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Harang csendül, 

Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének 

Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 

Magába száll minden lélek. 

(Ady Endre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
BULÁNYI GYÖRGY 

ÖRÜLT-E, SÍRT-E MÁRIA? 
 
    Írva csak annyi van, hogy "bepólyálta és jászolba 
fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely". 
Lehet találgatni: sírt-e, hogy csak jászolba tudja 
fektetni? Örült-e, hogy volt kit jászolba fektetnie? 
     Van a magyar irodalomnak egy nagyon nagy verse. 
Jó félszázada már, hogy rácsodálkoztam. Kosztolányi 
Dezső írta éppen 60 éve. A címe: Számadás. Illik az év 
végéhez, s ahhoz is, ami most a szívemben van: örüljek-
e, sírjak-e? Vagy még inkább: örüljünk-e, sírjunk-e? 
    Amióta kitaláltam, hogy Isten per definitionem magát 
nekünk megmutatni akaró lény, az ember pedig ismét 
per definitionem Isten jelzéseit felfogni, sőt mi több, 
indításait követni képes lény, más szóval Istenre forgó, 
miként a virág a maga részéről napra forgó, azóta 
megsokasodtak számomra a szentírások, meg a 
szentírók. Most is ilyenként elemzem e verset meg 
szerzőjét. A Számadás hét szonettből álló koszorú. 
Mind a hetükről mondok előbb egy-egy tételt, azután 
olvasom fel a szonettkoszorút. 
 

 1. A költő az elégedetlenség szent olaján lobogók igaz 
köréről beszél, akiket "végképp boldogtalanoknak" 
állít. 
 2. Ezek puszta léte is lelki vád az elégedettek számára. 
 3. E szent kör nélkül nem volna, aki megértse az 
utcalányt meg a tébolyultakat. Így jellemzi a kör tagjait: 
ki senkié sem, az mindenkié. 
 4. Mi lenne a világ minélkülünk? 
 5. S ha semmire sem jutnánk is, akkor is értelmetlen e 
szent körből elmenekülni, mert számunkra már nincs is 
hová. 
 6. Abszolút nyertesek a körhöz tartozók: "Kik 
eldobáltunk minden harci vértet, nem veszhetünk el, 
minket kard se sérthet, nincs semmi sem, amit 
elveszthetünk". 
 7. Megdicsőül a boldogtalan: "gyáva az, ki boldog..., de 
a boldogtalan tanyája sátor, zászlója felleg, csak ő a 
bátor és a jó..." 
 
Most pedig hallgassuk meg, de eszünkkel is, szivünkkel 
is, a verset! 
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1 
 

Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva, 
nem szégyen ez, vallj - úgyis vége van - 

boldog akartál lenni és hiába, 
hát légy, mi vagy: végképp boldogtalan. 

 
Inkább egészen és kínzó-csigába, 
mint félig így, alkudva oktalan, 

ne félj, szamár, ki szenved, nincs magába, 
vagytok ti itt a földgolyón sokan. 

 
Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve, 
templomba, kórházakba, börtönökbe 

lassan vonul a roppant karaván, 
 

siess te is oda, igaz körödbe 
s - égő kanóc - lobogja velük örökre 

elégedetlenség szent olaján. 
 

2 
 

Nem vagy magad - jobb néked erre, hidd el, 
sok furcsa ember néz bámulva rád, 
nem üdvözöl téged, nem istenít fel, 

nem göngyöli a lelkét sem alád, 
 

csak rád tekint fásulva, tompa hittel, 
rokon közönnyel, s néha kezet ád, 

de ha ezekkel a testvéreiddel 
élsz majd, elámulsz. Nagy ez a család. 

 
Családtalanok óriás családja, 

mely a többség törvényét túlkiáltja, 
komor kisebbség, szívós és kemény, 

 
elégedettek hangos lelki vádja, 

íratlan, látatlan bírói tábla, 
örök, hatalmas ellenvélemény. 

 
3 
 

Kellesz te még, vijjogni, mint a vércse, 
nem kérdeni, szabad-e, nem szabad, 
sosem kímélni a könnyet se, vért se, 

a semmibe rikoltani szavad, 
 

nem hallanak tán, ám ne menj azért se, 
számodra itt még munka is akad, 
mindig kell valaki, aki megértse 

az utcalányt s a tébolyultakat. 
 

Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét, 
szemedben éles fény legyen a részvét, 

úgy közeledj a szenvedők felé, 
 

s ne a törtet tekintsd és csonka részét, 

de az egész nem-osztható egészét: 
ki senkié sem, az mindenkié. 

 
4 
 

Ki adna máskép inni a betegnek, 
ha nem mi, kik álmatlanul ülünk, 
támadna hívő, vértanú, eretnek, 

ki egy rögeszmén részegülve csüng, 
 

látnák-e a vénlányt, kit félrevetnek, 
ki sírna, ha nem hallaná fülünk, 

s élnének-e ők is, kiket szeretnek, 
mi lenne a világ minélkülünk? 

 
Mi lenne máskép a világ s ki lenne 

az állatok irgalmas társa benne, 
ki lenne hűség és mi lenne ír, 

 
s ki lenne az, ki száguld éjjelente 
a lámpa fényénél a végtelenbe, 

csodák között s Nirvána-ködben ír? 
 

5 
 

Borús e táj. Borzaszt a forradalmár, 
kinek a falba koppan szelleme, 

s fia holttestén az anya, ki barbár 
jaját okádja - iszonyú zene -, 

 
aztán mit írsz, ha sorsuk írva van már, 

hol tiltakozhatsz és hogy ellene? 
de hát hova mehetnél? mit akarnál? 

mi érdekelne még, mi kellene? 
 

Sok pénz talán? kenyér zsíros karéja? 
egy mozi-csillag rossz szalag-paréja? 

vagy gépkocsi? kaland? mily nyomorék, 
 

pezsgős ricsaj? cicázó éji réja? 
az ócska élet mily rongy kabaréja, 
melytől a fő zúg és a gyomor ég? 

 
6 
 

No lásd, maradj, árvák között az árva, 
maradj közöttük, állj meg végre itt, 

nem kérve semmit és semmit se várva: 
ezek a te igaz testvéreid, 

 
idézd fel őket dolgozószobádba, 

adj villamosabb életet nekik, 
s ha majd megéled a sok néma lárva, 

a te szavadd ők még megérthetik. 
 

Megértenek téged s őket megérted, 
kiket sirattál, sírni fognak érted, 

hisz végzetük egy nékik és nekünk, 
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kik eldobáltunk minden harci vértet, 

nem veszhetünk el, minket kard se sérthet, 
nincs semmi sem, amit elveszthetünk. 

 
7 
 

Igen, kiáltsd ezt: gyáva az, ki boldog, 
kis gyáva sunnyogó, mindent bezár, 

bezárja életét is, mint a boltot, 
mert benne van a csillogó bazár, 

 
és félti kincsét, a sok cifra foltot, 

a lelke szűk, kucorgó és sivár, 
rablót neszel, mihelyt gyerek sikoltott, 

örökre reszket és örökre vár. 
 

Hazája ház, barátja az erős, 
hitvány rokonja az, ki ismerős, 

határa kertfal, tyúkól, pincegátor, 
 

de a boldogtalan tanyája sátor, 
zászlója felleg, ő, csak ő a bátor 
s a jó, csak a boldogtalan a hős. 

 
    Ismétlés a tudás anyja. Olvassuk el még egyszer a hét 
szonettről a hét tételt! 
    Összevissza beszél ez a Kosztolányi: boldogtalannak 
mondja a hőst, a jót, a bátort, a jézusi embert. A jézusit, 
kinek tanyája sátor, zászlója felleg, melynek aláférhet 
minden, minden ember. Jézus nem beszélt összevissza, 
mert ő boldognak mondta az őt követő embert. 
    Igazán? Jézus is összevissza beszél, amikor a sírókat 
mondja boldogoknak, s nem a nevetőket. 
    Sírt-e Mária? Örült-e Mária? Nem úgy verik a 
cigányt. Legalábbis az Isten Országában nem. Jajgatunk 
és kacagunk - ezt a világ egyik legtisztább fiatalembere 
mondta. Úgy hívták, hogy Petőfi Sándor. Mária 
sírhatott, mert csak jászolba tudta fektetni gyermekét. S 
Mária örülhetett két okon is. Az egyik ok, hogy 
gyermeke van. S a másik, hogy olyan gyermeke van, 
akinek éppen ott a helye: a jászolban, és nem a paloták 
táján. 
    Sírjunk-e, örüljünk-e 1995 karácsonyán, majd 
Szilveszterén? Ezer okunk van sírni. El sem tudom 
sorolni, hogy mennyi. Zrínyi beszélt A török Áfiumban 
nemzetünk felsorolt és fel nem sorolt ezer más vétkéről. 
Kodály meg is énekelte. Nem tudom elég lenne-e 
nekünk az ezer, ha össze akarnók írni vétkeinket, 
melyekkel vétkeztünk Isten és egymás ellen, Bokron 
kívül és Bokron belül. Belül is, és jaj, jaj, nem is 
keveset. 
     De hát akkor minek örüljünk? Csak annak 
örülhetünk, hogy tudunk még verset olvasni...; ilyen 
Kosztolányi-féle verset. Hogy van még rá fülünk. Hogy 
értjük még: De hát hova mehetnél? mit akarnál? mi 
érdekelne még, mi kellene? Csak annak örüljünk, hogy 

