
É L E T M Ű D Í J

Merza József
90 éves

testvérünk részére

a BOKOR közösségben végzett

több évtizedes

példamutató munkásságáért és barátságáért

Budapest, 2022. szeptember 16. 

Az egész hálás Bokor nevében
az ez évi KV titkár



A 90 éves
Merza József testvérünk

életműve a Bokorban

Kedves Jóska!

Tudjuk, hogy mindig menekültél a Téged ünneplés elől. Hírt kaptál a mi gondjainkról, hogy

miként  köszönthetnénk  méltóképpen  Téged,  és  Te  ebben  is  segítségünkre  siettél.  Bárki

furcsállhatná, hogy közösen írjuk meg a Téged illető laudációt, de egy olyan közösségben, mint a

Bokor, egyikünknek sem furcsa. Hisz ugye, egy szív és egy lélek vagyunk: testvérek. Fogadd hát

szakmai segítségeddel elkészített, de őszinte szívből jövő köszöntésünket.

Azzal kezdjük, hogy világhírre tettél szert nem csak magadnak, hanem a mi Bokrunknak is, a

katonaság megtagadása, vagyis az erőszakmentesség példaadó megvallása által. Az ilyen „világhír”

nem hivalkodás, hanem jézusi csúcsteljesítmény. Példádat sokan követték.

Nem kisebb dolog az, amit lelkigyakorlataiddal és előadásaiddal nyújtottál nekünk évtizedeken

át: a kezdőknek és haladóknak egyaránt. Szerkesztője voltál szellemi, lelki és szervezeti életünk

megörökítésének, a szamizdat irodalmunknak, a Karácsonyi ajándékok köteteinek.

Rendőri  kísérettel  mentünk  a  Végvári  sziklához  az  ún.  „átkosban”  és  együtt  mentünk  a

rendszerváltás után is az erőszak elleni tüntetésekre, többek között a taszári laktanyához.

Tízmillión felüli összeget gyűjtöttél a Harmadik világnak.

Személyesen és leveleiddel is  próbáltál hatni a kollaboráló hierarchia embereire, és megértetni

velük,  hogy  „érted  haragszunk,  nem  ellened!”  Közvetítő  voltál  a  bokorközi  kapcsolatokban,

többek között a Regnummal is, akik egy ideig sorstársaink voltak.

Csúcsot teljesítettél,  bokorbeli  csúcsot az Országépítésben.  Meg sem lehet számolni a  helyet,

melyet elértél és melyek feledhetetlen emlékek lettek. Ilyenek: Pécel, Halásztelek, Alsószentiván,

Felsőszentiván, Vértesszőlős, Ócsa, Nagysáp, Nagyoroszi… Neked, de sokunknak is emlékezetes

még egy munkahely, a Tiéd: a Matematikai Kutatóintézet.

Kedves  Jóska!  Hálát  adunk  az  Égnek,  hogy  voltál  és  vagy  nekünk.  Kívánjuk,  hogy  szellemi

frissességben és jó erőben folytasd, amit eddig tettél.

Isten éltessen!

A Bokor


