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Ezen kívül megtanultam azt is, miképp töltsem meg 
erkölcsi tartalommal a Szentháromságos Egyisten 
dogmáját, amely most újra visszavezet az előadás 
témájához. Isten ugyanis, ahogy a Bokorban tanultam, 
nem a végtelen egyetlenség, hanem a három (azaz a 
SOK) egysége. A Szentháromságban a Lélek teremt 
kapcsolatot Atya és Fiú között, mert ez az Atya és a Fiú 
közös lelke. Isten tehát maga is „kapcsolatban” él, nem 
egyedül, és ez a Szentháromság minden földi 
szeretetkapcsolat ősmintája, de leginkább a házasságé 
és a családé. Ha ez az Istenkép (fikció) helytálló, akkor 
Isten velem is folyamatos kapcsolatban áll, akár 
odafigyelek rá, akár nem. 
De hogyan lehet ezt a kapcsolatot a magam részéről is 
jobban működtetni? Az egyszerű, őszinte válasz: 
fogalmam sincs. A különféle vallási hagyományok 
ezerféle technikát, praktikát ajánlanak, amelyekből 
néhányat én is kipróbáltam már: ima az egyéni 
rejtekben, házastársi ima, családi ima gyerekekkel, 
éneklés, meditáció, stb. Némelyik jobban működött, 
mások kevésbé, de még nem találtam igazán kielégítő 
megoldást, ezért nem volna illő, ha e téren én próbálnék 
tanítani másokat. Valószínűleg itt is igaz, hogy nincs 
egyedül üdvözítő út, hanem kinek-kinek meg kell 
találnia a sajátját. Én még keresem – szerencsére nem 
egyedül: van feleségem, gyerekeim, közösségi 
barátaim, akik tükröt – olykor utat is – mutatnak nekem. 
Furcsa viszont, hogy míg az emberi kapcsolataink 
működtetésében feltartóztathatatlanul törnek előre a 
modern, digitális technológiák (közösségi oldalak, 
képmegosztók, csevegőprogramok, videókonferenciák, 
stb.), az Istenkapcsolatunkban nemigen élünk 
ilyesmikkel. Nekem legalábbis soha nem jutott eszembe 
imádkozós mobilapplikációkat keresgélni a neten – 
eddig. Pedig, mint kiderült, ilyenek is vannak: „Ora”, 
azaz „Imádkozz!”, „Napi imák és áldások”, muszlim 
imaóra-értesítők, stb. Végtelenül idegennek tűnik? 
Nekem is. De az alapelv nem kéne, hogy felháborítson: 
ha már úgyis mindenre használjuk a mobilunkat, akkor 
éppen erre miért ne lehetne? Bevallom, egy ógörög 
Újszövetség-applikáció már évek óta ott van a 
telefonomon. Eredetileg azt szerettem volna, ha azon 
olvashatnám gyorsan és egyszerűen a napi igéket, de 
hamar ellustultam. És ha egy app minden nap eszembe 
juttatná…? 
Bármeddig jutottunk a tudományos fejlődésben, Isten 
továbbra is nagy rejtély az ember számára, ezért a vele 
való kapcsolat is talányos marad. Amíg ez a mai előadás 
készült, sokat gondolkodtam rajta, miként alakult az én 
kapcsolatom Vele. Főleg akkor hívtam, ha bajban 
voltam? Néha akkor is, ha nagy öröm ért? Igen. De a 
leginkább akkor éreztem magam közel hozzá, amikor 
úgy tűnt, feladatra leltem az Ő szőlejében. Amikor egy 
kicsit másokért (tehát Érte is) dolgozhattam, nem 
magamért. Talán ez számomra ennek az előadásnak a 

végső tanulsága. Találj magadnak Istennek tetsző 
feladatot, és megjavul a kapcsolatod Isteneddel! 
 
KÉRDÉSEK: 
Bemelegítés: Te milyen kapcsolatok „szakértője” vagy? 
Melyek most életed legfontosabb kapcsolatai? 
Hogyan kezeled szimmetrikus ill. aszimmetrikus 
funkciójú kapcsolataidat? 
Javuló vagy romló tendenciát mutat-e a kapcsolatod 
Isteneddel? 
Mely kapcsolataidat segítik, és melyeket hátráltatják a 
technika vívmányai? 
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„TISZTELETBELI UNITÁRIUSSAL”, 
 