még vagyunk, hogy még itt vagyunk. Hol? Az 
elégedetlenség szent olaján lobogók körében. 
    Keserű volt a szívem egyik testvérünk miatt. 
Kiszaladt a száján egy nagyon fájó szó. A Bokorról 
mondta, meg a maga életéről s a kettő kapcsolatáról. Le 
se írom ide, mert gyorsan vissza is szívta. Na meg még 
el is jött utána hozzám, s azt találta mondani, hogy ma 
már ebben a Bokorban egyedül neki fáj, hogy a Bokor 
nem az, aminek lennie kellene..., hogy itt mindenki 
feladta már a valaha megismert eszményeket, csak ő 
nem. Ő az egyetlen, "ki egy rögeszmén részegülve 
csüng" - mondom most Kosztolányira fordítva, amiket 
mondott, mondani akart. Hát ezek a bokoreszmények 
adják azt a jászolt, amely miatt sírhatok is, de inkább 
örülök. Még ha a kevesek és kevéshűségének okán is. 
    Sírhatunk eleget. Termeljük bőven a sírnivalót. 
Naponta. Családban és azon kívül. Közösségben és 
azon kívül. Szeretetlenkedünk egymással szemben is, 
minden mennyiségben, de... Mi vigasztaló 
következhetik még ezután? Csak három szó: m é g  i t 
t  v a g y u n k! S ez számomra annyit jelent, hogy az 
eszményt fel nem adtuk. A tudat-átalakítás nem történt 
hiába. Egyelőre még hat. Azokban, akik megmaradtak. 
Talán még az elmentekben is. Üzenem is nekik: Bízom 
bennetek is! Bízom, mert nem felejthetitek el, amit itt 
tanultatok. 
    Új esztendőnek nézünk elébe. Tudok-e még újítani? 
A Bokron nem tudunk segíteni. Én se, te sem. Magamon 
formálhatok valamit. Magadon formálhatsz valamit. Ha 
magunkat formáljuk, formálódik nyomában a Bokor is. 
De a Bokor nem tudja elkezdeni. Nem, mert nem 
szubsztancia. Reláció csak, szegény: vonatkozási 
egység. Szubsztancia csak te és én vagyunk. 
    Könnyítek: "Irul-pirul Mária...", mert meg kell neki 
szoptatnia Jézuskáját. Ezer dolga van vele s körüle. 
Alighanem Nektek is, Mindannyiotoknak ezer dolgotok 
van, és sohasem magatok körül köröztök, hanem azok 
körül, akiket nektek kell megszoptatnotok. S jól van ez 
így, ha így van. Nekem is ezer dolgom van. El kell 
készülnie az öt tankönyvnek gondolkodás- és 
viselkedéstanból. A Pál szintézist is be kell még 
fejeznem. A harmadik nemzedékkel is szeretnék még 
egy kicsit görögözni. Úgy mellékesen Bokorligetet is fel 
kell még építeni, s idegennyelvű folyóiratunkat - Bokor 
Base Movement(?) - is sínre kellene még tenni, Isten 
ezoterikus népének is át kell adnunk még a Jézustól 
tanult Bokor-tartalmakat... Soroljam-e még? Csak 
egyetlenegyet befejezésül: Valamit kellene tennünk 
annak érdekében is - magamon kezdve a sort - hogy mi, 
itt a Bokorban újra megtanuljuk egymást szeretni. 
Legalább egy kicsit? Nem! Nem alkudhatunk! Újra kell 
tanulnunk egymást nagyon szeretni. Nagyon! Amen. 
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