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CREDO 
 

hiszek az istenben 
aki nem késznek teremtette a világot 

mindörökre változatlannak 
nem olyannak melyben örök törvények határozzák meg 

hogy ki a szegény ki a gazdag 
a jól informált és a be nem avatott 
a hatalmon lévő és a kiszolgáltatott  

hiszek az istenben  
aki igenli 

az élő szervezetekben meglévő ellentmondásokat  
aki akarja 

a körülmények megváltoztatását 
munkánk által 

közösségi felelősségünk által 
hiszek jézus krisztusban 

aki embereket hívott maga mellé 
mert szüksége volt rájuk 

aki a körülmények megváltoztatásán munkálkodott 
és ebbe pusztult bele 

hozzá mérve ismerem fel 
hogy a mi értelmünk elkorcsosult 
képzelőtehetségünk elsatnyult 

tetterőnk elfogyott 
mert nem úgy élünk 

ahogyan ő élt 
állandóan attól félek 
hogy hiába halt meg 

bezártuk őt a templomainkba 
elárultuk az ügyét 

hogy félelemmel engedelmeskedhessünk 
a hivataloknak 

hiszek jézus krisztusban 
aki feltámad a mi életünkben 

hogy megszabaduljunk az előítéletektől és a gőgtől 
a félelemtől és a gyűlölettől 
és tovább vigyük az ő ügyét 
míg felépül az ő országa 

hiszek a lélekben 
aki jézussal eljött a világba 

(Szarkáné Gerjék Judit) 
 
 

BULÁNYI GYÖRGY 
NAPLÓ (RÉSZLETEK) 

 
Városmajor, 2001. szeptember 8.  
Olyat csináltunk a nyár végén, amilyet még soha. Pa-

pi lelkigyakorlatot. A Bokorban csak tanítvány van. A 
papi „méltóságát’ az adja meg valakinek, hogy hány 
közösséget vezet. Ebben pedig a nagypapák, nagyma-
mák nemegyszer ügyesebbek, mint azok, akiket pappá 
szenteltek.  

Harminc éve még fordításból éltem, nem úgy mint 
ma, amikor már több  mint húsz éve a postás hozza a 
nyugdíjamat... csak győzzem elkölteni. Harminc éve 
még eretnek sem voltam, hanem a pártállam elviselte, 

hogy stikában Bandi bácsi péceli plébániáján, s Feri bácsi 
mellett Halásztelken papként annyit papkodjak, amennyit 
csak akarok. Az ilyen helyeken szerzett tapasztalatok alapján 
írtam akkor valamit. Mit? Valamit, amiről mint fordító ve-
hettem tudomást. Puhult a diktatúra, s az IBUSZ megrendel-
hette a Országos Fordító Irodánál egy anyag fordítását. Nem 
is tudom már, milyen nyelven írták az anyagot, de a marke-
tingről volt benne szó. 

Mért kellett ehhez puhulnia a diktatúrának, amikor ma 
Friderikusz Sándor a Gyerekszájban pontos felvilágosítást 
kaphatna valamelyik kisokostól arról, hogy ez a marketing 
micsoda? Ma, de nem harminc éve! Akkor a legokosabb 
kisokos sem tudta volna, talán még az apukájuk sem. Én is 
akkor tanultam. Meg sem magyarítottam: csak címül adtam 
egy botrányos kis könyvnek: Lelkipásztori Marketing. Mi 
volt benne botrányos? Előkereshetném a Magyar Püspöki 
Kar Konferenciájának a jegyzőkönyveit, s pontos felvilágo-
sítást is adhatnék. Most csak annyit mondok, hogy felháborí-
totta a Konferenciát, jegyzőkönyvbe is vették a felháboro-
dást. Mi volt már benne? Nem az háborította fel a konferen-
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ciát, hogy mit sem törődve a tervgazdálkodással, a piac-
gazdálkodás analógiáival keresem, hogy hogyan lehetne 
eltalálni az emberi lélekig. Csak fel kellett háborodnia a 
Konferenciának, mert a pártállam azt kívánta tőle, hogy 
háborodjon fel. Ha pedig az ateista pártállam felháboro-
dott. akkor nem volt hiábavaló megírnom a kis könyvet. 

Akármi is volt benne, arra gondoltunk, hogy meg kel-
lene néznünk, igaz-e még, amit akkor írtam? Mit sem 
törődve azzal, mit akkor írtam, hogyan látjuk ma, hogy 
miként kell elérni az emberi lelket? Legyen már egyszer 
papok lelkigyakorlata is! Vessünk számot magunkkal, 
mire vagyunk még jók! 

Meghirdettük idejében, s egy augusztus végi hétfő 
délután összejöttünk. Tizenkilencen. Jó tízen nem jöttek, 
nem jöhettek, egyéb dolguk volt. S a program? Minden-
ki elmondja, hogyan folyik az élete. Meghallgatunk 
nyolc előadást, megbeszéljük. S az utolsó napon összeál-
lítjuk címszavakban, hogy mi mindenről beszélgettünk. 
E címszavakat aztán felosztottuk magunk között, hogy 
legyen belőle karácsonyra egy füzet, amelyet testvére-
ink, a Bokor elé terjeszthetünk. Én az alábbi címszava-
kat kaptam. 
Kik vagyunk mi, a küldöttek? 

1. A Bokor az eszmények mérlegén 
Kifogástalanoknak látszanak az elveink. A gyakorla-

tunk szerényebb. Tudni véljük – Jézus nyomán gondol-
kodva –, hogy mit kíván Isten az embertől, s amit tudni 
vélünk, igyekezünk – legalább elvben – meg nem tagad-
ni. Akik megelégelik közülünk Isten Országában gon-
dolkodásunkat, halkan lelécelnek. (Várjuk vissza őket.) 
Így aztán őrizhetjük elveink tisztaságát. Ragaszkodunk a 
kisközösséghez is, mint az egyház Jézustól tanult élet-
formájához, s abban nevelődünk a szolgálatra, az erő-
szak minden formáját elutasító szelídségre, s valame-
lyest jótékonykodni is akarunk akár a harmadik világ, 
akár a hazai rászorulók javára. Akármilyen keveset vagy 
sokat valósítanak meg ezekből a  közösségekben élő 
testvéreink, mindenképpen céltáblái vagyunk elveink 
miatt a nem alulról felfelé építkező egyházi uralkodó 
rétegnek, a hierarchiának. S ebben is osztjuk Jézus sor-
sát. 
2. Minden kipróbált közösségvezető pappá szentelése 

Változatlanul képviseljük, hogy a paphiány jézusilag 
értelmetlen fogalom. Minden létező közösségnek szük-
ségképpen van természetes vezetője, aki a közösség 
tagjait behalászta, ill. szolgálatával megtartja. Minden 
közösségnek joga van nemcsak az igére, a tanításra, 
hanem a vallási cselekményekre is, így az eucharisztiára 
is. Rá lehet ugyan bízni egy felszentelt személyre több 
falu népét vagy sok ezer embert is, de ennek következ-
ménye csak az lehet, hogy a katolikus hívők száma egy-
re kevesebb lesz. Vagy elpogányodnak, vagy kihalász-
szák őket azok a felekezetek, amelyek tudnak kellő szá-
mú személyt munkába állítani, hogy eljussanak az igére 
és szentségekre vágyódó emberekhez. Püspökeinknek 
változatlanul készek vagyunk a bevált közösségvezető-
ket felkínálni, hogy pappá szenteljék őket, ahogy az 
Egyházrend-ben előadtuk, s Ratzinger bíborosnak meg-
írtuk. 

3. Közösségeink közti kommunikáció 
Ennek az a természetes módja, hogy a közösségek 

vezetői rendszeresen találkoznak egy, a közösségvezetőket 
összefogó másik kisközösségben, amely biztosítja tan- és 
életbeli továbbfejlődésüket. Ezek a közösségvezetők titkos 
szavazással maguk adnak megbízatást valamelyik társuknak, 
hogy meghatározott időre (egy vagy több évre) ennek a ve-
zetőkből álló közösségeknek összetartói legyenek. Másfelől 
pedig az biztosítja a kommunikációt a közösségek között, 
hogy az unokákban és a gyermekekben természetes ragasz-
kodás él a nagyszülőhöz. Ha valaki a maga közösségének 
tagjait közösséget összeszedni és megtartani tudó közösség-
vezetőkké tudja nevelni, ezek örömmel viszik bizonyos al-
kalmakkor a maguk népét, az őket emberhalásszá fejlesztő 
nagyszülő elé. 

4. A plébániarendszer jövője 
Jézus egyháza nem ismer papokat és civileket, hanem 

csak tanítványokat. Ezek részint olyanok, akiknek már sike-
rült maguknak is közösséget gyűjteni, részint pedig olyanok, 
akiknek ez még nem sikerült. De mindenképpen tanítvá-
nyokból áll az Isten népe, mert a tanítvány olyan ember, 
akinek az a feladata, hogy a föld határáig tanítványokat ne-
veljen Jézusnak: tegyetek tanítvánnyá minden népet! 

Isten népe is lakóhely szerint szerveződik. Az a kívána-
tos, hogy közösségi találkozóra, istentiszteletre csak a szom-
szédba kelljen ugorni, vagy legalább is ez a távolság minél 
kisebb legyen. A járási központban közösen élő papi közös-
ség olyan gondolat, amely következménye az érvényben levő 
egyházrendnek, és szükségképpen hatékonyság nélküli, mert 
tíz-húsz km-re él a pásztor a nyájtól. A közösségvezetőnek 
ott kell élnie egy karnyújtásnyira közösségének tagjaitól. 

5. Kommunák az egyházban 
Jézus életközösségbe hívta a tanítványokat, nem heten-

ként, havonként összejáró közösségbe. Az egyházépítésnek 
ez a legősibb és jézusi formája még megvalósítandó feladat-
ként áll előttünk. Alighanem a jelen neoliberális fogyasztói 
társadalom fog rábírni minket ez ősi, jeruzsálemi gyakorlat 
újra elkezdésére.  Ez a társadalom ugyanis a maga mivoltá-
ból adódóan olyan vagyoni különbségeket fejleszt, amelyek-
nek osztályharc a következménye, s ezt az egyház a maga 
testén belül nem viselheti el. Ha közösségeink életközössé-
gekké rendeződnek, amelyekben javainkat megosztjuk egy-
mással, akkor az egyházépítés egyúttal társadalomépítés is 
lesz. Ország tehát, nem pedig közösségi találkozó, melyben 
csak imádkozunk és beszélgetünk. Közösséggyűjtésünk ez 
esetben életközösséget tud felkínálni azoknak, akiket meg-
nyerünk Jézus ügyének. 

6. Rendalapítás 
A szerzetesség története mutatja, hogy mindig tudtuk, mi-

lyen erő rejlik az energiák koncentrálásában, a szerzetekben. 
Jézus azonban nem gondolta azt, hogy a férfi ne legyen férfi, 
és a nő ne legyen nő. Istennek odaadott életet élhetünk a 
házasságban is, gyereket nevelve is. Az energiák koncentrá-
lása megkívánhatja azt is, hogy szakosodjunk, s legyenek 
tanító, gyógyító és egyéb feladatot vállaló szerzetesrendjeink 
– házas emberek számára is. Mivel mindezt még nem próbál-
tuk ki, a részleteket a bennünk élő Szentléleknek kell kidol-
goznia az idő tengelyén. 

7. Cölibátus, házasság, gyermeknemzés 
Hogy van-e a Szentléleknek olyan egyénre szabott spe-

ciális ajándéka, hogy nemi önmegtartóztatásban éljük le 
életünket, ezt egyértelműen megmutatja majd egy olyan 
egyházrend, amelyben férfiak és nők házas állapotban, gye-
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rekeket nevelve is, bármely feladatot betölthetnek Krisz-
tus Testének építésében, akár püspökök és pápa is lehet-
nek. Biztos, hogy csak keveseké lesz ez a karizma, mert 
Isten a maga képmására teremtette az embert – férfivá és 
nővé. A feleségéhez ragaszkodik – a Teremtő rendje és 
akarata. Ebbe a ragaszkodásba építette bele Isten az Or-
szág fennmaradásának alapját is – az egymást követő 
nemzedékek által. A sokasodjatok és szaporodjatok alig-
ha megkérdőjelezhető. A demográfiai robbanás azért 
gond, mert nem úgy használjuk a föld javait, hogy az 
ökológiai egyensúly megmaradjon. A Föld alkalmas 
még nagyon sok milliárd ember eltartására. Hazánkban 
(és Európában) nincs demográfiai robbanás. Ellenkező-
leg: nemzetkipusztulás fenyeget. A Bokornak meg kell 
őriznie a maga sokasodjatok és szaporodjatok–
eszményét is: a sokgyermekes családot. 
8. Honnan van időnk, energiánk erre? Töprengés a 

bérmunkáról 
A teljes életközösség vállalása megszabadít majd 

minket a pótcselekvésektől, s felszabadítja energiáinkat 
az Isten országába illő cselekedetekre. Pénzhajhászás, 
tévénézés helyett a Föld izzadságmentes művelésére, az 
értékek szolgálatára, s mindenekelőtt Isten és embertár-
saink szolgáló szeretetére. 

9. Közösségi gazdálkodás, vállalkozás, pénz 
A szerzetesrendek szép sorjában – kevés kivétellel – 

mind gazdagok lettek. Elsősorban az erőkoncentráció 
következtében. Életközösségeinknek ezt a kísértést el 
kell kerülniök! Amíg nem felejtjük, hogy jaj a gazda-
goknak és boldogok a szegények, nem fenyeget a gaz-
dagság veszedelme bennünket. Évtizedek óta megtanul-
tuk, hogy nélkülözhető pénzünk a harmadik világé és 
más rászorulóké. A neoliberális kapitalizmusban élünk. 
Egyelőre más termelési rendet nem tudunk bevezetni, de 
szabadságunk van egy más elosztási rendre: ez a tisztes 
szegénységet jelenti a magunk számára, s az egyre nö-
vekvő adakozást a harmadik világ s hazánk rászorulói-
nak a javára. 

10. Szövetségesek és ellenerők 
Nem tudom, hogy lesznek-e szövetségeseink, de bi-

zakodom benne, hogy ha mások között nem is, de a sze-
kularizáltak körében lesz, aki támogat bennünket. Ezért 
nagyon fontos fenntartani, hogy a Bokor Közösségnek 
bárki tagja lehet, aki a jézusi örökséget a magáénak vall-
ja, tartozzék bár akármely felekezethez, legyen 
agnósztikus, vagy akár ateista is. Ellenerőkre bőven kell 
számítanunk. Jézus életében ezek az ellenerők a főpap-
ok, írástudók és vének voltak. Közös tegnapi-mai nevük: 
a nómenklatúra. Jézusi nevük: a világ fiai. Biztos, hogy 
akadályozni fognak, amiben tudnak. De ez Jézust sem 
riasztotta vissza az Út vállalásától. 

11. Nagyegyház 
Hogy a nagyegyház ne tartozzék bele ebbe a nómen-

klatúrába, ezért csak imádkozni tudunk. Minden tettün-
ket Jézussal kell igazolnunk. S bízni kell a Lélekben, 
amely ott működik, ahol engedik neki. 

12. Ökumené 
Egyértelművé kell tennünk minden vallásfelekezet 

számára, hogy mindenkitől tanulni kész lelket hordunk 
magunkban. Senkit sem akarunk megnyerni a magunk 

felekezete számára. Mi csak a jézusi örökséget képviseljük, s 
ez sajátja lehet akárkinek. 

13. Civil szervezetek 
Ezek rokonok velünk abban, hogy hatalommentes megol-

dásokra törekszenek. Nem szabad semmi kétséget hagynunk, 
hogy Jézushoz tartozó nép vagyunk, amelynek hatalma van 
az életét odaadni, és nincs hatalma az élet elvételére. Csak a 
szeretet hatalmával akarunk rendelkezni mindenki javára, és 
ez összeköthet minket velük. 

Eddig 
tartott a rám 
eső rész. 
Abban álla-

podtunk 
meg, hogy 

november 
8-ig küldi el 
ki-ki a ma-
ga anyagát 
Szabó Gyu-

szinak 
Mezőörsre. 

Azért neki, 
mert ő ren-

delkezik 
infrastruk-

túrával, 
értsd ala-

pítványi 
titkárral, aki 
elvállta az 
egész anyag 

egybedol-
gozását. Lesz belőle, ha igaz, egy szép fűzet Karácsonyra. 
Örülök, hogy 30 év után újra telik tőlünk egy Lelkipásztori 
Marketing.  
 
 
YRNOK 

AZ ELSŐ 
 

A templomból érkezett, be is jelentkezett telefonon. Jó 
ideje ismert már látásból, és én is őt, amióta egy karácsony 
előtt – jobb lelkek ajánlására – fölkerestem. Eleredt a szava, 
én pedig hallgattam. Úgy elhallgattam, hogy még most se 
tudok egyenesen beszélni róla: hát ezért fogok most egy 
nagyot kanyarodni, vissza, régi-régi időkbe. 

