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Harang csendül, 
Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 

(Ady Endre) 

 
BOTOS LÁSZLÓ 

SZUMIR HİSKÖLTEMÉNY 
MAGYAR KAPCSOLATAI 

 
Dr. Toronyi Etelka utal a sumír és magyar 

hıskölteményekre – mondhatnánk, szinte szellemi 
biológiai asszimilálódására, áthasonulására. Petıfi 
Sándor 1844-ben írta a magyar irodalom egyik 
kiemelkedı alkotását, a János vitézt, amely mőfajilag 
költıi népmese, vagy népies elbeszélı költemény. Ez a 
mő 30 évvel a Gilgames-eposz felfedezése elıtt íródott. 
Az egész világirodalomban nincs még egy olyan mő, 
amely ilyen mértékben hasonlítana Gilgames 
hıskölteményéhez. János vitéz szörnyetegek, óriások 
ellen harcolt, mint Gilgames. Mindkettıjüknek az örök 
élet megszerzése volt a célja. János vitéz ugyanúgy, 
mint a sumír Tamuz (Gilgames), pásztorkirályként kezdi 
kalandját. Mindkettı elhagyta otthonát, János Iluskának, 
Gilgames pedig anyjának áldásával indult kalandos út-
jára. János, aki pásztorból huszár lett, hısiességének 
köszönheti a legkiválóbb vitézi címet, eljut több 
országba, Tatár-, Olasz-, Lengyel-, India és végül 
Franciaországba. A francia királynak segít a török elleni 
harcában. Jutalomként elnyeri a francia királykisasszony 
kezét, melyet visszautasít, hın szeretett Iluskájáért. 
Gilgames visszautasította Istar szerelmét. Iluska halála 
János vitézt az örök élet titkának felkutatására 
buzdította.  Gilgamest barátja, Enkidu halála ösztökélte 
ugyanerre a feladatra. Mindkét hıskölteményben a 
leszakított tüskés virág, a rózsa az, amely megadja az 
örök élet kulcsát. Az egyetlen különbség a két költemény 
között, hogy Gilgames a tenger mélyérıl hozta fel a 
virágot, s azt elvesztette, mikor a parton elaludt.  
Ugyanakkor János vitéz az Iluska hamvából fakadt 
virágot az élet tavába dobta, és Iluska újjáéledt, de mikor 
a tündérországot elhagyták, akkor elvesztették az örök 
életet. 1847-ben, Petıfi eposza után három évvel, Arany 
János megírta Toldi-trilógiáját. Ez az elbeszélı 
költemény ugyancsak a magyar népmesébıl, legendából 
vette magvát, és nem a János vitéz váltotta ki megírását. 
E mő akkor íródott, mikor az agyagtáblák még mélyen a 
sivatag finom homokja alatt feküdtek.  Arany János a 
Toldi elıszavában szemlélteti velünk a magyar pusztát 
és a hihetetlen erejő Toldi Miklóst: 

   Mint ha pásztortőz ég ıszi éjszakákon 
  Messzirıl lobogva tenger pusztaságon: 
  Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem 
  Majd kilenc-tíz ember-öltı régiségben. 
  Rémlik, mintha látnám termetes növését, 
  Pusztító csatában szálfa-öklelését, 
  Hallanám dübörgı hangjait szavának, 

  Kit ma képzelnétek Isten haragjának. 
   Ez volt ám az ember, ha kellett a gáton, 
  Nem terem ma párja hetedhét országon;... 
Úgy érezzük, mintha Toldiról beszélne, mikor a Gilgames-

eposz szerzıje 5000 évvel elıbb íródott mővében ilyképpen 
festi le hısét: „egy nyughatatlan, páratlan és fegyelmezetlen 
hıs, kinek a fegyvermesterei Erech-bıl hatalmas mérető 
fegyvereket öntenek neki és Enkidunak.” Mindkettıt főtötte a 
láz, Toldit önérzetéért, dicsıségért, Gilgamest pedig a 
Humbaba (Huwawa) elleni harcra, aki hazája ellensége volt. 
Gilgames úgy nyilatkozott, ha Humbaba kezétıl meghalna, 
emléke mint hıs, örökké élni fog.  Mindketten anyjuk 
csókjával és áldásával indultak útjukra.[3] Toldit Bence 
kísérte, míg Gilgames kísérıje Enkidu volt. Buda utcáján 
Toldi szarvánál ragadva fékez meg egy bikát, amely a 
vágóhídról szabadult el. Gilgames leghíresebb hıstette pedig 
az, amikor az Égi-Bikát szarvánál fogva lefékezi. Toldi 
megvívott egy bohémiai vitézzel, aki mindig gyızı hírében 
állt. Gilgames Enkiduval birkózott, kinek rettenetes ereje volt. 
Toldi és Gilgames is legyızhetetlen volt, de mindketten 
legyızettek, mert  az alvás elengedhetetlenül szükségszerő 
mindenki számára. Toldi Piroskát szerette, de feladta ıt 
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barátja érdekében. Gilgames visszautasította Istar 
szerelmét. Végül Toldi rádöbben az ember 
mulandóságára. Gilgames, barátja, Enkidu halálakor 
megrendült az emberi sors mulandóságán. 
 
DOMIN KÁROLY 

AZ AGYAG 
 

Mindenki tudja, hogy mi az, az agyag. Köcsögöket, 
edényeket az emberiség kezdete óta használják, és 
bármit készítettek belıle, falusi vályogházakat, 
Mezopotámiában, égig érı zikkurátokat, az Isten 
elérésére. Tehát, az agyag nagyon lényeges dolog, mert, 
ahogy a bibliában is meg van írva, az Isten 
megteremtette a világot, és utoljára embert is gyúrt, 
agyagból. Ha valaki meghal, ezért mondják a 
gyászszertartáson a papok, hogy porból lettünk, porrá 
válunk. Az ıs sumérok kitalálták, hogy ha az agyagot 
kiégetik, akkor terrakotta lesz, ami tartósítja az agyagot. 
Nem bomlik el, még ha el akarják pusztítani, akkor sem, 
mert cserepekre törıdve is van. 

Az etruszkok agyagos vidéken laktak, és még a 
szarkofágokat is terrakottából készítették. Bizonyítékul 
ott van az etruszk fıváros múzeumában, Perugiában, 
Ciervotóri házaspár terrakotta koporsója. A krétai kultúra 
olyan régi, hogy az ógörög legendaíró, Homéros is, csak 
halvány emlékezetekbıl tud mesélni a Mínos király 
palotájáról, ahol Pasifáé királynınek bika fejő fia 
született, és a Labirintus palotában bolyongott. Nem 
akarom a legendát elmesélni, mert az a könyvtárakban 
olvashatóak. Jártam a Labirintusban, és ajánlom, hogy 
idegen vezetı nélkül ne menjenek be oda, mert több mint 
3000 évvel ezelıtt olyan épületeket tudtak építeni, hogy 
nehéz kijönni belılük. Ezek a knósosiak olyan csavaros 
eszőek voltak, hogy az írásukat a mai napig a tudósok 
nem tudták megfejteni. Viszont tisztességes, becsületes 
emberek voltak, mert szeretett elhunytaikat az örök életre 
összegyőrték olyan formára, mint egy magzat van, az 
anyaméhben, és tojás formájú, nagy terrakotta 
edényekbe tették, élete erényeit a külsejére karcolva. 
Kréta fıvárosában Iráklion múzeumában számtalan ilyen 
látható, olyan szépek az ókori viselkedési motivációk. De 
most hagyjuk ezt. 

A XXI. században élünk. Valahogy agyagba szeretek 
rajzolni, nem tudom milyen génjeim alapján, és nagy 
plaketteket készíteni, mert az érméket nem szeretem. 
Egy nagy tudású mesterember szőri, iszapolja a legjobb 
minıségő agyagot, és van, amikor az égetéskor elreped. 
A kérdésem az, hogy a XXI. századra tudományulással 
nem tudják az agyagkezelést? Jaj, ne gondoljunk bele, 
mert milliárd, olyan dolog van, amit a mai ember 
elaberálódása folytán nem tud, sıt fel sem tud fognia, ha 
igyekezete is van hozzá. Sajnos, ezek a veszıdséges 
problémák. Szóval a XXI. századra nem tudnak agyagot 
égetni örökké való cseréppé. Minden mőanyag lett. Volt 
idı, amikor hivatalból magasépítményi biztos voltam, 
bisz- gramaboly építették be a mőanyagokat. Valami 
felsıbbrendő, vagy szimpóziumon, akadémián, 
egyetemen- mindegy- felszólaltam, hogy a „mőanyag, az 
nem anyag” mindenkinek dülledt a szeme, mert minden, 
ami atomokból áll össze, az anyag, tudományosan. 
Amikor már mindenki agyában szédelgett, folytattam, 
hogy a „mőanyag az nem anyag, hanem MŐ anyag”, 
amibıl csak szemét halmazok lesznek, az ivóvizet, a 
földet, növényt mérgezve, az élılények elkorcsosulására, 
az embert nem számítva, mert az amúgy is kiirtja magát. 
Azután visszahallottam, hogy a Keleti pályaudvar teteje 

ugyan mőanyagból van, de a Nyugati pályaudvar homlokzata 
üveg – üvegbıl van.  Elszomorító, ha az emberiség 
hamarosan kipusztul, a Mars lakó ufók mit tudnak 
tudományosan feldolgozni, és milyen tényállást fognak 
jelenteni a Földrıl? Az Isten agyagbók formálta az embert, és 
porrá lesz a szemetjén. De ne filozofáljunk, mert még élünk, 
és csinálni kell valamiket. Volt egy nagyszerő szobrász 
mesterem, Giácomo Manzoni, aki tudott az agyagból alkotni, 
a Vatikán ill. a Szent Péter bazilika kapujára dombormőveket, 
II. János Pál pápa kezébe feszületet, agyagban 
megformáltan, aranyból kiöntve, mert, az aranyat nem lehet 
gyúrni, csak az agyagot, és arannyá öntıdött. İ mondta a 
tanítványainak, a fene tudja hány milliárd éve vannak az 
élılények a Földön, kihaltak, meghaltak, hogy gyilkolászták ki 
egymást, nem érdekes. A csontjuk egymásra rakódott, 
techtológiailag a földmezıkre. A Föld győrőzése miatt nagy 
mészkıhegyek lettek a csontjukból. Az elszivárgott zsírjukból 
meg a kıolaj, azután, abból a benzin. A szívük, erük lüktetı 
vérébıl lett megkövülten az agyag. Nem hiába, mert az Isten 
is ebbıl a vérbıl tapasztotta kezdetben az embert, valóságos 
agyagból. 

Amibe még lelket is lehelt. Ugyan nem bizonyult tartósnak. 
Visszatérve, Manzoni mesterre, azt mondta: ”Gyerekek 
amikor a kezetekkel az agyagot mintázzátok, akkor az ıs 
világ, világvérét babráljátok, és abból csak nagyot lehet 
alkotni, világra szólóan.” Nem tudom, hogy, volt-e már tanár, 
aki ilyen szépet diktált volna a tanítványaiba. Borzalmas egy 
felázott, agyagos ösvényen felmenni, mert meg kell küzdeni 
az agyaggal. Ha megküzdöttünk vele, jó a felérés az 
agyaghoz.  

 
HERVAY TAMÁS 

MIÉRT SZÜKSÉGES A 
MAGYARSÁGTUDOMÁNY?  

 
Hol vannak, akik tudnák, pár embertıl eltekintve, hogyan 

szólal meg kazettás templomaink mennyezete? Mit jelent a 
fény útján járni, és miért ezt az utat választották ıseink? 
Hogyan mőködik nyelvünk? Miért különbözik az összes 
többitıl, mégha rokonságban is van velük? És mindegyikkel! 
Rovásírásunk miért rokonítható az összes ısi írásfélével? Ki 
ismeri, az említett pár emberen kívül, népmeséink 
mélyrétegeit? Ki tud képírást olvasni? S bizony, az 
emberismeret is a másik megfigyelésén alapszik, s a képírás 
olvasásának tudása fejleszti e képességet is! Ki rendelkezik 
ma azokkal a képességekkel, amivel ıseink mindegyike 
rendelkezett? „Egy a kettı, három a négy" (erdélyi 
gyermekmondóka kezdı sorai) El kell sajátítanunk az 
alapokat, melynek három pillére van, ami négy a képírás 
ismeretével együtt:  
1. A teremtésismeret, mely magában foglalja az 
Istenismeretet, mely önismeretre vezet. 
2. A magyar nyelv teljességében való ismerete. Ez két fontos 
szempontot is felvet. Felismerteti velünk, gondolkodásunk 
miért képes a folyamatokat megérteni, hiszen azt nyelvünk 
modellezi. Miért vagyunk megértık, és együttérzık, 
segítıkészek a bajbajutottakkal szemben, hiszen 
nyelvünkben a részes és a birtokos eset csak 
szövegösszefüggésében különböztethetı meg, ezért 
mellérendelı, mindenki felelıs a másikért, a birtokló a 
birtokoltért.  
3. A csillagmítoszi keretrendszer, és alkalmazásának 
ismerete. Ez nem asztrológia, de nem is csillagászat csupán. 
Itt a tér és az idı együttes megjelenése, a téridı vizsgálata 
és a következtetésekbıl adódó ismeretek összegzése a 
lényeg, és az így leszőrt évezredes tapasztalatok 
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segítségével jutunk mélyebb Isten, és önismeretre, és 
ami lényeges, a fény-árnyékváltozások, illetve a fény 
mozgásának megfigyelése segítségével! S mert e három 
terület valójában szét nem választható, egyszerre 
mindhármat használjuk, ha tudjuk, ha tudatunkban már 
felnyíltak a kapuk. Ne feledjük: aki világra jön, nálunk az 
fényre érkezik, mert világ szavunk (lásd gyújts világot 
kifejezésünket) egyszerre jelenti, jeleníti a világosságot 
és a világmindenséget! Ahogy az iGe egyszerre éGi és 
eGy jelentéső, ha nyelvészeink ettıl kiütést is kapnak! 
Ezért lehet nálunk a teremtı szó szófajilag cselekvést, 
történést és létezést kifejezı, vagyis önbeteljesítı! És ez 
a magyar nyelv MáG-ikus mőködését is bizonyítja!  

 
BULÁNYI GYÖRGY 

HALOTTAK NAPJÁN 
 

Ezután más faluba mentek. Amint mentek az úton, 
valaki megszólította: „Követlek, bárhová mész is.” Jézus 
azonban ezt mondta: „A rókáknak van vackuk, az ég 
madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét 
lehajtania.” Egy másikat felszólított: „Kövess engem!” Az 
így válaszolt: „Uram, engedd meg, hogy elıbb elmenjek 
és eltemessem apámat.”  „Hagyd a holtakra, hadd 
temessék halottaikat –  mondta neki –, te meg menj, és 
hirdesd az Isten országát.” Egy harmadik ezt mondta 
neki: „Uram, követlek, de engedd meg, hogy elıbb 
elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki az 
eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas 
az Isten országára.” (Lk 9,56-62) 

Testvéreim, ez a Jézus olyan, de olyan goromba… 
Milyen? Mint az élet: Ma is, amikor éppen Halottak napja 
van! Arról beszél, hogy elıbb-utóbb, de biztosan és 
mindannyian a temetıben végezzük  életünket. Kevésbé 
goromba hang kell nekünk. A legkatolikusabb magyar 
költı-óriásé; Babitsnak a hangja és közvetlenül halála 
elıtt… Versének címe: 

 
İsz és tavasz között 

Elzengett az ıszi boros ének.  
Megfülledt már hőse a pincének.  
Szél s víz csap a csupasz szılıtıre. Lúdbırzik az 

agyagos domb bıre,  
elomlik és puha sárrá rothad, mint mezítlen teste egy 

halottnak.  
      Este van már, sietnek az esték álnokul mint a 

tolvaj öregség  
mely lábhegyen közeledik, halkan, míg egyszer csak 

ugrik egyet, s itt van!  
Nem tudjuk már magunkat megcsalni: óh jaj, meg kell 

halni, meg kell halni. 
Leesett a hó a silány földre, talán csak hogy csúfságát 

befödje.  
Most oly fehér mint szobánkban este fekhelyünk. ha 

készen vár megvetve,  
puha dunnánk, makulátlan párnánk: s mintha a saját 

ágyunkon járnánk,  
      mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik 

lefeküdni szépen,  
sétálnak az ágy tetején, ringva, míg jó anyjuk egyszer 

meg nem unja  
rájuk nem zeng: Paplan alá! Hajcsi! Oh Jaj. meg kell 

halni, meg kell halni! 
Már az év, mint homokóra, fordul: Elfogy az Ó, most 

kezd fogyni az Új,  
S mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó 

év az újra.  

Mennyi munka maradt végezetlen S a gyönyörök fája 
megszedetlen. 
    Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az İr ha tudja 
már váltását.  
     Idegesen nyitunk száz fiókot. Bucsuízzel izgatnak a 
csókok.  
     Öreg öröm, nem tud vigasztalni: óh jaj, meg kell halni, 
meg kell halni!  

Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék 
lenni!  

Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly mint könny, 
elszáll mint sóhaj.  

Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a 
télnek...  

Csak az én telem nem ily mulandó. Csak az én halálom 
nem halandó.  

Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sohse 
reppen.  

Lombom, ami lehullt, sohse hajt ki… Oh jaj, meg kell 
halni, meg kell halni! 

      Barátaim egyenkint elhagytak, akikkel jót tettem, 
megtagadtak;  

akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, 
eltemetnek.  

Ami betőt ágam irt a porba, a tavasz sárvize elsodorja.  
Száradt tıke, unt tavalyi vendég: nekem már a tavasz is 

ellenség! 
Csak te borulsz rám, asszonyi jóság, mint a letört karóra a 

rózsák,  
rémült szemem csókkal eltakarni... Óh jaj, meg kell halni, 

meg kell halni!  
 
S ezután írja még a Balázsolás c. versét, közvetlenül a 

gégerák okozta halála elıtt, melynek két utolsó sora: s mit ér 
az élet… S talán azt is, hogy nem is olyan nagy dolog a halál. 
Bizony nem. Közös a sorsunk. Nem a dohányzásban halunk 
meg… Az élet maga az, ami végez kivétel nélkül 
mindnyájukkal. Jézusnak is csak a szenvedés okozott 
gondot. A halál maga nem. Az élet után következik a nagy-
betős Élet. A halál csak átmenet abba. Utána következik 
igazi életünk. Ezért a gorombán hangzó szó: „Kövess 
engem!” S a Jézusnak adott válasz: „Uram, engedd meg, 
hogy elıbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a 
holtakra, hadd temessék halottaikat – mondta neki –, te meg 
menj, és hirdesd az Isten országát.” Egy harmadik ezt 
mondta neki: „Uram, követlek, de engedd meg, hogyelıbb 
elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki az eke 
szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten 
országára.” Mert az életnek legnagyobb, legkülönb vége az 
az Isten Országa, melynek soha sincsen vége 

Testvéreim mindnyájan meghaltok – mondta az egyszeri 
barát. S hozzátette: Talán még én is… egy nıre 1,2 gyerek, 
amikor legalább a duplája kellene, azaz 2,4 gyerek, hogy ne 
haljon ki nemzetünk, nemzetük. Egy mondatban adom meg a 
választ. Azért, mert a gyerekek mondják meg, hogy mit 
csináljanak velük szüleik. S a szülık elfogadják, hogy a 
gyerekeik azt csinálják, amit akarnak. Ezt az általánosságot a 
magam élete példáján konkréttá teszem. 16 éves koromban 
kaptam az iskolámtól egy tíz koronás aranyat. Hazavittem, s 
mondtam Anyukámnak, hogy nézze csak, milyen fényes ez a 
krajcár. Anyuka eltette, s ebbıl rendeztük meg ’45-ben, a 
nagy és általános szegénység idején Lívia húgom esküvıjét. 
17 éves koromban meg kaptam az iskolámtól egy alapítványi 
kamatot, 70 pengıt. Hazavittem Apámnak. Éppen 
építkeztünk, s azt mondta, hogy ebbıl kitelik két eszlingeni 
redıny ára. Eszembe sem jutott, hogy ezek az értékek az 
enyémek. Csak az, hogy a családé, mindannyiunké, hiszen a 
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hét gyereket s a két nagymamát a szüleim tartották el és 
engem is. 

