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működő „széleskörű ifjúsági mozgalom” vezetőjévé 
kiáltotta ki. De lefogása logikus folyománya volt annak 
az 1955. júliusi MDP KV határozatnak is, amely az 
illegális szerzetesrendek felszámolásáról intézkedett, és 
amelynek számos jezsuita vezető esett áldozatul. Vele 
egy időben tartóztatta le az ÁVH Hódmezővásárhelyen 
a szintén Bulányi által közösség-szervezéssel megbízott 
Szabó Ferike Terézt. 
Kovács több csoportját, s főképp az énekkar irányítását 
ezt követően Kartal József próbálta átvenni - egyik 
legelső ténykedése volt, hogy a kétségbeesés 
ellensúlyozására diadalmas, dicsőítő egyházi énekeket 
gyakoroltatott be a kórustagokkal, és „tüntetőleg 
szervezte meg a fiatalok körében Kovács 
megemlékezéséről szóló előadását.” Az énekkaron 
kívül azonban csak egyesével-kétesével foglalkozott a 
fiatalokkal. Hamvas Endre őt is figyelmeztette, de 
további intézkedéseket nem tett - úgy tűnt, hogy 
belefáradt az ügybe: „megtette a püspök Kartallal 
kapcsolatban, amit megtehetett. A többit már most 
Kartalra kell hagyni. Egy felnőtt embernek kell annyi 
eszének lenni, hogy tudja, miként kell cselekednie.” 
fejtette ki egy az iratban néven nem nevezett ügynök, 
feltehetően „Rózsa”, aki még olyan feladatot is kapott 
tartóitól, hogy Kovács Mihály fel dicsérésével, s afelett 
sajnálkozva, hogy letartóztatásával „igen nagy kárt 
szenvedett a szegedi ifjúság”, provokálja Kartal 
Józsefet. 
Fetter hadnagy 1956. január 19-én javasolta az ügyben 
további 6 személy őrizetbe vételét, 40 figyelmeztetését 
és 30 ember eltávolítását az egyetemről, főiskoláról 
vagy állásukból.419 A nyomozók különösen azt 
igyekeztek bizonyítani, hogy a „mozgalomban” 
résztvevők valamennyien „providások” és külföldi 
kapcsolatok után is kutattak, ám utóbbiak hiányát már 
rövid idő után kénytelenek voltak tényként rögzíteni. 
Februárban a letartóztatásra javasoltak köre még tovább 
bővült: köztük volt immár a „lombardisták” két 
kecskeméti vezetője, Szent- Györgyi András és 
Veszprémi Tibor SchP, Jánosházi Margit, aki „14 
személyt szervezett be”, Kartal József, Túri László, egy 
lány, aki Bulányi és Kovács közt mintegy 
„összekötőként” működött, Baloghi Mária tisztviselő, a 
jezsuita alapítású, világban élő UNUM női szerzetes-
rend egy tagja, aki „rendszeresen szolgáltatott Kovács 
Mihálynak adatokat a munkahelyéről »a nép problémái 
címén” valamint K. J.. A minél szélesebb körű 
mozgalmat kimutatni hivatott ÁVH-s akció azonban 
1956 tavaszán az országban egyre feszültebbé váló 
belpolitikai 
helyzet miatt kifulladt, a tervezett letartóztatásokból 
csupán tanúkihallgatások lettek. Kovács Mihályt a 
Fővárosi Bíróság 1956 szeptemberében minden 
vádpont alól felmentette, és szabadlábra helyezték. 
1957 áprilisában már Zákányszéken volt segédlelkész, 
amikor egy hónapra, több paptársához hasonlóan őt is 
internálták. Nem kimutatható, hogy ennek volt-e köze a 

hittancsoportokhoz, bár Kovács ebben az időszakban 
sem szakította meg teljesen régi kapcsolatait, csupán 
háttérbe húzódott: a Vitéz-Turi-féle egyetemista 
közösség továbbra is egyik mentorának tekintette. 

(részlet Szerző Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Karon beadott szakdolgozatából. 

Témavezető: Dr. habil. Bögre Zsuzsanna – 2013.) 
 