…akit 20 évi lelkipásztori működés után, 1996-ban a 
hivatalos tanítástól eltérő nézetei miatt felfüggesztettek 
a papságból, ill. kiközösítettek a római katolikus 
egyházból. Azóta részben fordítóként, részben mentális 
segítőként dolgozik. Különböző kiadók gondozásában 
kéttucatnyi könyvfordítása, nagyszámú tanulmánya és 
írása jelent meg, illetve most áll kiadás előtt az ötödik 
vallási-teológiai tárgyú saját könyve. (Isten országa 
rajtatok áll vagy bukik!) 
András, egy hozzád közel álló ismerős hogyan mutatna 
be? 
Beállítottságától függően azt mondaná, hogy „egy 
kirúgott pap”, vagy „egy pap, aki kilépett”. 
Te is ezt mondanád el magadról? 
Nem. Nem akarnám a következményt elsődlegesnek 
tartani. 
Induljunk pár hétköznapibb, bemelegítő kérdéssel. Mi a 
kedvenc ételed? 
Huh, erre nem készültem… Paprikás csirke nokedlivel. 
De még inkább a lecsó. Van egy saját receptem is, 
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hosszú éveken át kísérleteztem ki; vörösbort is teszek 
bele. 
Hallgatsz zenét? 
Manapság inkább háttérzeneként hallgatok barokk 
zenét a munkához, leginkább Bach és Schubert műveit. 
Nézel filmeket? Van kedvenc alkotásod? 
Évtizedek óta nem nézek filmeket. Korábban 
Tarkovszkijt szerettem, de a film soha nem foglalt el 
központi helyet az életemben. 
Ezzel állást foglalsz a mai filmkínálattal kapcsolatban? 
Nem lenne igazságos, ha véleményt alkotnék. 
Egyszerűen nem kerestem, illetve nem jutottak el 
hozzám meggyőző alkotások. 
Gondolom, hogy a könyvekkel más a helyzet. Kik voltak 
számodra meghatározó szerzők? 
Valamikor nagyon sokat olvastam, elsősorban a 
katonaságnál (akkor még nem volt világos számomra a 
jézusi erőszakmentesség...), majd a szemináriumban, a 
teológia idején. A szépirodalom meghatározó az 
életemben, elsősorban Kodolányi, Sánta Ferenc és 
Vercors, a költészetben például Váci Mihály és Szabó 
Lőrinc. Aztán ott van Hanna Wolff pszichológus-
teológus, akinek pár könyvét le is fordítottam. Anton 
Mayer A cenzúrázott Jézus c. könyve alapmű 
számomra. Továbbá Erich Fromm is fontos szerző az 
életemben. 
Van olyan idézet, amely mintha a saját lényegedet 
fogalmazná meg? 
Az utóbbi időben jellemzőnek érzem ezeket a sorokat, 
kíváncsi vagyok, hogy felismered-e: „Semmi más ne 
vezéreljen bennünket, mint szüntelen készen állni a 
változásra, ha jobbat és igazabbat foghat fel elménk. Ne 
tétovázzunk odahagyni, amit igazságnak véltünk eddig, 
ha az igazabbról győzetünk meg elménk és 
lelkiismeretünk által.” 
Ez Husz János, az új könyved egyik mottójaként 
olvastam… 
Így van! 
Azt hiszem, hogy értem, mire utalsz vele. Állítsuk hát 
meg egy kicsit az időt: 1991. húsvét reggele, Budapest, 
Széphalmi Egyházközség. Mit látsz? 
A nagyhét szerdájánál kell kezdenem, amikor 
elkezdtem készülni a húsvéti prédikációra. Ez 15. papi 
évem volt, és annyiszor prédikáltam már Jézus 
feltámadásáról. Akkor még úgy hittem a feltámadást, 
amiként azt az egyházam vallja. Azon gondolkodtam, 
hogy mit prédikáljak erről. A könyvespolcomon 
belebotlottam Karl Herbst A valódi Jézus könyvébe, és 
fennakadtam egy mondatán: „Jézus nem halt meg, 
hanem magához tért.” Először azt hittem, nem értem jól 
a német szöveget. Rögtön nem győzött meg, de 
rettenetesen elbizonytalanított. Úgy éreztem, ezek után 
nem lehet kiállni azt prédikálni, hogy Jézus feltámadt. 
Így inkább általánosságban az ünnepről, ünneplésről 
prédikáltam. Ezek után egy évig szakirodalmat 
olvastam a témáról. 1992 húsvétján még mindig nem 
akartam alakulóban lévő új nézeteimről beszélni, 