S most mondok egy mai példát. Felajánlom nyaralásra 
egy Bokorbeli testvéremnek nyaralásra budavári 
lelkigyakorlatos házunkat. Nagyon megköszöni, de jelzi, 
hogy 17 éves gyermeke, aki majd két év múlva érettségi-
zik, nem hajlandó szüleivel meg kisebb testvéreivel ott 
nyaralni, mert neki már saját programja van. Majd 
munkát vállal, hogy finanszírozza annak költségeit. Tehát 
a szülei tartják el ezt a gyereket, ık gondoskodnak neki 
az év 12 hónapjában lakásról, ruháról, evésrıl-ivásról, 
iskolázásról – mindenrıl, ami életéhez kell. İ azonban 
magánkeresetével kivonja magát a család életébıl, 
szülei ellenırzése alól is, s teszi a vakáció két hónapja 
alatt, amit akar. A szülık pedig engedelmesen és 
tehetetlenül teszik azt, amit a gyerekük akar. Ha nem 
teszik, akkor a gyereknek összetörik a lelke. Ha nem te-
szik, akkor szívtelenek, akik nem értik meg gyereküket. 
Az ıskıkorszakban, amikor én voltam két évvel érettségi 
elıtt, nekem kellett feltétlenül megérteni a szüleimet. S 
jobb volt, ha sikerült magamtól megérteni, amit kívántak 
tılem. Olcsóbb volt megértenem ıket. Meg sem 
mondom, hogy mi lett volna a következménye. Csak 
utalok a KIO 61e numerusára: Visszaütést nem szülı 
ütés. Ha valakik már nem emlékeznék tartalmára, azok-
nak mondom nem KIO-nyelven, hanem magyarul is: 
Ütés, két csárdás pofon, mely nem szült visszaütést.  

Hát ennek a nem ıskıkorszakbeli rendnek a 
következménye az 1.2-es termékenységi ráta. Ebbıl 
születik meg a pap áldása nélküli lefekvés. Ennek a 
következménye aztán az óvszer, a nem kívánt 
terhesség. A csángók még ma is szülnek, de ott a nık 
nem állapotosok, nem terhesek, nem is áldott állapotba 
kerülnek, hanem jövıjük van. A nem csángó 
nyelvhasználatból lesz az abortus. Az abortus 
következménye a méh sérülése. Ebbıl lesz majd a nı 
harmincas éveiben, amikor lakás, kocsi, külföldi utazás 
már mind megvannak, számolatlan számú lefekvés után 
a polgári vagy egyházi házasságkötés. Ennek további 
következménye, hogy a nı 30 éves korában  nagy 
nehezen megszül egy egyetlen gyermeket. S ennek 
végeredménye a nemzethalál. S azzal kezdıdik, hogy 
két évvel érettségi elıtt saját maga kereste pénzbıl csak 
külön-nyaralásra hajlandó már, melyen megismerkedik 
azokkal, akikkel szigorúan óvszerrel lefekszik majd. 

S ebbıl fakad Jézus további gorombasága, mely így 
hangzik: Jaj a gazdagoknak, és boldogok a szegények. 
Boldogok a szegények, mert azoknak nincsen 
lehetıségük se külön-nyaralásra, se óvszerre, és 
nemzetük kipusztítására sem. Boldogok a szegények, 
mert azoknak a Mennyei Atya az Istenük, és nem a 
Mammon, a Pénz, meg a felelıtlen nemzetpusztító le-
fekvés.  

Elmondom még a végét. Az emberi tisztesség, az 
erkölcs legvégsı alapja, hogy azt az életet, amelyet 
Istentıl kaptunk, továbbadjuk. A továbbadás 
minimumjának a minimuma – a családonként, azaz egy 
férfi és egy nı szerelmébıl megszületı három gyerek. 
Legyen ezerszer áldott a Bokor, mely tele van 16, 10, 8, 
7, 6, 5 és 4 gyermekes családokkal. A botrányok bot-
ránya, hogy az emberiség minden tisztesség és erkölcs 
nélküli része az Észak-Atlanti világban él. Azok, akik 
Jézus nevét merészelik az ajkukra venni, és 
keresztényeknek mondják magukat. Adójuk egy 
százalékát valamelyik keresztény egyháznak adják, 
melynek katedrálisait már tatarozni sem elég ez az egy 
százalék. Ennek következtében kiegyeznek akármilyen 

hadsereget fenntartó álammal, hogy az segítsen a 
templomokat fenntartani. Jézus nem épített magának 
templomot. Jánost és Andrást a lakásán fogadta. S ha 
többen is akarták ıt hallgatni, kiment a tó partjára, beült egyik 
tanítványa csónakjába, s onnan mondta el, hogy miként kell 
az Atyának tetszı életet élni. S nem  kellett neki se Kaifás 
engedélye, se Pilátus államsegélye. Németországban már 
eladják a templomokat, mert nincsen, aki kíváncsi arra, amit 
e templomokban mondanak azok, akiknek jogsijuk van arra, 
hogy ott beszéljenek. 

Akik pedig továbbadják az életet, azok a pogányok. 
Mondhatom ezt másképpen is: a keresztények az 
istentelenek, a pogányok az Isten gyermekei. Ezt tudomásul 
kell vennie Jézusnak, és nem tudja másképpen tudomásul 
venni, minthogy hangosan kiáltva zokog, mint utolsó útján, 
amikor megpillantja Jeruzsálemet „Bárcsak te is felismernéd 
– mondta – legalább ezen a napon, ami békességedre volna. 
De el van rejtve szemed elıl. Jönnek napok, amikor sánccal 
vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelıl ostromol. 
Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és 
nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel 
látogatásod idejét.” (Lk 19.41-44) Halottak napján kérdezem 
Tıletek, Testvéreim, lehet még reménykednünk nemzetünk 
megmaradásában? Míg élek, remélek, s mikor már nem 
remélek, nincs mért tovább élnem. Mikben reméllek? Abban, 
hogy négy-öt magyar összehajol és elmondja: Én vétkem, én 
vétkem én nagyon nagy vétkem. S a tékozló fiak, a tékozló 
lányok, a tékozló nemzet azt mondja, hogy felkelek, ott 
hagyom a Mammon szolgálatának a nyomorúságát, és 
hazamegyek az atyai házba és új életet kezdek. A hazatérés, 
a gondolkodásunk átalakítása Jézuséra, a bőnbánat, a 
megfordulás, a keserves sírás még megfordíthatja 
nemzetünk életét. Nem kik mertek tagadni múltat, De kik nem 
magvak a jövınek, Mindig azok, akik kihullnak: Világok, 
népek, girhes eszmék Írja egy templomba nem járó költı a 
versében, melynek címe: Az idık rostája. 

Meg kell tagadnunk azt a múltat, amelyikben verekedtünk 
ellenségeinkkel. És meg kell tagadnunk azt a jelent, 
amelyben már nem verekedünk, csak kiirtjuk nemzetünket. 
Össze kell hajolnunk a kisközösségekben, és szentül, tisztán 
kell élnünk gyermekeinkért és nemzetünk jövıjéért. Ha 
dolgoznak, adják oda bérüket – és maradéktalanul – 
szüleiknek, akik majd megadják gyermekeiknek mindazt, ami 
jövıjükre, javukra szolgál. Amen. 

 
NEUMANN ATTILA 

PÁL APOSTOL 
A Pál apostol egyháztörténeti szerepével kapcsolatos 

nézetek két ellentétes iránya a következıkben foglalható 
össze:  

A.: Szent Pál apostol a keresztény Egyház legjelentısebb 
terjesztıje és szervezıje, az Egyház tanítása teológiai 
alapjainak legfontosabb kidolgozója, a születı Egyház 
eretnekségek elleni harcának legjelentısebb alakja. Az ı 
igyekezete révén szabadulhatott meg az Egyház 
gyakorlatilag is az Ószövetség megkötöttségeibıl. 
Tevékenységét ennek hatalmas sikere, lelkületét 
életáldozata, vértanúhalála, és az általa tett csodák igazolják. 

B: Saul rabbinak Jézushoz és tanítványaihoz nem volt 
érdemi köze, törekvése az Egyház megsemmisítése volt. A 
fizikai megsemmisítés kudarca láttán stratégiát váltott, és az 
Egyház szellemi megsemmisítésére törekedett. E célból 
beépült az Egyházba, ott Jézusétól eltérı tanítást terjesztett, 
és eretnekség címszóval Jézus tényleges tanítását az 
Egyházból kiiktatni igyekezett. Az Egyház tanításába és 
szellemiségébe ügyes és erıszakos módon attól idegen 
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zsidó tartalmat kevert, amely hosszútávon nyomorította 
meg Jézus örökségét. 

A kérdés megvizsgálásához érdemes megfontolni, 
hogy a rendelkezésre álló dokumentumok olyan 
ellenırzı közegen át jutottak el hozzánk, amely kötelezı 
igénnyel képviselte a nézetek ’A’ változatát, és állította 
ugyanakkor ezen dokumentumok maradéktalan 
hitelességét. Az objektivitásra való törekvés tehát 
elsıdlegesen e dokumentumok körültekintı vizsgálatát, 
kritikus olvasatát követeli, különös tekintettel a történelmi 
szőrı szerepére, jellegére, mértékére, korlátaira. Ez a 
kritikus megközelítés nem elutasítást jelent, hanem az 
eredeti közlendı lehetıség szerinti elválasztását azoktól 
a változtatásoktól, amelyek vizsgálata éppen e 
kérdésben különösen lényeges. Ez a kritikus olvasás 
leszőkíti ugyan a problémával kapcsolatos megbízható 
információk körét, de nem szünteti meg, és „tanítás 
megbízhatóságáról való személyes megbizonyosodás” 
(Lk 1,4) követelménye fontossá teheti az Egyház 
hivatalosan elfogadott dokumentumai mellett más 
források figyelembevételét is. Pál apostolnak a jelenben 
is meghatározó egyháztörténeti fontossága, ugyanakkor 
szerepének kérdéses volta pedig fontossá teszi 
szerepének lehetıség szerinti tisztázását. A kegyeleti, 
vagy más okokból joggal vélhetı, Pál apostol iránti 
pozitív egyházi elfogultságból legalábbis az következik, 
hogy a dokumentumok sem közvetlenül, sem áttételesen 
nem támogatják szándékosan a fönti ’B’ változatot. Így 
mindazok a részletek hitelesebbnek tekinthetık, amelyek 
mégis ebbe az irányba mutatnak, legalábbis egyéb 
esetet kizáró ellentétes változatok összehasonlításakor. 
Mindkét irányban érvényes azonban a más úton szerzett 
biztos információk (tények), és a következtetések (logika) 
érvényessége, abban az arányban, ahogyan a történelmi 
valóságot egyáltalán kezelni lehet, tehát 
valószínősítéssel, összehasonlításokkal, feltevésekkel.  

Pál apostol eredetileg még, mint Saul, buzgó 
farizeusként győlölte a Jézus követıit tömörítı Egyházat. 
Beszámolója szerint Saul találkozott Jézussal, nem 
találkozott vele azonban Jézus halandó életében, mely 
nyilvános mőködésének és hatásának zömét jelentette, 
és Pál apostoli  meghatalmazását egészen, tanítását 
pedig részben a Jézushoz közvetlenül köthetı apostoli 
folytonosság kihagyásával kapta, amelyre bizonyos 
konfliktusok is utalnak. Tény, hogy a nyugati apostoli 
Egyház teológiája, és szervezete sokkal nagyobb 
részben származtatható Pál apostolra, mint a Jézussal 
földi életében kapcsolatban levı összes tanítványára. Pál 
megbízása és tanításának jézusi eredete az ’eredeti’ 
apostolokéval ellentétben, a lehetséges torzításra 
tekintettel legalábbis nem tekinthetı bizonyosnak, 
legföljebb ismereteken és érveken túli döntés tárgyának. 
Tagadhatatlan azonban, hogy Pál Jézus hirdetıje lett, és 
ezért sok nehézséget elviselt, különösen a hívı zsidóság 
irányából, akikhez pedig azelıtt feltétlenül tartozott. 
Nehéz elhinni, különösen rendkívüli pályája, tettei és 
hatása láttán, hogy ne lett volna benne meggyızıdés, és 
olyan rendkívüli erık, amelyek nem vezethetık vissza 
pusztán természetes adottságaira. Pál apostol 
tanításának Jézuséval való összehasonlítása nem 
könnyő, mert viszonylag kevés összehasonlítási alap van 
Jézus nem páli jellegő tanítására vonatkozóan, részben 
a páli elfogultságú Egyház szőrıje, részben a 
Szentírásba a Pál apostoltól bizonyosan függetlennek 
tekinthetı szerzık kevés száma miatt. A mégis meglevı 
különbségeket éppen ezért kell jelentısnek tekintenünk, 
akár személyes interpretációból adódó hangsúly-

eltolódásról legyen szó, akár valaminek a hiányáról, vagy 
megjelenésérıl. Az összehasonlítás másoldalról azért is 
nehéz, mert ezek a szőrık mint átadott elfogultság, fogalmi 
nyilvánvalóság, magátólérttetıdı hittétel, ma is mőködnek, 
és nehézzé teszik még a tények felismerését is, különösen a 
teológia központi állításaival kapcsolatos kérdések 
lehetıségének feltételezését.  

Pál apostol leveleinek az evangéliumokkkal való átfedései 
igen szegényesek, akár a szinoptikusokat, akár János 
evangéliumát tekintjük, és ez nem magyarázható azzal, hogy 
’azt úgyis mindenki tudta’, hiszen éppen az igehirdetés 
tanítási lényegérıl van szó, ami nem lehetett ’említésre sem 
méltó’ kérdés, ezen írások pedig akkoriban legföljebb 
töredékekben voltak elérhetık, ha egyáltalán, így nem volt 
lehetett szó semmilyen közkézen forgó tanításról sem, 
amelyet fölösleges lett volna elismételni. Pál tanításából 
feltőnıen hiányoznak Jézus közvetlen szavaival adott 
tanítások, hétköznapi életének vonatkozásai, Máriát sehol 
nem említi, és különösen nem található meg tanításában a 
Jézusnak a farizeusokról szóló mélyreható kritikája. Ezek 
helyett szerepel azonban a bőntıl való megváltás tanítása 
amely Jézus Isten országáról szóló tanításában ilyen módon 
egyáltalán nem szerepel, ha az írók Jézus szavaihoz 
esetenként hozzá is főztek teológiai mondandót, amelyeket 
azonban láthatóan nem közvetlen Jézus mondott ki. 

Pál apostol tanításának középpontja a bőnöktıl való 
megváltás, amelyben az emberiség, illetve az egyes ember 
bőnei miatt Isten megsértett igazságosságát Jézus halála 
engeszteli ki. Ezzel Jézus az emberiség és az egyes ember 
Isten ítélete szerinti örök halálát a saját tiszta, tökéletes és 
értékes, áldozat jellegő halálával váltja meg, amellyel Isten 
és ember viszonyában új fejezetet nyit. Ez beteljesíti Isten 
zsidókkal kötött szövetségének minden igéretét, és egyúttal 
új szövetséget nyit, amelynek minden ember a tagja lehet,  
mert a tisztaság nem testi születés, hanem lelki születés 
szerint adatik. A bőn, amely testi jellegő, és az ugyanebben a 
dimenzióban mozgó törvények  és cselekedetek ezzel 
jelentıségüket vesztik, egyidejőleg a fölülrıl kapott lelki, 
kegyelmi valóságok lesznek eldöntıek az új szövetség 
viszonyulásaiban. Tagadhatatlannak látszik, hogy Pál apostol 
a zsidó kiválasztottsággal, gyakorlatilag fölsıbbrendőséggel 
szemben, az emberek általános egyenlıségét hirdeti 
Krisztusban, amellyel nem szőnik ugyan meg az ószövetség, 
de másodlagossá válik a bőn Krisztus által megoldott 
kérdése mellett, amellyel a zsidókkal kötött szövetség 
minden értéke együtt sem tud megbirkózni. Látnunk kell 
azonban, hogy Pál apostol fogalmai akár pozitív, akár 
tagadott formában jelennek meg, Istennek a zsidósággal 
kötött szövetségére, Istennek a bőnbeesés után azonnal 
kinyilvánított kárhoztató szándékára, és a bőn vérrel való 
eltörlésére épülnek. Jézus azonban példabeszédeiben nem 
szól bőnöktıl való megváltásról, sem Istennek a zsidósággal 
kötött szövetségének beteljesítésérıl. Halála bőnbocsánati 
vonatkozását is csak Máté evangéliumának két szava említi 
az utolsó vacsorán, amely esemény pedig a páli teológia és 
az Egyház jelen gyakorlata szerint integráns eseménye, és 
olyan megjelenítése a megváltó halálnak, amelynek egyúttal 
tanító jellege is van. A zsidó vallás törekvései, a vallás 
eredetétıl és történetétıl függetlenítve is, Istennek a vallás 
tételeiben és történeteiben megnyilvánuló ellentmondásos 
alakja körül forognak. Nem nélkülözhetjük a józan ész 
használatát ennek megvizsgálásához, személyes figyelem és 
meggondolás híján ugyanis a ’titok’, és ’hit’ címkéi 
elegendıek ahhoz, hogy e kérdés megvizsgálását 
lehetetlennek, elkerülését pedig erkölcsi kérdésnek tekintsük. 
A bőn felfogása elválaszthatatlan annak eredet-történetétıl, 
amelyben Isten ellentmondásosan, kicsinyesen, viszályt 
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szítóan, és igazságtalanul viselkedik, döntıen a tettekre 
való tekintet nélkül büntetve, megátkozva minden 
embert. Folytatólag Isten az emberek nem-zsidó 
többségét gyakorlati támogatása szerint is 
kisemmizendınek és elpusztításra méltónak ítéli, és a 
vele kizárólagosan szövetséges zsidóságnak is csak 
ismétlıdı vérontás árán kegyelmez. Így az emberiség 
nagyobbik része a jogerıs halálos Ítélet végrehajtására 
vár, kisebbik része pedig felfüggesztett ítélet szerint 
állandó bőntudatban érezheti Isten haragját, amelyet 
Isten csak az alkalmankénti rituális, illetve az 
idıszakonkénti ország-szerzı vérontások miatt 
megenyhülve függeszt fel idılegesen. Ebbe a képbe illik 
bele az az esemény, mely szerint Isten számára végsı 
békességet csak a saját fiának a brutális megölése hoz. 
Elképzelhetı ilyen szellemi lény, azonban ép ész és szív 
számára ez nem lehet szeretı Isten, amely pedig 
ugyanennek az alaknak ugyanebben a vallásban egy 
másik jellemzése.  

A zsidó vallás rabbinikus retorikájában azonban ez az 
ellentmondás nem vezet vagy-vagy kérdéshez, csak 
ugyanezen ellentmondó kijelentéseknek különbözı 
formákban való elismétléséhez, amely a valóságos 
szemlélet számára ugyan nem kielégítı, sıt botrányos is 
lehet, de az adott vallási fogalmakkal a valódi kérdés 
még csak fel sem tehetı. Ez a megközelítés egyszerre 
relativizálja, azaz érvényteleníti az igazságot a ’bárminek 
és bármi ellenkezıjének’ az alkalmi fölmutatásával, és 
ugyanakkor az alkalmi tanítói szándéknak abszolút 
tekintélyt ad a hozzá illeszthetı érvek isteni eredetének 
hivatkozásával. Ez a (kétpártrendszerre emlékeztetı) 
hamis tekintélyi szellemiség hatékony ellehetetlenítıje az 
igazság keresésének és megtartásának az önkényes 
kijelentésekkel szemben, erkölcsi erıként pedig a józan 
ész és általában az ép viszonyulások felmorzsolója. 
Ennek a fajta dialektikának az abszurditása keresztény 
közegben azért nem igazán feltőnı, mert hétköznapian 
jelen van abban az egyházi teológiai megközelítésben, 
amely a fogalmak érvénytelenítésével kerüli el a 
probléma problémának értését, eltekint a probléma 
valóságának az elfogadásától, és a tételek világában 
csak a saját szabályai mentén hajlandó mozogni. Ennek 
a rabbinikus érvelési stílusnak az elemei figyelhetık meg 
a kritikus pontokon Pál apostol írásaiban is, titok és hit 
kérdésére utalva nyilvánvaló ellentmondásokat, és 
mellızve, vagy nyilvánvalónak állítva megválaszolatlan 
kérdéseket. Ezt a ’bonyolult’ teológiát, ’tanultságára’ 
utalván, más szerzık is említik. Pál apostol 
fogalomrendszere és megközelítésmódja tehát amellett, 
hogy Jézusban való hitre buzdít, magán hordja 
rabbinikus vallási alapjait, azokhoz viszonyítva és azok 
módján fogalmazza meg tanítását, hitét. 

