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Embernek lenni! 
Csak-embernek, semmi egyébnek, 
De annak egésznek, épnek, 
Föld-szülte földnek 
És Isten-lehelte szépnek! 
 
Lerázom magamról a port, 
Amit a századok ajka rámlehelt, 
Ledobom a palástot, 
Amit a Hivatal rámtekert, 
És az apostol köntösét is szétnyitom, 
Amit szent ujjak fűztek össze vállamon: 
Nézzétek, itt vagyok. 
 
Lepletlenül, akár egy fiatal fűz a márciusi szélben, 
Amit a földanya megformált a mélyben, 
Amint elgondolt az Isten öröktől való villanatában, 
Fogantatásom titokzatos pillanatában: 
 
Én, ember, egy a millióból. 
 
Ne várjatok éntőlem prédikációt 
És ódát és okoskodást ne várjatok: 
Én azt beszélem, ami vagyok. 
Apró vagyok, és nincsen bennem semmi jó: 
És mégis, a gondolat, amely tagjaimat összetartja, 
Öröktől való. 
Nyomorult vagyok: nincs magamtól semmim 
Ami több lenne a pornál, 
És mégis, úgy akarta az, aki formált: 
Ami vagyok, örökkévaló. 
Semmi vagyok, egy milliomod, 
De minden, mert mindnyájatok. 
Nézzétek, ezek az erek milyen kékek: 
Akár a ti eretek! 
És piros bennük és meleg a vér, 
Mint bennetek. 
Nézzétek ezt a szájat: 
Kenyérre és csókra és szóra született, 
 
Mint a tietek. 
Ez a két szem nézni és nevetni szeret, 
És látni tanult és sírni szokott, 
Mint a ti szemetek, 
És álmélkodik reggeltől estig, 
Mint ti és Plátó és a kisgyerekek. 
Halljátok, a szívem hogy piheg? 
Hallgassátok és megértitek, 
Hiszen ô is, mint a ti szivetek, 
Kilenc hónapon át pihegett 
Egy édes anyának szíve megett, 
És visszatér, mint ti visszatértek, 
A földbe, amelyből vétetett. 
 
És ez a lélek, érzitek-é, 
Hogy lüktet és ölel a lelketek felé? 
Ó nézzetek belé! 
Magát mutatja, egyet mutat: 
 
De ebben az egyben a ti arcotokat. 
Tükör módjára tükrözi hűn: 
Benne az erény és benne a bűn, 
És minden érzés benne van, 

Ami csak bennetek megfogan, 
S kimerhetetlen mélyébe lenn 
Piheg a mindennapi rejtelem: 
A közös, a közös Végtelen. 
(Sík Sándor: Ember) 

 
BULÁNYI GYÖRGY 

AZ ÉN TANÍTÁSOM 
 

1924 ıszén kerülhetett  kezembe elıször  egyházunk 
kiskatekizmusa. Azóta beszereztem II. János-Pálét is, amire 
valamivel – közel 70 évvel – késıbb, 1992 ıszén tette rá a 
pontot. Most pedig visszafúrok 19 századot, s megkeresem 
szavunkat az Újszövetségben.  

Igei formában találom: a katéchein annyi, mint tanítani. 
Lukács igékre tanítja Teofilt (Lk 1,4), Apolló is kapott  
Alexandriában tanítást az Úr útjáról (ApCsel 28,25), 58 
pünkösdjén pedig Jakab közli Pállal, hogy az összes zsidó 
úgy tudja, hogy Pál a diaszpóra zsidóságot arra tanítja, hogy 
szakadjanak el Mózestıl, de ebbıl az értesülésükbıl semmi 
sem igaz (ApCsel 21,21.24). És minden zsidó tudja, hogy a 
tóra tanítja mérlegelni a különbözı dolgokat (Róm 2,18); Pál 
pedig tanítani akar az egyházban és nem nyelveken 
imádkozni (1Kor, 14,19), s azt kívánja a galatáktól, hogy akit 
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az igére tanítanak, tegye közössé tanítójával minden 
javát (Gal 6,6). 

Lukács, Apolló, Jakab és Pál is tanít, s e tanítók mind 
Jézusra hivatkoznak, s mind az elsı század második 
felében – és Antióchiában, Jeruzsálemben meg 
Efezusban. Magam pedig a 21. században és 
Budapesten. De közös bennünk, hogy én is Jézusra 
hivatkozom meg mindarra, amire a 21. század elején egy 
az említett személyeknél jóval  idısebb ember 
hivatkozhat. Sokkal szélesebb a hivatkozási palettája, 
mint ezelıtt kétezer éve. Ott van ezen a palettán az is, 
hogy Jézus tanítása és akarata ellenére  lobogtak – 
Jézus és Atyja nevében és dicsıségére(!) – a máglyák. 
Meg az is, hogy élt Dosztojevszkíj, s megalkotta 
Karamazov Iván poémáját Ebben pedig az egyház nevé-
ben mondja Torquemada, a nagy inkvizítor, – a 16. 
századi Zaragoza börtönében ülı Jézusnak: Menj vissza, 
amit akartál, nem lehetséges; ami lehetséges, azt 
csinálja az egyház. 

Lehet ezek nélkül is elmondani a fidei depositumot, 
amely különbözı minden egyházban – azaz magyarul: a 
hitletéteményt. Meg is teszi ezt az ötezer különféle vallás 
mindegyike kivétel nélkül. Ki is nyomtatják sokezer és 
sokmillió példányban. Nincs is szükségük a 
példányszámok szaporítására. Az én tanításomat viszont 
a fent említettek következtében mélyen meghatározza, 
hogy nem vagyok megelégedve a történelemmel. S 
abban magunkkal és magammal sem. S lehetetlen ezt  
az elégedetlenségem ki nem vetítenem a Végsı Okra is, 
azaz Istenem, Reád!:  

– Mért ilyen pocsékul, pocsékra csináltál meg minket? 
S egy Végsı Okhoz egyáltalában nem illı választ kapok 
erre:  

   – Mert nem tudtam jobbra.  
– Akkor milyen Abszolútum vagy Te? 
– Olyan, akinek megvannak a maga határai. 

Teremtettem úgy, ahogy tudtam. Anyagot hoztam 
létre. Az anyagból született az élet, s lett az oly an, 
amilyen. S a fajfejl ıdés során el ıállt az ember, s lett 
neki Magamról  formált, saját magamból adott lelki-
ismerete.  

– S ki és mi vagy Te Magad? 
– Nincs el ıttem és rajtam kívül semmi, amit nem 

én hoztam volna létre. S milyen vagyok? Jó vagyok. 
Olyan, aki szeret. 

– Mit vagy kit szeretsz? 
– Nekem ez a szeretet – szent szó. Nem tudok 

valamit szeretni. Az egészen más valami.   
Hogy értsd: fagyit nem szeretem… Szeretni 
csak valakit tudok.  

– Kit? 
– Hát a családomat. 
– Neked olyanod is van? 
– Persze, hogy van: egy örök, ha úgy tetszik, 

idıtlen családom. Három személyb ıl áll. Akit 
szeretek, s aki szeret engem is – İ mellettem a 
második. És kett ınknek közös Lelke. A szereteté. İ a 
harmadik. Szentlélek a neve. 

– De hát ezt magyarázta Jézus is. 
– Persze, hogy ezt magyarázta Nektek. Magam 

küldtem közétek. És éppen azért küldtem, mert én 
sem voltam megelégedve azzal, amit az ember 
csinált. Méltatlan volt a családomhoz, és az ember 
onnan kapta lelkiismeretéhez, a Szentlélekhez. 

– S mért a Fiúnak mondta magát Jézus? 

– Mért, minek kellett volna mondania magát? 
– Mondhatta volna, hogy a lányod. Vagy azt, hogy a 

feleséged. 
– S az jobb lett volna? Akkor hallgattatok volna rá? 

Nem azt mondtátok volna, hogy csak üres asszonyi 
fecsegés az, amit mond; vagy azt, hogy szeretitek, ha az 
asszony vakog . 

– S most hogyan érzed Magad? Boldog vagy?  
– Nem mondhatnám. Olyan vagyok,  mint a 

tékozló fiú apja. 
Várom,hogy észe térjen, hogy haza térjen hozzám. 

– Akkor meg milyen abszolútum vagy Te? Az 
Abszolútumról a legkülönbözıbb emberi kultúrák is mind az 
tanítják – és természetesen tévedhetetlen hitle-
téteményként(!) ám –, hogy az Abszolútum végtelenül bol-
dog. 

– Az szeretnék lenni, de nem vagyok az, mert nem 
sikerült a m ővem. 

– És a Teremtés egésze? Az sem sikerült?  
– Mi tessék rajta, ha egyszer az egésznek az 

értelme – az ember. S a magam Lelkéb ıl adott emberi 
lelkiismeret nem tudta boldoggá tenni az embert. És  a 
maga hibájából nem tudta! Mert nem  figyelt rá. Mer t nem 
akart ráfigyelni. 

– Hát akkor sírjunk együtt, mert én is elégedetlen 
vagyok azzal, amit az  

ember csinál! 
– Nem gondolod,  hogy azért van a remény? 
– S ezt Te mondod, az Abszolútum? 
– Én  mondom, mert nem tudok mást mondani. 
– Hát akkor ez az Isten tragédiája. Ezt meg kellene 

írni. 
– Már megírták, csak más címet adott neki a 

szerzı. 
– Miféle címet? 
– Azt,  hogy Az ember tragédiája.  Talán olvastad 

is. Egy magyar írta. Nem vagy véletlenül te is magy ar? 
Mert az a Madách Imre konzseniális volt velem. Csak  
nem gondolta végig, hogy közös a tragédiánk. A mi a z 
emberé, az az Istené is. S nem azt a címet adta 
drámájának, hogy Isten és ember közös tragédiája. 

– Hát most már álljon meg a menet! Furcsa, hogy ezt 
az Abszolútomtól kérdezzem, de kénytelen vagyok 
vele. 

– Csak kérdezd nyugodtan!  
– Nem vagy Te ateista? 
– Már hogyan lennék én az, hiszen én vagyok a 

Jóisten. 
– Elhiszem, mert így tanultam: Hiszek egy Istenben… 

De úgy beszélsz, ahogyan az ateisták, a panteisták 
meg az agnósztikusok beszélnek. 

– Mit mondanak? 
– Azt, amit Tıled hallottam, és ezen az alapon 

ateisták meg panteisták meg agnósztikusok. Ezen a 
Tıled hallott alapon tagadják, hogy Te létezel. 