 
 
BULÁNYI GYÖRGY 

FŐPAPOK, ÍRÁSTUDÓK ÉS VÉNEK… 
És kötélből ostort fonván kihajtá őket a templomból 
(Kodály, Jézus és a kufárok), s a megtisztított 
templomban Jézus, a tanító, ismét tanít. Idézet 
következik: Odamennek a templomban tanító Jézushoz 
a főpapok s a nép vénei mondván: Milyen hatalommal 
teszed ezeket? Ki adta neked ezt a hatalmat?  Ezeket. 
Miket? Utalhat a szó akár a templom tisztítására, akár a 
tanításra, akár mind a kettőre. 

Ez a mai evangéliumi szakasz előzménye. S a mai 
szakasz folytatása? A gyilkos szőlőmunkásokról szóló 
példabeszéd, amely ezekkel a szavakkal fejeződik be: 
és hallván a főpapok és a farizeusok Jézus 
példabeszédeit, megértették, hogy róluk beszél. A 23-
27. versekben olvasható az előzmény, a 33-46. versek 
mondják el a folytatást. Köztük a mai szakasz: a 28-32. 
versek. A 28. vers ezzel indul: De mi a véleményetek 
erről? Nektek! Kiknek? Nem mondja meg a szöveg. A 
befejező, a 32. vers sem mond többet: ti nem hittetek 
Jánosnak, ti nem gondoltátok meg magatokat. A 
misekönyv elé is teszi a mai szakasznak: Abban az 
időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép 
véneinek... De ez a nevesítés csak a mai szakasz 
előttiben: a milyen hatalommal teszed ezt... stb. 
szakaszban szerepel. A mai szakasz folytatásában 
viszont a főpapok és a farizeusok, ill. egyes kódexekben 
a főpapok és az írástudók szerepelnek.  

Ha figyelembe vesszük az előzményt is, a folytatást is, 
akkor együtt van az egész színtársulat: főpapok, 
írástudók és vének. Nem restelltem a fáradozást, és 
konkordancia-szótárom alapján megállapítottam, hogy 
a szinopikusoknál 20 ízben szerepelnek együtt a 
főpapok és az írástudók, ill. ezek farizeusi válfaja, 15 
ízben a főpapok és a nép vénei, s csak 3 ízben van együtt 
mind a három: az Emberfiának sokat kell szenvednie a 
vénektől, főpapoktól és írástudóktól. A főpapok pedig – 
mint a Jézus elleni nagy meccs legfőbb érdekeltjei – 
még 25 ízben szerepelnek egymagukban is. Úgy 
gondolom, hogy ezzel szolid módon tisztáztuk, hogy a 
mai evangéliumi szakaszban kik lehetnek azok, akiktől 
Jézus megkérdezi: Mi a véleményetek?  

Felelhettek ezek, szegények, akármit. Akár azt, hogy a 
gyerek semmiképpen nem pofázhat szembe az apjával; 
az a kisebb bűn, ha végül is nem megy ki dolgozni a 
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szőlőbe; tehát még mindig elfogadhatóbb az 
igentmondó, de nem teljesítő gyerek magatartása. 
Mondhatták volna azt is, hogy nem a duma számít, 
hanem az, hogy mégis kiment és dolgozott; tehát az 
teljesítette apja akaratát, aki végül is elment a szőlőbe. 
A zsidó hagyomány képviseli mind a két nézetet. A 
szakirodalomból tudom, hogy a parancsot kiadó isteni 
tekintély nem tisztelése és el nem ismerése 
megbocsáthatatlan vétek, ezzel szemben egy tőle 
parancsolt dolog nem teljesítése esetén még lehetséges 
a jóvátétel. Ezzel szemben a Babiloni Talmud szerint, 
ha ígéretről van szó, akkor az igazak keveset beszélnek 
és sokat tesznek, az istentelenek pedig sokat beszélnek 
és nem tesznek semmit.  A kódexek alapján nem 
állapítható meg, hogy mit válaszoltak szegények 
Jézusnak. Hol az egyik fiút írják előre, hol a másodikat, 
s a megkérdezettek hol az elsőről, hol az utolsóról 
állítják, hogy az teljesítette apja akaratát. Hogyan is volt 
akkor? Az lett volna részükről az okosabb, ha azt 
válaszolják erre is, amit válaszoltak Jézus előző 
kérdésére: Istentől vagy embertől volt-e János 
keresztsége? Azt, hogy nem tudjuk. De nem akarták 
kitenni magukat annak a válasznak, amit erre kaptak 
volna Jézustól. Válaszolhatták volna azt is, mint igaz 
zsidók, amit a szakirodalom alapján az előbb idéztem: 
Istennek sohasem mondhatunk nemet. De okosan tették 
szegények, hogy nem ezt válaszolták, mert megkapták 
volna Jézustól, hogy ez az Istenek mondott igen nem 
sokba kerül nekik, mert eszük ágában sincs az igent 
teljesíteni. Inkább meggyilkolják a vállalásra őket 
figyelmeztetőket, a prófétákat. Ezeknek a gyilkosoknak 
a folytatói, a fiai ők, ezért díszítik a próféták sírjait. Sőt, 
maguk is prófétagyilkosok, most is éppen erre 
készülnek. Az a legvalószínűbb, hogy a nemet mondó, 
de végül is a szőlőbe kimenő gyerekre szavaztak. S erre 
kapják azt a viszontválaszt, amit kaptak. De ugyanezt 
kaphatták volna az előző két válaszkísérlet, probléma-
megoldásuk esetén is. Szóról-szóra ugyanezt. Miért? 