Annak régi a nyárnak én csak a hírét hallottam. Anyám az 
esküvőjét tervezgette – azzal, akihez végül nem tudott hoz-
zámenni. Megjelentek a repülők, és nagy házak roskadtak 
össze a lehulló bombák alatt. Karácsonyra megérkezett a 
tüzérség, és ép ház itt, Bel-Budán nem sok maradt. A laká-
sokból eltűnhetett bármi, az utcáról pedig még a tavaszon is 
bárki. 

Futkosó fiúcska voltam évtizeddel később, amikor tanul-
tam a szót: társbérlet. A romos városban, annak idején, így 
kerített fedelet a kibombázott emberek feje fölé az Elöljáró-
ság. Harminc éves koromban is láttam még ilyen meg nem 
osztott, tágas kétszobás lakást: lakta két házaspár, az egyik-
nek jutott a szoba mellé a konyha, a másiknak az előszoba és 
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a spájz, csak a vécét használták igazán közösen. Hanem 
akkor már igazán ritkaságnak, őskövületnek tűnt ez a 
helyzet. 

Még az idén elveszíti a lakását, zokogta az Első. Ti-
zenkét éve éppen, hogy fölvette a kölcsönt; abból temet-
te el valakijét, és aztán a lakást rendbe hozta. Azóta fi-
zetgette, halasztgatta, át is ütemezték neki, és most itt a 

vég. Az állását évek-
kel korábban 
elvesztette, és mire 
elérte a nyugdíjas 
kort, akkora lett a 
fizetendő részlet, 
mint a teljes havi 
bevétele. Ki van már 
tűzve az utolsó, a 

fellebbviteli tárgyalás, és azután nincs tovább. Nem is 
marad pénze a lakás árából, annyi a kamat, a költség, az 
illeték. Megmarad-e a nyugdíja, vagy még abból is von-
nak majd valamit: ennyi már csak a kérdése. Szökne is a 
végrehajtó elől, de nincsen hova. A mai Önkormányzat 
pedig nem helyezheti be társbérlőnek sehová.  

Az első, írtam legfölül, hiszen első azok közül, akik-
kel találkozom. Lesznek egyébként több százan az idén, 
jövőre meg tízezren is. Pedig itt most nincs ellenség, 
vagy ha van is, tüzérséget és légierőt nem alkalmaz. 
Csak jogállam van: jogalkotó és jogalkalmazó. Akik 
ugyan nem rendelik a bűnt (mint egykor megtörtént), de 
eltűrik a fosztogatást. 

Tetemre hívhatnék talán: bűnöst, bűnsegédet; némát, 
aki EZZEL cinkos; mulasztót, aki nem lépett közbe idejé-
ben. Szólítják is némelyek mindezeket, de nekem más 
most a dolgom: koldulni indulok! Koldulni, embert ke-
resni fényes nappal a város nyüzsgő piacán, mint az a 
hajdanvolt filozófus, égő gyertyával a kezében. Keresem 
az embert, aki befogadná ezt a szerencsétlent, pénzbeni 
nyereség esélye nélkül, csak az Úr Jézus szent nevéért. 
Ha lenne egy jelölted, Barátom, add neki a kezébe ezt a 
levelet! 
 
 
KORPONAI ERZSÉBET 

MI VONATKOZIK RÁM, MIT AD 
EZ HOZZÁM? 

 
 Pár éve beszélgettem egy volt katolikus pap is-

merőssel, aki megkérdezte, hogyan is kellene olvasni a 
szentírást? Ezt válaszoltam: együltő helyedben, végig a 
négy evangéliumot. De ne a szavakat olvasd, hagyd hat-
ni a jézusi személyiséget magadra, hagyd, hogy 
megelevenedjen benned. 

Lesznek pontok, amikor meg fogsz állni, mert ott el 
kell gondolkodnod. Lesznek „aha” élményeid, mert nem 
gondoltad volna. Hagyd hogy sodorjon a történet, mint 
egy mese. Ne gondolj arra, ki és mit mondott ezekről a 
történetekről, csak érezd a lüktetését. Légy része a törté-
netnek, ahogy egy regény olvasása előhívja a saját kép-
zeletedet és ez áradni kezd, nem tudod abbahagyni, amíg 
véget nem ér.  

 Ekkor megkérdezed, mit adott ez hozzád, mi a téged 
megváltoztató lényege a dolognak? Van-e egyáltalán ilyen? 
Ha nincs, menj és keress valami más bölcs könyvet, mert ez 
akkor nem a tiéd. De mindenkinek van egy bibliája, minden-
kinek létezik egy szent könyve. Gyurka bácsi nem tudott 
aludni éjszakánként, végigénekelte. Azt mondta, ezek az ő 
imádságai és hiszi, hogy az ő istene érti ezt. Érti a balladá-
kon, népdalokon keresztül az ő lelkét. És igaza volt. Mind-
egy min keresztül éred el a lelked mélyén szunnyadó istent, 
ez az isten érteni és érezni fog  téged. 

 Mi értelme tudni valamit, ha az nem tesz mássá, töb-
bé, ha nem tudok belőle erőt meríteni a folyamatos megúju-
lásra? Az ellaposodás, a megülepedés, a langy pancsikolás 
ideje lejárt. Nincsenek többé bejárt utak, senki nem mehet 
már más lábnyomában. És igen, karizmatikus vezetők sin-
csenek és nem is lesznek már. Ijesztő tényként kell megta-
pasztalnunk, hogy „egyedül” maradtunk. Érezzük, tudjuk, 
látjuk, kicsúszik minden a lábunk alól, nem működnek az 
eddig jól bevált módszerek életünk egyetlen területén sem. 
Naponta kell szembesülnünk egyre több új helyzettel, amire 
még nem volt példa és senki nem fogja megmondani, mit is 
kell tennünk, csak a bennünk lévő istenre hagyatkozhatunk.  

Lassan minden régi módszer kudarcot vall. Az egyik leg-
fontosabb része az életünknek, az egészségünk. Csak ha 
ismeretségi körben széjjelnézünk, naponta kapjuk a híreket 
súlyosabbnál súlyosabb betegségekről, amire az orvosok 
széttárják a kezüket és maximum annyit mondanak: 
autoimmun betegség. Ma ez az egyik sláger. A saját szerve-
zetünk fordul ellenünk. Mégha egyféleképpen tenné, de nem. 
Számtalan variációban jelenik meg, mondhatnám mindenki-
nél egyedi. Ez  a legelső terület, ahol magunkra maradtunk. 
Vagy elkezdjük megtanulni a testünk jelzéseit és  meggyó-
gyítását vagy elmegyünk. Kézbe kell  vennünk az életünket. 

Egyre tisztábban látjuk, hogy magunkra maradtunk egyéb 
gondoskodás területén is. Az állami szociális háló gyakorla-
tilag megszűnőben. Mostanában egyre sürgetőbbé válik a 
baráti kapcsolatok ápolása. Egyikünknek sincs joga elvárni a 
gyerekeitől, hogy saját gyerekeik nevelése mellett rólunk 
gondoskodjanak. Egyre többet beszélgetünk baráti körben 
arról, hogy egymás közelében kellene laknunk, hogy alka-
lomadtán segíthessünk egymásnak. Ki-ki azzal  amivel tud. 

Kézbe kell vennünk az életünket. 
Állandóan biztatom a mezőgazdasághoz értő barátaimat, 

idősebb, tapasztalatokkal rendelkező, pláne nagyszüleink 
tudására emlékező társaimat, hogy írják le, adják tovább 
ezeket, még szükségünk lesz rá. Hamarosan a városi laká-
sokban is, szobanövények helyett haszonnövényeket fogunk 
cserépben nevelni, ha nem akarunk szemetet enni, mert kéz-
be kell vennünk az életünket. 

Az utóbbi pár évben egyre inkább próbálok mítosztalaní-
tani a környezetemben. Ezalatt azt értem, hogy ne magunkon 
kívül keressük a hibákat és megoldásokat.  Heves természe-
temnek megfelelően azon gorombulok be, amikor beszélge-
tés közben azt mondják, „mert az emberek”, „ideje lenne, ha 
az emberek”, az „anyagias társadalom” ….Na ekkor üvöltök 
egyet, (fütty), nem az „emberek”-ről van szó, hanem rólad! 
Csak és egyedül magadat változtathatod meg, csak egyedül a 
„nekem szóló” üzenetekről beszélhetünk. Évekkel ezelőtt 
egy társaságban egymást licitálták, hogy milyen gonoszak, 
önzők, durvák a „zemberek” (internetes szleng). Hallgattam 
egy darabig, majd megkérdeztem, hol találkoztok ilyenek-
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kel? Hát mindenütt, volt a válasz. (Zömmel ráadásul 
kocsival közlekedők! :D Alig találkoznak valakivel.) 
Elmeséltem, hogy sokat és tömegközlekedem. Évek óta 
nem találkozom ilyenekkel. Ezzel szemben számtalan 
spontán beszélgetés részese vagyok, főleg idősebbekkel, 
akiknek nem nagyon van kivel beszélgetni. „Idegenként” 
egymásra mosolygunk, beszélgetünk, majd „ismerős-
ként” válunk el, minden jót és szépet kívánva egymás-
nak. A mobiloknak köszönhetően, akkor is részévé válok 
a másiknak, ha nem akarom. :) A fiamat anno rendszere-
sen, hetente kétszer vittem terápiás úszásra.  Este 8-9 
tájékán utaztunk hazafelé, többnyire beszélgetve, játsz-
va, rengeteget nevetve, hiszen a kemény edzés sok-sok 
endorfint szabadított fel benne. Egyik alkalommal le-
szállva a buszról, odajött egy harmincas nő és elmondta, 
végigélvezte a beszélgetésünket, és annyira szeretne 
ilyen élettel telt lenni, nem tudnék segíteni neki? Mert ő 
most ha belenéz a tükörbe, csak szomorúságot és de-
pressziót lát a saját szemében, és ez egyre elviselhetetle-
nebb a számára. Változatlanul azt mondom, bárkivel 
találkozol, magaddal találkozol. A rezonancia törvénye 
egyetemes törvény. Senki és semmi nem jelenik meg az 
életünkben, csak ami eleve bennünk van. És nincsenek a 
„zemberek” személytelenül, csak hozzám hasonló, ilyen-
olyan személyiségek. Én pedig őszintén és nyíltan kí-
váncsi vagyok rájuk. Eszembe sincs kategóriákba zárni 
őket. Pár napos élmény: sorban álltam és egy hölgy a 
táskába pakolás közben véletlenül meglökött. Bocsána-
tot kért,  vidáman válaszoltam, ugyanmár semmi nem 
történt. Már elmenőben volt, de a hangomra visszafor-
dult és közvetlen kedvesen egymásra mosolyogtunk, 
mert érintettük egymás szívét, magunkkal vittük az ösz-
szekapcsolódás örömteli élményét. 

Apropó, összekapcsolódás. A legerősebb kötelékek 
egyike a közös ima. Van a latin oro szó, ami beszédet, 
szónoklást, másodjelentésben könyörgést, kérést, esede-
zést jelent. Helyesen fordítva a görögből pl. Máténál a 
proszeükhé-t. A görög (h)oráó viszont látni, megpillan-
tani, megismerni, passzivumban jelen lenni, átélni, meg-
tapasztalni. Nekem ezt jelenti az ima: isten jelenlétében 
lenni. (Ez a kifejezés tudomásom szerint a jánosi szöve-
gekben jelenik meg, többnyire abban a kontextusban, 
amit a preexistens Jézus az Atyánál  megismert, vagyis 
amit megpróbált „lehozni” ide. Bennem pedig felmerül 
megint a kétséges kérdéssor, a forma és tartalom hason-
lóságai illetve eltérései az évszázadok folyamán milyen 
változásokon mentek keresztül. A latinnál mindig gya-
nakszom, hogy kell lennie egy hasonló hangzású görög 
megfelelőjének, ritkán csalatkozom, de mivel a görög 
nyelv jelentéstartalmában sokkal gazdagabb a latinnál, a 
forma és tartalom érdekesen alakul.) Nomármost közös-
ségben isten jelenlétében lenni, istenben egymáshoz 
kapcsolódva, részt venni egymás egységélményében, 
olyan kötelék, ami soha nem bontódik meg. Elsodorhat 
az élet bennünket egymás mellől, de ha isten mellől nem 
sodródunk el, bármikor találkozzunk is, ez az összekap-
csolódás élmény mindig megjelenik a találkozásban. No 
persze ismét csak akkor, ha én valóban megéltem ezt, 
megint nem a „zembereken” múlik. :) Azok a barátaim 
állnak ma is szívemhez közel, akikkel napokat, éjszaká-
kat, órákat imádkoztunk együtt, és számtalanszép közös-

ségi szentmisén vettünk részt. És lehet, hogy ma sok mindent 
másképp látunk, fogalmazunk meg, ezek a közösen megélt 
benső élmények kitörölhetetlenek, mert a szó elszáll, az 
okoskodás elmúlik, de az összekapcsoló élmény megmarad. 
:) 

 
 

DRIP 
MIRŐL MI JUT AZ ESZEMBE…  

 
ebben a kánikulából hűvös esősre fordult nyárban. 
A múlt hónapban még a hasmenéssel vádolt uborka 

határozta meg a témaválasztás fősodrát, most meg a 
GMO mentességünk került a fókuszba. Meg korábban az 
alaptörvénybe. Ha pedig alaptörvénybe akkor azt a ma-
gára valamit is adó közösségek be szokták tartani. Úgy, 
mint a KRESZ szerint a jobbra hajtsot a kontinensen. 
Azt a GMO mentességet, ami a genetikailag átszabott 
növényeknek felénk csupáncsak a termesztésére vonat-
kozik és nem a fogyasztásukra. Mégis közel ötezer hektár 
szembe ment a forgalommal. A nem éppen független tu-
dósok törvényen felüli-kívüli  biztatása mellett. Mondván 
fordított irányba is érvényes a piac mindenhatóságának 
érdeke az áruk szabad áramlására. Azt már megemlíteni 
sem érdemes, hogy a szankciók közül kimaradt a „jogo-
sítvány bevonása” Igaz, végtére a drogdílerek is hálózat-
ban adnak-vesznek és nekik még teherautó plató sem 
szükséges hozzá.  

Mielőtt magamra haragítanám a különböző érdekeltsége-
ket, tudóst, forgalmazót, gazdát, és törvényhozót, inkább 
kisétálok a hirtelen felgyomosodott kertbe. Régi megfigye-
lés, hogy esőtől minden növény jobban erőre kap, mint a 
locsolástól. Nincs is olyan starter trágyának kikiáltott vegy-
szer ami versenyezhetne vele. Idén, a kánikula után jött csa-
padékkal ráadásul annyi apró béka árasztotta el az utat, 
mintha azok is az esővel együtt hullottak volna. Ezért még 
ma is sokan hisznek a béka esőben. Magam is elgondolkoz-
tam, hogyan lépték át ilyen gyorsan az ebihal korukat, egy 
kis eső hatására.  

A hónap közepén jött kis esőt azután egyre több és egyre 
nagyobb követte. Volt amikor a csapadékmérőből is kicsor-
dult az egyszerre lehullott csapadék. Ennyinek talán már az 
apró békák sem örültek. Megsínylette a paradicsom is, felre-
pedt bogyóival s egyik-másikuk a fitoftórával sem tudott 
megküzdeni.  

Gyorsan körül is néztem a burgonyasorok között is. A 
Somogyi kifli sárguló levelei árulkodtak arról, hogy a 
fitoftóra oda is beköltözött, de a szomszédos Hópehely sorá-
ba már nem tudott tanyát verni. Volt viszont más nyavalya, 
aminek csak sikerült befészkelnie magát  oda is.  