Pál apostol az Apostolok Cselekedeteinek könyvébıl 
egyébként is ismert Gamáliel rabbinál tanult (ApCsel 
22,3), amely tanultság, mőveltség meghatározta a 
fogalomrendszerét. Anélkül, hogy állást foglalnánk Jézus 
vérszerinti és vallási-kulturális zsidó gyökereivel 
kapcsolatban általában, érdemes megvizsgálnunk azt, 
hogy Jézus az evangéliumokban hogyan viszonyul 
ehhez a rabbinikus hagyományhoz, mennyire sajátja, 
vagy mennyire idegen tıle. A jelen egyházi 
szóhasználatban, és alkalmasint mővészi ábrázolásaiban 
is megnyilvánuló tiszteletteljes érzület szerint Pál tanult 
ember volt, mai szóhasználattal értelmiségi, míg a többi 
apostol tanulatlan munkásember. Érdemes 
meggondolnunk, hogy az apostolok az evangéliumok 
szerint 3 évig tanultak Jézustól, majd ezek után a 

Szentlelket megkapott Egyháztól, és Pál (akkor még Saul) 
nemigen tanult ennek a duplájánál többet Gamálielnél, akirıl 
azonban a hagyomány nem állítja, hogy ’legalább fele olyan 
jó tanító’ lett volna, mint Jézus. Miért tekinti mégis az egyházi 
hagyomány Jézus tanítványait Pál apostolhoz képest 
tanulatlannak? Érdemes észrevennünk, hogy a hagyomány 
Jézust is munkásnak tartja, tudása ellenére sem tud 
iskoláiról, és nem tud egyetlen ’értelmiségi’ tanítványáról 
sem. ’Tanultság’ kérdésében, úgy tőnik, mintha a hagyomány 
Pál apostolt különbnek tartaná a Jézustól közvetlenül 
tanulókál. De hát mi lehet az oka ennek a hagyományos 
értelmő megkülönböztetésnek Pál apostol javára egyáltalán? 
Ha Jézus ugyanabban a rabbinikus fogalomkörben és 
stílusban tanított volna, mint amely Pál sajátja is, akkor ilyen 
különbség semmilyen alapja nem létezne, így ez a különbség 
sem létezhetne sem a hagyományban, sem az írásokban. A 
megkülönböztetés arra utal, hogy a hagyomány 
különbözınek látta ezeket a megközelítéseket, és Pálét 
tartotta különbnek és ugyanakkor a sajátjának. Teologizáló 
retorikával egyben ugyanolyannak is, vagyis ’Jézus Pál 
interpretációjában a leginkább jézusi’. De nem azt jelenti-e ez 
a kimondatlan szemlélet, hogy ’végre, hogy Jézus tanítását 
Pál helyrepofozta’? Jézus tanításának nyilvánvaló része a 
farizeusok (’perizim’-ek, ’tiszták’) legsúlyosabb kritizálása. 
Szellemiségüket Jézus gyökeresen ellentétesnek mondja 
Istennel és az igazsággal, egyidejőleg veszélyesnek, mintegy 
ragályosnak, amelytıl tanítványait óvja. Jézus korában a 
farizeusok voltak a zsidó vallás elsıdleges tanítási, erkölcsi 
és szellemi követıi, az aktív ortodox talmudisták, a máig 
gyarapodó törvény- és bölcsesség-győjtemény akkori 
elkötelezett követıi. Az erkölcsiséget a talmudi tisztaság, a 
kóserség elsıdlegességére alapozzák, ellentétben a 
szadduceusok (’Zádok fıpap követıi’) gyakorlati 
érvényesülési szellemiségével, amely az erkölcsöt és a 
világnézetet a hasznossághoz igazítja. Jézus kritkája szerint 
azonban az erkölcsi és szellemi igazság elsıdlegesen az 
Istenhez és a valósághoz való szellemi viszonyon múlik, 
amelynek csak az egyik és viszonylag primitív tisztátalansága 
a haszonelvőség, ennél lényegesebb és mélyebb szakadást 
jelent azonban magának a szellemnek az a farizeusi 
tisztátalansága a tételes törvényes kóserség mögött, amely 
egyéni és közösségi módon birtokolni akarja az igazságot, 
amivel megszünteti az igaz viszony lehetıségét Istenhez is 
és általában a valósághoz is. Ez az alapállás ugyanis eleve 
zárt, immunis az igazság irányából jövı minden lényeges 
impulzus iránt. Látni kell, hogy ez a szellemiség nem 
egyszerően tanítás, vagy törvény-győjtemény, hanem maga 
az a lendület, amely a magatartási, gondolkozási szabályokat 
folyamatosan elsıdlegesnek tekinti az igazsággal, a 
valósággal szemben, az a szellem amely a 
megragadhatóságot (mint ’könyvet’ is) magát tekinti a vallás 
lényegének. Ennek a magatartásnak a lényege nem 
ellentétes a haszonelvőséggel, hanem csak annak szellemi 
lényegére koncentrál, segítve egyidejőleg ugyanennek az 
elvnek a gyakorlati megnyilvánulását is. Látni kell azt is, hogy 
ez a magatartás nem nevezhetı meg megnyilvánulásaival, 
hanem mélyebb azoknál, és alkalmasint erısebb is. Jézus 
ezt a gyakorlati negatív erıt látván óvja tanítványait azzal, 
hogy a jelenség egyébként rejtızı lényegét leleplezi elıttük. 
Pál apostol stílusában és tanításában magán hordozza 
farizeusi gyökereit. Másrészt azonban küzdelmes életet él, 
természetfölötti megnyilvánulásokkal és esetenként pozitív 
következményekkel. Lehetséges, hogy Jézus hatása 
érvényesült rajta és rajta keresztül? Ha igen, akkor hogyan 
lehetségesek ennek farizeusi ’utózöngéi’? Kiegészítheti-e a 
farizeusi vallási és szellemi hatás Jézus tanítását, vagy 
mégis inkább rontja? Ha úgy látta, hogy Jézus tanítását 
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rontja, hogyan tudott mégis az adott belsı erıvel 
helytállni? Ilyesmi belsı hazugsággal nemigen megy. 
Lehetséges-e jeleket és csodákat tenni Jézus ereje 
nélkül is? Hétköznapi tapasztalat és Jézus szerint is igen 
(Lk 11,19), de ez nem jelenti azt, hogy Pál Jézus nélkül 
tette volna a jeleit. Farizeus maradt-e Pál apostol? 
Kritikus helyzetbeli mondata (ApCsel 23,6) még nem 
igazolja ezt. Jézus súlyos és komoly figyelmeztetése a 
farizeusok lelkületérıl nem biztos, hogy kizárja azt, hogy 
éppen a Jézusban való hittıl kapott erıvel ne lehessen 
felülemelkedni a farizeusi szellem korlátain. Kérdés, hogy 
mennyire külsıdlegesek Pál apostolnál ezek a korlátok. 
Minek alapján ítélhetjük meg a Pál apostol belsı 
állapotából következı szellemi hatását egyáltalán? Úgy 
tőnik, hogy Jézus tanításában döntı súllyal szerepelt a 
farizeusokhoz való helyes viszony, és ez éppen a 
megalkuvás nélküli elzárkózást jelentette ennek szellemi 
tartalmától. Jézus tudatosan építette föl a személyes 
kapcsolaton alapuló közösségét, amelynek szilárd 
közösségi szerkezetet, és ezáltal ırzött tanítási rendszert 
adott. Ez az erı erısebb kellett legyen a ’farizeusok 
kovászának’ rothasztó erejénél. Ez az erı a közösségé, 
de bár nem tipikus, személyre szabva is érvényesülhet. 
Pál azonban nem vált az apostoli egyház tanítványává. 
Mihelyst az általa elmondott belsı változáson 
keresztülment, azonnal tanítani kezdett. Késıbb évekre 
elvonult Arábiába, megint távol Jézus követıitıl, majd 
visszajött, de huzamosabb együttlétrıl nem szól (Gal 
1,17) az apostoli folytonosságot egyébként fontosnak 
tartó hagyomány, és még a jelenleg létezı írások is 
tudósítanak az apostolokkal való közvetlen és közvetett 
konfliktusokról. Látjuk, hogy Pál apostol tanítása a zsidó 
vallás ellentmondásos fogalmaira épül, és Pál apostol a 
jézusi megközelítéstıl idegen talmudi ’ortodoxia’ 
fogalmaiban gondolkozva, kizárásos alapon szervezi az 
egyházat, és tanítását. Azért nehéz ezt ’kívülrıl’ látni, 
mert az európai, egyházi fogalmi alapvetés szerint már 
’miért? nem ez a természetes? akkor mi lehet az igazi?’, 
ahogyan a legtöbb Pál apostolhoz is köthetı fogalom 
már láthatatlanul természetessé vált, pedig a korabeli 
’viták’ azt mutatják, hogy ez nem mindig volt így.  Mégis, 
ha farizeusi legbelsı alapvetéssel állt hozzá, akkor 
hogyan hihetett Jézusban? Lehetséges ez? Ha Jézusból 
a bosszuló Isten véráldozati bárányát, egyúttal a zsidó 
ígéreteket beteljesítı fıpapot csinál, akkor Jézus 
lényegében függelékké válik a farizeusi tanításon. Akkor 
igazítható, és esetleg hihetı a farizeus számára is. A 
farizeusság nem törekvés nélküli képmutatást jelent, mint 
gyakorlatilag az Egyház mai szóhasználatában, amely 
szóhasználat az idık folyamán eltompította Jézus 
kritikájának az élét, értelmét. A farizeusság olyan 
szellemi rendszerben való létet, akár buzgóságot jelent, 
amely megmondja, hogy Istennek hol lehet a helye: 
rendszert ahol Isten eleme a vallásnak, nem pedig a 
vallás a segédeszköze az Istennel való kapcsolatnak. Ez 
nem tanítás elsısorban, hanem hozzáállás, ahogyan a 
vallásos buzgóság sem hit, Istennel való kapcsolat, 
hanem a személy törekvése a transzcendens felé. Ami 
transzcendens lehet bármi, jó, rossz és közömbös, 
kanálhajlítástól jövendımondáson keresztül ördögőzésig 
minden (Lk 11,19). A jelek arra mutatnak, hogy Pál 
apostol transzcendes törekvése ıszinte volt, ami viszont 
nehezen mehetett volna tudatos kettısséggel. Világképe 
viszont farizeusi volt, és kérdés, hogy ezen alap mellett, 
az apostolokkal konkurens Egyházat építve Pál hogyan 
tudott mégis ıszinte maradni. Hogyan lehetett ebben a 
történetben egyszerre tudatosan és ıszintén résztvenni? 

BULÁNYI GYÖRGY 
BOKORTÖRTÉNET – A NULLADIK 

NEMZEDÉK 
 

Ebbe az elsı nemzedék szülei tartoznak. Csak felsorolom 
a nevét azoknak, akikrıl tudok. Azért akarok emlékezni róluk, 
mert aligha voltak akárkik azok, akik felnevelték azokat a 
lányokat, fiúkat, akikkel 45 februárja után – négy-öt 
magyarként össze tudtam hajolni, az elsı nemzedékünk 
tagjaival. 

Bulányi Szilárd (1893-1970) és Stück Gizella (1897-1976) – 
írtam róluk Önéletrajzom három kötetében, s anyám 
rekviemjén mondott beszédem megtalálható a Páter Bulányi 
c. kötetben. 

Kovács Béla és Streck Margit, Kovács Terike szülei – 
megkérendı öt élı testvére, hogy rajzoljanak számunkra 
portrét szüleikrıl e-mailen: bulanyi@freemail.hu. İket még 
személyesen ismertem 

Merza József szülei; akikkel én nem találkoztam; lévén 
nem debreceniek. 

Balogh Béla szülei, akikkel találkoztam még – értesítse 
Laci 

Szabó Edit szülei, akiknek józsai házában jártam magam 
is. 

Bacsa Erzsébet szülei, akikkel találkoztam még 
Bolarits Andrea szülei; akiknek édesanyjával találkoztam 

még, s aki sokat mesélt nekem édesapja jellemérıl. 
Trásy Éva, akinek szülei Mátyásföldön is laktak 
Ráthonyi Mici szüleirıl – Mara édesanyja – kinek 

édesanyjával találkoztam még. 
Tornai Lajcsi szüleirıl, akinek édesapját ismertem még – 

értesítse B. Laci 
Bódor Sanyi szüleirıl, akinek édesanyjánál pótkávézott az 

elsı nemzedék 
Szabó Márta szüleirıl Acsay Ilusról és Zöldi Pálról, akiknek 

szüleivel nem találkoztam, lévén szegediek  
Ha valakirıl megfeledkeztem volna, egészítse ki a névsort 

azokkal, akiknek a lemenıi eleven kapcsolatban vannak a 
Bokorral. 

 
GYÖRGY PÉTER  

AZ APÁM 
PIROS EMLÉKEZETE 

 
2008. október elsején, reggel nyolckor, nyolcvankét évesen 
meghalt az apám. Pályafutását kutatóorvosként kezdte, majd 
- amennyire kívülállóként meg tudom állapítani - különféle 
környezetvédı mozgalmak egyik alapítójaként folytatta. 
Azaz, ötvenes évei közepe-vége felé radikális fordulatot 
hajtott végre. Egy elfogadott tudomány, a gyógyszertan 
intézményi keretei között zajló tudós létét egyre inkább egy - 
az uralkodó paradigmákon kívüli és vitathatatlan jelentıségő 
- mozgalomban való részvételre cserélte fel. Ez a szakítás 
nem pusztán taktikai okoknál fogva nem volt éles (az 
óvatoskodás nem jellemezte apámat), hanem filozófiai 
megfontolások is szólhattak mellette. A biológiai-kémiai 
természettudományok új perspektívából való szemlélete 
igencsak része lett apám pár év alatt kialakuló programjának. 
Az ökológiai fordulat nem csekély mértékben befolyásolta a 
szők szakmai nyilvánosságokról alkotott nézeteit, kedvelt 
tudományfilozófusának, Ludwig von Bertalanffynak, a 
rendszerelmélet alapítójának szövegei erısen befolyásolták 
az egészséges gyógyításról vallott meggyızıdését is. Amúgy 
apám ökológiai világképét Aurelio Peccei és Donella Meadow 
könyvei formálták, több szempontból radikális álláspontját - 
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szándékai szerint - mindig a nagy egész 
figyelembevételével alakította ki, így s ezért beszélt és írt 
például a bolygó vagy a föld helyett Gaiáról. 
Nem tisztem és nem is szándékom, hogy ebben az 
írásban részletesen kitérjek apám környezetvédelemmel 
- ahogyan ı kifejezte magát, ökofilozófiával - töltött 
éveinek történetére. Életének számos tanúja, 
vitapartnerei, a mozgalomban megismert barátai, mint ı 
fogalmazott: családjának tagjai nyilván nálam 
összehasonlíthatatlanabbul pontosabban értették, 
interpretálták, amit írt és mondott, s ahogyan mindezt 
tette. A környezetvédelemmel kapcsolatos mozgalmak 
társadalmi kontextusai, különösképp 1989 után, 
dinamikusan alakultak, s ez éppúgy befolyásolta az 
apám helyzetét azokban, mint - egy idı után - életkora. 
Egyik betegsége után fél fülére megsüketült, így 
személyes kapcsolatai alakításában egyre nagyobb 
szerepet játszott a háló, a drótposta, ahogyan ı mondta, 
mert számos küzdelme között mindig 
megkülönböztetetten fontos szerep jutott a magyar 
nyelvnek. Kosztolányi rendíthetetlen híveként küzdött az 
idegen szavak ellen, íróasztalán a kevés állandó tárgy 
között egy kicsiny magyarító szótár hevert - haláláig. 
Az elmúlt években tehát apám egy bonyolult és részben 
nyilván elháríthatatlan összefüggésrendszer 
következményeként egyre elszigeteltebb s magányosabb 
lett, miközben egyetlen pillanatra sem vesztette el a 
szellemi frissességét. Élete utolsó, rövid, hanyatló 
szakasza már a magánélete keretei között zajlott le, így 
ami apámból - szándékai szerint - a nyilvánosságra, 
tehát erre az írásra is tartozhat, az az én ítéletem szerint 
egy képességei csorbítatlan birtokában lévı öregember 
képét idézi fel. Mindezt azért kell hangsúlyoznom, mert 
barátai, ellenfelei, vitapartnerei meghökkenve láthatták, 
hogy egy bizonyos ponton egyre kérlelhetetlenebb és 
radikálisabb lett. Mindez a mozgalomban vele dolgozó 
társainak gyakran kínos helyzeteket teremtett. Szeretnék 
nagyon óvatosan fogalmazni. Élete utolsó éveiben apám 
lelkesítı jelenségnek tartotta a Jobbikot és a Magyar 
Gárdát. Szorgalmas olvasója volt a szélsıjobboldalon 
belül is kissé ezoterikus Kárpátia címő lapnak, 2007-ben 
egy, a Fidesz (!) számára készített videó-interjújában, 
Pesty László kamerája elıtt úgy fogalmazott, hogy a 
médiában való túlreprezentáltságuk miatt a zsidók némi 
önmérsékletrıl tehetnének tanúbizonyságot. Továbbá 
kifejtette, hogy nem ért egyet Izrael állam létével. 
Mindezeket a nem túl szelíden hangoztatott 
meggyızıdéseit apám szorosan összekötötte mozgalmi 
tevékenységével. Az általa mélyen megvetett Gyurcsány-
kormány elleni küzdelemben a Jobbikot fontos 
partnernek tekintette volna - ha barátai és vitapartnerei 
követték volna ezen az úton. Ám - nagyon helyesen - 
nem tették, s apámat, mint azt a harmincas évek MKP-
zsargonjában mondták volt, a párt lehagyta. Azaz, 
csendesen és számomra is érzékelhetı tisztelettel, hívei 
egyre inkább elkerülték, ha nem is helyesen, de mélyen 
érthetıen. Apám nem volt antiszemita, de minden 
további nélkül elfogadhatónak tartotta antiszemiták 
társaságát. Tény, hogy a Jobbik, illetve a Magyar Gárda 
számos nézetével, nyilvános fellépésével egyetértett. 
Kívánatosnak tartotta például a Jobbik parlamentbe 
kerülését, s ha megérte volna, habozás nélkül rájuk 
szavaz. 
Mindennek azonban semmi köze sem volt életkorához. 
Az apám egyetlen pillanatra sem volt sem szenilis, sem 
bolond. Megvetette és győlölte a kuruc.infót, amelyet 
szégyenletes gyalázatnak tartott. Tudta, hogy mi a 

neonácizmus, és értelemszerően mélyen ellenezte azt. Olyan 
hiperasszimiláns zsidó volt, akinek a homogén csoportnak 
tekintett zsidóság magatartásával kapcsolatos normatív 
nézetei teljes mértékben vállalhatatlanok voltak. 
S itt kezdıdik apám története, amelyet meggyızıdésem 
szerint azért kell a nyilvánosság elıtt felidézni, mert az nem 
csak az ı története volt. Nem az ı sorsa volt, de ı élte át. 
Ami az apámmal történt, az a közelmúlt és a kortárs magyar 
történelem alakulásának egyik végtelenül leverı 
következménye, amiért - a szó közjogi és morális értelmében 
- ı felel. Ám az ı problémája abból eredt, hogy életének egy 
bizonyos pontján nem lehetett ura a sorsának, s ezt a hosszú 
évtizedek alatt, mint végül megértettem, soha nem heverte ki. 
Ugyanúgy nem volt ura a sorsának, mint azok a százezrek, 
akiket zsidótörvények sora fosztott meg autonómiájuktól és 
méltóságuktól. A kamaszkorát determináló trauma, mint 
láthattam, végül átformálta egész életét, noha ennek 
kérlelhetetlenségét ı maga a leghevesebben 
visszautasította, ha épp felmerült benne, hogy miféle 
kényszerek alakítják sorsát.  
Azt remélem, hogy az alábbi történet és az annak 
értelmezésére szolgáló érvek segítséget jelenthetnek azok 
számára, akik ismerték és szerették apámat, hogy 
megértsék, miért írta mindazt, ami számukra is teljesen 
elfogadhatatlan volt. Azok a nyilván többségben lévı olvasók, 
akik nem ismerték, s nem hallottak apámról, talán magukra 
ismerhetnek ebbıl a történetbıl, amely ha nem épp így, de 
velük is megtörténhetett. Úgy vélem, ez a történet nem csak 
az övé, s nem csak az enyém. Amikor a Hunyadi János úton 
laktak, a cseléd mindig levitte apámat a Batthyány térre a 
Szent Anna-templomba. Ártani nem árt, gondolhatta. Ezt a 
fordulatot az apám használta pár hónappal ezelıtt. Nyilván 
tudta ezt a nagyanyám is, de ı éppúgy elfogadta a 
cselédlány döntését, ahogy a cselédlány is nyilván tudta, 
miért gyújt Emma nagyanyám péntekenként gyertyát. Apám 
az általános iskola alsó tagozatát a Váli úti zsidó iskolában 
végezte el, amit persze soha nem vallott volna be, míg pár 
éve aztán szinte véletlenül elszólta magát. Majd 
megkeresztelkedett, és Eötvös-diák lett. Tablójukon, 
amelynek csupán fényképmásolata maradt fenn az iskola 
falán, az osztályközösség és a tanári kar tagjainak arcképeit 
Nagy-Magyarország térképe fogja közre. A határon túl, 
óvatos kézzel megrajzolt kis tankok, innen pedig a béke 
szigete. 1944-ben "fehérként", azaz keresztény zsidóként 
vitték el Borba. A munkaszolgálatot nem tekintette 
tragédiának, ahogyan nagyapám is I. világháborús 
egyenruhájában feszít a munkaszolgálatos fényképen. Az 
asszimiláció asszimiláció volt. Apám a népieket szerette. 
Németh Lászlót olvasott és Illyést. A könyvhéten, mint lelkes 
fotóamatır, Sinkát fényképezte és Veres Pétert. 
Osztálytársaival, barátaival Esztergomba ment biciklitúrára, a 
fényképek egy része a székesegyház mellett készült. Apám 
hatvan évvel késıbb is remek történeteket idézett fel vitéz 
Ghymes Béláról, fizikatanár igazgatójáról. Boldog volt, amikor 
az ország gyarapodott, éppúgy, mint a nagyapám, aki a 
munkaszolgálat során a kormányzóért imádkozott. Magyarok 
voltak, malgré tout: a zsidótörvények ellenében, 
panaszmentesen és vidáman. Csak hát az ár, amelyet az 
apám fizetett, elég magasnak bizonyult. Ha ritka alkalmakkor 
beszélt velem vagy nekem Borról, akkor az elbeszéléseibıl 
inkább tőnt vidám osztálykirándulásnak, mint bármi másnak. 
A hazatérés pedig kalandregény volt. Apám mővelt ember 
volt, sok nyelven olvasott, nem sok kétség van bennem 
aziránt, hogy tizennyolc évesen az utazásnak is volt egy-két 
irodalmi elıképe számára. Mindenesetre utóbb mindig 
feltőnıen kedvelte a csavargókról szóló könyveket, kényes 
ízlése ez ügyben engedményeket tett. Ehhez képest halála 



