, papokat, még bennhagyunk, s ha el-
végeztük a dolgunk, akkor jöhettek temetni… A Jézus nélküli 
történelem már ilyen.  

A szentté avatott István is – a maga szent jobbjával kivé-
gezte Koppányt, Ajtonyt, Tonuzobát meg  többi ellenfelét is. 
Szolimán is elvitte Török Bálintot a Héttoronyba. Ferenc Jó-
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zsef is kivégeztette Batthány Lajost s a tábornokokat. 
Horthyt a gyıztesek nem adták át Rákosi Mátyásnak; de 
Bethlen grófot, Bárdossyt, Imrédyt, Szálasit… igen. 
Akármilyen is volt a szövegük. Egyébként csak Magyar-
országon maradt életben 300 ezer zsidó, a Hitler 
megszállta országokban sehol. Ezért boldogulsz el most 
Izraelben – magyar nyelvtudással is. Badiny Jós is, 
Szálasi is Ludovikát végzett tisztek voltak, amikor a 
keresztény magyarok csak két hivatást ismertek: a papit 
és a katonatisztit; az egyéb pályák csak foglalkozások 
voltak. 

Gyilkolni és gyilkolni kényszeríteni – a Bokor elıtti 
idıkben – még normál keresztény magatartás volt. 
Akkori magamnak pedig csak fájtak a gázkamrába vitt 
zsidó százezrek, ’45 utáni és mái jézusi magam pedig 
tudja jól, hogy falvakként egymást váltva kereszttel, 
zászlókkal, papoknak karingben, híveknek civilben rá 
kellett volna ülni a sínekre, hogy csak rajtuk átgázolva 
mehessenek ki hazánkból a deportáló vonatok.  

De ugyanígy fájtak a Donhoz vitt magyar százezrek 
is. Ha nem mentek volna a Donhoz, vagy ha nem lıttek 
volna ott, helyszínen koncolták volna fel ıket. Ugyanígy 
fáj a tömegsírokba lıtt 40 ezer délvidéki magyar s a cse-
hektıl, oláhoktól legyilkolt többi is. És fáj a ’45  után 
idehaza felakasztott kétezer és ’56 után felakasztott 
másik kétezer magyar is. A Szálasit akasztóknak is 
megvolt a maguk marxista-humanista szövegükaz 
akasztáshoz. Történelmünk összes tömeggyilkosának 
megvolt a maga szövege:  magyar és egyházi szövege 
is. Ütközet elıtt rummal és eucharisztiával tápláltuk ıket, 
hogy induljanak hadi özvegyeket és hadi árvákat 
termelni: magyarokat, ha a szemben állóknak sikerül a 
gyilkolás és nem magyarokat, ha nekünk sikerül. Így az-
tán azt üzenem, hogy szentistváni-, mohamedán-, leg-
katolikusabb Habsburg-, Szálasi-, Rákosi-, Kádár- 
szöveg – nekem ugyanazt jelentik. 

S ezért amikor én olvastam  Badiny szövegében az 
inkriminált (crimen = bőntény magyarul) részt, eszembe 
sem jutott, hogy ez Szálasi szöveg volna. Az sem, hogy 
szentistváni szöveg. Egy magyar kereszténynek (=nem 
jézusi embernek) nevelt ember normál szövege ez. 
Arany Jánosnak, számomra egy Jézust nagyon 
megközelítı kálvinistának, Széchenyirıl mondott szava 
jutott leveled nyomán az eszembe. Mikor ez magát nem 
tudá  szeretni, ı megszerette pusztuló faját. S megvallom 
Neked, hogy sír az én lelkem is, amikor meghalom, hogy 
székely legény oláh fátát szeret meg, mert a székely gye-
reknek oláh lesz az anyanyelve, s eszembe jut Arany 
sóhaja: Ha minket is elfúj az idık zivatarja, nem lesz az 
Istennek soha több magyarja. S nem tartok emiatt 
bőnbánatot. 

Ugyanilyen érzés fog el, mikor olvasom a 
legnagyobb magyar regény, A funtineli boszorkány, 
meséjében, hogy Sándru, az oláh bács, keresztet állít a 
felesége utolsó kívánsága szerint tanulásra fogott 
legkisebb fiának, Indrei Sándrunak, aki Sándor 
Andrásként vállal vármegyei szolgálatot. Az apa eltemeti 
szívében faját megtagadó saját fiát. Mert ha így  tenne 
minden oláh, nem lenne az Istenek soha több oláhja. 

Magam is fogalmaztam így a Bokor születésének 
éveiben. Bokor-beli fiú és leány Bokor-beli párt válasszon 
magának, ha nem akarjátok, hogy e jézusi kez-
deményezésünk semmibe menjen. Ha semmibe megy, 
nem lesz az Istenek soha több ilyenje. Milyenje? Olyanja, 
amely a jézusit akarja, tisztán és maradéktalanul. 

Hiszem, Évikém, hogy értesz engem. S nagyon 
szeretném mindezt elmondani fiadnak, magyar szakos 
kollégámnak is. Azt, hogy nemzetrontás történik itt ’45 óta, 
immár hetedik évtizede: magyarul beszélı nemzet-idegenek 
irányítják ifjúságunk nevelését. Mi vagyunk a bőnös nemzet – 
mondják ezek a magyarul beszélı, de szívükben nem-
magyarok.  

Mert nem vagyunk bőnösebbek egy nemzetnél sem. El-
lenkezıleg: mi mentettünk meg a legtöbb zsidót, ahol Hitler 
csizmái tapostak.  Szégyellje magát, aki téved, s tartson 
bőnbánatot, aki hazudik. Egy Ady-verssel zárok: 

 
 A TAVALYI  CSELÉDEKHEZ    

 
Árpáddal jött, magyarul élt, / Anjouknál kopját nem törött,  
Tán törık elıtt megfutott / S hamar koldusra vetkızött.  
De érteni mindig tudott, / De magyarul mindig tudott  
S tán tépetten és nem hısön, / De tisztán adott át a Jelennek  
Engem az én ısöm. 
  
De jött egy kóbor ivadék, / Rabló, szerencsés ritterek  
Népe, akiknek sarj-során / Ma tán zsandár-miniszterek  
Tobzódnak az Idı torán, / Igazi magyarság torán,  
Ma gróf-sorban ık diktálnak, / De vannak, kik még emlékez-
nek S ha kell, ki is állnak.  
 
Én, koldus jobbak gyermeke, / Miként ezer éve, tavaly,  
Testvéremül elfogadom, / Ki tiszta ember és magyar.  
S a nyavalyásnak nem adom, / Mert gróf, jobbomat nem 
adom.  
Mondják csak, hogy ık nem értnek, / Ne is értsenek grófi 
senkik, Tavalyi cselédek.  
 
Kirabolt, szegény, kis magyar, / Kitárul a felé karom,  
Kit magyarrá tett értelem, / Parancs, sors, szándék, alkalom.  
Magyar Sors jósoltat velem: / Grófok nem jöhetnek velem,  
Egy-két harcot most már állunk, / De új értelem, új 
magyarság  
Lesz most már minálunk.  
 
BULÁNYI GYÖRGY 

SZOLNOKI KATEKÚMENEK MISÉJE  
 

Kedves Judit, kedves Gábor és kedves többi szolnoki 
Testvéreim! Egész úton hazafelé azon gondolkodám, mit 
mondjak majd elıször is, kedveset szépet nekik… – írta 
Petıfi útjában haza felé, a szülıi házba. Pénteken reggel én 
is elkezdtem gondolkodni, hogy mit mondjak majd elıször is 
Juditnak, Gábornak, mielıtt megkereszteljük ıket. Mi várható 
egy magyartanártól? Hát csak szavalás. És azt gondoltam ki, 
hogyha már Jézus nevében merítem meg ıket, történhessék 
is valami a lelkükben, ahogyan Jézus lelkében is történt, 
amikor megkeresztelte ıt unokabátyja a Jordán vizében. Mi 
történt vele? Hallotta az Isten hangját megszólalni a lelkében: 
Te vagy az én szerelmes Fiam, akiben nekem jó kedvem 
telik… 

Ki mondja meg, mit ád az ég? Megismétlıdhetik az, ami 
meghatározta megkeresztelkedése után Jézus életét,  megis-
métlıdhetik Judital, Gáborral is? Meg, ık is hallhatják majd 
szívük mélyén: Te vagy az én szerelmes lányom… Te vagy 
az én szerelmes fiam… És egy szó szerinti értelemben 
halálos szeretet született meg e hang hallásának erejében 
Jézus életében, amely a Golgotán keresztül a feltámadás 
ragyogásába vitte ıt. Ebbe akartam én most Nektek 
besegíteni szakmai alapon, magyartanárként, amikor 
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kiválasztottuk Nektek a világirodalom általam ismert 
legszebb versét Jézusról, melyet egy édesanyám-korú 
és csak négy osztályt végzett szalontai juhászbojtár írt. 
Az a címe, hogy Virág ballada, és hısének neve: Esı 
Virág András.  

Sokszor végig gondoltuk már, hogy a keresztség s a 
többi szentségünk is mind csak jelek, amelyek jeleznek 
valamit. A jel csak forma, mely beszél a tartalomról. Csak 
vallási cselekmény, amelynek mögötte azonban ott van 
jézusi gondolkodásunk, ott van egész jézusi életünk – 
vagy szerényebben – ott van a szándékunk, hogy Jézus 
módjára gondolkodjunk és éljünk. 

Kiemelek valamit a Virág balladából. A citera 
hangjain egy hıs ország támadt fel dalolva, melyet a 
gonosz kondások el nem viselhetnek: Hát mért játszik 
sokkal szebben és más húron a bolond! Kedves 
Testvéreim, rólunk énekel ez a költemény. Mi más húron, 
mi egy Országról énekelünk, amely az Istené. Ez az 
ének – a mi életünk. A keresztség annak a jele, hogy 
akarjuk vállalni, hogy más húron énekelünk, mint a min-
ket körülölelı világ. De nem azért, hogy különbözzünk 
tıle, hanem azért, hogy eltanulja tılünk a világ ezt a 
jézusi éneket és életet. Azért, hogy az egész emberiség 
azt énekelje, amit Jézus tanított megkeresztelkedése 
után, miután legyızte a Sátán kísértését. Azt a kísértést, 
hogy az isteni ének helyett az uralkodás, a pénz és az 
ölés dicséretet énekelje. Jézus más húrokon játszott. Ti 
is más, jézusi húrokon játsszatok egész életekben.  

De hát a mai nap nemcsak Judit és Gábor 
keresztelésének a napja, hanem a liturgiában ezenfelül 
még Szentháromság vasárnapja is, s ti a Szentháromság 
nevére lesztek megkeresztelve. Ezért aztán mondok 
valamit még arról is A Bokor Karácsonyi Ajándék c. 100. 
szamizdat kötetében vagy 25 éve írtam egy himnuszt a 
Szentháromságról. Címe: Állítmányok. Szabad vers – hét 
strófában, vagy csak tételben. Olyan, amilyen telik tılem. 
Ma már talán nem, de 25 éve még telt. 

1. Szentháromság! Életem ısoka. Természetem 
ıselve. Szeretetvilág. Békességvilág. Tisztaságvilág. 
Nincs benne semmi az önzésbıl. Nem kényszeríthetı. 
Sérthetetlen. Transzcendál idıt és gonoszságot. 
Transzparens, mert nincs titkolni valója. Megvalósultság, 
és mégis örök tervezés. Életünk részese. 

2. Velünk levı. Velünk együttmőködı. Kezemet fel-
emelni segítı. Kezemmel jót tenni – kétszeresen is 
segítı. Célomra irányító. Az idı malmai Neked ırölnek. A 
történelem Feléd hömpölyög. 

3. Minta-ok. Modellvilág. Minket modellezı. Megta-
pasztalható: 

 ha két szerelmes szeretetben összebújik 
ha egy nehéz feszültség ellenére az élet 
továbbmegy 

        ha a végsı szó: a tovább 
        ha a cérna el nem fogy 
        ha senki sem húzza ki a gyufát 
        ha a szeretet minden akadályt legyız. 
4. Egyház prototípusa. Lélek köti össze, azoké, akik 

alkotják. Csak figyelésre és szolgálatra köt össze. Oda 
nem figyeléssel, közönnyel meg nem tipor. Uralkodást, 
diktálást, engedelmeskedtetést nem ismer. 

5. Jóság-világ. Adás-világ. Kapás-világ. Ütésmentes 
világ. Bántásmentes világ. Csak-jó világ. 

6. Értünk élı világ. Értünk aggódó-izguló. Velünk bán-
kódó és örvendezı. Együtt fájó és hazaváró. Balzsamot 

idıben ránk öntı s örökre tároló. Fájó-örvendezı. Sírva is 
vigadó világ. 

7.  Jó, hogy vagyok. 
Jó, hogy akartál. 
Jó, hogy útnak indítottál. 
Jó, hogy húzol magad felé. 
Jó, hogy rév vagy. 
Jó, hogy Feléd megyek. 
Jó, hogy közel vagy. 
Jó, hogy... 

Folytassátok csak, Testvéreim! Mondjátok el, hogy milyen 
világban akartok élni. Mondjátok el, hogy milyen világot 
akartok Judit és Gábor számára. Nemcsak odafent, hanem 
idelent is. Mert Hermész Triszmegisztosz megmondta, hogy 
a lentnek olyanná kell válnia mint a fentnek, mert a lentnek 
fenn van a mintája. 

Amen 
 

BULÁNYI GYÖRGY 
MÁSIK KATEKÚMEN-MISE INÁRCSON 

 
Testvéreim! Nagyapó mesél, nagy a figyelem. Mesélje el 

hát, hogy mi a szerelem? Jön az elsı bál, elsı ideál… –  
halottam ezt az ócska mődalt kisgyerek koromban. De ez 
alkalommal csak egy virtuális nagyapó fog mesét mondani, 
nem is fogja énekelni a maga meséjét, és egy másfajta nagy-
nagy szerelemrıl fog szólni mai története. El is kezdem. 
Hosszú lesz, de azért még este elıtt vége lesz. 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Jóisten. Nem volt 
magányos. Nagy szerelemben élt-halt valakivel. Akkora sze-
relemben, hogy a Lelkük egészen közös volt. Nem is lett a 
Lelkük közössé, hanem már eredetileg is az volt, és éppen 
ezért lettek szerelmesek is egymásba, mert a lelkük közös 
volt. Elmondhatatlanul boldogan éltek egy nemistudom 
mekkora faluban, csak azt hallottam róluk, az áldottakról, 
hogy magyarul beszéltek. A falujuk neve: Idfalu volt, s ez a 
falu Idország kellıs közepén feküdt. Úgy, a domboldalba, egy 
hővös patak partján. 

Egyszer volt, másszor volt, nem is tudom, mikor volt, 
gondoltak egyet. Azt gondolták, hogy legyen már részük az ı 
nagy boldogságukból másoknak is. Kötényt öltöttek ezért, s 
elkezdtek agyagot gyúrni. Kettıt is gyúrtak. Szép lett az elsı 
is. De hát a második, az meg milyen lett? Az olyan szépre 
sikerült, hogy el sem tudom mondani nektek, hogy milyen 
szépre. Hát még mikor Lelket is leheltek, még hozzá a 
maguk Lelkét beléjük, akkor milyenné lettek? Olyan szé-
pekké, hogy menten egymás nyakába borultak. A szebbik 
fajta azt mondta a másiknak, hogy Ember. Az Ember meg azt 
mondta a másiknak, a szebbre sikerültnek, hogy Asszony. 

Aztán esett az esı, fújt a szél, s az Ember addig nézte az 
Asszonyt, az Asszony meg addig nézte az Embert, hogy ki 
nem találjátok, mi lett annak a vége. Ezért inkább 
megmondom: szerelembe estek. S addig csókolgatták 
egymást, hogy nekik nem kellett kötényt ölteniük 
agyaggyúráshoz. Nem, mert csókolódzásuknak az lett a 
vége, hogy csak bölcsıt kellett faragniuk, s belerakni abba 
egy síró-rívó csecsemıt. Elıbb az elsıt,  aztán a másodikat. 
Ki tudja mennyi gyerek lett a csókolódzás eredménye? Fél 
tucat, vagy egész talán, nem tudom? Hát annyi, amennyit a 
Jóisten adott.  Mire megnıttek a síró-rívó bubák, akkorra 
meg ık is elkezdtek csókolódzni. Olyan nagy sikerrel, hogy 
nagy-nagy nemzetek is születtek belıle. 

Egyszer volt, hol nem volt, de ezt már pontosan tudom, 
mikor volt. Több mint ezerszáz esztendeje volt, hogy az egyik 
ilyen nagy és sokszázezer emberbıl-asszonyból álló nép 
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eljött a világ egyik legszebb tájára. Nincs is szavam rá 
elmondani, hogy milyen szép volt ez a táj. Pisztrángok 
úsztak a patakokban. S a patakok nevei, Istenem, 
hogyan csilingeltek azok is! Az Urszu vize egy zúgónál 
beleömlött a Bisztrába, a Bisztra vize pedig futott a 
Marosba, a Marosé meg már egyre inkább megfáradtan 
csak beleömlött a Tiszába. Hát még az égig érı havasok 
meg hegyek, melyekrıl futottak lefelé a patakok, azok 
milyen szépek voltak! A Hargita, a Görgény meg az 
Istenszéke, s a Székelykı meg a gyalui havasok a tordai 
hasadékkal.  