Az egyik bokor levelének a szárán ugyanis apró burgo-
nyákra bukkantam. Léggumónak mondják az ilyen szokatlan 
helyen nőtt termést. Hozzáértő barátaim az okát is elmagya-
rázták. Nevezetesen ha a levelek által megtermelt szénhid-
rátok nem tudnak eljutni a gumóba mert például a szártőben 
szállítási akadályok vannak, akkor a növény a levélhónaljban 
kénytelen képezni ilyen léggumócskákat. Akár sztolbur, akár 
rizoktónia, akár egyéb ok áll a háttérben, egy bizonyos: a 
léggumócska-képződés biztos jele annak, hogy a rendes gu-
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mók éppen 
nem tudnak 

növekedni, 
pedig lenne 
mit be-

fogadniuk, 
ezért ilyen 
pótraktárakat 
hoznak létre.  
Majd elválik 
mi volt a 
kiváltó ok, ha 

felszedem a gumókat. Addig is ide másolom a stolburos 
betegség leírásának a lefolyását: „Az évelő gyomnövé-
nyek, elsősorban az apró szulák (Convolvulus arvensis) 
fertőzés forrásai, és valószínűleg a burgonya játssza a 
legfontosabb szerepet ebből a szempontból. A 
fitoplazmákat a kabócák közvetítik, folyamatos módon, a 
burgonya esetében a gumó is közvetíti, azonban csak 
elenyésző százalékban képes a fertőzött gumó a hajtás-
képzésre.” A rhizoktóniára sem gyanakszom, hiszen 
annak a tünetei a szakkönyvek leírása szerint sem illenek 
a látottakra: „Tünetek: a sztólón, száron fekete rothadás, 
a levélzet sárgul, sodródik, a gumó felületén 

lekaparható sötét foltok, a fertőzés a talajból indul-
hat” 

Nemcsak a konyhakertben akadtam ilyen látványos 
csemegére, de még a muskátli is meglepett egy-két sza-
bályos tölcsérré formálódott levelével. 

Ennek megfejtését már a dísznövényes szakemberek-
re bíznám, csak ne emlegessék a fukushimai katasztró-
fát. 
 
 
BISZTRAI GYÖRGY 

MORZSÁK…  
 

Nyár van. Rekkenő 
meleg. Építjük az 
óbudavári házat.  
Bakancs és 

fürdőnadrág van 
mindenkin. A sittel 
megrakott talicskát erőlködve tolom a köves meredeken 
felfelé.  

Gyurka bácsi szintén bakancsban és fürdőnadrágban. Né-
zi az erőlködésemet és félrehúzódik, hogy el tudjam mellette 
tolni a talicskát.  

Mikor mellé érek, kicsúszik lábam alól a talaj,  és elesem.  
Gyurka bácsi lehajol, felsegít és közben megértően, taní-

tóan, finoman közli velem,   „ … Gyurikám látod,  ez a Te 
bajod, mindig hasra esel a hierarchia előtt.” 

 
*** 

20 évvel ezelőtt egy hétfői délelőtt telefonon hív a mun-
kahelyemen Kamarás István szociológus. 

-  … Szevasz, … szeretném, őszinte részvétemet nyilvá-
nítani a magam és a  regnumos barátaim nevében. …  

- István nem értem! Miről beszélsz?  
- … Nem tudod, Gyurka bácsi szombaton meghalt, és a 

regnumi zarándoklaton Márianosztrán,  nagy közösségi mi-
sét mondtunk a lelki üdvéért. Fogadd részvétemet.   … „  

Szomorúan és értetlenül hebegtem, majd elrohantam az 
Attila utcába. Csöngetésemre Gyurka bácsi nyitott ajtót, én 
átöleltem és csak azt tudtam kérdezni, hogy Te élsz? Nem 
értette a felfokozott 
érzelmi kitörésemet.  

- Gyere be. Mi 
van veled?  

- Velem? Veled 
mi van?  

Egy pohár bor 
mellett felidéztük azt 
a népi bölcsességet, 
hogy akinek 
halálhírét keltik, az, sokáig fog élni. 

 
*** 

 
 

URBÁN JÓZSEF 
KEDVES TESTVÉREK! 

 
1. Gyurka bácsinak volt egy érdekes kifejezése. Több is 

volt, persze, nem csak egy, de én most egyre gondolok ezek 
közül. Nem tudom pontosan felidézni, de a tartalma mégis 
megragadt az emlékezetemben. Az volt az értelme, hogy 
valamit igazán végiggondolni beszélgetésben lehet. 
Dialógus, párbeszéd, beszélgetés kell ahhoz, hogy az ember 
valamit tisztázni tudjon a maga számára. Legalábbis ő, 
Gyurka bácsi ezt így tartotta magáról. Nem feltétlenül azt 
akarta mondani ezzel a kifejezéssel, hogy ez mindenkire 
érvényes, hanem hogy ő maga vágyik az ilyen helyzetekre, a 
beszélgetésekre, mert ezek során tudja megérteni, sőt 
tisztázni a maga gondolatait. Amíg nem kerül sor ilyen 
beszélgetésre, addig nem világos a gondolat sem.  

Vitatkozni is szívesen vitatkozott. Valószínűleg azért is, 
mert szeretett nyerni, és főképpen szeretett megnyerni 
embereket. Megnyerni őket Jézus ügyének, megnyerni őket 
az Isten Országának. De ezen a vitakedven túl fontos volt 
neki a tiszta és érthető gondolat. Az értelmes gondolat, 
amelynek ismérve a világos megfogalmazás. Azt hiszem, 
nem túlzás azt mondani, hogy kevés dolog állt tőle távolabb, 
mint az érzelgős mázba csomagolt, szirupos, nagyon lelki, 
ezoterikus kifejezéseket fölvonultató és homályos nyelvezetű 
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spiritualitás. Nem igazán szívelte ezt. És az efféle 
érzései bizony egykettőre kiültek az arcára: hol 
döbbenetet, hol iszonyt láthatott rajta, aki figyelte.  

Gyurka bácsi számára a gondolkodás, a gondolatok 
tisztázása, az értelem használata nagyon közel állt az 
imádsághoz. Talán azt is mondhatnánk: egyet jelentett 
vele. Imádság és értésre törekvés az ő gyakorlatában egy 
és ugyanaz volt.  

2. Jézus is a beszélgetések embere volt. Szívesen volt 
társaságban, akár asztal mellett, eszegetve, akár éjjeli 
beszélgetésbe merülve, akár úton társalkodva. János 
evangéliumában a testté, az emberré lett Igét újra meg 
újra jelentős beszélgetésekben találjuk. Ahogy az 
Aquinói Szent Tamásnak tulajdonított eukarisztikus 
himnusz is mondja: „Et in mundo conversatus, sparso 
verbi semine”. „A világban forgolódván, beszélgetvén 
hintette az igét”.  

Kedvenc domonkosrendi teológusom és igehirdetőm, 
Timothy Radcliffe írja egy helyütt erről a beszélgetős és 
társaságkedvelő Jézusról, hogy mindig volt ideje 
beszélgetésre. Együtt evett, ivott és múlatta az időt 
mindenkivel: utcalányokkal, a gyűlöletes adószedőkkel, 
vallási vezetőkkel, leprásokkal. „Isten igéje testté lett – 
eredendően nem szószékről hirdetett beszédekben, okos 
teológiai könyvekben, hanem emberi beszélgetésekben” 
(Why Go to Church? p. 53).  

A társaság, a beszélgetés, a közösség a gondolatok 
tisztázásának helye, és helye az imádságnak, az Istennel 
való találkozásnak is: itt találkozhatunk az emberré lett 
Istennel.  

Ez a legmélyebb oka annak, amit II. János Pál pápa 
így mondott: „[…]az Egyházban mint Isten megtestesült 
szeretetének ikonjában, »a kommunió és a küldetés 
egymással mélyen összekapcsolódnak, kölcsönösen 
átjárják és feltételezik egymást olyannyira, hogy a 
kommunió a küldetés forrása és egyben a gyümölcse: a 
kommunió missziós jellegű, a misszió pedig a 
kommunióra irányul«” (vö. Együtt nevelni a katolikus 
iskolában, 11). Vagyis már magának az egyházi 
közösségnek a léte evangelizál, már maga a közösség 
megléte küldetés. Közösséget építeni, közösséget 
fenntartani igehirdetés a javából.  

És hadd idézzem még egyszer Timothy Radcliffet. 
„Válságban van manapság az igehirdetés, a prédikáció. 
Éspedig alighanem azért, mert félünk őszintének lenni, 
őszintének a kétségeinkkel, a kérdéseinkkel, sőt a 
gyengeségeinkkel kapcsolatban.” Majd Milánó 
püspökét, Szent Ambrust idézi, aki ezt mondta: „Egy 
püspök nem tehet Isten színe előtt veszélyesebb és az 
emberek színe előtt szégyenletesebb dolgot, mint hogy 
nem hirdeti szabadon a maga gondolatait” (Why Go to 
Church? p. 57). 

Közösség kell, beszélgetés kell, hogy tudjunk 
imádkozni és igét hirdetni. De nem akármilyen 
közösség, hanem olyan, ahol merünk őszintének lenni, 
ahol merünk szólni a gyöngeségeinkről, a kétségeinkről, 
ahol szóba merjük hozni saját magunkat.  

3. Minden közösségnek szüksége van anekdotákra, 
kis történetekre, sztorikra, amelyek afféle mini 
mítoszokként azonosítják a közösséget, és lehetővé 
teszik az érzelmi csatlakozást a közösséghez.  

Nekünk, piaristáknak is van ilyen történetkincsünk. 
Gyurka bácsi gyakran merített ebből, a saját élettörténetét 
innen, a tágabb közösség életét elmesélő történetekből 
eredeztette, és hozzá is tett ehhez a piarista mondatárhoz a 
saját emlékei közül, meg egyáltalán az életével.  

Hadd idézzem fel a noviciátusi emlékei közül az egyik 
ilyen morzsát!  

A promagiszter tanított az iskolában is, és váltótársa volt 
a noviciátusban a ránk figyelésben a magiszternek. 
Osztoztak nevelésünk nagy s nehéz feladatában. Benke Imre 
tanította nekünk a rendtörténetet, azaz Kalazancius 
életrajzát a Balanyi Gyuri bácsi írta kiskönyvből. 
Szórulszóra felmondta magyarázatképpen a Balanyiszöveget. 
Látszott rajta, hogy semmivel nem tud többet, mint ami ott le 
volt írva. Volt úgy, hogy megvallotta: nem tudja, mi 
következik, s ilyenkor megnézte a könyvet, s utána ment 
tovább, mint a vízfolyás. 

Mi is szórul-szóra tanultuk meg Kalazancius életrajzát. S 
ki is kérdeztük egymást:  

- Mikor fogta el szentatyánkat a vértanúság vágya? 
- Hébe-hóba! 
Következő tanárunk Szomolányi Jóska bácsi, a házfőnök-

igazgató volt. Ő tanította a legkomolyabb tárgyat: Schütz 
Antal, Aquinói Szent Tamás filozófiája. Egy zsebóra volt a 
taneszköze: 

- Carissimi, itt van például ez az óra… 
Jó példa volt neki a substantiára, az akcidensre, a 

formára, a materiára, s egyéb arisztotelészi nyalánkságokra. 
Hamar felfedeztük tankönyvünk legérdekesebb mondatát: 

- Varietas delectat, a monotonia untat. 
Az összetett mondat első fele egy latin szólás; magyarul: 

a változatosság 
gyönyörködtet. 
De második 
fele már 
magyarul van, 
s lendülettel 
olvasva, azt 
lehet gondolni 
róla, hogy az is 
latin: á 
monotoniá 
untát. - 
Megvoltunk 
Jóska bácsival. 
(E fiúból pap lesz, 25) 

Ez az „á monotóniá untát” (rövid á-kkal ejtve persze) 
emlékezetes része volt az én noviciátusomnak is: mi is 
beleestünk ebbe a csapdába, hogy ti. latinnak gondoltuk a 
folytatást is. Emlékszem, amikor először olvastam Gyurka 
bácsi E fiúból pap lesz című visszaemlékezésében ezt a részt, 
nemcsak fölnevettem magamban, hanem rögtön felidéződött 
bennem a noviciátus hangulata. S ebben a hangulatban 
érhető és közeli volt minden más történés is. Érhetőek és 
vonzók lettek azok a mozzanatok is, amelyeket az idézett 
részlet elején olvastam; azok a kis elejtett mondatok, 
amelyek a promagiszterről szólnak, aki megvallotta, hogy 
nem tudja, mi következik, s úgy ment tovább, hogy 
belekukkantott a könyvbe. Ez a történet engem is kifejez, az 
én történetem is; segít engem, hogy rátaláljak az 
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identitásomra, és arra késztet, hogy szeretettel, hálával 
és örömmel öleljem magamhoz a 
szerzetesközösségemet.  

Még valamikor a hatvanas években talán Előd István 
összegyűjtötte az akkor elérhető magyar piarista 
anekdotakincset „Hilarem datorem” címmel. A cím 
Szent Pál egy mondásának első részét idézi (vö. 2 Kor 
9,7): A jókedvű adakozót – latinul: hilarem datorem – 
kedveli az Isten.  

Nemrégiben a kezembe került egy olyan írásos 
gyűjtemény is, amelyet a huszadik század elején 
készített valaki. Ez különös módon rossz dolgokat szed 
össze, olyan történeteket vagy egyeseknek olyan 
szokásait, amelyek szégyellni valók. Ez nem a jókedvű 
adakozásból összetett anekdotakincs, hanem 
pletykagyűjtemény. Mégpedig nem azért rossz 
hangulatú pletykatár, mert hibákat hoz szóba, hanem 
azért, mert nincs benne megbocsátás, nincs benne 
elfogadás. Nem a kegyelem története, hanem a szennyé.  

Milyen döbbenetes, hogy a Szentírás is tartalmaz 
olyan történeteket, amelyek nagyjaink gyengeségeiről és 
bűneiről szólnak! Dávidról például, Krisztus Urunk 
ősatyjáról, aki megöleti Uriját, hogy elvehesse tőle 
feleségét, Batsebát. Vagy Péterről, az egyház 
szikalapjáról, aki háromszor tagadja meg Jézust.  

Mégsem pletykálkodás ez, nem a másik 
szennyesének a kiteregetése, hanem hívő realizmus: a 
valós, a történelmi ember, a bűnnel is megjelölt ember 
hiteles története; gyengeségekkel és bűnökkel teleszórt 
történet, amelyet Isten ingyenes kegyelme átalakít az 
üdvösség történetévé. Nem hősök, nem emberfeletti 
teljesítményt felmutató szupermenek hőstetteiből áll az 
üdvösség története; és nem a bűnös és gyenge ember 
likvidálásában áll az igazzá tevés. Hanem az üdvösség, a 
kegyelem a bűnben jelenik meg. A gyöngeségeinket, a 
sebeinket teszi Isten a vele való találkozás helyeivé.  

4. Ennek az irgalmas Istennek a tanúi szeretnénk 
lenni, és a megváltottság, az elfogadottság tapasztalatát 
akarjuk hirdetni örömhírként a többi embernek, 
testvéreinknek. Ehhez olyan közösség kell, amely tud 
arról, hogy ilyen az Isten. Tud arról, hogy az Isten 
irgalmas, könyörülő, megbocsátó Isten. Olyan közösség 
kell, amely ezt a tapasztalatot elevenen tartja magában. 
Olyan közösség kell, amely ebből a tapasztalatból él.  

Csak az ilyen közösség lesz emberi szempontból, 
pusztán pszichológiai értelemben is érlelő közeg. 
Egyszerre igényes és elfogadó. Ha bármelyik is 
hiányzik, akkor vagy engedékeny lesz, vagy 
teljesíthetetlen elvárásokkal túlterhelő.  

Azzal tesszük a legnagyobb szolgálatot ma a 
világnak, illetve a körülöttünk élő embereknek, ha 
megtanuljuk ezt az egyensúlyt igényesség és elfogadás 
között. Vagyis ha tapasztaljuk személyes és közösségi 
életünkben a mi gyengeségeinkből építkező Isten 
kegyelmét. Azt a szeretetet, amely nem a bűneink fölött, 
nem a gyöngeségeinkről jóindulattal tudomást nem véve, 
hanem ezekből a gyöngeségekből, azaz belőlünk 
építkezve minket is naggyá tesz; amely igazzá tesz 
minket, bűnösöket.  

Megbocsátásra késznek lenni pontosan ezt jelenti. 
Akkor vagyunk megbocsátásra készek, ha olyan hellyé 

válunk személyesen és közösségileg, ahol mások is 
megtapasztalhatják Isten irgalmát.  

Ilyen közösség szeretnénk lenni. Isten egyháza, Isten 
egybehívott gyülekezete. Olyan hely, ahol tisztázni lehet a 
gondolatokat; ahol helyükre kerülnek a dolgok; ahol helyet, 
otthont találunk magunknak mi, töredékes, bűnnel megjelölt 
emberek; ahol szóba hozhatjuk magunkat a kétségeinkkel és 
a gyöngeségeinkkel együtt; ahol merünk őszinték lenni; ahol 
elfogadást nyernek a gyöngeségek, bocsánatot a bűnök; 
közösség, ahol megtapasztaljuk Isten átalakító, belülről 
átformáló és többre vivő kegyelmét.  

 

 
GYURKA BÁCSI EMLÉKMISÉJE 

 
KASZAP ISTVÁN 

 
Kedves Jelenlévők, 

kedves Testvérek! Bulányi 
György piarista tanárra, a 
Bokor bázisközösség alapító-
jára, szeretett Gyurka 
bácsinkra halálának első 
évfordulóján emlékezünk. 
Mindenek előtt köszönöm a 
ferences és a piarista testvére-
inknek, hogy ugyanitt, ugyanolyan körülmények között em-
lékezhetünk, mint azt egy évvel ezelőtt tettük. 

