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magukra maradnak, majd obszervanciáznak... (Mt 

9,14,15) a Pünkösd előtti tíz napon. 

 A Q-nak nincs böjt-anyaga. Jánosnak, 

Lukácsnak, Márknak nincs külön anyaga a böjtről, csak 

Máténak, s az is farizeusi böjtnek a kritikája: Amikor 

böjtöltök, ne legyetek rossz kedvűek, mint a farizeusok, 

akik eltorzítják arcukat, hogy mutassák az embereknek: 

lám ők böjtölnek... (Mt 6, 16-18). Ellenpropagandát is 

csinál Jézus a böjtnek: beszél a bűnös vámos 

jelenlétében öntelten imádkozó farizeusról: Hetenként 

kétszer böjtölök! Nem ő az istennektetsző, hanem aki 

ezt mondja: Könyörülj rajtam, bűnösön! (Lk 18, 12-13). 

Nem a böjtölő farizeus, hanem a magát bűnösnek valló 

megy haza megigazultabban,; értsd: 

istennektetszőbben.  

A János-tanítványok feldühítették a maguk 

böjt-propagandájukkal Jézust. Ennek nyomán mondja 

legkeményebb szavait kora Izraeljéről, annak Istent 

megközelítéséről. Olyanok ezek, mintha Jézus szakítani 

akarna Izraellel. Ez is megvan mindhárom 

szinoptikusnál: Senki sem tesz foltot új posztóból régi 

ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább 

szakadás támad... az új bort új tömlőbe töltik... (Mt 

9,16-17) Olyan erővel utasítja vissza őket, hogy amikor 

a KIO-t írtam, 35 évvel ezelőtt, azt gondoltam, hogy 

Jézus leírta Izraelt, s új szövetségre készül. Aztán 

megértettem, hogy ez csak dühének kitörése volt. Az 

utolsó vacsoráig volt ideje lehiggadni. Ott nem tud új 

szövetségről, hanem csak ennyit mond: Ez az én vérem, 

a szövetség vére (Mk 14, 24). Nem új, csak a régi és 

örök, az Isten minden emberel kötött egyetlen 

szövetsége. 

Mit csináltam? Jézusi ellenpropagandát a 

böjtnek Nagyböjtben? Nem ezt akartam, egyebet. Aki 

nem nyugtalan, ne böjtöljön, mert csak pótcselekszik 

annak érdekében, hogy továbbra is pótcselekedjék. Aki 

nyugtalan, az böjtöljön, hogy túl jusson a 

pótcselekvéseken, s legyen só, és legyen világosság, és 

építse a hegyen a várost. Amen. 
Óbudavár, 2002. áprilisában 

 

 
 

FARKAS ISTVÁN 

HÚSVÉT 
 

A hajnalok ismét sötétté váltak, mióta átállították az 

órákat. Ahogy kilépett a kapun elcsodálkozott. Sűrű 

köd borította a lakótelepet és a blokkok alig néhány 

alsó emeletét világították meg a szűrt fényű 

ostornyelek. A hajnalra semmi más nem utalt csak a 

varjak tompa károgása, melyet a köd ellenére össze-

vissza dobált a sok toronyház. Még félúton sem volt a 

metróig mikor rászakadt a baj. Józsi bácsi! Mi lesz 

Józsi bácsival? 

A metró megállóban az ötórás vonatozók megszokott 

tömege helyett csak néhány alak lézengett. Persze 

péntek van, - gondolta - no meg késhet a ceglédi is a 

köd miatt. 

Legutóbb, amikor az a szerencsétlen eset történt azzal 

az áramkimaradással, nem is gondolta, hogy ekkora a 

baj. De tegnap a nagyfőnökénél betelt a pohár. Az öreg 

nem ért oda időben a minisztériumba az anyaggal, - 

amit a főnök elfelejtett magával vinni - mert találkozott 

egy régi komájával és nem akarta megbántani azzal, 

hogy szóba sem áll vele. Persze az Annába nem kellett 

volna beülniük, de hát az volt a legközelebb. 

