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AZ ÖT KÉRDÉS…
1. Tudsz-e tájékozódni most? Tudod-e mi van körülöttünk, mi van ma Magyarországon?
B. Gy.: Minden részletében nem, de egészében igen: a kamatra bankba adott pénzem egy év
múltán kamatostól is kevesebbet ér..., a minimálbérből napi két kiló ízetlen májusi cseresznyét vásárolhatok. Úgy fosztanak ki, ahogyan akarnak. Kik? A világ legrafináltabb bűnözői glasszé-kesztyűben
és törvényesen –‚ a minden rendű és rangú legmagasabb méltóságok. Azok, akiknél a Pénz
számolatlan, mert biztos dől az hozzájuk minden forrásból.
F. F.: Vallomással tartozom. Teljesen elvesztettem tájékozódási képességemet a körülöttem folyó
(dúló) dolgokkal kapcsolatban. Már semmi sem az, aminek látszik. A politika-pénz-hatalom pszeudószentháromsága egy olyan világot láttat, amelynek kulcsszavai: demokrácia, esélyegyenlőség, az
ország érdeke, ez kell az embereknek, stb. Kulcsszavak, amelyek már egyetlen egy zárba sem illenek
bele. Cél is és eszköz is, hogy az éppen most itt utazó elveszítse tájékozódó képességét. Ami az egyik
médiában észak, az a másikban bizton dél, ha keletre indulunk, hamar kiderül nyugat felé tartunk.
Tájékozódásomból csak arra futja, hogy látom a zűrzavart, látom, hogy sokaknak ez nagyon jó és azt
is látni vélem: ez nem az égiek akarata.
I. P.: 1. Be kell vallanom, hogy nem erőltetem a tájékozódást - ezért is költöztem ki egy zsákfaluba
- az erőteljes népbutító csatornákat felszámoltam - TV, újságok - maradt a válogatás a rádió s internet
segítségével.
2. Körülöttünk a globalizáció folyamatát látom, Magyarország pedig ebbe a profitorientáltak
meghirdetett világba erőltetett menetben erőszakolja bele gátlástalanul magyar állampolgárrá
leminősített lakosságát a versenyképesség varázsszavának leple alatt. Ehhez a hazugságot, a csalást, a
tolvajlást legális eszközzé avatta. Nem a pénz hanem az erkölcsi tartás, vagy ha úgy tetszik az alkotás
öröme pusztul ki a mindent megszerzés, a fogyasztás oltárán.
2. Miben remélsz? Reményeid napi táplálékának a neve? Mik az eszközeid, sorold fel!
B. Gy.: Istenben. A Vele egyező emberek lelkiismeretében. A mindennapi számvetésükben. hogy
miben vétettek Isten=lelkiismeretük ellen. Abban, hogy van időnk naponta belebámulni a semmibe =
betérdelni egy templomba, Istennek és csak Neki naponta valamennyi időt áldozni, hogy újból csinálunk időelszámolást, hogy házastársunkkal este gyertyát gyújtunk, hogy időről időre megkeressük
közös lelkivezetőnket, hogy a közösségbe hozol mindig valamit. amit ott meg akarsz beszélgetni
testvéreiddel.
F. F.: Abban, hogy van kiút, még ha a tájékozódás összezavarodott is, a kiút ténye vitathatatlan.
„Ahol nagy a baj, hamarosan megjelenik a megváltó...” – mondja Hölderlin Reményeimnek nincsenek
napi táplálékai; félek, minden ilyen dolog csak pótcselekvés. De azt remélem, hogy egyetlen valóság
létezik, s ez Isten, a többi csak káprázat: piac, pénz, GDP, tőzsde, multik, pártok és ígéretek.
I. P.: 1. A környezetpusztítás figyelmeztető jeleinek észre térítő hatásában.
2. Reményeim napi táplálékai is ezek jelek, amelyek a túlhajszolt fogyasztás újragondolásához lehet úgy is fogalmazni, hogy a világpiac szélesebb s erősebb kontrollal biztosított újrafelosztásához
vezethetnek.
3. Eszközeim, a jelekre való figyelem felhívása népszerűsítő írásokban. Tehetem ezt gazdanyelven
írt szösszeneteimmel néhány szakmai és egy értelmiségieknek szerkesztett lapban.
4. Agrárunio, Agrofórum, Agronapló, Agroinform, Magyar Mezőgazdaság, Kapu, stb.
3. Tudod-e, hogy merre kell menned, mennünk?
B. Gy.: Kivonulni abból a világból, melyben az urak azt tesznek Veled, amit akarsz. Nem
megoldható ez anélkül, hogy falura mész, helyben dolgozol, az asszonyod elosztja pénzt, ami ott
keresel, annyifelé, amennyien élnek a házadban. Ötlet: tanulmányi kirándulás Visnyeszéplakra.
F. F.: Sajnos nem. Illetve felsejlik, hogy ellenkezőleg (metanoia). Most amerre menetel a többség,
nem arra kell menni. A helyzet bennem annyira abszurd, hogy csak a világból való teljes kivonulást –
remeteséget – látok megoldásnak. De erre még gyenge vagyok – illetve a vonzerő erősebb
(számítógép, munkahelyi sikerek, összkomfort, tollasodás) a világ irányából. Jézusnak elég volt

negyven nap pusztai magány a megkísértés gyógyszeréül. Ha én kivonulok, úgy érzem, maradnom
kell végig.