Ez a mostani alkalom is lehetőség arra, hogy átgondoljuk: 
— mit közvetített B.Gy. számunkra az Isten üzenetéből?  
— mit kaptunk mi Gyurka bácsin keresztül a jézusi 

tanításból? 
Azt gondolom, hogy sok mindent. Én egy dolgot szeret-

nék most itt megemlíteni, amit tőle tanultam: 
Felnőtt kereszténnyé kell válnunk. A felnőtt keresztény-

nek egészséges a lelkiismerete és azt nem tartja mások zse-
bében.  Az egészséges lelkiismeret fő jellemzője, hogy egyre 
érzékenyebb a jézusi tanításra. Attól felnőtt a keresztény, 
hogy felelősen dönt és döntéseiért tud felelősséget vállalni.  

Legalább három dolog szükséges a felnőtté váláshoz, az 
egészséges lelkiismeret kialakításához és annak karbantartá-
sához: 
- folyamatos, egyéni Isten kapcsolat, aminek 

megvalósítása történhet imán ill. tanuláson keresztül; 
- olyan jézusi mintájú kiscsoporthoz tartozás, ahol a 

csoport tagjai közösen tanulnak, közösen imádkoznak és 
annyira szeretik egymást, hogy még egymás 
hiányosságairól, hibáiról is tudnak beszélni, tudják 
egymást segíteni a jézusi úton; 

- egyénileg és közösségileg is kialakul az igény arra, hogy 
másokat is kell hívni az Isten Országának építésére. 

Váljunk felnőtté a kereszténységünkben, tartsuk meg az 
egészséges lelkiismeretünket. 

Kezdjük a közös emlékezést a jézusi örökségre és arra, 
hogy ebből mit közvetített nekünk Gyurka bácsi. 

Hirdetem, hogy a misét követően a Rákoskeresztúri Köz-
temetőben a Piarista Parcellánál, Gyurka bácsi sírjánál 
18:30-kor is tartunk egy rövid  megemlékezést, ahová szin-
tén szeretettel várunk mindenkit. 
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BAJNOKNÉ BENYHE JUDIT 

 
Gyurka bácsi életét az optimizmus és a pesszimizmus 

váltakozása jellemezte. Kristálytisztán látta az emberi-
ségre leselkedő legnagyobb veszélyt: a mindig többet 
birtokolni akarást és az ebből következő ellenségeske-
dést, erőszakot. A Föld egyedüli reménységének gondol-
ta, ha az emberiség megérti a Názáreti Jézus tanítását, 
megbocsát ellenségeinek és ellene mond többet-
birtoklási vágynak. S bár 
sokszor láthattuk őt gondban 
lenni és kételkedni ennek 
sikerében, alapvetően mélyen 
hitt abban, hogy a bennünk 
lévő Lélek mindenkiben 
megszólal, s ha ragaszkodunk 
ehhez a belső hanghoz, akkor csodákra leszünk képesek. 
Segíts Istenem meghallanunk a Lélek hangját és ragasz-
kodnunk a Jézustól tanultakhoz. Add meg Uram!  

 
 

FARKAS ISTVÁN 
A RÉVÉSZ 

 
A belső újjászületés felé vezető út felébredést köve-
tel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az 
önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. 
Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az, amiért a 

legfontosabb körülmény, a szükséges körülmény a 
másokkal együttdolgozás, a mások összehasonlító 

tapasztalatával és értésével, akik képesek talpra állí-
tani a személyiség által kialakított teljesen téves ér-
tékskálát. Az őszinte együttdolgozás másokkal saját 

semmiségünk és egy valódi emberi kapcsolat megér-
téséhez vezethet. 

     M. Salzmann 
 

A révész átviszi a nagy folyón azt, aki az egyik part-
ról át akar jutni a másikra. Az egyik part a megszokott, 
szokásos, átlagos emberi élet a maga gondjaival, prob-
lémáival, örömeivel, bánataival, küzdelmeivel; a másik 
partra csak kényszerből akar valaki átjutni innen akkor, 
ha az előző élet eltörik, megsérül, összeomlik és már 
semmi esély sincs az előző megszokott formában történő 
helyreállítására. Akkor jön a révész és felajánlja szolgá-
latait. Ő az, aki az új helyzetről mindent tud, hiszen éle-
tét a másik parton éli, de egyben olyanok között, akik az 
innenső parton élnek. Szóval ingázik. És akkor az újon-
nan átkelő vagy elfogadja a szolgálatot vagy nem. A 
révész semmi mást nem tud, mint értését és érzékszerve-
it rendelkezésre bocsátja. Együtt evez az átkelni akaró-

val, majd kiteszi a másik parton és elengedi a kezét és rábíz-
za arra, aki alkotta. Az ő szolgálata eddig tart. És ha egyszer 
valaki felhívja, hogy „képzeld sikerült!”, akkor elégedetten 
hálát rebeg, hogy megtette, amire vállalkozott: szolgált, segí-
tett, adott abból és azzal, amit ő is kapott. Egyszóval révész. 
• A filmet, amit most levetítek neked – kezdte Klára a 

bemutatkozás után - pár éve készítette valaki, akit 
érdekeltek a révészek. Három-négy ilyen embert sikerült 
felkutatnia, de valahogyan nem tudtuk a közös időpontot 
összeegyeztetni. Akkor eljött hozzám és megcsinálta ezt 
a filmet. Ez egy ötrészes film egyik része. Kérlek, nézd 
meg, talán bemutatkozásként, hiszen nem ismerjük 
egymást. Utána beszélgethetünk. 

• A feladat egy kerekes-székes ember mindennapjainak 
bemutatása, de nem akármilyen emberé. Ő egy olyan 
kerekes-székes, aki azt választotta életcéljának és 
megélhetésének is, hogy más, hozzá hasonló helyzetbe 
kerülőknek segít, de segít olyanoknak is, akik még nem 
kerültek ebbe a helyzetbe, de az élet veszélyeinek 
vannak kitéve, vagyis fiataloknak. Az 1995-ben alakult 
egyesület célja ez utóbbi. 
Osztályfőnöki órákra 
begurulni és elmondani, mit 
jelent így élni. Mit jelent a 
hétköznapok és ünnepek 
minden problémáját, 
gondját valahogy 
másképpen megoldani. Az 
alsósokkal könnyebb, de ők 
gátlás nélkül mindent 
megkérdeznek. A 
középiskolások – az igazán 
veszélyeztetettek - sokkal 
zárkózottabbak, de valós 
problémák érdeklik őket, eszközök használata, 
megélhetés, másokra szorultság érzelmi háttere. 

• A képzés után három hónapos gyakorlat az OORI 
(Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet) fejsérültek 
osztályán. Egyetlen cél: megtalálni valaki helyét az 
életben a teljesen más körülmények között. Például egy 
kőműves, vagy egy ács. Mit kezd magával, ha leesett az 
állványról és túlélte? Milyen munkahelyen állhatja meg 
a helyét? Hogyan lehet valakinek segíteni, hogy 
felfedezze az eddig rejtett, nem használt képességeit? 
Hogy tudja kifejleszteni, ha megtalálta? Képes-e 
elvégezni a  Marczibányi téren az átképzést? Nem 
könnyű! Vagy ha valaki tanár vagy orvos volt. Egy 
összetett, integrált munkaképességgel rendelkezett. Egy 
baleset utáni fejsérülés után mit képes ellátni? Van-e 
akarat? Van-e segítő család? És akkor ott a rendszeres 
kudarc is a révész számára: a visszautasítás, vagy a halál. 
Sokat van halál közelében. És ott a siker is. Az élet 
sikere, meghallani, amikor valaki visszajelez: 
megpróbáltam, megtörtént, sikerült! És az egyéni siker 
is. Hiszen van lakásom, ott a családom segítsége és ott a 
munkahelyem is. Van helyem az életben. Másképp nem 
is tudnám csinálni. De ez sem egyszerű. Tulajdonképpen 
nem bonyolultabb, mint a „normális élet”, hiszen ott sem 
szabad túlterhelni az ember környezetét. Csak akkor 
kérni, ha rászorul valaki. És hát igen, a 
kapcsolatteremtés az emberekkel; együtt lenni, együtt 
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örülni és szomorkodni is. Öröm látni, hogy pozitívan 
állnak hozzá idegenek. Pozitívan, de nem tudják 
hogyan. Emlékszik: egyszer a metró lépcsőn három 
fiatalember nem tudta nézni, hogy a kísérőm hogyan 
cipel fel és segítettek! Na, akkor ott egy hatalmasat 
gurultam a lépcsőn. Nem lett semmi bajom, de a 
gyerekek megtanultak valamit: nem tudják, hogyan 
kell segíteni. A jó szándék ott van, de kevés. 

• Ha itt egy percre leállítanád a filmet – kértem - 
elmesélném, hogyan éltem meg ezt Gyurka bácsival. 
Akkor már szinte csak a feje működött, igaz, az az 
utolsó percig élesen, tisztán, világosan. Szóval a 
találkozó végén azt mondta: kellene valaki, aki segít 
lefeküdni! Többen felajánlották a segítségüket, de ő 
rám mutatott. Majd a Pista, ő még fiatal – tudod az 
Öregek I.-ben voltunk. Nem akarom részletezni, de 
valahogy rájöttem, hogy semmit sem szabad tennem, 
amit én jónak gondolok. Meg kell várni, amíg ő 
mondja, mit is vár tőlem, mit, mikor hová, hogyan. 
Így aztán sikerült a lefektetés. És egy életre szóló 
élmény maradt számomra. 

• Igen, valahogy így – mondta és újra elindította a 
DVD-t. Az a lakás jelent meg, amiben ültünk, csak 
akkor nem voltak virágok a kis kertben, hiszen tél 
volt. A csupasz barackfán átlátva ott volt a szomszéd 
panelház, az autók és minden, ami most nem látszik 
a sok zöld lomb miatt. Hosszan kellett várakozni, 
amíg ez a lakás összejött – mondta filmben. Át 
kellett alakítani, hogy megfelelő tér legyen a 
kocsinak. Sok mindent maga csinál, de a kerthez, a 
nagytakarításhoz, a fürdőszobához segítség kell. Ez 
a lakás és az elektromos kocsi alapvető változást 
hozott az életébe. Erről mások is beszámolnak. 
Mintha egy ajtó nyílna ki: kinyílik a világ, az 
embernek tervei lesznek. Lehet, hogy még vezetni is 
tudna, de nem akarja mások életét, egészségét 
kockáztatni.  

• Közben a film gyönyörű klasszikus zenei kísérettel 
Klára hétköznapi életét mutatja. Egy epizódot 
például, ahogy a Profiban a zöldséges részlegben 
zacskóba teszi az almát, majd a mérlegnél egy 
hosszú uborka segítségével benyomja a táblán a 
megfelelő kódot. És akkor újabb rész: a párbeszéd, 
vagyis a hivatás. Neki kell az első lépést megtennie 
egy beteg felé. Megérezni, amikor segítséget kíván. 
És akkor még meg sem nyílt! Nehéz egy idegen előtt 
és ebben az állapotban valakinek megnyílnia. A 
sérült emberek is olyan sokfélék, mint az 
egészségeseknek nevezettek. Az egyik elfogad, a 
másik elutasít. 

A film lassan a végéhez közeledik. Klára látszik, ahogy 
a lakásajtóban valahogy sikerül felvennie a télikabátját, 
majd kinyitja az ajtót, kigurul az előtérbe, majd jön a 
bejárati kapu és a drótüvegen keresztül elmosódva látha-
tóan lassan távolodik a kis elektromos kerekes-szék. 
Elindul a révész. Hátha van megint átkelő jelölt. 
• Igen, van e mögött az élet mögött egy alapvető 

erkölcsi, etikai alap. Katolikus szülők, bennünk volt, 
hogy az Istenhez fordulás, a vasárnapi liturgia, az 
ünnep tisztelete mennyire fontos a terhek 

elviselésében. A nyolcvanas évek elején, tizennégy és 
huszonnégy éves korom között a KIO-t gépeltem, meg a 
Karácsonyi ajándékokat gépeltem egy táskaírógépen. 
Akkor alakultak ki bennem azok a szintézisek, amik 
megerősítették a mai napig álló alapokat. Az nem 
érintett, hogy valaki megtagadta a katonai szolgálatot, de 
az már igen, hogy valaki szó szerint veszi Jézus tanítását 
a saját életvitelében akkor, amikor a világ teljesen 
másfelé tart. A felfogott, megértett igazsághoz 
ragaszkodás és annak megfelelő életalakítás. Rájöttem, 
hogy az igazság nem statikus. Először meg kell tartani, 
de mélyülni is tud, és tőlem függ, hogy meddig mélyül. 
Nem él át mindent az ember első nekifutásra. Szintek 
vannak az életünkben. Meg kell érnie bennem 
valaminek, hogy befogadóvá váljak a következő szint 
számára. Mint a sárgabarackom itt a kertben, nem 
mindegy melyik nap szedem le. Máskor kell szedni, ha 
megeszem, máskor ha dunsztos lesz belőle és máskor, ha 
lekvár. Olyan ez, mintha valami külső segítség jönne 
valahonnan, hogy miért találkozom valakivel és mikor. 
Mintha nem én csinálnám, de kell, hogy bennem 
megnyíljon valami, ami addig zárva volt.  

• Elvégeztem levelezőin a Hittudományi Akadámia 
hitoktatói tanfolyamát, amit „táltosképzőnek” neveztünk 
– akkor -, mert a Táltos utcában volt. És akkor 
megjelent, hogy hát ezt alkalmazni is kellene, hogy ne 
egy üres tudás legyen – nekem. Ott ismertük meg Vígh 
Sanyit, aki nagyon sokat fuvarozott, cipelt, mert akkor 
még hét lépcső nehezítette életemet. Hat évet oktattam a 
Mexikói úti Mozgásjavító Általános Iskolában. Harminc 
éve rendszeresen, minden hónapban felolvasom a Szív 
újságot vakok számára. És akkortájt találkoztam 
olyanokkal, Bokrosokkal – Bóta Tibiék, Bulkaiék és más 
lelkigyakorlat vezetők -, akik nemcsak beszéltek, hanem 
amit mondtak, azt meg is valósították az életükben. 
Mélységesen tiszteltem azokat, akik életükben 
megvalósították, amit megértettek. Nemcsak beszéltek 
Jézusról, hanem ott volt az életükben. Láttam, hogy csak 
így érdemes. Ez egy erős, küzdelmes élet, hiszen minden 
lépésnél dönteni kell: jó ez, vagy nem jó, ez az út, amit 
vár tőlem? Megfelelő vagy nem? Mint a barackfa, vagyis 
az élet. Állandóan változik. Nem ilyen vagy olyan, 
hanem folyamatosan változó. Néha vissza kellett vágni a 
fát. Ami menthető, azt mentsük! Ez a benyomás mélyen 
megmaradt bennem és megindított. Ott láttam, hogy más 
a tudás és más a gyakorlati megvalósítás. És adatott 
hozzá az a tudás, ami kellett hozzá. Például 
negyvenévesen kezdtem el tanulni egy egyéves 
számítógépes tanfolyamon, amikor a szüleim meghaltak. 
Egy barátnőm javasolta, amikor elmondtam: egyedül 
vagyok, és nem tudom mi lesz velem. És elkezdtem 
használni, alkalmazni. Ahogy a rómaiakról mondják 
valahol: mindazt, amit összeszedtek a múltból a 
görögöktől és egyiptomiaktól, szintetizálták és használni 
kezdték. A tudás megvan, de néha a bennfentesek 
eltitkolják, elrejtik. Talán valami nem a nyilvánosságon 
keresztül megy tovább. Nem csak technika, nem csak a 
gyakorlati tudás, hanem valami alapvető. Ha ezt élni 
kezdi valaki, akkor mehet tovább mások felé. Ha valaki 
azt csinálja, amit szeret, amivel összhangban van – most 
kedvenc szavam a harmónia. Ha együtt van a három: az 
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ész, a szív és a cselekvés a napi életünkben. Olyan 
ez a hármasság, mint például a víz. Ez egy kedvenc 
hasonlatom erre. A jég, a víz és a gőz is H2O. Más 
forma, más szint és mégis ugyanaz. A természetben 
együtt vannak és harmóniában. Ha harmóniában 
vannak, akkor megjelenik a szintézis eredményeként 
egy új minőség: az élet tápláléka, a víz hol ilyen, hol 
olyan formában, ahogy szükség van rá. Más és 
mégis ugyanaz, mint az emberi életben is. Sokszor 
visszakapjuk ugyanazt a feladatot, de más szinten. 
Jé, ezzel már találkoztam! És akkor feljön minden 
korábbi emóció és értés és már az befolyásolja a 
mai, a más megoldást. Még szüleim halála is új 
lehetőséget nyitott. Addig egy vonalas telefonon 
függtem fenn, a hét lépcső tetején.. Mindent kérni 
kellett és előre megszervezni, ha akartam valamit. 
Utána meg kellett tanulnom egyedül élni, egyedül 
döntenem, saját „lábra” állnom. 
Furcsa, ma nem tanítjuk meg a gyerekeknek, hogy 
másokra figyeljenek, alkalmazkodjanak. És a másik 
baj: ha valamit megoldott, akkor megtapsoljuk. Mi-
ért nem tanítjuk, és miért tapsolunk annak, ami ter-
mészetesen a dolga? A siker fontos, hiszen én is sze-
retem, ha kedvelnek a klienseim, de nem mindegy 
hogy milyen úton. 