– Nevetséges, hogy tagadják. Meg az is, hogy 
minden és mindenki – Isten. S még nevetségesebb, ha  
azt mondják, hogy nem lehet dül ıre jutni abban, hogy 
vagyok-e. Én tudom, hogy vagyok, és nemcsak hiszem.  
Jézus sem mondott soha olyasféle mondatokat, hogy 
fiaim, én azt hiszem, hogy jó lenne megelégednetek 
mindnyájatoknak az egy dénárral… Csak olyat, hogy 
Péter, ezt maga az Isten mondta Neked. De azt, hogy  
hiszünk valamit… – az ilyet a mi családunkban nem 
mond senki . 
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Schütz Antal Dogmatikájának Tartalommutatójában 
nem találtam az Isten boldogsága kifejezést. De Elıd 
Istvánéban megtaláltam. A 74. oldalon ezt: Isten 
végtelenül boldog. Hiszen a boldogság nem egyéb, mint 
a jó zavartalan birtoklásán érzett idıtlen öröm. Jó húsz 
éve a következı megjegyzést írtam e mondatához: Az 
arisztóteleszi Isten ilyen. A  kinyilatkoztatás Ist ene 
nem lehet ilyen. Az Atya végtelenül boldog, 
miközben kinyírják Fiát, a fiait is mind, akik ezt 
vallják. Miközben a Számadásban, Kosztolányi 
szonettjében ezt olvasom: Templomban kórházakban, 
börtönökben vonul a roppant karaván…  

Elıd könyvének a 100. oldalán pedig ezt találom: A 
szentháromsági személyek életközössége a 
boldogságnak olyan végtelenségét eredményezi, 
amelyet kívülrıl gyarapítani nemcsak nem szükséges, de 
nem is lehet. Ehhez meg ezt jegyeztem be könyvébe: 
Jancsi és Juliska nagyon boldog, de úgy érzik, hogy  
ehhez a boldogsághoz még kellene valami… az. 
Hogy lenne kis Jancsikájuk és kis Juliskájuk is.  Na, 
meg még mondanék valamit: Azt, hogy van az izgulás 
boldogsága is. Ha egyszer feljutok Isten világába, azt hi-
szem nagyon boldog leszek ott, mert megkeresem 
szüleimet, testvéreimet, a már elıttem odaérkezett 
Bokor-tagokat is,  és várom a még ott nem levıket. Ez 
ugyan nem lesz végtelen boldogság, de izgalmas 
keresés és várakozás. S az Istenét is csak ilyennek tu-
dom elképzelni, mert nem tudom ıt másmilyennek gon-
dolni, mint saját magamat. Az ı képére és 
hasonlatosságára lettem megteremtve. S ezért İ sem 
csodálkozhatik, hogy csak így tudok gondolkodni Róla. 

A végtelen boldogságot Istenhez méltatlannak érzem. 
Hát nincs szíve? Nem érezte át Fia gyötrelmét a 
Golgotán? Loisy abbé szenvedését, amikor X. Szent 
Piusz pápa kiközösítette ıt? A magamét sem, mikor 
egyházam elítélt? Arany János sokkal többet mond 
nekem, amikor ezt írja: Fájdalom a boldogságnak egyik 
alkatrésze. A tékozló fiú apja azért tud örülni, mert amíg 
a fia tékozolt, akkor és addig nagyon szomorú volt. Ha 
nem lett volna az, nem tudott volna nagyon örülni is 
elveszett, de megtalált gyermekének. – S most 
folytatnám már az abbahagyott dialógust Istennel. 

– Tudod ezek a szerencsétlen ateisták, 
panteisták, agnósztikusok pontosan azért vannak 
bánatban, ami miatt Te is, meg én is. Mert nem 
sikerült a m őved. Valójában sokkal jobban szeretnek 
Engem, mint a teisták,  akiknek jó az, amit 
megtanulnak a maguk vallásának a 
kiskatekizmusából. Annak a megállapításait 
ismételgetik, és boldogok vasárnaponként, amikor 
hallják papjuktól szóról-szóra a miseszöveget, 
ahogyan megszokták. S hallják a prédikációban, 
hogy minden nagyszer ő, és minden rendben van, 
mert ilyen jóságos és mindenható Istenük van, mint 
amilyennek a papjaik hetenként elmondják nekik, s 
eszükbe sem jut,  hogy a világban nincsen rendben 
semmi sem. 

– Hát ezért vagyok én is mérhetetlenül szomorú. 
Azért, hogy papjaink nem gondolkodnak, csak mondják, 
amibıl ifjúságukban tizenkét féléven keresztül 
levizsgáztak, s eszükbe  sem jut, hogy én Isten Országát 
akarok, ahol mindenki jó a másikhoz. 

– Közös a bánatunk, s meg kell találnunk az 
okát, hogy mért csinálják,  

amit csinálnak. És mért nem jönnek rá az okára 
annak, hogy mért ennyire hatás nélküliek, és miért nem 
megy el ıre az Isten Országának a szekere. 

– Istenem, én gondoltam valamit. 
– Mondjad, ha gondoltál. Mit sütöttél ki? 
– Én csak azt, amit Toynbeetıl tanultam. 
– Mit tanultál? 
– Azt,  hogy az a baj, hogy az ötezer különféle vallás 

mind azt gondolja magáról, hogy Te egyszer adtál 
kinyilatkoztatást, és azt éppen  ık kapták meg. Ennek 
következtében pedig az összes többi vallás  csak – ám 
jószándékúan, de – téved. S ezért meg kell téríteni ıket. Úgy, 
ahogy lehet. Ha másképpen nem lehet, hát karddal, gépfegy-
verrel, Ezért irtottunk ki mi, katolikusok 60 millió indiánt a 16. 
században, amikor felfedeztük Amerikát. Ezért irtott ki az 
ateistaként vallásos Lenin és Sztálin a Gulágon ugyanennyit 
vagy még többet. Talán száz milliót is.  

És Hitlernél hamarább. És derék teológusok ma csak arról 
elmélkednek, hogy lehetséges-e Auschwitz után még 
imádkoznunk. Mért nem azt kérdezik, hogy lehetséges-e a 
Gulág után imádkoznunk. A Gulágot egy keresztény papnö-
vendék csinálta. Hitler nem is volt kispap, mint ahogyan 
Sztálin az volt. Mért csak a zsidó fájdalom az érdekes? A 
tatárjárás, a török hódoltság is lekaszabolt, rabszolgavásárra 
hajtott annyi magyart, mint amennyit Hitler Auschwitzbe szál-
lított. A magyar fájdalom nem teszi lehetetlenné az 
imádkozást? Azt üzenem Johan Baptist Metznek, hogy nem. 
Lehet imádkozni azért, hogy Isten nyissa ki már a katolikus 
püspökök szemét. Hogy ne mondhassa a bírónı fiainknak, 
amikor fegyvert-nem-fogás miatt elítéli ıket: „Magukat saját 
püspökeik is elítélik”.  

Üzenem Lukács László rendtársamnak, aki leközli a 
Vigilia 2008. szeptemberi számában Metz tanulmányát, hogy 
írja meg szegény Metz katolikus tanszékvezetınek, hogy 
arra feleljen, hogy lehet-e még imádkozni e nagyon  közeli, 
az Auschwitz után negyven évvel történt botrány után még 
Istenhez imádkozni. És a válaszomat is írja meg neki. Azt, 
hogy lehet imádkozni, azért, hogy megtérjen a katolikus 
hierarchia Jézus Atyjához nagyon, de nagyon tékozló fiaként. 
S e tanulmányomat le is közölheti folyóiratába, ha annak van 
valami köze Jézushoz, annak Atyjához meg a Szentlélekhez. 
Ha nem közli le, akkor világos, hogy semmi köze sincs. 
Ahogyan jól tudod azt is, hogy a tanulmány szerzıjének 
fejére ’52-ben az  államügyész kötél általi  halált kért, s 
huszonöt évvel késıbb az elvtársak megüzenték Lékai 
bíborosnak, hogy Bulányi nem az ı ellenségük, hanem a 
katolikus egyházé. S ennek hatására a magyar katolikus 
püspöki kar meg is vonta tıle a nyilvános papi mőködés 
jogát. 

Te pedig megírtad a Vatikán által elrendelt látszat-
rehabilitációm után, ’97-ben, hogy Bulányi integrálhatatlan a 
katolikus egyházba. A svájci ökumené folyóiratába írtad meg. 
Kérdezem Metz nyomán: Lehet még imádkozni ezek után is? 
És válaszolok: Lehet, nagyon is lehet. Azért, hogy ne 
gyilkoljunk, ha már a felvilágosodás kiverte kezünkbıl a 
gyufát, amellyel meggyújtjuk a máglyát a másképen 
gondolkodók felett. Azért, hogyha már nem gyilkolhatunk töb-
bet, akkor legalább ne hazudjunk. S ha már nem is 
hazudhatunk, ne rakjunk búrát, amely kiszívja a levegıt, azok 
fejére, akik megpróbálják elmondani, amit lelkük Istene súg 
nekik. S hogy ne hallgassuk el az igazságot, amikor az úgy is 
nyilvánvaló. Ezekért mindért imádkozhatunk 

– Hát könnyen lehet, hogy igazad van, mert én 
mindenkinek adtam a kinyilatkoztatást. Mindenkinek a 
bölcs ıjébe tettem, s mindenki nagyon jól ismeri a 
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kinyilatkoztatásomat, ami csak annyi, hogy jónak ke ll 
lenni, amilyenek mi is vagyunk idefent. Nem  
uralkodunk egymáson, nincs többünk, mint a má-
siknak és még véletlenül sem bántjuk egymást. 
Eszünkbe sem jut, hogy másként csináljuk, mert 
ilyen a mi Országunk. Kezdett ıl fogva és örökt ıl 
örökké. S csak azért teremtettünk, s csak  azért ju tott 
el a teremtés az emberig, hogy ezt a titkot 
belerakhassuk a bölcs ıjükbe. S ha megértitek ezt és 
igyekeztek ti is így csinálni az életet, akkor növe kszik 
a boldogságunk, amely bizony t ıletek függ, és nél-
kületek nincs, és nélkületek csak szomorúak  
vagyunk. 

 
LEVELESLÁDA 

A KOINÓNIA KÉRDEZI OLVASÓIT 
 

(V.G.: Vincze Gabi; F.I.: Farkas István; K.I.: Király 
Ignácz; Bi.Gyu.: Bisztrai György) 

 
1. Tudsz-e tájékozódni most? Tudod-e mi van 

körülöttünk, mi van ma Magyarországon?  
V.G.: Azt gondolom, hogy igen. A bármilyen típusú 

és nagyságú hatalommal bírók hatalmukat vagyon (és-
vagy) hatalommaximalizálásra kívánják felhasználni, 
hasonlóan vagy ugyanúgy, ahogy mindig is volt ez a 
történelem során. Zárt rendszerben – mint a Glóbusz - az 
emberi észbeli és személyi kapacitások egyenletes 
eloszlásának ismeretében, ez csak úgy lehetséges, ha 
valakiktıl elvesszük, elcsaljuk, elbővészkedjük a 
szükségest is, akár direkt eszközökkel (pl. törvény), akár 
indirekt eszközökkel (korrupció=számomra adott 
elınyért, pénzért engedem, hogy kifosszanak általam 
védendı személyeket). E törekvésekhez csak díszlet az 
adott politikai struktúra. A mi magyar helyzetünk 
hazugságosabb és bulvárosabb, azaz kicsit színesebb; 
azaz a hatalomkoncentrálási gyakorlat kivitelezése nem 
túl elegáns a maga napi megjelenési formáiban, de ez 
nem jelent összetettebb létformát, az alap nagyon szilárd 
– mint korábban is volt, és ahogy máshol is van.  