helytelen lett volna „elrontani az ünnepet”, de az 
ünnepet követő hat vasárnapon keresztül a Herbst-
könyv vonatkozó fejezetét ismertettem a 
prédikációimban. 
Mi volt a hatóság részéről a válasz? 
Valaki följelentett; nem tudom, hogy kicsoda. Jelezte az 
esperesnek, az esperes a püspöknek, és egy-két hónap 
múlva a püspök hívott is magához a prédikációim 
ügyében. A püspöknek – akit még plébános korából 
ismertem, tegeződő viszonyban voltunk – azt írtam, 
hogy nagyon szívesen beszélgetek vele bárhol, kivéve a 
püspökséget. 
Miért?  
Ahogy a püspöknek is írtam: el akartam kerülni az 
eljárás inkvizíciós jellegét. Ez valamikor májusban volt, 
de végül elmaradt a találkozás. Később rájöttem, hogy 
miért. Ő már tudhatta, amit én még nem, hogy 1993-tól 
a mi egyházközségünk átkerül a Székesfehérvári 
Egyházmegyéből az Esztergomi Főegyházmegyéhez; 
tehát azt gondolhatta magában, hogy foglalkozzon ezzel 
majd az esztergomi kollégája. 1993 júniusában át is 
kerültünk, és augusztusban már hívott is Paskai bíboros, 
rögtön azután, hogy a papírügyeket elintézték. Ez 
megerősíti az átpasszolásra vonatkozó gyanúmat. 
Ennek aztán kiközösítés lett a vége… 
Erről azért mondanék pár szót. Behívott Paskai érsek, 
azzal, hogy: „Atya, hallom, hogy Jézus feltámadásáról 
az egyház tanításával ellentétesen prédikál. Igaz ez?” 
Erre én: „Nem válaszolok erre a kérdésre.” 
„Hogyhogy?” „Ha esetleg nem megfelelően válaszolok, 
akkor kikerülhetek az utcára, nekem pedig se lakásom, 
se állásom. Egyénként sem értem, hogy miért engem 
tetszett behívni. Miért nem a dúsgazdag pesti 
plébánosokat; meg lehetne kérdezni tőlük, hogy honnan 
van a gazdagságuk.” Mindezt pléhpofával, félig-
meddig viccesen mondtam. Mivel ez a kérdőre vonás 
augusztus 20-a után volt, még hozzátettem: „Most 
hallom a rádióban, hogy a bazilika plébánosa azt 
mondta: Szent Istvánban az volt a nagy, hogy egyik 
kezében tartotta a keresztet, a másikban a kardot. Talán 
meg lehetne kérdezni tőle, hogy ez miként függ össze 
az evangélium szellemével. De azokat is be lehetne 
hívni, akik az elmúlt rendszerben kiszolgálták a 
kommunista-ateista államhatalmat.” 
Becsületére legyen mondva, lehajtotta a fejét, és egy 
szót sem szólt. Ugyanis tudta, hogy ez elsősorban neki 
szólt. Aztán hosszasan elbeszélgettünk teológiáról. 
Szerintem húsz éve nem beszélt már senkivel 
teológiáról, így nagyon örült neki, és azzal bocsátott el, 
hogy csak azt kéri, hogy ne prédikáljak ilyenekről. 
„Hogy a plébánián miről beszél szűk körben, az a maga 
dolga, de a szószékről ne hirdesse!” Erre azt feleltem: 
„Bíboros úr, nekem nincs két meggyőződésem, egy a 
plébánián s egy a szószéken.” Ezzel véget is ért volna 
az ügy, elfogadta volna a dolgot. 
De te továbbvitted a herbsti gondolatot… 
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Igen. Az ügy folytatását és lezárását a Herbst-könyv 
eredményezte, amelyet 1995-re lefordítottam, és az év 
tavaszán ki is adtam. A templomban is árusítottam. 
Aztán Advent elején az Új Emberben, a katolikus 
hetilapban megjelent egy féloldalas írás Szabó Ferenc 
tollából, Az ál-Jézus és hamis prófétái címmel. Amikor 
ez megjelent, tudtam, hogy vége(m) van. Januárban 
ismét hívott a bíboros. De továbbra sem láttam be, hogy 
ilyen nézetekkel nem lehet prédikálnom. Erre ő elővett 
egy előre megszövegezett, lepecsételt iratot, amelyben 
felszólított arra, hogy mondjak le a széphalmi 
plébániáról. Erre én: „Nem mondhatok le csak úgy, meg 
kell beszélnem a munkáltatómmal.” Ezt komolyan is, 
meg humorosan is mondtam, hiszen a személyi 
igazolványomban a Széphalmi Egyházközség 
szerepelt, mint munkáltató. Meg kellett kérdeznem az 
egyházközséget. Egy gyűlésen tájékoztattam is a 
képviselő testületet, és azt javasoltam, hogy tartsunk 
szavazást. Kihirdetem, hogy mi történt, felolvasom a 
bíboros levelét, s minden 14 év felettinek adunk 
cédulát, amire ráírhatja, hogy lemondjak-e, vagy se. 
Úgy emlékszem, hogy ezen az első szavazáson 328-an 
szavaztak, s ebből 9-en írták azt, hogy mondjak le. 
Ez elképesztő! A HVG-ben olvastam erről Gerlóczy 
tollából. 
Visszaírtam Paskai bíborosnak, hogy ez az eredmény, 
vox populi vox Dei (a nép szava az Isten szava), tehát 
nem mondok le. Egy hónap múlva jött egy levél, amely 
a felfüggesztésemről és a kiközösítésemről szólt, és 
ismét kérte a lemondásomat. Újra népszavazást 
tartottunk, ezúttal 18 évtől felfelé, de az arány ugyanaz 
maradt, így nem mondtam le. De ahogyan úton-útfélen 
beszélgettem az emberekkel, világossá vált számomra, 
hogy nagyjából egy hónap alatt megváltoztatták a 
véleményüket… Ekkor benyújtottam a lemondásomat, 
ez 1996. május 31-én történt. 
Az ügy eljutott Rómáig? 
Szabó Ferenc cikkének megjelenése táján a hírek 
szerint két budapesti professzor fordult Paskai 
bíboroshoz azzal, hogy ha nem intézkedik, akkor ők 
intézkednek Rómában. 
A hosszas meghurcoltatás eredménye végül is a 
felfüggesztés és kiközösítés lett 1996-ban. Mennyire volt 
gyakori, hogy plébánost közösítsenek ki? 
Tanításbeli okból, úgy sejtem, évszázadokra 
visszamenően nincs rá példa. Persze nősülés és egyéb 
fegyelmi okokból akad, de az nem kiközösítés, csak 
felfüggesztés. Mivel alapvetően konfliktuskerülő 
vagyok, a hétköznapokban biztosan sokszor megtörtént, 
de lényegi kérdésben nem hinném. 
Gondolom, hogy téged is megpróbáltak beszervezni…  
Persze, a néphadseregben engem is megpróbáltak 
beszervezni, mint minden bevonult kispapot. 
Megkeresett az illetékes elhárító tiszt, aki megkérdezte, 
milyen papokkal tartok kapcsolatot. Erre nem akartam 