2008. december                                                                        KOINÓNIA                                                                                         1499 
elıtt pár nappal megkaptam Csapody Tamástól, a bori 
tábor nagyszerő kutatójától apám 1945-ben Szegeden 
tett tanúvallomását Császár fıtörzsırmesterrıl. A 
szadista Császárt méltán húzták fel. Apám soha 
senkinek nem beszélt az ügyészség kérésére tett írásos 
vallomásáról, amelyet nyilván éppúgy elfelejtett, mint 
annyi mást, hiszen az mégiscsak ellentmondott a vidám 
bori nyaralás tételének. 
1944-ben apám hazatérı zsidó munkaszolgálatosként 
igazolványt kapott a szegedi polgármesteri hivataltól, s 
mire Budapestre érkezett, megértette, hogy a 
szocializmus vagy a kommunizmus egyszerően eltörli az 
ı problémáját. Mint oly sokan, ı is felmentést kapott a 
zsidóság alól, s ı bizony boldogan tekintett el az 
identitáskonstrukció bonyolult kérdéseitıl. Az apám nem 
volt Primo Levi, nem sokat adott az emlékezetre. Az 
államszocializmus amúgy pedig kedvezett azoknak, 
akiket nem érdekelt a történelem. Apámat a mindent 
kitöltı jelen (és a jövı) Magyarországa érdekelte. Oly sok 
millió átlagemberhez hasonlóan ı is nyugodtan élt a 
hatvanas évek elejétıl, s ebben a biztonságtudatban 
nevelt is fel. Belépett a pártba, de nem volt kommunista. 
Viszont valóban a jelen idı megszállottja volt: az izgatta, 
ami van. Kora gyermeke volt, s ugyan nehezen 
(nehezebben, mint hittem) tette túl magát 1956-on, majd 
könnyebben 1968-on, de végül mindkét árat elfogadta, 
mert évtizedeken át élhetett identitás nélkül. Az apám az 
államszocializmus Magyarországán lett olyan boldogan 
és reflektálatlanul magyar, ahogyan a Horthy-
rendszerben szeretett volna lenni kamaszkorában. Ott 
szimulálta, hogy minden rendben van, itt meg minden 
rendben volt. Vidám történetek járták arról, hogy milyen 
következményekkel járt, hogy a magas, vörös hajú, 
szeplıs apám soha, de soha nem beszélt arról, hogy ı 
zsidó lenne. Tréfás félreértések adódtak, amelyek egy 
részét kamaszkorom végére lassan megértettem. 
Mégiscsak ık neveltek anyámmal, két nagyanyámmal, 
és állíthatom, hogy gyermekkorom úgy telt el: senki 
engem arra nem figyelmeztetett, miszerint én zsidó 
lennék. Mindehhez persze kellett a Kádár-rendszer is, 
amelyben úgy tőnt, hogy a modernizációs melting pot 
részben bevált. Persze, ma már tudom, hogy nyilván 
sokan voltak, akik akkor is tudták rólunk, hogy mifélék 
lennénk, de az tény: vagy tizenhat-tizenhét évet 
leélhettem anélkül, hogy "ez a dolog" megjelent volna az 
életünkben. Ez volt az én apám néhány boldog éve. ( 
Köszönet Simó Sándornak.) 
A tanulság igencsak világos. 1989 után pár évvel ez az 
illúzió véget ért. Tény, hogy apámat az elsı pillanattól 
idegesítették az általam kedvelt politikai irányzatok. Az 
SZDSZ-t jóvátehetetlenül zsidó dolognak tartotta, s ezen 
a véleményén nem változtatott, hogy a felháborodástól 
nem láttam. Tény, hogy 1989 után nem lettünk jobb 
viszonyban egymással, pontosabban rosszabb 
viszonyba kerültünk. (Félek, hogy mindabban, amit apám 
a rendszerváltozás utáni években tett, bizonyos mértékig 
szerepet játszott a velem való, cseppet sem felhıtlen 
kapcsolata.) Az identitás nélküli emberek kora eltőnt, és 
az új világ - amelyben amúgy is csalódások érték, hiszen 
az ökológiai problémák egyáltalán nem izgatták a 
magyar politikai pártokat - elkedvtelenítette. A szép új 
világban minden áldott nap emlékeztette valaki vagy 
valami arra, hogy a zsidók kérdése - megint kérdés. S 
olyan évtizedek voltak mögötte, amikor ez a kérdés nem 
volt kérdés, s mint kiderült, apám egész léte ezen alapult. 
Nem állítom, hogy ebben a tekintetben nem volt részben 
azonos a véleményünk és a helyzetünk. Mögöttem is volt 

már pár (e vonatkozásban) boldog év, de volt köztünk egy 
mélységesen mély különbség, amire nem figyeltem fel, s 
aminek része lehetett abban, hogy az apám nem az 
antiszemitákra haragudott meg, hanem inkább azokra, akik 
az antiszemitizmusukat kikérték maguknak. Így eléggé 
haragudott rám is. Én gyanútlan voltam a Kádár-rendszer 
alatt, de apám elfojtotta, ahogy tudta, elfelejtette, s bizony a 
szınyeg alá seperte, ami történt. De közben ı aztán 
pontosan tudta, hogy milyen nehéz lehet, ha az ember 
zsidóként is lelkes magyar lenne, miközben kilökték abból a 
társadalomból, ahova vágyott. Kínos volt számára, hogy a 
demokratikus viszonyok között azonnal szembe kellett néznie 
azzal, hogy az elfojtás sikeres ugyan, de a felejtés sikertelen 
volt. Lemondott zsidóságáról, de mások emlékeztették rá. 
Mindebbıl apám elıbb csak bántó, majd rémes 
következtetéseket vont le. Úgy vélte, hogy a megoldás az, ha 
a zsidók hibátlan magyarok egyben. Tehát nem adnak okot a 
kifogásra, ha magyarságteljesítményük kétségbevonhatatlan. 
S ı bizony igyekezett. Olyan szélsıjobboldaliak, akik elıbb a 
megtévedt szamár, majd az elszánt gazember szerepét 
játszották el, e felelıtlen gazemberek feltétel nélkül kedvelték 
apámat. Szeretettel beszéltek vele és róla, adandó 
alkalommal megírták, hogy míg én rossz útra tévedtem, 
addig ı bezzeg jól szolgálja a nemzet ügyét. S apám boldog 
volt, hogy mégis, megint jó magyar lehetett. Hosszú élete 
alatt oly sok jót tett az apám, és oly sok jót tett vele az élet. 
Remek és rajongó tanítványok vették körül. Kritikus és okos 
barátaival folyamatosan dolgozott. Kívülrıl láttam, de 
boldogan figyeltem. Nem volt rám különösebb szüksége, vitte 
a mozgalom lendülete, s mégis, újra s újra kivillant ez az 
egyetlen bosszantó apróság, amely léte alapkérdése volt. 
S ekkor az apám két dolgot kezdett csinálni párhuzamosan. 
Ahogy lassan megértettem, hogy miként függ össze e két 
indulat, elszorult a szívem. Egyrészt egyre jobban kedvelte a 
radikális szélsıjobboldal hıseit, témáit, modorát. Szívesen 
tüntetett velük, olvasta lapjaikat, s attól tartok, hogy olyan 
emberek ismeretségét bírta, akikkel való viszonyát már nem 
osztotta meg velem. Ez volt az, amit - ha jól értettem - zokon 
vettek ökológus barátai, akik az apámban nem a zsidó 
identitáskonstrukció traumájának és válságának 
megszemélyesítıjét látták, a zsidó öngyőlölet önkéntelen 
reklámemberét, aki lett, hanem egy elkötelezett mozgalmi 
embert. S szerették volna továbbra is annak látni. Velük való 
viszonyában igazán nem játszott szerepet a zsidó identitás 
és a trauma. Amennyire én látom, a magyar konzervatív 
ökológiai kultúrában az antiszemitizmusnak semmi, de 
semmi jele. Békés embereket ismerek ezekben a körökben, 
akiket ez a kérdés nem érint s nem érdekel. A sokk, amit 
apám nekem okozott, nyilván semmiség lehetett ahhoz, amit 
ık átélhettek, amikor a Jobbik lelkes híveként érvelt. 
A másik dolog - ó, persze, az öregség és a betegség - az a 
túlélı kronológiai tudatának megjelenése volt. S ez a két 
dolog ugyanolyan erıvel tört fel abból az egy emberbıl, aki 
az apám volt. Bor akkor is elıkerült, ha nem hoztam szóba, 
illetve apámat már cseppet sem zavarta, ha errıl beszélünk, 
és mi sokszor beszéltünk errıl. Holt osztálytársak neve 
merült fel, eltőnt emberekrıl szóló történetekkel teltek meg a 
mindennapok. Szeretném ennek a sodró erejő, kettıs 
identitásválságnak az érzékelhetıvé tételére felidézni egy 
idén nyári beszélgetésünket. Apám a Magyar Nemzetet 
olvasta, s ez a lap enyhe távolságtartással számolt be egy 
tervrıl, amelynek értelmében a jövıben a 
természettudományos tantárgyakat egységes keretben 
oktatnák. Apám nem tudta eldönteni, hogy ez most tessen-e 
neki vagy sem. Hova is írja ezt a hírt: a kormány rémtetteinek 
hosszú listájához, vagy ellenkezıleg, megfontolásra érdemes 
gondolatnak tekintse. 
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Kallusnak hívták, mondta hirtelen, vagy lehet, hogy 
Komlósnak, de már nem tudom. Így hívták, mindig 
kettese volt fizikából, de aztán az érettségin mégis 
négyest kapott. Nem tartozott a mi bandánkhoz, nem is 
járt velünk biciklizni. De aztán nem jött haza. Ott laktak a 
zsinagóga túloldalán, fel is mentem párszor, de a 
családból senki nem jött haza. Aztán párszor bementem 
a Petıfi Sándor utcai fıpostára, s kikértem a nagy 
nyugati városok telefonkönyveit, de soha nem találtam 
meg benne a nevét. Párizsban is megnéztem a 
telefonkönyvben 1961-ben, de ott sem találtam.  
Nem állítom, hogy pontos, szó szerinti leirata ez egy pár 
héttel ezelıtti, az autóban zajló szaggatott 
beszélgetésnek, hiszen én is kérdeztem ezt-azt, mert 
bizony nem azonnal jöttem rá, hogy mirıl beszél. 
Akkor már Isten volt minden gondolatának alján. Akkor 
már a zsidóság jött elı minden résbıl, repedésbıl, 
emlékbıl, nyomból, félmondatból, akkor már árnyakkal 
volt tele a kert. S minthogy az apám igazán nem volt 
konformista, s gyáva pedig aztán végképp nem, ezért 
úgy gondolom, hogy amiképpen a rák ellen, éppoly 
derekasan küzdött a múlt ellen. Saját maga ellen. Úgy 
vélem, elfogadhatatlan volt számára, hogy ez a világ 
megint azzá tette, ami akkor is volt, amikor azt remélte, 
hogy már nem az volt. 
Az apám zsidó volt, de mit jelentett a számára mindez? 
Tizennyolc évesen megölhették volna, de ı inkább egy 
osztálykirándulásra kívánt emlékezni. Éppoly mélyen 
sértették meg büszkeségét, mint amilyen arisztokratikus 
volt ı maga a szó szellemi értelmében, mert sem rang, 
sem vagyon soha nem érdekelte. Túlélte, és boldogan 
hagyta a francba a zsidóságot, a munkatábort, a 
holokauszt tudatát: az újrakezdés mámora ragadta el, 
mint oly sok embert. Szorgalmas évek voltak, s ı nem 
ment szembe a világgal, évtizedeken át. Azzal 
megegyezésben élt. Ökológiai fordulata radikális volt, de 
ilyesmi elı-elıfordul zsidókkal, akik közül páran életük 
egy pontján a lázadást választják, a komor és 
méltóságteljes lázadást, a kivonulást az adott világból - 
az exodust. Az apám álma ugyanis, hogy meg lehet 
állítani az egyre inkább végzetes katasztrófaként látott 
ökológiai válságot, meg lehet fordítani annak irányát, 
igazi modern álom volt, amelyben a józanész, a 
belátásos értelem, az emberi jóság egyaránt szerepet 
játszott. Az apám is komolyan gondolta, hogy a jóságnak 
van esélye ezen a világon, mint ama zsidók, akik egykor 
Palesztinában kibucokat alapítottak.  
Ahogy az évek múltak, egyre világosabban felismertem, 
hogy az apám túlélıként látja magát, a saját akarata 
ellenére, s ezt nem bocsátotta meg senkinek. Rossz 
körbe keveredett: s minden lépése csak ártott. Minél 
abszurdabb árat fizetett nappal a magyarság 
teljesítménye kétségbevonhatatlanságáért, annál 
nehezebb álmok jöttek éjszaka. Különben soha nem 
beszélt volna velem azokról, akiket túlélt, s akiknek az 
emlékét képtelen volt elfelejteni. 
Apám halott. Próbálom elképzelni, amint Munkás 
cigarettájával a kezében, hosszú lépteivel rohan végig 
egy belvárosi utcán, és arrogáns modorában kikér egy-
két telefonkönyvet, hogy egy olyan ember túlélésének 
nyomát keresse, egy olyan ember életében 
reménykedjen, aki még csak a barátja sem volt. Mi 
történt vele épp aznap? Miféle ihlet, miféle szellem 
vezette a Petıfi Sándor utcába? S mikor is volt ez? 
1952-ben vagy 1959-ben? Miféle kötelességtudat 
hajtotta? Kivel beszélt errıl? Kinek számolt vele el? 

Tudom, hogy mindez nem mentség. Ám apám nem volt 
bőnös, még csak nem is tévedett. Egyszerően eltévedt, s 
nem lelt más kiutat, mint hogy azokba vesse bizalmát, akiktıl 
tarthatott volna. Mindezt igen leverı volt látni. Lám, a metszı 
észnek, a logikának, mindazon képességek ellenére, 
amelyek apámnak megadattak, mégis eltévedt. Bármit: csak 
soha többé ne mondhassák rá, hogy zsidó. És közben 
minden egyes pillanatban az volt. Minél kevésbé kívánta, 
hogy az legyen, annál inkább az lett, s ezt azért ı is látta. 
Akik a barátai voltak, talán kicsit jobban értik, hogy mi 
történhetett vele. Mindazok a szélsıjobboldaliak, akiknek 
pedig megadatott, hogy ismerhették az apámat, remélem, 
egyszer megértik, hogy miféle csodának lehettek volna tanúi. 
Igaz, ha megértették volna, hogy kit láthattak: már rég nem 
lennének azok, akik, szégyenükre 
 
BULÁNYI GYÖRGY 

GONDOLKODÓ LÉNY  
 

Az ember gondolkodó lény. Gondolatait másokkal is 
megosztja. Magam is gondolkodó lénynek ismerem magam. 
Meg is osztom másokkal gondolataimat.      50 éves koromra 
megírtam a KIO-t, a Bokor züld-filozófiáját. Saját nemzedéké-
nek általam legtehetségesebbnek vélt tagja is olvasta. Ezt 
mondta róla: Ha ma nem is jegyzik a tızsdén, valamikor a 
szakmámban mindenki erre fog hivatkozni. Harminc éves 
volt, amikor ezt mondta. Aztán kiábrándult belılem s a KIO-
ból is. Negyven évesen azt mondta, hogy a Bokorban 
agymosás folyik. Fülem hallatára, s egy nyilvános 
elıadásban. 55 évesen meglátogatott. Emlékeztettem rá,  mit 
mondott 15 évvel korábban. Mondott valamit. Nem volt szá-
momra fogható a tartalma annak, amit mondott. Kértem: írja 
meg a Koinóniában ezt az agymosás-témát. Nem vállalta. Ma 
is becsülöm ıt és szeretem is. Azt hiszem, hogy ı is így 
viszonylik hozzám. Jézus gondolkodó lény volt. Nem írta le, 
amit tanított. Fölöslegesnek gondolta. Úgy vélte, hogy a 
tanítása az ember számára nyilvánvaló. Kivégezték azért, 
amit tanított, s a tanításával megegyezı életéért. A KIO-ban 
ezt a jézusi életet és tanítást mondtam el a magam tehetsége 
szerint. Az is agymosás volt, amit Jézus csinált azzal, hogy 
tanított? Attól tartok, hogy látogatóm azt is agymosásnak 
tartja. S következtetek: az ember agymosó lény, s ha közli 
gondolatait az ıt körülvevı világgal, akkor szükségképpen 
agymosást végez. Az ember, ha méltó nevére, akkor 
szükségképpen agymosását végez. S ha az ember névre 
méltók vagyunk, akkor agymosást végzünk. Folytatom tehát 
az agymosást, s mondom tovább olvasóimnak, hogy mit 
hiszek. 

Hiszek egy Istenben… Nem. Tudom, hogy van Isten. Mit 
tudok róla? Az apostoli hitvallás következı két szava így 
hangzik: mindenható Atyában… Az Atyával kezdem. A 
magam antropomorf módján legfeljebb még Anyának 
mondhatnám İt. De hát patriarkális társadalomban élünk, 
ezért aztán nem kekeckedem. Jézus is Atyának mondta az 
Istent: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben…; Fölmegyek 
Atyámhoz, s a ti Atyátokhoz (Jn 20,17). Az evangéliumokban 
közel 300 ízben fordul elı ez szó, s most kiemelek ezekbıl 
egy egyetlen helyet: Atyának se szólítsatok senkit a földön; 
egy a ti Atyátok, a mennyei (Mt 23,9). Gyerekkoromban még 
értettük ezt. Még valamivel késıbb is. ’43-ban szenteltek 
pappá, s ha szüleim levelet írtak nekem, így címezték: 
Nagyságos és fıtisztelendı piarista tanár úrnak. A 
nagyságos a tanárt illette, a fıtisztelendı pedig a papnak járt. 
’45 tavaszán lettem atyává elıször. Két Svetitsbe járó lány 
jön fel a lépcsın a debreceni piarista rendházban. Ott lakik 
akkor a Svetits igazgatója, Mellau Marci bácsi is: Hát ti mit 
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kerestek itt? –  A Bulányi atyához megyünk – válaszolják. 
Marci bácsi a fülem hallatára számol be ezen botrányról 
az ebédlınkben. Nem tudom lekottázni a beszámoló 
dallamát: az atyához… mennek. Merı újdonság volt ez a 
magyar történelemben: egy piarista tanár, aki atya. A ’45 
utáni világ hozta ki ezt belılünk. Megbecsülés volt 
benne. Megszőnt a plébános úr, a tisztelendı úr, s 
átvette helyét az atya. Nem mindenütt. A piarista 
iskolákban maradtunk továbbra is tanár urak.  

A Bokorban is megvoltunk jóideig mindenféle atyázás 
nélkül. Hosszú szünet után eljött közénk a 70-es évek 
elején egyik péceli lelkigyakorlatunkra egy piarista tanár, 
aki gimnáziumi növendékem volt még a 40-es években 
Debrecenben. Találkozott a lelkigyakorlaton volt 
debreceni társaival is. A lelkigyakorlaton résztvevık 
között voltak papok is, s e régi debreceni piarista 
tanítványom ezt találja mondani: Hát akkor elıbb az 
atyák s utána a testvérek… Megáll a kanál a levegıben, 
s megszólal egyik debreceni kortársa: E… (a 
keresztneve) mit mondtál?... Vannak közöttünk atyák is, 
anyák is. Olyan is van, aki 16 gyermeknek adott életet, 
de lenácizzuk, lezsikézzük ıket, s nem érzik emiatt 
megkisebbítve magukat 

A Bokorban nincsenek atyák-anyák, csak testvérek 
(kedves laikus hívek sincsenek közöttünk), olyanok,  akik 
mind Jézusnak a tanítványai kívánnak lenni, aki ezt 
mondta tanítványainak: Ti pedig mindnyájan testvérek 
vagytok (Mt 23,8). Magázás önözés, urazás, hölgyezés 
sincsen, következésképen mindenki tegez mindenkit, 
mert mennyei atyánkat is, Jézust is tegezzük, amikor 
imádkozunk hozzájuk, beszélgetünk velük. Szüleinket is 
tegezzük, s azok barátait is. Ha egy nemzedékkel 
idısebbek nálunk, hozzátesszük keresztnevükhöz a 
bácsit vagy a nénit: Jóska bácsi, Teri néni. Bár 
nıtestvéreink némelyike tiltakozik ellene, hogy nénizze 
ıket a következı nemzedék. Ennyivel is fiatalabbnak 
érezhetik magukat. 