És még másfelé is hömpölyögtek a fürge patakok 
meg a gyönyörőbbnél is gyönyörőbb folyók: az Ilva vize, 
mely beleömlik a Szamosba, az meg a Tiszába, mely 
kiér az Alföldre, és a nektárt csöpögtetı Tokaj lábánál 
beleömlik a Bodrog is a Tiszába. Öt folyó vize ömlik 
egybe, amíg Bodrog lesz belıle: a Tapoly, az Ondava, a 
Laborc, az Ung meg a Latorca. A Tisza meg elviszi 
vizüket a széles Dunába. A Duna meg az összes vizeket 
a tengerbe, de közben még felszedi a Maros testvér-
ének, az Oltnak  megfáradt, de a székely havasokban 
még fürge vizét is. Meg ne haljatok, amíg mindegyikbe 
bele nem nyújtottátok legalább a kisujjatokat! Nem 
mondom tovább, hogy micsoda csodaországba került ez 
a nép, a mi népünk. Az egyik ısöm, talán a harmincadik 
vagy negyvenedik nagyapám és nagyanyám ott volt 
Vereckénél is, amikor a Tisza forrásvidékén bejöttek ık e 
felejthetetlenül drága földre. 

Más mesébe kezdek. Egyszer volt, hol nem volt, nem 
tudom mikor, de nagyon régen volt, mikor is egy nagyon 
szomorú órában elfelejtettük, hogy Isten akaratából csak 
csókolódzni szabad. Meg ölelni és ölelni. Ennyit és ennyit 
tehetünk csak, és sohasem rabolhatunk meg sohasem 
ölhetünk. Hullahegyek lettek e felejtésünkbıl meg hadi 
özvegyek és hadi árvák. Meg szamárságokat is kezdtünk 
beszélni. Olyanokat, hogy Talpra magyar meg, hogy 
fényesebb a láncnál a kard. S e szamárkodásainkba még 
a Jóistent is belekevertük: László királyunk vitéz 
lovagságát, ó ha csak ezt látnád. Majd belepusztult 
nemzetünk e kardot meg László lovagságát dicsérésbe. 
Abba, hogy elfelejtettük, hogy csak csókolódzni és ölelni 
szabad. 

De mielıtt még egészen elpusztultunk volna, jött 
valaki, aki kezdetben, azaz olyan régen, amikor még idı 
sem volt, ez a valaki magánál a Jóistennél élt. És eljött 
onnan közénk, hogy újra elmondja nekünk, amit idı 
közben elfelejtettünk. Azt, hogy mi a módi odafent az ı 
világukba. De mi nem sokat törıdtünk vele, és annak 
rendje és módja szerint felszegeztük egy fára, hogy belé 
fojtsuk a szót Belé bizony, mert mi csak arról akartunk 
tudni, hogy fényesebb a láncnál  a kard, meg arról, hogy 
az ellenséget bele kell fojtani a tenger vizébe. Arról, hogy 
csak ölelkezni szabad, nem akartunk hallani. Így voltam 
ezzel magam is. Ifjúságomban hívtak, hogy menjek a 
Donnak sárga vizéhez és mentem is volna, ha korában  
szenteltek volna pappá, De mikorra felszenteltek, már 
bekövetezett volt a második  magyar hadsereg 
sztálingrádi katasztrófája. 

Egyszer volt, hol nem volt, pontosan Debrecenben 
és 1945 februárjában az történt, hogy négy öt magyar 
összehajolt. Magam is köztük voltam. Akkor töltöttem be 
26. évemet. Olyan 16-18 éves korú lányok meg fiúk 
voltak ezek az összehajló magyarok. Mit csináltunk 
összehajolva? Felfedeztük a spanyol viakszot. Rájöttünk, 
hogy mit tanított Jézus. Mitıl lettünk ilyen okosak? Attól, 

hogy a tanító nénik megtanított bennünket hat éves 
korunkban olvasni, S azt kellett olvasnunk, amit találunk. Ha 
az van leírva, hogy Szeressétek ellenségeiteket, akkor nem 
lehet azt olvasni, hogy… Mit is? Azt, hogy verjétek ki fegyve-
reitekkel az oláhokat Erdélybıl. Nem lehet, ha egyszer Jézus 
tanítványainak képzeljük meg mondjuk is magunkat – keresz-
tényeknek. 

Jézust felszegezték egy fára, a fı felfedezıt csak fel 
akarták kötözni egy fára. De olyan irgalmas bírái voltak, hogy 
nem tették meg vele. Arra ítélték csak, hogy raboskodjék, 
amíg él. Ennek ellenére 42. születésnapját már börtönön kí-
vül ünnepelte meg szüleivel, testvéreivel, barátaival. Mit 
csinált napközben, amikor nem ünnepelt? Törte a kokilla 
vasat a jászberényi úton az ócskavas-telepen, második 
mőszakban pedig ellenırizgette, hogy ifjúságában helyesen 
fedezte fel-e a spanyol viaszkot. A harmadik mőszakban 
pedig megint kereste a négy-öt magyart, akivel 
összehajolhatna.  

Talált is valakiket. Többek között egy papot ’67-ben, aki 
elmondta, hogy van neki egy unokabátyja. İ is katolikus pap 
szegény, de nem tudja megtalálni a spanyol viaszkot. Azt ál-
lítja nagy-nagy  bajában, hogy nincs is spanyol viaksz. Nin-
csen, aki válaszolni tudna az ı kérdéseire, és emiatt aztán 
csak veszekszik az Istennel. Elhozhatná-e hozzám? 
Mondtam, hogy csak hozza. Bíztatta is, hogy jöjjön. Nem 
akart jönni: Minek menjen, ha egyszer nincsen 
spanyolviaszk? Aztán mégis csak eljött egyszer, nagyot 
beszélgettünk, s odaadtam neki a KIO hat vastag szamizdat 
kötetét. Falta, s mire elolvasta, megtalálta ı is a 
spanyolviaszkot. 

Testvéreim, mert megtalálta azt ı ’68-ban, ezért lehetünk 
mi negyven évvel késıbb, 2008-ban itt és most az inárcsi 
Mővelıdési házban. 40 éves fiatal legény volt ı még akkor. 
Feri volt csak, nem Feri bácsi. Egy regényt lehetne írni életé-
rıl. A Bokorban annyi ember él olyan, akiknek élete 
megérdemelne egy regényt. De Feri bácsi életregénye lenne 
köztük alighanem a legszínesebb. Már elmúlt 60 esztendıs, 
mire a dicsıséges felszabadító vörös hadsereg végre 
kitakarodott hazánkból, de itt hagyta társadalmunkban a 
maga szennyét: az ateizmust. 

Ha nem tudnátok, megsúgom Nektek, hogy az ateistákat 
is a Jóisten teremtette. És a maga képére és 
hasonlatosságára tette, amit tett. És csak azért, hogy ne 
legyenek ateisták, hanem legyenek azok is az ı szerelmetes 
lányai és fiai. És Feri bácsi addig törte a fejét, és addig 
imádkozott, amíg meg nem találta a módját, hogyan is lehet 
megszólítani az ateistákat.  

És valamikor, jó tíz éve, meg tudta szólítani az ateista 
Bíró Lajost. Lajos meg a felségét, meg a maga két gyerekét, 
meg még a Tiszavirág meg a Napvirág nevő közösségeinek 
tagjait. Tíz év kemény munkájának, spanyolviaszk 
felfedezésének hátterével szolgáltathatom én ki most az 
egyház szentségeit Lajos gyermekeinek: Ágnesnak és 
Gábornak, akik hisznek Jézusban. Hisznek ám! Ennek a 
hitüknek az a tartalma, amit Jézus tanított, amit most 
megszentelt formák között nyilvánosan lepecsételünk jézusi 
testvérei közösségeinek színe elıtt.  

Nem bubákat öntünk meg, akik csak sárgát meg zöldet 
tudnak csinálni. A hitüket pecsételjük le. Megerısítjük ıket, 
hogy tanítványaik is legyenek Megújítják szövetségüket 
Jézussal.  

Amen. 
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BULÁNYI GYÖRGY, FARAGÓ FERENC, 
INCZÉDY PÉTER, ... 

AZ ÖT KÉRDÉS 
 

1. Tudsz-e tájékozódni most? Tudod-e mi van 
körülöttünk, mi van ma Magyarországon?  

B. Gy.: Minden részletében nem, de egészében 
igen: a kamatra bankba adott pénzem egy év múltán 
kamatostól is kevesebbet ér..., a minimálbérbıl napi két 
kiló ízetlen májusi cseresznyét vásárolhatok. Úgy 
fosztanak ki, ahogyan akarnak. Kik? A világ 
legrafináltabb bőnözıi glasszé-kesztyőben és törvénye-
sen –‚ a minden rendő és rangú legmagasabb 
méltóságok. Azok, akiknél a Pénz számolatlan, mert 
biztos dıl az hozzájuk minden forrásból.  

F. F.: Vallomással tartozom. Teljesen elvesztettem 
tájékozódási képességemet a körülöttem folyó (dúló) 
dolgokkal kapcsolatban. Már semmi sem az, aminek 
látszik. A politika-pénz-hatalom pszeudó-
szentháromsága egy olyan világot láttat, amelynek 
kulcsszavai: demokrácia, esélyegyenlıség, az ország 
érdeke, ez kell az embereknek, stb. Kulcsszavak, 
amelyek már egyetlen egy zárba sem illenek bele. Cél is 
és eszköz is, hogy az éppen most itt utazó elveszítse 
tájékozódó képességét. Ami az egyik médiában észak, 
az a másikban bizton dél, ha keletre indulunk, hamar 
kiderül nyugat felé tartunk. Tájékozódásomból csak arra 
futja, hogy látom a zőrzavart, látom, hogy sokaknak ez 
nagyon jó és azt is látni vélem: ez nem az égiek akarata. 

I. P.: 1. Be kell vallanom, hogy nem erıltetem a 
tájékozódást - ezért is költöztem ki egy zsákfaluba - az 
erıteljes népbutító csatornákat felszámoltam - TV, 
újságok - maradt a válogatás a rádió s internet 
segítségével.  

2. Körülöttünk a globalizáció folyamatát látom, 
Magyarország pedig ebbe a profitorientáltak meghirdetett 
világba erıltetett menetben erıszakolja bele 
gátlástalanul magyar állampolgárrá leminısített 
lakosságát a versenyképesség varázsszavának leple 
alatt. Ehhez a hazugságot, a csalást, a tolvajlást legális 
eszközzé avatta. Nem a pénz hanem az erkölcsi tartás, 
vagy ha úgy tetszik az alkotás öröme pusztul ki a 
mindent megszerzés, a fogyasztás oltárán. 

 
2. Miben remélsz? Reményeid napi táplálékának a 
neve? Mik az eszközeid, sorold fel!  

B. Gy.: Istenben. A Vele egyezı emberek 
lelkiismeretében. A mindennapi számvetésükben. hogy 
miben vétettek Isten=lelkiismeretük ellen. Abban, hogy 
van idınk naponta belebámulni a semmibe = betérdelni 
egy templomba, Istennek és csak Neki naponta 
valamennyi idıt áldozni, hogy újból csinálunk 
idıelszámolást, hogy házastársunkkal este gyertyát gyúj-
tunk, hogy idırıl idıre megkeressük közös 
lelkivezetınket, hogy a közösségbe hozol mindig valamit. 
amit ott meg akarsz beszélgetni testvéreiddel. 
 F. F.: Abban, hogy van kiút, még ha a tájékozódás 
összezavarodott is, a kiút ténye vitathatatlan. „Ahol nagy 
a baj, hamarosan megjelenik a megváltó...” – mondja 
Hölderlin Reményeimnek nincsenek napi táplálékai; 
félek, minden ilyen dolog csak pótcselekvés. De azt 
remélem, hogy egyetlen valóság létezik, s ez Isten, a 
többi csak káprázat: piac, pénz, GDP, tızsde, multik, 
pártok és ígéretek.  

I. P.: 1. A környezetpusztítás figyelmeztetı jeleinek észre 
térítı hatásában. 

2. Reményeim napi táplálékai is ezek jelek, amelyek a 
túlhajszolt fogyasztás újragondolásához - lehet úgy is 
fogalmazni, hogy a világpiac szélesebb s erısebb kontrollal 
biztosított újrafelosztásához vezethetnek.  

3. Eszközeim, a jelekre való figyelem felhívása 
népszerősítı írásokban. Tehetem ezt gazdanyelven írt 
szösszeneteimmel néhány szakmai és egy értelmiségieknek 
szerkesztett lapban.  

4. Agrárunio, Agrofórum, Agronapló, Agroinform, Magyar 
Mezıgazdaság, Kapu, stb.  

 
3. Tudod-e, hogy merre kell menned, mennünk?  

B. Gy.: Kivonulni abból a világból, melyben az urak azt 
tesznek Veled, amit akarsz. Nem megoldható ez anélkül, 
hogy falura mész, helyben dolgozol, az asszonyod elosztja 
pénzt, ami ott keresel, annyifelé, amennyien élnek a 
házadban. Ötlet: tanulmányi kirándulás Visnyeszéplakra.  

F. F.: Sajnos nem. Illetve felsejlik, hogy ellenkezıleg 
(metanoia). Most amerre menetel a többség, nem arra kell 
menni. A helyzet bennem annyira abszurd, hogy csak a 
világból való teljes kivonulást – remeteséget – látok 
megoldásnak. De erre még gyenge vagyok – illetve a 
vonzerı erısebb (számítógép, munkahelyi sikerek, 
összkomfort, tollasodás) a világ irányából. Jézusnak elég volt 
negyven nap pusztai magány a megkísértés gyógyszeréül. 
Ha én kivonulok, úgy érzem, maradnom kell végig. 

I. P.: Azon az úton, amelyiken senkinek nem lépek a 
lábára. Ezt a konfliktuskerülı bélyeget szívesen viselem, de 
még ezzel együtt sem sikerül mindig betartanom. Ha döntési 
helyzetben választhatok, akkor inkább a segítést választom s 
nem mások rovására akarok gyarapodni. 

 
4. Látod-e a Bokor jöv ıjét, mit látsz?  

B. Gy.: Azt, hogy az Isten nem fog helyettünk Bokrot 
csinálni. Ha akarjuk, a következı félszázad folyamán 
belesimulunk az egyházunkba = a világba. Ha akarjuk, 
felhagyunk a romlással, ás újból elkezdünk szentté lenni 
akarni. Rajtunk fordul minden. Isten is velünk lesz. ha mi Vele 
leszünk.  

F. F.: Bízom a Bokor jövıjében, de látom a jelen 
bizonytalanságait is. A NATO, a globalizáció, a multik jobb 
szövetségesei a Sátánnak, mint a hajdan volt Varsói 
Szerzıdés, a KGST, vagy a megbonthatatlan szovjet-magyar 
barátság voltak. Bízom a Bokor önfelismerésében, az ártó 
jelenségek felszínre kerülésében és csendes 
megszőnésében. Rémálmom egy olyan Bokor, amely a 
Katolikus Egyház tagszervezete, remekül pályázik Uniós 
pénzekre. Konferenciákat szervez, road-show-kon és work-
shop-okon bizonyítja jézusi elképzeléseit. Kidolgoz egy 
komplex minıségbiztosítási rendszert, bevezeti a jézusi 
SWOT-analízist. Nehezek Gyurka bácsi szavai, mert a 
legnehezebb azt elviselni, ha rászólnak az emberre, hogy 
már-már kezd berendezkedni egy megromlott világba. 

I. P.: 1. Ehhez nincs elég ismeretem - elismerem, saját 
hibámból - hogy érdemben hozzá tudjak szólni. Ma úgy 
fogalmaznék, hogy a KIO kötetei tartalmazzák a Bokor 
jövıjét, csak nem olvassák elegen, hogy az markánsan 
kirajzolódhasson.  

2. A környezetpusztítás felgyorsulása egyre keményebb 
üzeneteket fog küldeni a döntéshozóknak s vagy saját létük 
fenntartása, vagy az elnyomorodó tömegek kritikus 
nagyságra duzzadása kikényszeríti a kompromisszumot az 
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egy bolygón együtt élésre - azaz közelít az Isten országa 
felé a Bokor útján, ami ma csak ösvény. 

 
5. Van-e helye a nemzettudatodnak a 
kereszténységen belül?  

B. Gy.: Van. Magamat szentebbé tehetem. 
Párommal összefogódzhatom, hogy szentebbé legyünk. 
Közösségemmel is valamelyest. Nemzetemmel is 
valamelyest. Jézus is ezt akarta: Csak Izrael elveszett 
juhaihoz vagyok küldve. Istent és a páromat nem 
cserélem le.  
Közösségemet sem‚ csak csinálok melléje egy jobbat. A 
nemzetemet sem. csak Istenem segítségével és 
párommal és közösségemmel mindent megtesszek, 
hogy nemzetem legyen az egész világ eleje. Egy teljesen 
nemes és szent versenyen.  

F. F.: Egyetértve Novák Gyula barátunkkal, én is úgy 
vélem, hogy ebben a kérdésben a helyes sorrend így 
alakul: Isten, család, haza... Ez nem csak fontossági 
sorrend, hanem logikai, érzelmi és lelkiismereti is. És az 
is hozzáteendı: lehet a három elemrıl külön-külön is 
nagyon sokat beszélni, de csak együtt érvényesek, 
külön-külön nem. 

I. P.: Magyarországon ma kevesebb magyar él, mint 
az elszakított területeken, ahol az asszimilálódásra 
kényszerített kisebbségben élık sorsa erısebb 
nemzettudat megtartó erı. A lózungmentes 
nemzettudattal élık ezért a csonka országban is 
kisebbségbe kerültek. Ilyen szemszögbıl ezt a kérdést 
egy lengyel polgár tudná jól megválaszolni, ahol a 
kereszténység, a nemzettudat együtt tudott maradni. 
Hazai pályán ezt mind a regnáló hatalom, mind az 
egyház úgy igyekezett lebontani, hogy magam sem 
tudok rá jó választ adni leferdített szocializálódásom 
miatt. Egy meggyızendı ellenség (kép) táplálja a 
nemzettudatomat, ami a kereszténységgel - és nem az 
azt képviselı egyházakkal - összeegyeztethetı; a 
gátlástalan profitéhségő, globális hatalomra törı „urak”. 
Sajnos a gátlástalanságot ezen a területen a demokrácia 
nem oldja meg, csak kevesen hallják, hogy szól a 
vészhelyzet csengıje.  