A nagyfőnök persze tajtékzott és még most is borsódzik 

a háta, ha a tegnap délutánra gondol, amikor közölte 

vele, hogy betelt a pohár. Józsi bácsinak menni kell! 

Igaz, hogy voltak az öregnek régebbi bűnei is, de utólag 

mindig kiderült, hogy végül is nem is volt olyan súlyos 

a dolog. De most vége. Hiába próbált meg tegnap 

mindent. Végül kiderült, hogy rövid időn belül őket is 

átszervezik és akkor úgy sem lenne már szükség az 

öregre. 

Mikor a Felszabadulás téren kiszállt a belső szorítás 

csak fokozódott és a Kecskeméti utca helyett 

önkéntelenül a híd felé vette az irányt. Már derengett, 

de a köd piszkos szürkesége így még jobban 

érvényesült. A hídról zúgva-dübörögve száguldottak le 

az autók. 

Pedig milyen rendes volt az öreg. Mikor ide került, 

Józsi bácsi már tizenöt éve mindenese volt az 

osztálynak és a főnökök is rendszeresen igénybe vették, 

mert becsületes, megbízható és ha kellett hallgatni tudó 

ember volt. Sokszor küldte ki a városba kisebb nagyobb 

beszerzések elintézésére, postázásra, tanácsba, vagy 

csak a munkahelyekre, ha egy sürgős levelet kellett 

továbbítani. És most itt van! Hogy mondja meg neki? 

Munkásszálláson lakik, mert amikor a felesége meghalt 

valami apróságon összekaptak a sógorral és ő 

felköltözött Pestre. Jobb is volt így, mert közelebb volt 

a munkahelyhez, nem kellett ingázni. Igaz, hogy a régi 

barátok hiányoztak, mert újak valahogy nem alakultak. 

A munkahelye volt a barát, a család, a feleség és a 

gyerek is, mert sajátjuk nem lehetett. Most majd hová 

megy lakni? 
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Ahogy kapaszkodott felfelé a Gellérthegy oldalán a köd 

egyre ritkult és mikor elérte az első kis erkélyt alatta 

feküdt a város beborítva a szürke paplannal, amely 

minden zaját, szennyét, gondját eltakarta. Fenn a 

Siriusz még világított, de keleten, valahol Ferihegy 

mögött felhasadt az ég egy lángvörös csík jelezte a 

nappal kezdetét. 

Döbbenten állt. Egy percre még Józsi bácsit is 

elfelejtette, annyira lenyűgöző volt a látvány. Egy 

vadkacsa pár húzott el felette, majd megkerülve a 

szobrot elszállt a budaörsi tocsogók felé. A nyomás 

engedett a gyomrában, de csak egy percre. Ilyenkor 

szoktak megszólalni a reggeli misére hívó harangok, - 

gondolta - de most persze harangok sincsenek. 

Nagypéntek van. A Gellért téren már teljes erőből ismét 

dolgozott az agya, hogy megoldást találjon a 

megoldhatatlanra. 

A portán Klári néni üdvözölte sugárzó arccal. 

- Képzelje a fiam írt. Holnap érkeznek az egész 

családdal és nálunk töltik a Húsvétot. 

Na látja, csak megoldódnak a dolgok. Minden jóra 

fordul valahogy. 

Az irodába belépve Józsi bácsiba ütközött. 

- Jó reggelt főnök, ha majd lesz egy perce, 

szeretnék beszélni magával. 

- Jól van Józsi bácsi jöjjön, csak leveszem a kabátomat. 

A szíve a tortában vert. Igyekezett nyugodtnak látszani. 

De az öreg mosolygott és mindjárt a tárgyra tért. 

- Tudja főnök, már régóta érzem, hogy nem mennek úgy 

a dolgok nekem, mint azelőtt. Lehet, hogy öregszem is 

meg ez a világ is más. Szóval valami nem stimmelt. Már 

a múlt héten felhívott a nővérem, tudja akivel 

összevesztünk és azóta meghalt a Feri, az ura és nem 

győzi egyedül a szőlővel, kerttel és az állatokkal. 