• A múlt héten– mint már annyiszor – megéltem ezt. 
Egy idős nyolcvanéves, kerekes-székes házaspár 
kért segítséget, mert Szombathelyre akartak utazni 
vonattal a Szaléziekhez és valahogy nem sikerült a 
MÁV-val kapcsolatot teremteniük. Tudod, nálunk 
nem olyan egyszerű egy vasúti utazás. A napok óta 
foglalt telefont nálam felvették és pár perc alatt 
megvolt a kapcsolat a házaspár és a MÁV között. 
Valahogyan a normális emberi hang, sokszor 
hihetetlen módon, de működik. És akkor felhívott a 
betegem, hogy csoda történt, jelentkezett a MÁV és 
minden rendben van. Csak katalizátor voltam, ami 
segített a szükség és a lehetőség összehozásában. 
Ezektől az apró sikerektől érzi az ember jól magát. 

• Te Isten kísérletének nevezed az emberi életet, de én 
nem szeretem ezt a szót. Isten nem kísérletezik.  
Lehetőséget ad és én választhatok. Meg kell látnom, 
hogy a lelkem még hiányos. Még meg kell tanulnom 
valamit. Még hiányosak az érzelmeim, az 
ismereteim, a szeretetem. Még kellenek a 
lemondások, hogy mások is részesüljenek abból, 
amit én is kaptam? Nem tudom. Még tanulni kell: a 
másikért vagyok nemcsak magamért, de ettől 
valahogyan én fogok növekedni? Azt tényleg 
Jézustól tanultam, hogy az ember a barátaiért adja az 
életét nem a beosztottaiért. Ezért fontos az emberek 
számára a közösség. Mekkora ajándék ez a 
sokféleség, amit a többi ember jelent. Szerencsés 
voltam az életben, hogy olyanokkal találkozhattam, 
akik mértéket mutattak nekem, ami még hiányzott. 
Nem tudom megfogalmazni, csak azt tudom, hogy 
ha meglátom vagy emlékezem rá, öröm fog el. Mint 
a hétköznapi misén – jobbak, mint a vasárnapiak -, 
érzem, hogy szükségem van Róla gondolkodni az 
alatt az egy óra alatt. Hiába olvasom el reggel az 

Evangéliumot vagy mondok el este egy kis imát – látod, 
itt a gyertya az asztalon, ez nem viccből vagy miattad 
van itt, ez használódik -, szóval egy kis 
lelkiismeretvizsgálat, vagyis öt-tízperc ünnep. 
Szükségem van rá. És akkor a vasárnap vagy hétköznap 
a templomban egy más ünnep. Oda elviszem a 
szüleimet, amit tanítottak: mi egy vasárnap? Ez egy más 
nap, ez ünnep. Egy emlékezés.  

• Igen, a közösség nagyon fontos. Már huszonöt éve 
együtt vagyunk. Jelentős dolognak élem meg milyen 
hosszú ideje alkalmazkodnak hozzám. Például ők jönnek 
hozzám, mivel én nem tudok utazni. Régen úgy volt, 
hogy minden hónapban másnál találkoztunk, tehát 
Halásztelek, Tököl, stb. S ez azt jelentette, hogy a 
kocsival rendelkező, aki engem szállított mindig több 
időt kellett rászánjon az utazásra. Vagy az, hogy a 
lelkigyakorlatot is nálam tartjuk, mert én nem tudom a 
tisztálkodást az átlagos 60 cm-es ajtón való bemenetellel 
megoldani. Tehát ők is sokat adnak nekem életük 
példájával, hogy nem csak beszélnek, hanem teszik is, 
még ha néha több fáradtságot is jelent ez számukra. Igen. 
Jönnek fiatalok is, de ők mások. Hogyan megtartani 
őket, hogyan befogadni? Nehéz kérdés. Saját útjuk van. 
Mások a körülményeik. Nem fogadják el a tanultakat. 
Tizennégy-tizenöt évesen elkezdik lebontani az alapokat 
és egy újat, sajátot építenek fel. A másféleség, a 
sokféleség elfogadása nagyon fontos. Meg kell élniük a 
saját tapasztalatukat. A miénk nem adható át nekik. A 
sajátjukból tanulnak. Itt van például a szerelem. Minden 
korosztály megfogalmazza a saját gondolatait, érzelmeit 
erről a témáról, s sosem lesz elnyűtt, mert mindenki a 
maga idejében éli át. Nem beszélhetünk nekik arról, 
amiről mi, amiről az Evangélium szól: Isten szerelméről 
irántunk és a miénkről iránta. Őket az egymás iránti 
szerelmük érdekli. Hogy hogyan lehetne a közösségben 
együtt élni velük, az egy nagy kérdés számunkra is? 
Hogy az etikai norma ne egy móres legyen. Ne az én 
bölcsességemet adjam neki – ami egy nagy hibám. Csak 
azt tudjuk nekik mondani, hogy nézz körül, érdeklődj, 
légy nyitott mindenre és döntsél. Aztán menj bele 
mélyen és nézd meg, mi a jó benne. Azt tartsd meg, a 
többin lépj túl!  

• Meg kell ismerni önmagamat és uralni azt, amit látok, 
hogy bennem lejátszódik, vagyis nem rögvest ráborítani 
a másikra, akkor jobban megértem, hogy a másik mivel 
küszködik. A harmónia, mint a víz esetében. Valami 
felsőbb igény működteti, hogy a pára kicsapódik, 
felhővé válik, majd lehull, összegyűlik az óceánban, 
majd ismét elpárolog és kezdődik elölről. Türelem kell a 
fiatalokhoz és irgalmasság. És egy-egy jó kérdés: 
tényleg ezt, meg ezt és így gondolod? Hogy 
szembesüljön a dologgal, amit mondott. Nem válaszolni, 
hanem eljuttatni oda, hogy maga rájöjjön, felismerjen. 
És akkor néha, ha találkozunk, azt mondják a gyerekek: 
örömmel gondoltunk Klári nénire! Pedig nem akartam 
másra rávezetni őket, mint arra, hogy van segítség, ha 
baj van, hogy tudjon imádkozni, hogy tudjon hálát adni, 
hogy vannak értékei, aminek örülni kell és arra kapta, 
hogy használni tudja. Ugyanakkor nem lehetünk 
biztosak benne, hogy neki ránk van szüksége. Nagy-
nagy türelem kell hozzájuk. 
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• Van egy egyéni út, ami kerékbe törik.  Például, 
valaki kitöri a nyakát és túléli. Elől, hátul 
megpatkolt nyakkal él. De a feje rendben van. Ha 
nem az elveszett értékeinek siratása fő 
tevékenysége, akkor ez lehet valami nagyon 
fontosnak a kezdete is. Meg kell élni a lehetőséget 
benne. A korlát arra van, hogy lássam. És a látás, ha 
elfogadom, hogy van, átalakíthatja lehetőséggé. 
Alkotni lehet belőle valami mást. Hiszen ezért 
vagyunk itt! 

A kert tele virággal, az ablak is. Egyik szebb, mint a 
másik. Minden reggel az az első dolgom, hogy megbe-
szélem velük – mondja Klára - mi jó nekik és mi rossz. 
Amire szükségük van, azt megadom nekik. Meghálálják. 
Élnek és virulnak.  

Egyszer elajándékoztam egy nagyon szép virágomat. 
Az új gazdánál lassan tönkrement. Nem értem. Valami 
nagyobb vagy működik rajtunk keresztül vagy nem. 
Nem tudom mi ez, de érzem, hogy van. Rendelkezésére 
kellene állnunk akár egészségesek vagyunk akár kere-
kes-székesek. 

 
 

LEVELESLÁDA 
 
 
 
 
 
 
 
HEGYI BÉLA  

 
KEDVES SZERKESZTŐ ÚR! 

 
Örömmel olvasom lapját, mert több derítő lelkiséget, 

emelkedő szellemi távlatot, üdvözítő toleranciát találok 
benne, mint más, hasonló vagy megközelítőleg hasonló 
irányzatú sajtótermékekben.  

Amik folyamatosan megragadnak és foglalkoztatnak, 
azok az ún. klerikálisan egyházi és éppen ezért korlátol-
tan stabil nézeteken túlfutó ("az értelemnél is tovább") 
gondolatok, belső és külső látások, szelíd és tiszta üze-
netek "arról" a világról. Dombi Ferenc "hangjaiban", 
"párbeszéd-imáiban", Barcza Barna "szabad asszociáció-
iban" a magam - termináció és transitus - élményeit is 
viszonhallom  és -látom.  

Könyvben dolgoztam föl - "Meghívó Szepes Máriá-
hoz" - mindezt a létből fakadó rejtelmet, a 
Megjelenülő sugárzásának hatásait, tudva s bizonyítva, 
hogy ami mulandó, az nem igaz, és ami múlhatatlan, az 
örökkévaló.  

 
További munkájához kedvet és erőt kíván:  
Hegyi Béla. 

 
 
 
 

TÓTH FERENC 
MIT TANULHATUNK A 

KRUMPLITÓL? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korunk 

véleményszabványosító gépezete nyíltan múltgyalázó törté-
nelemszemléletet alakított ki és tart fenn. Ennek a történe-
lemszemléletnek központi hittétele az állandó fejlődés: ami 
régebbi, az fejletlenebb, kezdetlegesebb, tehát rosszabb. Az 
ősközösségtől fejlettebbnek tekintik az ókor rabszolgatartó 
társadalmait, mert megjelent a munkamegosztás és a közpon-
tosított szervezés. Az erkölcsi kérdéseket itt vagy nagyvona-
lúan kihagyják, vagy rémtörténeteket tálalnak a „barbárok” 
kegyetlen szokásairól, hogy ehhez képest erkölcsi fejlődés-
nek tűnjön még a görög vagy római rabszolgatartó társada-
lom is. Ahogy Stuart Piggott (1965) írja Az európai civilizá-
ció kezdetei című könyvében: „Összes hibájukkal együtt az 
ókor egymást követő civilizált társadalmai létre tudtak hozni 
egy olyan szervezetet, amely összefogta az egyes emberek 
munkaerejét, és igyekezett megfékezni ballépéseiket. Mindez 
jóval magasabb rendű bárminél, amit a barbárok alkottak. A 
barbárok erényeit dicsérni azt jelenti, hogy áldozatul esünk a 
»nemes vadember« mítoszának.” Történelemoktatásunk 
szerint ez az ókori civilizáció fejlődött volna tovább feuda-
lizmussá, majd kapitalizmussá, végül liberalizmussá (vagy 
szocializmussá és a jövőben kommunizmussá, ha a szovjet 
gyarmati korszakunk történelemkönyveit nézzük). 

Ahhoz, hogy a közgondolkodásban egyeduralkodóvá vál-
jon a fejlődéstörténet eszméje, más tudományterületekről is 
megerősítést kell, hogy kapjon. A biológia részéről a darwi-
nista evolúciós elmélet szolgáltatja a megerősítést, aminek 
következtében a tudományos ismeretterjesztő szakirodalom-
ban a legtermészetesebben nevezik magasabbrendűeknek a 
később kialakult élőlényeket a korábbiaknál, így az állatokat 
a növényeknél, vagy az embert az állatoknál. Mezőgazdasági 
szakkönyveink sem különbek: amikor a bevezetőben meg-
emlékeznek a mezőgazdálkodás történetéről, a tudatos, ter-
vezett gazdálkodás kezdetét az írott történelem korszakára 
teszik, és innen indítják a látványos fejlődéstörténetet. 

Pedig mindezek ellentmondanak személyes tapasztalata-
inknak is („bezzeg a mi időnkben”), de a bizonyítékoknak is. 
Ugyan melyik növényünk vagy állatunk háziasítását érhetjük 
tetten írott forrásainkban? A gabonafélék, kapásnövények, 
zöldségfélék, gyümölcsök, szőlő, vagy épp a ló, kecske, juh, 
szarvasmarha, sertés, baromfi, kutya, macska mind-mind 
már „készen vannak” a legelső írott (és összefüggően olvas-
ható) forrásokban. Termesztett növényeink és háziállataink 
tehát nem a mi civilizációnk teremtményei, hanem jobb 
esetben örökölt javai, rosszabb esetben zsákmányai. A 
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krumpli, azaz burgonya, pityóka (Solanum tuberosum) 
esetében a kelta-szkíta alanyra oltott zsidó-görög-latin 
mintájú gyarmatosító európai civilizáció szemszögéből 
nézve egyértelműen zsákmányról, nem pedig örökségről 
beszélhetünk. 

A burgonyát – jelen tudásunk és szóhasználatunk sze-
rint – Amerika őslakói nemesítették vad növényből ter-
mesztett növénnyé. Az ő tudásukat, történetüket, ősem-
lékezetüket hordozza és őrzi a burgonyának minden 
gumója, rügye, virága, magva. Megcsodálhatjuk erejét, 
ahogy tavasszal előtör a föld alól akár fél méter mélyről 
is, kitartó reményét, amint akár méteres csírái (hajtásai) 
kúsznak a sötét pincében fény után kutatva, de elcsodál-
kozhatunk sebezhetőségén is, ha a májusi fagyok meg-
csípik és elpusztítják szép, életerős leveleit. Úgy tűnik, 
írott történelmünk párezer éve során nem volt mégegy 
olyan növényünk, ami ilyen kis területen, akár félár-
nyékban is megadta volna egy-egy család évi táplálék-
szükségletét. Vissza is éltünk vele. Gumóról gyorsan és 
könnyen szaporítható, az utódnövények tulajdonságai 
szinte teljesen megegyeznek a kiinduló állományéival 
(hacsak le nem romlik az állomány vírusos betegségek 
miatt). A magról szaporítás sokkal de sokkal nagyobb 
odafigyelést igényel. Nem is alkalmazza senki a hivatá-
sos nemesítőkön és lelkes kertbarátokon, hagyományőr-
zőkön kívül. Nagyrészt ennek köszönhetjük, hogy a 
köztermesztésben lévő burgonyafajták viharsebesen 
leromlanak, ha nem vesszük meg évről évre a vetőgu-
mót. Pedig joggal várhatnánk el, hogy saját gumóról is 
hosszú időn át utántermeszthetők legyenek. 

Képzeljük magunkat a burgonya helyébe! Minden 
évben virágzik, bogyótermésében magokat hoz, a ma-
gokban igyekszik kijavítani a saját magában felfedezett 
genetikai hibákat (például a kórokozókkal szembeni 
érzékenységet), de látszólag hiába. A gazda ugyanis nem 
fog magot róla. Sebaj, van egy másik út: a rügyképzés. 
Kisebb ugyan a növény „mozgástere” mint az ivaros 
szaporodásnál, kevesebbet tud változtatni a genetikai 
programon, de azért tud. És vajon mire megy vele, ha a 
felszedett gumóból semmit sem szaporítunk tovább, 
mert minden évben megvesszük kereskedelmi forgalom-
ból a szaporítóanyagot? Vajon mit és mennyit érzékel a 
növény ebből? Érzi, hogy hiába teszi, amit tesz? És va-
lóban csak tehetetlen és öntudatlan elszenvedője lenne 
jelenlegi méltánytalan helyzetének (amint az a hivatalos 
tudományos világképből következne), vagy lázasan dol-
gozik azon, hogy megértsük üzenetét, és változtassunk 
növényszaporítási szokásainkon? 