válaszolni, mire ő azt felelte, hogy úgy is tudják. Vagy 
kétszer keresett még, aztán eltűnt. Amikor letelt a két 
év, s visszamentem a szemináriumba, akkor ismét 
keresett. Találkozóra hívott, ún. „presszózásra”. Első és 
utolsó alkalommal elmentem a presszóba, megittam az 
állam költségére egy konyakot, és megtagadtam a 
beszervezési ajánlatot azzal, hogy „nem leszek spicli”. 
A tiszt azt válaszolta: „Ó, dehogy, ez csak olyasmi, amit 
minden elöljárója megtesz.” Gondolom, nem lett volna 
szabad neki lebuktatnia az elöljárókat. Mindenesetre azt 
feleltem, hogy az az ő lelkiismeretükre tartozik. Aztán 
azzal környékezett, hogy küld majd virágnyelven 
képeslapot, hogy hol és mikor találkozzunk. Azt 
feleltem, hogy „ne képeslapot küldjön, hanem idézést, s 
akkor szívesen megyek”. Később még egyszer 
találkoztam vele. Ki akartam menni az NDK-ba, de az 
engedélyezett 30 nap kétszeresét szerettem volna 
megkapni. Beadtam a kérelmet, behívattak, s az a pofa, 
aki a hadseregben katonai egyenruhában, a presszóban 
civilben, ezúttal rendőri ruhában fogadott. Azt mondja: 
„Tudom-e, hogy nem kötelesek megadni az engedélyt?” 
Mondom: „Akkor nem fogok menni sehova.” Mire ő: 
„Tudunk mi magával másként is beszélni...” Majd: 
„Menjen ki, üljön le!” De 10 perc múlva kezembe 
nyomták az engedélyt. 
Max Weber szerint a stigma és a karizma kéz a kézben 
jár együtt. Téged stigmatizált a közösséged. Volt ez 
hatással az intézménymentes tekintélyedre? 
A kiközösítés előtt sem úgy gondoltam, hogy az 
intézménytől vagyok valaki. Valahogy mindig idegen 
testnek éreztem magam a klérusban. Ezért a kiközösítés 
sem hozott lényeges változást. 
Vermes Géza „gondviselésszerű véletleneknek” nevezte 
élete fontosabb fordulatait. Te inkább a „sorsszerű 
véletlen” kifejezést használod. Említenél néhányat? 
Nagyon sok van. Mondom a legfontosabbakat. 
Piaristák. 14 éves koromban a pesti piarista 
gimnáziumba kerültem. A pilisvörösvári kántor 
ajánlotta a szüleimnek, hogy oda írassanak be. Ha nincs 
ez a kántor, és nincsen jó kapcsolatban a szüleimmel, 
akkor ki tudja, hogyan alakul az életem. A piaristáknál 
két dolog volt meghatározó számomra. Az egyik a 
fegyelem és a nagyon kemény munka, a maximális 
szellemi teljesítményre törekvés. A másik a 
magyartanáromnak a dolgozatírásra vonatkozó 
alapelve: „Minden mondat a címről szól, sajtgyártás 
nincs!” Vagyis lyukakat ne írogassunk. Kegyetlenül 
áthúzta a mellébeszéléseket, akár a teljes szöveget is. 
Ezzel megtanított a lényeglátásra. Amit azóta írtam, azt 
ennek a mondatnak köszönhetem. Ez tényleg 
sorsfordító volt. 
Aztán a pályaválasztás, a papság. 16 éves koromig nem 
tudtam, mi akarok lenni, de jámbor katolikusnak 
neveltek, így 12-13 éves koromtól imádkoztam azért, 
hogy Isten mutassa meg, mi legyek. (Az imádkozás 