Mikor két és fél éve visszaköltöztem a piaristákhoz, 
engem is atyáztak már, de hamar leszoktattam 
rendtársaimat errıl, s a jézusi szóhasználatra bírtam 
ıket. Csodálkoztak, de megértették, s így aztán hetven 
év korkülönbség ellenére is tegeznek és Gyurka 
bácsinak szólítanak. Legalább ennyiben honi, azaz 
Bokor-levegıt érzek magam körül. 

Hát ez volt apostoli hitvallás következı két szavának 
az egyike, s a könnyebben elintézhetı: nem terjesztjük ki 
magunkra azt, ami csak az Istent illeti meg, a papjait már 
nem és semmiképpen sem, ha hőségesek akarunk 
maradni Jézushoz. Az édesapám, ídesapám, az más 
tészta. Van nekünk földi apánk is, de ıt nem keverjük 
össze mennyei atyánkkal, ık csak földi apáink. Meg is 
becsüljük ıket: sem apánkat, sem anyánkat nem 
szólítjuk keresztnevükön. 

A másik szóval már több bajom van: s ez a 
mindenható. Jézus ajkán nem találjuk, az 
evangéliumokban sem, Pálnál egyszer, s ott is idézi csak 
az Ószövetségbıl (2Kor 6,18), és még 9 ízben 
megtaláljuk a Jelenések könyvében, a többi 25 könyvben 
sehol. S ahol találjuk, a Jelenések könyvében,  óbizony-
bizony nagyon nem jézusi tartalommal találjuk. Veszek 
két mustrát a 9-bıl: „Sátáni lelkek, akik csodákat 
mővelnek, és elmennek a földkerekség királyaihoz, hogy 
harcra toborozzák ıket a mindenható Isten nagy napjára” 
(16,14). Hát ez mi? A földi királyok harcolni készülnek az 
Isten napján??? Összetévesztik ezek a földi királyok a 
kossutat meg a vasútat. A másik idézet meg még cifrább: 
„Szájából éles kard tör elı, hogy lesújtson a nemzetekre. 

Vasvesszıvel kormányozza majd ıket, és tapossa a 
mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját – (s maga 
Jézus az, aki tapossa, a) Királyok Királya és Urak Ura” 
(19,15-16). Ez aztán a botrányok botránya: éles karddal 
sújtani, vasvesszıvel kormányozni, bosszúállás borsajtóját 
taposni, s mindezt Jézus teszi!!! Ah, hova vesztem el így? – 
kérdem Vörösmartyval. Hát az Újszövetség szent könyveinek 
záró fejezetébe kerültem, melyet maga a Szentlélek diktált a 
szent szerzınek. Ébren vagyok, vagy csak lidérces álom 
gyötör? 

Hát én ebbıl a fajta mindenható Istenbıl bizony nem kérek. 
A mindenható azzal lett mindenható, hogy mennynek és 
földnek, minden látható és láthatatlannak Teremtıje. Hát ezt 
nincs is, ki vitassa, ha egyszer nemcsak hiszi, hanem tudja 
is, hogy van Isten fölöttünk. Ezen túl viszont már baj van a 
mindenhatóságával. Vírust is teremtett az Isten, s a vírusok 
megtámadhatnak minket is, szeretteinket is. S akkor 
elkezdünk könyörögni mindenható Istenünknek, hogy küldje 
már mindenható hatalmával a vírust a francba. S nem küldi. 
Nem tapossa meg a bosszúállás vírus-sajtóját sem. 

Ugyan már mért nem? Hát azért, mert szívtelen!(?) Mit sem 
tesz, ha egy egyetlen gyermeket gyötri  a 40 fok fölötti láz, s 
mehetek koporsót venni számára, melyben eltemethetem 
minden reményemet. Aki mindenhatónak mondja az Istent, 
annak szívtelennek is kell mondania ıt. Vagy nem 
mindenható, s nem is szívtelen, csak tehetetlen. Nem küld 12 
légiónál többet, hogy kimentse egyetlen Fiát a Golgota 
gyötrelmeibıl, s a Fiú megkérdezheti majd İt: Istenem, 
Istenem, mért hagytál el engem? Tény: az ember ki van 
szolgáltatva a betegségeknek, az emberi gonoszságnak és a 
halálnak. Tény: tehetetlenek vagyunk velük szemben. Tény, 
hogy Isten csak nagyon rendkívüli esetekben hajlandó 
beleavatkozni a világ folyásába és csodát tenni. És még egy 
nagyon súlyos tény: mindannyian titkon reménykedünk ab-
ban, hogy ha nekünk és szeretteinknek lesz bajunk, akkor 
Isten belenyúl a folyamatba és csodát tesz. És tény, hogy az 
esetek statisztikai többségében nem tesz csodát még a – mi 
kedvünkért sem. Nem gyötröm tovább magam és mondom a 
megoldást: A teremtéssel befejezıdik Isten mindenhatósága. 
Azon túl átveszi a szerepet a megteremtett világ – 
öntörvénye. A vírus szabadon öl, az ember, az urak, a földi 
hatalmasságok nyugodtan ölnek – Isten nevében is –  a halál 
pedig úr mindenki felett. S igaz az, amit Vörösmarty énekel 
1851-ben: 

Mint a földmivelı jól munkált földbe magot vet 
S várja virúlását Istene s munka után: 
Úgy a sírokkal felszántott földbe halottait 
Hordja koronként a végtelen emberiség, 
És haloványan a dús,  óa szegény és koronás fık 
Mennek alá, víg, bús, balga, mogorva vegyest. 
Az események közvetlenül az Isten által megteremtett 

világ öntörvényének a kezében vannak. A vírus, az 
embertársaink, az urak és a halál mondják meg, mi lesz 
velünk. A mindenható Istennek összesen óannyi köze van 
ehhez, hogy ezek az erık nem szabhatnák meg sorsunkat, 
ha Isten nem teremtette volna meg a láthatókat és a 
láthatatlanokat. Ha Istent, a mindenhatót tesszük felelısé a 
közvetlen okokért, akkor két lehetıségünk van: azt mondani, 
hogy legyen meg a te akaratod, vagy azt, hogy Istenem, tégy 
csodát. Ha viszont nem tesszük Istent felelısé mindazért, 
ami történik velünk, akkor igénybe vesszük az 
orvostudományt, Hogy egyszerőbben mondjam: ha fáj a fo-
gunk, elmegyünk a fogorvoshoz, s nem imádkozzuk sem azt, 
hogy legyen meg a te akaratod, sem azt, hogy tégy csodát. 
Hogy folytassuk tehát hitvallásunkat? Hiszek egy Istenben, 
és milyen Atyában? Egy Atya nem fertız vírussal, nem küld 
halába. Egy apa vagy anya csak jóra int. Ha támad a vírus, 
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orvoshoz visz és ápol. Ha embertársaim bajt okoznak 
nekem, meglátogatnak a börtönbe, s ha meghalok, 
eltemetnek. Egy apa vagy anya csak jót tesz 
gyermekének. Egy apa, egy anya csak ad. Nem kellene-
e Istent inkább mindentadónak mondani? Ezzel eleve 
kizárnánk istenfogalmunkból minden negatívumot: vírust, 
öldöklést, halált. 

A -ható melléknév-végbıl lesz a Hatóság fınév. A 
Hatóság jogért kiált. A jog a végrehajthatás erıszakáért. 
A -ható visz bele a jézustalanság közepébe. Ezzel 
szemben az -adó melléknév-végbıl lesz az Adás fınév. 
És az Adás, az minden porcikájában Jézust kiált. Az 
adni, a görög didonai ige az Újszövetség egyik 
leggyakoribb igéje. Az evangéliumokban csak a lenni, 
válni, birtokolni, mondani, érkezni, tenni igék fordulnak 
sőrőbben elı nála. Az adok 231 ízben, s java részük 
Jézus ajkán. És nem kevés ízben az Istenrıl állítja Jézus 
azt, hogy Isten ad. Csak János evangéliumának egyetlen 
fejezetét vegyük szemügyre, a 17-iket! Tizenhétszer 
fordul benne el ı az adni szó.  

E szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, és így 
imádkozott: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsıítsd meg 
Fiadat, hogy Fiad is megdicsıítsen téged. Hatalmat adtál  
neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál , 
azoknak örök életet adjon . Az az örök élet, hogy 
ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, 
Jézus Krisztust. Én megdicsıítettelek a földön: a 
feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, 
elvégeztem.  Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, 
akiket a világból nekem adtál.  A tieid voltak, s nekem 
adtad  ıket, és megtartották tanításodat. Most már 
tudják, hogy minden, amit nekem adtál , tıled van.  A 
tanítást, amit kaptam tıled, továbbadtam  nekik. El is 
fogadták, s ezzel valóban elismerték, hogy tıled jöttem, 
és elhitték, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem 
a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem 
adtál , mert a tieid – hiszen ami az enyém, az a tied, s 
ami a tied, az az enyém -, és én megdicsıültem bennük. 
Én nem maradok tovább a világban, de ık a világban 
maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, 
tartsd meg ıket a nevedben, akiket nekem adtál , hogy 
egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megıriztem 
ıket a nevedben, akiket nekem adtál . Megıriztem ıket, 
senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, 
így beteljesedett az Írás. Most visszatérek hozzád, 
ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm 
teljesen az övék legyen. Átadtam  nekik tanításodat, de a 
világ győlölte ıket, mert nem a világból valók, amint én 
sem vagyok a világból való… és szereted ıket, amint 
engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem 
adtál , ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák di-
csıségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ 
teremtése elıtt szerettél… Megismertettem velük 
nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, 
amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek. 

Jézus egyszer sem ejtette ki a száján Istenrıl, hogy 
mindenható. Szentmisénk szövegében pedig  többször is 
halljuk: Gyónom a mindenható  Istennek… Irgalmazzon 
nekünk a mindenható  Isten… Hiszek egy Istenben, 
mindenható  Atyában… Imádkozzatok, testvéreim, hogy 
áldozatunk kedves legyen a mindenható  Atyaisten 
elıtt… Valóban méltó és igazságos, illı és üdvös, hogy 
mindig és mindenütt hálát adjunk Néked, mi Urunk, 
szentséges Atyánk, mindenható  örök Isten…İ ugyanis 
szenvedésének elıestéjén tiszteletreméltó szent kezébe 
vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, tehozzád az 
Istenez, mindenható  Atyjához… Öáltala, İvele és 

İbenne a tiéd mindenható Atyaisten… könyörögve kérünk, 
mindenható  Istenünk… Áldjon meg benneteket a minden-
ható  Isten. Ha jól számolom éppen nyolcszor. Többet, mint 
az Isten él és uralkodik , bár még nem számoltam össze, 
hogy hányszor uralkodik ez a mindenható Úristen. Pótolnom 
kell a mulasztást. Csinos kis istentan lenne összeállítható az 
imádkozó egyház gyakorlatából A címlapra tenném Jézus 
halálvergıdésének ábrázolását, amint a két lator között 
uralkodik a mindenható… Istennek a Fia. 

Nagyon Jézushoz illınek és méltónak gondolnám, ha 
lecserélnık mind a nyolc helyen a mindentadó  szóra. Az él 
és uralkodik helyett is jobban emlékezhetnénk arra, amit 
Jézus csinált – ha még egyet javítanánk: él és szolgálva 
szeret. 
 
FREUND TAMÁS  

AZ ÖNZÉS ÉS AZ 
ELMAGÁNYOSODOTT EMBER 

 
A társadalmi fejlıdés zsákutcái – analógiák a biológiai 

evolúció világából Írásom csak nagyon közvetve kapcsolódik 
szakterületemhez, az agykutatáshoz, vagy neurobiológiához, 
így bizonyos mértékig nekem is érdekes kirándulásnak 
ígérkezik. Olyan biológiai evolúcióból vett példákat kötöttem 
csokorba, melyek érdekes analógiákat mutatnak bizonyos 
társadalmi fejlıdési tendenciákkal. Azonban leszögezem, 
még mielıtt bárki szociáldarwinizmussal vádolna, hogy az 
ember nem csupán biológiai létezı, nem csak porból van, 
hanem mint József Attila írja:  

Por és Istenpor vagyunk.  
Visszahullván 
A por a porral elkeveredik, 
Visszahullván 
Így keveredik el Istennel a lélek.  

Az én-tudat, az elme, a lélek, a szabad akarat 
megkülönböztetnek bennünket azoktól a tisztán biológiai 
létezıktıl, melyekrıl példáim szólnak. De ha tetszik, ha nem, 
ránk is érvényesek a biológia törvényei. Számos evolúciós, 
szelekciós hatás érvényesült az ember biológiai evolúciója 
során, és hasonló (de természetesen nem genetikai alapon 
mőködı) mechanizmusokat lehet felfedezni a kulturális 
fejlıdésben is.  

Témám tehát kettıs: foglalkozom egyfelıl a korunk 
emberét érı hatások tisztán biológiai következményeivel, 
másfelıl pedig olyan biológiai evolúcióból kölcsönzött 
analógiákkal, amelyek a társadalmi és kulturális jelenségek 
természetét segítenek megvilágítani. Hangsúlyozom, csupán 
analógiákról van szó.  

Írásomban ráismerhetnek korábbi újságcikkeim, 
elıadásaim egyes részleteire, de többször idézni fogok az 
Ember az emberek között címő könyvfejezetbıl, melyet Kopp 
Mária professzor asszonnyal, a Semmelweis Egyetem 
Magatartás-tudományi Intézete igazgatójával közösen írtunk. 
Ez a fejezet része a Szent István-tervnek, melynek 
elkészítésére Orbán Viktor kérte fel a Professzorok 
Batthyány Körét.  Az emberiség életfeltételei az utolsó ötven–
száz évben alapvetıen megváltoztak. Ezek a változások az 
ember biológiai alkalmazkodóképességének korlátait messze 
túllépték (különösen az agy esetében), és ezáltal olyan 
krízishelyzetet teremtettek a társadalom további 
fejlıdésében, amelynek komolyságát egyelıre csak kevés 
szakember ismeri fel, a megkongatott vészharangok pedig 
visszhang nélkül maradnak világszerte, még a legfejlettebb 
nyugati civilizációkban is. Pedig a történelem számos példát 
hozott arra, hogy egy-egy radikális társadalmi váltás 
parancsának felismerése vagy fel nem ismerése hogyan 
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vezetett egyes népek fennmaradásához, más népek 
eltőnéséhez. Gondoljunk a feudalizmus kialakulására a 
korai középkorban, vagy a kereszténység felvételére 
Szent István idejében. A civilizáció fejlıdésének jelen 
szakasza, az információrobbanás globalizálódó 
világunkban hasonló kihívást teremt, hiszen az egyes 
agyakat és azok hálózatait – más szóval a közösségi és 
köztudatot – rendkívüli, és teljesen újszerő megoldások 
keresésére kényszeríti. Állíthatjuk, hogy ma minden 
nemzet sikerességének és túlélésének alapvetı kérdése, 
hogy képes-e újszerő, eredményes stratégiát kidolgozni 
ennek a problémának a kezelésére. Elsı hallásra 
bizonyára hihetetlennek és túlzónak tőnnek ezek a 
súlyos megállapítások. Megpróbálom olvasóimat a 
biológiai evolúcióból vett példákkal meggyızni.  

Elsı lépésben vizsgáljuk meg, milyen alapon 
kereshetünk analógiákat a biológiai és a 
társadalmi/kulturális evolúció között. Mennyire közvetlen 
ez a kapcsolat? Ma tartja magát az a nézet a 
tudományban, hogy a társadalom vagy társadalmi 
létforma legalább annyira génjeink mőködésének 
terméke, mint a testünk. A társadalmakat nem a 
racionális akarat hozta létre, hanem szerves fejlıdés 
eredményeként alakultak ki, részben biológiai 
természetünk törvényei szerint. Idézzünk fel erre néhány 
érzékletes példát az állatvilágból. Egy hangyaboly 
ugyanúgy születik, nı, szaporodik, mint egy test. Az 
arizonai hangya királynıje például 15–20 évig él. Az elsı 
5 évben nı a boly, amíg eléri a 10 ezer dolgozót. Az elsı 
3–5 évben háborúzgat a szomszédos bolyokkal, akár 
egy serdülı fıemlıs, amikor keresi a helyét a 
hierarchiában. Öt év után már nem nı a boly, 
mondhatjuk azt is, hogy ivaréretté vált, és elkezd 
szárnyas reproduktív egyedeket létrehozni, mintha csak 
a test spermái vagy petesejtjei lennének. Ezek aztán 
kirepülnek, és újabb bolyokat alapíthatnak. Amikor pedig 
a királynı elpusztul (15–20 év múlva), akkor a bolynak is 
vége. A hangyakolónia tehát úgy is felfogható, mint egy 
szervezet, ahol a királynı a petefészek, a dolgozók a 
gyomor, a katonák az immunrendszer. Más fajoknál az 
egyes egyedek annyira specializálódhatnak, hogy önálló 
életre alkalmatlanokká válnak. Ilyen például a Physalia, 
egy trópusi tengerekben élı csalánozó, amelynek egyik 
sejttípusa egy központi léghólyagot formál, amelyhez a 
többi, különbözı funkciójú egyed kapcsolódik, köztük 
csalánozó karok, táplálékfelszívó sejtek stb. Egy méhkas 
például olyan, mint egy több száz vagy ezerkarú, 
antennájú egyed, egyes karjai több kilométerre is 
elérnek, és ott belenyúlhatnak egy-egy virág szirmába. A 
méhek ugyanis a virágporlelıhely pontos helyzetérıl 
hazaviszik az információt, és ezt táncukkal átadják a 
többieknek. A korallok szintén kollektívát alkotnak, csak 
az egyedek pozíciója fix. Az egyes egyedek 
elpusztulhatnak, de a kolónia szinte halhatatlannak 
mondható. A kollektív vállalkozás gyızelme tehát 
egyértelmő. Belátható, hogy a biológiai és bizonyos 
társadalmi folyamatok nincsenek is olyan messze 
egymástól. A biológiai evolúció több százmillió éves 
történetének nyomon követésébıl megállapított 
törvényszerőségek így rendkívül értékes elırejelzésekkel 
szolgálhatnak a sokkal rövidebb múltra visszatekintı 
humán társadalmi/kulturális fejlıdés várható folyamataira 
vonatkozóan.  Adaptációs nyomás alatt az emberi agy: 
az információs környezet változásának hatása 
Adaptációs nyomás alatt a jelen gondolatmenetben 
alkalmazkodási kényszert, szelekciós nyomást kell 
érteni, amely nem csak a biológiai, hanem a 

társadalmi/kulturális evolúció szintjén is mőködik. A biológiai 
evolúció közismert példái igazolják, hogy a környezet 
megváltozása az egyes fajok, vagy azok bizonyos 
szerveinek, tulajdonságainak megváltozását vonja maga 
után. Az új környezethez legjobban alkalmazkodó genetikai 
variánsok fognak eluralkodni a populációban. Minél 
radikálisabb a környezetváltozás, annál nagyobb szelekciós 
vagy adaptációs nyomásról beszélhetünk. Napjainkban az 
információs robbanás és globalizáció az emberi agy 
környezetében radikális változásokat okoz, hiszen az 
információfeldolgozásért felelıs szervünk környezetének 
elsıdleges komponense maga az információ, a külvilágból az 
érzékszerveinken keresztül felvett impulzusok tömege. Az 
agy információs környezetének spontán és irányított 
változásaiból eredı biológiai és kulturális abnormalitásokat, 
fejlıdési zsákutcákat szeretném néhány biológiai evolúcióból 
vett példával illusztrálni, hangsúlyozva, hogy ezen 
mechanizmusok hasonló mőködése a társadalmi/kulturális 
evolúció szintjén nem bizonyított.  

Darwin pintyei: A Galápagos-szigeteken az El Nino-
jelenség miatt 7 éves periodicitással változik a száraz és 
nedves évszakok aránya, és ennek megfelelıen a pintyek 
eledeléül szolgáló magvak héjvastagsága. A száraz években, 
amikor vastag héjúak a magok, akkor egy nagy, erıs csırő 
genetikai variáns terjed el a populációban, míg az esısebb 
években a kis vékony csırőek dominálnak, a másik erısen 
visszaszorul, csaknem kipusztul. Ennek oka, hogy amíg a 
magvak héja vékonyabb, könnyedén szétpattintható a 
mozgékony, kicsi csırrel, addig a kis csırő egyedek az 
életképesebbek, hiszen fürgén elkapkodják a táplálékot a 
lomhább vastag csırőek elıl. A száraz években azonban a 
vékony csırőek alig tudják feltörni a sokkal keményebb 
magvakat, a vastag csırőek viszont ezt könnyedén 
megteszik. Így ehhez a környezeti körülményhez ık 
alkalmazkodtak jobban. És ez így változik hétévenként.  

