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KEDVES OLVASÓ! 
 

A szerkesztıség Gyurka bácsi szellemi hagyatékának 
tekinti az általa 1994-ben útjára indított Koinóniát. A 
tizenhatodik esztendejében – pontosabban évfolyamában 
– járó folyóirat küldetésnyilatkozatát Csire Feri fogal-
mazta meg még annak idején az elsı számban, emígyen: 
„Úgy látszik, hogy az Érted Vagyok és a Tájék után szük-
ségünk van egy harmadik orgánumra is, a Koinóniára. A 
Tájéknak eddig is voltak mellékletei: Közös dolgaink, Refle-
xiók, melyek már nem fértek bele a meglévı keretbe. De túl 
ezeken az idıszaki írásokon, Istennek hála, a Bokor kedve az 
írásra az év egyéb részeiben sem apad el. Szükségképpen 
így van ez, amíg értjük az evangélium üzenetét: azt, hogy a 
szeretet mindig közösségteremtésre indít. S a közösségte-
remtés rendre irodalmi lecsapódásokat is eredményez. A 
közösség újszövetségi görög neve: koinónia. Innen a 
Bokor ezen új folyóiratának a címe. Amíg közösségben va-
gyunk egymással, gondolatainkat nemegyszer írásban is 
közölni akarjuk testvéreinkkel.  

A Bokor közösségi folyóiratát szeretnénk továbbra is 
nyitottnak hagyni, egyrészt az úgynevezett „bokortartal-
mak” közlése, másrészt a Bokor-tagok, remélhetıen nö-
vekvı, grafomán igényeinek kielégítése irányába.  

Huszonnégy, esetenként harminckettı hasábos terje-
delmi korlátaink mentén minden olyan írást szeretnénk 
leközöl, amelyek jézusi tartalmúak, a Bokorról, a Bokorhoz 
szóllanak. Ha cenzúra nincs is, de szerkesztıi döntés az 
van, a tagok döntı többségő véleménye alapján, természe-
tesen a fentiek figyelembevételével. 

Szeretnénk magunknak azt a szerkesztıi szabadságot is 
megtartani, hogy olyan írások is megjelenhessenek, ame-
lyeknek aktualitása, témaválasztása megkívánja a publici-
tást – ám nem feltétlenül tükrözik a szerkesztıség egyetér-
tését a megfogalmazott tartalmakkal. Az egyszerőség ked-
véért nevezzük most az ilyen írásokat vitaanyagoknak. 

Viszont teljes mértékben szeretnénk elhatárolódni min-
denféle pártpolitikai, aktuálpolitikai megnyilvánulásoktól. 
Ezen a szinten még az úgynevezett vitaanyagoknak sem 
adunk nyilvánosságot. Sajnálatos módon már úgyis meg-
osztott ebben a vonatkozásban is a Bokor, nem kívánunk 
tehát akaratlanul is további lövészárkokat ásni.  

Végezetül a Bokorhimnuszunk szellemében szeretnénk 
élni a kettıs kötelékkel:  

„Megkötöm magamat baráti kötéllel, testvéri közös-
ség tartó erejével. 

Testvér, ha eloldnám kettıs kötelékem, szembesíts 
magammal, légy felelıs értem!” 

(Szerkesztıség) 
 
KORPONAI ERZSÉBET 

MILYENNEK LÁTOM A 
LELKIVEZETÉST? 

 
Emlékeim a múltból. Három teljes értékő lelkivezetım 

volt, és még egy éleslátású gyóntatóm. Bandi bácsi és 
Pius atya (a két Halász) klasszikus lelkivezetık voltak, 
Forsthoffer Máté viszont már nem. Bandi bácsitól renge-
teget tanultam, Pius atyától a legfontosabb mondat így 
hangzott: „Kislányom, mindenkibıl, minden pillanatban, 
minden lehet.” İk még irányítgatni akartak, Máté már 

nem. Az ı véleménye az volt, hogy a lelkivezetés, az tulaj-
donképpen lélekkövetés. Partneri kapcsolatunk volt, imád-
ság volt minden pillanat, amit együtt töltöttünk, soha fel sem 
merült benne, hogy tanácsokat osztogasson, teljesen elfo-
gadott, kölcsönösen gyarapodtunk beszélgetéseink során. 
Legtitkosabb gondolataimat is természetesen mondhattam el 
neki, és ı is simán feltett olyan ıt érdeklı, mondjuk nıi ter-
mészető kérdéseket, amit mástól nem mert megkérdezni. 
Halála elıtti utolsó találkozásunkon azt éreztem, olyan lelki 
mélységekben jár, ahonnan nincs tovább. Pár hét múlva ez 
be is igazolódott. Bár megrázott a halála és még 10 év el-
múltával is fájt a hiánya, amikor a barátaim hozták a baleset 
hírét, nem voltam meglepve. İ volt az elsı, akinél azt érez-
tem, megérett a távozásra. Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy egyre több felkészült, szép átmenetnek lehe-
tek meghívott tanúja. Nagyon örömteli élmény. Kívánom 
mindenkinek, hogy ilyen esemény meghívottja legyen, sem-
mi nem hasonlítható ehhez. Teljesség, ez a legjobb szó rá.   

Az utolsó gyóntatóm esetében pedig már nem is rólam 
volt szó, hanem a gyóntatóról. Kivette-e belılem a neki szóló 
információt, vagy sem, ez nem az én dolgom. Ugyanis min-
den találkozás kölcsönös információátadás. Mindenkiben 
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van üzenet, minden találkozáskor. Bennem neki, benne 
nekem.  De ez már egy másik téma. Viszont neki is volt 
egy nekem szóló információja: „Amitıl nagyon félsz, arra 
kell menned.” - mondta ezt úgy, hogy nem is értette 
mirıl beszélek, (akkor még én se nagyon:)), de telitalálat 
volt a mondata. Jezsuita lévén értette a lelki megkülön-
böztetés témáját. :) Magánvélemény: Loyolai lelkigya-
korlata a legkeményebb és legtökéletesebb pszichiátriai 
munka a mai napig. Ha valaki le tudná hámozni róla a 
régi kegyes szöveget, és át tudná ültetni a pszichiátria 
mai nyelvére, sokkal kevesebb lenne a mentálhigiénés 
„beteg”. Robbantaná az egész orvostudományt. Jung 
ugyan próbálkozott vele, de nem tudta a gyakorlatba 
átvinni az emberi lét mélységének bemutatását, ezzel 
szemben L. Ignác ezt belesőrítette 30 kemény nap gya-
korlatába. Nem véletlenül mondják, hogy ezt egyedül 
nem szabad végigcsinálni, mert simán bele lehet ırülni, 
ha leragad valaki abba a mindannyiunkban ott lévı sö-
tét, gyilkos magányba, ahová ez elvisz. Ezt látjuk ma a 
depresszió különbözı fokozataiban, mert nincsenek már 
olyan emberek sehol, akik értenének a lélek magányá-
nak nyelvéhez. Azért nincsenek, mert ezt könyvbıl nem 
lehet megtanulni, ezt az utat, önmagad mélységeit be 
kell járnod ahhoz, hogy ki tudd vezetni onnan azt, aki 
beleragadt, mégpedig úgy, hogy te már megtetted ezt. 
És akkor hitelesen lehet mesélni magadról, és végre 
látnak olyat, akinek ez sikerült.  Vagyis, nem vezetıre 
van szükség, hanem mintára. Azt szokták mondani, 
hogy azért lesz valakibıl pszichiáter, mert abban re-
ménykedik, hogy a tanulmányai segítségével megoldód-
nak a problémái. Hát sajnos én ezt látom a papoknál is. 
Istent keresve ne fordulj hozzájuk, mert ık is azért men-
tek oda, hogy itt talán megtalálják. Hamar rájönnek, 
hogy nem, aztán jön a pótcselekvés, meg a depresszió. 
Elkeserítı. Vannak itt is, ott is kivételek. Négy pszichiá-
terrel beszélgettem eddig különbözı találkozások kap-
csán, ebbıl három tılem várt választ, a negyedikkel 
pedig egy tanfolyamon találkoztam, mert alternatív meg-
oldásokat keresett arra, amit a szakmai tanulmányaiban 
nem kapott meg. Ezek közül kettı súlyosan depressziós 
volt, az egyik kábítószerezett, a másik ivott. A több száz 
papról akikkel találkoztam, most ne beszéljünk, ez teljes 
rémregény téma. 

No, tehát, hogy is néz ki ma nálam ez a lélekkövetés 
dolog? Én szeretném ezt a kifejezést alkalmazni a to-
vábbiakban is, mert sokkal jobban kifejezi a másik iránti 
tiszteletet, akinek nem kell megmondani, hogy szerintem 
milyenné kellene lennie, hanem ki kell olvasni belıle 
milyen ı és a saját bensı útját segíteni. Tulajdonképpen 
ez a lényeg. 

Olyan elınyökkel bírok ebben a témában, ami sajnos 
semmi mással nem pótolható, de bárkinek megszerez-
hetı. A kézrátétel erejével, és a kb. 10 életre való élet-
tapasztalattal, amit tudatosan és módszeresen feldol-
goztam. Nem érdembıl kaptam, még csak nem is ke-
gyelembıl, hanem egyszerően rájöttem, hogy nekem is 
van. Papíríző bölcsességekre senkinek nincs szüksége. 
Érzékennyé váltunk a hitelességre: tedd, amit mondasz 
és mondd amit gondolsz. Mindegy, hogy ez kinek tetszik 
és kinek nem, mindig add önmagad. Nem kell megfelelni 
senkinek, nem is lehet, az isteni szeretetet csak elfo-
gadni  kell , nem megszolgálni. Mert a szeretet, „csak” 
van , és nem tud mást tenni, mint szeretni. Sem fizikai, 
sem lelki „problémák” területén, sem életesemények 
tudatos megtapasztalásában nem szőkölködöm. Színes 
és gazdag életem volt, van. Így emberek százait vonzom 
be, anélkül, hogy ezt akarnám, vagy tennék érte. Sze-

retetet, feltétel nélküli elfogadást osztok meg másokkal, és 
ık is megosztják velem, ami bennük van. Amikor ismeretle-
nül belépnek az otthonomba, és megkérdezem tılük, miért is 
jöttek, 70%-ban testi problémákat sorolnak fel. Rögtön köz-
löm, hogy én nem errıl szólok (rendszerint ezt már az idı-
pont egyeztetésnél telefonon elmondom), hanem a testi 
tünetek alapján elmesélem, mi van a mélyben, majd megké-
rem, engedje meg, hogy megérintsem. És itt van a lényeg! 
Amikor valaki megengedi, hogy megérintsd a testét, akkor, 
ezzel megérinted az érzelmeit, a tudatát is. (Lelkileg érzé-
keny vagy bizalomsérült emberek ezért nem szeretik, ha 
megérinti ıket valaki.) Megható, alázatra tanító, ahogy oda-
nyújtja a fájó részeit. Elmondom, hogy nem én fogom meg-
gyógyítani, mert a testünk önbetegítı és öngyógyító, de 
tudok segíteni abban, hogy a fájdalmak, gyulladások meg-
szőnjenek, együtt rávesszük a testét erre, majd ezután meg-
beszéljük, mi a test jelzésének jelentése. Abszolút szabadon 
választott, hogy beavat-e a konkrét eseményekbe, vagy 
csak meghallgatja, én hogyan látom a testi tünetek alapján. 
Alig van olyan, aki nem beszél. Érzik az elfogadást, és rend-
szerint ki is mondják, hogy csak úgy van értelme, ha feltárják 
az eseményeket. Szeretettel, idınként kemény szavakat 
használva, nem engedem, hogy külsı dolgokra kenjék (ví-
rus, baktérium, körülmények, mások), amit maguknak okoz-
tak.  Minimálisan egy óra az együtt töltött idı. A végén meg-
kérdezik, mikor jöhetnek legközelebb. Meglepıdnek, és ki-
csit csalódottak, amikor azt mondom, nem kell jönniük, innen 
nekik kell továbbmenni, de bármikor jöhetnek, ha úgy érzik. 
Soha nem léphet ki senki az ajtómon ölelés nélkül és ez 
ellen már senki nem tiltakozik. 

Ma már sok fiatal, csak azért jön, mert szeretné, ha meg-
beszélhetne velem egy aktuális szituációt. İ is tudja a vá-
laszt, azt is tudja elıre, mit fogok mondani, de szüksége van 
a megerısítésre. Ilyenkor tükörként funkcionálok. Van olyan 
eset is, amikor tudom, hogy nem fog beszélni, ekkor elkez-
dem mesélni egy-egy élettapasztalatomat, ami természete-
sen róla szól, és ezt tudja is. Van olyan, aki az elsı, miért 
jöttél kérdésemre azt válaszolja: „nem tudom, a barátaimtól 
hallottam rólad”. Van olyan, aki úgy jön, hogy „elérkezett az 
életem egy olyan pontra, ahonnan ugyanígy már nem mehe-
tek tovább”. Ami viszont érdekes, hogy csak olyanok érkez-
nek, akik valóban változtatni akarnak. És még egy „érdekes-
ség”, a vallásosakkal sajnos nem tudok mit kezdeni, mert 
zártak, isten akaratára kennek mindent, nem akarják felvál-
lalni az életük feletti felelısséget és nem akarnak változtatni, 
sıt gyanakvóan, rémülten néznek az ıszinte kitárulkozásra. 
Igaz, nem is keresnek fel, még akkor sem, ha tudják, hogy 
segíthetnék. Nagyon rögzült az energiájuk, ezért sok beteg-
ségük van. De mindenkinek tiszteletben kell tartani a válasz-
tását, még azon az áron is, hogy nagyon fáj nézni a szenve-
dést. 

Alapszabály, csak azon segítünk, aki kifejezetten kéri. 
Számtalan telefonhívást kapok, hogy valamelyik rokon na-
gyon beteg, tudok-e segíteni. Ekkor elmondom, csak akkor, 
ha ı kifejezetten akarja. Nincs jogunk senkinek a választá-
sába beleszólni, energetikai rendszerébe akarata ellenére 
belenyúlni. Még egy alapszabály, mindig a kérınek kell el-
jönnie hozzám. Ez a minimum, amivel kifejezheti, hogy ko-
moly a szándéka. Soha nem kérek semmit ezekért a szá-
momra örömteli, gazdagító együttlétekért, de ezt elvárom. 
Kivétel, ha haldoklóról van szó, de akkor is kell az ı bele-
egyezése, és egy családtag, aki elvisz és hazaszállít. Ebben 
az esetben ez a minimum. Aki pedig csak kíváncsiságból 
akar jönni, azt már a telefonhívásból tudom, és azonnal visz-
szautasítom. Ez azonban ritka, esetleg ezerbıl egy. 

A gyógyulás azt jelenti, hogy harmóniában vagyok. Ami-
kor apám halála elıtt kórházba került lebénulva, mindennap 
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meglátogattam, holott elıtte 20 évig semmilyen kapcso-
latunk nem volt. Amikor elıször beléptem a kórterembe, 
megláttam egy arcot, amelyik ezt mondta: harmóniában 
vagyok Istennel, önmagammal, a világgal. Tudtam, hogy 
át fog menni. Készen állt rá, mint utóbb megtudtam, 
évekig készült. Megkérdeztem az idıs orvosát, mennyi 
ideje van még. Nagyképően közölte, fel fog épülni. Döb-
benten néztem rá, hát ennyi betegek melletti lét után 
sem látja, azt amit én elsı pillantásra? Meleg nyár volt, 
egyik este zivatar után nagyon lehőlt a levegı. Másnap, 
másfél héttel a kórházba kerülése után már súlyos tüdı-
gyulladása volt, este még megvárt, és én elköszöntem. 
Fogtam a kezét, ahogy ı fogta az enyémet gyerekko-
romban. Este 10-kor elment. A halál is gyógyulás. Sze-
retnék én is ezzel a harmóniával elmenni. És mivel a 
test, lélek, szellem hármasságában élek, egészségesen 
fogom ezt megtenni. A test tükrözi mindazt, amik va-
gyunk.  