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gyakorlatilag azt jelentette, hogy jó katolikusként 
elmondtam a Miatyánkot meg az Üdvöz légy, Máriát.) 
Aztán ahogy 16 évesen egyszer mentem az úton, 
hirtelen belém csapott, hogy pap kell legyek. Pedig 
akkor egyáltalán nem is gondolkodtam ezen. Valahogy 
azonnal tudtam, hogy ez a válasz az imáimra.  
A Bulányi Györggyel való találkozás is ilyen sorsszerű 
véletlen? 
Mindenképpen. Bulányi atyához kispaptársaim vittek el 
egy alkalommal. Így kerültem egy számomra 
meghatározó körbe, a Bokor Közösségbe. Bulányi 
atyától került hozzám a Herbst-könyv, persze, ő nem 
tudta, hogy több más kötettel együtt mit adott nekem. 
Ez a könyv nemcsak a kiközösítés miatt volt 
sorsfordító, hanem az evangéliumról alkotott nézeteim 
szempontjából is. 
Aztán az első könyvem. Széphalmon történt, hogy egy 
idősebb hölgy felvetette, miért nem adom ki a 
prédikációimat. Sosem gondoltam erre, és még jó ideig 
nem is foglalkoztatott. Csak miután kitettek. Így 
született meg a Ki dobja az első követ? kötetem. Ha a 
hölgy nem veti fel, lehet, hogy soha nem írtam volna 
meg. A kommentárírás ugyanígy kezdődött el. Egy 
fiatal házasoknak szóló körben, ahol a Szentírásról 
beszélgettünk, mondta az egyik anyuka, hogy tudom-e, 
micsoda felelősség – az, ha valaki ilyeneket tud, mint 
én, és nem írja le. Ebből a mondatból született a három 
evangéliumkommentár. 
A kommentárjaid sajátos formában íródtak: a lap 
tetején pár evangéliumi sor, alatta végig lábjegyzetek. 
Ez nagy alázatot sugall. 
A szakirodalomból ismert, klasszikus értelemben vett 
kommentárt nem tudnék írni, erre alkalmatlan vagyok. 
Az én kommentárjaim nem szintetizáló jellegűek, mint 
a klasszikus kommentárok, hanem részletkérdésekhez 
szólok hozzá a lábjegyzetekben. 
Aztán a Jézusról szóló írásaidban továbbgondoltad a 
kommentárokat. Ott azért már szintetizálóbb vagy.  
Nem nevezném kifejezett továbbgondolásnak – inkább 
összegzésnek –, noha olykor valóban úgy éreztem, már 
többet tudok egy-egy témában, mint a kommentárok 
írása idején. Például ilyen az, hogy Máté rendszeresen 
megtorpedózza Jézus példázatait, átfordítja azok 
üzenetét. 
Van egy eredeti feltevésed: Jézus mindig, vagy 
legalábbis gyakran nyitott kérdéssel fejezi be a 
példázatait. Nyilván ez nem követhető végig az 
evangéliumokban, részint talán szöveghagyományozási 
okokból, de figyelemre méltó felvetés. 
Ez abból ered, hogy találtam 4-5 olyan helyet, ahol 
lehántva a toldalékokat kiderül, hogy vannak ilyen 
példázatok. Ha a tétel igaz, akkor ez is segíthet a 
torzulások javításában. 
Crossan újabban arról beszél, hogy a példázatok 
eredendően parcitipatorikus pedagógiát képviselnek, 
tehát a hallgatók bevonása, párbeszédre bírása által 
működtek. Ez részint kapcsolható a te felvetésedhez. 