Vagy egy még ismertebb példa: a nyírfaaraszoló lepkék 
fehér szárnyúak, így a madár nagyon nehezen veszi észre 
ıket a nyírfa kérgén. Van a populációban egy néhány 
ezrelékes arányban elıforduló fekete variáns is. Ezt viszont a 
fehér nyírfakérgen könnyen észreveszi a madár, megeszi, 
ami meg is magyarázza, hogy ennek a variánsnak az 
elıfordulási aránya miért ilyen alacsony. Néhány száz évvel 
ezelıtt Birmingham környékén ipart telepítettek, és akkora 
volt a szmog, hogy a város környékén teljesen befeketedtek 
a fatörzsek. Csodák csodájára, néhány év múlva az ottani 
nyírfaaraszoló lepke fekete szárnyú lett. Természetesen nem 
arról van szó, hogy olyan okos a lepke, hogy gyorsan 
megváltoztatta a szárnya színét. A fekete variáns addig is 
jelen volt a populációban, csak az akkori környezeti 
körülményeknek a fehér változat felelt meg jobban, azt nem 
vette észre a madár. Mikor fekete lett a nyírfakéreg, máris a 
másik variánst részesítette elınyben a szelekció, a másik 
változat uralkodott el a populációban.  

Be kell látnunk, hogy hasonlóan radikális mérető változás 
történt agyunk információs környezetében is. Agyunk 
számára a környezet jelentıs részben az információs 
környezetet jelenti, ugyanúgy, mint a lepkének a fatörzs 
színe, vagy a pintyeknek a magvak héjvastagsága. 
Természetesen megindult az agy esetében is az adaptációs 
válaszok keresése a kommunikációs forradalomból eredı 
információáradatra, ezek közül sorolnék fel néhányat:  

Egyik lehetıség, hogy az egyén megpróbálja szőrni, 
csökkenteni az információözönt, kiköltözik a nagyvárosokból, 
nem használ mobiltelefont, internetet, a televíziót kihajítja – 
minderre számos példát látni. Ez egyfajta kerülése a 
konfliktushelyzetnek, menekülés. Egy másik mód, az 
elıbbinél sokkal rosszabb, de sajnos egyre gyakoribb: az 
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alkoholizmus, a drogok világába való menekülés. Ez 
nyilvánvalóan nem lehet a sikeres adaptív stratégia útja. 
A harmadik variáció is lehangoló: az ember 
megpróbálkozik a szelektálatlan információözön 
kezelésével, feldolgozásával, ami sokaknak nem sikerül, 
s ennek eredménye a szorongás, a pánikbetegség, a 
depresszió, a skizofrénia gyakoriságának rohamos 
emelkedése. Az a tény, hogy mégsem kellett 
sokszorosára bıvíteni az elmúlt évtizedekben a 
pszichiátriai klinikák befogadóképességét, csupán az 
agy- és a gyógyszerkutatás rohamos fejlıdésének 
köszönhetı. De nem hiszem, hogy ez lenne az út. A 
WHO elırejelzései szerint a 2000 utáni évtizedben az 
egészségügy legsúlyosabb problémái a lelki betegségek, 
ezen belül is a depresszió, a szorongás és 
következményei lesznek.  

Ezeknek a problémáknak a társadalmi szintő 
felismerése és hatékony kezelése elengedhetetlen a 
nemzet hosszú távú fennmaradásának és 
sikerességének szempontjából. Egységes, külföldrıl 
átvehetı receptek nincsenek, hiszen kulturális 
hagyományainkban, de genetikai felépítésünkben is 
olyan jellegzetes különbségek vannak, ami nemzetre, sıt 
esetenként egyénre szabott stratégiák kidolgozását 
követeli meg.  

A leépítı evolúció és az elmagányosodás A már 
említett globalizációs/specializációs tendenciák, 
párosulva az ideális fogyasztói tömegek kinevelésére 
történı nemzetközi erıfeszítésekkel, elindítottak egy 
másik evolúciós folyamatot is, ez a leépítı evolúció, ami 
az állatvilág számos parazitájánál és szimbiontájánál 
megfigyelhetı. A domesztikáció folyamata során például 
számos háziállatunk sokat veszített a vad típusú ısök 
mozgásképességébıl, érzékszerveinek minıségébıl. A 
jelenséget Konrad Lorenz Nobel-díjas biológus 
sacculinizációnak nevezte, egy Sacculina nevő rákfajról, 
amely a leépítı evolúció egyik legdrasztikusabb fokát 
példázza. Ennek a rákfajnak a lárvája kitőnı 
érzékszervekkel, idegrendszerrel és mozgásképességgel 
rendelkezik, egészen addig, míg meg nem találja 
gazdaállatát, egy másik rákfajt. Ennek testén 
megtapadva abba táplálékszívó tömlıket növeszt, 
miközben elveszíti mozgásképességét, leépíti 
érzékszerveit, idegrendszerét, és teste átalakul egyetlen 
nagy nemi miriggyé.  

A leépítı evolúció mőködése a kulturális fejlıdés 
szintjén is tetten érhetı. A társadalom parazita egyedei 
egyre jobban leépítik idegrendszerüket, kommunikációs 
képességeiket, és ez szemmel láthatóan nem rontja 
szexuális képességüket vagy étvágyukat. A valóvilág-
show-któl, tévésorozatoktól, reklámoktól függıvé vált 
embereket, a plázákban vegetáló, elmagányosodott 
ideális fogyasztókat durva dolog egy nagy nemi 
mirigyhez hasonlítani, de mindenesetre iránymutató 
szerepük a társadalmi fejlıdésben megkérdıjelezhetı. 
Megint csak eszembe jut a Physalia példája. Mivé fog 
degenerálódni az ember, ha majd munkáját, 
bevásárlásait, minden ügyintézését az otthoni 
számítógépen keresztül fogja végezni, egy-egy 
számítógépes játék, valóvilág-show, dél-amerikai sorozat 
(azaz tablettás kiszereléső való élet) televíziós 
közvetítésének élvezete mellett? Ennek 
következményeként leépíti szociális kapcsolatrendszerét, 
fizikumát, kreatív gondolkodó képességét, s így ki lesz 
szolgáltatva az agymosó médiának, a reklámokon 
csüggve csak a fogyasztásra gondol, mint legfıbb 
örömszerzési forrásra. Ezt természetesen mindig 

biztosítani fogja a globalizált test, hasonlóan a Physalia 
tápláló, lélegeztetı központi léghólyagjához.  

Modern paradoxon, hogy az érett személyiség nem ideális 
fogyasztó, az ideális fogyasztó a kapcsolataitól, céljaitól 
megfosztott, magányosan szorongó ember. A fogyasztói 
társadalom ideálja az infantilis személyiség (konzumidióta), 
akinek jellemzıi a bizalmatlanság, sıt ellenségesség, 
unalom, öncélú izgalomkeresés, erıszak, agresszivitás mint 
szorongásoldás. Az az ember, akinek nincsenek hosszú távú 
céljai, aki nem bízik senkiben, és a szociális kapcsolatokat is 
fogyasztási cikknek tekinti, a legkönnyebben manipulálható, 
befolyásolható. Az ember biológiailag determinált módon 
társas lény, közösségen kívül rekedve személyisége eltorzul, 
nem képes fennmaradni. Ezért az ideális fogyasztók 
kitermelıi az elmagányosodott ember valós szociális igényeit 
szappanoperák és a valóságshow-k özönével próbálják 
mesterségesen kielégíteni, meggátolva ezáltal minden 
kitörési lehetıséget. A fogyasztói társadalmat fenntartó 
gazdasági erıket nem szabad gonosz erıknek tekinteni, 
hiszen mindannyian élünk a kényelem adta lehetıségekkel, 
mi hoztuk létre. De alapvetı érdeke a társadalomnak, hogy 
felismerje, óriási gazdasági erık állnak a kiszolgáltatott, 
magányosan szorongó tömeg, a legjobb fogyasztó 
elıállításának szolgálatában (Kopp MS,: Cultural transition, 
In: Encyclopedia of Stress, Volume 1., Ed. G. Fink, Academic 
Press, San Diego, 2000. 611– 615. l.; Kopp, M. – Skrabski, 
Á.: Alkalmazott magatartástudomány. A megbirkózás egyéni 
és társadalmi stratégiái, 103–106. l., Végeken, Budapest, 
1995).  

Az emberi magatartás torzulásai a modern társadalomban 
szociológiai értelemben a gyökértelen lelkiállapot általánossá 
válásából erednek. Mindez a közös erkölcsi elvek 
elvesztését, a társadalmi-kulturális azonosságtudat 
visszafejlıdését jelenti, a kettı szorosan összetartozik. 
Hiszen a közös értékek elfogadása, összecsiszolódása 
minden kultúra egyik legfontosabb jellemzıje. Ugyanakkor az 
ép személyiség legalapvetıbb jellemzıje az élet során 
folyamatosan fejlıdı azonosságtudat, amely kijelöli 
helyünket a világban, megteremti önértékelésünk alapjait, 
céljainkat és beállítódásunkat. Ha ez nem alakul ki, külsı 
célok, az anyagi javak minden áron való megszerzése válhat 
az önértékelés alapjává (Kopp, M., Skrabski Á.: Magyar 
lelkiállapot, 7–13. l. Végeken, Budapest, 1992). A mai 
magyar társadalom lelkiállapotának ez az egyik 
legsúlyosabb, (2004.) december 5-én is diagnosztizált 
kórtünete.  

A sacculinizáció nem csak az egyént veszélyezteti. 
Végletes esetben akár egész népek, nemzetek is a leépítı 
evolúció áldozatává válhatnak, áttérhetnek egy olyan 
életmódra, amely veszélyezteti az önálló lét képességét. Az 
EU-csatlakozásunk után nekünk is fel van kínálva, hogy 
Sacculina módjára kapcsolódjunk a fogyasztói civilizáció 
kulturális, tudományos és technológiai emlıire. De 
lehetıségünk van arra is, hogy szelektíven – együtt élı és 
nem élısködı módjára – csatlakozzunk. Ha nem így teszünk, 
és csak kormányzati ciklusok túlélésének távlataiban 
gondolkozunk, akkor saját kreativitásunk és kapacitásunk az 
innovációra, a tudomány mővelésére, illetve igényünk saját 
kultúránk, hagyományaink ápolására a leépítı evolúció 
áldozatává válhat.  

Evolúció térben és idıben  
A globalizáció egy szinten a kultúrák világmérető 

homogenizációjához is vezet: a tibeti diszkóban ugyanazt a 
kólát isszák, ugyanabban a farmerban táncolnak hasonló 
zenére, mint Európában vagy Észak-Amerikában. Ezen a 
szinten ugyanazt a valóságshow-t és vetélkedıt nézik 
Amszterdamtól New Yorkig. Eltőnnek a nemzetek közötti 
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különbségek, homogenizálódik a kultúra. Pedig éppen a 
szomszédos kultúrák folyamatos versengése, egymást 
gazdagító, de önazonosságukat megırzı sokszínősége 
volt a fejlıdés egyik motorja. Az ókori Kínában is akkor 
rekedt meg a fejlıdés, mikor egy császár uralma alatt 
egyesítették a kínai birodalmat, homogenizálták a 
kultúrákat (már amennyire lehetett), megszőnt a 
versengés és a megtermékenyítı kölcsönhatás. Az ókor 
egyik vezetı hatalmából gyenge, elszegényedett és 
elmaradott ország lett a késı középkorban. A híres kínai 
felfedezéseknek vége szakadt.  

Ugyanilyen fontos a változás idıfaktora. A bibliai 
korban a fiú még ugyanúgy gondolkozott, ugyanazt a 
nyelvet használta, mint dédapja vagy ükapja, ma viszont 
olykor már az apa sem érti gyermeke szavát. Egyre 
kevésbé hatékony a kulturális hagyományaink 
átörökítése, továbbadása. Ha biológiai rendszerekben 
ilyen nagy a genetikai változás egyik generációról a 
másikra, akkor megnı az esélye, hogy torzszülöttek 
keletkezzenek. Annál nagyobb a genetikai 
változékonyság, minél nagyobb az evolúciós nyomás, 
azaz a környezetváltozás mértéke. Társadalmi/kulturális 
fejlıdésünk felgyorsulása is visszavezethetı a már 
említett radikális információs környezetváltozásra és 
globalizációra, aminek szintén megvannak a maga 
torzszülöttei. Ezek közé sorolható a terrorizmus, a vallási 
szekták, az elmagányosodás és az önzés.  

Az önzés evolúciója  
Az emberi agy feldolgozókapacitásának elmaradása a 

megváltozott információs környezet által követelt szinttıl 
a társadalmi-kulturális fejlıdés más területein is 
zsákutcába vezethet. Százezer évvel ezelıtt az ısember 
100–200 fıs törzsi közösségekben halászott, vadászott, 
tudta, kivel hányadán áll, megosztotta-e vele a szomszéd 
a sikeres vadászat zsákmányát. Ebben a minimális 
információs környezetben a szociális viszonyok 
átláthatóak voltak az emberi agy számára. Az agy ilyen 
mennyiségő információ feldolgozására fejlıdött ki 
evolúciója során. Azóta mérete, komplexitása, 
feldolgozóképessége biológiailag minimális mértékben 
fejlıdött, ami párhuzamosnak mondható a feldolgozandó 
információ növekedésével egészen a 20. század elsı 
felében elkezdıdött információs robbanásig. Ma is a 
természeti népek Dél-Amerika vagy Afrika dzsungeleiben 
az ısemberhez hasonló kismérető közösségekben élnek, 
a leghatékonyabb üzemek, az egyházi közösségek is 
hasonló méretőek, és egy városi ember telefonos 
füzetében is általában 100–200 név szerepel. Ez az a 
mérető közösség, amelyen belül nyilván tudjuk tartani 
szociális kapcsolatrendszerünket a közösség többi 
tagjával. Mi történik az egyeddel, ha bekerül egy jóval 
nagyobb közösségbe? Erre elmondanék egy ismert 
biológiai példát, a Dél-Amerika ıserdeiben élı vérszívó 
denevérek példáját.  

Ezek a denevérek 30–40 egyedbıl álló kis 
közösségekben élnek. Éjszaka indulnak vadászatra, de 
mindig csak néhány olyan denevér akad, aki talál 
megfelelı mérető emlısállatot, amelynek vérébıl jól tud 
lakni. Nappalaikat egymás hasi tájékának 
vakarászásával töltik, így tájékozódnak arról, hogy vajon 
melyik denevér lakott jól elızı este. Az éhen maradtak 
táplálékot fognak kérni a jóllakott egyedtıl, aki képes 
felöklendezni a vért, és szájból szájba táplálni társait. 
Egy denevér elvileg akkor járna a legjobban, ha ı mindig 
kap a többiektıl, amikor kér, de ha tıle kérnek, ı sosem 
ad. Így jutna a legtöbb tápanyaghoz és energiához, ami 
jobb szaporodóképességet tenne lehetıvé. Ezáltal az 

önzı géneket hordozó egyedek szaporodnának jobban a 
populációban. Ez azonban mégsem így történik, hiszen 
ezeknek a denevéreknek az agya pontosan olyan fejlett, 
hogy képesek memorizálni egy 30–40 egyedbıl álló 
közösségben, hogy ki az, aki önzı volt, és ki az, aki nem. És 
akitıl soha nem kaptak, annak ık sem adnak. Ez pedig 
egyszerően az önzı géneket hordozó denevérek 
kipusztulásához vezet, s így kiszorul a populáció 
génállományából az a génegyüttes, amelyiknek a mőködése 
önzı viselkedésre hajlamosít. Mi történne, ha valamilyen 
módon rákényszerítenénk ezeket a denevéreket arra, hogy 
több tízezer, százezer fıs közösségekben éljenek? Akkor az 
a denevér járna a legjobban, amelyik senkinek nem ad, de ha 
kér, ı mindenkitıl kap, hiszen ilyen nagy közösségben 
képtelenek a denevérek memorizálni, hogy kivel hányadán 
állnak, és az önzı egyedek rejtve maradnak. Ebben az 
esetben az evolúció, a szelekció az önzı génállománynak 
kedvezne. Tehát egy olyan, genetikailag zárt, nagy 
közösségben, amelyben az agy kapacitása már nem elég 
arra, hogy pontosan monitorozza a közösség egyes 
résztvevıivel való szociális kapcsolatot, az evolúció az önzı 
géneket (viselkedésmintázatokat) részesíti elınyben, míg kis 
közösségekben, ahol az agy képes erre a monitorozásra, az 
együttmőködı géneket (viselkedést) támogatja. Ez a 
törvényszerőség úgy tőnik, emberi társadalmakban is 
mőködik, természetesen nem a genetikai, hanem a kulturális 
evolúció szintjén, és olyan embertípus kifejlıdéséhez vezet, 
amely kis közösségben, mint például család, munkahely, 
falu, együttmőködı, de nagyobb közösségben, mint egy 
nagyváros vagy nemzet már önzı, és kihasználja mások 
altruizmusát.  

Kell-e erre ékesebb bizonyíték, mint a (2004.) december 
5-i népszavazás, ahol a szavazófülke magányában 
véleményem szerint sok jobboldali érzelmő ember is 
elbizonytalanodott a rémisztgetés és saját létbizonytalansága 
miatt?! Mekkora lett volna az igenek aránya, ha nyílt a 
szavazás, és mindenki kapott volna egy lemoshatatlan 
tetoválást a homlokára, hogy igennel vagy nemmel 
szavazott? Azt hiszem, a lelkes hazafiak száma jelentısen 
szaporodott volna. Amíg azonban az önzés rejtve marad, 
addig a szelekciós mechanizmusok elısegítik terjedését.  

Megállítható-e az önzés rohamos terjedése?  
Fontos társadalmi kérdés természetesen, hogy milyen 

kiutak lehetségesek ebbıl a kvázi biológiailag determinált 
önzésbıl. A diktatórikus rendszerek megtalálták a megoldást 
arra, hogy mindenki a közösséget, azaz helyesebben az 
adott rendszert szolgálja, hiszen mindenkirıl mindent tudtak 
titkosrendırségük és besúgóhálózataik révén. A jövıben 
még az is elképzelhetı, hogy a nyakban lógó mobiltelefon 
révén egy központi akarat képes lesz egy nagy homogenizált 
társadalom minden tagjának a viselkedését monitorozni. Erre 
a megoldásra nem hiszem, hogy bármelyikünk vágyna.  

A legfontosabb kiút talán a társadalmak/kultúrák 
újraépítése kisközösségekbıl. Ezekben a közösségekben a 
fent említett okokból a kölcsönösség folyamatosan 
monitorozható, a közösség tagjai ezáltal egymást lélekben 
nemesítik. Közösen kimunkált eszmékért harcolnak, és egy 
nagyobb társadalmi szervezıdés, egy nemzet ideális 
építıköveivé válhatnak. Talán ez lebeghetett a szemük elıtt 
a Polgári Körök mozgalmát létrehozóknak is, ami szerintem 
kiváló kezdeményezés, de nem elégséges. Tovább kell 
fejleszteni a családok mellett a munkahelyi, egyházi, szakmai 
közösségeket, egyéb civil szervezıdéseket.  

A következıkben három további lehetséges kiutat 
szeretnék vázolni, és újabb példákkal megvilágítani: 1) A 
konfliktushelyzetek megoldásában elıtérbe kell kerülnie több 
ezer éves erkölcsi, kulturális, vallási örökségünknek (belsı 
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világunknak). 2) A példaadás útja. 3) A környezet 
megváltoztatása.  

1) A belsı világ szerepe. 
 Közismert jelenség, hogy a külvilágból származó 

információkat sokkal hatékonyabban tárolja el agyunk, ha 
ahhoz jelentıs érzelmi vagy motivációs impulzusok 
társulnak. Ma már ennek a pontos mechanizmusát is 
megfejtették az agykutatók, alátámasztva ezzel az 
érzelemgazdagság fontosságát a tanulási 
folyamatokban, illetve a kreatív elme kialakulásában. 
Érzelmeink és motivációink az emberiség több ezer éves 
kulturális örökségével egyetemben alkotják belsı 
világunkat, azt a pecsétnyomó szerkezetet, mely az 
eltárolás során minden agyunkba érkezı információra 
ráüt egy pecsétet. Ez a pecsét fogja meghatározni a 
memórianyom tartósságát, elıhívhatóságát, érzelmi 
színezetét, de azt is, hogy bekerül-e olyan mély, akár 
tudat alatti rekeszekbe, melyekbıl a kreativitás 
táplálkozik. Belsı világunk fejlesztése, odafigyelés a 
lélek hangjára nem csak tanulási képességeinket, 
kreativitásunkat fejleszti, hanem megtanít az 
együttmőködésre is.  