Szóval, ha én nem haragszom, akkor ő sem. Menjek 

vissza hozzá lakni. Nem lesz gondom a megélhetéssel 

és egyikünk sem lesz egyedül. Eddig nem mertem 

szólni, de most már válaszolnom kellene. 

- Na és a nyugdíja Józsi bácsi? - kérdezte kicsit 

felszabadultabban. 

- Már csak három évem van, addig biztosan elleszünk 

valahogy a Julival, utána meg majd visszafizetem, ha 

tartozásba verem magamat. 

- Hát tudja Józsi bácsi hiányozni fog, de ha menni akar 

én nem tartóztathatom - mondta nagylelkűen és a 

hatalmas kő recsegve-ropogva zuhant le a szívéről. De 

aztán fél év múlva nehogy visszasírja a régi jó 

kollégákat - mondta most már nevetve és szeretettel 

átölelte az öreg vállát. 

Mikor egyedül maradt a szobában odalépett az 

ablakhoz. a köd már oszlóban volt. a háztetőn 

vidáman turbékoltak a galambok és az Egyetemi 

templom tornyán, egyik kereszten szikrázóan 

megvillant egy napsugár. 

 
Kőbánya, 1989. április 

MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS 

BOKORBÓL VADONBA? 

 
Jegyzetek a Bokor mozgalom gyakorlatáról és teológiájáról 

 

1. Jóbel év kérdőjelekkel 

A „Bokor” magyar katolikus mozgalom 1995. június 3–

4-én ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. A 

kerek szám a Bokor tagjait és ismerőit részben 

megörvendeztette, részben kérdést jelentett számukra. 

Minden egyházi életjelenség Isten dicsőségét hirdeti, az 

Ő adománya. Ugyanakkor feladat is: (újra) rátalálni az 

adakozó szándékára. Az alapítás óta eltelt legalább két 

politikai fordulat, s a lassan hazánkba is beszűrődő 

zsinati fordulat óta a magyar egyházban nem nyílt 

kiegyensúlyozott alkalom arra, hogy a nyáj és pásztorai 

kritikus árnyaltsággal és árnyalt kritikával értékeljék ezt 

az ötven esztendős üdvtörténetet. Ezzel az írással ezt az 

értékelést szeretném előmozdítani. (1)  

 

2. Elitképzés 

A Bokor mozgalmat Bulányi György, 1919-ben 

született piarista tanár alapította 1945-ben 

Debrecenben. Az alapításra egy római titkos követtől 

kapott indíttatást, aki azzal a küldetéssel járta térségeink 

országait, hogy az ottani keresztényeket felkészítse az 

egyházi illegalitás korszakára. A csiszolt intellektusú és 

lendületes egyéniségű Bulányi páter a küldött által 

ráhagyott csoportokkal találkozva arra döbbent rá, 

amire számos külföldi kortársa is: a háború utáni 

katolicizmusnak gyökeres megújulásra van szüksége.  

 

2.1 . . . a fennálló egyháznak 

A kiscsoportok Debrecen legigényesebb fiatal 

katolikusaiból alakultak. Céljuk a rendkívül intenzív 

lelki és szellemi élet volt, s ennek az 

elitkatolicizmusnak kisközösségi kapcsolatok általi 

terjesztése, akkori szóval élve: az apostolkodás. A 

korabeli AC- vezetés támogatta ezt a kezdeményezést, 

hiszen beleillett pasztorációs elképzeléseibe. Bulányi 

atya néhány rendtársával együtt egy-két év alatt végig-

lelkigyakorlatoztatta az ország nagyvárosait. 

Egyéniségére fogékony fiatal értelmiségiek tucatjai 

hallgatták, s természetesen (?) sokak irigyelték is. E 

korszak lelkiségét fejezi ki az alábbi imádságrészlet: 

„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 

lelkemben megszülessék az Ország, amelyben szent az 

Istennek a neve, s amelyben az ő akarata történik, 

miként a mennyben.” (2) 