Sajnos nem ismerem Crossant, de utána fogok nézni. 
Milyen helyzetekben érzed úgy, hogy spirituális 
élmények közelében jársz? 
Leginkább írás közben, mert inkább a szellemi 
felismerések embere vagyok. Ha voltak is kifejezetten 
spirituális élményeim, azok is mindig valamilyen 
intellektuális felismeréshez kapcsolódtak. Kettőt 
elmondanék. Az egyik, amikor Bulányi atyától 
megtanultam, hogy a páli megváltástan nonszensz (ti. 
hogy véráldozatával Jézus kiengesztelte az Atyát). Ez 
olyan döbbenetes, nagy élmény volt, hogy sorsfordítóvá 
vált az életemben. Ez 1974 körül lehetett. 
Innen nézve a ’96-os eseményeknek azért volt szellemi 
előzményük… 
Igen. Már korábban, magamtól eljutottam oda, hogy 
nem fogadtam el a Szentháromság-tant és Jézus isten 
voltát. Az utolsó mozzanat volt csak, hogy elutasítottam 
Jézus feltámadását. És ez volt a másik nagy élmény: 
amikor Herbst hatására megváltam Jézus 
feltámadásának klasszikus értelmezésétől. 
Van olyan, amiben nem értesz egyet Herbst 
felfogásával? 
Igen; ő Jézus erőszakmentességét nem gondolja olyan 
komolyan, mint én. 
Ebben egy lapon vagyunk. Hogy látod, merre tart a 
húsvét teológiája? Van rálátásod? 
Sajnos, nincs. A kiközösítés óta kevés komoly teológiai 
munkát volt alkalmam olvasni. 1998-ban Máthé Tóth 
András, volt Bokor-tag, a szegedi egyetem 
vallástudományi tanszékének vezetője elintézte nekem, 
hogy kimehessek Bécsbe. Három hónapot kutattam 
kint, akkor írtam meg A feltámadás szakirodalmáról c. 
tanulmányt. Akkori kutatásom óriási csalódás volt 
nekem. Úgy éreztem, hogy a „tudósok” nem zavartatják 
magukat az evangéliumok szövegétől; például a Márk 
16,5-ben szereplő ifjút valamennyien angyalként 
értelmezik, holott a görög szó egyértelműen 
fiatalembert jelent. Ők azonban eleve tudják, hogy mi 
mit jelent, ám ha az ember megkaparja a dolgot, kiderül, 
hogy ezek valójában előre megtanult értelmezések. 
Teológiai szemüvegen át nézik a kutatási területüket. 
Nagyon sok közösségi munkát végzel, már 
felfüggesztésed előtt, és azóta is folyamatosan 
közösségekben tevékenykedsz. Mi motivál? 
A Bokor Közösségben tanultam, hogy a kisközösségi 
formában lehet a legjobban továbbadni az 
evangéliumot. Negyven év tapasztalattal a hátam 
mögött ezt ma is így gondolom. Lélektanilag ez a 
legalkalmasabb forma az evangélium továbbadására. 
Persze, vannak nagy közösségi alkalmak is, a Bokor 
Közösségben is. E nélkül egy szokványos plébános 
életét éltem volna, hamar belefáradva. De a Bokor 
Közösség mindig adott munkát, feladatot, és spirituális 
élményeket is. 
Van olyan csoport, amelynek negyven éve tagja vagy, és 
vannak, amelyeket te alapítottál… 
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1973 óta vagyok tagja annak az alapközösségnek, 
amelyet még Bulányi atya vezetett. A csoportból már 
többen is meghaltak. Havi rendszerességgel 
találkozunk. Aztán van egy gimnazista 
osztálytársaimból, illetve a feleségekből álló csoport, ez 
is vagy 30 éve létezik. Van továbbá két csoportom a 
széphalmi egyházközségből. Tehát jelenleg három 
csoportot vezetek. És van egy önképzőkör is, egykori 
Bokor-tagokból, az Elpídia Asztaltársaság. A csoport 
egyik tagjának van egy hasonnevű kiadója is, többnyire 
az én köteteimet adták ki. 
Azt mondtad, a kiscsoportban lehet a legjobban 
továbbadni az evangéliumot. Furcsa dolgot kérdezek: 
Miért érdekel ez téged? Már nem vagy pap. 
Hát ez tényleg jó… Nézd, ez elsősorban Bulányi atya 
hatása. Amikor elolvastam fő művét (Keressétek az 
Isten Országát!), annyira megragadott, hogy csak ezt 
akartam csinálni. Jézus tanítását és életpéldáját tartom 
az emberi élet megoldásának. Ha ezt követnénk, akkor 
élnénk úgy, ahogyan az méltó az emberhez. Akkor 
válnánk emberré. 
Vezetsz-e naplót? 
Nem. Korábban írogattam elmélkedéseket, de ez inkább 
meditációs valami volt, nem napló. 
A HVG 1996-ban felvetette, hogy álláspontoddal az 
unitáriusokhoz kerültél közel, de nem akartál átlépni. 
Mégis számos felületen van érintkezésed azóta is. 
Ismerek néhány lelkészt, párszor meg is hívtak előadni. 
Valaki egyszer rávett, hogy menjek el a könyvhétre 
dedikálni. Ott egyszer csak megszólított egy úriember, 
és valami ilyet mondott: „Végre találkozom a Ki dobja 
az első követ? szerzőjével! Évek óta ebből prédikálok!” 
Kászoni József volt. Aztán meghívott, hogy havonta 
tartsak biblikus témájú előadásokat. Ezeken több 
lelkész is részt vett. 
Tudnál néhány észrevételt megfogalmazni az unitárius 
közösségről? 
Nincs annyi rálátásom, hogy erre feljogosítson. 
Élményem a találkozásokon keresztül valamivel több. 
Ha mégis meg kéne fogalmaznom egy érzést, azt 
mondanám, hogy eszméi, eltérő teológiája ellenére az 
Unitárius Egyház is olyan népegyház, mint a többi. 
Mire szánsz szívesen időt? 
Utólag úgy látom, életemben az volt a legfontosabb 
dolog, hogy megírtam a három evangéliumkommentárt. 
Hogy objektíve mit ér, az más kérdés. Jézus tanítását 
szeretném elemezni, megérteni, továbbadni, elsősorban 
írásban. Egyik öcsém, aki elolvasta a könyveimet, azt 
mondta, hogy ha befejeztem a kommentárírást, már 
csak az lesz a dolgom, hogy érthetően írjam meg az 
egészet. A tanulmányokkal ez is a célom. 
Mire sajnálod leginkább az időt? 
Mindenre, ami a biológiai élethez tartozik. Evés, 
karbantartás, egyebek. Sajnos kevés időt szánok 
testedzésre is. 

