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KOINÓNIA 

 
 

  HÚSVÉT ELŐTT...  
nehéz, szomorú léptek.  

Húsvét előtt... zokogó, bús miértek. 
Húsvét előtt... ajtók, kemények, 

zártak. 
Húsvét előtt... arcok, fakóra váltak. 

Húsvét előtt... szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt... kihamvadott remények. 

Húsvét előtt... egy nagy ,,Minden 
hiába!'' 

Bús eltemetkezés az éjszakába. 
De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 

HÚSVÉT UTÁN... el a gyásszal, 
könnyekkel! 

Húsvét után... futni a hírrel frissen! 
Húsvét után... már nem kérdezni mit 

sem! 
Húsvét után... új cél és új sietség! 

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után... erő, diadal, élet! 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

(Túrmezei Erzsébet) 
 
 
BULÁNYI GYÖRGY  

CSAK ÜGYES A SÁTÁN, VAGY 
SIKERES IS? 

(NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP) 
 
Mai szövegünk időrendje:  
1. Jézus a megkeresztelkedés után kimegy 40 napra a 
pusztába, és ott értekezik az ördöggel.  
2. Jézus valakiknek beszámol erről az értekezésről, mert 
különben nem tudnánk róla.  
3. A Forrásnak nevezett logion-gyűjtemény őrizte meg 
Jézus beszámolóját: s ezzel szöveg is lett az érteke-
zésből.  
4. Ki tudja, hány közvetítő adta az értekezést tovább, 
hiszen egyszer sem olvassuk, hogy a tanítványok 

lejegyezték volna Jézus szavait. Ezek a szavak csak 
szájhagyomány után jutottak el a Forrás szerzőjé(i)hez.  
5. Ez tehá a közvetlen forrása Máté mára rendelt, fel is 
olvasott szövegének.  
6. Jézusban alakulhatott a beszámoló anyaga – az 
értekezés, ami a pusztában történt – a beszámoló 
elmondásának a napjáig.  
7. Akik hallották beszámolóját, azokban is alakult a 
beszámoló anyaga a Forrás lejegyzéséig eltelt 
évtizedek, nagyjából harminc-negyven év alatt.  
8. Máté újra formálta a Forrást, és nem egészen úgy 
számolt be, mint Lukács, akinek ugyanaz a Forrás volt 
a forrása.  
9. Az utánuk következő századokban a kódexeket 
másolók nem mindenben követték azt a kódexet, 
amelyet másoltak.  
10. Ma itt, Adyligeten egy öreg pap elmondja Nektek, 
hogy mit gondol ő erről a szövegről.  
11. Az elmúlt 65 év során már nagyon sokszor 
beszéltem erről a mai szövegről, és soha nem olvastam 
fel, amit az előző alkalommal mondtam.  
12. Tehát ugyanolyan egyszeri szöveget fogok 
mondani, amilyen egyszeri, és az azonnali 
lejegyzéshiány következtében egyszeri és 
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megismételhetetlen Jézus beszélgetése az ördöggel a 
pusztában. 
 