Azért, mert van úgy, hogy az embernek már minden 
mindegy. Sztálin halála után, ’54 januárjában a 
Gyűjtőben éhségsztrájkot kezdtünk – a jogainkért. X-
eseknek voltunk minősítve: nem írhattunk levelet, nem 
kaphattunk beszélőt és csomagot sem. A megbeszélt 
reggelen vagy huszonöten nem vettük át a reggelit. Volt 
nagy ijedelem az operatívok körében. Dolgozni 
kezdtek, s a harmadik napon már csak hárman 
maradtunk: én a 35 éves ért korú és két délvidéki 20 
éves, akiket Tito átdobott a határon. Az ötödik napon, 
elkezdtek mesterségesen táplálni – gumicsővel, 
tölcsérrel. Két társam ezt már nem vállalta. Engem 
elkülönítettek, s jöttek a látogatók – a minisztériumból. 
Az egyikük így elmélkedett: a haláltól nem fél, a többin 
meg már túlesett... A folytatás, amit nem mondott: nem 
tudunk mit csinálni magával. Jézusnak ezen a beszélőn, 
amikor megkeresik őt a főpapék már minden mindegy. 

Tisztában van vele, hogy már csak napok választják el 
a letartóztatástól, s mondja, ami belefér. 

Fölállítja tehát a főpapok-írástudók-vének fronttal 
szemben a másik frontot: a vámosok és az utcanők 
frontját. Ezek hittek Jánosnak, a Keresztelőnek. Ti 
pedig láttátok, hogy milyen hatással volt rájuk János, és 
ti ennek a hatására se hittetek Jánosnak. Kérdezem: 
miért a vámosokat és az utcanőket emeli ki Jézus 
azokból, akik hittek Jánosnak? Hiszen Jézus maga is 
hitt neki. A Zebedeus-fiak is, Péter és testvére, András 
is hitt neki? Talán tetszenek Jézusnak ezek a 
foglalkozások? Nem tetszenek. Csak az tetszhetik 
bennük Jézusnak, hogy a társadalomnak azon 
rétegeihez tartoznak, amelyekből Jánosnak is, neki is 
sikerült tanítványokat szerezni. Ennek igazolására elég 
Mátéra és Mária Magdolnára gondolnunk. Csak ezen 
foglalkozásokat kultiválók sorából kerültek ki Jézus 
tanítványai? Szó sincs róla. Nem maradt fenn a 
tanítványok személyi igazolványa, de enélkül is tudjuk, 
hogy Péter Andrással együtt s a Zebedeus-fiak is 
halászok voltak. A szakirodalomból viszont az is 
tudható, hogy a Jézus korabeli Izraelben ezt a szakmát 
nem sokra becsülték. Alighanem azért is, mert nem 
lehetett meggazdagodni belőle. Hogy a tanítványok 
másik, nagyobbik felének mi volt a foglalkozása, erről 
csak annyit tudunk, hogy főpapok, írástudók és vének 
nem akadtak köztük. 