Bennünket még arra dresszíroztak, hogy az az ob-
jektív, ami rajtunk kívül van, és az a szubjektív, ami be-
lül. De ha ezt a tézist is fejreállítjuk, akkor azt tapasztal-
juk, hogy kívül mindig az jelenik meg, ami belül van. A 
„világ” a mi tükörképünk. Ha bennem harmónia van, 
körülöttem is az van, és nem kell megváltanom a „vilá-
got”, csak magamat. :)  Akkor oda fognak jönni hozzám, 
és meg fogják kérdezni, hogyan kell ezt csinálni. S csö-
rög a telefon: szeretnék idıpontot kérni... 

 
 
LEVELESLÁDA 

 
NOVÁK GYULA 

TISZTELT MINISZTER ÚR! 
 

A ma reggeli rádiónyilatkozatával kapcsolatban van-
nak kérdéseim: 

1. Ön – mint aki élt megszállt országban – mit tart 
nagyobb aljasságnak: egy ország megszállását vagy a 
partizánok harcát a megszállók ellen? 

2. Talán Ön is elítéli Kádár szocialista segítségnyúj-
tását Csehszlovákia megszállásához. És a magyar kor-
mányzat (a jelenlegi is!) nem ugyanezt teszi most Afga-
nisztánban? Csak egy a különbség: most nem a Szov-
jetunió, hanem Amerika alfelét fényesítjük. 

3. Nem érzi magát felelısnek az eddigi és jövıbeni 
magyar áldozatokért? (Hogy a mi adóforintjainkból ke-
csegtetı ajánlatot tesznek katonáinknak egy távoli or-
szág megszállásában való közremőködésre?)  

4. S aztán mikor e potenciális ágyútöltelék-honfitár-
saink némelyike kiszenved, akkor elıáll Ön az öltönyé-
ben és segítséget ígér, persze még részben sem az Ön 
személyes illetménye terhére. Jó lelkiismerettel tudja ezt 
csinálni? 

 
 

BALOGH LÁSZLÓ 
 
Kovács Magdolna (Duci) életének 74. évében, 2010.- 

augusztus 30-án visszaadta lelkét Teremtıjének. Teme-
tése 2010. szept. 9-én, csütörtökön a Debreceni Közte-
metı II. sz. ravatalozójában volt. Duci (Kovács Teri hú-
ga) a 70-es évek elejétıl lelkes, aktív tagja volt a Bokor-
nak. Debrecenben a Czakó Imre vezette közösség tagja 
volt, majd Imre tragikus halála után gyakorlatilag İ ve-
zette ezt a csoportot. Én egyetemistaként, 21 évesen 

kerültem közéjük, nagyon sokat köszönhetek ennek a kö-
zösségnek. Duci néhány éven keresztül Budapestre is járt 
Gyurka bácsi egyik közösségébe. Késıbb eltávolodott a 
Bokortól. Hirtelen halt meg, úgy hallottam, tüdırákja volt. Kb. 
3 hete még váltottunk pár szót a vasárnapi mise után, egy 
szóval sem említette, hogy beteg. Terit ı látogatta rendsze-
resen a húgával, Ágival együtt. A lelki üdvéért misét mond-
tak a temetés napján reggel 7.-15-kor a debreceni Szent 
László templomban. 

 
 
SCHERMANN RUDOLF 

EGY IGAZ EMBER HALÁLÁRA  
 

A kínzások és a börtön ellenére 92 éven át fiatal maradt. 
Az ismert magyar piarista atyát, a magyar Bokor Mozgalom 
alapítóját és hitvallóját, Dr. Bulányi György professzort június 

6-án hazahívta 
Ura, akit élete 
odaadásáig szol-
gált. Radikális 

Krisztus-
követését, amelyet 
nemcsak prédikált, 
hanem nagyhatá-
sú módon meg is 
élt, nem tudta 
mindenki megér-
teni. Mély hittel 

megajándékozottan csodálatos türelemmel, de világos prófé-
tai megnyilatkozásokkal is viselte el a félreértéseket, de a 
konkrét üldözést is az ateista diktatúra részérıl, valamint a 
kirekesztést püspök- és bíboros testvérei – köztük egy idı-
ben Joseph Ratzinger – részérıl, akik – félrevezettetvén a 
kommunista rezsim ördögi machinációi által – ellenfelei vol-
tak saját egyházában.  

Elıbb halálra ítélték, majd „kegyelembıl” tízévi börtönre, 
de szabadságának visszanyerése után sem gyakorolhatta 
papi hivatását. Egész életét üldöztetés és sokszoros értet-
lenség kísérte, mígnem élete utolsó szakaszában bevonul-
hatott közössége, a piarista rend rendházába. Temetése 
június 26-án volt. Bokor-közössége, hozzátartozói és rendi 
testvérei ezt írták a gyászjelentésre: „Fényesen lobogó fák-
lya volt, ırizzük és adjuk tovább fényét és melegét!” A 
KIRCHE IN szerkesztısége és Rudolf Schermann plébános 
csatlakozik a hazatérése okozta gyászhoz, de örömhöz is, 
és hálát ad azért a kegyelemért, hogy személyesen ismer-
hette Bulányi Györgyöt, az egyház e nagy, hiteles hitvallóját.  
 
FARAGÓ FERENC 

HOL AZ IGAZSÁG? 
 

„...az igazat mondd ne csak a valódit,” 
(József Attila) 

 
A kérdésünk most az, hogy lehet-e egyáltalán valamit 

mondani az igazságról, mint olyanról? Olyanról, ami mindig 
ott motoszkál bennünk, valahogy érezzük és tudjuk is talán a 
tartalmát, de amikor igazából meg kellene ragadnunk, akkor 
mindig kicsúszik a kezeink közül. A szkepszisünk elkesere-
dettségében még azt a kérdést is feltehetjük, hogy van-e 
egyáltalán igazság? És hányszor fel is tesszük a nem meg-
válaszolható kérdésünket egy-egy olyan történés, esemény, 
sorscsapás kapcsán, amely az igazságtalanság érzetét imp-
likálja bennünk. 
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A magyar „igaz” szó etimológiája több megközelítést 

is rejt magában. Elsıként az „ige” szavunk merülhet fel 
eredetként s analógiaként a „logosz” fogalma, másodjá-
ra a sumér eredető ig (tény) + -asz (-es) azaz: tényle-
ges, harmadjára pedig a Czuczor – Fogarasi így közelít: 
az igaz gyöke a maga nemében valami jót jelentı ig, 
(jog, jó). Negyedjére az „iga” szó jöhet még számításba, 
e megközelítésünkhöz még egy utalást tehetünk kelet 
felé: a jóga szó szanszkrit nyelvbıl magyarra fordítva 
igát jelent.  

Az „igazság” fogalmáról úgy tőnik hat aspektusból 
érdemes beszélnünk: természettudományos, jogi, erköl-
csi, teológiai, filozófiai és politikai nézıpontból. 

1. Természettudományos igazság. Ez a fajta igaz-
ságdimenzió tőnik a legstabilabbnak, kis túlzással azt is 
mondhatnánk, hogy itt örökérvényő igazságokat talál-
hatunk, a 2x2=4 igazságtartalma és igazságtartama 
feltehetıen megcáfolhatatlan, a világmindenség minden 
pontján érvényben lévı, örök igazság. (Persze azért itt 
már gondban is lennénk, ha az örök fogalmát is definiál-
nunk kellene, de ez már teológiai, filozófiai területekre 
mutat.) Aki a 2x2=4 igazságát elvitatja, minden valószí-
nőség szerint már túl van a józan ész (common sense) 
határán, vagy álmodik. Mert ugye az álomban minden 
lehetséges, ott tér-idı nem szükséges, dimenzió sem 
alapkelléke az álomnak, vagy akár négy-öt-hat is felve-
hetı belıle. Tehát az álomban lehetséges egy 2x2=5 
állítás...és még ez igaz is lehet. 

No, de térjünk vissza a természettudományokhoz, 
mert álom ide, álom oda, a matematikai (2x2=4) állítás-
nak igazsága tartósnak, áthatónak, megbízhatónak és 
cáfolhatatlannak tőnik. A fizika, kémia, biológia stb. 
igazságok már korántsem olyan megbízhatóak. Ezt le-
gyen elegendı egy példával megvilágítanunk. Annak 
idején Galilei feltárta a mechanika alapvetı törvényeit, 
amelyeknek igazságtartalma szemben állt a kor egyedül 
igaznak tartott arisztotelészi – skolasztikus elméletével. 
A kor mechanikai igazsága azt jelentette, hogy a testek 
esési sebessége arányos a súllyal. Galilei igazsága 
pedig úgy hangzott, hogy a különbözı súlyú testek esési 
sebessége (légüres térben) egyenlı. A természettudo-
mányos igazságok váltogatásainak se szeri, se száma. 
Legutóbb Einstein igaza került a newtoni fölébe, ám az 
einsteini igazság is átadhatja a helyét egy aktuálisabb-
nak. 

2. Jogi igazság. Az igazságnak eme aspektusa tő-
nik a leglabilisabbnak, legmegalapozatlanabbnak. Jogi 
igazság az, amit a jogszabályok elıírnak... kezdető állí-
tás logikai, etikai, filozófiai nonsense - mégis hétköznapi 
életünk legjelentısebb vezérlıelve. Az állampolgár az 
igazságát a törvénykezés elıtt tudja bizonyítani és meg-
védeni, a törvénykezés pedig az illékony igazságát a 
tünékeny, változékony paragrafusaiból veszi. Helytálló 
Hamvas Béla idevágó, a Tao-ból vett gondolata: „Minél 
több a törvény és a jogszabály, annál több a csavargó 
és a csirkefogó.” Tehát a jogi viszonyulás, az igazsággal 
szembeni erıszaktétel, mi több: fajtalankodás. A 
globalizált, a demokrácia álruhájába öltöztetett oligarchi-
kus államhatalmak minden esetben az igazság, a jogál-
lamiság, az esélyegyenlıség frázisaival próbál jóllakatni 
minket. S mi, mint derék jó állampolgárok annak rendje 
és módja szerint meg is eszünk mindent. Öklendezés 
nélkül benyeljük az igazságosság hatalmi diktátumait. 

Jézus nem az igazságért halt meg, hanem az igaz-
ságtalanság áldozata lett. (Mert az igazságért nem is 
lehet meghalni, ez csak a forradalmárok, szabadsághar-
cosok képzeletében létezik.) A jogi kategóriánál ele-

gendı legyen egyetlen gondolattal csupán utalni a politika 
eredendıen korrupt voltára. A szavak (szólamok, frázisok, 
demagógiák, populizmusok, ígérgetések) és a politikai aktus 
közti hiátus pszeudológiává válása bevett gyakorlat lett. 

3. Teológiai igazság . „Sikeres tudatba szerzési törekvés 
következtében ’igaz’ a valóság? E sikeres törekvéstıl füg-
getlenül nem igaz, ami van? Nem igaz az, ami való, ami 
létezı?” Kérdezi Páter Bulányi a Keressétek az Isten Orszá-
gát 71. numerusának a.) pontja, s a választ is megadja hoz-
zá, emígyen: „A sikeres törekvéstıl függetlenül is ’igaz’ a 
való, ’igazság’ a valóság annyiban, hogy a létezık legben-
sıbb tulajdonsága: azonos önmagával. De nem állíthatjuk a 
valóról, a valóságról azt, hogy igaz, hogy „igazság” annyi-
ban, hogy amíg a valóság nem lesz tárgya egy tudatba szer-
zı törekvésnek, addig nincs aki meglássa a valóságot; s míg 
nem látja meg senki, addig nem létezhet senki számára –
nem is lehet ’igaz’. Akkor lesz ’igaz’, amikor tükrözıdik vala-
kinek a tudatában. Tükrözıdik, mégpedig helyesen, azaz a 
valóságnak megfelelıen. A törekvés sikertelensége, azaz a 
valóságnak a helytelen tükrözıdése –nem érték; vagy más 
kifejezéssel: negatív érték. Tehát minden, ami van, alkalmas 
arra, hogy igaz legyen.”  

De mi van akkor, ha ez a bizonyos tükrözıdés – a tükör 
homályossága miatt – nem adequát? Tehát igazságként 
nem a valóságot kapjuk. Vagy ahogy a keleti gondolkodás 
mondja: a világ káprázat. Korántsem lehetünk abban bizto-
sak, hogy az érzékszerveink által küldött ingerek, informáci-
ók a tudati tevékenységek által feldolgozva a valóság hő 
mását adják. (Hangsúlyozandó, hogy semmiképpen nem 
magát a valóságot, hanem annak hő vagy nem hő mását.) 
Vagy ahogyan Nietzsche fogalmaz: „Nincsenek tények, min-
den csak értelmezés.” Kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy 
a tudatunkba (tudatba szerzés) nem maga a valóság, hanem 
annak a képzete kerül. Kénytelenek vagyunk, mert jóval 
egyszerőbb lenne a helyzet, ha azt mondhatnánk, hogy a 
megismerés folyamata során a tudatunkba maga a konkrét 
valóság kerül. De nem az elıttem lévı asztal van a tuda-
tomban, hanem annak csak a képzete – ha nézem, akkor a 
vizuális képzete, ha tapintom, akkor a taktilis képzete, és így 
tovább... 

Az úgynevezett szellemi igazságot nemcsak úgy is-
merünk meg, hogy tapasztalunk, hanem hogy gondolkodunk 
is róla, és a gondolkodásunk után kialakulhat bennünk egy 
„nézet” az adott igazságról. Ezt a kialakult, egyenlıre csak 
vélt igazságtartalmat, nevezhetjük „világ”-nézetnek. De a 
világnézetünkkel – legyen az bármilyen is – nem magát a 
világ igazságát ragadjuk meg, hanem a róla kialakított belsı 
képzetünket. Mert az igazság csak a felismerése által lehet 
igazság számunkra. Ily módon objektív igazság nem is léte-
zik – sıt talán objektivitás sem. Tehát újra belefutottunk a 
keleti gondolkodás maya elméletébe. 

Az igazság kritériumainak kialakítása nemcsak megisme-
rési, tapasztalati, tudatba szerzési folyamat, hanem ítélkezés 
is egyben. Ezt alapjában véve mindannyian tudjuk, gyakorol-
juk, hasznosítjuk. A valóság átfogó megítélésérıl, a valóság 
egészével szembeni állásfoglalásról senki sem mond le. 
Minden ember szükségszerően (emberi mivoltából fakadó-
an) kialakít magának egy „világnézetet”, még akkor is, ha 
elvileg tagadja az átfogó valóságismeret lehetıségét, ami 
persze már maga is egy teoretikus világnézet és tudatosított 
állásfoglalást jelent a valóság egészével szemben. 

Egy átfogó valóságinterpretációs igazságát az ember 
végeredményében az egzisztenciális értékének megta-
pasztalása által ismeri fel. Az igazság megismerése átvilágít-
ja tévedéseinket és leleplezi hazugságainkat. 