Mindezt bevezetőül mondtam el. Abból a célból is, 
hogy érzékeltessem, mennyi a lehetősége annak, hogy 
sikeresen számoljak be Nektek arról, hogy mi is történt 
a pusztában, mi is hangzott el az értekezők közt lefolyt 
beszélgetésben. Nem áltathatom magam azzal, hogy 
hiteleset tudok nyújtani. A hiteles beszámoló 
valószínűsége a nulla és a száz értéke közt mozog. 
Elfogadom, hogy hozzám a mai napon Máté szövege 
jutott el, s erről a szövegről mondom, amit tudok. Ha 
hiteles a beszámolóm, ha nem. 
Mindenekelőtt teszek egy megállapítást. Ha nem történt 
volna meg a beszélgetés az ördöggel, ha Máté meg 
Lukács csak elibe biggyesztettek volna evangé-
liumuknak egy kitalált összefoglalást arról, hogy miről 
is szól majd az a jóhír, melyet továbbadnak, 
mindenképpen kiválóan oldották meg szándékukat. Hát 
nem a gazdasági csodáról, nem a tapsot kiváltó 
bűvészmutatványról s nem a világ feletti uralom 
megszerzéséről fog szólni örömhírük, Jézus örömhíre. 
Nem arról, hogy hogyan lehetünk elismertek a Sátán 
segítségével. Nem, hanem arról, hogy mire és mennyire 
juthat az ember a világban, még ha éppen az Isten Fia 
is. Mire? Hát a Golgotára, a csúfos kivégzés helyére. 
Mert hát a jóhír, az evangélium az írásműveknek – az a 
fajtája, amely beszámol Jézus működéséről, s amely 
írásmű a kezdetek után a kivégzési fejezetekhez ér, 
megtoldva egy egészen rövid jelentéssel a 
feltámadásról. Működés, kivégzés, feltámadás – ennyi 
az evangélium irodalmi műfaja. 
Kit dicsérek meg ezzel a megállapítással. Csak 
feltételesen a Forrást meg a két evangélistát. De 
feltétlenül kit? Hát a Sátánt. Nagyon ügyesen oldotta 
meg a feladatát. Ha sikerrel is oldotta volna meg, akkor 
nem volna evangélium műfaj. Akkor Jézus nem került 
volna keresztre, s nem lett volna evangélium műfaj. 
Akkor mi lett volna? Jézus nem tanította volna azt, amit 
tanított. Nem is került volna keresztre. Csinált volna 
kövekből kenyeret, megtapsolták volna, és kitúrta volna 
trónjából Heródest, s maga ült volna bele. S tudnánk 
Róla, meg nem is, de semmiképpen nem lenne jóhírünk. 
De van, mert a Sátán csak ügyes volt, de nem sikeres. 
Nem, mert ügyetlenségének következtében csak itt van 
előttünk Máté szövege, s válaszolnunk lehet nekünk is 
a Sátán felajánlásaira.  
Mit válaszolunk? Azt, amit Jézus? A jóhír szövege a 
kezünkben. Meg még valamink van: a kétezer esztendő 
keresztény története. A kérdés csak az, hogy mi köze 
van e kettőnek, a jézusi válasznak s a mi válaszunknak 
egymáshoz. 
Dosztojevszkij, az orosz regényíró szembesül ezzel a 
kérdéssel. Az inkvizíció nagy alakja, Torquemada 
letartóztatja a 16. században újra megtestesülő Jézust, és 
megmagyarázza neki, hogy menjen vissza oda, ahonnan 
jött. Menjen vissza, mert a jóhír nem megvalósítható. 
Ami lehetséges, azt csinálja az egyház. Mi lehetséges? 