 
F.I.: Igen. A hozzászólók nagyon jól megfogalmazták 

a válaszokat. De a kérdésnek van egy másik oldala is. 
Tudok-e tájékozódni a saját, belsı tájamon? Van-e ma, 
itt rálátásom az éppen aktuális állapotomra: képes 
vagyok-e szolgálni, vagy ki vagyok szolgáltatva a 
körülöttem lévı világ éppen zajló állapotának? 

 
K.I.: Tájékozódásra bıven van lehetıségem: családi 

üzemelésünkkel kapcsolatos ügyintézések, munkahelyi 
/oktatásügyi és kulturális diplomácia/ egyre mélyülı 
probléma-görgetések…mind sok emberrel hoznak össze, 
sokféle rendelkezéssel ütköztet. Meglepı, hogy még 
mindig képes az ország morális szintje csökkenni: mintha 
a lefelé menı lehetıség ugyanúgy a végtelenbe mutatna, 
mint a felfelé való lehetıség /”mint a mennyei Atya”/. 

 
Bi.Gyu.: 500 karakternyi a válaszlehetıség – 

édesanyám mondotta volt: fiam, aki nem képes három 
mondatban elmondani, azt amit akar, az nagyobb 
gazemberségre is képes – meg kell fontolni a választ!! 
(ez a mondat felemésztette a válasz lehetıség 49 %-át). 
Fél szavakból is értjük egymást. Tudatosan hazudnak, 

dezinformálnak, kifosztanak, betegítenek, 
gyermektelenítenek, bambává, gondolat és eszme nélküli, 
fogyasztó-adózó csökevénnyé faragnak. Ennek vannak 
fizetett és önkéntes magyar szolgái.  

 
2. Miben remélsz? Reményeid napi táplálékának a 

neve? Mik az eszközeid, sorold fel! 
V.G.: Figyelem, elemzem, keresem az összefüggéseket, 

ugyanakkor kívül maradok, amennyire lehetséges. Fontos 
számomra, hogy világosan lássak, mert magamat is, és a 
rám bízottakat, az enyéimet is csak akkor tudom megfelelıen 
világos látásra segíteni. Azt keresem, hogy mi az életem 
célja, miért születtem éppen ebben az idıszakban a Földre, 
mi a feladatom itt. Isten az, aki erre választ ad nekem, ha 
vissza-vissza térek Hozzá, és kérdezem İt.  Meg néha úgy 
is, ha nem kérdezem, küld felismerést, akár egy mondatot, 
ami továbbsegít, ami a reményt táplálja: értelme van a 
küzdésnek. A realitás elemzése és az érzékenység Isten 
szavára – a kettı összevetése - ez napi szinten az 
eszköztáram.  
 

F.I.: Remélem-e, hogy talán majd holnap jobb lesz, vagy 
legalább egy év múlva, vagy talán a gyerekeimnek? Mi az a 
remény, ami erıt ad, és nem gyengeség eredménye? A napi 
táplálék neve: étel, ital, levegı és benyomások. Nem vesszük 
észre, de folyamatosan kapjuk ıket. Valaki táplál minket a 
saját érdekében, hátha lesz ebbıl a lénybıl valami emberféle 
– reménye szerint. Nem én kérdezek, hanem én vagyok a 
kérdés! Eszközeim azok, amik mindenkinek: figyelem, 
nyitottság, bizalom. Vagy ahogy már elıttem 
megfogalmazták: erı és belsı nyugalom, bölcsesség és 
bizalom és köztük a kiegyenlítı, az éber figyelem – amikor 
csak lehet. 
 

K.I.: Reményem az egyes ember jóra való törekvése, 
családjaink értéket áthagyományozó igyekezete és  a 
közösségeink összetartásra való törekvése. A magam 
eszköztára is ezt hivatott szolgálni. Minden reggel 
szentírásos kis elcsendesedés, napközbeni meg-megállás és 
esti elcsendesedés, valamint családi rendre törekvéseink 
önnevelı és nevelı eszközei ezt szolgálják. Közösségeink 
egymást biztató és megtartó hatása szintén reménnyel tölt el. 

 
Bi.Gyu.: A Végtelenül Szeretı Istenben. Emberi jóságból 

táplálkozom, ezt megköszönöm az embernek és közben 
hálát adok az Istennek. Érdemes élni és az életet odaadni a 
jóért. (Miközben ezeket írom, néhány méterre nagy az öröm 
a nagymama és a két unoka között) megint csak, hála 
Istennek! Hiszek a Jó Erejében, mert tudom, hogy a világ 
jelenlegi krízise nem más, mint eszköztelenség. Az ember 
viszont, eszköz készítı lény. A Régi Bokor jó eszköz volt az 
ateista bolsevizmusban. Az Új Bokor jó eszköz lesz az elızı 
rendszernél létrombolóbb, neoliberális pénzuralomban. A 
Bokor jelenleg keresi az arcát, azaz az eszközeit. 

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

V.G.: Persze. Miután látjuk a herdálást minden szinten, 
az értékek, a tudás, a tisztesség, a közösség, az emberi 
kapcsolatok terén, és ismerjük Jézus szavát: „aki nem győjt 
velem, szétszór”. Személyesen nekem, és a gondolkodó 
embereknek is arra a látásra kell jutnia (konkrét feladatai 
ebbıl a látásból következnek), hogy meggátolja a maga 
környezetében a pazarlást mindenféle erıforrás tekintetében 
(humán, anyagi, szellemi, érzelmi, vizuális, stb.), sıt tegyen 
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annak érdekében, hogy új értékek jöjjenek létre. Minden 
ember nagyon fontos ebben az értékteremtésben, hiszen 
a társadalmi hálózatok vizsgálata bizonyította, hogy 
mindössze 6 kézfogásra (egységre) vagyunk a tılünk 
legtávolabban élı embertıl is a Földön – cselekedeteink 
hatása nagy tehát.  

 
F.I.: Van egy hívás felülrıl és van egy belsı vágy, 

ami erre a hívásra képes felelni, válaszolni, ha meghallja. 
Számtalan akadálya van ennek a meghallásnak. Az 
egész világ ellene van. Azért kell arra menni, mert ez a 
természetes. Elvárják tılem, remélik, hisznek benne, 
hogy rájövök. Ezért az út egy tisztítási folyamat: 
kitisztítani az eldugult látó és hallójáratokat, és az 
eldugult érzékenységet! Ettıl nı a látószög. 

 
K.I.: Menjünk arra, amerre Jézusunkat menni 

gondoljuk. A világhoz viszonyított alternatív életformára 
kell törekednünk /immanens Isten Országa/, ugyanakkor 
ebben a világban élvén úgy kell ırizkednünk a gonosztól, 
hogy ahol lehetıség mutatkozik, ott elveink feladása 
nélkül, megjelenítsük, érvényre juttassuk jézusi elveinket. 
Kivonulást önvédelembıl és közéjük keveredést 
küldetésbıl a kettıt együtt kell tennünk. 

 
Bi.Gyu.: Egyenlıre a saját útját és eszközét keresi 

az, aki nem kollaboráns. Szeretnem kell a létrontásnak, 
létroncsolásnak tapsoló felebarátaimat, mert nem tudják 
mit cselekednek. Sokan elfogadták és tapsolták a 
sztálinizmust is. Gábor Miklós, vezetı színész, 1953. 
március 5-én keserves sírásra fakadt, amikor meghallotta 
a hírt, hogy Sztálin meghalt. Ellene kell mondanom a 
sátánnak, (a pénz hatalmának, a bankvilágának, és az 
azt kiszolgáló gépezetnek) s ez a magatartás utat mutat, 
eszközöket szül. Egyéni és közösségi eszközöket. 

 
4. Látod-e a Bokor jöv ıjét, mit látsz?  
V.G.: Nagyon nagy értéknek látom a Bokrot a 

teljesített, megvalósított értékek tartományában. Ritkán 
vesszük számba és értékeljük sokrétő és gazdag 
tevékenységeit, inkább az elégedetlenkedés hangján 
szoktunk szólni róla. A jövıt illetıen a realitásokból 
kiindulva a lehetıségeket a Bokor számára nagyon 
jelentıseknek gondolom. A havi találkozók, a KIO alapú 
értékrend elmélyítése mellett a régiós együttmőködésnek 
szükség szerinti formáiban rejlenek elsısorban 
perspektívák. Szerves kapcsolódások mentén, valódi 
közösséggé válva a korábbiaknál is jobban kontraszttá 
válhatunk. 

 
F.I.: Megbékélés kifelé, szent háború befelé. Nem a 

szervezetnek van jövıje, hanem a Kis Pistának és a 
Nagy Julinak. Egy igazi közösség (6-8 hasonló keresı és 
a keresı közösségek hálózata) segítheti ıket az útjukon, 
mert mőködik, mőködhet közöttük a felülrıl jövı, tápláló 
kapcsolat. 

 
K.I.: A Bokor testvérbarátságokra épülı morális 

megújulási mozgalom. Jövınk tehát az, hogy irigylésre 
méltóan vonzó barátságokat és testvériségeket éljünk 
meg, hogy a jobbá levésben élcsapata lehessünk az erre 
a jézusi útra hajlandó embereknek. Akik pedig nem 
hajlandók, azok számára pedig legyünk élı lelkiismeret 

ebben a betyáros világban. Ha ez összességében nem elég 
a fennmaradásunkhoz, akkor ki akar itt fennmaradni? 

 
Bi.Gyu.: Ha megtaláljuk és megnevezzük a létroncsolás, 

valódi generátorait, diktátorait, helyi kiszolgálóit és meglátjuk 
mellettük a mi létrontó magatartásunkat, benne személyesen 
az én magam kollaboráns viselkedését, ha mindezt 
leleplezzük és belátjuk, belátom, akkor fordulhatunk egymás 
felé és találhatunk krízist megszüntetı, Istennek tetszı 
eszközökre. Ha viszonyulásunk ezekhez az erıkhöz eltérı, 
akkor marad a személyek közötti megosztottság, ami kizárja 
az együttmőködést. A Szeretı Istenre és egymásra kell 
találnunk. Szövetkeznünk kell Vele és Egymással. Egyre 
szorosabb Szövetségre van szükség. (lásd. Közös Dolgaink 
2008, 7. fejezet, Garay András: Bokor Vidéki Lakó és 
Életközösség) 

 
5. Van-e helye a nemzettudatodnak a kereszténységen  

belül?  
V.G.: A kérdésre kérdéssel válaszolnék: van-e helye 

annak, hogy szeretem a gyerekeimet a kereszténységemen 
belül?  Van-e helye a férjemmel való közösség megélésnek a 
kereszténységen belül? Ahogy a családom sincsen „rajtam 
kívül”, a nemzetem sem létezik rajtam kívül. Az ugye egy 
másik nemzet, ami rajtam kívül van, aminek én nem vagyok a 
tagja.) Kérdezhetném persze úgy is: van-e helye annak, hogy 
szeretem a gyerekeimet az emberiségszeretetemen belül? 
Már ha a világ keresztény szemlélete emberiség-horizontot 
jelent…. 

 
F.I.: A kérdés alapja az, hogy van-e kereszténytudatom? 