A kereszténységet pedig ma internacionalista globális 
kiterjedésre hivatott egyház sajátította ki s amíg nem jut 
ki a saját hatalmi törekvéseit tovább generáló 
profitorientált szolgáltatásból s tér át a kereszténység 
szolgálatává, addig a Bokorra marad a kereszténység 
képviselete.  
 
NOVÁK GYULA 

A HAZASZERETETRİL 
 

1.  Bevezetés  
Van egy közismert (politikai) jelszó: Isten, haza, 

család. Ezen tartalmak tömör összefoglalása 
vitathatatlanul helyes, ám a sorrend hibás. S mivel ez a 
tartalmat is érinti, jó ideje igyekszem minden lehetséges 
alkalommal rámutatni ennek szükséges javítására. Így 
gondolom helyesnek: Isten, család, haza .  
1.1 Isten 

Meggyızıdésem, hogy Isten szándékainak 
felismerése nélkül csak a lét felszínén sodródunk, ami 
nem igazán emberi minıség. Istenkapcsolatunk építése-
rendezése ezért elsıdleges. 
1.2 Család 

A család az, amelybe beleszületünk, amelyben 
elsıdlegesen szocializálódunk, amelyben ember emberbe 
kapaszkodhat. Ez az élet továbbadásának terepe is, 
ilyenformán az emberi közösség alapsejtje. Minden emberi 
„termék” (biológiai, materiális, szellemi, szociológiai) 
ısforrása, tehát emberi létünk megkerülhetetlen fogalma. 
Minden emberi dologról csak ez után  lehet, érdemes 
beszélni. 
1.3 Haza 

A következı fogalom a haza. Mit is értünk/értsünk e szó 
alatt? Értelmezı szótárunk1  elsı két, idevágó jelentése 
szerint: 
1. Az az ország, az a nép, amelyhez vki – születés v. hono-
sítás révén – tartozik. Szülıföld. 
2. Terület, hely, ahol vki v. vmely embercsoport életlehetı-
ségekre talál. 

Miként érezzük is, kettıs jelentéső a fogalom: szociológiai 
és földrajzi; e kettı nem mindig elválasztható. Úgy vélem, a 
szótár munkásainak tömör meghatározása – elsı 
közelítésként – elfogadható. 
2. Pontosítsuk a haza jelentését!  
2.1 Kezdjük a könnyebbel: a földrajzi jelentéssel. 

Hogyan gondoljuk e fogalmat idıben? Csak a jelenre vo-
natkozik? A múltra nem? Vagyis a történelemmel nem 
hozható kapcsolatba?  

A válaszok csak részben könnyőek. Az nyilvánvaló, hogy 
nem csak a jelenre vonatkozik. Bár fıleg arra. Ám nem 
mondhatjuk, hogy apánk vagy ükanyánk szülıföldjéhez 
semmi közünk. Mivel létünk nem a semmibıl pattant ki, 
gyökereink ahhoz is kötnek. S a gyökerek elvágása 
egészségünk romlását okozza. No de hol a határ? Egy 
magyarnak pl. Etelköznél? Vagy ez egyénileg változó 
tartalmú: az az ország, amelyben gyermekkorom óta 
szocializálódtam + a még élı családi emlé-
kezésekkel/leírásokkal azonosított terület?2  

Hajlok ez utóbbi elfogadására. Ebbıl viszont két dolog fo-
lyik: a földrajzi haza tartalma mind egyénenként, mind idıben 
különbözı. S nem így van ez valóságosan is? Jóllehet, 
szeretnénk e fogalmat (mind a személyeket, mind az idıt 
illetıen) egységesnek tudni vagy azzá formálni, holott mintha 
okosabb lenne – a fentiek végiggondolása után – az elıbbi 
tényt tudomásul venni. 

2.2 Lássuk ezután a haza nehezebben körülhatárolható 
jelentését: a szociológiait!  

Hazánk e vonatkozásban azt a népet jelenti,  
amely körülvesz és  
amellyel egyazon nyelvet beszélünk és 
amelynek kultúrájában szellemileg fölnövekedtünk (ezért ér-
tékrendünk fıbb vonalakban azonos) és 
amelynek történelmi múltja legalább a mi életünk és (lehetı-
leg) szüleink – minimum részbeni – életét illetıen azonos. 
Valószínő, hogy e közös történelmi múlt hossza arányban áll 
az egyén hazájához való ragaszkodásának mértékével.3  

                                                           
1 Magyar Értelmezı Kéziszótár, 2. átdolg. kiad., 2003 
2 Bonyolódik a helyzet azzal a nem kis létszámú népességgel, 

amely – elsısorban politikai okból – szülıhelyét (nagy 
távolságra) elhagyni kényszerül (a szótár 2. jelentés-
meghatározása).  Ekkor földrajzilag (és kulturális 
hagyományokat illetıen) már két „hazá”-ról kell beszélnünk. Ez 
esetekben a kettıhöz történı – egyénileg különbözı intenzitású – 
kötıdés életszerő lehet; a lelki egészség megırzése érdekében is. 
(Az egészséget roncsoló honvágy ellenében.) 

3 Közismertek ugyanakkor ettıl a statisztikai valószínőségtıl eltérı 
pozitív és negatív példák. 
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Mi következik e fenti meghatározásból?  
Hazánk népéhez tartoznak a huzamosabb ideje 

körünkben élı, de a magyar nyelvet (csaknem) 
anyanyelvi szinten beszélı svábok, szlovákok, csehek, 
lengyelek, ruszinok, oroszok, románok, horvátok, 
szerbek, cigányok, zsidók stb. 

Elismerem: kicsit hazabeszélek, hiszen ıseim között 
talán nem is akad magyar nevő… 

No de hazánk elismert nagyjai, korunk jelesei közül is 
mennyien kihullanának, ha szőkkeblően húznánk meg a 
határokat: pl. a Hunyadiak, a Zrínyik, Petıfi, Bem, Czetz 
János, Dembinszky, Damjanich, Zipernovszky, József 
Attila, Munkácsy, Dankó Pista, Beck Ö. Fülöp, Szent-
Györgyi, Neumann, Teller, Czigány Dezsı4, Radnóti, 
Szerb Antal, Pilinszky, Papp Laci, Petrovics Emil, 
Jankovich Marcell. 

Sokak esetében osztoznunk kell más népekkel (pl. a 
Zrínyiek, Hunyadiak, Bem, Dembinszky, Liszt, Dankó P., 
Neumann, Teller), de hát baj ez? Tekintsük ıket a népek 
összekötı személyiségeinek: közös kincseinknek!  

Mikor kollégáim között volt Marunák (valószínőleg 
eredetileg Mrnák), Kaizinger (nyilván korábban 
Kaisinger), Skriba (talán elıbb Skrba), Wolsky, soha nem 
merült föl bennem, hogy ık nem honfitársaim.  

Legyünk empatikusak! Gondoljuk át, mennyire 
örülhetett a hajdani cselédlány, Hrúz Mária (aki Arany 
tanúsága szerint „nem mindig ejtette tisztán a magyar 
szót”5) és Petrovics István fiúk elmagyarosodásának6?  
Meglehet, persze, az öreg Petrovics ezt nem bánta, 
hiszen – korának viszonyait ismerve – így jobban 
bízhatott fia érvényesülésében. És innen már csak egy-
két lépés, hogy ne törjünk pálcát pl. pozsonyi 
honfitársunk fölött, aki ugyanezen indítékból szlovák 
iskolába íratja gyermekét. 
2.3 Visszacsatolás a földrajzi vonatkozáshoz 

Miként – ahogy fentebb láttuk – személyeken 
osztoznunk kell más népekkel, hasonlóan – sıt, még 
inkább – el kell fogadnunk a közös birtoklást földrajzi 
területeken. 

Ennek könnyebben elfogadható esete: pl. Soroksár, 
Budaörs, Budakeszi, Solymár, Törökbálint stb. a 
magyaroké és a magyar-sváboké; Békéscsaba a 
magyaroké és a magyar-szlovákoké; Mátészalka a 
magyaroké és a magyar-cigányoké stb. 

A nehezebben elfogadható esetek, ahol olyan népek 
élnek együtt, amelyek nem (vagy csak töredékesen) 
beszélik a másik (többségi) nép nyelvét: pl. Kassa a 
magyaroké és szlovákoké; Kolozsvár és Nagyvárad a 
magyaroké és románoké; Szabadka a magyaroké és a 
szerbeké; Eszék a magyaroké és a horvátoké stb. 
3. A jöv ı halvány reménysugara 

Az Akadémia magyar-szlovák és magyar-román 
történészi vegyes-bizottsága dolgozik a közös 
történelemkönyv megírásán. S a legújabb - meg kell 
kapaszkodnom -: a német kulturális miniszter javasolja 

                                                           
4 İrá csupán a családi neve miatt gondolok. Mert hogyan 

alakultak ki a családi nevek? Foglalkozás, nemzet(i)séghez, 
településhez tartozás, testi tulajdonságok stb. alapján. 

5 Illyés Gyula: Petıfi. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958., 11. 
old. 
6 Ami párját ritkítja; még apja nevét is elhagyja. 

az Uniónak az európai közös történelemkönyv megírását!7 
Nem kétséges, hogy sok-sok év (talán generációk) fognak 

eltelni, míg ezek megvalósulnak. De hogy megszületnek (ha 
addig ki nem pusztul a Föld), nem kétséges. 

Néhány napja pedig hallom a Kossuth Rádióban, hogy 
magyarországi és erdélyi magyar történész egyetértıleg opti-
mistán nyilatkoztak a Hunyadiak objektív, közös kincső érté-
kelését illetıen, magyar és román tudományos tényezık 
fokozódó nyitottságát tapasztalva. 
4. Tegyünk érte! Hogy a remény valósággá váljék! 
4.1 Általában 

A magunk földjét, a magunk népét, a magunk történelmét 
jobban szeretjük a másénál. Ez természetes. De mások is így 
vannak a magukéval. Ezért legyünk megértık! És semmikép-
pen sem kirekesztık! Hanem örüljünk a történelem híd-sze-
mélyeinek, a közös birtoklású földrajzi helyeknek, azokban a 
külön-külön meglévı emlékeinknek, mert ezek összekötik 
népünket más népekkel. Fedezzünk föl ezekben közös 
értékeket, s ahol ez nem lehetséges, próbáljunk 
tárgyilagosan ítélni. Közös szemlélet csakis így épülhet. 
Márpedig nem széthúzásra, szembenállásra van 
szükségünk, hanem minél nagyobb egységre, egyetértésre. 
Ez pedig úgy növekedhet, ha a másik oldalon állót meg 
tudom gyızni az én oldalamra állás értelmérıl. Ám ez csak 
akkor reményteljes, ha álláspontom nem elfogult, minél 
megértıbb, láthatóan objektivitásra törekvı.  
4.2 A népek, nemzetek közötti kapcsolatok kívánatos 
normái 

Közép-Európa történelme bıvelkedik kis népeinek értel-
metlen, szők látókört mutató hetvenkedéseiben, civakodásai-
ban, háborúiban, amelyek következtében az éppen huzakodó 
feleken kívül – legalább közvetve – az egész, hatalmas föld-
rajzi térség károsul. (E tragédia-sorozatról meggyızıen szól 
Bulányi György: Ópusztaszer c. könyvében. [Tılem kölcsö-
nözhetı.]) 

Világos továbbá az is, hogy az európai nagyhatalmak Kö-
zép-Európa-politikája évszázadokon át a cinikus római taná-
cson alapult: divide et impera. Fel kell ismernünk végre, hogy 
a nagyhatalmaknak ez a kis népek sovén indulataira alapozó, 
a népeket egymással összeugrasztó, de legalábbis egymást 
kölcsönösen sakkban tartó igyekezete eddig bevált.  

A térség jövıje kicsit szomorúnak látszik: a legújabb kori – 
vagyis gazdasági síkon értendı – gyarmatosítás prédái 
leszünk. Kiszolgáltatottságunk mértéke összefogásunk-
egységesülésünk mértékével fordítottan lesz arányos. 

Gyakorlati útmutató 
a) Kiindulás –  csak a tényekbıl. Az x nemzethez tarto-
zók y és z helyen élnek. Kiindulási alapként, alázattal ezt el 
kell fogadni, s még gondolni sem szabad arra, hogy ezen vál-
toztatni lehet. 
b) A történelemre való hivatkozást – amely vélt erkölcsi 
támaszt adna x nemzetnek y helyen való létezéséhez, a t 
nemzet rovására – egyszer s mindenkorra abba kell hagyni. 
(Triviális példa: m személy ısei mint "honfoglalók" jelentek 
meg – mondjuk – 1100 éve y helyen; n személy szüleit 
politikai akarat telepítette 50 éve y helyre. 
1. kérdésem: m vagy n személyre hárulhat-e kár a felme-
nıivel történtek miatt? 

                                                           
7 Persze, naivitás volna azt gondolni, hogy pl. a németeknek nem 

kell majd leküzdeniük (nem csak önmaguktól vezérelve) e munka 
során is valószínőleg feltörı nacionalizmusukat, esetleg sovén 
indulataikat. De hinnünk kell az értelemnek ezeket felülmúló 
erejében. 
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2. kérdésem: tudunk-e erkölcsileg különbséget tenni a 
1100 évvel ezelıtti és az 50 évvel ezelıtti "honfoglalás" 
között? Nemde, mindegyik az erı pozíciójából történt 
hódítás volt az aktuálisan "ıshonos" lakosság kárára? 
c) Együtt-élésünk – parancs. 

A közép-európai realitásokból adódóan a sok kis nép 
nagyobb "nemzeti szigeteken" (ilyeneknek tekinthetjük a 
jelenlegi országok területének nagy részét, egyenként) 
és igen sok két vagy több nemzet által lakott 
"szigetvilágban" él (pl. Pozsony, Munkács, Békéscsaba 
és környéke, Kolozsvár, Mohács, Szarajevó). 

Az együtt-élésen kívül nincs civilizált megoldás, tehát 
arra kell törekedni, hogy ez minél nagyobb békességben, 
az egyenjogúság alapján történjék. 
d) Alázatosan tudomásul kell vennünk a jelenlegi 
országhatárok adottságát. Éspedig  nem azért, mert a 
jelenlegi határok "igazságosak", hanem azért, mert 
- a két érdekelt fél által "igazságos"-nak mondott 
határ nem húzható; 
- a határok módosításának óhaja végeláthatatlan 
és meddı történelmi hivatkozáshalmazt eredményez, 
továbbá az egyik félben legalább a gyanakvás, rosszabb 
esetben a fenyegetettség érzését ébreszti, s ez 
elegendı a sündisznó-állásba merevedéshez. 

Jó lenne így vélekednünk: a fennálló határokat az 
igazságosság szempontjából nem értékeljük, mivel 
ilyen értékelés objektív módon nem lehetséges; 
hanem végérvényesnek tekintjük, amelyet sem 
erıszakos, sem békés eszközökkel megváltoztatni 
nem szabad. (Ez a bátor és ıszinte megnyilatkozás 
eleve lehetetlenné tenné a szomszédos országok 
politikusainak azt a fajta, sokszor tapasztalt 
kalandorságát, amely a szomszéd ország területi 
revíziójával riogatva mérgezi a légkört az érintett 
országok lakosai között.) 

Tisztelt Honfitársaim! Ne az események után 
kullogjunk, megszégyenülve, hogy lám, akik nem is sokat 
szavaltak a hazaszeretetrıl, megelıztek minket a tettek 
területén! Legyünk élenjárók, hogy a reménysugár egyre 
erısebben világoljon!  

 
BULÁNYI GYÖRGY 

JOBBIK 
 

Kedves Meghívóim! Kik mindenkik nem kíváncsiak 
rám, nem sorolom el. Köszönöm, hogy Ti meghívtatok. 
Bégány Attila szétküldte Számotokra három írásom, 
melybıl megismerhettétek, miféle árú kapható az én 
boltomban. De azért mondok valamit bevezetıül is. 
Elıbb egy verset: 

1. Sinka István, Virág ballada 
2. Prózában meg az alábbiakat:  
     a/ Nem kezdem Ádám-Évánál, csak Vereckénél. 

Lehettünk ’895-ben, amikor bejöttünk, fél millióan. Lehet, 
hogy találtunk itt olyanokat, akik magyarul beszéltek: 
székelyeket, avarokat. Az asszonyok szültek,  s mikor 
harmadfélszáz esztendı után jöttek a tatárok, már 
voltunk két és fél millióan. Egy év múlva már csak fele 
annyian voltunk. Az asszonyok megint szültek, s a 
Hunyadiak korára felmentünk négy millióra. Aztán 
verekedtünk három századon keresztül a törökkel. 
Mikorra kiverték ıket hazánkból, már csak egy másfél 
millió maradt, aki magyarul beszélt. Az asszonyok megint 
szültek, s az elmúlt század elején már tíz milliónál is több 
volt, aki magyarul beszélt. Aztán tíz felé szabdalták 

hazánkat, s 1956 utántól kezdve máig szennycsatornába 
vágtunk mimagunk, büszke magyarok,  máig nyolc vagy tíz 
millió magyar magzatot. Ha minket is elfú az idık zivatarja, 
Nem lesz az Istennek soha több magyarja − írta 1848-ban 
Arany János. 