A hatalom megragadása, s az emberiség életének 
hatalmi irányítása. Pontosan az lehetséges, amit a Sátán 
felajánlott Jézusnak a pusztában, és amit Jézus 
visszautasított. 
Szembesülnünk kell tehát a kérdéssel, hogy a történelmi 
kereszténységnek van-e valami köze ahhoz, amit a 
jézusi jóhír tartalmaz? Lehetséges válaszok: 
1. Semmi köze sincs.  
2. Van azért valami, mert nem tagadjuk, hogy az lenne 
az igazi, amit Jézus képviselt, de hát az ember olyan 
gyarló, hogy enged a 48-ból. Végeredményben 
Torquemadának igaza van, mert a szövegeket ki nem 
törülvén az evangéliumokból kidolgoztuk azokat a 
kompromisszumokat, melyekre képesek voltunk. 
Tettük azt, amire képesek voltunk, s amit az egyház 
csinált: a trón és oltárszövetségét. A császárral-királlyal 
karöltve csaptunk bele a Sátán tenyerébe. 
3. Mire megyünk azzal, hogy bevalljuk, hogy csak azt 
tudtuk csinálni, amit Jézus előtt is tudott csinálni a 
történelemben az ember? Hát inkább nem valljuk be, s 
úgy teszünk, mintha lehetséges volna az, amit Jézus 
mondott, csak a mi gyarlóságunk az akadálya a 
megvalósulásnak. 
4. Egyszerűbb, ha csak fenntartjuk azt, amit lehet, s nem 
mondjuk Jézusnak, ha újra eljön, hogy menjen vissza 
oda, ahonnan jött. 
5. Persze, hogy ennek a hazudozásunknak az a 
következménye, hogy hitelét veszti az egyház azok 
előtt, akik remélnek a jézusi vagy nem-jézusi, de kétség-
telen eszmények megvalósulásában. Persze, hogy a 
további folyomány pedig az, hogy le kell eretnekezni a 
jézusi eszményekben hívőket. Szerencse, hogy már 
meggyilkolni nem tudjuk őket, mert nem rakhatunk már 
máglyát alájuk. 
6. S ezen a ponton mutatkozik meg Szent Pál ragyogó 
ötlete – mondhatom azt, hogy zseníje –, mely szerint 
Jézus már mindent rendbe tett azzal, hogy halálával 
kiengesztelte az Atyát, s most már jár nekünk az 
üdvösség a szerető Isten nekünk megbocsátó kegyelmi 
ténye ellenében. A baj csak az, hogy nem jött el újból 
Jézus. Azért baj, mert ha eljött volna, megint keresztre 
kellett volna feszítenünk bizonyítva vele, hogy Pál 
ötlete csak fikció. Csak fikció, mert kereszthalálával 
Jézus nem oldott meg semmit sem, és minden maradt a 
régiben. 
7. Ha így történnék, akkor Pállal és az egész történelmi 
hagyománnyal szemben tagadnánk Jézusi isteni 
tekintélyét. Állítanánk, hogy Jézus is csak jószándékú 
álmodozó ember, mint mi is akárhányan. Ezzel pedig 
eljutunk oda, ahova Vörösmarty is eljutott: hogy az 
ember sárkányfog vetemény és nincsen remény, nincsen 
remény. 
8 Ezzel pedig kiszolgáltatjuk az emberiséget azoknak, 
akik megpróbálják fegyverekkel rendbe tenni  az emberi 
rendetlenségeket, s még többet gyilkolnak, mint 
amennyit a keresztények gyilkoltak, s  nukleáris 
katasztrófával, újrakezdhetjük  az emberi civilizációt a 
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kőbaltánál, hogy pár ezer év  múlva egy újabb 
civilizációval újra odajussunk, ahol most vagyunk. 
9. Mindezt Szabó Lőrinc már előttem végig gondolta 
húsz éves korában és 80 esztendővel ezelőtt:  
 

Nézd új jakobinusok állnak a Volga vizénél.  
S már csattog az új urak ostora új rabokon.  

Új rabok, új börtön, új éhség.  
Újra hiába zökkent régi sínéről újabbra az emberiség.  

Új függönyök mögött pereg az ember tragédiája  
s üres egekbe vezérli a bűn a szeretet dalát. 

 
10. Ezek után már csak egy marad hátra…    Isten 
vagyok én, hogy hordjam az ő gondját? Nem vagyok.  
Majd tudja, hogy mit lehet csinálnia velünk, s majd 
tudjuk, hogy mit kell csinálunk nekünk. Vagy 
egyszerűbben: Úgy még sohasem volt, hogy 
valahogyan ne lett volna. 
Most pedig bepillantok a kandi jövőbe. A vasmisémen 
elmondtam, hogy mit csinálna Jézus az emberiség jelen 
helyzetében, ha most újra megtestesülne. Nem 
Izraelben, hanem itt, a Duna-Tisza tájon. Kaptam rá egy 
prédikációmat megértő, értékelő szöveget. Azt, hogy 
nemcsk birkát, lehet gulyát is tartani.  
Hát ez a levél az egyik példám arra, hogy mindig lesz 
valahogyan. Van még egy második is. Megvolt a 
második vasmisém is – rendtársaim számára. Majd 
beszámolok róla, de nem most. A harmadikról mondok 
valamit, amely Sashalmon volt a szokásos alkalommal, 
a hó utolsó vasárnapján. Az áldás előtt, a mise végén 
kérdés-felelet formájában Áts Bandi és Bisztrai Gyuri 
átismételték prédikációmnak legfőbbnek gondolt 
tartalmait. Utána átmentünk a templom mögötti 
Közösségi házba, s vetített képek formájában 
megismertük a sashalmi Bokor-közösségek életét, 
nyaralásait. Meg is köszöntöttek, kaptam is egy palack 
jó bort, melynek megivása céljából elmentünk 
Gyuriékhoz: Évi, Gyuri, Virág, Dani, Ida és Imre, Csaba 
meg én. Összesen nyolcan. Az utolsó metrót még el-
értük Gyuri kocsijával.  
Ezen az estén adtam elő a második példám. Ennek hőse 
egy nő. Még igen ifjú, a Bokor negyedik nemzedékének 
tagja. Még csak hét éves, és Vincze Bori a neve. Apja 
Péter, anyja meg Kati. Gyermeket várnak, az ötödiket. 
Péter húga, Eszter egy hétvégen elviszi magához a 
négyet, hogy a szülők szusszanhassanak egyet. A négy 
gyerek Eszteréknél arról vitázik, hogy az ötödik fiú 
legyen vagy lány. A jelen helyzet: két fiú és két lány. A 
fiúk fiút akarnak, a lányok lányt. Nem tudnak 
megegyezni. Végül is Bori oldja meg a problémát: 
Mindegy, hogy most mi születik, mert nekik összesen 
nyolc testvérre van szükségük: négy fiúra és négy 
lányra. S Bori azt is elárulja, hogy neki is nyolc gyereke 
lesz majd: négy lány és négy fú. Négy lányának már a 
nevét is tudja, fel is sorolja. A fiúkéból még csak egynek 
tudja nevét: az Benedek lesz, mert így hívják Bori 10 
éves  bátyját is. 

