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emlékeztesselek. Magadnak kell kiépítened az 

emlékezés mechanizmusát. 

A börtönben azzal törlesztettél, hogy szép lassan 

rájöttél, hogy mindaz, ami a tied – az életedet is 

beleértve -, az semmi és te is semmi vagy. A törlesztés 

a felébredésed volt a hangomra és egyben a halálod is 

minden másra csak azért, hogy megtudd az igazat. 

Akkor váltál szabaddá, amikor végre megszólalhatott 

benned a hangom és te meghallottad. Ötezer év volt, 

vagy egy pillanat, mindegy. A szolgáim énekelni 

kezdtek örömükben, amikor meghallottad a hangomat 

és kiléptél a börtönödből. 

Menj vissza most a „leégett gyárba”, és próbálj meg a 

dénárok mellett, amik csak kis gyakorlati kötelességek, 

a talentumokra figyelni. Magyarázd a különbséget 

mindenkinek, aki hallgat rád. Már tudod, hogy adhatsz, 

szolgálhatsz és szelíd is lehetsz a tízezer talentum 

birtokában, ami ismét a rendelkezésedre áll. Nyugodtan 

adhatsz dénárokat, szolgálhatsz órákat, napokat, éveket 

és szelíd is lehetsz, mert mindennel elláttalak, hogy 

elégedett lehess. Legyél bármi közöttük, de ami éppen 

vagy, az legyél. Az legyél teljes szívvel, teljes lélekkel, 

teljes erővel, teljes elmével. Lásd az összes szerepedet, 

játszd jól őket, de egyikkel se azonosulj. A súgóval 

azonosulj, mert az vagy te magad, aki már ért. A 

szemedre és füledre vigyázz, mert ők vonnak el 

legkönnyebben a súgó hangjától. Halld mindig tisztán a 

szavát. 

A „nagyon gazdag Ember” terve miatt pedig ne aggódj. 

Jól megtervezte és jól is működik. Ezerbillió egészséges 

„gyárban” termelik a hozzád hasonló lények szerte a 

világmindenségben azt, amire Neki szüksége van. 

Mégsem mindegy Neki, hogy te jól végzed-e a 

munkádat. Minden jól végzett, tudatos munkának 

értéke van számára, de csak annak. 

Most pedig menj! 

A szolga teljes hosszában leborult a király előtt. Szólni 

nem tudott, mert a szíve, a szája és egész teste megtelt 

valamilyen szokatlan ízzel, amit eddig nem ismert. 

Csak a könnyei folyása jelezte benne az ismeretlen 

anyag bőséges jelenlétét. Amikor végre feltápászkodott, 

egyedül volt. Hallotta a király hangját, aki már 

valamelyik másik alattvalójával, vagy tanácsadóival 

beszélt fenn, a trónnál. Ahogy lefelé ment a lépcsőn 

egyre ott zúgtak a szívében a király szavai és érezte azt 

a furcsa ízt a nyelve alatt. Az ajtónálló egy szépen 

hímzett kabátot dobott a vállára, mert hisz még szinte 

semmi sem volt rajta. 

Az őr kinyitotta a nagy kaput és ő kilépett. 

Hééé, te! – kiáltott utána az ajtónálló. – Mindig figyelj 

a kezedre és a lábadra! Rájuk hallgass! Ők 

emlékeztetnek majd mindenre, ami szükséges. 

Csak állt a napfényben és nézte a kaput, ami már rég 

becsukódott. Az íz ott volt még a szájában, a könnyei is 

folytak, amikor egy galamb szállt le eléje és burukkolva 

morzsákat kunyerált. A lába magától lendült meg, mert 

mindig utálta a galambokat. S akkor eszébe jutott, amit 

az ajtónálló kiáltott utána. A lába emlékeztette 

valamire, ami nem hozzá tartozott, és akadályozta a 

törlesztésben. 
 