4. Erkölcsi igazság. Az igazság fogalmával a tévedés 
és a hazugság fogalma áll szemben. Az erkölcsi igazság 
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vizsgálásakor a hazugság fogalmával kell behatóbban 
foglalkoznunk. A tévedés fogalma most indifferens, mert 
ez már nem az erkölcs, hanem a megismerés és/vagy 
az intellektualizálódás folyamatainak zavara talaján áll. 
A hazugság, mint az igazság kontráriuma a Sátán 
transzcendenciájához tartozik. A Sátán minden szava 
hazugság, de nagyon-nagyon meggyızıen az igazság 
látszatát kelti. A Sátán nem úgy lép a színre, hogy: 
„Most én hazudni fogok!” Sokkal inkább így: „Most én 
aztán megmondom az igazat!” A Sátán szava nem téve-
dés, sıt ı sohasem téved, hanem a hazugsággal meg-
téveszt. Madách Lucifere szellemes, sziporkázó lény, 
annyira hogy az ember leggyakrabban néki ad igazat. 

Erkölcsi értelemben a legnagyobb baj akkor van, ha 
a hazugságot elkezdjük igazságnak tekinteni és aszerint 
élünk. Az ember az erkölcsi fejlıdése (visszafejlıdése) 
során mindig abban a dilemmában volt, hogy mit tekint-
sen igazságnak. Voltak tiszta pillanatok, amikor markán-
san külön állt bennünk az igazság és a hazugság. De 
aztán jött – és mindig is jön – a nagy összekeverı, szét-
dobáló (diabolosz) és elkezdi – és mindmáig nagy haté-
konysággal folytatja – az igazságot hazugságnak, a 
hazugságot igazságnak nevezni. És az ember is ezt 
teszi meg mértéknek, mint ahogy Protagórasz tette: 
„mindennek a mértéke az ember” kijelentésével, azaz 
minden relatív, nincs igazság, hol ennek, hol annak van 
igaza. Ez a pont minden ember erkölcsi apokalipszise. 
Megszőnt az erkölcsi nevelés mind intézményes, mind 
családi szinten. Helyette vannak a hazugságszólamok: 
„Légy sikeres!” „Valósítsd meg önmagadat!” „Fogyassz!” 
„Vegyél meg és egyél meg mindent, mert csak az a ti-
éd!” stb., stb. 

Az erkölcsi igazság fogalmának magasabbrendő-
ségét az adja, hogy az indivídum személyes jóváha-
gyása is kell hozzá. Míg a 2x2=4 igazságtartalma evi-
dens, automatikus, addig a „Ne hazudj!” erkölcsi pa-
rancs az én beleegyezésemet, jóváhagyásomat, azono-
sulásomat várja el – sıt és talán ez a lényegi pont: úgyis 
kell viselkednem, azaz nem szabad hazudnom. Mert 
bőn az, ha hazudunk, de a legnagyobb erkölcsi fertı az, 
ha tudjuk, hogy hazudunk, és mégis hazudunk. Erkölcsi 
értelemben fontosabb az igazság keresése, mint annak 
felfedezése. 

Az igazság kimondásához, vagy tagadásához szük-
ség van az isteni teremtés legnagyobb és legnehezebb 
adományára, az ember teljes szabadságára, hisz’ igazi 
döntés bármelyik irányba, csak a szabadság birtokában 
lehetséges. Felmerülhet itt egy determináló tényezı, 
nevezetesen a lelkiismeret. A lelkiismeret az, ami „meg-
súgja”, hogy erkölcsi értelemben mi az igazság 
(aletheia) és mi a hamisság (pszeudosz). Praktikus ér-
telemben, hogy mit kell tennem, illetve mit nem szabad 
megtennem. Ha létezik valami teljesen személyre sza-
bott tulajdonunk, akkor ez a lelkiismeretünk; hangját 
ugyan elfojthatjuk, elfedhetjük, de az egyre hangosab-
ban, egyre „kibírhatatlanabbul” szólni fog. Remek iro-
dalmi példája lehet ennek Dosztojevszkij Bőn és bőnhı-
dése. 

5. Filozófiai igazság.  Nem a kereszténység igaznak 
tartása jelenti a kereszténység igazságát, hanem annak 
élése. Több igazsága van annak, aki még csak hírbıl 
sem ismeri a kereszténységet, ám aszerint él. 

A korai filozófia gondolkodóit általában az jellemezte, 
hogy az igazságot egyszer s mindenkorra adott tudás-
ként fogta fel és abszolút módon szembe állította a „nem 
igazsággal”, a „nem tudással” illetve a „tévedéssel”. Az 
igazság magva valamilyen ıselvben –vízben, földben, 

levegıben, tőzben lelhetı fel. Vagy valamilyen határtalan 
(aperion) szubsztanciában, vagy a számokban 
(pytagoreusok), vagy a változásban (panta rei), amelyek 
állandónak látása a tévedés (Herakleitosz). Vagy 
Demokritosz atomjaiban, amelyek „örökek és igazak”. Vagy 
a daimonban, amelyben Szókratész felismerni véli az igaz-
ság kinyilatkoztatásait, odáig menıen, hogy „...jobb az igaz-
ságtalanságot elszenvedni, mint elkövetni” Platón és 
Augustinus idealista filozófiáikban az igazságot az ideális 
objektumok örök, idın kívüli, változhatatlan és feltétlen tulaj-
donságaiként értelmezték. Arisztotelész megtervezte az 
igazságot, rendszerbe foglalta, kategóriákba kényszerítette 
és logikai attribútumokkal látta el. A plótinoszi igazságkép - 
mint végsı valóság - túl van, fölötte áll, mind a szellemi, 
mind az érzéki, értelmi léten. Benne semmiféle megosztó-
dottság nem lehet. Tartalmáról az Egy (hen) túláradó bısé-
gébıl (emmanáció) szerezhetünk tudomást. A skolasztika 
vallási alapokra helyezi az igazságot. Az igazság Isten örök 
eszméiben található meg, amelyekkel, amelyekkel értelmünk 
érintkezésben áll s ezért minden igaz ismeret Isten örök 
eszméinek fényében történik (in rationibus aeterni). Az igaz-
ság megismeréséhez Istenre, mint tanítóra van szükségünk. 
Az örök érvényő igazság léte szolgál egyszersmind Isten 
létének bizonyítására is. Az abszolút igazság felett maga-
sabb igazság nem lehet, mert az csak azáltal lenne igaz s 
nem lenne abszolút. Ami felett már más nincs az az Isten. 

A misztikus Jacob Bıhme merıben másként gondol-
kodik, az igazságot – igazságtalanságot, a jót – a rosszat a 
lét ısi adottságainak látja. Istenben együtt van jelen mind-
kettı, hisz’ igazságról, jóról önmagában nincs is értelme 
beszélni, a kettı együtt van jelen. Ezt az egybeesést (igaz-
ság – igazságtalanság) Nicolaus Cusanus coincidentia 
oppositorumnak, az ellentétek egybeesésének, definiálja. Az 
ellentétek Istenben (abszolutum) teljes mértékben „Egy”-ben 
vannak, mi több kölcsönösen áthatják egymást (inqualiren). 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy Cusanus mint filozófus, 
mint egyházi tisztségviselı (bíboros, püspök) egész életében 
azon fáradozott, hogy Krisztus szellemiségében megpróbálja 
kibékíteni a felekezetek igazságában gyökerezı ellentéteket. 

A német klasszikus idealizmus – Emanuel Kanttal az 
élén – az igazságot úgy fogja fel, mint a szubjektum tulaj-
donságát, amely a gondolkodásnak önmagával (apriori for-
máival) való megegyezésben rejlik. Tehát az igazság, mint 
magánvaló dolog (ding an sich) a megismerı számára már 
eleve (apriori), transzcendentális módon adva van. Az igaz-
ságot közvetlenül ismerjük, így az a saját érzetünk, nem 
pedig külsı megismerésbıl származó érzet. 

Kierkegaard életfeladatnak nem az igazság megis-
merését, hanem annak megélését tekintette. Szerinte nincs 
más igazság, mint az, amit az erkölcsi életünkkel valósítunk 
meg. Más szóval: nincs igazság megfelelı erkölcsi magatar-
tás nélkül. Az igazi keresztény Kierkegaard szerint nem az, 
aki ismeri, betéve tudja a keresztény igazságtartalmakat, 
hanem az aki úgy is él. Ebben a „megélésben” Szókratész 
volt az elsı, majd ıt Jézus követte, s azóta nincs igazi meg-
élése az igazságnak, csak múló elméleti rendszerek tömke-
lege. 

Hegel volt a filozófiai gondolkodásban az elsı, aki a tu-
dás fejlıdésének folyamataként fogta fel az igazságot. A 
fejlıdés dialektikájában (tézis – antitézis – szintézis) az 
igazság egyre tökéletesebbé válik. „Igaz az Egész, az 
Egész, pedig csak a fejlıdés által kiteljesedı lényeg (abszo-
lútum).” 

A marxizmus dialektikus materializmusa az igazságot az 
objektív valóság adequát visszatükrözıdésének nevezi. Ez a 
tükrözıdés pedig egy történelmileg meghatározott folyamat. 
A tudományos igazságok a történelmi fejlıdés minden sza-
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kaszában az objektumot csak bizonyos változó határok 
között tükrözik. Ebben az értelemben az igazság nem 
teljes, nem meríti ki az objektum teljes tartalmát, megkö-
zelítı csupán, azaz relatív: viszonylagos. Íme, visszakö-
szön a szofisztikus gondolkodás marxi csomagolásban. 
Avagy a dialektikus materializmus fából vaskarika gyár-
tásának egyik prominens darabja.  

A pragmatista, utilitarista filozófia az igazságot gya-
korlati haszna szerint ismeri el: igaz az, ami hasznos is 
egyben. 

Az igazság filozófiai felfogása talán két elméletben 
összegezhetı. Az egyik a korrespondencia elmélet, 
amely szerint az igazság nem más, mint a kijelentés 
megfelelése a tényeknek. Ennek klasszikusnak számító 
megfogalmazása Aquinói Szent Tamástól származik: 
„Veritas est adequatio rei et intellectus.” (Az igazság a 
dolog és az értelem kölcsönös megfelelése.) A másik a 
koherencia elmélet, amely a kijelentés más, igaz kije-
lentésekkel való összefüggését jelenti.  

A teológiai és a filozófiai igazságfelfogások kapcsán 
meg kell még említeni a kettıs igazság (veritas duplex) 
elvét. Averroes arab gondolkodó elképzelése szerint 
más a tudomány és más a vallás igazsága, a kettı teljes 
mértékben független egymástól. Ha egy ugyanazon 
dologra vonatkozóan a teológia és a filozófia egymásnak 
ellentmondó állításokat tesz, ennek ellenére mindkét 
állítás igaz lehet. 

6. Politikai igazság . A politikai retorika úgy játszik a 
szavakkal, hogy pillanatok alatt ki tudja mutatni az igaz-
ról, hogy hamis – a hamisról, hogy igaz; a jóról, hogy 
rossz – a rosszról, hogy jó; a feketérıl, hogy fehér – a 
fehérrıl, hogy fekete...  

A politikai igazság az igazság teljes megcsúfolása; 
hazardírozás az igazság látszatával. A hazugságszisz-
témák tudományos és törvényes alapokra helyezése, a 
farizeusi magatartásforma modern alkalmazása, a lét-
rontás jelenlegi legmagasabb foka. 

Némi túlzással állítható, hogy politikus ajkát igaz szó 
el sem hagyhatja, mert abban a pillanatban politikusi 
karrierje leáldozik. A politikai hazugságszisztéma azon-
nal szövetségesekre lel a globális nagyhatalom, a média 
megfelelıen korrupt részeivel. A probléma már elég régi 
kelető, Platón a Politeiában már elırevetíti a korrupció-
val átitatott európai rémállam modelljét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTON JÓZSEF 

A SZENTSZÉK ÉS ROMÁNIA 
KONKORDÁTUMA 1927-BEN 

A katolikus egyházat és az államot érintı ügyek kétoldalú 
szerzıdési rendezését konkordátumnak, pactumnak, ma-
gyarul megegyezésnek nevezzük. Az Egyház a konkordá-
tumkötéssel azt akarja elérni, hogy az adott országban az 
Evangélium szabadságát, az egyházi vagyon szabad keze-
lését, az oktatás és iskolafenntartás jogát, intézményeinek 
mőködését biztosítsa a maga számára. Az illetékes államok 
képviselıivel a megegyezést a pápa köti, de nem mint a 
vatikáni állam feje, hanem mint egyházfı. 

A konkordátumkötés „szükségállapotban” jön létre. Általa 
egy feszült helyzet oldódik meg az egyház és az állam kö-
zött. A közös érdekeltségő ügyben, fıleg a felvilágosodás 
utáni századokban az Egyház kerül lépéshátrányba. Ezért a 
Szentszék a tárgyalásokban már eleve megtépázott félként 
indul, mégis egy-egy országhatáron belül próbálja védeni 
azokat a létbizonytalansággal fenyegetett intézményeit, 
amelyek nélkül történelmi tapasztalata szerint híveinek sze-
mélyi és a közösségben kibontakozó vallási életét elképzelni 
nem tudja. Ilyenkor a nagyobb cél érdekében – még ha en-
gedmények árán is – a részegyházban élı tagjainak az 
egyezménnyel biztosítja azt a keretet, amelyben megélhetik 
hitüket és azzal szoros összefüggésben kulturális életüket is. 
Természetesen a megegyezés sohasem tökéletes. A mo-
dern korszak konkordátumaiban valójában egy-egy liberális 
kormány „térfoglaló” akarata, a megállapodásig az egyházi 
teendıkkel szemben végbevitt vagy végbeviendı tette szen-
tesítıdött. Mégis értékelendık, mert a bizonytalan helyzetbe 
sodródott részegyházakon segítettek. 

Az állam és az egyház közötti viszony akkor lenne ideá-
lis, ha nem volna szükség konkordátumra. Ezt nevezhetnık 
az igazi demokráciának, amirıl sajnos csak álmodhatunk az 
áteredendı bőn óta. A Szentszéknek Romániával kötött 
1927-es paktuma a történészek számára immár 60 év távla-
tából is a kritika tárgyát képezi. Egyesek egyoldalúan az 
engedményeket, mások az elért eredményeket emelik ki. 
Mindenképpen kényes témával állunk szemben. Korrekt 
megítélés szempontjából szükségesnek tartom, hogy egy 
rövid eszmefuttatásban az állam–egyház kapcsolatot és 
ezzel együtt a konkordátum-történetet vázoljam. 

Az Egyház a társadalomban létezik, amit tagjai mindig 
tudomásul vettek, beilleszkedtek az állami keretbe, kinyilvá-
nították, hogy lojálisak vele szemben. „A keresztényeket 
sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból 
sem lehet megkülönböztetni a többi embertıl” – olvashatjuk 
egy III. század eleji szerzı levelébıl. Az egyház hívei a kez-
deti években a pogány rómaiak türelmét élvezték, ami azon-
ban a keresztények számbeli növekedésekor megszőnt. A 
császárok adminisztratíven is központosított birodalmat 
óhajtottak létrehozni. Politikájuknak támaszát az államval-
lásban látták. A kereszténység ebben a látszólagos egység-
ben zavaró és szétforgácsoló kovászként jelent meg, ami 
türelmetlenséget, majd egyházüldözést váltott ki. Három 
évszázadon keresztül nehéz körülmények közé kerültek a 
császárkultuszt megtagadó keresztények. Szorongatott 
helyzetükben továbbra is a társadalom tagjai maradtak, de 
politikai befolyás nélkül. Nem véletlen, hogy léthelyzetüket a 
platonikus szemlélető test–lélek hasonlattal jellemzik: „Ami a 
testben a lélek, azok a keresztények a világban... Láthatat-
lan a lélek, melyet a látható test börtönöz be.”  