A többi már ebbıl következik, mert alatta van. A 
kereszténytudatot pedig lelki-ismeretnek fordították le, ami 
eredetileg együtt-tudást, együtt-látást jelentett, vagyis egy 
olyan perspektívát, látószöget, aminek része az öntudat, a 
családtudat, a közösségtudat, a nemzettudat, az európai 
tudat, a globális tudat, az univerzális tudat. Így, ha ez 
megvan, maga alá rendeli a többit. Mindig, minden korban és 
vallásban ennek megszerzése volt a cél és ez a 
legnehezebben elérhetı cél is egyben. Mindennapi 
küzdelmet jelent: folyamatos szent háborút, befelé. 

 
K.I.: Nemzettudatom a kincset talált ember tudata: 

megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy mindenrıl 
higgadtan /érzelemmentesen/ vélekedhessek, még errıl a 
közöttünk oly rendezetlen területrıl is. Ennek jegyében 
mondom, hogy szeretem magyar nyelvemet, kultúrámat, 
földrajzi adottságainkat. Küldetésem – a jézusi analógiára- 
Árpád házának elveszett juhaihoz szól elsısorban. Ide 
születtem, itt van legnagyobb esélyem arra, hogy 
értéklátásomhoz igazodni akaró életemmel hatékonyan 
szólíthassam meg környezetemet. A kereszténység 
számomra tágabb kör, mint a Jézushoz tartozás. A 
környezetemben lévık közelebb állnak a keresztény 
felekezethez, én pedig közelebb Jézushoz szeretnék állni. 
Tehát ha a templomon át vezet valakik számára az út 
Jézushoz, akkor a templomba csalom, ha anélkül is van 
esély a Jézushoz találáshoz, akkor egy jézusibb 
Magyarországra közvetlenebbül nyílik lehetıség. 
Értékskálám: tisztességtelen, tisztességes, keresztény /hívı/, 
jézusi. Az álmot nem adom fel…még nem. 

 
Bi.Gyu.: Magyar nyelven fogalmazom ezt az írást. 

Anyám nyelve magyar, ezen tanított énekelni. Anyámat 
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szeretem. Családomat védem az idegenektıl. Családom 
helyét, Magyarországot védem a kártevıkkel szemben. 
Ezt mind a 3sz szellemében kell tennem: szelídség, 
szolgálat, szegénység.  Magyarságomat áthatja, tisztítja, 
nemesíti, értékesebbé teszi – minden nép számára - a 
jézusi értékeket hordozó kereszténységem. 
Nemzettudatom azonos az emberiség tudatommal. Nem 
lehet az jó a magyarnak, ami a rossz az emberiségnek, s 
benne a románnak, szlováknak, vagy szerbnek.  

 
POSGAI ANDREA 

KI VOLT PIO ATYA? 
 

Gyermekkoromban hallottam elıször Pio atyáról a 
nagymamámtól.  Kézzel másolt lapokon kézrıl kézre 
jártak csodatételei, imái. Akkor még élt. Aztán sokáig 
nem tudtam, és hallottam róla semmit. Két évvel ezelıtt 
jártam elıször San Giovanni Rotondoba, ahol élete 
jelentıs részét töltötte. Tavaly nyáron pedig újra 
visszamentünk két barátnımmel elızı évi utunk 
hatására. 

Francesco Forgione – Pio atya – Pietrelcinában 
született, 1887. május 25.-én. Pietrelcina Nápolytól kb. 
100 km-re van keletre, Benevento közelében. Ma már 
csinos kis város, de akkoriban elmaradott, szegényes kis 
falu volt. (Az a ház, ahol született, ma látogatható, 
eredeti formájában hagyták.) Szülei írástudatlan 
földmővesek voltak. A kisfiút már a születése utáni 
hajnalon megkeresztelték. Grazio papa azért sietett a 
keresztelıvel, mert attól félt, hogy a most született 
negyedik gyermeke is maghal. (Francesco és Amalia – 
Pio atya két idısebb testvére,  az ı születése elıtt 
csecsemıkorukban hunytak el.)  A gyermek kicsi volt és 
vézna. Assisi Szent Ferencet választották védıszentjéül, 
aki a család kedvenc szentje volt. (Assisi Szent Ferenc 
óta ı az egyetlen, aki megkapta Jézus öt stigmáját.) 
Ötéves korában kezdett templomba járni. Egy 
mellékoltáron látta meg elıször a keresztre feszített 
Jézust. A plébános magyarázta el neki a 
keresztrefeszítés történetét. Szeretett volna valamit 
tenni, hogy begyógyítsa azokat a sebeket. Belsı hangot 
hallott, mely arra hívta, hogy szolgálja Krisztust. 
Elképedt. Azt hitte, nyitott szemmel álmodik. Végül a 
sekrestyés térített vissza a valóságba, s arra kérte, 
menjen haza, mivel már régen vége volt a misének, és a 
templomot be kellett zárni. A kis Francesco tiltakozni 
kezdett, mivel szerinte a templomnak mindig nyitva 
kellene lennie. 

Akkoriban csak az elsıszülött gyermekeket 
taníttathatták a szülık, ha egyáltalán módjukban állt. 
Nem volt még tankötelezettség. Pio atya bátyja, Michael 
nehezen tanult, szívesebben dolgozott volna a földeken. 
Késıbb az atya ennek köszönhette, hogy apja végül is 
belegyezett a taníttatásába, valamint annak, hogy 
betegessége miatt nem bírta volna a nehéz fizikai 
munkát a mezıkön. Gyakran lázrohamok gyötörték, 
melyek ifjú korában már a noviciátusban és a 
kolostorban is elıkapták. /Egy rendtársa vízmérıt 
használt lázának megmérésére, mert a lázmérık sorra 
törtek el. Legnagyobb meglepetésére a vízmérı idınként 
48°C-ot mutatott. /  

Don Domehoz – egy kilépett paphoz – járt elıször 
iskolába. Késıbb Caccaro mester tanította. Halk szavú, 
csendes gyermek volt, akit társai „Szentecskének” 

csúfoltak. 1897. szeptember 27-én lett elsı áldozó és 
részesült a bérmálás szentségébe is. Arra kéri édesanyját, 
hogy tovább tanulhasson. Édesapja ekkor már Amerikában 
dolgozik, hogy fiát taníttathassa és családját eltarthassa. 
Nagybátyja szeretettel irányítja a szerzetesi élet felé.  1903. 
januárjában indul a morconei novíciátusba. Január 22-én ölti 
magára a kapucinusok barna ruháját és veszi fel a Pio nevet. 
Az újoncélet hihetetlenül hideg és kemény. 1 év múlva a 
Pianesei kolostorba került. Nagyra becsülték ıt ott, mert 
készséges volt. Csendes, szorgalmas és kész minden 
önmegtagadásra. Elöljáróit csak az aggasztotta, hogy eléggé 
beteges, gyakran voltak lázálmai és szőnni nem akaró 
köhögésrohama. Napokon át megvolt táplálék nélkül, 
elegendı volt számára a szentáldozás. 

1909. május 15-én hazaküldték egészségi állapota miatt, 
bár felkészülését papi hivatására tovább folytathatta. 1909. 
júliusában diakónussá szentelik, majd kérelmére 23 éves 
korában – 1910. augusztusában – pappá szentelték. 
Betegsége miatt felszentelése után otthon maradt. A Piana 
Románában (Ez volt földjeik neve, most csodálatos templom 
áll és mellette egy kis kápolna, amelyben annak a fának a 
maradványát építették körbe, amely alatt gyakran 
tartózkodott.) égre nyíló tetejő szalmakunyhóban tanult és 
imádkozott. 

1915. szeptemberében jelentkeztek rajta elıször Krisztus 
sebei. Így írja le levelében lelkiatyjának: „...Olyasmi történt 
velem, amit nem tudok megmagyarázni, sem megérteni. 
Tenyerem közepén centesimo nagyságú piros folt jelent meg. 
E pirosság közepén éles fájdalmat éreztem. A fájdalom még 
élesebb volt a bal kéz közepén. Még most is érzem. 
Fájdalmat érzek a talpamon is.” Lelkiatyja kérdésére, 
miszerint megkapta-e a szent sebek ajándékát, így válaszolt: 
„...Erre igennel kell felelnem. Amikor Jézus elıször 
méltóztatott ebben részesíteni, a sebek láthatóak, fıként az 
egyik kezemen. Mivel a lélek ettıl a jelenségtıl rettenetesen 
megijedt, kértem az Urat, hogy szőntesse meg e látható 
jeleket. A sebek tényleg eltőntek. De csak a szögek látható 
jele tőnt el, a metszı fájdalom azonban nem.” 

Késıbb a sebek állandósultak és láthatóvá váltak. (Ekkor 
már a San Giovanni Rotondo-i kolostorban élt, és itt is 
maradt élete végéig.) Már kezdetben az a rendkívüliség volt 
tapasztalható, hogy a sebekbıl szivárgó vér igen nehezen 
alvadt meg, ugyanakkor kellemes illatot árasztott. Meg is 
gyanúsították, hogy illatszert használ.) A házfınök levelet írt 
a provinciálisnak. Rómából fotókat kértek a sebekrıl, és 
komoly orvosi vizsgálatot rendeltek el. Pio atya szerette volna 
sebeit titokban tartani, de hamarosan híre ment, hogy 
megjelentek rajta Krisztus sebei. Házfınöke kérésére 
állandóan barna ujj-nélküli kesztyőt kellett viselnie.  Napjai 
nagy részét gyóntatással töltötte. (15 órát is képes volt 
gyóntatni naponta, miközben állandó fájdalmai voltak.) 
Minden idejét a lelkek megmentésének szentelte. Rendtársai 
egy alkalommal megkérdezték tıle, hogy lehet az, hogy 
megérti az idegen nyelven gyónókat és saját nyelvükön 
válaszol nekik? Az atya rövid válasza ez volt: „Az ırangyalom 
segítségével.” Nagyon sokan más emberként hagyták el a 
gyóntatószéket. Szerzetestársai és lelkigyermekei késıbb 
elmesélték, mibe kerültek neki egyes megtérések. Sokszor 
egy-egy „nagy hal” megjelenése elıtt napokkal iszonyatos 
fejfájása és fájdalma volt. Íme egy példa a sok közül: Alberto 
Del Fante neves író testvérének fia megbetegedett és 
halálán volt. Tüdı és gümıkórt állapítottak meg nála az 
orvosok. A teljesen ateista családban csak a 
kétségbeesettség engedte meg, hogy a nagymama egy Pio 
atya által megszentelt érmét helyezhessen unokájára, 
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könnyek között imádkozva. Alberto bácsi így szólt 
gúnyosan: – Na, ha ez a gyerek meggyógyul, akkor én 
meggyónok Pádre  Pio-nál! A fiú meggyógyult, és mivel 
Alberto Del Fante korrekt ember volt, betartotta szavát. A 
neves ügyvéd megtért, és megírta Pio atya részletes 
életrajzát orvosi bizonyítékokkal is alátámasztva, többek 
között a 47 csodálatos gyógyulást.   

