Az érték – az érték. Igazat mondani, nem valótlant: pl. azt, hogy víziló – víziló;
és nem azt, hogy a víziló elefánt. Jót csinálni, nem hasznavehetetlent: pl. fából
szerszámot készíteni. Szépet alkotni: pl. ízléssel megteríteni ebédre az asztalt.
Szentté alakítani magamat: olyanná, aki minél több ember hasznára van. Ezek az
értékek: igaz, jó (azaz bonum practicum: szerszámot készíteni), szép és szent
(azaz bonum ethicum; hasznára lenni embertársaimnak).
A fát ki kell vágnom, hogy szerszámot készíthessek, a lent le kell aratnom, hogy asztalt teríthessek, de az embert nem vághatom ki, nem arathatom le.
Miért? Az ember – az ember számára el nem pusztítandó; az oroszlán számára
igen, mert ízes falat. Az ember táplálkozásához a csirke nem feltétlenül szükséges, de a vírusnak, baktériumoknak mondott élőlényeket, az elszaporodó szúnyogot, egyéb állatokat elpusztítani. Az etika az ember szolgálatában áll. Ami az
ember javát szolgálja, etikailag megkérdőjelezhetetlen.
Hunok, kunok, úzok, besenyők kipusztultak. Ezeknél a népeknél a férfiak
tanult mestersége a rablás és embert gyilkolás volt. A magyarság pusztul, mert
babakocsit tolás helyett ölebet sétáltat. Az állatbarát viselkedés nem menti meg
ezt a népet a kipusztulástól. A Bokor egyik vitathatatlan etikai értéke az emberi
élet szolgálata, a nagycsalád. Ha a magyar elpusztul, pusztulása nem oldja meg
az emberiség túlnépesedési gondját, mert a cigányok, indiaiak, kínaiak és mások
szaporodnak tovább. Emberhez méltó élet lehetséges még nagyon sok milliárd
ember számára a Földön, csak a fogyasztói élet etikai eszménytelenségének hódolás kívánja meg az emberiség létszámunk radikális csökkentését. Ha egy
nemzet elpusztul, annak következtében pusztul el, hogy nem akar családjának,
nemzetének hasznára élni. Ha egy nemzet egy adott területen jelentős mértékben
kisebbségbe kerül, óhatatlanul asszimilálja őt a többségi nemzet. Mátyás király
korában a jó hárommillió magyar többségi nemzet volt. Mátyás király korában
az ország tót, román kisebbségét nem fenyegette asszimilációs veszély, mert a
falujukban maradtak. De a túróci medencében letelepült magyarokat az ottani tót
többség nyom nélkül asszimilálta.
Az asszimilálás s az asszimilálódás nem bűn, mert az élet szükségképpeni
törvénye. De a babakocsit tolás helyett ölebet sétáltatás bűn az élet, a család s a
nemzet ellen. Egy öngyilkos nemzet tagjaként pedig minősítetten élet- és családés nemzetszolgálat a Bokor nagycsalád eszményének fenntartása. Az ellenkező
vélemény tarthatatlan, mert a vadmacska s egyéb állatfajok kipusztulását is negatív jelenségnek tartják a környezetvédők, s a magyar nemzet is ér annyit, mint
egy állatfaj. Jézus szemével nézve pedig a nemzetpusztulást, meg kell állapítani,
hogy annak egyetlen oka a Mammont imádás, ami tudvalevően nem lehetséges
az Isten megvetése nélkül.