Nagy Konstantinnal az Egyház életében 180 fokos fordu-
lat állt be. Megkezdıdik a birodalmi egyház kiépülése, az 
állami és egyházi ténykedések összekeverése. Császári 
érdekbıl az állami törvények keresztény jellegőek lesznek. A 
lelkipásztori ténykedéseken túl a püspökök részt kapnak a 
városok politikai irányításában is. A császárok viszont nem 
tudnak határt vonni az Egyházat érintı külsı ügyek és az 
Egyház belügyei között. Kaisareai Eusebius történetíró már 
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a magát 13. apostolnak képzelı Nagy Konstantint is 
„episcopus in externis” (külsı dolgokban püspöknek) 
nevezi. Ez a cezaropapizmus néven ismert gyakorlat 
valóságos rendszerré fejlıdött. A püspökök társadalmi 
tevékenysége a lehetıségeknek megfelelıen kiszélese-
dett, viszont személy szerint a császárok játékszerei 
lettek. Így az alig elnyert szabadság mindjárt az állami 
mindenhatóság szolgaságába győrte az egyházat.  

A cezaropapizmusi eszme a Római Birodalom ketté-
válása után tovább fejlıdött: Keleten fokozottabb léptek-
kel a bizantizmus, Nyugaton lassabban a római jog ér-
vényesülésével a konkordátumkötések fogják jellemezni 
az állam és az Egyház közti viszonyt. A konstantini kor-
szakhoz viszonyítva inkább az Egyház kárára történt 
változás. Megfigyelhetjük azt is, hogy a Bizánc missziós- 
és kultúrkisugárzását befogadó keleti és balkáni orszá-
gok egészen magukévá teszik az állam–egyház szoros 
kapcsolatot, államvallássá minısítve az ortodoxiát. Év-
századok múlva létrejött nemzeti autokefál egyházak 
elıjogokat élvezve ugyan, de államot kiszolgáló aláren-
delt szerephez jutnak. Zsolnay Imre még azt a merész-
nek mondható állítást is hosszasan bizonyítja, hogy az 
oroszok bizánci szellemi fogantatásában van a cáriz-
mus, a forradalom és bolsevizmus csírája.  

A Birodalom nyugati felét összeroppantó nagy nép-
vándorlás nemcsak összeomlást hozott, hanem a mai 
Nyugat-Európa létrejöttét is. Az egyházban a germán 
népek krisztianizálódásával bármennyire is elıretört az 
elgermanizálódás s ezzel együtt a nemzeti egyházjelleg 
(pl. a frank egyházban), mégis a római jog inkább érvé-
nyesült. Nyugaton is létrejött a vándornépek felülrıl irá-
nyított gyors megtérésével az államegyháziság, az állam 
és egyház egybefonódása. A társadalomban szolgálatot 
teljesítı püspököket az uralkodók adományaikkal hal-
mozták el, ami jogos függı viszonyt eredményezett. 
Ezzel szemben az ezredfordulón a gregoriánus reform-
mal elkezdıdött invesztitura-harc az egyházat és az 
egyházi vezetı embereket igyekezett kiszabadítani a 
világi hatalom gyámsága alól. A küzdelemben az egyház 
kiépítette azt a jogrendszerét, aminek látványos ered-
ménye a császárság és pápaság ütközésében megol-
dást hozó elsı konkordátum. 1122. szeptember 23-án 
Wormsban kötötte meg II. Kalixtus pápa és V. Henrik 
császár. A konkordátumkötés virágkorának a XIX. 
századot tekinthetjük. A liberalizmus szellemében szüle-
tett új nemzeti államok az egyház és állam teljes 
szétválasztására törekedtek. A szétválasztásban a felvi-
lágosult polgári vezetık minden erejükkel megpróbálták 
csökkenteni az egyház szabadságát és tevékenységi 
területét, azonban a teljes szétválasztás nem történhe-
tett meg mindenütt. Az Egyház a lehetıségek szerint 
konkordátumokkal próbálta kivédeni a nagy támadást 
(pl. Latin-Amerikában). Ezeknek egy része gyarmatosí-
tott terület volt, spanyol és portugál patronátusi rends-
zerrel kiépítve. A szentszéki diplomáciának nagyon oda 
kellett figyelnie. Latin-Amerikában és Távol-Keleten túl 
kellett lépnie a patronátusi joggal rendelkezı spanyol és 
portugál kormányok nemzeti érdekein. Már nem Spa-
nyolországgal és Portugáliával, hanem az új, polgárilag 
független államok kormányaival kötött egyezséget. Így a 
Szentszék is elismerte a konkordátumkötéssel az új 
állam önállóságát, s emelte nemzetközi tekintélyét, ami 
nem volt közömbös a vallásilag nem egészen pozitívan 
liberális kormányzat szemében. Tehát a konkordátumkö-
tést egy-egy új nemzeti állam szemszögébıl presz-
tízskérdésnek is tekinthetjük. 

Nagyon szövevényes, nehezen áttekinthetı, szinte ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal egy évtizedet felölelı 
tárgyalások szüleménye a Szentszéknek Romániával kötött 
konkordátuma. A Vatikán és a román kormány között már 
1919-ben létrejött a diplomáciai kapcsolat. (Bukarest elsı 
apostoli nunciusa Francesco Marmaggi érsek lett.) Mind a 
Szentszéknek, mind a román államnak érdekévé vált a kato-
likus egyház helyzetének rendezése, mivel a trianoni béké-
vel nagyszámú latin és görög szertartású katolikus hívı ke-
rült román impérium alá. A tárgyalások fı kezdeményezıi a 
görög katolikusok voltak; nem véletlenül, hiszen megszerve-
zésüktıl egyfajta versenyhelyzetbe kerültek az ortodoxiával, 
amely magát a kizárólagos román nemzeti egyháznak tekin-
tette. Ennek az lett a következménye, hogy a görög katolikus 
hierarchia önigazolásból is messzemenı szerepet vállalt a 
román nemzeti mozgalmakban. 1918 után még inkább kel-
lett bizonyítania „nemzeti” jellegét, hiszen ekkor hivatalosan 
is az ortodox lett az államvallás. A görög katolikus püspökök 
a magyar püspököknek 1941-ben küldött Kiegészítı hozzá-
szólásukban bevallják, hogy „A közelmúltban sok kellemet-
lenségnek voltunk kitéve azért, mert katolikusok voltunk”. 
Radu Dumitru nagyváradi görög katolikus püspök szorgal-
mazására már 1920-ban megindultak az egyezkedések a 
konkordátum megkötése érdekében. 

A román kormány túlzó követeléseket tartalmazó konkor-
dátum-tervezetét Vasile Lucaciu görög katolikus pap és köz-
életi személyiség 1920 elején nyújtotta át a rendkívüli ügye-
ket intézı Kongregációnak. Ebben és a következıben a 
legsúlyosabb kormányigény a két erdélyi római katolikus 
püspökség (a nagyváradi és szatmári) teljes felszámolása 
volt. A nagyváradi egyházmegyét a csanádiból alakítandó 
temesváriba, a szatmárit pedig az erdélyibe akarták beol-
vasztani, s e megmaradt kettıt a bukaresti érseknek aláren-
delni. Emellett kívánták a román király fıkegyúri s ezzel 
püspök-kinevezési jogának elismerését is. Az egyházme-
gyéket egymásba olvasztó kormány-tervezet a magyar kül-
ügyminisztériumon keresztül az erdélyi püspökök tudomásá-
ra jutott. Róma felé valóságos versenyfutássá alakult a gö-
rög katolikus püspökök és a római katolikus püspökök küz-
delme. Mivel ısi, 900 éves egyházszervezet felbontásáról 
volt szó, Csernoch János esztergomi bíboros-hercegprímás 
is megtette észrevételeit és a kisebbségi helyzetbe került 
római katolikusok kívánalmainak megfelelıen a tárgyalások-
nak minél továbbra halasztását óhajtotta. Glattfelder Gyula 
csanádi püspök memorandumot írt, Majláth Gusztáv Károly 
személyesen utazott Rómába, hogy a reális helyzetet feltár-
ja. A latin rítusú fıpásztoraink aggodalmaival szemben a 
görög katolikus püspökök abban reménykedtek, hogy a kon-
kordátummal a görögkeleti hívekben kedvezı hangulatot 
keltenek a katolikus egyház kebelébe való visszatérés (az 
unió) érdekében. Ezt a reménységet sikerült Rómában is 
felkelteniök és a pápai diplomácia körében elhitetniök. A 
Szentszék részérıl ebben a reménységben íródtak az elsı 
konkordátum-tervezetek. 

A román kormány által elıterjesztett elsı konkordátum-
tervezetet hamarosan követte Vasile Lucaciu Rómában foly-
tatott tárgyalásai után a második. Ebben az volt új, hogy az 
erdélyi és csanádi püspökök nem a bukaresti érseknek, ha-
nem egyenesen a pápának lettek volna alárendelve. A latin 
püspökök 1921. febr.10-i püspökkari értekezletükön tárgyal-
ták meg az újabb változatot. Különösen Széchenyi Miklós 
nagyváradi püspök fájlalta, hogy a Szentszék a görög klérus 
javára elızékenyebben viselkedett, a latin szertartású ma-
gyar katolikusok érdekeinek rovására. Kifakadását a keserő-
ség szülte: „...a készült konkordátum-tervezet elkeseríti a 
magyar lelket. Eltörlik Szent László egyházát és a szatmári 
püspökséget is, s a mindenkori magyar püspököket úgy 
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állítják oda, mint Románia ellenségeit. Futnak az unió 
illúziója után Rómába. Itt az ideje, hogy a magyar püs-
pöki kar többé nem a hódolat letompított hangján, ha-
nem nyílt és sértett önérzettel beszéljen a Szentszékkel 
s figyelmeztesse eddigi politikája veszélyeire. A püspöki 
karnak körömszakadtáig védenie kell a magyar katolikus 
egyház történeti jogait és hierarchikus berendezését. 
Semmiféle egyházmegyei új berendezésbe ne menjünk 
bele. Tartsuk fenn minden egyes egyházmegyénket, 
bármily kicsiny is lesz, avval a szívóssággal, amint a 
török idıben történt.” Szavának hatására a püspöki kar 
határozottabb lett, észrevételeit és aggodalmait nyíltan 
megfogalmazva terjesztette fel Rómába, s bizonyára 
ennek tudható be, hogy a Szentszék ellenállt a váradi és 
szatmári egyházmegyék megszüntetésére vonatkozó 
kormány-kívánalomnak. 

1922-ben uralomra került a Brătianu liberalis kor-
mány. Banu Constantin vallásügyi miniszter Rómába 
ment a tárgyalások folytatására, amelyek újból elakad-
tak. Áthidalhatatlan volt az eltérés a román kormány és 
a Szentszék álláspontja között a püspöki székek betöl-
tése, a szatmári és nagyváradi püspökségek, a katolikus 
iskolák, valamint az ún. Patrimonium Sacrum (egyházi 
közpénztár) kérdésében. A Patrimonium Sacrum ekkor 
javasolt formája a latin és a görög szertartású egyház 
minden számottevı ingó és ingatlan vagyonának egy-
beolvasztását jelentette volna (tehát az erdélyi katoli-
kusság fellegvárának, a Státusnak a vagyonát is, – így 
nagyobbrészt római katolikus vagyon tette volna ki a 
Patrimonium Sacrumot) a latin–görög püspökök taná-
csának vezetése alatt. Ehhez a latin püspökök, mivel 
számbelileg hátrányba kerültek volna a nagyobbrészt 
latin egyház vagyonának igazgatásában, nem járulhat-
tak hozzá. A szóvivı és a magyar püspököket összefogó 
püspök Glattfelder Gyula volt, aki megjegyzéseit írásban 
küldte meg a Brătianu-kormány tervezetére Francesco 
Marmaggi bukaresti nunciusnak. Sajnos, Glattfelder 
püspöknek ezután ki kellett kapcsolódnia a további tár-
gyalásokból: 1923-ban kénytelen volt elhagyni az orszá-
got, mert a román kormány nem volt hajlandó tőrni je-
lenlétét Temesvárt, s egyházmegyéje magyarországi 
részébe távozott. Ekkor a tárgyalások teljes holtpontra 
jutottak. A Szentszék megüzente a román kormánynak, 
hogy amennyiben valóban szándékozna konkordátumot 
kötni, ı a maga részérıl az egész addigi munkát sem-
misnek tekinti és azt teljesen elölrıl kell kezdeni. 

Angelo Dolci, az új bukaresti nuncius 1924-ben elké-
szített egy újabb, nem éppen szerencsés tervezetet, 
amelynek  értelmében az összes latin szertartású püs-
pökséget a bukaresti érsekség alá rendelte; mint meg-
másíthatatlan tényeket vette tudomásul a földreform 
következtében történt kisajátításokat; jelentékeny befo-
lyást biztosított az államnak az említett Patrimonium 
Sacrum révén az egyházi vagyon kezelésében, de ga-
rantálta volna az egyházi iskolák továbbmőködését. Sok 
engedményt kínált fel az iskolák védelmében. Majláth 
püspök a maga jóhiszemőségében ekkor vélekedett 
annyira pesszimista módon, hogy jobb egy konkordátum 
nélküli status quo egy olyan konkordátumnál, amely 
rosszabb helyzetet teremt. 

Az újból megindult tárgyalások Bukarestben hamar 
elakadtak, s ebben az ortodox egyház hozzáállása is 
közrejátszott. Romániában az ortodoxok tekintették ma-
gukat a románság igazi képviselıinek, az unióban nem-
zeti szerencsétlenséget, a görög szertartású katoliku-
sokban kisebb értékő románokat, a latin szertartásúak-
ban egyenesen ellenséget láttak, s így ellenezték a kon-

kordátum megkötését, mely a katolikusok jogi helyzetét volt 
hivatva megszilárdítani. Püspökeik ezért győléseket tartattak 
ellene. Ezek egy részét a kormány támogatásával szervez-
ték, hogy Róma felé igazolhassák, mily nagy nehézségeik 
vannak miatta a lakosság körében. A bukaresti Egyházi Tár-
sulat (Ajutorul) és a Teológiai Hallgatók Egyesülete már 
1921-ben konkordátum-ellenes győléseket rendezett a fıvá-
rosban és az egyetemi központokban, s a vallásügyi minisz-
ter elé terjesztett egyik (1921. febr. 7.) határozatukban ez áll: 
„A Vatikán által a román kormánynak küldött konkordátum-
javaslat jogos méltatlankodást váltott ki a papi rendbıl és az 
ortodox egyház híveibıl a román ortodox egyházat és az 
államot sértı kéréseivel... A Vatikánnal konkordátumot kötni 
se nem idıszerő, se nem lehetséges.” Az Ajutorul gon-
doskodott arról, hogy idınként a népgyőlések szónoklatai-
ban vagy a lapokban és számtalan röpiratban a nép hiszé-
kenységének kihasználására olyan cikkek lássanak napvilá-
got és olyan beszédek hangozzanak el, melyek izgatólag 
hatnak a népre s amelyek a paktum-tárgyalásokban is 
ütıkártyát képezzenek. Így joggal hivatkozhattak a görög 
szertartású katolikusok az ortodoxiával szembeni nehéz 
helyzetükre, s hangoztathatták, hogy a katolicizmus jövıje 
Romániában attól függ, sikerül-e nekik kellıképpen a nem-
zeti érdeket képviselni és elımozdítani. A görög katolikusok 
azonban állandóan, de hiába bizonyították, hogy ık is jó 
románok, mert az ortodox lapok (fıleg a nagyszebeniek 
Telegraful Român címő lapja) rácáfoltak erre. A parlamenti 
viták is végsıkig ajzották a kedélyeket, a legélesebb kifeje-
zésekkel illették a katolikus vallást, rosszabbnak minısítve a 
kommunizmusnál. Iuliu Hossu püspököt, 1918. december 1-
nek egyik fıszereplıjét, aki a határozatokban kimondott 
csatolási okiratot Bukarestbe vitte, a szónokok Magyarors-
zágra utasították, és a Julianus-naptárt helyettesítı ún. Ger-
gely-naptár bevezetését Órománia területén Rómához való 
közeledésnek minısítették. E manıverezéseket politikai 
kortesfogásoknak is tekinthetjük, ugyanakkor a tárgyalások 
alkalmával bármelyik percre idızített jó érvnek is. 

