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asztalához ültetett, kezembe adta a Szentírást, a tollat és 
segített a „szeretni” szó szentírási elemzésében. Ekkor, 
ezáltal lett világos, hogy mit jelent a „szeretni” szó 
Jézus ajkán. E pillanatban azt köszönöm a Bokorban, 
hogy '96 januárjában Merza Jóska elkészíti ezt az 
interjút, tehát mindketten hűségesek voltunk, vagyunk 
valamihez. Köszönöm azt, hogy négy srác rohangál a 
fejünk felett és azt mondhatom róluk, hogy megvannak. 
Évivel megtanulhattuk, mit jelent házastársként 
együttélni. Marci bácsiék, Márcziék, Királyék 
segítettek ebben. A 25 éves érettségi találkozón nem 
tudtam azzal hencegni, hogy a harmadik feleségem ül 
mellettem, hanem az első és egyetlen. Válaszom az: 
érdemes belepusztulni ilyen életbe. Nagyon szeretnék 
átölelni sok-sok bokorbeli személyt, hogy 
megköszönjem segítségüket. Gyurka bácsival 
kezdeném, aki a 18 éves, kamasz Bisztrai Gyurit nem a 
nemi életről faggatta, miként az előző gyóntatók tették, 
hanem azt kérdezte: mennyi pénzt adtam az éhezőknek. 
Ezzel a pályamódosító kérdéssel indultam el a 
nagykorúvá válás útján. Állandóan érzem a Bokorban a 
szabadságot, a szabad levegőt. A civil kurázsi fontos 
éltető elemem. Át kell mentenünk a Bokrot a 
rendszerváltás zavaros évein, és meg kell találni a 
következő életszakasz profilját. Ehhez állandóan 
bizalmat kell szavazni a másiknak. Nem lehet leírni 
senkit. 

Ezekkel a szavakkal egy kicsit már megmutattad, 
hogy a Bokor élete nem problémamentes. A manapság 
divatos lehangolódást elkerülve, említenél-e néhány 
kiküszöbölendő jelenséget úgy, hogy inkább a 
kibontakozásra tennéd a hangsúlyt? 

Az egyéni életemben sohasem a kiküszöbölendő 
jelenségeket tartottam fontosnak. Más gondolattal, s az 
ebből fakadó más tettekkel a kiküszöbölendő 
jelenségek közvetve eltűntek. Nem azt kérem mástól, 
hogy azt mondja meg nekem, mit ne tegyek, hanem 
inspiráló gondolatokra, tettekre vagyok vevő. Pozitív 
gondolatokkal akarok foglalkozni, nem pedig a jelen 
negatívumainak elemzésével. Ha a jelent nézném, 
akkor nyugodtan mondhatnám, hogy a francba az 
egésszel! De valószínű, hogy ha jobban nézném a 
jelent, mégsem mondanám ezt. Alkatomnál fogva nem 
én lennék. Alkalmatlan vagyok a kilátástalanságra. 
Hála Istennek! 
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BULÁNYI GYÖRGY 

KÉTFÉLE VACSORA… 
 

Kultikus vacsora 
Kultusz nincsen áldozat nélkül, abban csúcsosodik ki. 
Aki áldozik, ad valakinek. A kultikus áldozatban - 
Istennek adunk. Áldani annyi, mint "adni" (5h num). A 
kultikus áldozatban odaadjuk a föld termését (növényt 