Hısöm egy fiatal hölgy, Vincze Bori, aki most hét éves. 
Nagyszüleit negyven esztendeje ismertem meg. Géczy Gabi, 
mire negyven éves lett, szült tíz gyereket Vincze Bandinak. 
Az elsıt Péternek hívják. Péter felesége, Kati, az  elmúlt 
nyári szolnoki Bokor-nagytáborban megsúgja anyósának, 
Gabinak, hogy várja már ötödik gyermekét. Péter húga, 
Eszter egy hétvégre elviszi magához a négy gyereket: két 
fiút, két leányt. Kihallgatja beszélgetésüket, mely arról szól, 
hogy fiú vagy lány legyen ötödik testvérük. A fiúk fiút 
akarnak, a lányok lányokat. Ekkor szólal meg hısöm, Vincze 
Bori: Mindegy, hogy mi lesz, mert nekik úgyis nyolc testvérre 
van szükségük. S még azt is elmondja a 7 éves Bori, hogy 
neki is nyolc gyereke lesz majd: négy lány és négy fiú. A 
lányai nevét már tudja is. El is sorolja a négy nevet. A 
fiúkéból még csak egyet tud. Az Benedek lesz, mert így 
hívják Bori tíz éves bátyját is. Amíg van Géczy Gabi, Vincze 
Bandi, Péter és felesége Kati, amíg van Vincze Bori, addig 
nem fú el minket az idık zivatarja, addig még lesz az 
Istennek olyanja is, aki magyarul  beszél. – Ezt a szöveget 
mondtam el egy hónapja a Hegyvidéki Trianon Társaságban 
– úgy, félezer ember elıtt. 

b/ Nem érdekelnek az urak, bármifélék legyenek is – bí-
borban vagy nyakkendıben. Az urak leváltják egymást, s jön-
nek helyettük más urak. Bekerülnek ık is a történelem 
szemetes ládájába. Csak azok érdekelnek, akik vállalják az 
élet alapfeltételét. Nemzetünk –  melyben a nık hosszú évek 
óta 1,2 gyermeket szülnek – már halálra ítélte önmagát. Nem 
azzal van bajom, hogy világi vagy egyházi társadalmunkban 
milyen nevek viselik a hatalmat.  Mindegy, hogy Kaifás és 
Pilátus-e, vagy miszter X és miszter Y-e. Ha tesznek valamit 
azért, hogy ki ne haljon nemzetünk, az Isten áldja meg ıket. 

Jézus számomra az etalon. Az az Ország számomra az 
etalon, amelyrıl ı beszélt. Abban boldogok a szegények és 
boldogtalanok a gazdagok. Most hetven éve Szekfő Gyula 
meghívta egy délutánra hozzánk, az  egyetemre Veres 
Pétert. Hallgatósága sorában ültem én is. Egy mondatára 
emlékszem még: Mert az nyilvánvaló, hogy a társadalom 
polgári rétegeiben pusztul, paraszti rétegeiben meg 
szaporodik. Van hazánknak-népünknek még szaporodó 
rétege, vagy csak pusztuló, önpusztító? Kérdıjel van 
mondatom végén. Mert urak mindig lesznek felettünk. 
Kibírjuk ıket valahogy. Nem érdekesek. Csak az az érdekes, 
hogy szülünk-e még, vagy be kell fordítanunk a nemzet 
címerét. Azzal a reménnyel jöttem Közétek, hogy itt nem 
urakkal találkozom. Jézus – gondolkodásunk átalakítását 
kívánta tılünk: bőnbánatot, életünk megjobbítását. A hatalom 
urai nem foglalkoznak ilyesmikkel. A nemzet jövıje 
szempontjából ık semmit sem számítanak. Csak azok 
számítanak, akik más valamire is képesek, mint ami az 
uraktól várható. Nem az elpusztulásunk, nem a magunkat 
elpusztítás, hanem az élet folytatása, továbbadása, a 
csilingelı gyermekkacagás számít. Befejezésül elmondok 
még egy verset: 

3. Ady Endre, Ének a Visztulán 
Mikor ezt a versét írta, a lengyeleknek nem volt hazájuk: 

orosz, porosz és osztrák uralom alatt éltek, s ma közel 40 
millióan vannak. Rajtunk áll, hogy a mi nemzetünknek is 
legyen élete, s nemcsak e csonka hazában. Minden azon 
fordul, hogy hajlandók vagyunk-e Jézusra figyelni. Hajlandók 
vagyunk-e szolgálni? Hajlandók vagyunk-e egymással 
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osztozni? Hajlandók vagyunk-e az erıszakot elutasítani? 
Hajlandók vagyunk-e itt is, s ott is, és mindenütt arra, 
hogy négy-öt magyar összehajoljon, s megtárgyalja, 
hogy mi a teendınk? Jézus velünk lesz, ha ketten-
hárman összejövünk az ı nevében. Úgy legyen! 
Szeretnék ma itt zászlót bontani az İ nevének. Még 
akkor is, ha Golgotára kell menni érte. Jézus Istene erıt 
fog adni, hogy el tudjam viselni. Köszönöm, hogy 
meghallgattatok. 

 
BAYER ZSOLT  

A VÉR KÖTELEZ 
 

Azért most Eb van. Történnek fontos dolgok, persze, 
Fodor meg Kóka, meg mi lesz – de azért Eb van. Napi 
két meccs, szurkolás, öröm, játék. Ez a lényeg. S aki Eb-
t néz, annak látnia kellett vasárnap este Podolski arcát. 

Podolski a német válogatott csatára. Igen jó csatár. S 
a nevébıl talán már kitalálták, hogy nem a teuton 
erdıkbıl származik, de nem ám… Podolski 1984-ben 
született Gliwicében, Lengyelországban. Ez a Gliwice 
már önmagában jelképes – miképpen a német–lengyel 
viszony is jelkép sok-sok értelemben, aki nem csak Eb-t 
néz, de vette magának a fáradtságot, és megnézte 
Wajda Katynját, hát érti ezt a dolgot, bár a Katyn fıleg a 
lengyel–orosz viszonyról és múltról mesél, és a sok 
évtizedes hazugságról; de errıl már írtam. 

Mindenesetre egy lengyel–német összecsapás azért 
szintúgy több, mint foci. Hasonlatos egy magyar–román 
összecsapáshoz. S ha a német nemzeti tizenegy csatára 
Gliwicében született és Podolskinak hívják, az bizony ad 
a dolognak egy vajszínő árnyalatot. A vasárnapi 
mérkızésben ott volt ez az árnyalat. Történt, hogy az 
elsı félidı közepe táján, egy gyönyörő német támadás 
végén Podolski középrıl a lengyelek kapujába pöckölte a 
labdát (1–0). Aki látott már focimeccset, az tudja, hogy 
ilyenkor valamiféle obligát örömmámor, "gólöröm" veszi 
kezdetét. Ez éppúgy része a játéknak, mint a szöglet, a 
les, a mez vagy a bíró. 

A gólöröm igazi kis színházi elıadás. A legnagyobb 
sztárok gólöröme külön beszédtéma, s a legnagyobb 
sztárok gólörömének gondosan kimunkált koreográfiája 
van. Természetesen a latinos temperamentumú nemzeti 
válogatottak és játékosok járnak ebben az élen. Ki 
táncol, miután a szögletzászlóhoz rohant, ki szaltókat 
ugrik, ki mezét mellkasán felhúzva rohan körbe, ki 
keresztet vet, ki a jegygyőrőjét csókolja – sokféle a 
gólöröm, mondom, és a vége mindig egy "kicsi a rakás, 
nagyot kíván" fieszta. 

Vasárnap este a Gliwicében, 1984-ben született 
Podolski, a német nemzeti tizenegy csatára bepöckölte 
középrıl a labdát a lengyel nemzeti tizenegy kapujába, 
tette mindezt egy Eb-csoportmérkızésen – majd megállt 
egy helyben, és mozdulatlanul, meredt arccal nézett 
maga elé. Állt Podolski, a csatár, nem mozdult, és merev 
volt az arca. Nagyon merev. Társai odarohantak hozzá, 
ölelték, de ı nem mozdult, és nem mosolygott, és nem is 
viszonozta az öleléseket. İ csak állt, majd kicsit késıbb, 
ahogy elindult vissza a saját térfelére, hogy megeshes-
sék a középkezdés, még tenyerébe temette arcát. Amíg 
tenyerébe temette arcát, egy világot gondolt végig, 
tudom. Pedig nem tartott tovább az a mozdulat öt 
másodpercnél. Podolski tenyerébe temetett arca s 
némasága. Ez volt a válasz sok mindenre. Persze van, 

aki érti ezt, s van, aki nem. S aki nem, annak úgyis kár 
magyarázni, kár mesélni. 

Olyan volt Podolski tenyerébe temetett arca és némasága 
a gól után, mint amikor Bukarestben magyar–román 
mérkızés van, és a székelyek elindulnak Bukarestbe 
szurkolni. Szurkolni a magyar nemzeti válogatottnak. 
Bukarestben jó sok román várja ıket, bozgorozik, verekedni 
akar, magyart ölni akar. És a legnagyobb megdöbbenés 
akkor látszik az arcukon, amikor a székelyek egyszer csak 
elıveszik a román útlevelüket, és azt lengetik a románok felé, 
imigyen jelezve, hogy ık nem "Magyarból" jöttek – de nem 
ám! İk román állampolgárok, s akként szurkolnak a magyar 
nemzeti tizenegynek. Ez minden bukaresti magyar–román 
összecsapás egyik kötelezı pillanata. És a meglepett 
románok nem értik az egészet. Nem is érthetik, nyilván. 
Ahogy a szlovákok se nagyon, hogy miért szurkol a felvidéki 
magyarság a magyar csapatnak vagy magyar klubcsapatnak, 
ha az játszik odakint. 

Podolski tenyerébe temetett arcában és némaságában a 
válasz – egyben válasz ez minden "globalista", "multikulti", 
"internaci" és "nemzetek feletti" álmára, rémálmára, 
ostobaságára. Podolski tenyerébe temetett arca és 
némasága a jövı. Merthogy minden normális ember érti és 
érzi és átéli Podolski vasárnap esti némaságát. Csak a média 
hiteti el a világgal itt, a nyugati féltekén, hogy ez idejétmúlt, 
meghaladott, szégyellnivaló. De a mélyben ott van Podolski 
némasága már. És ez nagyon jó, ez nagyon megnyugtató. 

Amúgy: hajrá Németország! Mert hát, mivel a magyar foci 
olyan, amilyen, nekem nincs más választásom, mint ınekik 
szurkolni. A legvégéig. Ez vasárnap este volt a legnehezebb. 
Mivel négy évtizednyi kútmérgezés ellenére nagyon-nagyon 
szeretem a lengyeleket. De hát a vér kötelez. (Istenem, de 
jólesett leírni ezt "a Vér kötelez"-t! Mennyire nagyon jól!) 
 
XXIII. JÁNOS PÁPA 

BESZÉDRÉSZLETE A II. VATIKÁNI 
ZSINATON  

 
Szemináriumainkban alig van ékesszólástan és a hívek 

kénytelenek végigkínlódni az új papok gyatra beszédeit és 
naiv, kegyeskedı meséit! Tele van a fejük spekulatív 
dogmákkal és az Ószövetség idejét múlt és megcáfolt 
antropomorfista nacionalizmusával. Beleizzadnak szegény 
elneveltek, hogy kihozhassák az isteni egyetemes szeretetet, 
mindén népeknek adott természeti jogokat és Krisztus 
univerzalitását. Vagyis: Hamis és ókori nívón mozgunk ma is, 
amikor a pozitív tudományok, az archeológia, az antropológia 
és a geológia, nem különben a megtalált Sumir elsı biblia 
(Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956.) is mindent 
világosan föltártak és megmagyaráztak. Senki sem értette 
ezt a maradi és túlhaladott ószövetségi fontoskodást, ami 
egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letőnt 
népnek (sumir, akkád, áld, babiloni) megmásított történelme. 
Egyszóval: béklyózva vagyunk valami ósdi judaizmus által. 
Nekünk nem elég Krisztus, az Isten fia!? 

A beszédet az olasz Actio Catholica adta ki a következı 
címmel: Novena Allo Spirito Santo di Giovanni XXIII. 1. Iuglio 
1962. Per il Concilio Ecumenico Vaticano II.  

Több mint érdekes, hogy nem sokkal ezután (11 hónap 
múlva) 1963. június 3-án XXIII. János pápa „hirtelen meghalt. 
Utódja, VI. Pál néven az a zsidó származású Montini bíboros 
lett, aki arról is nevezetes, hogy ı nyilvánította 
„megüresedettnek” Mindszenty atyánk esztergomi érseki 
székét. Nem meglepı, hogy XXIII. János fölfogása talonba 
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került és ma már a kiadó is letagadja, hogy ezt a 
beszédet valaha is kiadták volna. (No vajon miért?) 
 
JUHÁSZ KÁROLY 

PAJOR ATYA 
 

A Nemzetır c. újság 2005. május 25-i számában 
megjelent, Pajor atya által írt jegyzetre szerettem volna  
reagálni, de írásom eddig, többszörös kérésemre sem 
jelent meg. A jegyzetben  Pajor atya az idıs, 
életfogytiglan börtönre ítélt Bulányi atya és a 
kommunizmus romboló eszmerendszere közé tesz 
egyenlıségjelet. 

Bulányi atya több mint ötven éves lelkipásztori 
pályafutása alatt Krisztus Urunk evangéliumának 
hőséges hirdetıje volt és ma is eszerint szolgál. 
Börtönéveinek letöltése után ott, és azt folytatta, amiért 
lecsukták. Azt követıen megírta 5 könyvét (Keressétek 
Isten országát), a magyar békefıpapság eretnekség 
gyanújával vádolta és a Hittani Kongregáció szigorú 
vizsgálatát kérte Rómától a könyvekkel kapcsolatban. A 
vizsgálatot el is végezték és semmi eretnekségre utaló 
jelet nem találtak írásában. 

Hirtelen csak két olyan kimagasló képességő 
karizmatikus személyt tudok megnevezni az elmúlt 
századból, akiknek a sorsa hasonló Bulányi atyáéhoz, 
csak éppen más módszerekkel akarták megvalósítani 
Krisztus Urunk evangéliumát a földi Istenországa 
építésében.  

Elsınek Prohászka Ottokár püspököt említem, ı 
földosztást akart a háború elıtt az egyházi birtokokból a 
szegény cselédek számára. Végül a kommunisták 
osztottak ki a cselédeknek földeket, megnyerve ıket a 
maguk egyházellenes eszméjének, az ávósok tekintélyes 
része közülük került ki, és velük végeztették el a piszkos 
munkát a letartóztatott hitvalló magyarság ellen.  

Az Antall-kormány utolsó hónapjában egy érdekes 
mősornak lehetünk tanúi, Chrudinák Alajos Panoráma c. 
mősorának végén név szerint felsorolt közel 500 ávós 
tisztet, mely nevek szinte mindegyike mellett az állt, hogy 
izraelita. (Az ávósokat azóta sem vonta senki 
felelısségre). 

1944-ben, Horthy Miklós bejelentette Magyarország 
háborúból való kilépését, és a nyilasok fellépése ellenére 
megmentette a magyar zsidóság nagy részét (hogy 
mindet nem tudta megmenteni, az a német 
megszállásnak volt köszönhetı). Állítom, hogy 
Magyarországon akkor sem volt és most sincs zsidó-
ellenesség. 

Pajor atya a jegyzetében összehozta Bulányi atyát az 
SzDSz-szel. Való igaz, hogy az általuk szerkesztett 
„Beszélı” c. újságot sokan olvasták az országban – 
velem együtt. Úgy nézett ki, hogy  a magyarság érdekeit 
keményen képviselik a kommunistákkal szemben. Akkor 
még nem tudtuk, hogy a hatalomba való bejutásuknak ez 
volt az egyetlen lehetısége. Ezt az alattomos 
képmutatást azt hiszem senki elıtt nem kell bizonyítani, 
mert nagyon gyorsan kiderült, hogy az SzDSz, MSzMP, 
MSzP egy tırıl fakad. 

Gyanús volt ez már nekünk akkor is. A mi 
közösségünkben ugyanis a „Karácsonyi Ajándék 
Testvéreknek” c. éves kiskönyvet – ami teljesen 
politikamentes volt – egy szerzetes nıvér szerkesztett, írt 
le egy öreg írógéppel 40 éven keresztül. A „Beszélı” 
ellenben nyomdával készült. Idınként elvették tılük, de 

bizonyára volt pénzük, hiszen egy hónap múlva ismét 
nyomtattak. (Nem is tudom mi történt volna, ha nálunk nyom-
dát találnak…) 

Mivel közeledett a „gengszter-váltás”, egy autóútra 
elhívták magukkal Bulányi atyát és közölték  vele, hogy 
indulnak a választásokon. Bulányi atya erre azt mondta 
Konrád Györgynek: „Ha hatalomra kerültök, ugyanazt 
fogjátok csinálni, amit „ezek” csináltak eddig.” Nem kellett 
ahhoz prófétának lennie, Bulányi atya már valószínőleg 
tudta, hogy – egyelıre – a magyarság sorsa nem a 
magyarság kezében van. Sokan azok közül, akik a Beszélıt 
írták, mintha eltőntek volna a közéletbıl… 

A következı név Mindszenti József hercegprímás bíboros.  
Az ı hitvallását és emberi nagyságát most már nemcsak 

Európában,  de világszerte sem lehet megkérdıjelezni.  Kül-
földön jobban ismerik, mint idehaza, hiszen annyi rágalmat, 
hazugságot sehol sem szórtak rá, mint itthon. İ veszélyes 
ellenségnek számított a fasiszták szemében, de a 
kommunisták és az  ávósok még veszélyesebbnek tartották, 
s legalább annyira a magyar békepapság – akiket ’56-ban 
azonnali hatállyal fel akart számolni. 