A valós helyzetet pontosabb megfogalmazások és követ-
keztetések nélkül is érezzük. A túlnyomó részében ortodox 
állam a katolikusok (magyar, román, örmény, rutén, lengyel, 
német, horvát stb.) szabadsága és védelme ellenében a 
nyelvi és faji kisebbségben lévı magyar latin szertartású 
katolikusok terhére igyekezett a Szentszéktıl a konkordá-
tumban engedményeket elérni. Az állam törekvéseivel 
szemben a Szentszéknek viszont garanciákat kellett keres-
nie a katolikusok védelmére, s ha engedményeket tett val-
lásgyakorlatuk biztosítása érdekében, ezt azért tette, mert 
nem akarta híveit nemzetközi biztosítékok nélkül a minden-
kori román kormány kényére-kedvére bízni. A keresztényi 
szereteten túl, politikai szempontból ezekkel a körülmények-
kel magyarázható például a kolozsvári minorita templom 
átadása 1924 nyarán a görög katolikusok részére. E tem-
plomot ekkor vasár- és ünnepnapokon a görög katolikusok 
használták, a rendházzal együtt meg is akarták venni. A 
konkordátum-tárgyalások sikere érdekében a nuncius közve-
títésével a minorita rend elöljárója tagjait áthelyezte a ma-
rosvásárhelyi rendházba s a kolozsvári rendházat templo-
mával együtt a pápa rendelkezésére bocsátotta, aki viszont 
tulajdonjogának fenntartása mellett örök használatra a görög 
katolikusoknak engedte át. Az eseményt – a szabadelvő 
sajtónk vészharangozására – az erdélyi katolikusok és más 
keresztény testvéreink fájdalmasan és elkeseredetten fogad-
ták. 

A holtpontról elmozdított tárgyalásokkal volt összefüg-
gésben a kolozsvári Kálvária-dombi templom átadása is a 
görög katolikus egyház használatába. A Státus 1898-ban 
építette az ısi templom romjain azzal a szándékkal, hogy ott 



2010. október                                                                         KOINÓNIA                                                                                            1729 
plébánia is létesül, ez azonban elmaradt. 1922-ben 
átadták a ferenceseknek, akik nehézségeik miatt az 
adományt nem tudták elfogadni. Ilyen elızmények után 
kérik a görög katolikusok. 1924-ben 25 évi használatra 
engedte át nekik a római katolikus egyház. 

A konkordátum-tárgyalásoknak személyi áldozatai is 
voltak. Glattfelder Gyula temesvári püspök után hason-
lóképpen igazságos érzelmének esett áldozatul a svájci 
német származású Netzhammer Raimund Albin bukare-
sti érsek is. Rómából jött felszólításra 1924. július 3-án 
kénytelen lemondását aláírni. Lemondatása elsısorban 
azzal a kormányi óhajjal függött össze, hogy Románia 
összes latin püspökségeit a bukaresti érsekség alá ren-
deljék és a Székelyföld egy részét a bukaresti egyház-
megyéhez csatolják. Netzhammer a kormány terveinek 
bizonyos fokig útjában állott s ezért kellett távoznia. Utó-
da a cseh származású, de Bukarestben született Alex-
andru Cisar lett (elıbb iaºi-i püspök).  

A tárgyalások megszakítása után Majláth püspök le-
velet írt XI. Pius pápának és Gasparri Pietro államtitkár-
nak. Levelében kifejtette, hogy bár nem szívesen, de 
mégis belenyugodnék az erdélyi egyházmegyéknek a 
bukaresti érsekség alá rendelésébe, ám csakis azzal a 
feltétellel, ha ez áldozat árán mind a négyet (erdélyi, 
csanádi, váradi, szatmári) fenn lehet tartani. Semmi 
esetre sem járulhat azonban hozzá ahhoz a tervhez, 
hogy saját egyházmegyéje egy részét a bukaresti egy-
házmegyéhez csatolják át. Mivel pedig Gyulafehérvárt 
görög katolikus püspökség felállítását is tervezik, ra-
gaszkodik egyházmegyéjének „erdélyi püspökség” hiva-
talos címe megtartásához. 

Majláth levele után a tárgyalások tovább szüneteltek, 
megbeszélések azonban állandóan folytak. E célból 
Bukarestben idızött Románia szentszéki követe, Pen-
nescu Dimitrie, s élénk kapcsolatot tartott fenn Dolci 
nunciussal. Ekkor a két fı nehézség a szatmári és vára-
di püspökségek egyesítése, valamint a Patrimonium 
Sacrum ügye, ami a latin egyházat hátrányos helyzetbe 
hozta volna a jóval kevesebb vagyonú görög szertartású 
egyházzal szemben. Román részrıl a tárgyalások 
elırehaladásában akadálynak számított Majláth püspök 
tekintélye is. Ezért megindították a vádaskodásokat Maj-
láth személye ellen, azzal a szándékkal, hogy helyzetét 
megingassák. A vádaskodások nem érték el céljukat, de 
bizonyos bizalmatlanságot keltettek vele szemben. 
Rómában járva nem engedtek betekintést a konkordá-
tum-tervezetbe s csak annyit mondtak neki, hogy a ro-
mán kormány kérésére a két latin püspökség (Szatmár 
és Várad) egyesítésében némi engedményeket kell ten-
niük. A Vatikánban azt is felrótták neki, hogy a többi 
erdélyi magyar egyház fıpapjaival közösen vallási ki-
sebbségek érdekében feliratot intéztek a Népszövetség-
hez. 

1926 januárjában Pennescu követ bukaresti utasítá-
sok alapján megindította a tárgyalásokat. A reményt 
keltı indulás a kormány akadékoskodásai miatt hamar 
megszakadt, mivel Bukarestben megerısödött az anti-
konkordisták tábora és a szabadkımővesek befolyása. 
Több mint egy esztendınek kellett elmúlnia, amíg az 
Averescu-kormány kultuszminisztere, Vasile Goldiº – az 
ortodoxok heves tiltakozásai ellenére – kezébe vette a 
dolgot. İ 1927. április végén Rómába utazott, s megál-
lapodott a Szentszékkel a konkordátum szövegében. A 
Patrimonium  Sacrum e tervezetben egészen mást je-
lent, mint az elızıekben. Most az összes, mindkét szer-
tartású romániai püspökök közös kezelésében csak az 
agrártörvény értelmében kisajátított birtokokért adott 

értékpapírokból áll, s az egyes egyházjogi személyek egyéb 
tulajdona saját kezelésükben marad. A tervezetben az állt, 
hogy a szerzetesi iskolák is a püspökök fennhatósága alá 
kerülnek, s ennek értelmében szabadon állapíthatják meg a 
tanítás nyelvét. Ez nagyszerő megoldás lett volna, mert a 
román kormány az iskolatörvények értelmében a szerzetesi 
iskolákat nem tekintette felekezeti iskoláknak, s ennek kö-
vetkeztében a tanítási nyelvüknek románnak kellett volna 
lennie. A konkordátum szövegébe bekerült sikeres változás 
sajnos nem bizonyult idıtállónak: a ratifikáláskor megtörtént 
a visszarendezıdés. 

Goldiº miniszternek a konkordátum-tervezet elfogadásá-
hoz sikerült kormánya hozzájárulását is megnyernie. Május 
10-én teljesen csendben, minden ünnepélyesség nélkül írta 
alá XI. Pius pápa nevében Gasparri Pietro bíboros és Ferdi-
nánd király nevében Vasile Goldiº miniszter. Az ortodoxok 
támadásának leszerelése érdekében egyelıre titokban akar-
ták tartani, sajtóközleményt sem adtak ki róla. A görögkeleti 
egyház részérıl tovább tartottak a támadások a konkordá-
tum ellen, s mivel személy szerint Goldiºt is támadták, ezért 
1928. márc. 1-én védekezı röpiratban közzétette a konkor-
dátum szövegét, s igyekezett megnyugtatni az ortodoxokat, 
hogy mindent megtett a román érdekek  megvédésére.  

Reálisan tekintve, adott viszonyok között, a magyar nyel-
vő latin egyház szempontjából jobb konkordátumot nem 
lehetett várni. Zöld szemüvegen keresztül szemlélve értékeit 
is észrevehetjük. Emellett nem elhanyagolható érv az sem, 
hogy az elért eredményekkel a román kormány sem volt 
megelégedve. Becikkelyezését – a Szentszék többszöri 
sürgetı fellépésére – sem valósította meg. Az ortodoxok a 
román nemzet és kultúra számára egyenesen végzetesnek 
ítélték meg. Nemcsak akkor, hanem ma is, 50 év távlatában 
jogtalan privilégiumnak minısítik egyházuk kárára. Nekünk, 
akik a konkordátumot a hívekben bizalmatlanságot keltı 
magyar sajtó megvilágításában – túlzásaiban – ismerjük, 
nem szabad felednünk, hogy az egyezmény megkötésénél a 
Szentszéknek védenie kellett nemcsak a magyar, hanem a 
román római, román görög és más nemzetiségő katolikuso-
kat is, s így benne nem lehetett kiélezni egyiknek sem az 
elınyeit. „Görög katolikus szempontból annyiban is lehet 
jelentısége – olvashatjuk A Hirnökben –, hogy akik eddig 
vallási sérelmeikkel nem mehettek semmiféle külsı tekinté-
lyhez orvoslásért, azoknak szabad útjuk lenne Rómába. 
Amit a görög katolikusok megtehetnek a konkordátum szel-
lemében, ahhoz ugyanaz a konkordátum a többi vallású 
kisebbségeknek is jogot biztosít.” 

Mindenképpen sikernek könyvelhetjük el, hogy biztosítot-
ta a püspökök  szabad érintkezését a hívekkel és a Szents-
zékkel. Elismerte a katolikus egyház jogi személyiségét, 
viszont vagyonjogi alapját csak szervezeteinek és intézmé-
nyeinek vette tudomásul (püspökségek, érsekségek, 
plébániák, káptalanok, prépostságok, apátságok, kolostorok, 
esperességek, többi kánonjogilag elismert szervezetek). 
Elismerte a katolikus kisebbségi iskolák nyilvánossági jogát, 
a törvényes elıírások szerint. A szerzetesi iskolák a megyés 
fıpásztor felügyelete alá kerülnek és meghatározhatják a 
tanítás nyelvét. Az egyháznak joga van, hogy mindenfajta 
állami iskolában diákjait hitoktatásban részesítse, éspedig 
anyanyelvükön. Lelkigondozásban részesítheti a katonákat, 
a kórházi betegeket, árvaházban, büntetıintézetekben, bör-
tönökben levıket. Az iskolákra vonatkozó megállapításban 
Nicolae Titulescu külügyminiszter 1928. július 28-án arra 
kérte Dolci nunciust, eszközölje ki a Szentszéknél, hogy a 
konkordátumban szereplı formulát („a szerzetesrendek isko-
lái az illetékes püspök fennhatósága alá helyeztetnek, tehát 
élvezik az elıadási nyelv megállapítási jogát”), úgy kell 
értelmezni, hogy „kivéve azon iskolákat, amelyekben jelen 
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pillanatban román az elıadási nyelv”. Ezt azért kérte a 
kormány, mert a konkordátum hatálytalanította az 1925. 
évi magánoktatási törvény 37. §-át, amely a szerzetesi 
iskolák nyelvéül a románt tette. A másik sajátos kérés a 
IX. szakasz módosítására vonatkozott. Annak kijelenté-
sét kívánták, hogy a konkordátumban felsoroltakon kívül 
nem fog más katolikus szervezet jogi személyiséget 
élvezni, amit a bukaresti nunciatura 1928. október 22-én 
kelt iratában tudomásul vett. E megszorítással az erdélyi 
Katolikus Státust akarta a kormány a jogi személyiségek 
sorából kiiktatni. A Szentszéktıl kicsikart két újabb meg-
szorítást a ratifikálással hozták összefüggésbe. Rómá-
ban úgy ítélték meg a helyzetet, hogy ha hamarosan 
nem ratifikálják a konkordátumot, akkor az erdélyi ki-
sebbségi tanintézetek és iskolák nagyobb része ve-
szélybe fog kerülni, s ezért teljesítették a kormány kí-
vánságát.  

A ratifikálásra 1929. május 29-én eléggé váratlanul 
került sor. A mozgalmasnak ígérkezı és mégis gyorsan 
célra törı parlamenti nap meghozta az eredményt. Tör-
vényjavaslatra Iuliu Hossu szamosújvári görög katolikus 
püspököt ajánlották. Az ortodox püspökök tiltakozásuk 
jeléül már a tárgyalások elıtt elhagyták a termet. Szená-
toraink és képviselıink is ellene szavaztak. Gyárfás 
Elemér szenátusi, Jósika János kamarai beszédeikben 
foglalták össze a közös aggályaikat és az elıre látható 
hátrányokat. Habár egyházi szempontból másodrendő 
kérdésnek tekinthetjük a sérelmes pontok felhánytorga-
tását, történelmi szempontokat is figyelembe véve mégis 
tanulságos felsorakoztatnunk azon megjegyzésünk mel-
lett, hogy az egyezség nem azért jött létre, hogy a Vati-
kán ezekrıl a jogainkról lemondjon, hanem a jogok biz-
tosításáért. 

1. A konkordátum leggyengébb oldala a Patrimonium 
Sacrum. A püspöki kar igazgatása alatt az állami érték-
papírokból létesített egyházi vagyonról van szó, melybıl 
az egyházi intézményeket ellátnák és a személyeket 
fizetnék. Az egyezmény XV., valamint a kultusztörvény 
38. artikulusa viszont megszünteti mind az állami, mind 
a magán kegyuraságot. E javak jogi rendezése a kul-
tusztörvény értelmében nem fedi a konkordátum XV. 
szakaszát. A kultusztörvény szerint ugyanis ha a kegyúri 
javak a patrónusé voltak, visszamennek a patrónus tu-
lajdonába, s ha e javaknak a kegyura az állam volt, az 
állam szabadon rendelkezhetik e javak fölött. A Státus 
1929. június 14-i ülésén vezetıink jól látták, hogy a kul-
tusztörvénynek e tág értelmő szövege rosszindulattal 
kihasználható a státusi javak ellen. Sajnos, a félelem 
nem volt alaptalan. Ezt csak elısegítette a ratifikálást 
megelızı kívánságoknál a Státusra vonatkozó beszú-
rás. 

2. Sérelmesnek tekinthetjük azt, hogy a konkordátum 
nem védte meg püspökeink szenátusi tagságát. Az 
1923. évi Alkotmány jog szerinti szenátoroknak az orto-
dox és görög katolikus püspököket ismerte el, más be-
vett felekezeteknek csak egy-egy képviselıjét, tehát a 
konkordátum nélkül sem volnának magyar püspökeink a 
szenátusnak hivatalból tagjai. „A konkordátum csak azt 
tartalmazza, hogy a római katolikus egyháznak ezen 
képviselıje, a római Szentszék kívánsága szerint, a 
mindenkori bukaresti Érsek lesz”, válaszolja Vasile 
Goldiş a szenátorságát elveszítı Majláth Gusztáv Károly 
püspöknek.  