Pio atya sebeit több orvos is vizsgálta. Dr. Luigi 
Romanelli szakvéleményében ez áll: „A mellkasi seb 
összeérı két széle azt mutatja, hogy a sérülések nem 
felületi eredetőek. A szövetszéleken gyulladásra utaló jel 
nem tapasztalható. Nyomásra a beteg nagy fájdalmat 
jelez. Olyan klinikai diagnózis-formulát, mely ezen sebek 
osztályzására feljogosítana, sem a praxisomban, sem a 
szakirodalomban nem találtam.” Dr. Festa leírása szerint: 
”Az oldalseb kb. 8 mm széles. Alakja befelé hatoló 
kereszthez hasonló. Színe barna, mint a kéz és lábsebé. 
Az oldalsebbıl idınként fénysugarak lövellnek ki. A 
minimális táplálkozásból eredı utánpótlás nincs 
arányban a folytonos vérveszteséggel! Annak ellenére, 
hogy millió lehetıség van az elfertızıdésre, ez mégsem 
történik meg, hanem a sebek vitálisak, véreznek, a páter 
pedig szenved, és hirdeti az evangéliumot! A sebek 
állandóan ugyanolyan állapotban vannak, mint 
kezdetben voltak.” Ettıl kezdve kezdıdnek Pio atya igazi 
megpróbáltatásai. Mindenfelıl támadások érik. Sem 
rendtársai, sem elöljárói, sem a sajtó, sem a jobb és 
baloldali politikai körök nem kímélik ıt. Felettesei eltiltják 
a nyilvános misézéstıl, a gyóntatástól, a kolostor 
elhagyásától, és híre terjed áthelyezésének is. Miután 
hívei megtudták, hogy át akarják helyezni, állandóan 
tömegesen ırködnek a kolostor elıtt. Így nem merik ıt 
elmozdítani a kolostorból. Sújtotta a betegség, a gonosz 
kísértései, a helyi papság kegyetlen vádjai, Gagliardi 
érsek magatartása, az apostoli vizitátorok faggatózásai. 
Vádolják ıt tudatlansággal, a késıbb általa felépített 
kórház pénzeinek helytelen kezelésével stb. 
Legsúlyosabb büntetés számára az, hogy nem 
gyóntathat. Tíz év múlva gyóntathat és misézhet 
nyilvánosan újra, annak ellenére, hogy az ellene felhozott 
vádak egyike sem állta meg a helyét. Miséire már hajnali 
2-kor gyülekeztek az emberek, melyek két óra hosszáig 
is eltartottak. Ezt is vádként hozták fel ellene. Így 
védekezett: ”Az Úr tudja, hogy én is szeretném úgy 
csinálni, ahogy a többiek, de nem tudom! Vannak 
pillanatok, amikor képtelen vagyok tovább menni.” 
Miséiben rendre megélte Krisztus szenvedéseit. 

Feljegyezték bilokációs képességét is. A bilokációt 
nem kedve szerint idézte elı, s ezek soha nem 
képviseltek jelentéktelen vagy öncélú dolgot. 
Nyilvánvalóan sok emberben felmerült a kérdés: hol van 
Pio atya, miközben máshol volt? Gyakran a 
gyóntatószékben kerítette hatalmába ez az állapot. 
Ilyenkor megkérte a gyónót, hogy hallgasson egy kicsit. 
Rendtársai már jól ismerték azokat a pillanatokat, amikor 
az atya „kikapcsolt”. Egy ilyen jellemzı eset: Egyik 
lelkigyermekét / több millió ilyen volt / a háború alatt  
koholt vádak alapján halálra ítélték, és a rögtönítélı 
bíróság azonnal a kivégzı hely felé vitte. A lány Pio atya 
képét szorongatva kérte segítségét. Ekkor nagyon 
hosszú katonai oszlop haladt át elıttük és a 
kivégzıosztag vezetıje átmeneti felfüggesztést rendelt 
el. A lány barátai ez idı alatt elegendı bizonyítékot 
győjtöttek ártatlansága bizonyítására, amitıl a 
parancsnok elbizonytalanodott. A menetoszlop utolsó 

egységének áthaladta után egy „ismeretlen férfi” jelent meg 
autóval, hivatalosnak tőnı határozottsággal állította, hogy a 
lány ártatlan és hazaszállította. Az elítéltek házát gyakran 
fosztogatták „partizánok”. Ez történt a lány házánál is. 
Nıvére szeme láttára fosztogatták a házat, amikor egy hang 
megállította ıket, ezt mondván: – Elég, ne tovább! A 
fosztogatók megdöbbenve néztek egymásra, mert a 
mennydörgésszerő hang olyan volt, mintha valami hatalmas 
megafonból jött volna. Mikor a lány hazaért, nıvére zokogva 
mondta: – Padre Pio hangja megállította a fosztogatókat! 
Amikor a lány San Giovanni Rotondo-ba ment, hogy 
köszönetet mondjon az atyának, Pio atya mosolyogva 
mondta: „Na leányom, te aztán jól megfuttattál a hiteddel”, és 
ezzel berekesztett minden további magyarázkodást. Minden 
féle köszönetnyilvánítást hárított és az Istennek tulajdonított. 

Már a két világháború elıtt megfogalmazódott benne a 
gondolat, hogy megépíti a Szenvedések Enyhítésének 
Házát. 1947 tavaszán kezdıdnek meg a munkálatok. Az 
adományok a világ minden pontjáról érkeznek. A Pio atya 
által megálmodott „ház” építése alatt legalább három vatikáni 
követség látogat el San Giovanni Rotondo-ba, hogy az 
építkezést ellenırizzék. A Szentszék küldöttei 
szabálytalanságokról tesznek jelentést a tartományfınöknél. 
Pio atya megérti, hogy még hosszú út áll elıtte ahhoz, hogy 
célba érjen. A hatalmas fehér épülettömb minden 
összeszólalkozás ellenére is növekszik. 1954. május 5-én 
lépi át az elsı beteg a „ház” küszöbét. (Valóban 
monumentális épület, mely a környék minden pontjáról 
látható.) 

Vannak, akik tüzet okádnak a kórházra. Sivatagi 
emlékmőnek, agyrémnek, haszontalan alkotásnak, 
feneketlen kútnak nevezik, de a rossznyelvek hamarosan 
elnémulnak, mert a kórház rövid idın belül megtelik, a 
betegek mindenfelıl érkezve, elárasztják a kórházat. Pio atya 
már a bıvítésen gondolkodik. A megnyitón ezt mondja: ”Ha 
ez a mő csupán a test gyógyulásának eszközéül szolgálna, 
akkor csak egyszerően egy mintakórház lenne. Ennek a 
mőnek azonban a gondoskodó szeretetre való figyelmeztetés 
által a szeretı Isten munkatársává kell válnia... Ennek a 
szeretetnek pedig a beteg testi és lelki bajait ápoló 
emberekbıl kell áradnia.” Egészségi állapota egyre csak 
rosszabbodik. Gyakran kényszerül tolószékbe és látása is 
megromlik. A sebek továbbra is véreznek, alig eszik valamit, 
de rendületlenül gyóntat és misézik. Betegségei ellenére nem 
veszi igénybe a Szenvedés Enyhítésének Házát, a számára 
kijelölt ágyat a nála jobban rászorultabbaknak hagyja. 1968. 
május 25-én nyolcvanadik születésnapját ünneplik a kolostor 
meghittségében. Az ünnepelt csak nehezen tud mozogni, és 
gyakran elesik. Szeptember 22-én vasárnap a hajnali misén, 
amit az alapítót ünneplı San Giovanni Rotondo-i találkozón 
részt vevı imacsoportok számára tartanak, a tömeg 
hatalmas. Embertenger ostromolja az oltárt, melynél az 
aggastyán csak nehezen tudja énekelni a misét. Nézi a 
hullámzó tömeget, és nem tudja visszatartani könnyeit, mikor 
az ITE MISSA EST elhangzása után kitör a taps a templom 
belsejében. Este még hallja a téren zsolozsmázó tömeget. 
Ezernyi gyertyaláng világítja be az éjszakát. „Már csak a 
síromra vágyom” – suttogja miután az okozott 
kellemetlenségekért bocsánatot kér rendtársaitól. 
Szeptember 23-án hajnali két óra 30 perckor meghal. 
Holttestét a verandára viszik. A mellette álló négy 
szerzetestársa közelrıl látja Pio atya kezét és lábát. A 
stigmák eltőntek, a sebek helye begyógyult, forradás sem 
látszik a helyén. A hívek négy napig róhatták le kegyeletüket 
az üvegfedelő koporsónál. Szeptember 26-án este helyezték 
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a bazilika kriptájába. (Az idén újra kinyitották a koporsó 
tetejét – halálának negyvenedik évfordulója alkalmából – 
a hívek szeptember 23-áig láthatják a már szentté és 
boldoggá avatott szerzetes máig is ép testét.) 

 Nos, ki volt Pio atya? – kérdeztem cikkem címében. 
Nevezték ıt a lelkek megmentıjének, az üdvözítı 
szeretet megsebzettjének, szentélető szerzetesnek, 
emberek halászának, és még sorolhatnám. Számomra a 
legszimpatikusabb meghatározást XV. Benedek pápa 
fogalmazta meg: ”Igazi rendkívüli férfiú. Egyike azoknak 
az embereknek, akiket az Isten idırıl idıre azért küld, 
hogy az emberiséget visszavezesse hozzá.” 
 
BISZTRAI GYÖRGY 

„ADÁSBAN” ÉLNI 
A BOKOR TV: http://bokorportal.hu/btvreg   

(RÖVID JELENTÉS) 
 
„ … Kedves "Próbaadás" Nézıink! Ezer köszönet a 

sok segítı és buzdító levélért. A Bokor közösségek több 
évtizede próbálkoznak adásban élni. Most ennek az 
adásnak egy új formája indul. Szolgáljanak most Titeket, 
- Nézıinket - az adásaink, azaz a háromnapos 
próbaadásunk. Ha a próbaadás számodra sikeres 
(nézhetı, használható) volt, akkor légy szíves és itt 
regisztráld magad: http://bokorportal.hu/btvreg Sikeres 
regisztráció után, bízhatsz a robotunk pontosságában. A 
regisztráció határideje, - hogy október 2.-ától ki legyél 
szolgálva, - szeptember 28. Jó vételt kívánunk…” 

Mibıl lett a „cserebogár”? A Bokor Tv születése. 
2008. augusztus 14, csütörtök délelıtt Sashalmon. 
Készülıdés a 2008. év tokaji Bokor Nagytáborra. Indulás 
elıtt 10 perccel, még egy pillantás az elektronikus 
levelesládába. Feladó dr. István Dıry. Dátum: 2008. 
augusztus 14. 10:58 Tárgy: bokor tv 

Kedves Barátaim! 
Csupa legális, ingyenes, reklámmentes meghajtóból 

elkészítettem egy olyan internetes TV-adót, amely a 
Bokor-TV-nek is alapja lehet. …”’ 

Tokajban a BNT-n egyre erısödı sugdolódzás 
támadt. Te mi ez a Bokor TV? Mit tudsz róla? Étkezések 
közben áradt Pistából a szakma. Szerver, robot, flv, avi, 
… 

Az adás kategóriái: 
0 fenntartva az üzenetekre 
1 sorozatok 
2 Bokor saját videók  
3 jószándékú mozifilmek 
4 környezetvédı filmek 
5 tudományos és szórakoztató kisfilmek 
6 mp3 plusz ha van hozzá szöveg vagy kotta 
7 eredeti youtube-szerő flv-k és magánfelvételek 
8 egyéb (pl. url, ppt, napi gondolatok, htm, képek) 
9 másképp lejátszható vagy letölthetı fájlok (ezek 

fıként gitáros énekek rm formában a Virtuális 
Plébániáról) 

„... Hosszú évek óta szinte egyáltalán nem nézek 
tévét, mert az üzleti érdekek diktálta mősorösszeállítás 
erısen a minıség rovására megy, ráadásul igen idırabló 
tevékenység. Örülök, hogy vannak vállalkozó szellemőek 
arra, hogy kizárólag tartalmas, szellemi-lelki fejlıdést 
elısegítı, értékelhetı értékrendet közvetítı filmeket, 
dokumentumfilmeket, ismeretterjesztı filmeket 
válogassanak össze és adjanak közre. (Ráadásul 
mindenféle töltelékmősorok, reklámok nélkül.) Nagy 

elırelépésnek tartom, ugyanakkor az idı szempontjából 
valószínőleg ebben az esetben is egyedileg mérlegre kell 
tenni, mennyi "fér bele" az egészséges mennyiségő 
tévénézés fogalmába.” 
 