Hát ez a második példám. Majd szólok a balatonendrédi 
Pap Sándornak, hogy hova küldheti leánynézőbe 
érettségire készülő fiait. Szárra, mert ott lakik Péter és 
Kati, s ott van és lesz is, miből válogatni. 
A példák arról beszélnek, hogy mindig lesz valahogyan. 
Hogy miként, majd megmutatja a jövő. A vacsorán 
további ötleteket kívántak tőlem, Azt válaszoltam, hogy 
az emberiség múltjából világos, hogy nem 90 évesek 
igazítottak el bennünket a történelem folyamán. Amit én 
elmondhatok, az csak a nagy nyilvánvalóság: az életet 
tovább kell adni, s a Lélekre mindig figyelni kell. 
Sándor és Bori teszik, akarják tenni mind a kettőt. A 
sátán ügyeskedhetik és Jézusunk Lelkétől irányítottak 
pedig nem engedelmeskednek neki. Helyette verset 
mondanak. Írta Ady Ende, címe Ének a Visztulán: 
 

Isten vidám úr a Föld fölött Lengyelországot Isten 
óvja. 

Polónia a vidám rabok S törött sajkások víg hajója. 
A Visztulánál hajdan s ma is Tréfás, dalos halászok 

ülnek 
S Polóniának asszonyai új és új lengyelt egyre szülnek. 

Halat a Visztula s gyermeket Lengyel asszony ad 
örökké. 

Miért hát a Halál jelszava, A sírból szálló „soha 
többé"? 

Boldog hajó a vén gálya is, Ha hátán gyermekek is 
futnak. 

S nincs ott pokol és nincs ott Halál. Ahol dalolni s 
szülni tudnak. 

Isten vidám úr a Föld fölött, Minden fajzatnak 
üdvössége. 

Az Isten: Élet - halleluja - S az életnek nincs soha vége. 
. 
 

 
FARKAS ISTVÁN 

A NAGY JÁTSZMA 
 

           „...Nem 
dörgölődzik sült lapocka számhoz s szívemhez kisgyerek - 

ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent 
egeret.” 

(József Attila: Eszmélet) 
 
Nyáron az interneten kerestem Sóskút környékére 
kirándulási lehetőséget. Az egyhetes együttlétbe, ha 
lehet legtöbbször beiktatunk egy kis kirándulást. Akkor 
botlottam bele ebbe a világméretű játékba. A sóskúti 
Kálváriahegy oldalában eldugott valaki valamikor egy 
kis úgynevezett geo-ládát a geo-rejtekhelyen. A láda 
nem kincsesláda, bár tartalmazhat kisebb ajándékokat a 
megtaláló számára, ami elvihető, ha a megtaláló pótolja 
azt valamilyen hasonló kis ajándékkal a következő 
megtaláló számára. Tartalma jól meghatározott, a játék 
szabályainak megfelelő. A modern, GPS-en alapuló 
szabályok Amerikából indultak valamikor a 2000. 