Szellemi rugalmasságod fegyelmezett életvitellel 
társul…  
Bulányi atya szokta mondani magáról, hogy „féltékeny 
vagyok az időmre”. Állandóan igyekszem tenni 
valamit. Sajnos nem tudok kikapcsolódni, alig van 
pihenés az életemben. Az írás, a közösségek, az ügyes-
bajos elintézni valók töltenek ki minden percet. 
Kéttucatnyi könyvfordításod jelent meg, köztük 
Harnack Adolf Dogmatörténete. Milyen szempontok 
szerint választod ki a fordítandó könyvet?  
Ha én választhatom meg, hogy mit fordítok, akkor 
természetesen elsősorban az evangélium minél tisztább 
megközelítése érdekel, ilyenek: Karl Herbst: A valódi 
Jézus, Sárdy Péter: Jézus kincse emberek kezében, 
Anton Mayer: A cenzúrázott Jézus (kivonatos), Hanna 
Wolff: Jézus, a férfi (kivonatos), Hanna Wolff: Az 
egyetemes Jézus, Erich Fromm: A szeretés művészete 
(igen, ez az eredeti cím, nem pedig A szeretet 
művészete) még az előtt fordítottam le, hogy magyarul 
kiadták volna). A legtöbb könyvfordításom azonban 
megbízásra, pénzkereseti célból készült. 
Ezek mellett pedig az „Érted vagyok” című lap 
főszerkesztője is vagy. A maga nemében páratlan lap. 
Mondanál erről pár dolgot? 
Ez a lap rámszakadt, mert az alapítója másfél év után 
elment tanulmányútra. Így ’92 óta én csinálom. Eleinte 
a Bokor „családi és közösségi lapja” volt, színes 
tartalommal. Aztán átalakult „a jézusi tájékozódás 
folyóiratává”. Teológia, spiritualitás, közösségi élet, a 
harmadik világ, a környezetvédelem, az 
erőszakmentesség – ezek adják a főbb rovatokat. Az 
anyagot nagyjából én gyűjtöm össze, külföldi 
újságokból és a Bokor-tagok írásaiból. Korábban sok jó 
tollú szerzőnk volt, de többségük sajnos már meghalt. 
Az évek folyamán nagyon sok levelet váltottunk, 
többnyire evangéliumi szövegek kapcsán. A múltkor 
élesebb kritikát fogalmaztam meg, azóta is kicsit 
bánom. Azt mondtam többek között, hogy az a fajta 
eredetiségorientált vizsgálódás, amely a munkád 
irányultságát meghatározza, eléggé anakronisztikus, 
inkább a korábbi századforduló táján dívott. 
Gondolkoztál még ezen? 
Igen, gyakran eszembe jut, és ami az anakronizmust 
illeti, szó szerint véve egyetértek. Tisztában vagyok 
azzal, hogy az eredeti Jézus-szövegekhez sosem fogunk 
eljutni. Mégis azt mondom, hogy az általam alkalmazott 
módszer a legcélravezetőbb; lehet, hogy már kiment a 
divatból, de hiszem, hogy örök érvényű. 
Az új könyvedben 33 tanulmány lesz. Melyiket emelnéd 
ki, mint legfontosabbat? 
A legjelentősebbnek Az apokaliptikától megszabadított 
Jézus címűt tartom. És a „Jézus valláskritikája” is 
lényeges. A szabad Jézus címűben pedig az 
erőszakmentes Jézust és a tanításaiban megjelenő 
erőszakos képeket vetem össze.  
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Nagyon sajátos helyzet állt elő: ezzel a kutatói 
módszerrel jelenleg te vagy klasszikus értelemben a 
„legunitáriusabb” Biblia-kutató, miközben formálisan 
nem vagy unitárius. Erre erősít rá az is, hogy a 
megjelenés előtt álló könyved mottói közt ott van 
Kierkegaard frappáns megállapítása, amely unitárius 
jelmondatként is szolgálhatna: „Kétféle keresztény van: 
az egyik, aki követi Jézust, és a másik – az olcsóbb 
kiadás –, aki csodálja őt.” 
Számomra a mottók a lényeget fejezik ki, örvendek és 
megtisztel, hogy munkám iránt érdeklődik az unitárius 
közösség. 