NYIRİ JÓZSEF 

GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK 
 

Hullafoltos, vénhedt, homályos imádságház ez a mi kis 
templomunk, melyben elsı bírói ítéletemet ki kell mondanom. 
Szürke, kietlen kıcsontváz, nedves falain kiütött a zöld 
nyirok. Repedezett, vedlett, szúette, homályos, amelyben 
minden porba szakadt. A vörösre mázolt faszentek idétlenül 
elırenyújtják kezeiket, melyekrıl letöredeztek az ujjak, s a 
primitív képek szemeit megette a salétrom. Az oltár feletti 
ismeretlen szentbarát szobor kámzsájában félvak 
verébfiókák tátogatnak sárga csırükkel. Egyik tövében a 
harangozó, másik tövében a halál alszik a hívesben. A 
gyámfalak erıtlenül dőlnek a százados épület oldalának, s a 
piszkos ablakokon soha nem hull be a napfény. Ódon, terhes 
látvány. Egész élethosszra kimerül, aki csak látja. 

A hideg végigborzongat, amikor belépek, hogy az elsı 
gyóntatást elvégezzem. Szombat délután van. Az emberek 
már hazajöttek a mezırıl. Néhány vénasszony térdel a 
padokban és az esteledés homályában olyanok, mintha a 
kriptából korán feljött szellemek volnának. A gyóntatószék 
homlokán sárga bendı-lámpa ég ernyedt, gyér fénnyel. Ez is 
micsoda ijesztı bőnkoporsó, recsegı, ódon, vak trónus. Úgy 
látszik, még a sevillai zsinat idejébıl való. A szakadozott 
láncú üvegluszteren egyetlen gyertya veti rá szomorú fényét 
a vén padokban ülık bőnbánati csendjére. Némán jönnek, 
mintha nem emberek, csak árnyak volnának. 

Ki lesz az elsı? - izgat a gondolat és különös érzések 
között ülök, stólával árnyalt szemeimet nem merem a 
közeledıre emelni. 

Egyik árny felemelkedik, lassan közeledik, mélyet sóhajtva 
térdre ereszkedik. Fülemet a gyónószék rácsához hajtom, de 
szívem izgatottan dobog. Félek is és azt hiszem, sápadt 
vagyok. Csodálkozom saját vakmerıségemen, hiszen Isten 
helyett ültem le bocsátani, büntetni ismeretlen életek és 
sorsok felett ítélni. Szeretnék elfutni, de a belsı izgalom 
leigáz, két térdem egymáshoz verıdik és feszülten várok... 
Forró lehelet éri fülemet és egy tompa emberi hang 
belesuttog: 
- Gyónom a mindenható Istennek... és neked, lelki atyám, ki 
Isten helyett vagy... 

Ismeretlen, meglett, komoly férfi beszél, kinek fia 
lehetnék. Alázatos, megtört, nyugtalan és bőnös. Bajsza 
fülemet csiklandja. Röpke büszkeség fut át öntudatomon, de 
olyan elevenen, hogy még a testem is egyenesre szilárdul 
tıle és azt gondolom, hogy milyen nagy emberré lettem... Az 
egész világon milliók fognak lábaimhoz hullani, kik 
vigasztalást és bocsánatot várnak. Üdvöt és kárhozatot 
oszthatok fehér kezem mozdulatával, örömöt gyújthatok a 
szemekben, vagy fényeket olthatok ki. Egyetlen 
ökölcsapással bezúzhatom a vigyorgó ördög fogait, pár latin 
szóval letörhetem a tragédiák világsötétítı szárnyát, porba 
dönthetek és porból teremthetek éppen, mint İ, az - Isten... 
Belsı elégtételt érzek és titkon örülök, mikor az erıs, de 
megalázott férfiember tompán, fakón a bőnvallásra szánja 
magát. 
- Loptam... 

Kissé megtorpan és keserőt nyel utána. Ez a kedvezı 
pillanat, hogy rácsapjak a bőnre: 
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- Mit lopott?... 
- Pénzt. 
- Szegénytıl, vagy gazdagtól? 
- Elég szegénytıl. 
- Sokat... lopott? 
- Öt forintot. 

Szaggatottan felel, arcaink egymás mellett vannak és 
érzem, hogy az övé minden kérdésemre forróbb, szinte 
átsüt a köztünk levı farácson. 
- Miért lopott? Nem félt az Istentıl? 

Az utolsó kérdés rossz volt. Az ember hallgat, 
elzárkózik: Mikor lopott, nem jutott eszébe, de most fél az 
Istentıl, mert nem a Jóságost, a Büntetıt látja. 
- Ki kell tárni ıszintén a lelkét, - bíztatom, - hiszen İ 
úgyis tud mindent. 

A vallomás önkéntelen, mindent sodró elszántsága 
már eltőnt. Akadozik és kendızi, szépíti, titkolja önmagát. 
Szavai hidegebbek lesznek és végül, vagy elromlik a 
bőnbánat mély, megnyugtató hangulata, a gyónás 
újjáteremtı, erıtadó megnyugvása, vagy - hazudni fog. 
Megrettenek, hogy az elsı lélek, ki hozzám fordult, 
csalódni fog. Meleg, együttérzı, bátorító hangon, kis lelki 
kelepcét állítok neki. Tudom, hogy észre sem veszi, 
hiszen tanulatlan, egyszerő, falusi ember. 
- De ugy-e, az a szándéka, hogy az okozott kárt megtéríti 
és a pénzt visszajuttatja mert csak úgy bocsátja meg a 
Jóisten a bőnét . . 

A férfi homloka lemondóan megkoppan a gyónó 
rácson: 
- Nem tudom visszaadni. 

Nehezen szakad fel a szó mellébıl. 
- Akarnám, de nem tudom. Esett, szegény ember vagyok 
én, lelkiatyám. A Csedı úr marháit ırzöm a havason. A 
múlt hétfın valami erdılı emberek mentek szekérrel a 
vágottba, s egyik azt kiáltsa neköm, hogy: - «János, hé, 
eridj haza, mert meghót a feleségöd!» - Nagy szaporán 
hazamegyek, s hát látom, hogy igazat mondtak. Két 
árvám maradt, s mind kicsidek. Egy falat kenyér a háznál 
nem vót... Két napig néztem, hogy éheznek az 
ártatlanok, s akkor éccaka... elmentem hazulról... 
Loptam, mert heába kértem, nem adtak... Nem adtak... S 
ha már fel nem ódoz, én menyek is, tisztelendúr, mert én 
ez ántivilágban azt a pénzt visszaadni nem tudom... Nem 
én... 

Mozdult is nehezen, leverten, hogy távozzék. Ijedten 
szóltam rá: 
- Maradjon... 

Visszaereszkedik térdeire és vár. A valóság elıtt 
tudományom cserben hagyott. Törtem a fejemet, hogy 
megoldást találjak. 
- Egyszerő, - vidultam fel a mentı ötletre és a zord élető 
bőnöshöz fordultam. 
- A kárt meg kell téríteni és ha nem tudná, - én lehetıvé 
teszem, hogy lelki vigasz nélkül e szent helyrıl ne 
távozzék. 

Az ember minden idegszálát megfeszítve várakozik: 
Mosolyogva, drága, meleg lelkikényszertıl hajtva nyúlok 
a zsebembe és elıveszem majdnem minden pénzemet, 
egy papír ötforintost. Ujjaim közt összesodrom és áttolom 
a sárga, töredezett rácson. 
- Itt van az öt forint - és adja vissza a károsultnak... 

A gyónó ember mohó örömmel kap utána, kisimítja, 
megnézi, szemei a sötétben felvillannak. A pénz látása 
megzavarja, szólani sem tud. Titokban figyelem és - belül 
büszke vagyok magamra. 

- Sorolja csak fel tovább a bőneit. 
Katonásan kihúzza magát, mint akit álmából költöttek fel 

és hirtelen összeszedi gondolatait. Már csak mímeli a 
magavádló gyónót, szórakozott és tisztán tudom, hogy 
máshelyt jár az esze. A pénz tette. Majd elmúlik - gondolom - 
és figyelın visszaereszkedem a gyónószék könyöklıjére. 
- Kárinkottam - dörmögi az ember. 
- Hányszor? 
- Nem es tudom, instállom. 
- Sokszor? 
- Abbiza, elég sokszor... 

Újabb sóhajtással jelzi a bánatot, s utána hidegen darálja: 
- A hatodik parancsolat ellen es vétköztem... 
- Gondolatban? 
- Búmot se mondanám, ha csak gondolatban... 

Magam is elpirulok, mikor felteszem a kérdést, de elı van 
írva, hogy a bőn minıségét tisztázzuk: 
- Más feleségével? 

A rongyos baromırzı ember alázatos hangja 
megércesedik, s keményen visszavágja: 
- Magamot vádolom, de mást nem... 

És összeszorított szájjal megátalkodik. Csak a következı 
bőnöknél mutatja, hogy újra megtört, még bensıségesebb, 
de csak színleg és alig várja, hogy a konfessziót befejezze. 
Nem láthatok a veséjébe és szinte megkönnyebbülten 
hallgatom, hogyan igyekszik a bőnbocsánat partjaira 
kapaszkodni. 

«Teljes szívembıl szánom és bánom minden bőnömet... 
Fogadom életem jobbulását, kérek ezért idvességes 
penetenciát és felódozást...» 