3. A konkordátum a latin szertartású egyházmegyé-
ket egy egyháztartományba egyesítette Bukarest érseki 
székhellyel. Fájó, hogy akkor a 375 000 hívıt számláló 
ısi erdélyi püspökség helyett a csak 70 000 hívıjő, 

1883-ban alapított bukaresti címzetes érsekséget emelte 
metropoliává a konkordátum. Utóbb az új beosztás és az 
egyházmegyék határainak rendezésekor a Szentszék 1932. 
március 22-i Decretuma az erdélyi püspökség nevét „gyula-
fehérvári”-ra, a csanádiét „temesvári”-ra változtatta. A latin 
hierarchia ilyenfajtájú rendezése (beleértve a nagyvárad–
szatmári egyházmegyék egyesítését is) a katolikus egyház 
joggyakorlata (CIC. 274.c.) szerint a gyakorlatban csak 
presztízskérdésnek minısül. Az érseki joghatóság a 
szuffraganeus püspökökkel szemben akkor is és ma is ele-
nyészı. (Érseki területen 100 napi búcsú engedélyezése – 
ez megszőnt. Széküresedés esetén, ha a káptalan vagy a 
tanácsadó testület nem választ helynököt, akkor azt az érsek 
nevezi ki, ırködik az egyházfegyelem fölött, peres ügyekben 
második fórum.) 

4. Sajátosan ítélendı meg az örmény hierarchia felállítá-
sa. Amíg a nagyváradi és szatmári püspökséget 70–70 000 
hívıvel nem hagyta meg önálló egyházmegyének, hanem 
„aeque principaliter” (egyenrangúan) egyesítette, addig a kb. 
2000 örmény szertartású katolikus részére, akik az erdélyi 
püspökséghez tartoztak, külön egyházmegyét – 
szamosújvári apostoli kormányzóságot – szervezett. Viszont 
azt sem hallgathatjuk el, hogy az örmények régóta küzdöttek 
ezért; igaz, nem etnikai, hanem rítusi megfontolásból. Luk-
ácsi Kristóf 1867-ben a következıket írja: „Állíttassék vissza 
akár a megyés püspökség, akár az apostoli helynökség, mi 
a napot, melyen ez történik, mint nemzeti és egyházi újjá-
születésünk napját örömlelkesedéssel fogjuk üdvözleni.” 
Örmény paptestvérünk óhaja megvalósult, bár egészen más 
szempontok szerint, az öröm és az újjászületés nélkül. 

A törvénybe iktatás után a ratifikációs okmányok kicseré-
lése napján, 1929. július 7-én lépett életbe a konkordátum, s 
érvényben volt 1948 július 17-ig, amikor is a román kormány 
egyoldalúan felmondatta. Idıtartama nem volt hosszú. Tar-
talmilag is kifogásolható, mégis a biztosított keret egyházunk 
legfontosabb intézményeinek mőködését szavatolta. Az már 
csak meddı filozofálgató kérdés, hogy hogyan lett volna, ha 
1948-ban nem mondják fel a meg-egyezést és erıszakkal 
nem olvasztják be a görög katolikus egyházat. Biztos, hogy 
a totalitárius rendszerben nagyon sokat vesztettünk volna az 
eleve kiagyalt ütközı területeken. Viszont éppen az 1948-
ban stabilizálódott kommunista vezetés szemében a konkor-
dátumban lerögzített jogi helyzetünk volt az izgató szálka. 
Elvileg a katolikus egyházat továbbra is kénytelenek jogi 
személynek tekinteni, mert fı vezetıje országhatáron kívül 
van; ezért próbálkoztak a Rómától elszakított nemzeti-helyi 
egyház létrehozásával. Törekvéseikben és cselekvéseikben 
szemük elıtt mindig ott lebegett, ha nem is nagy hatással, a 
nemzetközi visszhangot kiváltható „külföldi szócsı = a vati-
kán hangja” megnyilatkozásának lehetısége. Szerény 
védıburok volt ugyan, de annyira elégséges, hogy legalább 
visszafogja, részben csökkentse a belsı gátlástalan csele-
kedeteket. Olyan hivatkozási alapot jelentett, ami izgatta és 
elbizonytalanította az agresszort, s ezzel egyházunk vezetıit 
megmentette a kommunisták szekértolásától. 

Egyet engedjenek meg vég-
sı konklúzióként levonnom: 
küzdelmünk tiszta szándéka 
bármennyire is homályosnak 
tőnt, legjobb akaratunk és cse-
lekedetünk, ha látszólag elíté-
lendı is, elhamarkodottan ne 
vessünk követ egymásra. Ér-
deklıdjünk többet és figyeljünk 
jobban oda egyházi dolgainkra, 
mert azok erısítenek öntuda-
tunkban és összetartásunkban. 
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Belsı ügyeinket, problémáinkat semmilyen pactum nem 
fogja megoldani, azoknak próbáljunk mi a megoldói len-
ni. Hozzáállásunkat Boros Fortunát ferences történész 
Madáchot idézı biztatásával fejezném ki: „Bátran állítha-
tom, hogy az erdélyi ember útja két határkı között mo-
zog.  

Az elsı azzal kecsegtet: ember, küzdj, a második az-
zal noszogat: bízva bízzál!”[ 
 
IN MEMORIAM 
BULÁNYI GYÖRGY 

EGY DÉNÁR 
 

A mai vasárnap kimarad a sorozat folytatása a felol-
vasott evangélium miatt. Az egyik szeptemberi vasár-
nap, éppen három éve, a mise végén beszélgetünk az 
adyligeti kápolna kapujában. Egy négy gyerekes anya 
elmondja, hogy a gyerekek meg a férje nem tudtak el-
jönni a misére, de férje megbízta ıt: figyelje, hogy meg-
említem-e prédikációmban megint az egy dénárt. Naná, 
hogy megemlítettem! Pár szóval, de vastagon! Az utóbbi 
öt-hat évben ritkán hallható szentbeszéd tılem dénár 
nélkül. Idézek a beszélgetést megelızı beszédem szö-
vegébıl: Mi az, amit nem akarunk, nem teszünk és nem 
vállalunk? Csak azt, amit Jézus mutatott nekünk. Mit 
mutatott? Kivonult a termelésbıl − már akkor, amikor a 
termelés még nem támadta meg puszta életünket is, de 
megtámadta az örök életet. Mivel támadja ez a csúnya 
termelés? Azzal, hogy lehetıvé teszi a Mammon imádá-
sát, a többet birtokolni akarást, az egy dénár elutasítását 
s a reciprocitás, a kölcsönösség nem-vállalását. Mit 
jelent ez a nem vállalás? Ezt: nem vállalom, hogy ahogy 
magamnak kívánom, úgy teszek veled is.  

A mai vasárnapon viszont nem kell figyelnie senki-
nek, hogy megemlítem-e, mert az egy dénár az elıírt 
textus − ahogy hallottátok! Ha tetszik nekem ez az egy 
dénár, ha nem – errıl kell beszélnem. Azt emlegetem 
derőre-borúra jó egynéhány éve, hogy a mennyek or-
szágát példázó gazda a napszállat elıtt egy órával mun-
kába állónak is bizony egész napi bért, azaz egy dénárt 
fizet. Miért tesz így? Csak azért, mert ennek a szeren-
csétlen flótásnak – aki a nap nagyobb részét csak át-
ácsorogta Budán a Moszkva-téren vagy más ilyen he-
lyen –, ennek is szüksége van arra, hogy újra termelıd-
jenek energiái; hogy el tudja látni a családját, stb. − ha 
már a Jézus korabeli Izraelben egy dénár volt a napi 
munkabér. És annyi volt! Többek között azért is gondol-
tam ezt, mert a mennyei Atyának nincsenek kiváltságos 
gyerekei. Aki dolgozni akar, annak járnak az Isten által 
megteremtett Föld javai. Akik meg nem akarnak dolgoz-
ni, azoknak meg nem jár semmi. Akik pedig akarnak 
dolgozni, azoknak mindnek jár az egy dénár. Hiába na-
gyon tehetséges vagy szorgalmas valaki, akkor is csak 
egy dénár jár, mert a tehetségesnek is meg a szorgal-
masnak is − csak egy gyomra van, s az ı lábára is csak 
egy pár cipı fér. S ha tokaji aszút szeretne valaki önteni 
a torkába, meg kell várnia, amíg jut a hat és félmilliárd-
nak is.  Ha váltás cipıt akar, meg kell várnia, amíg jut a 
hat és félmilliárdnak is, s a többi. Ellenvetés: nem lehet 
egyszerre legyártani hat és fél milliárd pár cipıt, ezért 
egy váltás cipınk lehet akkor is, amikor még nincs min-
denkinek két pár cipıje. Nagyon okos a panasz jó lova-
gom Pázmán − kezdem Arannyal, s folytatom magam: 
de a harmadik pár cipıt már csak akkor vásárolhatod 
meg, amikor mind a hat és félmilliárdnak van már két pár 

cipıje. Hát ezt a testvéri, ezt a családi rendet biztosítaná a 
példabeszédben emlegetett egy dénár, mert az egy dénárból 
neked is csak annyira telik, mint nekem. 

De hát nem csak adyligeti templomkapu elıtti beszélge-
tés van az életemben. Az egyik csoporttalálkozón megma-
gyarázta nekem egy már több mint 50 éve Bokor-tag, egy 70 
feletti öreg úr, hogy az üdvösséget jelenti az egy dénár, amit 
a nem-zsidók hamarabb kapnak meg a példabeszédben, 
mint a választott nép tagjai... s ezért a példabeszédet lezáró 
logion: így lesznek az utolsók elsıkké.  

Mi következhetik ezután? Annak az eldöntése, hogy ki-
nek van igaza. Ezért aztán senki sem csodálkozhatik azon, 
hogy az elmúlt héten áttanulmányoztam az ide vonatkozó 
századvégi (20. századvégi) külföldi szakirodalmat. A belföl-
dit nagyon sok okon nem. Fıleg azért nem, amiért nem ha-
rangozott a kurátor – püspökérkezéskor. Miért? − kérdezi a 
püspök. Ezer oka is van  − mondja a kurátor. Mi az? Az elsı: 
nincs haragunk... A püspök: A többit már nem kell elmonda-
nod, fiam! Hozom a külföldibıl elsıül is az utolsó három vers  
parafrázisát, kifejtı fordítását.  

Emlékezteti a tulajdonos a tiltakozót arra, hogy egy dé-
nárban egyeztek meg: ez a jogos bér a munkájáért. Szerzı-
désük érvényben van. Felszólítja tehát, hogy vegye a bérét 
és menjen, stb. Nem folytatom, mert csupa okosakat mond. 
Csak még a végét: Máté újból hozza az elsıt és az utolsót, 
és mondja, hogy a jóság következtében lesznek elsık az 
utolsókból, és a szeretetlenség következtében lesznek az 
elsık utolsókká. Mondja mindezt a már ’76-ban meghalt 
német luteránus professzor, Walter Grundmann. De az Érted 
Vagyok folyóiratunk következı számából majd megtudhat-
juk, hogy Máté csak odacsapta ezt a befejezést az elsıkrıl 
meg az utolsókról, de semmi köze sincs a dénár-történethez. 

Számomra a szentírásfordítások és értelmezések királya 
a Traduction oecuménique de la Bible. 1972-ben készült 
francia protestánsok és katolikusok közös munkájaként. Az 
én példányom 1983-ból való, az van ráírva, hogy húsz évvel 
ezelıtt már kétszáznegyvenezer példánynál tartottak. Rövid 
betőneve: TOB. Összesen ennyi magyarázatot főz a példa-
beszédhez. Jézus meg akarja magyarázni, hogy Isten jósá-
ga meghaladja a bérfizetés emberi kategóriáját, aminı a 
jogos bér... s arra hív, hogy ne legyünk irigyek Isten szerete-
tének bıkezőségének láttán. Ez a mondat számomra annyit 
jelent, hogy a TOB szerzıgárdája nem vállalkozott arra, 
hogy megfejtse a példabeszéd teljes jelentéstartalmát. Nem 
csodálkozom... veszedelmes is az!  

Jöjjenek a németek. Egyikük − E. Fuchs  −−−− azt állítja, 
hogy ezzel a példabeszéddel éri el a Máté-evangélium a 
maga csúcspontját. Ez már tetszik nekem! S mi okon éri el? 
Mert átalakítja a totális követelmény az értelemszerő kontra-
pontot  totális istenre-utaltsággá, melyben az Isten kegyel-
mes igenjének az eseménye a döntı mozzanat, ami egy 
radikális követelmény tartalmává lesz: az igennek megfele-
lıen cselekedni! Ezt a mondatot nem kötelezı megérteni. 
Nekem sem igen sikerült − talán azt mondja, hogy jónak kell 
lennünk!? A németek így fogalmaznak. İk értik? Nem hi-
szem. S azt sem, hogy ennek a  jézusi ság-ségnek illusztrá-
lására találta volna ki történetét Jézus. 

Most már jöhetnek... a magyarok… Jobb híján, csak ma-
gam. A példabeszédet megelızi a gazdag ifjúról szóló törté-
net, amely megszomoríthat minden gazdagot, s megdöbben-
ti a tanítványokat: Akkor ki üdvözülhet? Az áldott Péter em-
lékezteti Jézust, hogy ık mindent elhagytak ám érte, s várják 
jutalmukat, megtudják Jézus Péternek mondott szavaiból, 
hogy megnyugodhatnak, mert százannyit fognak kapni e 
földi életben, s az örök élet csak ráadás lesz. Ezután mondja 
Jézus: hasonló a mennyek országa egy gazdához, aki egy 
dénárt fizet annak is, aki csak egy órát dolgozott. Mondok 
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egy magyarázatot. Lehet, hogy a magyarázat nem jó. 
Nem jó egyáltalán, vagy önmagában jó volna az, csak 
valakiknek − nekem, vagy neked, vagy neki, vagy ne-
künk − nem lesz jó. Ha jó nem is lesz, de érthetı lesz, 
arról kezeskedem. Lássuk! 

Ha a teve át is bújik a tő fokán, aki gazdag,  semmi-
képpen nem lehet jó az Istennél − ez világos, mert írva 
van: Boldogok a szegények, és jaj a gazdagoknak! De 
akkor a tanítványoknak hogyan lehet százannyi földje 
meg háza, mint amennyit elhagytak?  Azaz hogyan le-
hetnek a tanítványok gazdagok? Úgy, hogy elıbb száz-
annyi testvérük és nıvérük lett: Nem volt közöttük egyet-
len szőkölködı sem, mert akiknek földjük vagy házuk 
volt, eladták azokat... Az ApCsel-bıl vett citátum azt 
mutatja, hogy a tanítványok megértették a példabeszé-
det. Aki közéjük állt, nem negyed- vagy fél-ebédet ka-
pott, hanem egészet − az elsı perctıl fogva − mint a 
gazdagok. 

A gazdag keresztény − abszurd ellentmondás. De a 
szegény keresztény is az. A tanítványoknak saját beval-
lásuk szerint nem volt a három év alatt Jézus mellett 
semmiben sem hiányuk. A szegény kereszténynek nincs 
jézusi tartalma, értelme, az csak nagykonstantini fikció! 
Ha szegény, csak azért szegény, mert nincs százannyi 
testvére és nıvére. Ha van, akkor már nem szegény, 
mert ami azoké, az övé is. 