Nagyon megbotránkoztató dolgot fogok mondani. 
Jézus szeretett sarkítani. Kik beszélnek sarkosan? Akik 
magyarul akarnak beszélni, közérthetően, 
félreérthetetlenül. Csak a főpapok, írástudók és vének 
kívánták pokolba Jézust? Szó sincs róla. Az alpapok, a 
falvak zsinagóga-elöljárói, a kisvárosi tisztes polgárok 
is. Mindazok, akik nem szeretik a harsány prófétákat, s 
azokat, akik arról énekelnek, hogy nem lesz mindenkor 
így. Mindazok, akik tudják, hogy úgy lehetne bizony 
holnap is, ahogyan ma van, ha az ilyen Jézus-félék nem 
köpnének bele a levesükbe azzal, hogy holnapra 
megforgatják az egész világot. Mindazok a fal mellett 
járók, akik számára az élet nem egészen elviselhetetlen, 
s akik e rokonhelyzetük következtében találkoznak a 
főpapok, az írástudók és vének barátságos tekintetével. 
Az a sarkítás, hogy ezekről a gyalogjárókról Jézus nem 
beszél, csak az aktív, hivatásos gyilkosairól, akik a 72 
tagú nagytanácsban egyenként a halálára szavaznak. 
Akiktől nem kértek szavazatot, azokról Jézus nem 
beszélt. Jézus számára ezek szerint kik a gyilkosok? 
Akiknek ez a mesterségük. A hatalomgyakorlók. A 
kiközösítők. Tehát éppen a főpapok, az írástudók, a 
vének. 

Jézus sarkít. Nem a halászok hittek Jánosnak, hanem a 
vámosok és az utcanők. Mért sarkít Jézus? Üzen a 
főpapoknak, írástudóknak és véneknek: nincsen olyan 
megvetett társadalmi rétege Izraelnek, amelyben az 
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Istennek ne volna több labdába-rúgási lehetősége, mint 
nálatok. Nincsen. Ti vagytok Isten számára a 
legreménytelenebb eset. Ti, akár mint osztály, akár mint 
személy. Erre van egy önfelmentő sztereotípiája az 
egész kereszténységnek. Ez: igen, igen, de hát ezek a 
zsidók. Nem lehet róluk ránk következtetni. Válaszolok 
erre a sztereotípiára. Nem vagyok zsidóbérenc sem, és 
antiszemita sem, mert nem kívánok a zsidóknak és nem 
akarok tenni a zsidóknak semmi olyat, amit nem 
kívánok magamnak. A zsidó nem utolsó népe az emberi 
történelemnek. Belőlük került ki a názáreti Jézus is, s a 
Hamvas Béla által emlegetett Hagyománynak nincs 
nagyon sok olyan méretű alakja, mint Jézus. 
Következésképpen a zsidó főpap, írástudó és vén nem 
lehet rosszabb, mint a nem-zsidó. A fent mondottak 
nemcsak a zsidókra érvényesek. Bármely nemzetre és 
vallásra is. 

De hát ez prédikáció, s a padban ülők között aligha van 
főpap, írástudó, vén, vámos és utcanő. A sarkító 
Jézusnak nem kerülünk a szájára. A második vonalban 
vagyunk: alpapok, tisztes polgárok, halászok. A 
hatalomgyakorlásnak vannak totális módszerei. 1948-
ban minden felnőtt embert megkérdeztek, kívánja-e 
Mindszenty példás megbüntetését. Aki nem kívánta, 
így vagy úgy, de Jézus és Mindszenty sorsára jutott. 
Mindebből legyen világos, hogy lehet azért prédikálni 
úgy is, hogy nem emlegetjük azt az egy dénárt. Ámbátor 
annak, akinek több dénár kellett, jobb volt, ha 1948-ban 
elkerülte a kérdezőket. Nem lehetett elkerülniök! Miért 
nem? Ők voltak a kérdezők. Isten legyen irgalmas 
annak, aki több dénárt akar! 

1992. 
 