 A kommunista államgépezet tudta, és tudja, hogy ezeket 
az emberi nagyságokat le kell csukni, meg kell kínozni, meg 
kell ölni. 

Itt már nemcsak e három emberrıl beszélek, hanem 
ezrekrıl, akik nem hallgattak, tették a dolgukat, amit 
lelkiismeretük diktált.  

Mivel Jézus tanítása kifejezetten a szegényeknek szól, a 
legegyszerőbb ember, akárhol él is a világban, megérti. Ezért 
ez a közösség nem a gazdagok gyülekezete. Ez nem azt 
jelenti, hogy akkor nem csinálunk semmit, igenis dolgozni kell 
keményen, talentumainkat kamatoztatni kell, hogy minél 
többet tudjunk adni azoknak, akik arra rászorulnak. 

Nem csak kartávolságon belül, sıt nem csak azoknak, 
akik hazánkban élnek, hanem határainkon túl, a Kárpát 
medencében, de még az úgynevezett harmadik világ éhezıit 
is támogatnunk kell (persze semmi nem kötelezı), 
sorainkban is sokan vannak rászorulók, segítjük egymást. 

Hogyan is mőködik ez a határon belüli és kívüli 
támogatás:   

Vannak különbözı alapítványok (pl. a Harmadik Világ 
Alapítvány – amelyet családok hoztak létre), Böjte Csaba 
testvér árvái számára is van egy csekkszámlaszám, melyen 
lehet ıket támogatni, vagy Indiába, Teréz Anyának is mentek 
a küldemények. Ugyancsak Indiában, Cedrik Prakas 
szerzetes testvér vezetése alatt mőködik egy olyan 
iskolarendszer, ahová az ottani falvakból rengeteg gyermeket 
fogadnak be, és a gyermekeknek lehetıséget kínálnak arra, 
hogy a tanulás mellett földmővelést, vagy különbözı 
szakmákat sajátítsanak el, a legjobb képességő diákoknak 
pedig még az egyetemi képzést is biztosítják. Vezetıjük több 
ízben is járt Magyarországon megköszönni a közösség 
segítségét. Amikor Etiópiában és környékén a 7 éves 
szárazság, a fertızött víz rengeteg felnıtt és gyermek halálát 
okozta, egy errıl szóló megrázó videofilm hatására 
elhatároztuk a családommal együtt, hogy veszünk egy 
videomagnót, hogy az ország különbözı pontjain levetítve a 
filmet győjtést szervezzünk az éhínség sújtotta lakosság 
megsegítésére. Felkerestük vejemmel a magyarországi 
UNICEF irodát, és Pullai Árpádné igazgatónıtıl kértünk erre 
a célra egy megbízólevelet. A Magyar Nemzeti Bank 
számlájára ment a győjtés, a befolyt pénzbıl az éhezık 
rengeteg gyógyszert és kútfúróberendezéseket kaptak.  

Nagyon megörültünk, amikor Csádból eljutott hozzánk egy 
videókazetta, amelyen láthattuk azt az örömujjongást, amikor 
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gyermekek százai meglátták a kútfúróberendezésekbıl 
feltörı vizet, olyan fürdést rendeztek, amelyre ott még 
bizonyára nem volt példa. Ezt követıen Nathanson 
amerikai professzor Abortusz címő kazettája került a 
kezünkbe, amellyel szintén országjárás következett. 
Templomokban, kultúrházakban, gimnáziumokban 
vetítettük a döbbenetes képsorokat, mely mindenütt mély 
megrendülést váltott ki a fiatalokból és idısekbıl 
egyaránt, sokuk számára akkor tudatosult, hogy az 
abortusz során egy védtelen, védekezésre képtelen 
életet oltanak ki. 

Apropó gyilkolás parancsszóra. 
Pajor atya szerint Bulányi atya vitte bele a fiatalokat a 

katonaság megtagadásába. Kb. 32 éve vagyok tagja 
ennek a közösségnek, de én ezt soha nem hallottam 
tıle. Jézus azt mondja: „Szeressétek ellenségeiteket” – 
Jézusi parancs, innentıl kezdve ebbıl kellett kiindulni. 
Egy idıben volt téma a fiataljaink között a katonakönyv 
visszaadása, a szolgálatmegtagadás és az alternatív 
szolgálat kiharcolása. 1988-ban kezdeményezésemre 
megszerveztünk egy békés, családi tüntetést a 
Parlament elé (nem volt könnyő, az utolsó pillanatban 
kaptunk rá engedélyt), kb. 500-an vettünk ott részt, majd 
átadtuk a petíciót az országgyőlés elnökének. (Elızıleg 
minden megyében felkerestük az országgyőlési 
képviselıket, hogy kezdeményezzék a parlamentben az 
alternatív szolgálat bevezetését, de azt nem merték 
felvállalni.)  

Amit csak titokban reméltünk, néhány hónap alatt 
megszületett, és érvénybe is lépett a törvény. Fiaim már 
választhatták az alternatív katonai (polgári) szolgálatot, 
egyikük kórházban dolgozott, a másik fiam a 
természetvédelemnél. 

Ebben a közösségben az a jó, hogy semmi sem 
kötelezı, kivéve Krisztus Urunk parancsait és utasításait.  

Az ország különbözı pontjain vannak kiváló, több 
nyelvet is beszélı lelkipásztorok. Nyaranta a felnıttek 
lelkigyakorlatokon, a kicsik gyermektáborokban vehetnek 
részt. Hogy hány ezren lehetünk, azt pontosan nem 
tudjuk, a családok általában több gyermeket nevelı 
nagycsaládosok, ez, mondanom sem kell, több 
szempontból is fontos. 

Mindenki a maga leleményességével találja föl magát, 
és aki nyitott szemmel, tiszta szívvel jár-kel, megtalálja a 
módját annak, hogyan segíthet a rászoruló embertársain. 

Az is elég érdekes, hogy Pajor atya fölmenti, sıt 
pártfogásba veszi a békepapi fejedelmeket, bíborosokat, 
püspököket, plébánosokat (Lékai, Paskai). 

A 90-es évek elején Paskai bíboros azt írta az „Igen” 
c. újságban, hogy „minden szenvedés, amely a magyar 
katolikusokat, az egyházat érte a kommunizmus alatt, 
Bulányi atyának köszönhetı”. 

Pajor atya szerint a hitvallók, a vértanúk nem 
kívánatos személyek. Tudni illene, hogy az egyház 2000 
éves történelme kiállta a próbát, a „nem kívánatos 
személyeknek” köszönhetıen.  

 Tudni kell azt is, hogy a jelenlegi Pápa volt 
megbízva azzal, hogy kivizsgálja azokat az eretnekségi 
vádakat, amelyeket Lékaiék próbáltak hosszú éveken 
keresztül Bulányi atya írásaira bizonyítani. A vizsgálat 
eredményérıl értesítették a magyar katolikus 
vezetıséget 1997-ben, azaz arról, hogy semmiféle 
eretnekségre utaló jelet nem találtak Bulányi atya írá-
saiban, könyveiben, amelyek egyébként már a 80-as 
években külföldön is igen keresettek voltak. 

A Hittani Kongregáció meghagyta a magyar egyházi veze-
tésnek, hogy hirdessék ki    a templomokban, tegyék közzé a 
sajtóban, hogy Bulányi atyát mindenféle egyházi tilalom alól 
felmentették.  Egyetlen egy nagyon rövid cikk jelent meg az 
egyik egyházi újságban, amely Marosi Izidor váci püspöktıl 
származott… 

Végül egy idézet a Magyar Mérce 2007. májusi számából 
(Pajor atya véleményére -idézetére reagál Novák Gyula): 
arról, hogy Bulányi atya milyen nagy gondot okozott  

„a vérverejtékkel küszködı hierarchiának, elsısorban 
Lékai bíborosnak”. No de Pajor atya! A vér itt az írásmővész 
túlzása: elnézzük neki. De a verejték? Kinek a homlokán 
elképzelhetıbb: az ávósok által kezelésbe vettek, vagy a 
prímási palotában lakozó Lékai bíboros és egyházáruló 
püspöktársai homlokán? Mert ugyebár az nem állítható, hogy 
Mindszenty bíboros és Lékai bíboros egyként szolgálták Isten 
egyházának ügyét az ateista egyházüldözı államhatalommal 
szemben?!”  

Kedves Pajor atya, ha így pedálozik, még püspök is lehet!  
Tisztelettel:  

(a szerzı ócsai  szerszámkészítı és géplakatos mester) 
 
SARLÓ CSABA 

RENDHAGYÓ KÖNYVISMERTETÉS . 
Dr. Zakar András: A Sumér Hitvilág és a Biblia 

 
A szerzı – mőegyetemi tanársegédként végezte el a Páz-

mány Péter Tudományegyetem Hittudományi karát, majd ott 
szerezte meg a doktorátust.  Serédi Jusztinián utolsó éveiben 
a prímás személyi titkára majd Mindszenty Józsefé is. 1948-
ban börtönbe kerül ı is, melybıl 1953-ban szabadul. 

A csikágói Current Anthropologyban 1971-ben jelent meg 
a sumér-ural-altáji rokonságról folytatott elsı nemzetközi 
színtő eszmecsere, melynek vitaindító és záró tanulmányát –  
fölkérésre –  ı írta meg. Számos mőszaki, hittudományi, 
történelmi, nyelvészeti, mővelıdéstörténeti tanulmányt illetve 
könyvet írt.  

Melkizedek címő mőve, bár nálunk is megjelent, sehol se 
szerezhetı be, a könyvtárakban is hiányzik. Könyvébıl meg-
ismerhetjük azokat a forrásokat, ahonnan az Ószövetség 
összeállítói merítettek. Ezekrıl a teljesség igénye nélkül írok, 
majd idézem véleményét az Ószövetség és a hozzá 
kapcsolódó Talmudról. 

Sumér források 
─ „En Ana , az Ana istennı, Sumérban az életet adó, te-

remtı Isten, míg a földön megjelenı Isten az En Ki, a lélek-
Isten pedig az En Lil. (Sumérban az En jelentése: fenn,...)” 
─ A világ teremtése  – „A világ teremtésének egyik 

legısibb szövege az ’Enuma elis’ (Mikor fent ...). Ezekkel a 
szavakkal kezdıdik az akkád szöveg, mely hét táblára terjed 
ki. ... Az akkád irodalom legnagyobb alkotásainak sumér 
hısök állanak a középpontjában; sumér volt Gilgames, és 
sumér városok hıse Adapa, Etana... Az akkádok, a sémi 
’nyelvcsalád’ tagjai, írásukat, az ékírást, íróanyagukat, a 
puha – majd a napon szárított vagy kiégetett – agyagtáblát is 
a sumérektıl kapták.” 
─ A vízözön   (a Gilgames eposz  XI. tábláján) - „Surippak 

férfia, te jámbor! Ubar-tutu bölcs fia! Bontsd le az ékes házat 
melyben annyi sok öröm és gond vala részed; bontsd le a 
házat mindenestül, építs erıs hajót helyette; bordája, árboca 
megálljon, még ha ég és föld összedıl is! Építs hajót s vesd 
meg ezentúl – hiszen amúgyis elhagyod majd – vesd meg a 
birtoklás hatalmát, mely odakötöz javaidhoz, vesd meg a 
házat, kertet, földet, ezt a múlandó gazdagságot s keresd az 
életet helyette – életet mentesz a hajóval!” 
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─ Példabeszédek  (Agyagtáblák 116-118) –  
„Kenyeret szelj az éhezınek, bort tölts a szomjúhozónak, 
a szőkölködıt fölruházzad, tiszteld az alamizsna-kérıt – 
ott fönn az Isten, Istene örvend, Samas örvend – jóval 
fizet a jóért!” - A Bölcsek tanításai:„Istentelen, aki a 
másét elkívánja, erıvel elveszi: az ilyen testét halálosztó 
fegyver járja elıbb-utóbb át. Neked, ki most isten nélkül 
élsz, jut-e boldogság osztályrészedül? Bizony, hogy nem! 
ki az Isten igáját vonja, örül, dúskál, szerencsésen él. 
Hívogasd hát az isten, jó szelét, 
s amit vesztettél esztendık során, szempillantás alatt 
visszanyered!” 

- „Bárhogyan is legyen, íme néhány bibliai párhuzam 
a sumér irodalomból, amely kétségbevonhatatlanul 
sumér hatás nyomaira mutat” írja Samuel Noah Kramer 
The Sumerians könyvében (291-296 o.). Ezek után a 
szerzı felsorolja a fıbbeket. 

Ilyenek: a világ teremtése, az ember teremtése, a 
teremtés technikája, paradicsom, özönvíz, Kain-Ábel 
motívuma, Bábel tornya és az emberiség szétszéledése, 
a földi élet és annak megszervezése, személyes Isten, 
törvények, etika és morál, isteni visszafizetés és nemzeti 
szerencsétlenség, a csapás-motívum, szenvedés és 
alázat: a Jób-motívum, halál és túlvilág. 

Egyiptomi források – Himnusz IV. Aménophis vagy 
Akhénaton fáraó korából Kr. e. 1300 körül 

A Nap itt nem egyszerően mint egy bolygó a tisztelet 
tárgya, hanem mint a fény, a világosság és így az élet 
forrása. A tisztelet tehát efelé irányul, közvetve ahhoz „az 
ismeretlen istenhez”, akitıl a fény, a világosság és az 
élet ered. A költemény mindezt részletezi is.  

Figyelemre méltó a Nap egyik elnevezése: Ra, ami 
annyit tesz, mint ragyogás és így átvitt értelemben lett a 
Nap neve. Rendkívül eredeti, szinte újszövetségi 
gondolat, hogy az egyetlen Isten, akinek a Nap pompás 
megjelenési formája, megnyilvánulása, erejének szónál 
hangosabb kinyilatkoztatása, a földet „szíve szerint” 
alkotta. A költemény az Istent és az ı tulajdonságait 
mőveiben szemléli, amint azok a Nap fényében 
megvilágosodnak, láthatóvá válnak.  

Részlet a himnuszból: „Milyen számosak a te mőveid, 
csodálatosak a mi szemünknek. Egyetlen Isten, te, 
akinek nincsen hasonmása, te alkottad a földet szíved 
szerint. Amikor te egyedül voltál ...” 

- James Breasted írja 1950-ben megjelent Die Geburt 
des Gewissens címő könyvében Salamon bölcs 
mondásairól. 

Ma már minden jelentıs kutató megegyezik abban, 
hogy ez a szakasz (Példa. XXII,11-XXIII,11) legnagyobb 
részt szóról szóra Amenope bölcsességébıl van átvéve. 
Más szavakkal: a zsidó szöveg az egyiptomiból való 
csaknem szöveghő fordítás. Nyilvánvaló továbbá, hogy 
az Ószövetségnek más részei is, mint Numeri, Jób, 
Sámuel és Jeremiás könyvei, gondolatokat, képeket, 
erkölcsi szabályokat és ezenfelül még a részt vevı 
emberi jóság lelkületét is szintén egyiptomi forrásokból 
vették át.”  

Az Ószövetség és a Talmud  – A nacionalista külsı 
irodalmi keretekre való hivatkozással az ószövetség 
korában alapvetı törvénnyé válik a minden más néppel 
szembeni diszkrimináció, valamint a nyílt és titkos 
eszközökkel való pusztítás szelleme. „Pusztítsd el tehát 
mindazokat a népeket, amelyeket az Úr, a te istened a 
kezedbe ad, meg ne szánja ıket szemed s ne szolgálj 
isteneiknek, hogy romlásodra ne legyenek ...” (Deut. 

7,16). – „Rontsátok le oltáraikat, törjétek össze oszlopaikat, 
vágjátok ki berkeiket, égessétek el faragott képeiket ...” (Deut 
7,5). – „Ne köss velük szövetséget s ne könyörülj meg rajtuk; 
ne lépj velük házasságra: leányodat ne add oda fiának s 
lányát el ne vedd fiadnak, mert eltéríti fiadat, hogy ne engem 
kövessen, hanem inkább más isteneknek szolgáljon ...” 
(Deut. 7,2-4), ugyanúgy, mint a „modern” Apertheid-politika 
hirdeti. 

Nem arról van szó – és ennek hangsúlyozását nem lehet 
elég sokszor megismételni – hogy mások nem követnek el 
ilyen gonoszságokat, csak a Hammurabi-féle kódexnek vagy 
a Talmudnak a hívei. Az a lényeges különbség, hogy mások 
nem hivatkozhatnak törvényes oltalomra vagy éppen az igaz 
isten parancsára, ha ilyen gonoszságokat megtesznek, azok 
azonban, akik akár vallási, akár nemzeti alapkönyvnek 
tekintik ma is a Babilóniai Talmudot, ilyen gonoszságok 
elkövetését vallási paranccsal vagy nemzeti hagyománnyal 
„törvényesen” igazolják. 

Mondhatjuk tehát összefoglalóan: Jézus krisztus 
megreformálta az Ószövetséget, mert mindaz alól feloldotta 
az embereket, ami abban szemben állt a 
társadalomtudományi fejlıdés távlati céljával. Azok, akik 
továbbra is az Ószövetség írott szövegéhez ragaszkodnak, a 
megkülönböztetés szelleméhez, az ösztönösség 
törvényesített uralmához ragaszkodnak és így a fejlıdést 
gátolják, annak ellenébe hatnak és a reakciót képviselik. A 
Talmud nem tompította az ószövetség szövegeiben található 
reakció szellemét, hanem felnagyította. Azzal, hogy ér-
vényben tartja a mózesi 613 törvényt a Halaka-részben, 
amelyet ma is kötelezınek hirdet, a Haggada-részben pedig 
több száz rabbi – bár nem kötelezı, de sok embertelenséget 
megengedı vagy parancsoló – magyarázatát és utasítását, 
hivatalos könyv jellegével nemzedékrıl nemzedékre 
továbbadja, állandó lehetıséget, sıt bíztatást ad a 
legembertelenebb cselekedetek elkövetésére és a 
nemzsidókkal szembeni megkülönböztetés fenntartására 
merıben földi viszonylatokra nézve is. 