2004. Karácsony 

 

 

 

 

BULÁNYI GYÖRGY 

RÉGI IMÁDSÁG 
„….nem a magam érdeméből mondom el mindezt Neked, 

Uram és Mesterem” 

 

 Betlehemben megtestesült, keresztrefeszített 

Istenember, Názáreti Jézus! Feltámadásoddal 

beigazoltad minden szavad. Hiszek Neked. Hiszem és 

büszkén vallom, hogy testvéred vagyok. Hogy Te vagy 

a fő és én a tag abban a titokzatos Krisztus-testben, 

amelyben mennybemeneteled után - mint második 

Krisztus - itt maradtál közöttünk az Egyházban. Életem 

végső értelme, hogy ez a Titokzatos Test betöltse 

hivatását: a golgotai áldozat gyümölcse, a kegyelem, 

eljusson azokhoz, akikért meghaltál, minden emberhez. 

Eljusson és üdvözítse őket. 

  

Köszönöm, hogy a magyar nemzet gyermekévé tettél. 

Akarom is szolgálni minden erőmmel országom és 

nemzetem. De túl minden országon és nemzeten életem 

nagy célja a Hegyi Beszédben meghirdetett Isten 

Országa. Egész énemet, úgy, ahogy Tőled kaptam, az 

Isten Országa építésére ajánlom. Akarom, hogy a 

lelkekben megszülessék az Ország, amelyben szent az 

Istennek a neve, s amelyben az Ő akarata történik, 

miként a mennyben. Nincsen kikötésem. Feltétel nélkül 

adom át magam e második Krisztusnak, az Egyháznak. 

Rendelkezz velem! Íme, itt vagyok. Küldj! Küldötted, 

apostolod akarok lenni. - Ha élet, élet. Elviselem, 

bármilyen nehéz is legyen. Ha meg halál, majd ád hozzá 

erőt, aki Tarziciusnak és Ágnesnek adott, azt is 

elfogadom. 

  

Tudom, hogy nem a magam érdeméből mondom el 

mindezt Neked, Uram és Mesterem. Tudom, hogy Te 

választottál, és meg sem érdemlem. De ha 

kiválasztottál, én ragaszkodom e választáshoz. Éppen 

ezért ígérem, hogy szentséges Tested és Véred vétele 

által egyre szorosabban és elszakíthatatlanabbul fűzlek 

magamhoz, hogy Benned éljek és elválaszthatatlanul 

egy legyek Veled. Ígérem, hogy eltanulom Egyházadtól 

az örök élet igéit, s addig tanulom, amíg csak úgy nem 

fogom tudni hirdetni tanításodat, hogy megértsék és 

befogadják azok, akikhez küldesz. S ígérem végül, 
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hogy állhatatos leszek a szürkeségben is. Akármilyen 

piciny és rejtett lesz az a feladat, amelyet reám bíz az, 

akit fölém rendeltél ez Isten Országát építő munkában, 

megteszem. Akarok lenni az Isten sürgönydrótja, 

amelyen átmegy az üzenet! 

  

Nem akarok más dicsőséget, csak a Krisztusét, a kereszt 

dicsőségét, hogy Krisztussal imádkozhassam, 

dolgozhassam, és kiegészíthessem szenvedését az 

emberiség boldogságáért. Az Isten e szép világát meg 

nem vetem, de semmi sem kell belőle, ami benne 

Krisztussal ellenkezik. Csak Őbenne legyen örömöm és 

dicsekvésem. "Ne dicsekedjem másban, mint a mi 

Urunk keresztjében, akiben keresztrefeszült nekem a 

világ és én a világnak." Add, Uram, hogy soha el ne 

feledjem szavad:"Boldogok, akik üldözést szenvednek 

az igazságért... . Boldogok vagytok, midőn 

szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudván minden 

rosszat mondanak rátok énérettem. Örüljetek és 

vigadjatok, mert jutalmatok bőséges lesz a 

mennyekben." 

  

Szentháromságos egy Isten, adj erőt, hogy ennek 

örüljek, ezen vigadjak, a mi megfeszített, de feltámadott 

Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. 

Debrecen, 1948 
 

 

 

 

TARNAI IMRE 

ERÉNY-E AZ IGAZSÁGOSSÁG? 
 

"Hogy' lehet ilyet kérdezni?!" - kiálthatnak fel a cím 

hallatán azok, akik számára evidens, hogy az 

igazságosság erény. Miért evidens? - kérdezek vissza. 

Azért, mert így programozták az agyunkat? 