I. P.: Azon az úton, amelyiken senkinek nem lépek a lábára. Ezt a konfliktuskerülő bélyeget
szívesen viselem, de még ezzel együtt sem sikerül mindig betartanom. Ha döntési helyzetben
választhatok, akkor inkább a segítést választom s nem mások rovására akarok gyarapodni.
4. Látod-e a Bokor jövőjét, mit látsz?
B. Gy.: Azt, hogy az Isten nem fog helyettünk Bokrot csinálni. Ha akarjuk, a következő félszázad
folyamán belesimulunk az egyházunkba = a világba. Ha akarjuk, felhagyunk a romlással, ás újból
elkezdünk szentté lenni akarni. Rajtunk fordul minden. Isten is velünk lesz. ha mi Vele leszünk.
F. F.: Bízom a Bokor jövőjében, de látom a jelen bizonytalanságait is. A NATO, a globalizáció, a
multik jobb szövetségesei a Sátánnak, mint a hajdan volt Varsói Szerződés, a KGST, vagy a
megbonthatatlan szovjet-magyar barátság voltak. Bízom a Bokor önfelismerésében, az ártó jelenségek
felszínre kerülésében és csendes megszűnésében. Rémálmom egy olyan Bokor, amely a Katolikus
Egyház tagszervezete, remekül pályázik Uniós pénzekre. Konferenciákat szervez, road-show-kon és
work-shop-okon bizonyítja jézusi elképzeléseit. Kidolgoz egy komplex minőségbiztosítási rendszert,
bevezeti a jézusi SWOT-analízist. Nehezek Gyurka bácsi szavai, mert a legnehezebb azt elviselni, ha
rászólnak az emberre, hogy már-már kezd berendezkedni egy megromlott világba.
I. P.: 1. Ehhez nincs elég ismeretem - elismerem, saját hibámból - hogy érdemben hozzá tudjak
szólni. Ma úgy fogalmaznék, hogy a KIO kötetei tartalmazzák a Bokor jövőjét, csak nem olvassák
elegen, hogy az markánsan kirajzolódhasson.
2. A környezetpusztítás felgyorsulása egyre keményebb üzeneteket fog küldeni a döntéshozóknak s
vagy saját létük fenntartása, vagy az elnyomorodó tömegek kritikus nagyságra duzzadása kikényszeríti
a kompromisszumot az egy bolygón együtt élésre - azaz közelít az Isten országa felé a Bokor útján,
ami ma csak ösvény.
5. Van-e helye a nemzettudatodnak a kereszténységen belül?
B. Gy.: Van. Magamat szentebbé tehetem. Párommal összefogódzhatom, hogy szentebbé legyünk.
Közösségemmel is valamelyest. Nemzetemmel is valamelyest. Jézus is ezt akarta: Csak Izrael
elveszett juhaihoz vagyok küldve. Istent és a páromat nem cserélem le.
Közösségemet sem‚ csak csinálok melléje egy jobbat. A nemzetemet sem. csak Istenem segítségével
és párommal és közösségemmel mindent megtesszek, hogy nemzetem legyen az egész világ eleje. Egy
teljesen nemes és szent versenyen.
F. F.: Egyetértve Novák Gyula barátunkkal, én is úgy vélem, hogy ebben a kérdésben a helyes
sorrend így alakul: Isten, család, haza... Ez nem csak fontossági sorrend, hanem logikai, érzelmi és
lelkiismereti is. És az is hozzáteendő: lehet a három elemről külön-külön is nagyon sokat beszélni, de
csak együtt érvényesek, külön-külön nem.
I. P.: Magyarországon ma kevesebb magyar él, mint az elszakított területeken, ahol az
asszimilálódásra kényszerített kisebbségben élők sorsa erősebb nemzettudat megtartó erő. A
lózungmentes nemzettudattal élők ezért a csonka országban is kisebbségbe kerültek. Ilyen
szemszögből ezt a kérdést egy lengyel polgár tudná jól megválaszolni, ahol a kereszténység, a
nemzettudat együtt tudott maradni. Hazai pályán ezt mind a regnáló hatalom, mind az egyház úgy
igyekezett lebontani, hogy magam sem tudok rá jó választ adni leferdített szocializálódásom miatt.
Egy meggyőzendő ellenség (kép) táplálja a nemzettudatomat, ami a kereszténységgel - és nem az azt
képviselő egyházakkal - összeegyeztethető; a gátlástalan profitéhségű, globális hatalomra törő „urak”.
Sajnos a gátlástalanságot ezen a területen a demokrácia nem oldja meg, csak kevesen hallják, hogy
szól a vészhelyzet csengője.
A kereszténységet pedig ma internacionalista globális kiterjedésre hivatott egyház sajátította ki s
amíg nem jut ki a saját hatalmi törekvéseit tovább generáló profitorientált szolgáltatásból s tér át a
kereszténység szolgálatává, addig a Bokorra marad a kereszténység képviselete.