Befejezésül egy érdekes adalék – A könyvben szereplı 
kiszámolót, mely Dr. Zakar András szerint egy napköszöntı 
gyerekdal, még én is nem egyszer mondtam. 

„An tan témusz, 
Szóraka témusz 
Szóraka tiki-taka 

Ala-bala Bambusz!” 
Ennek a reggeli imának eredeti sumér szövege dr. Pass 

László szerint így hangzik: 
Anta Dunguz, 

Szur, raga Dunguz, 
szur, raga digi-daga, 
Ala-bala Bambusz! 

Ha figyelembe vesszük azt is, hogy a két változat között 
ötezer év különbség lehet, érdemes elgondolkodnunk. 

Érdeklıdınek szívesen kölcsönadom a könyvet. 
 

MTI 2008. 02. 25 
TAVALY GYORSABBAN FOGYOTT A 

HAZAI NÉPESSÉG 
 

Több volt a halálozás és kevesebb a születés tavaly, mint 
tavalyelıtt, a Központi Statisztikai Hivatal szerint. A termé-
szetes fogyás mértéke 35 200 fı volt, a népesség azonban 
csak 21 000 fıvel lett kevesebb. A fogyást némileg 
ellensúlyozza a nemzetközi bevándorlás. 
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Kevesebben születtek és többen haltak meg 
Magyarországon tavaly, mint tavalyelıtt, a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) szerint. A KSH által becsült 
lélekszám 2007-ben 10 millió 45 ezer fı volt. Az elızetes 
adatok 97 600 születésrıl és 132 800 halálozásról 
szólnak. A születések száma négy hónapban 
kismértékben meghaladta a megelızı évit, a többiben 
viszont jelentısen elmaradt, így tavaly körülbelül 2300-
zal (azaz körülbelül 2,3 százalékkal) kevesebb újszülött 
jött világra, mint az elızı évben.  

A halálozások száma öt hónapban volt alacsonyabb 
az elızı évinél. A legjelentısebb ingadozás nyáron volt, 
júniusban, a 2006-osnál 9,2 százalékkal kevesebben 
haltak meg, ám júliusban - feltehetıleg a tartós kánikula 
miatt - 6,7 százalékkal emelkedett a halálozások száma 
az elızı év azonos hónapjához képest. Tavaly 1200 
fıvel többen hunytak el, mint 2006-ban. Ez 0,9 
százalékos növekedést jelent. 

Tavaly csupán júniusban kötöttek több házasságot az 
elızı év azonos idıszakához képest. A trend továbbra is 
csökkenı: az év elsı felében 6, július és december 
között pedig 10 százalékkal kevesebben léptek frigyre. 
Tavaly összesen 40 800 pár állt anyakönyvvezetı elé, 
ami 3730-cal (8,4 százalékkal) kevesebb, mint 2006-ban.  

A KSH szerint ezer lakosra 9,7 élveszületés és 13,2 
halálozás jutott; az elıbbi 0,2 ezrelékpontos csökkenést, 
az utóbbi 0,1 ezrelékpontos emelkedést jelent az elızı 
évhez képest. A természetes fogyás mértéke a 2006. évi 
3,2 ezrelékrıl 3,5 ezrelékre nıtt. 2007-ben ezer 
élveszületésre 5,9 halott csecsemı jutott, ami 0,2 
ezrelékponttal magasabb, mint egy évvel korábban. 

A természetes fogyás 2006-ban 31 732, 2007-ben 
viszont már 35 200 fı volt. A nemzetközi bevándorlás 
becsült értékeivel korrigálva azonban az ország 
lakossága valójában ennél kisebb mértékben, 21 000 
fıvel csökkent a KSH szerint.  
 
BULÁNYI GYÖRGY  

TERMÉKENYSÉGI RÁTA 
 

Végül a jó földbe hullott az, aki meghallgatja, 
megszívleli a tanítást, s jó termést is hoz, az egyik 
százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik 
harmincszorosat  (Mt 13,23). 

Kedves Testvéreim! Aki Isten gyermeke, az figyel a 
lelkiismeretére, a maga vallása szent szövegeire, meg a 
testvérei szövegére is. Ilyenként figyeltem a múlt 
vasárnapon a mise után a kerti padon Zsolt testvérünkre, 
aki elmesélte, hogy egy levelezı listát nyitott 
számítógépén, s megkérdezte, hogy átküldheti-e azt 
nekem drótpostán. Mondtam neki, hogy köszönettel 
veszem. 

Átküldte, s megtudtam belıle, hogy arról 
beszélgetnek: hogyan kell érteni a Miatyánk szavát: 
Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétıknek (Mt 6,12). 

Én is hozzászóltam az anyaghoz, mégpedig úgy, 
hogy beütöttem a KIO 62. numerusát, melynek címe  az 
– ERİ-NEMALKALMAZÁS ÉS ÜLDÖZÖTTSÉG – 
fejezeten belül  a negyedik pont: Boldogok a 
békességesek – az alábbi alcímekkel: a/ Erı-
nemalkalmazás és béke, b/ A panaszos kibékítése, c/  
Jog az egyházban, d/ Megbocsátás.  – Ezt a 62. 
numerust nem idézhetem most, mert magában is 

hosszabb, mint amennyit egy prédikáció elbír – ki-ki elolvas-
hatja otthon, ha van neki KIO-ja. 

De hozzá raktam még az alábbi szöveget: Kedves Zsolt , 
a fenti szöveget 40 évvel ezelıtt írtam – az átkosban. Az em-
beri történelem mindig lehányta ezt a fenti jézusi szöveget. 
Konstantinig csak vértanúk lehettünk ezzel a megbocsátás-
szöveggel. Aztán jött Konstantin nyomában a fordulat, s a 
keresztények is csinálták tovább, amit az emberiség Jézus 
elıtt és Jézus után is tett. Konstantin után pedig már egyházi 
jóváhagyással maguk a szentjeink is. Mindannyian tudjuk, 
hogy a Szent Jobb négy felé vágatja unokabátyja, Koppány 
testét… Koppány is eszmei alapon állt, István is. Nem látok 
különbséget köztük. Mind a kettı az ütés elve alapján állt. S 
mind a kettı a maga istene nagyobb dicsıségre verekedett. 
Az egyiknek istenét úgy hívták, hogy Hadúr, a másikét pedig 
úgy, hogy Jézus Úr. 

Az 50-es évek elején beszélgetnek a Győjtı fogházban a 
kegyelembıl fel nem akasztott életfogytosok –  s el nem 
fogyó reménnyel – az áhított jövırıl. Egyikük mondja nekem: 
Ha jön az óra, megnyílnak a börtönök. De Titeket, papokat, 
még egy darabig lakat alatt tartunk. Mi kimegyünk, 
elvégezzük a dolgunkat, s utána jöhettek ki ti is – temetni. 

Tanítványok nélkül nincs Jézusnak sem egyéb 
megoldása: Keresztre kerülhet, és nem veszi el a világ bőnét. 
Marad az addigi bőnök summája + a Golgota bőne – az 
egyházi és világi urak jóvoltából – Kaifáséból, Pilátuséból.  

Alternatív társadalomra van szükség: az ütı emberek 
egyelıre megmaradó társadalma mellett a nem ütık társadal-
mára, azaz a Jézustól hirdetett Isten Országára. A jézusi, a 
Konstantin elıtti kort kell folytatni. A Konstantin után foly-
tatódó jézustalan keresztény kort le kell váltania egy 
másiknak, a jézusi Bo-kornak. Ez sem lesz olcsó mulatság, 
de már valamivel azért olcsóbb lesz, mert korunkban, 
legalábbis hazánkban eltörölték a halálbüntetést. Így aztán 
alternatív társadalomként megélhetünk benne – ha csinálunk 
olyat. Kortársaid között van a Bokorban a 16 gyerekes Király-
család (Náci majd annyi idıs, mint Te), s mellette még négy 
család egyenként 10-10 gyermekkel. Magyar nemzetünk jö-
vıje az ı kezükben van. Üthetjük éppen az ütésre 
érdemesnek találtakat, de ez nem változat azon, hogy 
jelenünkben egy nıre 1,2 gyermek szülése esik. Biztosan 
elpusztul – biztosan kipusztítjuk – nemzetünk ezzel a szülési 
rátával. 

Zsolt pedig ezt válaszolta : Kedves Gyurka bácsi, elıször 
is köszönöm, hogy reagáltál. Ha a mi levelezı listánkon a 
késıbbiek során és ebben a tárgykörben valaki behozza 
majd egy tanult pap, vagy lelkész (pl. Török József, vagy 
Bolberitz Pál, vagy valaki más) véleményét, én a tiédet fogom 
citálni.  

Azt kell gondoljam, hogy az évek során megérezhetted, 
hogy hitedet, elkötelezettségedet tisztelem, és érdeklıdéssel 
hallgatom gondolataidat. Ezen a területen nagyságrendekkel 
fölöttem és általában felettünk állsz, hiszen egy élet 
koncentrált munkája áll szemben a mi – szükségszerően – 
megosztott, világi hívságokra, családra, megélhetésre, 
„koncentráló” figyelmünkkel. Van azonban egy valami, 
amiben senkit sem tartok magamtól feljebb, vagy lentebb 
valónak. Ez pedig a tudatunk mélyén meglapuló 
lelkiismeretünk szerinti élet akarása vagy elutasítási hajlama. 

Engedelmet kérek: ennek szellemében vetek fel egyetlen 
gondolatot, és el fogadom, ha ezt a csekély kompromisz-
szumos javaslatomat is visszautasítod. Arra utalok, hogy az 
az ember, aki érzékelhetıen és élete során tartósan vissza-
utasítja, hogy lelkiismerete szavára hallgasson, az valójában 
nem testvér, vagy felebarát, hanem csak potenciálisan az. 
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Aki pediglen sem testvérem, sem felebarátom, de rendre 
„megbánt”, arra nézvést sem a megbocsátási készség, 
sem a metanoia, sem a befogadó megbocsátás –  az én 
felfogásomban – nem értelmezhetı. Az ilyen – látszólag 
emberi lényért – csak annyit tehet valaki, hogy kéri az 
Istent, terelje vissza az ilyet a nyájba testvérnek, vagy 
felebarátnak. Már ez a fohász is a megbocsátási készség 
JELZÉSE, és egyfajta békességet kívánó lelkület meg-
nyilvánulása, de egyben fennmarad egy védekezı kétely 
az ilyen emberrel szemben. Ez a magatartás talán nem a 
jézusi példa direkt visszautasítása.  

Az pediglen, ami napjainkban anyánként az 1,2 gyer-
mek vállalását jelenti, az valóban tragikus. Gondolod-e, 
hogy ha nem ilyen – közösség-ellenes –  sátáni politikai 
elit ülne a nyakunkon, akkor is 1,2 lenne ez a statisztikai 
adat? Nem tudom, de bízom benne, hogy nem így lenne. 

      B. György viszontválasza: Kedves Zsolt! 
Bizonyos vagyok benne, hogy ez termékenységi ráta 
más lenne, ha sorsunk másképpen alakult volna: ha nem 
omlott volna össze 1918-ban a Magyar Birodalom, ha 
nem jött volna 1919es rémuralom, ha 1945-ben nem 
gyız a vörös hadsereg, s ha  nyomában nem jönnek 
vissza a moszkoviták, ha 1956 november 4-én  nem 
tiporják el a szovjet tankok a forradalmat, ha 1990-ben a 
szovjet hadsereg távozása után nem vonul be a 
nemzetközi nagytıke, s ha a bukott rezsim káderei nem 
szolgálják ki gátlástalanul a tıkés társaságokat. 

Mindazonáltal és de. A rátáért felelısök vagyunk mi 
is. És bizony a miénké a nagyobb felelısség. Vedd elı  a 
Koinónia címő folyóiratunk utolsó számát, s annak 1437. 
oldalán megtalálod Gazdag István –  A demográfia mint a 
XXI. század csodafegyvere – címő tanulmányában, hogy 
az elsı és második világháborúban gyıztes  és 
színkatolikus Olaszországban ez a termékenységi ráta – 
1,25. Azt is, hogy egész Európában a legmagasabb  az 
ugyancsak gyıztes Franciaországban – 1.9 a ráta, de ez 
már a bevándorolt mohamedánok sok-sok milliójának kö-
szönhetı. A keresztény Európa már határozott magáról. 
Nem. Javítok: a jézustalan,  istentelen Európa már 
döntött: kiirtja magát az élık sorából. Miközben az 
emberiség nem keresztény – pontosabban –  nem jézusi, 
hanem  Istenre  és  Tıle kapott lelkiismeretére figyelı 
része – bizony minden sátáni gátlás nélkül – teljesíti to-
vábbra is a Teremtés könyvének szavát: Legyetek 
termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet…! (Ter 
1,28)  

Mi, keresztények, nem ezt tesszük, hanem húzzuk a 
vészharangot a demográfiai robbanás miatt. Aljas és 
hazug módon. Ezt mondjuk: Elpusztul a Föld, ha tovább 
szaporodunk. Attól nem pusztul el. Csak az autóinktól 
meg annak a testvéreitıl lyukad ki az ózon-pajzs. 

Valakik ismeritek már közelebbrıl is Attilát és Csurit. 
Május 31-én ismertem meg ıket, amikor elıadtam a 
Jobbik-ban. Június 15-én velem voltak Visnyeszéplakon 
is. S barátkozgatunk minden lehetséges mennyiségben. 
Attila találta ki, hogy a keresztény kor után  a bo-kor 
következik. 

Amikor 40 évvel ezelıtt írtam a KIO-t, már elkezdtük a 
közelítést a 1,2 tizedes ráta irányában: Évrıl-évre fogyott 
az élveszületések száma hazánkban. Ezt írtam a KIO 
74c.  Szaporodjatok és sokasodjatok c. fejezetében: 
Hogy az embert a maga szentháromsági életébe 
beemelni akaró Messiás minél többeket akar oda 
beemelni –  e tekintetben semmi kétség sem lehet. A 
Messiás akarja a sokgyermekes családot azért is, mert a 

gyermek elfogadása és Isten népévé nevelése nem a maga-
mért élés, hanem a másokért élés, a szeretet 
megnyilvánulása; ugyanúgy, ahogy a házasságon belül és 
azon kívül érvényesített adástörvény, erı-nemalkalmazás, 
szolgálat és Örömhír-hirdetés is az. A kérdés csak az, hogy 
mennyi gyermek elfogadását-felnevelését kívánja meg 
népétıl.  

sten az emberiségre bízta – annak fennmaradását is, so-
kasodását is.  Aki kellı ok híján fogyasztja az emberiség 
életét, az ugyanúgy vevéssel, élet elvevéssel vétkezik, mint 
Káin.  Nem az egyed, hanem az emberiség életét gyilkolja. 
Ennél fogva a gyermekvállalásban van egy kötelezı alsó 
határ. Ez koronként és helyenként különbözı. Jelen civilizált 
nyugati társadalmunkban 2,4 gyermek szükséges az elızı 
nemzedék 2 fıjével szemben ahhoz, hogy a társadalom lét-
száma ne csökkenjen. Az önhibájukon kívül nem szaporodók 
miatt a többieknek kell pluszt vállalniuk: tehát 2,4 + x 
gyermeket.  A "sokasodási" parancsot teljesítendı – pedig 
még többet: 2,4 + x + y számú gyermeket. Mindezek alapján 
Isten népe – itt, nyugaton – akkor teljesíti az emberiség 
egészére vonatkozó V., a Ne ölj! parancsot, ha családjaikon 
belül átlagban megvan a három gyermek, amely szám az élet 
fennmaradását, sokasodását is biztosítja. Ahhoz, hogy ez az 
"átlag" össz-társadalmilag is meglegyen, Isten népe egyes 
párjainak 4-5 gyermeket kell "beterveznie". Ez alsó határ 
(tisztességetika) elérése után a szeretet szférájába jutunk. 
Ezen belül már magunk emelgetjük magunknak a mércét, 
aszerint hogy mennyire értünk meg belülrıl a mérce feljebb 
emelésére.  Ennyi idéztem a KIO 73/c-bıl. 

Magam a nemzetkipusztításra köteleztem el magamat az 
egyház indítására és Jézus példájára. Jézust 
megakadályozta a nısülésben, hogy fel nem bontandó 
kötelékben élt Mennyei Atyjával. Megakadályozta, bár volt. 
aki halálos szerelemmel szerette Jézust, és Jézus sem volt 
közömbös iránta… –  Mária Magdolna – kinek neve Péter 
után a legtöbbször kerül elı az evangéliumokban. 

Ezek után elıvettem a Bokor címlistáját, a találtam benne 
az elsı két nemzedékben 197 olyan nınek a nevét, aki már 
elmúlt húsz, a legidısebb meg kilencven éves, azaz legké-
sıbb 1987-re megszületett. S elkezdtem kiírni belıle, hogy 
hány gyereknek adtak életet. Elment rá egy délutánom. 
Ennek az eredményét fogom most közölni veletek, Találtam 
köztük 33 olyan abszolút nemzetkipusztítót, amilyen  magam 
is vagyok. Aztán találtam köztük – nem biztos, hogy saját 
hibájukból – 11 egykézıt és  27 kettıkézıt, azaz relatív nem-
zetkipusztítót, tehát összesen 33 + 38 = 71-et. Következtek a 
tisztességnormát teljesítık, akik három gyereknek is adtak 
már életet. Ezeknek a száma – 44. 