Most rajtam a sor, de - Istenem - mit mondjak? Néhány 
hideg, iskolás intelmet elrebegek. Érzem, hogy szavaim 
erıtlenek, nem világítják be a mély árkú élet titkait s e havasi 
pásztor vasidegei meg sem rezdülnek tılük. A durva testbıl 
képtelen vagyok a lélek erıtlen szárnyait kitépni, s az erdei 
tüzektıl szırös, fekete mellkasban megátalkodott szívet új, 
tiszta életritmusokra indítani. Robusztus, darabos ember ez, 
kit, ha a legteljesebb megigazulás percében meg is halna és 
üdvözülne, csak arra lehetne használni, hogy izmos testével 
húzza Isten szekerét, de angyalként felette lebegni képtelen 
volna. 

Az elsı gyóntatásom az én vereségem és kissé 
tehetetlenül recitálom a feloldozás formuláját: 

«A mi Urunk Jézus Krisztus oldozzon fel téged és én az ı 
tekintélyével feloldozlak a bőnök minden bilincsébıl...» 

Az ember megcsókolja a kicsüngı stólát, lassan eltőnik és 
új árny ereszkedik lábaimhoz. 

«Gyónom a mindenható Istennek...» 
A bővös faköpeny recseg a bőnök terhétıl, melyek 

durvák, darabosak, együgyőek és meztelenek. Mindenik egy-
egy ökölütés az Isten mellén. Szürke sziklák, melyek 
komoran fekszenek az emberi életen. Egyszerőek. 
Hiányoznak a démoni szándékok finom kultúrájú, szédítı táv-
latai a lélek labirintusainak titka, nem az intellektussal 
megtámadott Isten elleni harc rafináltságainak kábító 
lehetıségeivel kell birkóznom, hanem csak primitív harapás 
mindenik a szíven. Nyomukban mégis az életrejtelmekbe 
látok, az emberek sötét munkája mögé. A gyóntatószék 
lassan átforrósodik a szőzességsiratásoktól, a boldogság, 
nyugalom utáni kemény törtetéstıl. Aljasságok, gazságok, 
házasságtörések, kenyéréhség; ismeretlen veszedelmek 
szállanak felém a forró szavak gızébıl. Mindenik egy-egy 
viperacsípés a lelkemen. Beleborzongok és önkéntelen 
elítélem. Nem tudom megérteni, hogyan lehet a végtelenül jó 
Istent ennyire bántani és haragomban szeretném kárhozatra 
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taszítani ıket. Korholom és kínzom szegényeket 
túlhajtott buzgalomból, a csak betőkbıl ismert élet 
tudatlanságával, könyv-bölcsességgel. 
- Csaltam, raboltam, paráználkodtam, hamisan 
esküdtem, rágalmaztam, más becsületébe gázoltam, 
győlölködtem, haragot tartottam, gyújtogattam, kárt 
tettem, ahol csak lehetett, mindenütt ártottam, Istent 
számba se vettem, mértéktelen voltam, soha nem 
imádkoztam, embert, állatot kínoztam, gyilkoltam... - és ki 
tudná, hogyan folyt tovább a szájakról a fekete patak. 

Ezeket a vétkeket is jórészt csak könyvbıl ismerem. 
Csak nevüket hallom és valójában azt sem tudom, hogy 
miket bocsátok meg Isten nevében. Amíg el nem 
követtem, nem tudom, hogy mi az. Honnan sejtsem, 
hogy mit jelent késsel lesni hónapokon keresztül azt, akit 
győlölök és a siket, vörös vérzúgásban reszketni a 
bosszúvágytól, eladni testet, lelket, nem törıdni sem 
földi, sem égi büntetéssel, csak szomjazni a vérre, élete, 
megkínzása, meggyötrése, összezúzása után; érezni 
öklünkben a túlhabzó, kielégítetlen erı édes fájdalmát és 
a szenvedély romboló extázisában rávetni magunkat 
embertársunkra és a vérétıl lecsillapodni?... Honnan 
tudom, mi az: futni a kijózanodás félelmében, erdıkön 
bujkálni ólmos arccal, kaini lelkiismerettel, bitanggá vetett 
sorsban és végül elsorvadt testtel, borzasztó belsı 
ronccsal odazuhanni egy fekete reverendácskával takart 
gyermek-pap lábaihoz és egyszerően azt mondani: - 
Öltem... Mit is sejtem, hogy mi van a házasságtörés 
szégyene mögött? Mi az a szőnni nem akaró kín, a 
meggyalázott test lemoshatatlan szennye, a folytonos 
titkolás nehéz félelme és mindig rágondolni, mert mindig 
látom, akit megcsaltam, a hitvesi hőség összeomlása, 
magam megvetése, egy eljátszott élet sivársága, 
pusztulás, amikor még az imádságot is hazugságnak 
érzem, melyre ártatlan kicsinyeimet tanítom?... Hogyan 
mérhetném meg a szakadékokat, ahol az emberek belsı 
útjai vezetnek, amelybe öngyilkosok beleugranak, a 
végtelen nyomor és szenvedés viskói között járók kínját, 
kiknek minden lépésre egy-egy hajszála megıszül?... 
Egyetlen mentségem, hogy Istenre bízhatom ıket. Én 
csak felemelt kező, feloldozási formulát mondó, gyenge 
gyermeke vagyok. 

Istenem, milyen borzasztó ez a gyóntatószék! 
«Gyónom a mindenható stennek», - hallom újra. 
Bőne sincsen annak, aki mondja. Az élet ismeretlen 

áldozata, eltiprott névtelen, az emberi jóság összetört 
drága edénye, akin tragédiák viharzottak végig, 
szegénységében elégette már a betlehemi jászol-fáját és 
Krisztus keresztjét is. Minden este szemfedıvel takarózik 
és övéinek pár sírhalma minden vagyona. Elfogyott 
erejő, tehetetlen drága jó lélek, kinek testileg is csak az a 
kicsire szabott, kerek ostyadarab a tápláléka, melyet 
reggelenként buzgón megáldozik. A hit csodája, hogy 
még él. Nem bőnbocsánatért, új erıért gyónik. Már 
életében öreg imádságos könyvvé vált. Elhagyatott, 
társtalan, szomorú és olyan finom, hogy a legkisebb 
szellıre is vérzik a lelke... Egy összeomlott világ alatt 
vergıdik, s a némasága a legszörnyebb jaj, mit valaha 
hallottam... Mit mondjak neki? Kifogy a szó a számból, 
lelkem didereg és semmi súlya, melege, kegyelme 
nincsen igémnek: 
- Bízzék Istenben!... İ nem hagyja el... 
- De hiszen csak ez tart életben, - suttogja elhalón. 

Szent ı, a szegénység szentje, kit soha szentté nem 
avatnak... De talán a poraiból nıtt virágocska mégis 

ékesebb lesz, mint a többi. Bizony elhagyta ıt az Isten, úgy 
érzem és elsápadok a gondolattól, hogy mikor másoknak 
bőnöket bocsátok, magam vétkezem. 

És minden egyes gyónó-gyermekem újabb vereségem. 
Érzem, hogy nem tudok belekapcsolódni rejtett világukba. 

Minden sóhajtáshoz testvért kellene sóhajtanom, szívük 
terhét velük viselni, erıs karjaimba emelni ıket, hitet hittel, 
kínt kínnal, testet testtel, lelket lélekkel, sorsot sorssal 
támogatni. Át kellene ölelni mindannyiokat és a saját 
varázslatomba vonni. Hiszen a halott is csak úgy tudna 
pihenni, ha mellé fekhetném. Már nem én élek, hanem ık 
élnek énbennem és én élek ıbennük... De ingatag kicsi fiú 
vagyok, ki tehetetlenül tátom a számat a vezérletemre bízott 
nyájacska élén. 

Milyen szerencse, hogy nem én, hanem Isten gyóntat!... 
Ernyedt, fáradt vagyok. Valaha izgatott a kíváncsiság, 

hogy miket gyónhatnak meg az emberek. Vágytam belenézni 
a rejtett titkokba, a leleplezett emberbe, férfibe, nıbe, - 
különösen a nıbe, - mikor leteszi az álarcát és fölébük 
akartam kerekedni ezzel az egyetlen szóval: - Ismerlek. 
Elıttem nem hazudhatod magád kiválónak, önmagadnál 
többnek, a test külsı varázsa mögött, kultúrád, tudásod, 
mővészeted, csaló modormázad mögött látlak. 
Elszakíthatatlan viszony szövıdik köztünk és érezni fogod a 
lelki függıséget... És most látom, hogy minden megvallott 
bőn, halott bőn, alighogy kimondták, már el is feledem, és 
alig várom, hogy vége legyen az egész tortúrának. Bár soha 
se kellene gyóntatnom. Csak a magam tehetetlenségét 
érzem és a belém írt panaszok, bőnök, kínok, küzdelmek 
fájnak, kiábrándultam az emberbıl és ha személyesen 
beszélhetnék a Teremtıvel, azt mondanám róla: - No, nem 
nagy dicsıségedre válik, hogy megteremtetted. 

Magammal azonban mégis meg vagyok elégedve. 
Szentül meg vagyok gyızıdve, hogy sok jót tettem, 
embereket vigasztaltam, megnyugtattam, lelkeket 
támogattam és új erıkkel megajándékozva útnak indítottam. 
Kevés pap tudná ezt megtenni rajtam kívül. Szorongásaim el-
múlnak és érzem, hogy a gyónási titok komoly szigiluma 
mögött ritkán állott olyan nagy ember ırt, mint én. Szinte 
sajnálom is már, hogy az utolsó gyónó jön. Csak jöjjön. 
Hamar megölöm kis fekete bolháit, melyek az ördög irhájáról 
lelkére szökdöstek. Már morgom is az elıkészítı 
áldásformulát, de az ember hallgat, nem siet mondani: 
«Gyónom a stennek...» Vár, küszködik. Segítségére sietek 
barátságosan megejtı kedvességgel: 

- Mikor gyónt utoljára? 
- Az elıbb. 
- És valamit elfelejtett meggyónni? 
- Nem én, instálom. 
- Akkor miért jött? 
Az ember még mélyebbre süti le szemeit. 
- Visszahoztam a pénzt. 

- Miféle pénzt? 
- Az öt pengıt, amit a tisztelendúrtól kaptam, hogy a lopást 
adjam meg. Tessék! - És már erılteti is át a gyónószék 
rácsán. 

Tájékozatlanul kérdezem. 
- De miért hozta vissza? 
- Én csak azért, - sírja a havasi ember, - hogy amíg a 
penetenciát imádkoztam a padban, eszembe jutott, hogy 
Ferenckének kiszakadt a bocskorkája, Márikámnak kicsi rékli 
kéne, s én abbahejbe tudtam, hogy a lopást soha meg nem 
adom. Tessék a pénze, tisztelendúr; mert én újból nem 
akarok vétközni, és ha már így van, vegye vissza a 
felódozást, és az én Istenem segélje meg, vezérelje, hogy 
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haladhasson a pályáján és fizesse meg irántam való 
jóságát, mert mi többet nem találkozunk. Még az éjjel 
megyek a havasba. No, engedjen meg az alkalmat-
lankodásért... 

Nagy, nehéz léptekkel elment. 
Úgy éreztem, mintha villám ütött volna a szívembe. A 

vén templomban már senki sem volt. A gyónók elfogytak. 
Szégyenkezve letettem a violaszín stólát, kiemeltem 
nyakamból a karinget és egyedül, elhagyottan állottam. 