Erre jó példa a fogoly dilemmája: Két fogoly ül egy 
cellában. Mindegyiknek külön-külön felajánlják, ha 
terhelı vallomást tesz a másikra, akkor ıt elengedik. 
Hogyan gondolkodik az egyik? Ha a másik engem elárul, 
akkor jobb, ha én is elárulom, mert legalább bosszút 
álltam rajta. Ha a másik nem árul el, nekem akkor is az a 
jobb, ha elárulom, mert megszabadulok. Tehát bármit 
tesz a másik, nekem az a jobb, ha elárulom. Mivel a 
másik ugyanígy gondolkodik, ezért el fogják egymást 
árulni, és mind a ketten el lesznek ítélve. Játékelmélettel 
foglalkozó matematikusok, köztük is a legnevesebb, 
Neumann János, erre kitaláltak egy játékot, ami hasonló 
dilemmához vezet. Két játékos játssza, mindegyiknek 
van egy együttmőködı és egy önzı kártyája, és ebbıl az 
egyiket kell egyszerre betenni. A pontozás szabályai: ha 
mindketten az önzı kártyát tették, kapnak 1-1 pontot. Ha 
mind a ketten az együttmőködı kártyát teszik, kapnak 3-
3 pontot. De ha az egyik az önzı, a másik az 
együttmőködı kártyát teszi, az önzı kap 5 pontot, az 
együttmőködı pedig nullát, ami a büntetés a naivitásáért. 
Hogyan gondolkodik az egyik? Ha a másik az önzıt 
teszi, nekem jobb, ha én is az önzıt teszem, mert 
legalább 1 pontot kapok, és nem nullát. Ha a másik az 
együttmőködı kártyáját teszi, nekem akkor is az a jobb, 
ha az önzıt teszem, hiszen én 5 pontot kapok, ı meg 
nullát. Tehát bármit tesz a másik, nekem az a jobb, ha az 
önzı kártyát teszem be. Mivel a másik ugyanígy 
gondolkozik, mind a ketten az önzı kártyát fogják 
betenni, és 1-1 pontot kapnak, holott ha mindkettı az 
együttmőködıt tette volna be, akkor 3-3 pontot kaptak 
volna. Mégis tudjuk, hogy azért a példa ellenére 
valahogyan kialakult az együttmőködés az emberek 
között, hiszen ez a társadalmi lét alapja. Mi a megoldás? 
A matematikusok erre is rájöttek, hiszen csak annyit 
kellett tenniük, hogy a két játékossal a játékot nem 
egyszer játszatták le, hanem egymás után több százszor, 
és a feladat az volt, hogy minél több pontot győjtsenek. 
Nyilván néhány kör próbálkozás után azért mind a ketten 
rájöttek, hogy jobban járnak, ha az együttmőködı kártyát 
teszik be, mert így 3-3 pontot fognak kapni, és nem 1-1-
et.  

A lényeg tehát a tapasztalat. Az emberiség történelme 
során, de egyéni életünk során is átvitt értelemben 
rengetegszer lejátszottuk ezt a játékot. Ez tanított meg 
bennünket az együttmőködésre. Ezek az információk 

pedig belsı világunk részét képezik, befolyásolják 
motivációinkat, érzelmeinket, mert egyébként csak 
ösztönszerően cselekednénk. Ezért kell minél több esélyt és 
idıt adni belsı világunknak, kulturális örökségünknek, hogy 
hatékonyan részt vehessenek cselekedeteink irányításában, 
agyunk memóriatartalmának alakításában. Az együttmőködı 
emberekbıl álló közösség összességében mindig nagyobb 
eredményeket tud felmutatni, mint az önzıkbıl álló. Miért 
kapjon mindenki 1-1 pontot, ha kaphatunk 3-3-at is?  

2) Másik kiút az önzésbıl: a példamutatás.  
Elgondolkodtató, hogy történelmünk során – de ugyanez 

elmondható más nemzetekre is – milyen sokan áldozták 
önként akár életüket is a hazájukért, ha úgy hozta a sors. 
Nem is kell messzire visszamenni, elég, ha az 1848–49-es 
vagy az ’56-os szabadságharcra gondolunk. Ma nálunk ez 
sajnos nem jellemzı. Inkább az a tendencia uralkodott el, 
hogy a nemzetben gondolkodó embert megmosolyogják, 
kigúnyolják a csak a jelennek élı, önzı sikeremberkék, vagy 
az internacionalizmus ködös, kiürült eszméiben hívı, talajt 
vesztett emberek. Pedig az önfeláldozás a populáció 
fenntartása érdekében még a legprimitívebb élılényeknél is 
megfigyelhetı. Engedjenek meg erre egy abszurdnak tőnı 
példát. A nyálkás penész egy gombafaj, amelynek egysejtő 
egyedei amıboid mozgásra képesek, és próbálják önzı 
módon elfoglalni egymás elıl a legjobb területeket, ha valami 
jó, nedves tenyészhelyet találnak. Viszont ha az egész telep 
élete veszélybe kerül – például kiszáradás révén –, akkor 
néhány ezer sejt összeáll, és spóratartó szárakat képez. A 
szár sejtjei valamennyien elpusztulnak, de elérik azt, hogy a 
spórákká alakult sejteket, testvéreiket magasra tartják, és a 
szél így elviheti azokat jobb tenyészterületre, hogy ott újabb 
telepek képzıdhessenek. A veszély következtében 
önzıségük átváltozott önfeláldozássá. Van mit tanulnunk 
tehát még a penésztıl is. Lesz-e az országban hasonló 
önfeláldozásra képes ember néhány év vagy évtized múlva, 
ha a médián keresztül csupán az önzı viselkedésre, az 
egyén sikerességének mindenek-fölöttiségére láthatnak 
példát a fiatalok? Tudnak-e így okulni a fogoly dilemmájából? 
Én úgy gondolom, hogy nem, és ezért is kell elérni a média 
mentalitásának átformálását. Legyenek többségben azok a 
médiumok, amelyekben hitelesen jelenítik meg a múlt és a 
jelen példaadó személyiségeit, a közösségért, a nemzetért 
önfeláldozásra is képes egyént.  

Mert mi történik, ha az önzı egyedek nagyon 
elszaporodnak a populációban?! Maradjunk a nyálkás 
penész példájánál: keletkezett egy genetikai variáns, amelyik 
nem hajlandó szárrá alakulni, csak spórává, és ráadásul egy 
olyan kémiai anyagot választ ki, amely a környezı sejtek 
szárrá alakulását indukálja. Nyilván ennek az önzı 
variánsnak a génjei fognak legjobban terjedni, ezt támogatja 
a szelekció. Más a helyzet viszont, ha a populáció szintjén 
nézzük a szelekciós hatásokat. Bebizonyosodott, hogy ha 
ezeknek az önzı egyedeknek a gyakorisága elér egy 
bizonyos százalékot, akkor túl rövidek lesznek a spóratartó 
szárak, a nyálkába ragadt spórákat a szél nem tudja 
elröpíteni, és az egész telep elpusztul. Érdemes ezen a 
példán elgondolkozni, különös tekintettel a magyar nemzet 
sorsára az egyesült Európában, ahol nem fog megszőnni a 
nemzetek közötti versengés akkor sem, ha eltőnnek a 
határok. Sıt, még inkább elıtérbe fog kerülni a verseny 
során, hogy mely nemzet képes összefogásra, illetve melyik 
az, amelynek tagjai csak az egyéni érvényesülést hajszolják, 
és számukra közömbös, hogy ezt éppen melyik országban 
teszik.  

3) Egy harmadik lehetıség magának a környezetnek az 
alakítása.  
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A biológiai evolúció, a szelekció irányát az állat 

számára determinálja a környezet megváltozása: Darwin 
pintyeinél az esıs, illetve száraz idıjárás következtében 
vékony vagy vastag maghéj, a nyírfaaraszoló lepkék 
esetében a nyírfakéreg természetadta világos vagy 
szmogtól sötét színe. Az ember azonban képes aktívan 
részt venni környezete megváltoztatásában, különös 
tekintettel a kulturális evolúció és adaptáció irányát 
meghatározó szellemi, társadalmi, információs 
környezetre, és ezáltal befolyásolhatja a társadalmat 
felépítı egyénekre ható szelekciós erıket. Éppen ezért 
óriási a felelıssége a szellemi környezetünket 
leghatékonyabban alakító médiának, hiszen – 
visszatérve korábbi biológiai példánkhoz – bármikor 
tetszés szerint fehérre vagy feketére festhetik a nyírfák 
kérgét. Azaz irányt szabhatnak az egyén 
személyiségformálódásának, a közösséghez, 
társadalomhoz, erkölcsi-etikai kérdésekhez való 
viszonyulásának. Egy a 20. század közepén még a haza 
szabadságáért önfeláldozóan küzdı, nemzeti 
identitására büszke népet könnyedén át lehet alakítani 
önzı, elmagányosodott, ideális fogyasztókból álló szürke 
tömeggé, elég, ha a viszonyítási alapként, adaptációs 
iránytőként szolgáló szellemi környezetünk feketére van 
festve. A fekete nyírfakéregre szálló fehér lepkét pedig 
hamar észreveszik a predátorok, a természetes 
szelekció mőködésének könyörtelen biztosítói. A fehér 
lepkék harca így csak szélmalomharc marad, amíg újra 
meg nem tisztul a nyírfák törzse a lerakódott szmogtól. 
Az önzés az emberi társadalmakban, paradox módon, 
annak az evolúciós/szelekciós folyamatnak a 
kikerülhetetlen terméke, amelynek törvényeit a Teremtı 
programozta az anyagi világba, s amely a szervetlen 
anyag, majd a biológiai anyag, s végül a 
társadalmak/kultúrák fejlıdésének egyik – de mint láttuk, 
csak egyik – biztosítéka, motorja volt. Ha ebben az 
utolsó fázisban is a biológiai evolúcióra jellemzı 
szelekciós mechanizmusok válnak uralkodóvá, az 
végveszélybe sodorhatja az egész emberiséget, hiszen 
az önzés nem csupán embertársaink kihasználásában 
nyilvánul meg, hanem Földünk ökológiai tönkretételéhez 
is vezet.  

Nem véletlen tehát, hogy amikor az írástudók 
megkérdezték Jézust, hogy mi a legfıbb parancsolat, 
akkor azt válaszolta: Uradat Istenedet imádjad, és csak 
Neki szolgálj, de a másik, ugyanilyen fontos parancsolat, 
hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Lehet-e 
ennél a négy szónál tömörebben, egyértelmőbb módon 
kifejezni az önzetlenség parancsát? Akik nem hiszik, 
hogy a Biblia (ebben az esetben az Újszövetség) isteni 
sugalmazásra íródott, azok számára is elgondolkodtató 
lehet, hogy a Biblia írói, több ezer éves 
kulturális/társadalmi fejlıdés tapasztalatával a hátuk 
mögött, miért pont ezt tartották a legfontosabb 
parancsnak, miért az önzést gondolták az emberi 
közösségek fejlıdését legrosszabb irányba terelı 
evolúciós selejtterméknek.  

A kisközösségeknek, a példaadó családoknak és a 
történelmi egyházaknak ma is kulcsszerepük van abban, 
hogy szellemi környezetünket aktívan alakítsák 
(takarítsák le a szmogot a nyírfák kérgérıl), és hogy az 
önzés helyett minél több szeretetet, és az együttmőködı 
szellem erejét hozzák kisebb és nagyobb társadalmi 
közösségeinkbe. József Attilával együtt fedezzük fel 
magunkban a por mellett az istenpor komponenst, ami 
mindannyiunkat összeköt, hiszen visszahullván istenpor 
lelkünk Istenben elkeveredik.  

KISZELY ISTVÁN 
AZ IGAZI MAGYAR İSTÖRTÉNETRİL 
 

(Kiszely István: a magyar pörköltet evett, amikor az 
európai még köleskását) 

Kiszely István jeles magyarságkutató volt az Erdélyi Napló-
esték sorozat árpilisi meghívottja. A nagy közönségsikernek 
örvendı elıadás szerkesztett, rövidített változatát olvasható 
lapunk összeállításában.  
Ki kell ábrándítanom önöket, mert én nem vagyok történész. 
Biológus, orvosember vagyok. Soha nem akartam a magyar 
ıstörténettel foglalkozni. Nagy alapkutatásom az volt, hogy 
az alany a múltat hozzuk össze a jelennel. A csontkémia, a 
csontpatológia alapján a csontból meg kellett állapítani, hogy 
hány éves, milyen betegsége volt, milyen vércsoportba 
tartozott. Késıbb a nagy mitokondriális DNS kutatást 
végeztük egy jelentıs nemzetközi kutatócsoporttal. Amíg az 
egyetemen voltam, a természettudományi karon, untam 
magam és fölvettem a kínai szakot. Bejártam a kínai 
követségre: pechemre akkor éppen rossz elvtársaknak 
minısültek a kínaiak. Mindig azt tettem, amit nem illett tenni, 
mert tudtam, hogy az lesz késıbb a jó. Amikor a kínai 
követségrıl kiléptem, megpofoztak, megrugdaltak: a végén 
már pizsamát, fogkefét vittem magammal, így két napig 
kipihentem magam. Amikor Kína nyitott a világ felé, 1967-ben 
kaptam egy kínai útlevelet. Eljuthattam oda, ahova európai 
ember mai napig sem juthat el. Azt a feltárást folytattam, amit 
Stein Aurélnak, 1915-ben kényszerőségbıl abba kellett 
hagynia. Azkanában találtam 1200 olyan embert, amilyenek 
mi vagyunk, magyarok. Ha egy biológustól azt kérdezik, hogy 
hol keresi a magyarság eredetét, ıseit, akkor válasza 
egyértelmő: ott, ahol olyan emberek éltek és ma is olyanok 
élnek, mint mi.  

Ott kell keresni a magyarokat, ahonnan származnak 
A Miskolci Egyetemen történt díszdoktorrá avatásom 
laudációjában az állt, hogy a magyarság eredetét ott 
keresem, ahonnan a magyarság származik. Ne nevessenek! 
A magyarságeredetrıl szóló történelmünk politika volt! 
Monarchikus politika. A mai napig a magyarságnak a 
Monarchia politikáját és a Monarchia történelmét tanítják. 
Kossuthot, Széchenyit, Petıfit, Shakespearet szoktam idézni.  
Most mégis egy nyurga kortársunkat idézem: „hazudtunk 
éjjel, hazudtunk reggel és hazudtunk este”. Ennek az 
embernek teljesen igaza van. Hazudtak reggel, éjjel és este. 
A nappalt kifelejtette. Ez a hazugság határozza meg a 
monarchiabeli magyar történelmet is. Kérdezgették fiatalok, 
hogy mit szólok Szántai Lajoshoz, mit szólok egyik-másik 
elıadóhoz? Kérem, mindenkit szeretek, mert mindenki 
ugyanazt mondja, csak más-más oldalról. Mi ma azért 
vagyunk itt, hogy a haza ügyeit megbeszéljük. Széchenyi 
azért hozta létre a Nemzeti Kaszinót, az országos kaszinót, a 
Nemzeti Társas Kört és a Kaposvári Kaszinót, hogy legyen 
egy hely, ahol a haza ügyeit megbeszélik. Azt hiszem, hogy 
ma Kolozsváron az Erdélyi Napló olyan hely, ahol a haza 
ügyeit beszélik meg. Ezért is örültem a meghívásnak, hogy a 
magyarság eredetérıl kolozsvári közönség elıtt beszéljek. 
Egész ıstörténetünket 1821-ben találták ki. Kutatásaim során 
megtaláltam a bécsi kancelláriának azt a leiratát, amelyben 
fölkérik az osztrák történészeket, hogy a rebellis 
magyaroknak egy olyan ıstörténetet írjanak, amelyre nem 
büszkék. És akkor kitalálták azt a bohócságot (ma már annak 
vesszük, ma már elmúlt az ideje), hogy ıseink valahol az Ob 
folyó alsó folyása mentén, az Uráltól keletre együtt éltek a 
finnekkel. Hál` Istennek a finnek 2003-ban átírták 
tankönyveiket. Az új finn történelemtankönyvek így 
kezdıdnek: „eddig az volt a nézet, hogy a magyarokkal 
rokonok vagyunk. Mára kiderült: barátság van, de genetika 
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nincs.” Ennyi. İszinték. Akkor került sor a nagy genetikai 
vizsgálat végére. A Monarchia elmélete szerint ıseink 
átkelnek az Ural-hegységen, majd ott éltek győjtögetı, 
halászó életmódot. Hogy mennyi ideig, azt nem tudják. 
Onnan valamilyen oknál fogva ıseink lemennek Levedi 
törzsterületére, ahol több száz évet kell tartózkodnunk. 
Nekünk mindent az oroszoktól, a szlávoktól kellett 
megtanulnunk: a mezıgazdaságot, az állattartást, a 
szılımővelést. A hithő monarchikusok négy, öt, hatszáz 
éves ott-tartózkodást írnak. Akkor megjelennek délrıl a 
csúnya arabok, ugye, mert nekünk hátba támadt népnek 
kellett lenni! (Hál` Istennek az arabok errıl semmit nem 
tudnak. Tizennégy évet tanítottam Kairóban, meg az 
arab világban.) Onnan bekényszerülnek a Kárpát-
medence elıterébe. Az osztrák történészek nem tudták, 
hogy mennyi ideig voltak ott a magyarok. Mi pontosan 
tudjuk: negyvenöt évig. Jöttek a csúnya besenyık, és 
hátba támadták a magyarok ıseit, akik asszonyainkat, 
barmainkat hátrahagyva betódultak a Kárpát-
medencébe, mert más választásuk nem volt.  

Európában egyedüli népként sokasodtunk 
harmincszorosára 

Kérem, ha a pudingnak a próbája az, hogy megeszik, 
a magyar ıstörténetnek a próbája az, hogy ezerszáz év 
után harmincszorosára megsokasodva tudtunk 
megmaradni. Meg tudtuk tartani nyelvünket, meg tudtuk 
tartani élettani tulajdonságainkat, szellemi-, tárgyi 
kultúránkat, táncvilágunkat, mesevilágunkat, 
népmővészetünket, hitvilágunkat. A honfoglalás idején a 
mai Franciaország területén hét millió ember élt, és ma 
Franciaországban csak ötvennyolc millióan vannak. 
Kilencszeresére sem tudtak sokasodni. Mi egy idegen 
világba érkeztünk. Egy más világból jövet meg tudtunk 
harmincszorosára sokasodni. Ezt a csodát egyetlen 
európai nép nem tudta megtenni. Gondolják végig! Mi, 
amikor beérkeztünk Európába, idegenek voltunk és – 
fogadjuk már el – most is idegenek vagyunk. Minden 
európai nép indoeurópai: a skandináv, a francia, az 
angol, az ibériai, az itáliai, a görög, a szláv mind 
indoeurópai. Mi egy másik világból jöttünk, és ennek a 
kultúrának minden részét meg tudtuk tartani. Nemrég 
egy etruszk temetıt dolgoztunk fel Olaszországban, 
utána az olasz kollégáimmal elmentünk egy pizzériába. 
Megkérdezi tılem az olasz kollégám, hogy tudom-e, mi a 
különbség, az olaszok és a magyarok között? Valami 
közhelyet mondtam. Azt mondta: „amit ön itt lát, az 
semmi nem olasz. Mi átvettünk mindent. Átvettük a 
föníciaiaktól, a görögöktıl, az illíréktıl, venétektıl. Itt 
semmi nem itáliai. Itt ülünk az asztalnál. Ott a Milánói 
dóm. A gótikát Franciaországból vettük át. Az asztalon itt 
a terítı. Az elsı szövést a kínaiak végezték el. Itt van a 
paszta, a tészta, ami Itáliának a jellegzetessége. Az elsı 
tésztát Telekurgesztánban négyezer éve találták fel. Ott, 
ahol Önök éltek. És mi van a Pizzában? Van tészta. Mi 
lepényt ettünk. Önök behozták a kovászt. Van rajta 
paradicsom. Közép-Amerikából vettük át. Van rajt 
formaggio, sajt. A szarvasmarhát, a juhot és a kecskét ott 
háziasították, ahonnan önök származnak. De mi mindent 
átvettünk, magunkévá tettük és kifejlesztettük. Önök egy 
sokkal magasabb kultúrából érkeztek, mint amilyen 
Európa kultúrája, és a történelem folyamán csak 
vesztettek, csak koptak, csak adtak. Kérem, önök többet 
adtak a világnak és Európának, mint amennyit kaptak 
belıle, vagy tılük.” Olasz kollegám szavaira 
elgondolkoztam. Jézus Mária! Hát ez az olasz ismeri a 
magyar ıstörténetet. Ismeri azt a csodát, amit mi 
véghezvittünk?  