Ezeket követték a jézusi normát teljesíteni akarók. Négy 
gyermeknek adott életet Istennek 43 szerelmetes lánya. Öt 
gyermeknek pedig 13 testvérem – ötször áldja meg érte ıket 
az Isten. Hat gyermeket szült megint csak 13 testvérünk. Hét 
gyermeket szült az én anyukám, de az ı neve már nincs bent 
címlistánkban, mert már 34 éve eltemettem. De 7 Bokor-
testvérem megütötte édesanyám istenszeretetének normáját, 
el is tudnám sorolni nevüket: Éva Vácról, Jutka Pestrıl, a töb-
bit már nem sorolom fel, úgy sem ismeritek ıket. De Ági 
nyolc gyerekkel ajándékozta meg férjét, Pistát. Kilencet idáig 
még senki sem szült, de tizet négyen is. A Gabi, az Ancsa, az 
Orsi – az elsı három. Orsinak a múlt vasárnap eskettem meg  
elsıszülött fiát: a hétgyerekes Jutkának a negyedikjét, a Julit, 
adtam Tamáshoz. A negyedik tíz gyerekes az Anikó, ott is 
volt nagy pocakjával a lagzin: abban volt a tizedik. 

S ezek után következik az eddigelé abszolút Bokor-csúcs: 
Zsike, aki 16 gyermeket szült Nácinak. Mikor a 12. gyermek 
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jövését bejelentették nekem érdi házuk elıtt, ünnepé-
lyesen kezet csókoltam Zsikének. A többinél már nem. 
Szóltak is nekik nagyobb gyerekeik: Hagyjátok már abba, 
majd szülünk mi nektek –  unokákat. Még egy darabig 
nem hagyták abba. Zsike mondta egyszer nekem: 
Gyurka bácsi, én vagyok a világ legönzıbb asszonya, 
nem bírom ki, hogy ne legyen mindig egy kisbabám. 

Ha elosztom  a fenti 631 gyermeket az ıket megszülı 
anyák számával, akkor megkapom a 3,2 tizedes 
termékenységi Bokor-rátát.  

Most pedig válaszolok Zsolt levelének elsı felére: Az 
ilyen – látszólag emberi lényért – csak annyit tehet valaki, 
hogy kéri Istent, terelje vissza az ilyet a nyájba 
testvérnek, vagy felebarátnak. Már ez a fohász is a 
megbocsátási készség JELZÉSE és egyfajta békességet 
kívánó lelkület megnyilvánulása, de egyben fennmarad 
egy védekezı kétely az ilyen emberrel szemben. Ez a 
magatartás talán nem a jézusi példa direkt visz-
szautasítása – írja levelében Zsolt.  

Én úgy gondolom, hogy ez a jelzés maga a 
megbocsátási készség. S az, hogy megmarad Benned a 
védekezı kétely az ilyen emberrel szemben, ez való-
jában nem a jézusi példa visszautasítása. A tékozló fiú 
apjában is megmaradt a kétely fiával kapcsolatban. 
Fogalmazhatom ezt a kételyt úgy is, hogy megmaradt 
azért benne a reménység. 

Békességteremtıknek kell lennünk. Gondolhatom úgy 
is, hogy bizonyos vagyok, hogy más lenne a 
termékenységi rátánk, ha nem azok volnának az urak 
felettünk, akik uralkodnak rajtunk: ha egy hete a Melegek 
nem vonulhattak volna fel utcáinkon, mert ezt a fajta 
nemzetgyilkosságot nem szabad  egyetlen élni akaró 
nemzetnek sem megünnepelnie. Csak sírni lehet, hogy 
vannak közöttünk ilyen betegek is (lásd: Róm 1,26-27). 
De csak bizonyos vagyok, és nem biztos, hogy más 
lenne a termékenységi rátánk. 

Rettenetesen szégyellem magam, hogy a 
keresztények, a nem-jézusiak – a világ szemetjévé lettek. 
Hazánkban is azokká lettek. A jézusi embereknek nem 
ilyen a termékenységi rátájuk. Nem 1,2, hanem 3,2!!! 

Jöjjön el a Bo-kor, azaz az Isten Országa 
megteremtésének legújabb kísérlete. 

 
SZEKFÜ GYULA 

MÉG EGYSZER AZ 
ASSZIMILÁCIÓRÓL  

 
A Nyugat lapjain Schöpflin Aladár nemcsak Farkas 

Gyula könyve bírálatában (1939 májusi szám), hanem 
korábban is (1937 augusztusban) foglalkozott azon 
nézeteimmel, melyeket mindennapos tapasztalatok 
alapján az asszimilációról fejtettem ki. Helyesebben: nem 
is az asszimilációról, hanem már magyarrá vált, vagy 
legalább annak tartott németjeink disszimilációjáról. A 
disszimiláció szemünk elıtt lejátszódó folyamat, s aki 
nem akarja lecsukni szemét, társaságban, rokonságban 
körülnézve lehetetlen azt észre nem vennie: mint világos 
tény, semmi különös meggondolást nem igényel; magyar 
szempontból egyébre nincs szükség, mint meglátni a 
tényeket, és lemondani arról a ma még sokfelé 
hangoztatott, megnyugtató illúzióról: hogy nincs 
disszimiláció, amint boszorkányok sincsenek... 

Nehezebb kérdés az asszimiláció, már csak azért is, 
mert hosszú története van, és e hosszú története 

folyamán állandó hatással volt a nemzettest alakulására. Már 
a Farkas Gyula könyvérıl írt Magyar Szemle-beli 
ismertetésemben is felemlítettem, hogy Farkasnak nem állott 
rendelkezésére az asszimiláció folyamatának pontos 
ismerete, meghatározása, s hozzátettem, hogy ez nem az ı 
hibája. A történetünkben a finnugor és türk elemek 
keveredésétıl kezdve mai napig folyvást ható asszimilációs 
folyamat közelebbi megismerése nem lehet az irodalomnak 
vagy az irodalomtörténetnek ad hoc, alkalmi feladata: ezt a 
kérdést a modern történetírásnak kellene megvizsgálnia. 
Addig, amíg ez meg nem történt, nézeteink változékonyak, ki 
vannak téve egyéniségünk és korunk rezdüléseinek, 
melyeknek állandóságáról és jövıjérıl nem a legjobb 
véleménnyel vagyok. Schöpflin nézetei között is akad egy-
kettı, melyet nem tudok magamévá tenni. Az egyiket Farkas 
Gyula helyeslıen így ismertette a Nyugat mostani, júniusi 
számában: "Schöpflin igen szépen és megvilágítóan fejtegeti, 
hogy az asszimiláció a létfenntartás gesztusa volt, 
ösztönszerő védekezés egy nagy nemzeti veszedelem ellen. 
Mondanom sem kell, hogy teljesen igazat adok neki." 
Schöpflin, s vele Farkas a múlt század második felében 
lefolyt tömeges asszimilációt, és fıként azt, hogy a 
magyarság ezt elısegítette, tényleg ösztönszerő védekezı 
gesztusnak tartja: nehogy a polgárságot, ipart, 
kereskedelmet, a Bach-korszak óta német vezetés alatt álló 
kormányszerveket továbbra is idegenek vezessék és töltsék 
be. A tény közismert megállapításában megegyezünk 
egymással: a magyarság vezetıi valóban elısegítették az 
idegenek asszimilációját, azaz nyelvi megmagyarosodását, 
mert asszimiláció alatt akkor alig értettek egyebet. De 
ösztönösnek ez a magatartás nem mondható, hiszen 
lehetetlen elképzelni olyan bolond népet, mely ösztönösen, 
belsı szükségbıl idegenek kezén hagyja az anyagi, s azután 
a szellemi élet vezetı állásait, azok egész tömegét, s a 
végén megnyugodva befelé fordul, hiszen az idegenek már 
magyarul beszélnek és magyar nevet vettek fel!  

Ösztönszerőség helyett inkább a Schöpflintıl másutt 
említett történelmi kényszerőségrıl beszélhetnénk, 
aminthogy az asszimiláció, mondom, történeti probléma, s ha 
nem az, akkor líra vagy egyéni élménymagyarázat. 
Hatvanhét utáni történeti helyzetünk, hanyatló és szétbomló 
uralkodó osztályunk gondolkodásmódja eléggé 
megmagyarázza az asszimiláció akkori mérhetetlen 
mértékét; pedig ha a viszonyok alakításában magyar 
ösztönszerőség is közrejátszhatott volna, bizonyára sokkal 
szőkebb határok közé szorult volna az asszimiláció. 

De nemcsak a nemzeti életben, az egyes emberében is 
szükségesnek látszik az asszimilációs folyamatot közelebbrıl 
szemügyre venni. Kissé gyermekesnek látszik a kérdés: ha 
Petıfit asszimiláltnak tartjuk, vajon mikor és hogyan 
asszimilálódott? Ugyanez a kérdés vethetı föl a költı Zrínyi 
Miklóst illetıleg. Petıfirıl még azt mondhatjuk, hogy az iskola 
magyarosíthatta, Zrínyirıl még azt sem, hiszen az ı korában 
még nem volt magyar nyelvő iskola. És Zrínyi Péter? Hogyan 
és miért lett ı, a Miklós testvéröccse, horvát, sıt horvát 
költı? Abban ma a magyar szellemiség minden embere 
megegyezik, hogy a nemzetiség nem egyedül a testi 
leszármazástól függ, mely Schöpflin szerint is "lélek", 
ennélfogva el tudunk képzelni oly szerencsés véletlent, hogy 
Hrúz Máriának Petrovicstól született fia magyar lett. Hogy 
feltesszük róla, hogy asszimilált, akkor meg kellene 
mondanunk, mikor és hogyan? Pedig ezt nem mondhatjuk 
meg, Petıfi Petrovics korában, mindig is magyar volt, és nem 
is lehetett más. Ilyen értelemben véve nem magyar nyelvő 
szülıktıl származottak nem mondhatók minden esetben 
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asszimiláltnak, aminthogy bizonyos, hogy az 
asszimilációnak valami pejoratív értelme is van. 
Bárhogyan forgatjuk és nézzük köröskörül, a fogalomnak 
Szent István országában mindenkor nagy jelentısége 
volt, s nem kell csodálkoznunk, ha a mai zőrzavarban 
legellentétesebb magyarázataival és értékelésével 
találkozunk. Vannak, akik az asszimiláltak bőneit Mária 
Teréziáig visszamenıleg felkutatják, sıt tovább is 
mennek: felfedezik a szellemi asszimiláció rejtett 
bőnözıit, s ezen a címen Kazinczyt, Kölcseyt, Aranyt is 
irodalmunk és szellemiségünk tehertételévé minısítik át. 
Magyarnak tulajdonképpen azok maradnak, akiket koruk 
nem méltányolt, például Bessenyei, Csokonai, és még 
néhányan, akiket egy zord aszketikus szemlélet népi és 
tragikus ruhákba tud öltöztetni. Végsı fokon ebben is van 
logika: ha nem fogadjuk el Szent István országát, ki 
fogunk lyukadni a kelet-európai paraszt államok 
"életterébe", ahova azonban eljövendı testvéreink, a 
románok és szlávok gazdagabb múlttal fognak belépni, 
mert ık bizonyára nem fogják feláldozni a saját 
Kazinczyjukat és a saját Arany Jánosukat a népi 
közösség oltárán. Schöpflin helyesen utal ily levegıben 
úszkáló álmokkal szemben arra, hogy a magyar nemesi 
nemzet volt, aminthogy sem a lengyel, sem a cseh nép 
nem utalható be egy dunai paraszt-konföderációba, csak 
azok, amelyeknek nemességét, értelmiségét 
többszázados török elnyomás teljesen megsemmisítette.  

Az asszimiláció történeti hátterének megrajzolásával 
Schöpflin rámutat az egyedül járható útra: az 
asszimiláció mint történeti jelenség vizsgálatára, s talán 
nem veszi tılem rossznéven, hogy ha a múltban 
csatlakozom is nézetei legnagyobb részéhez, a jövıt 
illetıleg mégsem tudom követni. Azt mondja, hogy az 
asszimiláció folyamata lezárult, mert "a velünk együtt élı 
kisebbségek az államhatalom támogatásával kezdik a 
saját népi életüket élni". A jövı mindig jövı marad, 
melyet nem láthatunk, de Szent István országában, az 
évszázados települési tarkaságban nehéz lesz a saját 
népi életet zárt formák között élni. Legalábbis Európa 
még távol van attól, hogy a kisebbségek életét az 
államrezonoktól mentesíteni tudná vagy akarná! És 
egyszer eljön az idı, amikor a magyar államrezon is 
hatékony lesz, márpedig az asszimiláció széles mederbe 
engedése vagy megszorítása és teljes elfojtása a 
történet tanúsága szerint a jól vagy rosszul felfogott 
államrezon kérdése. Ez az, amit politikai tehetségünk 
hanyatlása idején oly kevesen tudnak megérteni.  
(Forrás: Nyugat 1939 7.szám) 
 
BULÁNYI GYÖRGY 

TÉVEDHETETLEN  
 

Csudálatos találkozó volt nálam 2008. március 29-
én, szombat délután. Hatan voltunk együtt majd négy óra 
hosszat. Szolnokról jöttek hozzám húszas éveik közepén 
járó fiatalok. Ateista vagy vallásilag közömbös szülık 
gyermekei, többségük meg sincs keresztelve. De Bíró 
Lajost megérintette körünkben vagy tíz esztendıvel 
ezelıtt a jézusi üzenet. S ı tovább is adta azt, s ennek 
gyümölcse volt a Lajos utáni nemzedéknek  − köztük az 
ı két gyermekének is − mostani látogatása nálam. 
Keresztelésükre és többek között házasságkötésre is 
készülıdnek. 

Nem tudom, hogy ık is csodálatosnak érezték-e a 
találkozót. De nekem együttlétünket követıen Jn 1, 35-

39 versei jutottak eszembe, melyek János és András 
meghívásáról számolnak be. János evangélista meghívásuk 
után jó hetven évvel idézi fel találkozásukat Jézussal. 
Számára biztosan felejthetetlen volt, mert ennyi idı eltelte 
után is emlékezett még, hogy délután négy óra körül került 
sor rá, hogy a Jordán partján sétálgató Jézusnak ık ketten 
utána mentek. Jézus észlelte ezt, s megfordult,  hogy 
megkérdezze ıket: Mit akartok? İk meg ezt válaszolták: 
Rabbi, hol lakol? − Jöjjetek, nézzétek meg! − felelte nekik 
Jézus. Az evangéliumi feljegyzés így fejezıdik be: Az nap 
nála maradtak, ez a tizedik óra körül történt (Jn 1,39). A 
zsidóknál akkoriban a nap hajnali hat órakor kezdıdött, tehát 
délután négy óra volt, amikor utána mentek Jézusnak. (Az én 
látogatóim  is délután négyre jöttek − emlékezem is rá. 
Emlékezem, de nem hetven év után, csak két nappal 
késıbb.) 

Milyen lehetett az a találkozó? Ha lett volna magnó, 
amely megörökítette volna azt a kétezer év elıtti délutánt, mit 
nem adnék érte. Ha lett volna magnó két napja a 
szobámban, s felvette volna  a mi találkozónkat, mit nem 
adnék… még ezért is. Miért adnék érte oly sokat? Ezt 
akarom Nektek most elmesélni. S bár nem volt magnó, amely 
megörökítse a kérdést, melyet Gábortól kaptam, de emléke-
zem rá és arra is, hogy hosszasan gondolkodtam, mit is 
feleljek rá. Egy jó percre elnémultam. Rákérdezett Gábor a 
Mt 16,18-19-ben olvasható jézusi szavakra. Ezekre: Én is 
mondom neked: Te Péter vagy, s én erre a sziklára építem 
egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erıt.  
Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a 
földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a 
földön, a mennyben is fel lesz oldva. Azt kérdezte Gábor, 
hogy hogyan azonosulhatnak még odafent is azzal, amit 
Péter idelent megköt és megold − azaz jóváhagy vagy elvet. 

Általában köpöm a választ, ha Jézus dolgaiban 
kérdeznek engem. Most nem így történt. Azt hiszem, hogy a 
KIO − a Keressétek az Isten országát! címő és negyven éve 
megírt − hat vastag szamizdat kötetében nem fordul elı ez a 
szó, hogy tévedhetetlen. S biztosan tudom, hogy Jézus sem 
mondta sem magát, sem Pétert tévedhetetlennek. És ezért 
Gábornak sem tudtam azt válaszolni, hogy az I. Vatikáni 
Zsinat tévedhetetlenül megállapította, hogy Péter utódai, a 
pápák hit és erkölcs dolgában tévedhetetlenek.  Hát ezért. S 
nemcsak azért, mert Hans Küng is már jó harminc-negyven 
éve megírta könyvét, melynek címe: Unfehlbar? azaz 
Tévedhetetlen? Hanem azért is, mert lassan annak is 
harminc éve lesz, hogy Lékai bíboros és négy felkért 
teológiai professzora dialógusra hívott, s ezen a dialóguson 
elhangozhatott és el is hangzott Lékai szájából az általa 
tévedhetetlennek gondolt szó: Én és a jelenlevı professzor 
urak hivatalból képviseljük itt az egyház tévedhetetlen tanítá-
sát. Magamban azt gondoltam ott és akkor, hogy 
tévedhetetlen és − még inkább − hivatalból tévedhetetlen 
emberekkel nem dialogizálok. Hangosan meg azt mondtam, 
hogy írják le kérdéseiket, s én azokat majd megválaszolom. 
Jó két órát birkóztak ott öten egymagammal, s nem en-
gedtem álláspontomból: csak írásban válaszolok kérdéseikre. 