vagy állatot) Istennek; majd valamit visszakapunk 
belőle, megesszük azt áldozati ételként, és részesedünk 
abból, ami az Istené lett; részesedünk magában az 
Istenben. Az Újszövetség kultuszát a Messiás teremtette 
meg. A Golgotán teremtette meg, ahol a maga 
teljességében adja oda azt, amije van: teljes Önmagát. 
Önmagának teljes odaadása teremti meg az Újszövetség 
kultuszát. Ennek ismételhetővé, azaz kultikussá 
tevéséről gondoskodik az utolsó vacsorán. A megtört 
kenyérben a Golgotán értünk megtört-odaadott Testét 
nyújtja evésre, (Mt 26,26; Mk 14,22; Lk 22,19; 
1Kor11,23-4) és a borral telt kehelyben az értünk 
kiontott szövetségkötő Vérét nyújtja ivásra. (Mt 26,28; 
Mk 14,24; Lk 22,20; 1Kor 11,25) Ő Maga az, aki elsőül 
ismételi ezt az odaadást - az emmauszi 
"kenyértöréskor". (Lk 24,30.35) 
Aki utat rajzol tanítványai elébe, annak sokszor kell 
kimondani ezt a szót: "tegyétek". Aki önmaga életét-
útját rajzolja meg övéinek, annak azt is sokszor kell 
mondani, hogy "ahogy én tettem, úgy tegyetek ti is". (Jn 
13,15-7) Amit azért teszek, mert az egyetlen Tanító 
mondotta, ill. azért, mert az egyetlen Példakép is tette 
azt, - akarva, nem akarva, de mindenképpen - a Tanító, 
a Példakép emlékezetére teszem. Miért emelődik ki a 
Messiás részéről ez a Testet és Vért nyújtás, ill. 
elfogadás a többi megteendőink közül az 
"emlékeztetés" rangjára? 
Az Utat járók csak a Messiásra emlékezve képesek 
útjukat járni. Az életet konkrét szituációkban megélő és 
konkrét döntésekben bonyolító embernek e 
szituációkban és döntésekben emlékeznie kell Reá, ha 
az Út értelmében akar élni és dönteni. A vacsorán 
gondoskodott egy minden más emlékeztető fölé 
emelkedő emlékeztetőről. A kenyér és bor látható 
alakjában gondoskodott Golgotán megtört Testéről, 
Golgotán kiontott Véréről, mint emlékeztetőről. 
Gondoskodott önként halálra adott Testének, önként 
odahelyezett élete kiontott Vérének asztalunkra 
kerüléséről. Asztalra kerül az áldozati állatot, a bárányt 
behelyettesítő Messiás; megehetjük húsát, megihatjuk 
vérét. Az emberi testben közöttünk élt Messiás, amikor 
visszamegy Atyjához, a kenyér és bor látható alakjában 
asztalra téve Magát hagyja itt önmagát a korábban 
testben láthattuk Önmaga helyett. A kenyér és a bor 
alakjában itt maradó Messiás - Maga lesz a Messiás 
emlékeztetője. Ezért kapta meg ez a "tegyétek" - az 
"emlékeztető" rangját. 
Aki a Testet eszi, a Messiást eszi-asszimilálja magába. 
Megfordított asszimilációval: az evő lesz hasonló 
Ahhoz, akit megeszik; az emberiség egyetemes 
kultuszhitébe ágyazódva (Babits M.: Eucharisztia). A 
"test" (szóma) ugyanis nemcsak testet jelent, hanem 
egész valóját annak, aki testtel rendelkezik (40b num). 
A "vér" (haima) pedig jelentheti a "szarx" szóval együtt 
azt, ami az emberben nem a Pneumából való. Péternek 
nem a hús és a vér nyilatkoztatta ki, hogy a Názáreti a 
Messiás. (Mt 16,17; Jn 1,13) De jelölheti a vér a 
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"szóma" mintájára az életet, azt az embert magát, 
akinek a véréről van szó; ahogyan a "kiontott igaz vér" 
a prófétát jelenti. (Mt 23,30.35; Lk 11,50-1) A Messiás 
italként megiható vére is jelöli a Messiást Magát; mert 
aki megissza a Messiás Vérét, abban nem csupán a Vére 
lesz a Messiásnak: "Aki issza az én Véremet, Bennem 
marad és ÉN BENNE". (Jn 6,56) A Messiás mondhatta 
volna a lakomán a kenyérről: Vegyétek és egyétek, mert 
ez a kenyér én vagyok. Mondhatta volna a borról: 
Vegyétek és igyátok, mert ez a bor én vagyok. 
Ez az "emlékeztető" - csodajel (szémeion) is! Valami 
látható-tapasztalható jelöli a nem láthatót, a nem 
tapasztalhatót. A kenyér és bor magát a Messiást. A 
megemésztett étel-ital - Istenbe asszimilálódásunkat. 
Amikor ezt "tesszük", akkor emlékezünk a Messiás 
élet-odahelyezésére (25-7 num). Amikor ezt "tesszük", 
akkor emlékezünk arra is, amire meghívott minket: a 
lét-, magatartás- és sorsazonosságra. Amikor ezt 
"tesszük", emlékezünk ember és Isten egymásban- és 
eggyélevésére. 
 