A magyarságot a hunoktól a kunokig számítjuk 
Nagyon szeretem, hogy itt vagyunk a református kollégium 
épületében. Nagyon szeretem a református kollégiumok 
könyvtárát. Török idıkben a török például nem jutott fel 
Észak-Magyarországra. A német választófejedelmek azt 
mondták, amennyiben a katolikus monarchia hozzányúl az új 
valláshoz, akkor vége a monarchiának. Osztrák volt három 
és félmillió, a németek pedig tizenöt-tizennyolcmilliónyian. A 
sárospataki könyvtárban ugyanúgy megmaradt minden. 
Négyszázhatvan éves tankönyveket olvasok. Hál` Istennek 
nem katalogizálták. Nagyon vigyáznak rá, hogy ne 
katalogizálják, mert akkor a Széchenyi Könyvtár kiemeli, 
elviszi és csak kutatási engedéllyel kérhetı ki. Elolvasom a 
négyszázhatvan éves tankönyveket és a következı áll 
benne: a magyarság három hullámban jött be a Kárpát-
medencébe. 361-ben, mint hunok, 568-ban, mint avarok és 
895. május 10-én, mint Árpád népe. Akikhez 1235-ben 
hozzáköltöznek a jászok, 1243-ban és `46-ban a kis és 
nagykunok. A magyarságot a hunoktól a kunokig számítjuk. 
Ebbıl ki szokták emelni Árpád népének a vonulását és a 
vonulási területét. Ez a magyar ıstörténet. A hunoktól a 
kunokig ez a népesség belsı Ázsiából hozta magával 
kultúráját, nyelvét. Bejött. Ezzel szemben mit tart Európa és 
mit tanítanak nekünk a Monarchia gondolatában? Attila 
pusztítva száguldott Európa, Ázsia és Afrika között és 
embervért ivott gyermekkorában és kutya szülei voltak meg 
szarvai. Mi a valóság? A hunokat 361-ben a római császár 
hívja be a Kárpát-medencébe, Meotisz vidékérıl, hogy 
kordában tartsák a Duna–Tisza közén lévı szarmatákat és a 
Tiszántúlon lévı gepidákat. Attila 395-ben 
Tápiószentmártonban született. Meghalt 453-ban. A maradék 
hun elmegy Csiglemezıre, a Mezıségre és benépesíti 
Erdélyt. İk a székelyek. Ezt jól tudjuk.  

A magyarságnak genetikailag semmi köze a 
finnugorhoz 
Kétféle történelem van. Az egyik történelmet a történész írja. 
De hát a történész nem miniszterelnök, nem agysebész: a 
történésznek mindig szüksége van a vajas-kenyerére egy kis 
szalámira, netán kaviárra. A történész mindig kiszolgálja az 
adott hatalmat. A másik oldalon van a nép, mi, akik az igaz 
történelmet írjuk, mert egymásnak adjuk át az ismereteket, a 
kódolt ismereteket a vasárnapi ebédeknél, a 
kukoricafosztásnál, a beszélgetéseknél. Mit tartottak a 
székelyek magukról? Csaba királyfi népe! Most végeztük el a 
nagy mitokondriális DNS vizsgálatot egymillió négyszázezer 
emberen. Kiderült: a székelyek Attila hunjainak az utódai. 
Rajta van a világhálón, el lehet olvasni!. Csak amíg a finnek 
átírták a tankönyveiket, nekünk a Science és a Nature, azaz 
a világ legjelentısebb tudományos folyóiratait leszedték a 
könyvtárpolcokról, nehogy megtudjunk belıle egyet s mást. 
Nem én tettem a világhálóra a mitokondriális eredményeket, 
hogy a magyarságnak genetikailag semmi köze a 
finnugorokhoz, hogy genetikailag legközelebbi rokonaink a 
belsı-ázsiai török népek. Nem én tettem a világhálóra, mert 
ha én teszem, akkor azt mondják, hogy Kiszelyi István 
soviniszta, nacionalista, újabban meg azt mondják, hogy 
fasiszta vagy antiszemita vagyok. Ez a szlogen, ha az ember 
magyar akar lenni saját hazájában. Ne beszéljünk mellé! 
Valahova tartozni kell! Mi ide tartozunk, ezt vállaltuk és 
vállaljuk. Széchenyi írta a naplójában: „minden mag, amit 
elvetek, ki fog kelni. De úgy kell tennem, mintha idegen 
kertész mővelné azt, mert engem nem szeretnek az 
emberek”. Ezt a részt soha le nem fordították a naplójából. 
Széchenyi németül írta a naplóját. Történészválogatások 
jelennek meg: hogy jön ahhoz a történész, hogy az én 
történelmembıl, az egyik legnagyobb magyar ember írásából 
ı válogasson?! Bocsánat, nem vagyok én amnéziás! El 
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tudom olvasni és meg tudom érteni. A genetikai 
eredményeket az utrechti, a varsói rektor és a német 
akadémia elnöke tette a világhálóra tudatosan. İrájuk 
nem lehet ráfogni, hogy fasiszták és antiszemiták.  

Attila, az els ı évezred legnagyobb embere 
Csodálatos imakönyvet nyomtatott a katolikus egyház a 
katonai tisztképzısök számára. Nem kenetteljes 
imakönyvet. Pont olyant, hogy befér a mellény bal 
zsebébe. Széchenyinek az imája van benne, az aradi 13-
nak a kivégzés elıtti imája és Rákóczi Ferencnek az 
imája. Az utolsó oldalon egy mondat szerepel vastag 
betővel arról, hogy végszükség esetén, mielıtt meghal, 
mit imádkozzon a kiskatona. Egy ismerıs katonatiszt, 
amikor hazajött, azzal fogadott: most volt kinn New York-
ban és hozott egy könyvet. A könyv címe: Attila, hun 
király uralkodásának a titka. Odaát kötelezı tankönyv a 
katonatiszteknek és a közgazdasági hallgatóknak. 
Sikerkönyv, hárommillió példányban kelt el. Elıszavában 
a mostani elnök Bush, Bill Clinton, a Chrysler gyár, a 
Ford gyár igazgatói, a szenátorok beírták, hogy ennek a 
szellemében uralkodtam, vezettem, ahogyan Attila hun 
király uralkodott. Megjelent a U.S. News-nak egy 
különszáma a világ tíz legnagyobb uralkodójáról: az 
idıszámítás utáni századokból csak Nagy Károly és 
Attila szerepel. Nálunk azt tanítják, hogy Attila csatát 
vesztett. Soha nem vesztett csatát Catalaunumnál! Azt 
mondta Aëtiusnak, a lovastiszt barátjának (mert Attila 
Aquileiában és Rómában nevelkedett), hogy: „te is 
vesztenél tizenkétezer embert, én is vesztenék. Nem 
ütközzünk meg!” És nem azért nem támadta és nem 
égette fel Rómát, mert félt a pestistıl, hanem mert „te 
jöttél ki, Róma püspöke, aki apám lehetnél, és te kértél 
engem.” Az elsı évezred legnagyobb embere volt. Most 
építjük vissza Tápiószentmártonban a palotáját. Priscos 
Rhetor pontosan leírja. Amúgy megdöbbentı a kerítése, 
a székely kapu, a nagykapu, a kiskapu, a galambdúc, 
minden. Most ötmilliárdba kerül, meg van a pénzünk: 
magyar beruházó, ha értelmét látja, akkor ad pénzt. 
Kocsi Jánossal, a tápiószentmártoni Kincsem Park 
tulajdonosával közösen építjük. Idén kezdjük, jövıre 
kész.  

Háromezer éves magyar szakácskönyv 
A kásaevı európaiaknak megmutatjuk a kultúránkat! 
Azért mondom kásaevı európaiaknak, mert a következı 
könyvem az Eleink lakomája címmel jelenik, meg. 
Sikerült fondorlatos módon megszerezni Belsı-Ázsiából 
száz, háromezer éves hun receptet. A világ elsı 
szakácskönyvét. Az újgúrok mentették meg hun írással. 
Akkor, amikor Európa még köleskását evett, mi már tíz 
főszerrel készítettük a kenget, a pörköltet és a takenget, 
a gulyást és, valamint a csörögét és az öhömöt. Elıször 
angolul adjuk ki, hogy a kásaevık megismerjék a 
kultúránkat. Utána magyarul. Kérem, a magyar ember 
nem ért a propagandához. A magyar ember túl szerény, 
befelé él, nagyon örül, de nem ért ahhoz, hogyan kell 
magát tálalnia. Meg kellene tanulnunk, de nem tudjuk. 
Nincs belénk kódólva a seft, az üzlet, a dizájn, a biznisz. 
Ezek nincsenek belénk kódolva. A következık az avarok, 
568-ban jönnek be. Ugyanabból a törzsszövetségbıl 
szakadnak ki, amelybıl az ıseink. Ugyanolyan 
kinézésőek, mint mi vagyunk, ugyanaz a 
motívumviláguk, ugyanaz az írásuk. Ugye az írással, a 
rovásírással nem volt szabad foglalkozni. Az 
székelyderzsi, meg a többi csodálatos ısi írásunkat 
levakarták. Nem volt szabad a tizenkilencedik században 
propagálni! Elolvastuk a szarvasi tőtartót. Elıször 
odaadtuk a Magyar Tudományos Akadémiának, annak 

az akadémiának, amelyben a magyar betőszót már csak 
idézıjelbe teszem. A tudományost is idézıjelbe teszem… 
Ilyen-olyan akadémia, de se magyar, se tudományos. Én 
huszonhét évet szolgáltam a „Magyar” „Tudományos” 
Akadémiát és 2000-ben otthagytam. Azt mondtam: nem 
óhajtok egy olyan testületben lenni, amely hazudik, reggel, 
éjjel, este. Nem óhajtok ıstörténetben irányelveket és a 
Petıfi-ügyben hazugságokat mondani. Én olyat akarok 
tanítani, ami igaz. Az avarok után, ugyanabból a második 
türk törzsszövetségbıl bejön Árpád népe. Kiszakadunk a 
második türk törzsszövetségbıl a negyedik század legelején. 
Onnan bemegyünk Közép-Ázsiába, arra a területre, 
amelynek a nevét sem volt szabad kiejteni: Turán. Aki a 
turáni magyarságról beszélt, az már megint mindenféle -ista 
volt. Ugyanis Turánban a szobdok, a bahtriaiak, a 
horejzmiek, délrıl a perzsák leírták a kultúránkat, leírták az 
öntözéses gazdálkodásunkat, leírták a kereskedelmünket, 
leírták a hangszereinket. Ezzel szemben a Monarchia 
történészeinek felfogásában nekünk őzött, hajtott, győjtögetı, 
halászó népnek kellett lenni!  

Nekünk gy őjtöget ı, halászgató népnek kellett lennünk 
Tolsztov szovjet akadémikus írt egy könyvet 1973-ban Az ısi 
Chorezm címmel. Leírta a magyarok öntözéses 
gazdálkodását. Megjelent magyarul, de hamar betiltották, 
bezúzták, indexre tették (az én példányomat persze nem). 
Leírta, amit nem volt szabad, mert nekünk győjtögetı, 
halászó népnek kellett lennünk. Gondolják el történészeink 
magas agyi fejlettségét: mondjuk bejön félmillió ember a 
Kárpát-medencébe és akkor az asszonyok kimennek az 
erdıbe csiperkegombát győjtögetni és ebbıl etetnek félmillió 
embert. Nem tudom, hogyan képzelik. De folytassuk. Turán 
területérıl, mivel ott voltak a szobdok, bahtriaiak, a nagy 
birodalmak, a Horejzmi Birodalom, átmegyünk a Kaukázus 
középsı keleti részébe, Európa látókörébe kerülünk. Ott van 
Örményország, nyugatra Grúzia, délre az azeriek. Világosító 
Gergely, a nagy örmény szerzı leírja a kultúránkat, a 
kereskedelmünket, a ruházatunkat. Egyetlenegy akadémikus 
kutatónk nem volt még Örményorszégban! Nem volt még a 
jereváni könyvtárban! Nekem ırült barátaim vannak csak –, 
mert ırült emberrel érdemes barátkozni. Az egyik ilyen Ucsek 
Árpád. Ucsek Árpád a sztálini idıkben pravoszláv térítıként, 
mint szerb pap térített Örményországban és most 
Magyarországra jött. İ örmény ember. Elküldtem Jerevánba, 
hogy jegyzetelje ki, mi az, amit az örmény írók írtak rólunk. 
(Örményország négyezer éves királyság. Ugyanúgy Grúzia 
is, hihetetlen magas kultúrával rendelkezı két ország. Itt van 
az ellentét: ugye, az újgazdag oroszok, és az ısi örmények, 
grúzok között.) Három oldal könyvtár-jegyzetet írt ki abból, 
amit az örmény szerzık a magyarokról és a hunokról írnak. 
Soha egy mondatot le nem fordítottak ebbıl! 1860-ban 
Iszpahánban (ez Perzsia délnyugati része, ma Iránnak 
hívják) elıkerült egy érdekes lelet. Talán emlékeznek erre a 
helyre: Iszpahánban dúsítanak most az irániak uránt. Ha 
lenne egy értelmes vezetınk, mi is dúsíthatnánk. Európa 
leggazdagabb uránbányája Pécs mellett van. Mennyire 
megijednének a környezı országok attól, hogy Magyarország 
dúsít. Errefel bezárták az uránbányánkat. Nos: találtak 
Iszpahánban egy ötödik századi hun–örmény szótárt és 
nyelvkönyvet. Ennek van egy hatodik századi másolata, a 
szerzetesek lemásolták Jerevánban és van egy kilencedik 
századi török fordítása. Egy másik barátom, Detre Csaba 
húsz évig dolgozott Iránban, Perzsiában. Csaba nem a 
piacra járt, és nem a nıket hajtotta, hanem beült a 
pravoszláv könyvtárba és kiírta a hun–örmény szótárt. Benne 
van a teljes magyar nyelvtan, és benne van a teljes magyar 
szókincs, a 2500 alapvetı szavunk. Ugye, 163 finnugor 
szavunk van és 2700 török szavunk. Ebbıl két évvel ezelıtt 
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Csomakırösön megjelentettek néhány oldalt az 
ıstörténeti napok keretében. Na, ott vagyunk a Kaukázus 
közepében, bekerülünk Európa látókörébe, mert Arménia 
és Grúzia már nagy európai királyság. De mivel nem 
tudunk a három nagy, örmény, grúz és azeri birodalom 
miatt tovább sokasodni, fölmegyünk Magna Hungaria 
területére. Ahonnan a monarchikus ıstörténet indítja az 
ıstörténetet. Ötven évet tartózkodunk ezen a területen. 
Ekkor vettük át ezt a százhatvanhárom finnugor szót. Hát 
ötven év alatt mi is átvettünk százhatvanhárom szót az 
angolból: flopy, meg disc, meg winchester… 
 
BALOGH LÁSZLÓ 

ÖT KÉRDÉS 
 
1. Tudsz-e tájékozódni most? Tudod-e mi van 
körülöttünk, mi van Magyarországon?  
Próbálok tájékozódni, de erre nem szeretnék sok idıt, 
energiát fordítani. Ezért meghallgatok nálam 
tájékozottabb, hiteles embereket és elfogadom a 
tájékoztatásukat, ha az legalább nagyjából összecseng a 
tapasztalataimmal. Pl. közösségi barátaim, 
családtagjaim, néhány kiváló közgazdász (Bogár László, 
Csath Magdolna,…) politológus, politikus. Ma 
Magyarországon a birodalmi váltás idıszakát éljük. A 
szovjet birodalom helyét a globális nagytıke birodalma 
foglalja el. A globális nagytıke fegyverropogás nélkül 
elfoglalja az országot. Övé a gazdasági és politikai 
hatalom, és a bennszülötteket vér nélkül írtja ki. Ennek 
látható jele, hogy csökken a születéskor várható 
élettartam, csökken a szaporulat és az újszülöttek között 
már 50 %-ra csökkent a magyarok aránya. Romlik az 
egészségügyi ellátás, az oktatás minısége, stb. Ma újra 
érvényes a 20 évvel ezelıtti alaptétel, mégpedig a három 
következı jellemzı egyszerre egy ember esetében nem 
teljesülhet: 1. okos, 2. becsületes, 3. kormánypárti. (Vagy 
nem okos, vagy nem becsületes.) Közösségi testvéreim 
igen jelentıs része azt mondja, nem foglalkozik 
politikával, nem érdekli, nem tájékozódik, a politikusok 
mind hazudnak, gazemberek. Úgy látom, sajnos az ı 
esetükben gyız a birodalmi propaganda, amelyik azt 
mondja: „Ha a mi embereink hazudnak, lopnak, 
gazemberek, el kell hitetnünk a néppel, hogy minden 
politikus egyforma, mindenki gazember. Ha ilyen módon 
kiábrándulnak, az is a mi gyızelmünket segíti elı.” 
2. Miben remélsz? Reményeid napi táplálékának a 
neve?  
A Jóistenben. Hogy a végtelenhez képest egy „rövid idıt” 
említsek, elég jól elboldogult az elmúlt 4 milliárd évben, 
ami eltelt a Föld keletkezése óta. Ezalatt a szervetlen 
anyagból, - a porból – embert és gyönyörő élıvilágot 
teremtett. Ha İ úgy látja helyesnek, hogy a Föld, rajta a 
magyar nép, s azon belül a Bokor fennmaradjon és 
virágozzon, akkor az úgy lesz. Nekem az a dolgom, hogy 
legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint tegyem, amit 
rám bízott. A reményeim forrása, hogy még sosem 
csalódtam a Jóistenben. Igyekszem naponta 
megbeszélni Vele a dolgaimat. A reményeimet az is 
táplálja, hogy vannak kiváló testvérbarátaim és igen sok 
kiváló ember van és volt a Földön. Az ı példájuk, leírt, 
megfilmesített tapasztalatuk is erıt ad. 
3. Tudod –e, hogy merre kell menned, mennünk?  
Szeretném tudni. Itt kellene nagyon a szemtıl szembe 
konzultáció a Teremtıvel. Ennek hiányában inkább azt 
tudom mondani, sejtések, emberi megfontolások és 
minták mentén haladok. Merre kell mennünk? Szerintem 
az emberiség történetének nagy részében – leszámítva 

az utóbbi néhány száz évet – elég jól beváltak a kommuna-
szerő szervezıdések. Horda, törzs, klán, nemzetség... Meg 
kellene próbálnunk ebbe az irányba közeledni, lépésrıl-
lépésre. De nagyon fontos, hogy nem lehet cél a vagyon- és 
életközösség. Nem cél, hanem eszköz lehet a céljaink (Isten 
Országa építése) elérésében. Meggyızıdésem, hogy az 
erıink összeadása minıségi ugrást eredményezne.  
4. Látod-e a Bokor jöv ıjét, mit látsz?  
Egyrészt úgy látom, a valódi jézusi értékekre mindig volt 
kereslet és ma is van. Nem egetverıen nagy, történelmi 
körülményektıl is függıen hullámzó, de mindig van. Sóra, 
kovászra mindig szükség van. Ha Bokor lesz olyan bátor és 
rugalmas, hogy a mai világ sója legyen, akkor van jövıje. A 
bátorság a megcsontosodott beidegzıdéseink 
felülvizsgálatához, új módszerekhez, kézfogásokhoz, a 
meghasonlásaink felszámolásához szükséges. A Bokor talán 
lassan kifele mászik a gödörbıl, de még sok - magunk által is 
épített - akadály van elıttünk. 
5.Van e helye a nemzettudatodnak a kereszténységen 
belül?  
Közösségek táguló körében élek és gyökerezek. 
Házastársam, családom, testvéri közösségeim, ág, Bokor, 
Magyar Katolikus Egyház (és a többi keresztény egyházak), 
magyar nemzet, keresztény világ, emberiség. Kiemelten 
kedves helye van a szívemben a nemzetemnek, de nem 
kizárólag ı tölti be. 
 
LEVELESLÁDA 
 

TISZTELT OLVASÓINK! 
A 2008-as esztendı, a Koinónia XV. évfolyamának utolsó 

számát a tartja kezében a Kedves Olvasó. Szerény 
sajtóorgánumunk jövı év januári számában - a 
megnövekedett igények alapján - egy új, állandó rovatot 
tervezünk életre kelteni. A név talán önmagáért beszél: 
„AJÁNLOTT ÍRÁSOK ”. Itt jelentetnénk meg azoknak az 
írásoknak az elérhetıségeit, amelyek a Szerkesztıség 
véleménye szerint Bokortartalmakat hordoznak, de helyhiány 
miatt nem férnek be a lapunkba. Ez az elérhetıség 
várhatóan többnyire egy-egy Internet-cím lesz, amolyan 
www.stb..., de lehet egy könyv, egy másik folyóirat is.  

Terveink közt szerepel egy Internetes tárhely igénybevétele 
is, ahol elektronikusan is megjelenik az adott szám, és 
természetesen a régiek is archívum formájában elérhetıek, 
letölthetıek lesznek. 

Kívánunk minden Olvasónknak áldott, békés Karácsonyt és 
Isten Országbéli sikereket. 

A Koinónia Szerkesztısége: Almássy Mária, Bulányi 
György, Bisztrai György, Csiky Lajos, Inczédy Péter, Balaton 
Tamás és Faragó Ferenc. 

 
 