Mért nem köptem tehát Gábor kérdésére is a választ? 
Mért gondolkodtam rajta annyit némán? Mért nem mondtam 
az I. Vatikáni zsinat megállapítását. Nem tehettem. Nem, 
mert barátainknak nem hazudunk, csak illetékteleneknek, 
csak ellenségeinknek hazudhatunk − ha nincs módunk kitérni 
a válasz elıl. S most, amikor írom ezeket a sorokat, már 
hétfı délelıtt. Ahogy tudtam, felkészültem már a hétfı 
délutáni kisközösségi találkozómra, s mikor befejeztem, 
eszembe jutott Gábor kérdése.  
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Vasárnap még nem, mert vasárnap meghalni sem 
volt idım. Reggel volt a szokásos havi − két órás − 
ifjúsági mise, majd 11 óra felé jött Pista, hogy elvigyen 
Inárcsra pót-vasmisémre a Hangosok számára, és csak 
este hét óra utánra hozott haza. Kimerültem tıle, s hétfı 
reggel csak nyolc utánra tudtam úgy-ahogy összekaparni 
magam… Mért voltam tehát egy percig néma? Ennyire 
gyengül már emlékeztem? Nem adtam meg a választ én 
már negyven éve Gábor kérdésére a KIO-ban? 

Elıvettem, a KIO Mutatók kötetét, s találtam a két 
kérdéses mátéi versre vonatkozó 12 lapszámot is. 
Megnéztem mindet egyenként. Elolvastam, amit 40 évvel 
ezelıtt ezekrıl a Máténál található versekrıl írtam. S az 
eredmény: nem szembesültem a KIO-ban Gábor 
kérdésével. Ezért gondolkodtam válaszom elıtt annyit.  
Gábor mellettem ült. Rátettem kezem a kezére, s ezt 
mondtam Gábornak: Jézus úgy mondhatta, amiket 
mondott, hogy bízott tanítványaiban, bízott Péterben. 
Bízott bennük, hogy azt fogják mondani, amit tanított 
nekik. Ahogyan én is bízom Bennetek, akiket az 
elkövetkezı hónapok során majd megkeresztelek és 
megesketek azon az alapon, hogy hisztek abban, amit 
Jézus tanított. Bízom benne, hogy azt fogjátok mondani, 
amit közösségeinkben tanultok arról, hogy miféle Ország 
az, amit keresnünk kell. Bízom benne, mert Isten azt írta 
bele mindnyájunk szívébe, amire megteremtett minket. 
Azt, hogy szeressük egymást még az ellenségeinket is: 
keresztre feszítıinket is.   

S nem mondtam Gábornak a folytatást, amit a 
fentiekben leírtam. Nem, mert akkor és ott, szombat 
délután még nem is gondoltam az I. Vatikáni Zsinatra. De 
most igen, és mondom, amit gondolok. Mindannyian az 
Isten gondolatát képviseljük, amikor a szeretet szavát 
mondjuk azzal a tartalommal, amelyet Jézus adott ennek 
a szónak. Tévedhetetlenül? Igen, tévedhetetlenül. 
Mindig, amikor a szeretetet mondjuk. S csak ez 
magyarázhatja, hogy amit mond akár Péter, akár Gábor,  
mind megállja majd a helyét, és érvényes lesz idelent is, 
odafent is. S ha a földön nem is veszik figyelembe azok, 
akiknek más az istenük, mint Jézusnak, a mennyben 
biztosan elfogadott lesz, mert ennyit jelent a megkötés. 
Az ellenkezıje pedig biztosan elvetett lesz, mert ennyit 
jelent az oldás. 

És válaszomat mind a hatan elfogadták, mert nem 
tekintély elvő volt a válasz, hanem szeretet elvő. 

S most magamat kérdezem: Lehet tekintély nélkül 
élni? Nem lehet. Hiszünk szüleinknek, s ha nem hiszünk, 
megégetjük a kezünk, amikor a forró kályha vasajtajához 
nyúlunk, s megtanuljuk tılük, mi válik javunkra. És felnıtt 
korunkban is hiszünk annak, aki úgy szeret minket, 
ahogy a szüleink. Elhagyjuk érte anyánkat-apánkat. És 
hiszünk abban, aki azt reméli, hogy mindannyian az ı 
szerelmetes lányai és fiai vagyunk, ahogyan Jézus is az 
Atya szerelmetes Fia volt. Megtanuljuk Tıle, hogy nem 
tehetünk olyat, amit nem kívánunk magunknak. Azt, hogy 
nem uralkodhatunk másokon. Azt, hogy nem lehet három 
cipınk, amíg él olyan a földtekén, akinek csak kettı van. 
Azt, hogy nem döngölhetünk bele senkit sem a betonba. 
Mondhatom mindezeket a színérıl is. Feltétlen hittel 
hiszünk abban, aki arra tanít minket, hogy mindenkit 
szeretnünk kell.  

Azt tanítja, hogy kicsi vagyok én, s ezért másoknak 
szolgálni születtem én. Azt, hogy akármilyen okos, erıs 
meg ügyes is vagyok, engem sem illet meg több, mint 
ami mindenkinek jár: a napi egy dénár. Azt, hogy 

szótáramból ki kell törölnöm az ölés szót, hogy csak az ölelés 
maradjon a helyén.  Azt, amit Babits úgy mondott, hogy az a 
véres Isten nincsen. S a véres embernek se legyen helye a 
Földön, mert a mennyben úgy sincs. 

Nem lehet tekintély nélkül élni, az Isten és az ı 
gyermekeinek tekintélye nélkül. De csak a szeretet-elvőeket 
illeti meg a tekintély! 

Ember hol élsz te? A Földön? Ott az uraké a tekintély. A 
fıpapoké, az írástudóké, a véneké. A királyoké meg a 
helytartóké, akik a szeretet-elvő Jézust nagyon hamar, már 
három év után a keresztre parancsolják.  

Úrmentes világban akarok élni a Földön. Az urak 
tekintélye nélküliben. Ott, ahol csak a szeretet-elvőeknek van 
tekintélye.  

Milyen ez a tekintély? Azt hiszem, hogy tévedhetetlen. 
 
DOBAI MIKLÓS 

HÁTHA VALAKI NEM TUDJA…  
 
Július 6-a van. 64 évvel ezelıtt, 1944-ben ezen a napon 

menekült meg Horthy Miklós kormányzó személyes 
parancsának és Koszorús Ferenc vezérkari ezredes idejében 
Budapestre hozott páncélosai bátor beavatkozásának 
köszönhetıen a budapesti gettó negyedmillió zsidó 
származású lakója. Megmenekült a németországi 
deportálástól, azaz a biztos haláltól, amit az országot már fél 
éve megszállva tartó németek, és a velük kollaboráló belügyi 
államtitkár Baky László tervelt ki, hogy keresztülhúzza Horthy 
Miklós kormányzó 1944. június 26-i döntését a deportálások 
leállításáról. 

Ezt a tényt, mely egyedülálló Európában, kevesen tudják, 
helyette inkább a „fasiszta és antiszemita magyarok” nézet 
van elterjedve, ezt terjesztik, azok, akinek érdeke ezt diktálja, 
hogy ez a „bőnös nemzet” szemlélet ne vesszen ki a magyar 
és nemzetközi köztudatból. 

Hogy ez mennyire nem így van, javaslom megtekinteni 
Koszorús Ferenc vezérkari ezredes hıstettét megörökítı 
emléktáblát a Dohány utcai zsinagógával átellenben a volt 
Filmmúzeum falán. Vagy javaslom megnézni, akár 
interneten, akár a nem elfogult történészek, túlélık 
munkáiban az erre vonatkozó információkat. Íme egy 
csokorra való: 

Dr. Gosztonyi Péter történész, aki származása miatt 
erısen érintett az ügyben, aki 1956-ban a Mária Terézia 
(akkor Kilián) laktanyában Maléter Pál alárendeltségében 
teljesített katonai szolgálatot, s aki késıbb Svájcban 
történészként szerzett hírnevet magának és hazájának 
egyaránt, az esetet így írja le. Horthy, miután értesült az 
akarata ellenére készülı, a Budapesten rekedt negyedmillió 
zsidó honfitársunk németországi deportálására szıtt 
csendırpuccsról, nem habozott, hanem magához rendelte a 
megbízhatónak ismert Koszorús Ferenc páncélos vezérkari 
ezredest, s parancsba adta: hozza fel Budapestre a 
környéken állomásozó, elsısorban esztergomi, páncélos 
alakulatokat, s ha kell, fegyveres erıszakkal hiusítsa meg a 
zsidók deportálását. 

Egy másik, az ügyben erısen „érintett” személy, Adolf 
Eichmann erre a következı módon emlékezik vissza: „Horthy 
és a magyar katonák akciója volt a Hitler által megszállt Eu-
rópában az egyetlen eset, ahol egy Németországgal 
szövetséges ország reguláris hadseregét arra használták fel, 
hogy megmentsék a zsidókat. Ilyesmit képtelenségnek 
tartottam; azt hittem, téves jelentésrıl van szó, vagy 
álmodom - de néhány héttel késıbb Lakatos Géza (Horthy 
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Miklós által kinevezett utolsó miniszterelnök – DM) 
kitiltott engem Magyarországról. ” : (Adolf Eichmann náci 
vezetı vallomása, miután Argentínában elfogták, és 
Jeruzsálemben bíróság elé hurcolták). 

És itt kell megemlíteni, hogy, ha nincs ez az 1944. jú-
lius 6-án végrehajtott akció, akkor az 1944. július 9-én, 
tehát a három nappal késıbb (!) Budapestre érkezı 
Raoul Wallenbergnek, Slachta Margitnak, Salkaházi 
Sárának, a Pápai Nunciatúrának, a Svájc-i és egyéb 
nagykövetségeknek, magánembereknek (bıvebben: lásd 
Török Bálint írása a Magyar Szemle XIII. 5-6. száma, 
2004. június) nem lett volna kiket megmenteni. De a 
Vörös Hadseregnek sem! 

Így javaslatom: akik megemlékeznek a budapesti 
gettó lakóinak mindenképpen örvendetes 
megmenekülésérıl, azok ne csak Raoul Wallenbergrıl 
emlékezzenek meg, hanem Koszorús Ferencrıl és a 
neki parancsot adó Horthy Miklós kormányzóról is. 
Koszorúsról írva: MacCartney skót, Hausner izraeli, 
Braham amerikai, Ránki György és Juhász Gyula ma-
gyar történész, valamint Tom Lantos amerikai képviselı, 
mind elismerı szavakkal emlékeznek meg hısies 
akciójáról, amellyel a Kormányzó (!) tudtával legalábbis a 
nyilas hatalomátvételig megmentette 250 ezer budapesti 
zsidó életét. Sıt, a jobboldalisággal aligha vádolható 
Hanti Vilmos, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták 
Szövetségének elnöke is, egy hozzám írott levelében az 
alábbi mondatot írja le: „Az 1944-es gettóbeli 
embermentés a mi forrásaink szerint is Horthy Miklós 
kormányzó úr parancsára történt, ezért ezt a tettet a 
MEASZ mindenképpen nagyra értékeli…”.Így a mai 
napon, örvendezve zsidó honfitársaink csodával határos 
megmenekülésén gyújtsunk gyertyát Horthy Miklós és 
Koszorús Ferenc emlékére is, akik parancsa és be-
avatkozása nélkül negyedmillió honfitársunk nem 
menekülhetett volna meg a biztos haláltól.  

 
PUSKÁS KOLOZSVÁRI FREDERIC 

A SZÉKELYEK EREDETE 
 

A székelyek eredetének kérdését már sokan 
próbálták megoldani, teljes körően tisztázni azonban a 
mai napig nem sikerült. Szőcs Jenı megfogalmazása 
szerint: „a székelyek eredet-kérdése egyike a történelem 
igazán talán soha ki nem bogozható rejtélyeinek”. A téma 
ma sem veszített aktualitásából, elég, ha Benkı Loránd, 
Kordé Zoltán, vagy Kristó Gyula munkáira utalok. 

Véleményem szerint ahhoz, hogy a székelyek 
eredetét tisztázni tudjuk, a mára már közismertnek 
számító középkori adatok alapján kell idıben és térben 
visszafele nyomoznunk. A ma általánosan elfogadott 
nézet szerint (mely oklevelek adataira épül), a 
székelység az ország határai mentén szétszóródva élt, 
mielıtt Erdélybe költözött. 

Az okleveles adatokat még 1896-ban összegyőjtötte 
Jakab Elek, ezekbıl pedig kiderül, hogy a székelyek 
elsıdlegesen a Kárpát-medence nyugati, északnyugati 
és délnyugati részein helyezkedtek el. Nyelvföldrajzi 
adatokkal egyeztetve a székelyek által lakott területeket 
pontosabban is beazonosíthatjuk: a Dunántúl délnyugati 
sarka, északon İrség és Pozsony vidékéig, keleten a 
Duna-Tisza közéig, délen az Ormánság a Rába alsó 
folyásáig, nyugaton pedig a Bécsi-erdıig. 

Ezek az adatok meglehetısen pontosan meghatároz-
zák a székely településterület a honfoglalás korában. 

Viszont ahhoz, hogy ez egyértelmően eldönthetı legyen, 
tisztáznunk kellene, hogy hol és mikor csatlakoztak a 
székelyek a honfoglalóinkhoz. Erre vonatkozóan krónikáink 
és Anonymus nyújthat segítséget, aki szerint a székelyek 
korábban Attila népe voltak és a magyar törzsekhez a Duna–
Tisza közén csatlakoztak, Kézai Simon szerint pedig a Csigle 
mezején várakoztak Árpád népének megérkezéséig, és 
Ruténia határainál mentek a honfoglalók elé (Anonymus, 
Gesta Hungarorum, c. 50. illetve SRH I, 162). A Kézai 
Simonnál megjelenı "Csigle" a Dunántúlon gyakori 
helységnév (erre már Veszprémy László is felhívta a 
figyelmet az 1999-ben kiadott Kézai fordításban), így jogosan 
következtethetünk arra, hogy a Dunántúl egy bizonyos részét 
nevezhették a kora középkorban Csigle mezejének, nagy 
valószínőséggel éppen a fentebb meghatározott területet! 

Ha pedig megnézzük, hogy kik éltek a honfoglalás 
elıestéjén ezen a területen, akkor a dolog mindjárt sokkal 
világosabbá válik. Ugyanis a korabeli források felülvizsgálata 
és a szilárd kronológiai keretbe illeszthetı régészeti leletek 
alapján Olajos Teréz arra a következtetésre jutott, hogy az 
avarság korántsem tőnt el „nyomtalanul” a Kárpát-
medencébıl, amint azt korábban gondoltuk: az írásos 
források alapján a Dunántúlon megérte legalább a 870-es 
éveket, az Alföldön a magyar honfoglalást, horvát területeken 
pedig a 950-es éveket is. 

Nem hagyhatom figyelmen kívül az avar írásbeliség kér-
dését sem. A nagyszentmiklós-szarvasi írás körébe tartozó 
rovásírást ugyanis maga Róna-Tas András is egyértelmően a 
késı avar népesség írásának tekinti. Vékony Gábor pedig 
ezeknek még 1987-ben elfogadható magyar nyelvő olvasatát 
adta (a szarvasi tőtartó esetében). A szarvasi tőtarto felirata. 
Vékony Gábor olvasata: "Üngür démon ellen ime e vas; tő 
szúródjon a démonba, tő, tő, szúrj, bökj, varrj (el)! (ki) szét-
fejtesz, egybeölt /esz...../ Üngür ne egyen (meg engem), őzd. 
emészd (el) ıt, én Istenem!". 

László Gyula már az 1978-ban megjelent tanulmányában 
megfogalmazta, hogy a "kései-avarok", akik 670 táján költöz-
tek a Kárpát-medencébe, tulajdonképpen "kora-magyarok". 
Így végleg pontot tehetünk arra a rejtélyre, hogy kik is voltak 
a "késı avarok". Ideje lenne tisztázni egyszer s mindenkorra, 
hogy a székelyek a Kárpát-medencében talált úgynevezett 
késıavar népesség utódai, és sokkal helyesebb és 
tisztességesebb lenne székely korról beszélnünk a homályos 
késıavar kor megnevezés helyett. 

 

HUMOR 
 
Az asszony elmegy panaszkodni a plébánoshoz, hogy 

mindennap összevesznek az urával, a vacsora sem ízlik már 
egyiküknek sem, mert annyira korholják egymást, hogy még 
az étvágyuk is alább száll. Mit tanácsol a plébános úr, hogy 
ez a már mindennapossá vált áldatlan állapot elmúljék 
felılünk? - kérdezi az asszony. A plébános pedig azt felelte 
neki: hát van erre egy hatásos gyógyszerem, adok én 
magának egy üvegcse szentelt vizet s amikor megérkezik az 
ura, gyorsan vegyen a szájába belıle egy kanállal. De le ne 
nyelje, csak forgassa a nyelve körül a szentelt vizet vagy egy 
félóráig. Aztán majd számoljon be nekem az eredményrıl. 
Így is történt. Amikor elfogyott a szentelt víz - mert félóra 
elteltével csak lenyelte az asszony - visszament hát a 
plébánoshoz. Mondja neki: plébános úr, nagyon köszönöm a 
szentelt gyógyszert, kitőnıen bevált. Azóta nincs vita, nem 
veszekszünk, a férjem is jókedvvel fogyasztja el fıztömet, 
tudna-e adni még belıle egy üveggel?  

 