A luszteren még párat pislogott a leégett gyertyavég 
és azután elaludt az is. 

Ráborultam az utolsó padra, s lázasan mondani 
kezdtem a Vespere himnuszát: 

«Expelle noctem cordium 
Absterge sordes mentium.» 
«Őzd el a szívek éjjelét, töröld el hát fejünk 

szennyét...» 
A templomra csend borult és fölöttem álmában 

sejtelmesen sóhajtott a nagyharang... 
Úgy mentem haza, hogy senki se lásson. 

Az ég felettem csillagot virágzott, a csendes 
parasztházak fehéren aludtak. A hegyek felıl távoli 
dörgés morajlik, a munkától fáradt nép már pihen, a 
havasok fölé komor, fekete fantáziák szállanak. 

Sokáig elnézem a szobámban, hogyan muzsikál a 
lámpám üvegje és lassan megnyugszom, izgalmam 
lecsendesedik. Lefekszem és ágyamból hallgatom, hogy 
az ajtó küszöbén fekvı kutyám úgy horkol, mint egy 
breváriumát végzı vén kanonok. 

Jóval éjfél után megverik az ablakomat. Felriadok. 
- Ki az? 
- Az egyházfi. Tessék jönni, mert beteghez kell menni. A 
kicsi tisztelendurat kívánta... 
- Menjen csak elıre, Mihály bácsi a templomba és 
készítsen elı mindent. Pár perc múlva én is ott leszek, - 
kiáltom vissza. 

Gyorsan öltözködöm. Halálveszély van, hogy ilyen 
késın hívnak és esetleg csak pillanatok választanak el 
egy lelket a pokoltól, vagy mennyországtól... Rohanva 
igyekszem a templomba. Az oltáron a szentségház 
tövében már két szál gyertya ég. Izgatottan veszem 
magamra a szent ruhát. Nyakamba akasztom a 
szentséghordozó selyem zacskót és a vattával bélelt 
ezüst szelencében elhelyezem az oltári szentséget. 
Mihály bácsi viszi a szent olajokat és tartja a kézilámpát. 

Födetlen fıvel haladunk a néptelen úton, csak a kis 
csengettyő szól, hogy az Úr Jézus haldoklóhoz siet. Az 
egyházfi megpróbál beszélgetni: 
- Az este még semmi baja nem volt. Hátra ment a 
havasba, s a sötétben valahogy félrelépett és lezuhant a 
mélységbe. Úgy hozták haza lepedıben... 

Rászólok, hogy hallgasson, s csendben megyünk 
tovább. 

Lent a falu végén, egy kicsiny házban ég a lámpa, 
fénye küzd a sötétséggel, mint a kihúnyó élet. Itt várnak 
rám. Öles léptekkel sietek, szinte rohanok, mellemen 
Krisztussal és végre elfúlt lélekzettel megérkezünk. 

«Békesség e háznak:» 
«És a benne lakóknak», - felelik a könyörületes 

szomszédok. A festetlen szalmaágyon véres férfi fekszik. 
Hörög és küzd, birkózik a kínokkal. Nem ismerem, 
sohasem láttam, de a pap és halál ne nézzék a nevet. 
Egy ember, egy haldokló. Az oltári szentséget 
elhelyezem a szegényes fenyıfaasztalon és mindenkit 

kiküldök a szobából. Egy asszony megfogja a kanapén 
kuporgó, szepegı két kis gyermek kezét: 
- Gyertek, Ferencke, Márika! 

A nevekre megrendülök. Nem ismerem, de tudom, hogy 
az én elsı gyónóm. Fejéhez telepszem és ı már mondja is 
magától, utolsó erejének halálos megfeszítésével: 
- «Gyónom... a...mindenható... Istennek...» 

Halvány vérbuborék zárja el ajkait. 
- Ne, ne beszéljen, - intem, - csak bánja meg életének 
összes bőneit és sietek feloldozni. 

Arra sincs idım, hogy a virrasztó embereket beszólítsam, 
mert meg kell elıznöm a halált, míg az öntudat el nem alszik. 
- Magához tudná-e még venni az Úrjézust? 

Alig észrevehetıen igent int és a véres szájnak átnyújtom 
a viatikumot. 

«Accipe frater... Vedd, testvérem, az útravalót...» 
A száj hatalmas rándulásán látom, hogy lenyelte. Melle a 

kínoktól megdudorodik, bajszán sós verejtékgyöngyök 
csillognak és alig hallható szó hagyja el ajkát: 
- Azt az öt forintot... tessék... 

Ereje elhagyta. Melléje roskadok és átölelem. 
- Azzal az öt forinttal Ferenckének új bocskorkát, Márikának 
kicsi réklit veszek... Értette-e? 

A haldokló elmosolyodik és megnyugszik. 
A csengettyővel jelt adok. Az emberek újra bejönnek. 

Figyelmeztetem, hogy a haldoklónak az utolsó kenet 
szentségét adom most fel, mire zajosan letérdelnek. 

«Lépjen be a házba Krisztus, - csendül fel a hangom. -... 
Töltse be víg öröm, termékeny szeretet... Fussanak a 
démonok... Jöjjenek a béke angyalai...» 

De nincs idı az imádkozásra. Ujjamat a szent olajba 
mártva, keresztalakkal jelölöm a haldokló szemhéjjait: 

«Ezen szent kenet és saját legkegyelmesebb könyörülete 
által bocsássa meg neked az Úr, amit látás által vétkeztél.» 

A szemek zárva maradnak. 
A füleket kenem meg és többé nem hallanak. 
Az orr két szárnya többé nem repes, mihelyt megérintem. 
A száj a ráhintett kereszt után örök némaságba dermed. 
A kezek is meghalnak érintésemre... 
A lábak kihőlnek... 
Az ember meghalt... 
Uram, irgalmazz nekünk!... 
(Kolozsvár) 
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Mindig az gyız, akit legyıznek… 
* 

Karma-törvény. Nincs olyan következmény, amelynek ne 
lenne következménye. 

* 
A baj az, amikor a jó is rosszra fordítódik… 

* 
Semmi nem olyan magányos, mint az egó. 

* 
Aki megalázkodik, az másokat is megaláz. 

* 
Azért születtünk, hogy megváltozzunk… 

* 
Kerülj minden olyat, aminek a vége: -izmus lesz! 

* 
Az idı hossza vagy rövidsége mindig tılünk függ s nem az 
idıtıl magától. 
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* 
Nem kérni és nem ellenezni, hogy szeressenek… 

* 
Az egészség romlik – a betegség gyógyul. 

* 
Az a baj, hogy sok igazság van a filozófiában. 

* 
Lehet, hogy az ember az Istenben csak saját nagyságát 
keresi? 

* 
Értéktelenség az érték… 

* 
Az egyház története az egyház botránya. 

* 
Ma az élet természete természetellenes. 

* 
Töredék: …s velünk születik a halál... 

* 
A világ összefüggéstelen, az emberi gondolkodás teszi 
összefüggıvé. 

* 
Tulajdonképpen nekünk nem egy felsıbbrendő hatalom 
(Isten) akaratát kell teljesítenünk, hanem saját magunkét. 
Ebben áll az ember szabadsága. 

* 
Ami legális, az még nem morális. 

* 
Nem azért tudunk gondolkodni, mert emberek vagyunk, 
hanem azért vagyunk emberek, hogy gondolkodhassunk.  

* 
A legjobban azok a dolgok függenek össze, amelyek a 
valóságban elkülönülnek.  

* 
Nem csak mennyország és pokol van, sokkal inkább a 
kettı között… 

* 
Teogrammatika. Az Ember az alany – az Isten az 
állítmány. 

* 
Az emberi lelkek azonosságukban különböznek és 
különbözıségükben azonosak. 

* 
Szegénnyé kell válnunk, hogy gazdagok lehessünk. 

* 
Ahogyan az el-nem-múló tartalmazza az elmúlót, úgy az 
elmúló is tartalmazza az el-nem-múlót. 

* 
A vallás az a hely, ahol tárolhatjuk azokat a 
gondolatainkat, amelyeket Istennel kapcsolatban igaznak 
vélünk. 

* 
Egyre gyakrabban a „fejre állítást” „talpra állításnak” 
nevezzük. 

* 
Az élet a legbiztosabb és a legbizonyíthatóbb dolog, 
mégis hisszük, hogy bizonytalan és bizonyíthatatlan. 

* 
Nem jó mindig egy személyhez kötıdni, ezért nincs 
létjogosultsága az egoizmusnak. 

* 
Gyakran akkor teszünk valami nagyot, ha nem teszünk 
semmit. 

* 
A legnagyobb tévedés a közvélemény. 

* 

Nihilizmus. Legjobban nem a valamitıl, hanem a semmitıl 
félünk.  

* 
A történelmi kereszténység elterjedése után ideje lenne, ha 
az igazi kereszténység is elterjedhetne, de ez elıbbi hallani 
sem akar róla. 

* 
Azt a kérdést, amit magunknak sem tesszük fel, másoknak 
se tegyük fel! 

* 
Isten a szabadságunkon és a lelkiismeretünkön keresztül 
vezet minket. Sátán az orrunknál fogva. 

* 
Logopédia. Beszélni már megtanultunk, hallgatni még nem. 

* 
Senki és semmi önmagából nem hozhat létre olyan valamit, 
ami magából hiányoznék. 

* 
Az élet és halál egyetlen létezés és ennek mindnyájan a 
részesei vagyunk. 

* 
Nincs olyan törvény, amelyben a jó elnyeri a megérdemelt 
jutalmát, a rossz megkapja a méltó büntetését. 

* 
Minden egyes nap már az ítélet napja… 

* 
Pofonegyszerő. Ha adtál egy pofont, fogysz kapni egy pofont. 

* 
Az ember és az Isten közti hidat nem mi építjük. Ez a híd 
mindig is létezett, mi csak átmegyünk rajta. 

* 
Antiszemitizmus. Ha már csak két zsidó marad a Földön, 
mindkettı gazdag lesz. Ha már csak két magyar marad a 
Földön, az egyik gazdag, a másik szegény lesz. Ha már csak 
egy zsidó és egy magyar marad a Földön, akkor…? 

* 
Jogi kifejezéssel élve. Nem nélkülözi a meg nem létének a 
hiányát. 

* 
Saját igazadért egy tapodtat se tégy! 

* 
Zajártalom. A szánkban keletkezett zaj a legártalmasabb. 

* 
A szabadságról legtöbbet a fogvatartók beszélnek. 

* 
A jó mindig elkülönül a rossztól, de nem mindig jól láthatóan. 

* 
Akinek nincs múltja és hite, az ellene van a múltnak és a 
hitnek. 

* 
A kereszténységbıl a kereszténység már régen kiveszett... 

* 
Nem azt kell megvédeni, ami nem szorul védelemre. 

* 
Sokat kell álmodni, de még többet ébren lenni. 

* 
A sorsot nem lehet befolyásolni, a sors az, ami befolyásol. 

* 
Hitet egyetlen teológia sem adhat. 

* 
Ebben a kétszínő világban legjobb, ha együgyőek maradunk. 

* 
A Párt uralma után a Pénz uralma következett el. 

* 
 