Megkérdezni mindent lehet, csak megfelelő választ kell 

adni a kérdésre. A válasz akkor megfelelő, ha 

megalapozott érvekre épül. S ha a dolgozat fejtegetései 

igenlő válaszhoz vezetnek, akkor megnyugodhatnak az 

előbbiek szerint méltatlankodók, sőt megerősödhetnek 

álláspontjukban. De ha nemleges lesz a válasz, akkor - 

ha becsületesek - két választásuk marad: vagy 

megváltoztatják a véleményüket, vagy megfelelő 

ellenérvekkel megcáfolják a nemleges válaszhoz vezető 

argumentumokat. 

Induljunk hát előítéletek nélkül, tiszta lappal! 

Hogy világos legyen, miről is van szó, a fogalmak 

tisztázása előtt nézzünk utána az "igazságosság" szó 

etimológiájának! 

 

I. (Etimológia) 

Nyelvünkben aránylag ritka hosszúságú, 5 tagú, 

sokszorosan toldalékozott szó. Miből lett? Két betűs 

picinyke melléknévből, amely az etimológiai szótár 

tanúsága szerint az ugor korból ránk maradt ősi 

örökségünk: "jó". Ennek a szónak eredeti jelentése: 

derék, becsületes, kedvező, hasznos, megfelelő. Magam 

így fogalmaznám - azt hiszem, hogy kifejezem vele a 

lényeget -: olyan, amilyennek lennie kell. 

Hogy nőtt ki ebből a szóból az, hogy "igazságosság"? 

Kövessük nyomon! 

14-15. századbeli nyelvemlékek bizonyítják, hogy már 

akkoriban használták ennek a melléknevecskének a 

középfokát annak a végtagnak a megjelölésére, amelyik 

az ügyesebb: "jobb kéz". Innen általános értelmet kapott 

ez a középfokú melléknév: irányt jelölő határozószó lett 

belőle, aztán főnévként is önállósodott, jelentve 

önmagában is a jobb kezet. A hosszú "bb" "g"-vé 

alakult és lett belőle "jog". (Talán ismeretes, hogy azt 

az erdélyi apátságot, ahol Szent István király jobb kezét 

hosszú ideig őrizték, mindmáig "Szentjogi apátság"-

nak hívják.) 

Az "i" és a "j" betű közötti rokonság nyilvánvaló, 

semmi csodálnivaló nincs hát azon, hogy régen a "jog" 

szót adott esetben vagy adott tájakon "ig"-nak is 

mondták. (Vö. juhar ~ ihar; juhász ~ ihász; jonkább ~ 

inkább.) 

Ehhez jöttek azután a toldalékok. Lássuk őket sorban, 

hogyan születtek meg általuk az új értelemmel 

rendelkező szavak! 

1. Gyakori névszóképzőnk az "sz" betű, amely 

zöngésen "z"-vé lesz. Így született az "ig"-ból az "ig-

oz", mai alakjában "igaz". (Már az Ómagyar Mária-

siralom emlegeti az "ygoz Symeon"-t.) Jelentése: 

becsületes, valóságnak megfelelő, valódi, tehát 

ugyanaz, mint az alapszóé, a "jó"-é. 

Az Értelmező Szótár, amely a szavak mai értelmezését 

igyekszik meghatározni, az "igaz" szónak a következő 

melléknévi jelentéseit sorolja fel: 

- ami a tények összefüggéseit, a valóságot híven 

tükrözi; 

- valóságosan átélt, őszinte; 

- becsületes, feddhetetlen. 

2. A következő toldalék a "-ság". "Igaz-ság", az "igaz" 

melléknév főnévi alakja. 

Erről a következőket olvassuk az Értelmező Szótárban: 

- valaminek igaz volta; 

- a valóságot hűen tükröző, neki teljesen megfelelő, 

igazi tényállás; 

- valamely közösségben kialakult erkölcsi eszmény, 

követelmény, ill. ennek érvényesülése; 

- a törvényeknek, jogszabályoknak való megfelelés, ill. 

nekik megfelelő döntés, ítélet. 

Látható, hogy mindkét esetben - a melléknévi alak és a 

belőle képzett főnév esetében is - elsősorban logikai 

kategóriáról van szó: arról, hogy megfelel-e egy állítás, 

egy kimutatott érzés a valóságnak. Visszautalva a 

kiindulásra, az alapszóra: jó-e, helyes-e az állítás, az 