Mire alapozom azt a feltételezésemet, hogy a burgo-
nya is érez, tervez, üzen és hatni akar ránk? Arra a vi-
lágképre, amit a hivatalos tudomány nem mer se cáfolni, 
se elfogadni. Ez pedig az önhasonló rendszerek egymás-
ba ágyazódó végtelen sora. Mondhatnánk úgy is, hogy 
Világunk fraktál-szerkezetű, de mondhatnánk úgy is, 
hogy „amint lent, úgy fent”, vagy „amint kicsiben, úgy 
nagyban”. Ha saját időléptékünkben, mérettartomá-
nyunkban azt tapasztaljuk, hogy egyén szintjén is, kö-
zösség szintjén is értelmes tervezés, érzelmek, tudatos 
célok vannak, akkor jogos feltételezés, hogy sejtek szint-
jén is, azon belül is, valamint közösségi szintek felett is 
ugyanezek megvannak. Továbbá, ha az állatvilágban 

mindezeket megtaláljuk, akkor minden bizonnyal a növény-
világban is megvannak, legfeljebb nem jó módszerekkel 
kerestük, ha kerestük egyáltalán. Sőt! Ha az állatok rendel-
keznek a helyváltoztatás képességével egyéni szinten, a nö-
vények viszont nem, akkor feltételezhető, hogy ezt valamivel 
ellensúlyozzák az utóbbiak. Például érzékenyebb és fino-
mabb felfogóképességgel. Jobb a „vevőkészülékük” mint az 
állatoknak (az állatok érzékszervei pedig sokkal jobbak az 
emberéinél!). Jó érzékeléshez jobb elemzőképesség és jobb 
„adókészülék” szokott társulni. Gyakran érzem úgy, hogy a 
növények szellemi képességei messze meghaladják a miein-
ket. Egyszer egy művelt és tájékozott, csak épp más szemlé-
letű szülőtársamat vontam kérdőre egy iskolai kirándulás 
során, hogy ugyan hogy bizonyítaná, ki az értelmesebb, ő, 
vagy az a nagy tölgy, ami a tisztás szélén áll. Számomra 
megdöbbentő választ adott: odamegy és kivágja, a tölgy 
pedig tehetetlenül fogja mindezt elszenvedni, nem tudja ma-
gát megvédeni, tehát az ember az értelmesebb. Ezzel a mon-
datával olyan haragot váltott ki maga ellen a körülöttünk álló 
szülőkből, hogy még akkor se lett volna esélye kivágni a fát, 
ha lett volna hozzá eszköze és tapasztalata. Mi van akkor, ha 
a tölgy érzékeli gondolatainkat, és mozgósítja az érzékeny 
embereket a veszélyforrás ellen? Meg lehet erre kérdezni, 
hogy akkor a nagy erdőirtásokat miért nem tudják megaka-
dályozni az általam értelmesnek, üzenetküldőknek feltétele-
zett fák és erdők, sőt maga a Föld? Előszöris ezt a feladatot a 
közmegegyezés szerint értelmesnek tekintett emberek, tu-
dományos műhelyek vagy politikai-gazdasági érdekcsopor-
tok sem tudták még megoldani, másrészt a fák, az erdők és 
Föld Anyánk időléptéke más, mint a miénk. Lehet, hogy 
készül már a „cselekvési terv” arra az esetre, ha hiába küldik 
a sugallatokat. És az is lehet, hogy ennek nem fogunk felhőt-
lenül örülni… 

A világkép hit és hajlam kérdése. Szerkezet, amibe éle-
tünk során folyamatosan illesztgetjük, rendezzük a ténynek 
elfogadott híreket és a megélt tapasztalatokat. Bizonyítani 
épp úgy nem tudom saját világképem igaz voltát, ahogy a 
hivatalos tudomány sem tudja a sajátját. Azt viszont tudom 
bizonyítani, hogy az általam javasolt szemlélet tisztelettu-
dóbb, mint az a világkép, ami alacsonyabbrendűnek, tudatta-
lannak és érzelemmentesnek feltételezi a létalapunkat bizto-
sító, és emberi világunktól felfoghatatlan mértékben ősibb és 
önállóbb növényvilágot.  

Mit tanulhatunk tehát a krumplitól? Például a Természet 
nyelvét vagy a növényvilág nyelvét. Legyen nyelvtanárunk 
és tolmácsunk! Pillanatnyilag mégiscsak bensőségesebb 
kapcsolatban vagyunk a krumplival, mint a tölggyel. Amaz 
majd a következő lecke lesz. De addig is gondoljuk bele, 
minek a jelképe lehet a pincében felejtett krumpli! Először 
türelmesen vár, hisz betakarítás után jön a tél, amikor nem 
érdemes kihajtani, „kicsírázni”. Egy idő után azonban feléb-
red, csírázásnak indul a krumpli. Sorra növeszti színtelen 
hajtásait, reménykedve, hogy fényre viszik. Van is olyan 
ember, aki megteszi, és már tél végén kezdi az előhajtatást. 
Ha azonban nyár végére sem viszi fel a fényre senki a kime-
rült, összefonnyadt gumókat, akkor sincs veszve minden: a 
krumpli ilyenkor apró, gömbölyű, sima héjú kis gumócská-
kat hoz létre. Ezekbe menti át minden tudását és értékét. 
Ezeket – tapasztalatom szerint – a csiga sem rágja meg, a 
feketefoltos pince-levéltetű (Rhopalosiphoninus latysiphon) 
se szívogatja. Ezek a gumócskák kivárják a következő ta-
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vaszt, vagy még többet is, ha kell. De mi hasznuk lehet 
ebből? Hogy kerülnek a felszínre? Amikor tavaly meg-
láttam a pincében ezt a hétköznapi csodát, hirtelen belém 
hasított az az érzés, hogy nem hagyhatom veszni a 
krumpli eddigi küzdelmeit. Tiszteletet kezdtem érezni 
egy olyan növény iránt, amit túlnemesített, életképtelen 
civilizációs terméknek néztem addig. Felhoztam, elültet-
tem. Már július eleje volt, de októberre szép terméssel 
hálálta meg, hogy végre meghallottam a kérését. 

Mi magyarok is régóta várjuk már, hogy végre véget 
érjen a sötétség korszaka. Ha nyílt a világtörténelem 
„pinceajtaja”, reménykedve indultunk a fény felé, de 
mindeddig hiába. Az utóbbi ezer évben minden szabad-
ságharcunkat leverték, elárulták vagy csapdába csalták. 
Erőnk fogy. A Turul nemzetség („Árpád-ház”) királyai 
három évszázadon át sikeresen akadályozták, hogy ránk 
zárják a zsidókereszténység cellájának ajtaját, de a lélek 
börtönéből már nem tudtunk kijönni. A Habsburg és az 
Oszmán birodalom kettős szorításával még másfél év-
századon át dacoltunk, a Rákóczi-szabadságharc már 
egy évtizedig se tartott, a Kossuth-féle szabadságharc 
már csak két évig állt ellen a túlerőnek, 1956-ban már 
csak napokban volt mérhető a szabadság reménye, mos-
tanra pedig a legtöbb sorstársunk szembe se akar nézni 
rabságunk, kiszolgáltatottságunk tényével. Vigyázzunk, 
évezredek szellemi, lelki és anyagi tartalékai is kimerül-
hetnek, ha nem várjuk ki az időnket! Újabb csírázási 
kísérlet, azaz újabb elkeseredett szabadságharc helyett 
inkább képezzünk „minigumókat”: a mostani bürokrati-
kus álvalóságot és a kamatrabszolgaságot határozottan 
elutasító, szilárd, saját, természetes értékrendet őrző 
kisközösségeket! Ezek a kisközösségek érezni fogják, 
mikor jön el az ébredés, kitörés ideje, mikor kerülünk a 
pince sötétjéből újra termőtalajba, Föld Anyánk termé-
keny ölébe, tápláló keblére! 

Reményik Sándor: Föld (1920) 
 
„Alkonybanyúló, fekete szántás, 
Őstelevény Te, szomorú barázdás, 
Ki rejted, őrzöd a jövő életet: 
Szenteltessék meg Föld, a Te neved. 
 
Szenteltessék meg a Te neved, Föld, 
Akiben minden új alakot ölt. 
Nyugalomba fordul a szív, az árva, 
Kalászba a mag, a halott virágba. 
 
Ki felszívod az esőt, harmatot, 
S ajándokul a tengernek adod, 
Ki kebled sziklabordái alatt 
Fakasztasz zúgó, szent folyamokat. 
 
Kinek szívébe vágyón ereget 
Az óriásfa örök gyökeret, 
Az emberfecskék fészkét aki tartod, 
S tűröd, hogy megtiporják tisztes arcod. 
 
Mint anyához a tékozló fiút, 
Hozzád hoz vissza minket minden út 
Szemünk, habár a fény tengerét issza, 
Lecsukódni csak hozzád kerül vissza. 

 
Ha Ikarosnak szárnya eltörött, 
Te adsz neki még álmot, örömöt, 
Rögöt, munkálni arccal napkeletnek, 
S göröngyöt, amit majd utána vetnek.” 
 
 

HABOS LÁSZLÓ 
TÖRTÉNELEMÓRA 

AVAGY A JÓ TANULÓ FELELT…  
 

A tanárnő hatalmas léptekkel igyekezett íróasztala felé. 
Cipői hangos kopogását alig tompította a betonra ragasztott 
parketta-mintás linóleum. Méltóságteljes 
mozdulatokkal foglalta el helyét. Eközben 
kitekintettem az ablakon. Szerettem nézni a 
kerítés mellé ültetett sövényt. Néztem, ho-
gyan kúszik le az épületről odavetült árnyék 
és telítődik fel napfénnyel a buja sövényer-
dő. Tekintetem, mint oly sokszor, ekkor is az 
ablak mellett ülő leányra szegeződött. Jó volt 
meglesni bájos arcát és csodaszép kék sze-
mit, melyek kacéran pislogtak vissza bam-
bává vált nézésemre. A terembe bekandikáló 
első napsugár megint az ő szőke haján pihent 
meg, melyet ezúttal kétoldalt copfban visel-
te. A tanárnő feltekintett, s a tőle megszokott figyelmesség-
gel nézett végig rajtunk. Síri csend lepte el az osztálytermet. 
Még a távoli utca zaját is hallottuk halkan. A busz motorja 
felbődült, ahogy elindult a megállóból. A tanárnő nyugodtan 
lapozgatta a naplót. Mindig nyugodtan lapozgatta, miközben 
az izgalom végighömpölygött az osztálytermen. A tanárnő 
nem nézett fel, csak becsukta a naplót. Halk sóhajok röppen-
tek fel hátam mögött. Akaratlanul is körmeimre pillantottam. 
Féltem, hogy olyat kérdez tőlem, amire nem tudom a helyes 
választ, s mivel fiúból vagyok, egy jókora körmös ütéssel 
figyelmeztet majd. A tanárnő felállt s szigorú tekintete köze-
pette lépett az első pad elé. Talán csak ő, a copfos szőke nem 
izgult sohasem. Igazán jól tanult, csupa jelessel volt tele az 
ellenőrző könyve. A hangos határozottsággal kimondott név 
tompán ugyan, de szíven talált. A tanárnő visszalépett asztala 
mögé, majd leült székére, miközben huszonnyolc szempár 
figyelt hirtelen az ablak melletti padra. A lány kecsesen állt 
fel, ahogy máskor is tette. A mindig szigorú tekintetet a ta-
nárnő mély hangja még félelmetesebbé tette. 

– Mikor, és miért robbant ki a második világháború? – 
hallottuk a kérdést mely, mint puskagolyó süvített a lány 
felé.  

 – Ezerkilencszázharminckilenc, és… – majd csend törte 
meg a feleletnek szánt mondat lendületét. – …Miért…? – 
hangzott a halk felelet folytatása a rövid csendet követően, 
melyet mindannyian kérdésnek hallottunk. Értetlen kínos 
csend lepte el a tantermet. Zsófi jól hallhatóan megsúgta a 
helyes választ. Zsófi nem volt csinos lány. Kicsiny barna 
szemei fölött seszínű haja kócosan ült a fején.  

– Miért…? – hallottuk újra a megcsukló hangú furcsa fe-
leletet. A tanárnő felállt és lassan az íróasztal elé lépett, mi-
közben nem vette le szigorú tekintetét a zavartnak tűnt lány-
ról.  

– Provokáció volt – folytatta a súgását Zsófi. 
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– Miért! – felelte ismét a lány, már egyértelműen ha-
tározott, felszólító hangon.  

– Folytasd Zsófi, te meg lányom üljél le! – hallottuk a 
megfellebbezhetetlen tanári felszólítást. A lány lehup-
pant a helyére miközben az őt követő erélyes tekintet 
áthelyeződött Zsófira. A kócos hajú lány pedig felelt. 
Hangja betöltötte az osztálytermet. Jól érthetően, folyé-
konyan beszélt, ahogy akkoriban egy jó tanulónak felel-
nie kellett. 
 
 
MOLNÁR GÉZA 

FALU VAGY VÁROS — FALU ÉS 
VÁROS? 

(I.) 
Bevezetés gyanánt 
 
Szíveinkre, ha eljön az éj, a világ beleroppan 
Ahogy a boglya gyufára válaszul égni ha késik  
Majd hamvadnak az álmok a hajnali égremegésben  
S estre a munka oltja el újra az új verítékkel 
De minden reggelre kevesebb marad már a kazalból  
S egyre kevesebb aki hőn melegedni szeretne 
Mosolyt vigyorrá cserez a szél, amit a gépsivatag 

küld 
Papírkeselyűk kémlelik légyköpte érzeteinket 
A látás virágaiból már nem szakíthat a távol 
Mosásban összement létünk a kényelem kötelén leng 
Majd e tér új urai e ronggyal lovuk csutakolják 
Kik körbeállják de nem értik soha templomainkat 
Pásztor Attila: Új sivatagi népek 
 
Az ezredforduló környékén két egymástól viszonylag 

távol eső területen, mégis egymáshoz közeli témákat 
boncolgató tanulmány jelent meg egymástól teljesen 
függetlenül. A szerzők az egyik esetben a városi lét 
lehetőségeit vizsgálták, míg a másikban a 
vidékfejlesztési politika irányai és lehetősége játszották 
a főszerepet. Az első írás Angliában született egy 
ökológus csoport összefoglaló műveként, a másik 
Magyarországon néhány közgazdász iránymutató 
felvetéseként. A két mű ilyesformán nem vethető össze, 
mi több egy napon sem lehetne említeni őket, ha nem 
lenne mindkettőben két elgondolkodtató, ugyanakkor 
megrázó gondolat. Az angliai nagyvárosok jövőbeni lehetőségeit vizsgá-
ló kutatók még angol humornak is fanyar, szarkasztikus 
megjegyzést engedtek meg maguknak, amikor felvetet-
ték: egy XX. századi városlakó előtt reggelente ébredés-
kor rengeteg megválaszolatlan kérdés vár. Hogyan utaz-
zon: tömegközlekedéssel vagy saját kocsival? Hol vásá-
roljon be? Hol várják a legkedvezőbb ajánlatok? Kiala-
kítható-e olyan útvonal, amely láncra fűzi a különböző 
termékek tekintetében legkedvezőbb árajánlatokkal ke-
csegtető áruházakat? Hogyan juttassa el a gyermekeit az 
iskolába? Stb. Mennyivel egyszerűbb lesz a dolga egy 
városlakónak a XXI. század közepén, amikor reggelente 
mindössze egyetlen eldöntendő kérdés várja: ebédelek, 
vagy ebéd leszek? 

A magyarországi tanulmány adott mondata legalább 
ilyen súlyú, habár mondanivalója egészen más. E szerint 

a falu feudális csökevény, melyet fel kell számolni. A jövő a 
városoké, s mindenki, aki jót akar a gyermekeinek, jobban 
teszi, ha városba költözik. 

A két vélekedés között látható ellentmondás látszólagos 
csupán. Mindkettő ugyanazokból a jelenségekből indul ki, 
csak mást-mást helyez gondolkodásának középpontjába. Az 
ezredforduló környékére egyre érzékelhetőbbé váltak a nö-
vekedés korlátai. E korlátok az élet minden területén, így az 
energiafelhasználás, illetve az infrastruktúra kialakítása és 
működtetése terén is jelentkeztek. Kétségtelen, hogy az inf-
rastruktúra fenntartási költsége és energiaigénye akkor mi-
nimalizálható, ha az emberek nagy tömegei a lehető legki-
sebb helyre szorulnak össze. Ebből a szempontból a jövő a 
városoké, s az emberek valóban jól teszik, ha nagyvárosokba 
települnek. Az angol ökológusok a várható energiaszűkössé-
get egészen más oldalról vizsgálták. Kétségtelen, hogy egy 
városi agglomeráció teljes energiaigényét ki lehet elégíteni, 
mondjuk egy négy reaktorra épülő modern és teljesen biz-
tonságos atomerőművel (ami alkalomadtán katasztrófa-
övezetté változtathatja az érintett város nagy részét, vagy 
akár egészét), csakhogy adott még valami, amire a városi 
embernek szüksége van: az élelem. Amíg a közgazdászok 
gondolkodásának homlokterében a technológiai szükségsze-
rűség s az energiahatékonyság állt, addig az ökológusok az 
élelemellátás problémáit vették górcső alá. A mai mezőgaz-
daságban 16-20-szor annyi energiával termelnek egységnyi 
élelmet, mint tették azt a XX. század közepén. Az élelem 
feldolgozása, tárolása is sokkal energiaigényesebb, ráadásul 
ma egy élelmiszeripari termék kb. 1500-1800 km-nyi út 
megtétele után kerül a városi fogyasztókhoz. Mi történik, ha 
a várható energia szűkösség e területeket is sújtani fogja? 
Hogyan lehet élelmezni a városba zsúfolt tömegeket? Mit 
lehet tenni ilyenkor a várost övező lakófalvakkal? Ha egy-
egy város nem, vagy csak korlátozottan látható el élelemmel, 
kit fog vigasztalni az energiahatékonyság, és a rendelkezésre 
álló technológia? S mi lesz, ha az ellátás nem akadozni fog, 
hanem ellehetetlenül? 