forrás: Unitárius Közlöny, 2016. március 7. Kolozsvár 
(Kolozs megye, Románia) 

 
 

 
 
 
FARKAS ISTVÁN 

AZ ŐSZIBARACK TITKA 
 

Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni... Mk 4,3 

A kis föld, amit Gazdagréten az ötvenes évek elején 
vettek, teljesen elhanyagolt volt. A szomszédok 
keményre taposott ösvényeket jártak ki rajta, hogy 
lerövidítsék az utat és szerte sitthegyek csúfították az 
egész kertet. Talaja köves volt, bozótos és agyagos, 
mely utóbbi viszont látszólag igen kedvezett a néhány 
őszibarackfának. Ugyanúgy kedvezett nekik a déli 
fekvés, a hegy déli oldala is. Elhanyagoltak voltak, de 
éltek. 

Feltűrték az ingujjukat és nekiláttak. Az egyik könyvelő 
volt, a másik tanítónő. Az egészet azonban a két kis 
pulya egészséges táplálása miatt csinálták, meg 
valahogy nekik is kellett hétvégenként az a kis alkotó 
mozgás. Megálmodták a virágzó kertet és az tíz év 
munkájával megvalósult. A sitthegyek eltűntek és velük 
a föld köves része, a tüskés bozótok is velük mentek és 
a keményre taposott ösvények, felásás után helyet adtak 
a zöldségeskerteknek. A füves utakat virágok 
szegélyezték, a kis préselt, vakolt nádfalú házikó 
mellett sziklakert, a teraszkorláton muskátli. A kertben 
pedig az öreg őszibarackfákon kívül cseresznye, 

meggy, körte, alma, naspolya, málna, ribizli, eper, 
szeder, mogyoró, mandula és mindenféle zöldséget is 
megtermett a föld. Az őszibarack volt a kedvencük. 
Annyi termett, hogy kihordták a piacra, vagy a 
zöldségeshez a „nyóckerben”, ahol laktak. Csodájára 
jártak.  A pulyák meg nőttek, mint a bolondgomba – 
ahogy a mondás tartja. 

Isten segítségével maguk vetettek és maguk is arattak. 
Tavasszal külön feladat volt a piacon a vetéshez 
megfelelő minőségű magok felkutatása. És a termés 
megmutatta jól döntöttek vagy rosszul. Minden, ami a 
kis kertben nőtt magról származott vagy palántáról, 
vagy a fáknál csemetéről. Egyetlen kivétel volt, a 
kedvenc, a legnemesebb, az őszibarack. Mivel, minden 
gondozás ellenére, az öregek kiöregedtek, pótolni 
kellett őket. Különleges eset volt. Mivel igen jó 
minőségűek voltak, megpróbálták magról. Azonban 
dacára a nemes gyümölcs magjának, az eredmény 
minden esetben keserűmandula lett, de az sem olyan, 
mint az a sudár fájuk a kerítés mellett, aminek az 
aljából, minden évben ki kellett gyomlálni a sok új 
hajtást. Nem értették, amíg át nem hívták a szomszédot, 
akivel az évek alatt összebarátkoztak és az el nem 
magyarázta nekik, hogy mi is a helyzet. Bár ott voltam 
a beszélgetésnél, mint az egyik pulya, de már – az idők 
távlatából - csak a lényegét tudom felidézni. Körülbelül 
így hangzott: 
– Hogy van ez, Lajoskám? Szinte minden, amit 
elvetünk magról vetjük, vagy ha nincs időnk otthon a 
második emeleten kis poharakban gyökereztetni, 
palántáról, de ami kinő belőle mindig az, ami a magot 
hozta. Ez az egyetlen, ami ilyen fura módon viselkedik. 
Elszúrunk valamit? 
– Tudod, kedves Elek, ez az őszibarack egy igen 
különös növény. Igen. Mi is pontosan úgy vagyunk 
vele, mint ti. Nincs itt semmi olyasmi, amit rosszul 
csinálnátok. Van egy életerős keserűmandula, ami 
szórja a magját és úgy szaporodik, mint a fű, mert neki 
ez jó föld, ugyanakkor gyümölcse ehetetlen egy olyan 
lény számára, amilyenek mi vagyunk. És van valami 
igencsak nemes, tápláló, finom termés, aminek nincs 
elég életereje ahhoz, hogy ilyen körülmények közt, 
magról szaporodásával ilyen, számunkra tápláló 
termést hozzon. Ez sokat elmond arról, hogy ha nincs 
magvetésre lehetőség, akkor is van még lehetőség arra, 
hogy akár egy vad fa is ilyen termést hozzon akkor, ha 
belekerül, megfogan és felnő benne mindaz, ami egy 
másik fa nemes hajtásában is benne van. Olyan ez, mint 
egy szervátültetés. Nem értjük, de az, aki szeretné, hogy 
valami éljen és termése legyen valami másfajta lény 
táplálására, az biztosítja a megfelelő feltételeket ehhez: 
felhozza napját, esőt ad, stb., ha... Az őszibaracknál ez 
a ha múlik rajtunk, azokon, akiknek táplálkozási 
vágyuk, étvágyuk van erre a finom táplálékra. A többi 
növény pedig, amely már így születik, vagyis 
genetikailag a magból és a neki megfelelő feltételekből 