Van még egy függelékem is: Isten, aki megteremtette 
a világot, nem manicheus; nem mondja, hogy az anyag 
rossz. A szılı is anyag, a tokaji szılı is anyag, s az öt 
puttonyos aszú is anyag, és nagyon jó anyag. De jelen-
leg hat és félmilliárd gyereke van az Istennek, és nem 
ismeri a kivételezést. Mindenkinek kell jusson belıle, ha 
évi egy likırös pohárral, akkor annyival. De semmi kifo-
gása nincs az ellen, ha jut mindegyikünknek évi fél liter 
is. Nincs, mert Isten nem manicheus, aki rossznak tartja 
az anyagot. Isten jónak tartja az anyagot, hiszen ı te-
remtette – ez a bonum practicum, az anyagi, a nem 
erkölcsi értelemben vett jó! 

Gazdagság és szegénység addig van, amíg nincs 
osztozás. Elgondolható az olyan keresztény, aki nem 
akar osztozni? Sok minden elgondolható. A fából vaska-
rika is, meg az osztozni nem akaró keresztény is elgon-
dolható? Óh nem! Ez a fából vaskarika megtapasztalha-
tó. Hol? Akárhol. Ebben a kápolnában is. Most is. Éppen 
annyi van belıle, amennyien most itt vagyunk. Add 
Uram, hogy eltőnjön körünkbıl ez a fából vaskarika, ez a 
jézusi képtelenség. Add, hogy megértsük: az egy dénár 
nekünk tökéletesen elég, ha a testvérünknek is csak 
annyi jut. Ha osztoznánk, felmenne a dénár árfolyama, a 
pénz anyagi és erkölcsi árfolyama, a pénz becsülete. Ha 
osztoznánk, Isten új nevet találna ki a Sátánnak. Jézus 
nem nevezné többé Mammonnak. Nem bizony, mert a 
pénz csak addig Mammon, amíg nekem több van belıle, 
mint neked, vagy neked, mint nekem. Ha Neked is 
ugyanannyi van belıle, mint nekem, akkor már nem 
Mammon. 

Valóban csúcs ez a példabeszéd. De nem Máté csú-
csa, hanem Jézusé. Nem Máté zsenialitásáról beszél − 
Máté meg sem értette, azért biggyesztette a végére az 
elsıket meg az utolsókat −, hanem Jézuséról, hogy az 
egy dénár lehetıvé teszi az Országot. Ha nem verek-
szem a kettıért – a pleonexia, a többet birtokolni akarás, 
ördögétıl hajtva, ha megvárom, hogy pl. az egy dénár a 
hadi kiadások megszőnte folytán kettıt érjen, akkor rá-
érek kincseket győjteni, amelyeket a moly s a rozsda 
meg nem emészt. Ráérek utánamenni a fizetésképtelen 

keresletnek, akkor ráérek segíteni azoknak, akik rászorulnak 
segítségemre. Akkor megvalósul Vörösmarty jézusi álma: 
Testvérim vannak, számos milliók. İk védnek engem, én 
megvédem ıket. Nem félek tıled, Sors, bármit is akarsz. − 
És ez az álom a felvilágosodás álma. A vallások dogmáinak 
a világából az istenadta emberi természethez visszatérés 
álma. Mert ez a természetünk az Isten természete. Ez az 
álom az Istené. És Jézus az Isten álmát álmodja. Ez a Vö-
rösmarty-féle álom pedig azonos Jézus álmával az Isten 
Országáról. 

Az elmúlt napokban volt egy papi találkozónk s az egyi-
kük ezzel a mondattal kedveskedett nekem: ’89 óta egyfoly-
tában az osztozkodásról beszélsz, de csak beszélsz, és nem 

osztozol. Megkaptam a 
magamét. Hát mért nem 
teszem? Mert még senki 
el nem jött hozzám ezzel: 
Osztozzunk! Ha eljönne, 
akkor megbeszélhetnénk 
a módját. Kitanultam a 
módját. Piarista vagyok. 
Egyházam kétezer esz-
tendıs tapasztalataival 
rendelkezem. Tudom, 
hogy kell csinálni. Tudom 
a szerzetesség történe-
tébıl. De amit győjtöttem 
életem folytán, azokkal 
osztom meg, akik hajlan-
dók azt csinálni, amit 
Jézus csinált. İ nem 

kibucot, nem téeszt csinált, hanem embereket gyógyító-
tanító vállalkozásba fogott, s biztosította ott az Isten jelenlét-
ét. Hogyan? A maga személye által. ’89 óta egyfolytában 
várom a ’89 óta mővelt szájjártatásom eredményét. A KIO-
ban pedig már ’68-ban megírtam, hogy a jézusi adásnak 
tulajdonformája is van. Türelmesen és nagyon türelmetlenül 
várom valakik jelentkezését. Szinte mást sem várok. De 
objektumot nem építek, lakása van mindenkinek. Elıbb meg 
kell állapodnunk, hogy mit fogunk csinálni, s aztán összeköl-
tözhetünk, s elkezdhetjük csinálni, ami elhatároztunk. A leg-
elsı az, hogy megállapodunk abban, hogy mivel biztosítjuk a 
magunk számára Jézus jelenlétét. ’36-ban otthagytam a 
szülıi házat, s elmentem Vácra, a piaristák noviciátusába, s 
ott megmondták nekem, hogy mit csináljak. Azzal kezdték, 
hogy letérdepeltettek imádkozni. 

A példabeszéd tegnapi, mai és holnapi jelentése, hogy 
Marxnak igaza van. S ha valaki a szájára meri venni Jézus 
nevét, annak tudnia kell ezt. S ha Marx becsıdöl, csak azért 
csıdöl be, mert Jézusnak nincsenek tanítványai. Ha volná-
nak, akkor megvalósulna Marx igaza. Hogyan? A család-
mintájú szerzetesség általánossá válásával, mert egy tisz-
tességes családban mindenkinek ugyanannyi jár. Egy dénár. 
Miért? − kérdezi a püspök. Miért? − kérdezi a püspök 
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Régi, népi bölcsességet hordoz a mondás: a gazda sze-
me hizlalja a jószágot. Amikor azonban ezt a szólást megfo-
galmazták, még nem kellett hozzátenni, hogy igen – de nem 
a térfigyelı kamerákon keresztül.  

Manapság azonban, többnyire elektronikus szemekkel 
próbáljuk „hizlalni a jószágot” ezért a kérdést is inkább úgy 
kellene feltennem, hogy hol és milyen jószágot?   
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No de menjünk sorjában, ahogy a népi „reppelés” is 

mondja: „Hej, elırül kezdem el, hogy mögértsük a szót.”  
 Szeretném leszögezni, hogy Jani bácsi valós, élı 

személy. Szomszédom ı, a dimbes-dombos nógrádi 
zsákfaluk egyikében. Betöltötte már a nyolcvankettedik 
évét is, de még minden reggel és este megfeji a kecské-
it, naponta körülsétálja a szılıjét, szemügyre veszi a 
gyümölcsfáit is a háza körül és a kert végében. Megnézi 
a krumplit meg a lucernát, az utóbbit le is kaszálja, ha 
úgy hozza a sora.  

Együtt lakik lányával, vejével s egyik unokája is elı-
fordul a lakban, ha szabadnapos vagy éppen szabad 
éjszakás. Merthogy, ırzı-védı képesítést szerzett nem-
igen keresettnek mondott szakmája mellé – ami ugyan 
tisztes, megbecsült és fontos munka,  nevezetesen hen-
tes lenne – s a közeli városban s ipari létesítményekben 
vállalt vele vagyonıri munkát. Mindenféle pejoratív ki-
csengést kerülve amolyan éjjeli ırség, portásság ez 
valójában, manapság ugyan már nem azzal a békés 
szemlélıdı elfoglaltsággal, mint az egykoron volt.  

Most, hogy már ismerjük a családot, nézzük hogyan 
is került szóba a GPS. Nem az, amelyik az unoka autó-
jában térkép helyett mutatja, sıt be is mondja a célállo-
máshoz vezetı utat, hanem amivel Jani bácsi talpát, 
azaz az embert, a személyes tapasztalatokból tudássá 
érlelıdött ismereteket, a szakvéleményt szándékozza 
helyettesíteni az agrár-technokrácia.  

Hogyan?  
Talán úgy lehetne legjobban megközelíteni a lénye-

get egy rövid válaszban, hogy Jani bácsit egy számító-
gépes merevlemezzel próbálja a tudomány azonosítani. 
Végtére is az ember géntérképe már elkészült, ami meg-
felel a merevlemezre írt programnak, tehát a hardveren 
már a szoftver is rajta van. Most már csak Jani bácsi 
tapasztalatait kell számszerősíteni – mondjuk a valami-
lyen szükséges gyakoriságú mintavétellel szerzett ada-
tokat rögzíteni és egy gondolkodásmechanizmust követı 
szimulációsnak nevezett (pl. algoritmusos) programon 
futtatni a halmazt. A mőhold szeme egyébként is min-
dent lát. Amit a merevlemezre küld, azt rögzíti is, a szá-
mítógép programja pedig elkészíti a szakvéleményt, sıt 
a termelésre kijelölt területen el is végezteti a feladatot; 
mőtrágyáz, gyomot irt, vagy éppen talajtmővel.  

Jani bácsi pedig csóválja a fejét   
a kijelölt tábla szélén. Valamit hiányol a szakszerően 

végrehajtott mőveletsorban, amely csak a pillanatnyi 
adatokra támaszkodik. İ úgy fogalmazná meg, hogy a 
munka lelkét keresi. Azt, ami a szerves egészet egy-
szerre és egységben fogja fel s természeti jelekrıl, a 
föld szagáról és tapintásáról, vad növények állapotáról, 
a Hold „udvaráról” érzékeli, határozza meg, a végzendı 
munka idejét, sorrendjét. Mindent élınek tisztel. A kavi-
csokat is. Merthogy, minden mindennel összefügg. İ ezt 
nem az egyetemeken tanulta. – İ ezt tudja. Úgy mond-
ják, hogy a vérében van.  

 Valójában pedig csupán csak nem zavarja a társa-
dalmi tudáselvárás. A természet kultúrájához igazodik 
és nem a kimódoltéhoz – amit mindenkor s minden téren 
a haszonelvőség pénzben mérhetı elınye vezérel. A 
profit.  

 Egyszerőbben fogalmazva nála még mőködik a há-
lyogkovács effektus. Ha mindazt az óvatosságra intı 
ismeretet megtanították volna neki, ami csak elbizonyta-
lanítja azt a tudást, amit évezredes tapasztalatok rostája 
után rá hagyományoztak elıdei, no meg ha van is hozzá 
befogadó képessége – mondjuk úgy, hogy kézügyessé-
ge, rátermettsége (ami adottság ugye s nem tanulható 

még kitartó gyakorlással – szorgalommal – sem) akkor a 
sokat tanult  tudós csak csodálkozik a bátorságán. Persze, 
amikor az ember gondolkodik – megvizsgál és az ered-
ménybıl megállapít valamit, akkor nem az érzéseire hagyat-
kozik, mégis a sejtjeibe lerakódott ösztöne is segíti a dön-
tésben. Az evolúciós lerakódás. Generációk egymásra ha-
gyott gyakorlatának tapasztalata, az élı mérlegelés döntése.  

És még miért csóválja a fejét?  
Elmondom ezt is, pedig nem tıle tudom. İ csupán tudo-

másul vette. Ha valaki keményen szembesítené vele, még 
okolhatná is magát érte. Annak a tudásláncnak a szakadását 
fogom most elmondani, ami itt a szemünk elıtt, a mi együt-
tes közremőködésünkkel veszíti el folyamatosságát. És ezt 
is egyfajta haszonelvőség vezérli, miközben éppen a lét 
alapjait számolja fel biológiai és szellemi téren egyaránt. 

 Jani bácsi, mint már említettem volt - tapasztalatból, sıt 
generációk egymásra rétegelt tapasztalatából tud mindent, 
amire a mindennapi elfoglaltsága során döntéseit alapozza. 
Fogalmazhatnék úgy is, hogy kertjében sétálva s nézelıdve 
– a gazda szeme, ugye? – a talpával érzékeli, mikor milyen 
eszközt vegyen elı a talajmőveléshez, mikor fenje meg ka-
száját s mikor vegye kézbe a villát. Akkor is, ezt tette, ha 
sokszor semmi haszna nem volt. Ha a termést elverte a jég, 
elvitte a víz. Vagy ha becsapták, és mások zsebelték be 
munkája hasznát.  

A veje s lánya már nem volt kellıen elkötelezett ilyen ta-
pasztalatokat győjteni. Veje inkább felült egy nyerges vonta-
tóra sofırnek – hiszen ez elırelépést jelentett a földet turká-
lástól – s körbe fuvarozta az országot, helyi ismeretekre és 
kapcsolati tıkére téve szert. Elismerésre méltó vállalkozói 
készségét dicsérte, hogy még tengizi tartós kiküldetésre is 
kapható volt, hogy világot lásson az akkor vasfüggönnyel 
bezárt országból. Felesége – Jani bácsi lánya – pedig varró-
nınek tanult s minden házimunkától – értsd pl. háztartás 
vezetése, konyhakerti teendık – megkímélték szülei, így 
lassan behozhatatlanul lemaradt a termelı-teremtı gazda 
apjának ismereteitıl. A harmadik generációt jelentı unoka 
pedig végül ırzı-védı munkát vállalt egy multinacionális 
cégnél, mintegy a cég védelmi pénzébıl részesedve. A va-
gyonırséghez kigyúrt megjelenés is dukál, ezért testépítı 
edzıteremre és izom fejlesztı szerekre – szteroidokra – 
költötte keresményét, de a kerti „edzéseket” kerülte. Egy 
alkalommal ugyan mégiscsak sikerült rávenni, hogy vegyen 
részt a házkörüli növényápolási munkákban, de akkor is 
kikapálta a tököt, babot a kukorica közül – panaszkodott 
anyja – mert nem tudta megkülönböztetni a haszonnövényt 
a gyomtól.  

Így foszlott s foszlik el a tudáslánc, röpke két generáció-
nyi idı alatt, ami évszázadok alatt rakódott le a termelı-
teremtı ember „tenyerében-talpában” s ami a természettel 
való azonosulása miatt, nemigen helyettesíthetı térfigyelı 
kamerákkal összekötött számítógépes programokkal.  

Hogy mindezt miért meséltem el, 
amikor minden mondata a valóság-
ban gyökerezı tapasztalatokból táp-
lálkozott? Valójában egy „gondolat 
bánt engemet” hogy Petıfi versét 
idézzem, mégpedig a családi gazda-
ságokra szabott program miatt, 
amely a generációkon át győjtött s 
továbbadott teremtı ıstudást feltéte-
lezi s nem a vállalkozóvá degradáló 
marketing ismeretekre alapoz. Ezért 
az iskolaközpontú faluközösség újjá-

szülésénél aligha lehet fontosabb programja a vidékfejlesz-
tésnek. Legyen az Tessedik, Klebelsberg, vagy Hangya 
ismeretterjesztı tapasztalatokra, formákra és módszerekre 
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alapozott hagyománygondozás. Azzal, amivel újra 
éleszthetı a tájegység, a faluközösség kulturális ha-
gyományait ırzı faluház, népdalkör, vagy gazdaképzı. 
És csak ezután következik a befektetés megtérülését 
számolgató számítás, mert a faluközösségi lét nem lehet 
csupán pénz kérdése. Nem kellene megvárni, míg a 
józan ész helyett a körülmények kényszerítik ki, merre 
van a vidék túlélésének iránya.  
 
BISZTRAI GYÖRGY 

KEDVES SORSTÁRSAIM! 
 