Asztaltársasági vacsora 
Az Újszövetség kultikus áldozata azonban nem vértől 
csöpögő áldozati oltárhoz, hanem egy baráti társaság 
baráti asztalához kötött jel. Egy asztaltársaság jele. 
Első ízben azé a 13 férfié, akik három esztendőn 
keresztül jóban és rosszban együtt voltak a Názáreti 
vezetése mellett. Olyanoké, akik egy közös ügyre 
reátették életüket. Ebben az áldozatban, áldozati ételben 
és italban nem lehetett részesedniök annak ellenében, 
hogy pénzért áldozati állatot vásároltak a pogányok 
udvarában. Egy falat kenyérért és egy korty borért nem 
lehet pénzáldozatot hozni. Ezért a falat kenyérért és 
korty borért egy baráti asztaltársasághoz kellett 
tartozniuk, amely társaság elkötelezettje volt a Messiás 
ügyének, a földön megépítendő Szeretet Országának, és 
egy útnak, az Útnak is. A falat kenyeret és a kortynyi 
bort azok kapták, akik - bár hús és vér nem kötötte őket 
össze - együtt költötték el népük nagy ünnepén a 
bárányvacsorát. Nem erre a falat kenyérre és korty borra 
jöttek össze, hanem egy feladat elkötelezettjei voltak, és 
ezt a feladatot közösen szolgálva, mint jó barátok akkor 
is, és máskor is együtt vacsoráztak. Létük, magatartásuk 
és sorsuk egybefonódottságának lett velejárója ez a falat 
kenyérből, kortynyi borból is álló, s ezért kultikussá is 
alakult vacsora. 
Másnak ez a falat kenyér és kortynyi bor ugyanúgy nem 
használ semmit, mint a "víz" a nemhívőnek. Miért? 
Mert a kenyér és bor ugyanúgy jel lévén, miként a víz, 
csak a hívőben, az elkötelezettben lehet azzá, amit jelöl. 
Csak a hívő, az elkötelezett lehet - vízen, kenyéren és 
boron innen és túl - Istenné, az egymásban levés és 
eggyé levés tételeinek értelmében. Signum efficax 
caritatis in credentibus! A Szeretetnek a jele a kenyér és 
a bor. De csak a hívőkben lesz ez a jel hatékonnyá. Nem 

üres jel, hiszen a Messiás Maga van benne az egyikben 
és a másikban is. De nem is csodaszer. A nem-hívőben, 
a nem-hűségesben nem hoz létre semmiféle hatást sem. 
Ha valamire érvényes, hogy a szent és a drágagyöngy 
(Mt 7,6) nem dobható a kutyák és disznók elébe, hát a 
Messiást s Rajta keresztül a Szentháromságot 
tartalmazó emlékeztetőkre-jelekre nem kevésbé 
érvényes, mint az igére. Csak azoké lehet, akik 
"megfordulnak" a Messiás felé, akiknek élete ismeri a 
metanoiát. Csak a Messiás eszményeivel, Útjával 
szóbaálló metanoiázó bűnösöké lehet. E kultikus 
vacsorának az a rendeltetése, hogy táplálja az 
ilyenekből álló asztaltársaságok életét. Nem a 
tökéleteseké, de csak a tökéletessé lenni akaróké. 
Élesen kell feltennünk a kérdést: Messiási életre 
elindítani képes csodaszereknek tekintette-e Jézus 
ezeket a jeleket? Avagy az Ország ügyét, céljait, 
törvényeit már megismert és mindezeket elvállaló 
emberek lepecsételő jelének? Jelnek, amely 
megpecsételi az ügy mellett magukat véglegesen 
elkötelezni akarókat? Jelnek, amely segítséget nyújt az 
Úton már járóknak? A messiási tanítás válasza 
egyértelmű. Jeleit a "hívők" számára rendelte. Ha 
tudjuk, mit értett a Messiás "hiten" - a kérdés eldőlt. 
Teljes képtelenség, teljes szembekerülés szándékaival 
így gondolkodni: Az oltárnál megkapom Őt, létrejön 
evés és ivás által a létbeli azonosság Közte és köztem; 
de a szeretetparancsot, amely megteremti azt a 
valóságos emberi közösséget, amelynek a Messiás 
asztalközösségévé kell emelkednie, nem vállalom. 
Elég, ha önnönmagamra korlátozva magamat 
tisztességes vagyok és templomba járok, de az 

egyetemes 
testvériséget, 

a szeretet 
mindentadás-
üldözöttség-

kicsiség 
tartalmát s az 

ezeket 
vállalók 

közösségét - 
nem vállalom. 
Az Őt 
tartalmazó jel 
is elég nekem 

a 

megmentődésre! - ez a szemlélet alapvetően ellenkezik 
a jel létrehívójának a szándékaival. Mert nincs 
megmentődés a tartalom és a jel együtt vállalása nélkül 
- a Messiás tanítása szerint. 

(KIO. 3. 80 num, részlet) 
 
 