 

VINCZE ENDRE 

A KICSI A SZÉP 
E.F. Schumacher "Economics as if People Mattered" 
tanulmánya olyan "emberközpontú közgazdaságról" 
tesz tanúságot, amelyben a "kicsi a szép", amelyben az 
élet teljessége a lehető legkevesebb eszközzel 
valósítható meg, s a buddhista életszemléletet hozza 
példaként. "A nirvána elérésének nyolc buddhista útja 
közül egy: az 'igaz megélhetés'. Ezért nyilvánvalóan 
léteznie kell egyfajta buddhista közgazdaságtannak." 

A modern közgazdaságtan a fogyasztást tekinti minden 
gazdasági tevékenység egyetlen céljának és 
rendeltetésének, a termelés tényezőit a földet, a munkát 
és a tőkét - pedig eszközöknek. A buddhista szemlélet 
arra törekszik, hogy az emberi igények lehető 
legnagyobb kielégítését érje el a fogyasztás optimális 
szerkezetével, amíg a modern nyugati szemlélet a 

fogyasztást akarja minden határon túl növelni a 
termelési stratégia optimalizálásával. "Könnyen 
belátható, hogy sokkal kisebb erőfeszítést kíván az az 
életmód, amely a fogyasztás optimális szerkezetét 
akarja elérni, mint az, amely a maximális fogyasztás 
hajszáját akarja fenntartani." - írja Schumacher. 

Buddhista országok gyakran kijelentik, hogy hűségesek 
akarnak maradni vallási és kulturális örökségükhöz. Pl. 
Burma: "Az új Burma nem lát ellentétet a vallási 
értékek és a gazdasági haladás között. Lelki egészség és 
anyagi jólét nem ellenségei egymásnak, inkább 
természetes szövetségesek." Vagy: "Sikeresen 
ötvözzük örökségünk vallási és szellemi értékeit a 
modern technika gyümölcseivel." Vagy: "Nekünk, 
burmaiaknak szent kötelességünk álmainkat és 
tetteinket hitünkhöz hangolni. Mindig is erre fogunk 
törekedni." (The New Burma, Economic and Social 
Board, Government of the Union of Burma, 1954) 

Mindenki egyetért abban, hogy a jólét alapvető forrása 
az emberi munka. A tanulmány szerint a modern 
közgazdászokat arra oktatják, hogy a 'munkát' alig 
tekintsék többnek, mint szükséges rossznak. A 
munkáltató szempontjából a munka minden esetben 
egyszerűen a költségek egyik tétele, amelyet a lehető 
legkisebbre kell csökkenteni, ha már nem lehet teljesen 
kiküszöbölni, mondjuk automatizálással. "A dolgozó 
ember szempontjából a munka veszteség; dolgozni 
annyi, mint feláldozni a szabad időt és a kényelmet, a 
munkabér pedig eme áldozat egyfajta ellentétele. 
Ilyeténképpen a munkáltató szempontjából ideális 
megoldás lenne alkalmazottak nélkül termelni, a 
munkavállalók szempontjából munkavállalás nélkül 
jövedelemhez jutni." Ám ha a munkával kapcsolatos 
ideálunk az, hogy megszabaduljunk tőle, akkor minden 
olyan módszer, amely 'csökkenti a munka terhét', jó 
dolog. Ha nem automatizálhatunk, akkor a 
leghatásosabb módszer az ún. 'munkamegosztás', 
amelynek klasszikus példájáról, a gombostűgyárról 
Adam Smith zeng dicshimnuszt "Nemzetek jóléte" c. 
könyvében. Ebben az esetben a munkamegosztás nem a 
normális szakosodást jelenti, amelyet a történelem előtti 
időktől gyakorol az emberiség, hanem a teljes termelési 
folyamat apró részekre bontását, oly módon, hogy a 
végtermék nagy sebességgel álljon elő, anélkül, hogy 
bárkinek is többet kellene ezért tennie, mint egy teljesen 
jelentéktelen, és az esetek nagy részében különösebb 
szakértelmet nem igénylő mozdulatot. 

A buddhista szemlélet a munkának legalább három 
funkciót tulajdonít: lehetőséget ad az embernek arra, 
hogy hasznosítsa és továbbfejlessze képességeit; 
hozzásegíti ahhoz, hogy más emberekkel közös 