Bisztrai László, élt 90 komoly és szép évet. (1920 – 

2010)  
Hála és köszönet érte Néki és annak a Szeretı Is-

tennek aki éltette İt, és akit éltetett İ. 
Ma délután 14 óra 10 perckor Bisztrai László nagybá-

tyám, jobb létre szenderült. 
A kerekes székében ülve még jóízően megebédelt, 

majd létsíkot váltott. 
Ma, 5 hete, június 26.-án szombaton, volt Gyurka bá-

csi temetése. Annak a Bulányi Györgynek volt a temeté-
se, akinek sok éven-évtizeden keresztül Bisztrai László 
volt a gyóntatója. Másnap, június 27.én vasárnap, a 
Gyóni Zárda Otthonban, szők családi körben, s az egyik 
bokorbéli testvérünkkel együtt, köszöntöttük Laci bácsit, 
a 90. születésnapján, neve napján és pappá szentelé-
sének 67. évfordulóján. 

Ezen a vasárnapon, a gyóni misén, az İ általa jóvá-
hagyott (bátyám, Bisztrai Tibor által megfogalmazott) 
hálaadó beszéd hangzott el. 

Ekkor még tüdıgyulladása volt, de abból néhány na-
pon belül, szépen felépült. 

Megnyugodtam, gondoltam, hogy lehetısége lesz 
Gyurka bácsit behozni, s talán İ is élhet 92 évet. Nem 
így történt. 

Ismét lesz egy temetés, amelyen derős lélekkel vehe-
tek, vehetünk részt, a teljes élet, és annak szép befeje-
zése miatt. 

Köszönöm Néki, hogy sokat ülhettem a nyakában, 
ministrálhattam a miséin: Ecsegen, Szabadszáláson, 
Törtelen, Bordányban, Ócsán, Ladánybenén, Gyónon. 

  
Köszönöm néki, hogy 1970 ıszén megkért, hogy vi-

gyek vissza, egy magnetofon kazettát Halásztelekre, 
Dombi Ferencnek. Ott fogok találni egy közösséget, ha 
akarok, akkor maradjak ott. Ottmaradtam! Ezért írhatom 
most Néktek e sorokat. Hála érte Néki és Néktek. 

Köszönöm azt a beszélgetést, amit huszonévesen 
kihallgathattam az ócsai plébánián, amikor is az ÁEH két 
vezetıje, számon kérte Tıle az éppen szervezés alatt 
lévı, tervezett, nyári lelkigyakorlatokat. A résztvevık 
névsorát tárták eléje és tiltották meg, hogy a plébánián 
lelkigyakorlat legyen. Neki végig, egy válasza volt. Sze-
retettel várja ıket a lelkigyakorlatokon, amelyen az İ 
barátai vesznek részt, legyenek İk is végig jelen a lelki-
gyakorlatokon, mint aktív résztvevık.  
İ lelkipásztor, az a kötelessége, hogy ilyen alkal-

maknak otthont adjon. Szelíden, ıszinte szeretettel, a 
félelem legkisebb jele nélkül tárgyalt velük.  

Nem jöttek hozzá többet, de a plébániával szemben 
lévı, Magyar Szocialista Munkás Párt udvarába, betele-
pítettek egy katonai lokátoros autót, amelybıl egész 
nyáron fényképezték a forgalmat. 

Ekkor hangzott el, ott Ócsán, Merza József beszéde, 
amelyben az erıszakmentesség és annak katonai vo-

natkozásáról szólt. Azon az ıszön be is hívták a 47 éves 
embert,  tartalékos katonának. …nem ment be. Kapott érte 8 
hónap börtönt. 

A 70-es évek közepén Rákospalotán meghívtak az egyik 
plébánia vasárnapi ebédjére. Az engem meghívó személyen 
kívül, senki nem tudta, hogy most egy Bisztrai is ül az asz-
talnál. 

Ebéd közben, szót szó követett, és a házigazda elkezdett 
beszélni a volt kurzustársáról Bisztrai Lásztlóról. 

 Röviden így jellemezte: „ hát, a Laci az egy szent ember, 
de hülye!” Mindenki értette, ebben az társaságban, hogy ez 
azt jelenti, hogy Bisztrai László, nem hajlandó kollaborálni 
pénzért, pesti zsíros plébániáért, útlevélért, szószékért az 
ateista hatalommal. Ezért volt, a kurzustárs szerint, Bisztrai 
László hülye. A szent szót, ilyen körökben az Istennek oda-
adott emberre értik. 

Köszönöm ezt a jellemzést. Akkor fiatalon hirtelen lett 
számomra sok minden világos. Azóta is jól érzem magam 
olyan emberek társaságában, akik szentek és emiatt hülyé-
nek, balgának kiáltják ki İket. Megértettem a kereszt balga-
ságát is. 

Laci bácsi derőjét, mosolygását, izzását vigyétek maga-
tokkal. 

Örökségét szép lassan össze fogjuk rakni. Szeretettel 
 

 
 
TÓTH FERENC 

LEHET-E NYERESÉGES A 
PARLAGFŐ ELLENI KÜZDELEM? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nézıpont kérdése. A parlagfőirtást végzı vállalkozók, az 

irtáshoz szükséges gépek és vegyszerek gyártásában és 
forgalmazásában érdekelt cégek, valamint a védekezés 
elmulasztása miatt beszedett bírság összegét bevételként 
elkönyvelı szervek számára igen. A termıföldet megmőve-
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lık és a társadalom egésze számára viszont jelenlegi 
formájában semmiképp sem. 

A vállalkozókat és a cégeket itt és most nem akarom 
bírálni, ık abból élnek, hogy a szolgáltatást és a termé-
ket pénzre váltják, ha van rá fizetıképes kereslet. Szá-
mukra sokadrangú szempont, hogy össztársadalmi szin-
ten valós vagy mesterségesen keltett szükségletet elégí-
tenek-e ki. Persze ennek sem kellene így lennie. Erkölcs 
alapú gazdaságban minden szinten elvárás lenne a 
közérdek szolgálata. Az átláthatatlanságig túlbürokrati-
zált, felelısséghárító, virtuális pénz alapú szerkezet 
azonban csak annyit vár el, hogy akinek nincs rá pénze, 
az ne járjon a tilosban. Az üzleti világot tehát hagyjuk 
most, innen egyelıre nem várhatunk össztársadalmi 
szinten is nyereséges megoldást a „parlagfő-kérdésre”. 
Más a helyzet az államhatalommal. Az állampolgárok 
rendszeres bírságolása a hatóságok iránti bizalom ma-
radékát is lerombolja. Ahogy a Rendırségtıl sem azt 
várjuk el, hogy pénzt követelı útonállóként leselkedjen a 
forgalmi és útviszonyoknak megfelelıen vezetı, de a 
megengedett sebességet átlépı gépkocsivezetıkre, 
vagy, hogy könnygázzal oszlasson békés tömegtünteté-
seket, úgy a Minisztériumtól vagy a Szakizgatási Hivatal-
tól sem a gazdaságilag már rég kivéreztetett, bürokrati-
kusan pedig ellehetetlenített, helyben élı földhasználók 
további sanyargatását kellene elszenvednünk. Az indo-
kot ismerjük: a pollenterhelés csökkentése közegész-
ségügyi szempontból kívánatos, és mivel tömeges je-
lenség, hogy a földhasználók elmulasztják a védekezést, 
ezért a bírságolástól és a parlagfőellenes kampányoktól 
várja a központi hatalom a lakossági hozzáállás megvál-
tozását. Az elméletet akár el is fogadhatnánk, ha nem 
ismernénk a történet három szereplıjének (a parlagfő-
nek, a földhasználóknak és a hatóságnak) a jellegzetes-
ségeit. A hatóságnak nincs szabad akarata, így köteles 
alárendelni a szakmai szempontokat a jogszabályoknak. 
Így tıle nincs mit várnunk, a gazdálkodás jogszabályi 
környezetét kell megváltoztatnunk. A földhasználó la-
kosságtól sem várhatunk csodát. Elıírhatunk számára 
bármit, fenyegethetjük bírsággal, de akinek se tıkéje, se 
piaca, azt legfeljebb előzni lehet a földjérıl ilyen eszkö-
zökkel, hatékony gyomirtásra rávenni nem. Az elkesere-
dett tulajdonosok által eladott vagy bérbeadott földek 
pedig jellemzıen támogatási pénzekre játszó spekulán-
soknál kötnek ki, akik ügyesen kihasználnak minden 
lehetıséget az élıhelyprogramoktól az energiaültetvé-
nyekig, anélkül, hogy valós társadalmi vagy természeti 
hasznot hajtanának. Ha tehát se a parancskövetı ható-
ságtól, se a gazdaságilag gúzsba kötött lakosságtól nem 
várhatunk csodát, egyetlen reményteljes „tárgyalópart-
nerünk” maga a parlagfő lehet.  

A parlagfő évenkénti talajbolygatást igénylı növény, 
így néhány tenyészidıszak alatt teljesen kiszorul, ha 
magára hagyják a területet. Az országos pollenterhelés 
mértéke meglátásom szerint a gyakorlatban az idıjárás 
függvénye, nem pedig a törvény erejével kikényszerített 
védekezésé. A tartós megoldás tehát az lenne, ha nem 
kényszerítenénk látszatmővelésre a pénzhiánnyal küsz-
ködı, eladósodott, földmővelı, helyben lakó magán-
személyeket, hanem támogatnánk (nem pénzzel, hanem 
a bürokratikus akadályok lebontásával és célirányos, 
közérthetı tájékoztatással) azt a gazdálkodási rend-
szert, ahol a parlagfőnek egyszerően nincs élettere. Mi 
lenne ez a gazdálkodási rendszer? A búza, kukorica, 
napraforgó és repce termesztését vissza kellene szorí-
tani azokra a termıhelyekre, ahol e négy növény annyira 
kiváló termést ad, hogy támogatás nélkül is megéri velük 

foglalkozni, és ahol az évjárathatás a legkisebb termésinga-
dozással jár. Ezeken a helyeken lenne pénz a szakszerő 
gyomirtásra is.  

A kedvezıtlenebb adottságú területeken, illetve a telepü-
lések közvetlen környezetében pedig vissza kell állítani a 
legelıgyümölcsösök és zöldségeskertek rendszerét, ahol a 
fıterméket a külterjes és a háztáji állattenyésztés adja, a 
mellékterméket pedig a gyümölcs és a zöldség. Ebben a 
rendszerben a talajbolygatás szélsıségesen kicsi (legeltetett 
gyep a gyümölcsösben), vagy szélsıségesen nagy (zöld-
ségkert, illetve baromfival kapirgáltatott gyümölcsös).  A 
parlagfő egyik szélsıséges esetet sem bírja. Fel lehet hör-
dülni, hogy milyen élettıl elrugaszkodott gondolat tömege-
sen átszervezni a földhasználatot, ezzel együtt a vidéki la-
kosság életvitelét. Lehet, hogy annak tőnik. De vajon nem 
elrugaszkodottabb-e a jelenlegi gyakorlatot folytatni, ahol 
szántóink túlnyomó többségén olcsó alapanyagot termelünk 
négy növénybıl, össztársadalmi szinten folyamatosan vesz-
teségesen, tönkretéve a talaj termékenységét, és ráadásul 
olyan kevés embernek adva munkát, hogy a vidéki lakosság 
munkanélkülisége már rég elviselhetetlen mértékő? Mit érlel 
a jelenlegi folyamat? Vidékrıl, azaz a termıföld közvetlen 
közelébıl elmenekül az ösztöneiben és hagyományaiban 
dolgos földmővelı lakosság, hogy aztán vidéki munkanélkü-
libıl városi munkanélküli legyen, a helyét pedig elfoglalja a 
segélybıl élık egyre népesebb rétege, akiknek a megélhe-
tése szempontjából viszont teljesen közömbös, hogy termı-
föld közelében vagy aszfaltrengetegben veszik-e fel a pénzt 
a puszta létükért cserébe.  

A helyzetet súlyosbítja, hogy a vidéki ingatlanok olcsósá-
ga miatt több városban is gyakorlat lett, hogy a tehetısebb 
városi réteg összefog, felvásárol falusi házakat, hogy oda 
telepítse ki a kényelmetlenné váló, beilleszkedési nehézsé-
gekkel küzdı, közbiztonsági kockázatot jelentı, komfortérze-
tet csökkentı és ingatlanárakat lenyomó, aggasztóan gyor-
san növekvı létszámú családokat. A helyzet a legtöbb me-
zıgazdász és nem mezıgazdász ismerısöm szerint is meg-
oldhatatlan, a vidék elveszett, ezzel a nemzet jövıje is. Pe-
dig nem!  

Meg kell fordítani a folyamatot! Minden magyar állampol-
gárnak, akinek nincs rendes, tisztességes megélhetési lehe-
tısége, meg kell adni az esélyt, hogy vidékre költözzön, és 
önellátó gazdálkodást folytasson. Az önellátó gazdaság fel-
tételrendszerének megteremtésével (jogszabályi környezet 
átalakítása, a felesleg feldolgozásának és értékesítésének 
megszervezése, beleértve a védjegy és a reklám kedvez-
ményessé tételét e termékek esetében) párhuzamosan min-
denféle segély és pótlék megszőntetése a programba be-
vont településeken vagy körzetekben. Aki segélyekbıl, pót-
lékokból vagy társadalmilag megkérdıjelezhetı létjogosult-
ságú szolgáltatások nyújtásából akar élni, az menjen a vá-
rosok „szociális kerületeibe”. Több évszázad tapasztalata 
bizonyítja, hogy mind az elvont célokért küzdı, mind a célta-
lan, „zsebhorizontú” városi lakosság gyermekvállalási kedve 
kisebb, mint az önellátó mezıgazdaságból élı vidéki népes-
ségé. Így aztán a különbözı hajlamú társadalmi rétegek 
egészséges aránya helyreállna. 

A társadalom és a mezıgazdaság ilyen alapelvek szerinti 
újraszervezését látom az egyetlen – még ha nehezen is, de 
kivitelezhetı – megoldásnak, ha el akarjuk kerülni a teljes 
gazdasági és erkölcsi összeomlást, ami felé gyorsuló ütem-
ben tartunk sok más európai országgal együtt. Ha ezt elmu-
lasztjuk, akkor emberi számítások szerint két forgatókönyv 
marad: a polgárháborús hangulatú zőrzavar, ahol lebomlik a 
társadalom maradéka is, vagy tökélyre fejlıdik a jelenlegi 
bürokratikus diktatúra, ahol az értelmes feladat híján veszé-
lyessé váló állampolgárok tömegeinek minden cselekvési 
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vágyát a szórakoztatóipar, az oktatás, az eladósodott-
ság tudata és a hatósági erıszak fojtja el nap, mint nap. 
Így lehetne hát nyereségesen védekezni a parlagfő el-
len. Nem csupán csökkent pollenterhelést nyernénk, de 
a tisztességes, dolgos, kiszámítható jövıbe vetett hitün-
ket is visszaszereznénk! 
 
SIMON ANDRÁS 

GRAFIKÁIM 
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Simon András mővészetével a legısibb és legegyszerőbb 
csodákhoz vezet vissza minket. Azokhoz, amelyek mellett 
már nem szoktunk megállni. Ahogy – gyakran egyetlen tus 
vonással – fölidéz egy alakot, sorsot, történetet, az a legesz-
köztelenebb és legrafináltabb mővészet. Nemhiába idézi 
egyik képe az irgalmas szamaritánus történetét. Simon And-
rás minden képében van valami az evangéliumi példabe-
szédek egyszerőségébıl és egyetemességébıl. Amikor 
képeit nézegetjük, látni tanulunk tıle, azzal a látással, 
amelyhez nem pusztán a szemek éleslátása szükséges, 
hanem a szív iskolázottsága is. Ezek a képek mindenféle 
oktató fontoskodás nélkül, ihletetten, jókedvően és alázato-
san vállalják a mővészet legısibb és legszebb feladatát: 
láttukra jobbak leszünk. 

(Jelenits István piarista szerzetes, tanár) 