Az angol válasz: költözzünk olyan helyre, ahol lehetősé-
günk adódhat önmagunk számára megtermelni a szükséges 
élelem lehető legnagyobb hányadát. Angliában az élelemhi-
ány nem ismeretlen fogalom, bár egyre kevesebben emlé-
keznek azokra az időkre, amikor a második világháború 
idején a német blokád elvágta a szigetet a külvilágtól. Akko-
riban az élelem valóban hiánycikknek számított, s bizony 
nem egy tengerész fizetett az életével azért, hogy a hátország 
ellátása úgy, ahogy biztosítható legyen. Az angol kormány 
akkoriban az úgynevezett győzelem kertek kialakításával 
válaszolt a problémára. Azt szorgalmazta, hogy minden tal-
palatnyi helyen, a virágos kertek, parkok, házak előtti füves 
területek helyén zöldséges kerteket alakítsanak ki, és így 
csökkentsék az élelemfüggőséget. Az angol ökológusok 
hasonló megoldást javasolnak a közelgő energia válság 
megoldásaként. Az emberek költözzenek olyan helyre, ahol 
van esélyük megtermelni a szükséges élelem nagy részét, 
vagy ha nem tudnak elköltözni, alakítsanak ki kerteket a 
környezetükben.  

A közgazdászok figyelme ilyen kérdésekre nem terjed ki. 
Ők megelégedtek a technológiai válasszal. Saját gondolati 
kereteik között ez a válasz is helytálló, és védhető. Ahhoz, 
hogy az ember felismerje, milyen csapdába keveredett, ki 
kell lépnie e keretek közül, s más oldalról is meg kell vizs-
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gálnia a problémát. Az adott esetben azt kell eldönteni, 
mit tartunk fontosabbnak: a technológia és energiaracio-
nalizálás szempontjait, avagy az élelemellátást. Leegy-
szerűsítve: áramra, gázra, tömegközlekedésre, munka-
helyre és pénzre van-e nagyobb szükségünk, vagy éle-
lemre? Mert attól a pillanattól kezdve, hogy az energia-
válság eléri a mezőgazdaságot e kérdés a városainkban 
ilyen élesen fog felvetődni. Az emberiség olyan helyzet-
be keveredik, amikor rá kell döbbennie: a pénzt nem 
lehet megenni, még közvetve sem. 

Egy szelet kenyér — avagy a dolgok ára 
„A dolgok ára, ma még néhány könnycsepp 
Holnap, ha zokogunk, az is kevés lesz” 
Pataki Attila 
Valamikor a kenyér maga volt az élet. A rabok nem 

igen kaptak mást: kenyeret és vizet, s mégis egy kis sze-
rencsével persze, akár 20-25 évig is életben maradhattak. 
Mennyivel volt több az akkori kenyér a mainál? Meny-
nyiben volt más a régi világ? Az ember első gondolata: 
ma sokkal jobban élünk. De valóban így volna? Kérdez-
zünk meg valakit, aki e két világ határán állva belelátott 
mindkettőbe: A XX. század 60-as évei táján eljutott az 
áram egy kis hegyi faluba. Pár évvel később a rangos 
esemény tán 10. Évfordulóján megjelentek az újságírók, 
hogy tudósítsanak a faluban bekövetkezett változások-
ról. Egy sokat látott öregasszonyt kérdeztek: hogyan 
látja a dolgokat? Mennyivel lett jobb az élet az új világ-
ban? A néni válaszán mindannyian elgondolkodhatunk: 
Jobb nem lett fiam, semmivel, csak könnyebb… 

Az élethez a technológia fejlődése nem tesz hozzá 
semmit, jobb nem lesz a sorsunk, esetleg könnyebb, 
kényelmesebb, de ezért a kényelemért nagy árat fize-
tünk. Az ember persze megszokta, hogy ha szüksége van 
valamire, a sor végén a pénztárhoz ér és fizet a dolgo-
kért. És ez a megszokás vezet az alapvető tévedéshez. 
Tudjuk, hogy mindenért fizetni kell és úgy véljük, min-
den meg is fizethető. A helyzet azonban egy kicsit más. 
A dolgoknak tényleg ára van, de a dolog ára soha sem 
az, amit a pénztárnál otthagy az ember. Bármely haszná-
lati tárgy, bármely elfogyasztott étel, ital, bármely szol-
gáltatás tényleges ára az a változás, amit a tárgy haszná-
lata, az étel, ital fogyasztása, vagy a szolgáltatás elfoga-
dása közben elszenvedünk. A világ folyamatosan válto-
zik körülöttünk. Ennek a változásnak megvannak a maga 
mozgatórúgói, és persze szerepet játszunk benne mi 
magunk is. Amikor egy csendes nyári délután beülünk a 
gépkocsinkba, és végigszáguldunk Pécs és Budapest 
között, a gyorsforgalmi úton, legjobb esetben is csak 
annyit veszünk észre, elkoszolódott a szélvédőnk. Holott 
e kosz, nélkülünk még saját léptékében mérve sokáig 
eléldegélhetett volna. Ez a pusztítás már meg sem halad-
ja az ingerküszöbünket. Holott a gyorsforgalmi útnak 
nem is ez a legnagyobb hátulütője. Szétszakítja, ezzel 
lassú pusztulásra ítéli a táj korábban egységes természeti 
rendszereit, élelemhálózatait. A civilizált ember számára 
mindez nem tűnik fel. Az talán még eljut a tudatáig, 
hogy az utakon száguldó járművek szennyezik a levegőt, 
de hogy káros hatásuknak ez csupán töredéke, fel sem 
merül, mint ahogy az sem, hogy tevékenységünk e vele-
járói valamilyen formában ránk is visszahatnak. „Ami-
kor a civilizált emberiség az őt körülvevő és éltető ter-

mészetet vandálmódon elpusztítja, ökológiai összeomlással 
fenyegeti önmagát. Amikor ezt gazdaságilag is megérzi, 
valószínűleg felismeri hibáját, de megeshet, hogy akkor már 
késő lesz. Sajnos azonban azt fogja utoljára észrevenni, hogy 
ennek a barbár folyamatnak a során milyen lelki sérüléseket 
szenved. Az élő természettől való általános és gyors elidege-
nedés nagyban felelős a civilizált ember esztétikai és erkölcsi 
eldurvulásáért. Miért is érezne a felnövekvő ember tiszteletet 
bármi iránt, ha minden, amit maga körül lát emberi mű, 
mégpedig nagyon is silány és ocsmány emberi mű? A város-
lakók elől még a csillagos égbolt látványát is elveszik a to-
ronyházak és a vegyi eredetű légköri szennyezés. Aligha 
lehet tehát csodálkoznunk azon, ha a civilizáció előretörése a 
város és falu sajnálatos elcsúfításával jár. Nyitott szemmel 
hasonlítsuk össze valamelyik régi városunk központját annak 
modern elővárosával, vagy pedig ezt a vidékre gyorsan kiter-
jeszkedő kulturális szennyet az általa még meg nem támadott 
helységekkel. Azután hasonlítsuk össze a test valamely nor-
mális szövetének képét egy rosszindulatú daganatéval: meg-
döbbentő hasonlóságot találunk! Objektív módon szemlélve 
és számíthatóvá téve az esztétikumot, ez a különbség alapve-
tően információvesztés következménye. 

A rosszindulatú daganatos sejt elsősorban abban külön-
bözik a test normális sejtjeitől, hogy nem állnak rendelkezé-
sére a test érdekközösségébe hasznos tagként való beillesz-
kedéshez szükséges genetikai információk.”1 Az információ-
vesztés, az egészséges élethez nélkülözhetetlen ismeretek 
hiánya a városi élet alapvető sajátsága. Mindez megjelenik a 
mindennapok szintjén, tényleges ismeret-, illetve tudáshi-
ányként, ugyanakkor sejt szinten is, a táplálékból szükséges 
anyagok és információk hiányaként. A jelenség két oldala 
szorosan összefügg. Vegyünk egy egyszerű példát. Gondol-
juk végig, mennyi kenyeret is fogyasztunk ma. A könnyebb-
ség kedvéért induljunk ki abból, hogy napi 1 kg a rendes 
adagunk. Elvben 1 kg kenyér 70 dkg lisztből, 30 dkg vízből 
áll, melyet kovásszal gyúrnak egybe, majd kelesztenek és 
sütnek meg. A boltba azonban ilyen termék már alig kapha-
tó. A kenyér rendes alkotórészei a különféle állományjaví-
tók. Az emberek nagy része azonban nem tudja mik ezek és 
miért van rájuk szükség. Amikor vásárolunk, a pénztárhoz 
érve abban a tudatban tesszük az asztalra a „pékipari termé-
ket”, hogy kenyeret vettünk, holott ez már régen nem igaz. 
Itt kezdődik az az ismerthiány, aminek igen súlyos követ-
kezményei lesznek. 

Nos, nézzük csak mire jó az állományjavító. Mint jelez-
tük 70 dkg liszt annyi vizet képes felvenni, hogy abból épp 1 
kg kenyér legyen. Ha a lisztmennyisége csökken, kisebb lesz 
a kenyerünk tömege, ha nő, akkor nagyobb. Ez ilyen egysze-
rű. Az állományjavító ebbe a folyamatba szól bele. Növeli a 
„kenyérmassza” által felvehető víz mennyiségét. Ha jól állít-
juk be az arányait, elérhetjük, hogy 40-45 dkg lisztből legyen 
1 kilónyi kenyérnek látszó tárgy. Az élelmiszeripar valahol 
becsapja az embereket. Amit elénk tesz, amit megvásárolha-
tunk nem az, aminek látszik. Amikor ma megeszünk 1 kg 
kenyeret majd felerészben a szervezetünk számára szükség-
telen anyagokat, szemetet fogyasztunk. Ahhoz, hogy ugyan-
annyi tápanyagot vigyünk be a szervezetünkbe, mint előde-

                                                           
1
  Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. IKVA, Sop-

ron 1988. 25-26. o. 
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ink egyetlen szelet kenyérrel, ma közel két szelet kenye-
ret kell megennünk, és ebből a két szeletből majd egy 
szeletnyi az állományjavító, ami pontosan arra szolgál, 
amire a neve utal: állományunkat javítja, szervezetünkbe 
beépülve éppúgy fújnak fel bennünket, mint a kenyeret. 
És ez csak a dolog egyik oldala. A háttérben egy furcsa 
költség-haszon kalkuláció áll: a kenyér árnövekedése 
nem tarthat lépést az alapanyag és az energia árának 
emelésével. Valahol spórolni kell. Olyan anyagokat kell 
a liszthez keverni, amelyek segítségével kevesebb liszt-
ből, rövidebb idő alatt lesz késztermék. Az olcsó „ke-
nyér” tényleges ára, a belső tartalom hiánya, hogy két-
szer annyit kell enni belőle. És ez csupán az érem egyik 
oldala. A tényleges arányok megértéséhez ki kell láto-
gatnunk a szántóföldre. Induljunk el tehát térben és idő-
ben, ugorjunk vissza másfél évszázadot, és nézzük meg 
mi is történt ez alatt az idő alatt a búzával, a liszttel és a 
kenyérrel. 

Valamikor a XIX. század vége felé a gépek jórészt 
ismeretlenek voltak a mezőgazdaságban. A földek ter-
mőképességét a kijuttatott érett – jórészt komposztáló-
dott – szerves trágya, illetve a rendszeres pihentetés 
biztosította. Ilyen feltételek mellett megmaradt a talaj 
élővilága, és szerkezete sem sérült. Az elvetett búzát 
nem vegyszerezték, de erre nem is volt szükség. Termé-
szetszerűen kézzel, kaszával arattak. Emiatt nem várhat-
ták meg, hogy teljesen beérjen a búza. Az érett szemek 
ugyanis kiperegtek volna a kalászból, a termést így vi-
aszéretten vágták le, majd asztagban érlelték, s csak az 
utóérést követően csépelték ki. A gabonaszemeket hom-
bárban tárolták, s csak egy kisebb heti, vagy havi adagot 
őröltek lisztté. Vagy otthon, a kézi őrlőkővel, vagy a 
malomban. Az ember így is úgy is a saját búzáját kapta 
vissza. A liszt jobbára teljes kiőrlésű volt, ebből sütötték 
a kenyeret. 

Ma a dolog egy kissé másként alakul. Megváltozott a 
művelés módja. Nehéz gépek szántják fel a talajt, szór-
ják el a magot. A szükséges tápanyagokat műtrágyák 
biztosítják, s vegyszerek védik a búzát a gyomtól, gom-
báktól és rovaroktól. A szemeket teljes érés után aratja a 
kombájn. A malmokban előbb hántolják, s csak aztán 
őrlik a búzát, így nem teljes kiőrlésű, hanem ún. fehér 
liszt kerül a kenyérgyárakba, pékségekbe, ehhez jönnek 
az állományjavítók, a víz, s az így kevert masszából sül 
ki a pékáru. Ám a két termék közti különbség nemcsak 
az adalékanyagokból fakad… 

A természetben, az élővilágban semmi sem áll 
önmagában. Egy rét, egy mező, egy erdő, de még egy 
épp talajú szántó is életközösség, számos látható és 
láthatatlan elemmel. A búza ugyanúgy részese e 
közösségnek, mint a talajban élő mikroorganizmusok, 
gombák, rovarok. A tápláléklánc ugyan a szimbiózisnál 
lazább kapcsolat, mégis a benne foglalt élőlények 
különböző fokon ugyan, de egymásra utaltak. A búza 
egészségét a szántó egészsége határozza meg. Az 
iparszerű művelés azonban beteggé teszi a földet. Az 
állandó zavarás, a gépek általi terhelés szétzilálja a talaj-
szerkezetet. Eketalpat alakít ki, mely elvágja a felszínt 
az altalajtól, akadályozza a víz áramlását, beszivárgását 
és a kapilláris jelenséget egyaránt, illetve a felszíni 20-
25 cm-re szűkíti azt. A vegyszerezés: a tápanyagpótlás 
és a növényvédelem elmérgezi a talajt, elpusztítja annak 

zi a talajt, elpusztítja annak élővilágát, szétszabdalja és fel-
számolja azt az élelemláncot, melynek elvben a haszonnövé-
nyek is részesei volnának. Az ember azt gondolná: semmi 
vész, mert ha a többi láncszem kiesik, több jut a táplálékból, 
az erőforrásból a kiszemelt haszonnövénynek. Csakhogy ez 
így nem igaz. Az egyes láncszemek egészsége, az egész lánc 
egészségétől függ. Ha a lánc szétesik, a búza beteg lesz. 
Hiánybeteg. Mindezt egy 1949-ig visszanyúló vizsgálatsoro-
zat eredményei is alátámasztják. Az 1949-es mérések ered-
ményeit kiindulási alapnak tekintve 1963-ra a búza átlagosan 
27%-kal kevesebb ásványi anyagot tartalmazott. Vastartalma 
21, kalciumtartalma 12%-kal volt kisebb. 1995-re az átlagos 
csökkenés a bázis évhez képest már 63%-os volt, a szemek 
vastartalma 71, kalciumtartalma 78%-kal csökkent. És a 
folyamat vélhetően nem állt meg 1995-ben. Úgy tűnik, hiába 
nő az adott esetben a termelékenység, az iparszerű mezőgaz-
daság összességében mégis kevesebbet ad, mint az elődje, 
ahhoz ugyanis, hogy ásványi anyagok tekintetében „pén-
zünknél” legyünk az eltelt időszakban a termésátlagoknak 
meg kellett volna ötszöröződniük. 

Az önbecsapás – az tudniillik, hogy mi még mindig ke-
nyeret eszünk, s a búza még mindig az az étel, amit teljes 
értékű tápanyagként méltán „élet”-nek nevezhetünk az ara-
tással folytatódik. Amíg kézzel vágták a búzát, megakasztot-
ták az érés folyamatát. A viaszérett gabonában a legkedve-
zőbb a fehérje-szénhidrát aránya. Amíg viaszéretten vágtuk a 
búzát, ezt az arányt konzerváltuk, amióta kombájn alá érik a 
szem, magasabb a szénhidrát tartalma. S mindez folytatódik 
az őrléssel. Az élethez nélkülözhetetlen elemek nagy része a 
búza héjában raktározódik. Ezt mi lehántoljuk a szemről, s 
jobb esetben az állatokkal etetjük fel. Ami maradt, az szinte 
semmi más csak szénhidrát. Az egykori „élet”-ből már csak 
töredék részecskék maradnak benne. Egy jó adag energia, 
amely lassan, de biztosan fölfújja azt, aki ezen él. S tesszük 
ezt azért, mert a fehér liszt tovább és biztosabban áll el, őrzi 
meg „minőségét”, mint teljes kiőrlésű társa. Ennek oka ép-
pen a liszt tápértékében rejlik, azokban az anyagokban, me-
lyek fehérjét és más könnyen romló, de számunkra nélkülöz-
hetetlen anyagokat tartalmaznak. Emiatt áll el rövidebb ideig 
a teljes kiőrlésű liszt. Az áldozatot a technológia, a kereske-
delem és a kényelem oltárán hozza meg az ember, az ered-
mény egyfelől hazugság, másfelől egyre nagyobb arányú 
értékvesztés. Azért, hogy a fehér liszt hosszabb ideig őriz-
hesse meg a minőségét, hogy egyszerre nagytételben lehes-
sen őrölni az egyre nagyobbá dagadó malmokban, majd ma-
lomiparban, kidobjuk belőle mindazt, ami fontos, ami lénye-
ges, ami számunkra nélkülözhetetlen. E folyamatnak ára van, 
de ez az ár nem a beruházás, majd az őrlés költségeiben jele-
nik meg, hanem a liszt minőségromlásában, így aztán soha 
meg nem térül, fizetjük életünk végéig… 

Ha mindent összerakunk, láthatjuk, mit is jelent a Konrad 
Lorenz által említett információvesztés. Mert mindez csak 
egyik oldalról tudás, a másik oldalról egy sor, az élethez 
nélkülözhetetlen anyag, s anyagba rejtett információ hiánya. 
Ahogy beteg a szántónk, úgy betegek a rajta termett növé-
nyek, betegek az intenzíven tartott állatok, s végül, de nem 
utolsósorban: betegek vagyunk magunk is. A folyamat, amit 
átélünk: pusztítás és pusztulás,  „sajnos azonban azt vesszük 
észre legutoljára — ha egyáltalán észrevesszük — e barbár 
folyamat során milyen sérüléseket szenvedünk el mi ma-
gunk.”  
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A nagyüzemi mezőgazdaság elterjedésének idősza-
kában mintegy ötszörösére emelkedett a rákos megbete-
gedések száma. A hiánybeteg növényeket fogyasztó 
emberek maguk is hiánybeteggé váltak. Lehet, hogy a 
két folyamatnak semmi köze egymáshoz, de mindez egy 
újabb véletlen egybeesés fényében igencsak elgondol-
kodtató. Gondoljunk a Béres-cseppekre! Véletlen lenne, 
hogy Béres József a nyomelemek pótlásával ért el sike-
reket e betegség gyógyításában? E jelenségek fényében 
úgy tűnik, a bevezetőben említett két tanulmány közül az 
angol ökológus csoport kérdésfelvetése közelíti meg 
jobban a lényeget. A városi ember számára már ma is az 
a legfontosabb kérdés: mit is eszek, mit ehetek. Az élel-
miszeripar – és ezt nem egyedül a kenyér példázza – a 
hiánybeteg növényekből és állatokból készült egészség-
telen termékek mellett egyre- másra ontja a műanyago-
kat. Néhány már a jó ízlés határát súrolja, így nem is 
nevezhető igazán a nevén. Így jelennek meg a „Friss” 
fantázianevű reggeli italok, a „Sajtmesterek” a „Füstlik”, 
mert esetükben durva túlzás lenne tejről, sajtról vagy 
virsliről beszélni. Az emberek ma degeszre tömhetik 
magukat, mégis éheznek, mert ezen termékek kavalkád-
jából csak az marad ki, ami az élethez nélkülözhetetlen. 
Jóllakottan is éhezünk, elhízottan is alultápláltak va-
gyunk. Ez az az ár, amit a városi létformáiért, és az 
élelmiszeriparért fizetünk. És a kérdés, amit nem tettünk 
még fel magunknak. Csakugyan meg akarjuk fizetni ezt 
az árat? 

„Mert ez műanyag!” — élelemtermelés kontra élel-
miszeripar 

„Nem búzát akarunk termelni, hanem jövedelmet. Ha 
a bukfencért fizetnek a legtöbbet, majd bukfencet ve-
tünk”— egy agrárvállalkozó hitvallása. 

 „Dr. Wiley önként jelentkező fiatal embereken kezd-
te el tesztelni ezeket az anyagokat. Öt évig folyt a kísér-
let, mely abból állt, hogy a normál amerikai táplálékhoz 
olyan kis mennyiségű adalékanyagokat adtak, ahogyan 
azok akkoriban az élelmiszerekben előfordultak. Folya-
matos orvosi vizsgálatnak vetették alá a kísérleti alanyo-
kat, és rendszeresen jelentettek meg kiadványokat arról, 
milyen hatásokat észleltek. Az ötéves vizsgálat során az 
derült ki, hogy minden akkor használt adalékanyag kivé-
tel nélkül súlyosan egészségkárosító hatású.” Benda 
Judit  

Az első, amivel – lakjon bárhol is – egy városi élet-
módot folytató embernek szembesülnie kell, hogy a bol-
tokban nem élelmet vásárol, hanem élelmiszeripari ter-
mékeket. Ezek a termékek tartalmaznak élelmet is, igaz, 
néha csak nyomokban. Menjünk be egy boltba, vegyünk 
le egy adott terméket, mondjuk egy üveg tormát és néz-
zük meg a tartalmát: a torma egyelőre még többségben 
van, 60%, a többi különféle adalékanyag. Vagy vegyünk 
le a polcról egy adag füstölt tarját. Most ne foglalkoz-
zunk azzal, milyen körülmények között és min hízott fel 
az állat, illetve, hogy az élete során kapott antibiotikum-
ok, gyógyszerek, hormonok mennyiben épülhettek be a 
húsába, és azok milyen hatással lehetnek ránk. Csak 
nézzük meg, hogyan is füstölték, minek köszönheti szép 
„egészséges” színét és jellegzetes ízét. 

A füstölt áruk nagy része aromával, nitrites pác-sóval 
és ízfokozóval készül. Ennek semmi köze a természetes 

füstöléshez. Az ember összekeveri a pác-sót, az aromát, az 
ízfokozót, és bepácolja vele a húst. Korábban a füstöléshez 
több hónap kellett. Legalább négy, de inkább hat hétig kellett 
állnia a húsnak a sóban, és aztán ki-ki vérmérséklete szerint 
két vagy három napig füstölte, s eztán következett az érlelés. 
Az élelmiszeripar azonban különféle vegyszerek és eljárások 
segítségével az egészet letudja néhány nap, esetleg hét alatt. 
Az eredmény, egy beláthatatlan s kontrolcsoport híján ellen-
őrizhetetlen kísérlet alanya vagyunk, melynek végeredmé-
nyeként egyszer talán beláthatjuk: milyen hosszú távú életta-
ni hatásai vannak az ételeinket elárasztó, különféle, „E” be-
tűjelű és megfelelő sorszámú vegyszereknek. Az ember per-
sze vállalhatja a kockázatot, ha tud róla, ha tudja mivel ját-
szik. Csakhogy amikor mi hazavisszük a reggeli italt, azt 
hisszük, tejet vásároltunk. A füstölt sonkát sem a pác-sóval 
azonosítjuk. Úgy véljük, ugyanazt kapjuk, amit annak idején 
nagyszüleinknél disznóvágás után, csak ráadásul a szigorú 
egészségügyi normáknak megfelelő minőségben.  

De valóban erről van szó? Végezzünk el egy egyszerű kí-
sérletet. A városi ember otthonából nem hiányozhat a számí-
tógép és az internet. Kapcsoljuk be tehát a készülékünket, és 
lépjünk fel a netre, majd gépeljük be a google keresőjébe: 
„nitrites pác-só”. A gépünk – nálunk sokkal okosabb révén, 
kicsit önmagával is ellentmondásba keveredve azt javasolja 
majd: a „nitrites pácsó” szót keressük (teszi ezt annak ellené-
re, hogy a szövegszerkesztő helyesírás ellenőrző programja a 
szót, mint helytelent, következetesen aláhúzza). Persze mi 
egyelőre nyugodtan fittyet hányhatunk a javaslatra, és elfo-
gadhatjuk a felkínált javaslatok közül az első kettő bármelyi-
két. Ugyanarról az írásról van szó, az egyik honlap, a másik 
pdf formátumban. Mindkettő Tóth Judit munkája. Mi ma-
gunk a PROKONTRA honlapot választottuk. Már az is ér-
dekes, amit itt megtudhattunk, ám az igazán megdöbbentő 
dolgok a források közt vannak „elrejtve”. Így aztán akinek 
kedve adódott utána járni a dolognak, csak rajta, böngésszen 
egy kicsit a világhálón, akinek pedig elég az, amit a kérdés-
ről itt összefoglalunk, kérem, olvasson tovább. 

(folytatjuk) 
 
 
 
 
 
 

ZSOMBOK GYÖRGY 
2011. JÚLIUS 16-
17 (ÓPÁLYI) 

Pénteken és szombaton 
voltam Aranyosapátiban és Ópályiban, mindkét alkalommal 
istentiszteletet is tartottak. A leglátványosabb rész természe-
tesen Ópályiban fogadott, ahol a ’kész’-nek mondott gyüle-
kezeti házban voltunk: Már csak a székek hiányoznak - 
mondta Jóni Pista. (No,meg a lámpák, a vízvezeték meg az 
ajtók-ablakok mázolása, a tetők megerősítése, a bejárati ajtó 
előtti lépcső rendes kibetonozása, a gyepesítés a tornádó-
pusztítással fölérő ’tereprendezés’ után - gondoltam én.... 
Ám kicsire nem adunk: a ház valóban céljának megfelelően 
’működtethető’. A tereprendezéssel nagyon nem tudtam 
egyetérteni, de Pista, akárcsak egy vérbeli plébános, nem 
volt vevő az aggályomra....) 
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Istentiszteletre gyülekezők. A ház kifestve, a járda kész, 
belül az aljzatbeton kész.  
Pista: ’Azért nem akartam, hogy a ház a cigánysoron 
legyen, hogy az idejövőknek föl kelljen öltözködniük, 
hogy egy program legyen az istentiszteletre jövés. 
Ugyanakkor mégse legyen nagyon messze, mert a ci-
gányember nem szeret gyalogolni.’ (Nem szeret ’cél’ 
nélkül gyalogolni - tettem hozzá én magamban, mert pl. 
télen fát igen nagy távolságból is ’szerez’ - ld. a 2010. 
decemberi beszámolómat.)  
Fullasztóan meleg idő volt: kint még csak-csak, de bent 
csurgott rólunk a víz. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elkezdődött az éneklés - hangerő 100-110 dB, ez az 
elektronika teljesítőképességének határait feszegető 
hangtani visszaélés kb. fél-háromnegyed órán keresztül 
tart. Csak papírzsebkendőt tömve a fülembe bírtam ki. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igehirdetés-tanítás után ismét fülsiketítő zene: ennek álcázó 
hatása alatt Pista fülbe-gyóntat, lelket ápol, segítséget-
tanácsot ad, gyógyít és a kérést előterjesztőért imádkozik. 
Anikó (Pista felesége) kísérte ki a ’kislányt’ immár lelki 
vezetőjeként Pistához, hogy ráimádkozzon. Anikó már a 
múlt látogatásomat megelőzően tartott egy asszonykört, az-
óta is heti rendszerességgel, szerdánként van egy-egy alka-
lom Ópályiban és Aranyosapátiban. Eddigi témák: asszonyi 
dolgok és Isten a családban. Pontosabbat nem tudok erről, 
mert ezek ’asszonydolgok’, ahogy mondják - Pista sem be-
szél róluk. Ő az asszonykör alatt az odahozott kicsikkel fog-
lalkozik, játszik velük, imádkozik, mesél nekik valamilyen 
bibliai történetet: s nem útszélre szórt ez a mag, ugyanis a 
gyerekeket szúrópróbaszerűen kikérdeztem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Család- és beteglátogatás: az esemény nagy része az utcán 
történik, a fejleményeket, a hallottakat a szomszédok és ba-
rátok alkalmanként erőteljesen kommentálják. Ezeket Pista 
ügyesen és ösztönösen jó pedagógiával kezeli. (A képen 
látható kocsi a ’Rudolf’ nevű csodajárgányom: >28 év és >1 
millió km, ha valaki még nem ismerné.)  
A kórházban meglátogatott újszülött sajnos fogyatékos 
(mikrokefália, azaz törpefejű lesz), ennek oka lehet a szoros 
rokonházasság - az anyuka és az apa (férje?) ugyanis elsőfo-
kú unokatestvérek.. .. Mivel ők és a látogató barátok-
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rokonok folyton - szokásuk szerint! - ’testvérként’ emle-
gették őket, először még ennél is jobban hüledeztem..  
Az alkalmat kihasználva Pista előrángatott és egy kis 
előadást kellett tartanom a népes és órákon át kitartóan 
látogató seregnek a rokonházasság veszélyeiről. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az Árpád-sávos zászló azóta is lengedezik a harmadik 
szembe-szomszéd házán. 
Már megszoktuk - mondta Kálmán - és mintha minket is 
kezdenének megszokni a magyarok. 
Ámen! - sóhajtottam magamban 
Vásárosnamény központjában lévő általános iskola előtt 
álló szoborcsoda. Fotóművészetem miatt a hintáztatott 
lurkó arcán nem vehető ki az egy vonallal odavarázsolt 
elragadtatottság. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZIKRÁK EGY FÁKLYA 
LÁNGOLÁSÁBÓL… 

 
„Életem, nem tudom, hányadik évében szólít magához 
engem a Jóisten. Csak annyit tudok, hogy egyelőre még 
nagyon jól érzem magam köztetek. Ha ez megváltozik, 
akkor kérni fogom Őt, hogy engedjen már engem is oda-
átra azok közé a testvéreim közé, akik már hazajutot-
tak.” 

(Jézus királysága) 
 

 
„S akármennyire is lehetetlennek gondolom, hogy levált-
juk az Ószövetséget, s a második olvasmányt, mégis 
elmondom és leírom ezt, mielőtt meghalok. Talán, majd 

ha fejre áll a multik világa, elkövetkezik egy jobb kor, amely 
hajlandó lesz végre szóba állni azzal, hogy készítsük az Úr 
útját, és tudni fogja, hogy bizony nem készítjük az Utat ad-
dig, amíg hangozhatik a szentmisében az is, ami Jézus előtti, 
a tolvajok, a rablók és a tömeggyilkosok hangja.” 

(Mind tolvajok és rablók) 
 

 

„Magamnak is volt istenélményem. Hallani ugyan nem hal-
lottam semmit, de életem minden problémája megoldódott 
egy pillanat alatt. Hatására nagy-nagy háborgásom s helye-
met nem találásom egyszerre megszűnt. Békesség költözött a 
szívembe, s úgy éreztem, hogy soha többet nem kell tilta-
koznom semmi ellen, mert eltöltött az Isten, és minden jó és 
minden csodálatos.” 

(Urunk megjelenése) 
 

 

„A magam részéről nekem addig van kedvem élni, ameddig 
remélhetek. Ameddig remélhetek abban, hogy amit Jézus 
tanított nem csupán célparancs, hanem teljesítendő parancs 
is, s belepusztul az emberiség, ha nem teljesíti ezt a paran-
csot. S nem teljesíti, amíg mindannyian tanítványokká nem 
leszünk.” 

(De litániának, annak lennie kell) 
 
 

 
„Állomás. Ízlelgetem a szót: stazione, étape, Aufenthaltsort, 
halting place – egy stáció, egy etap, egy tartózkodási hely, 
egy megálló az életemben. Nem! Mindaz, ami megelőzi 
halálomat, az – a stáció, az etap, a tartózkodási hely, az ál-
lomás az életemben. A halál nem állomás. S amikor eljön a 
halál, azonnal más stáció, más etap, más tartózkodási hely és 
állomás következik. A véglegesnek gondolt és hitt állomás. 
A keresztény kultúrában nőttem fel, minden egyebet csak 
könyvből ismerek. Keresztényként – ezt élem meg. Beszél-
hetek a halált megelőző állomásról, beszélhetek az utániról 
is. De maga a halál olyan, mint a pillanat; olyan, mint a je-
len. Amikor kimondom a szót, hogy jelen, már is múlt lett 
belőle, s lépdelek előre abban, ami még előttem van: a jö-
vőmben; abban, ami jön szünetlenül, s folyamatosan múlttá 
lesz.  

(A halál mint állomás) 


