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 BULÁNYI GYÖRGY 

SZENT MAZOCHIZMUS, 
AVAGY TUDOM-E A SZENVEDÉSEKBE 

HELYEZNI ÖRÖMÖM, EZEKRE IRÁNYÍTANI 
VÁGYAIM? 

 
 Istennel egyesülni csak az öngyötrés útján 
lehetséges? Kérdezem. Mert feleletként általában Avilai 
Terézt idézik: Vagy szenvedni, vagy meghalni. S ez azt 
jelenti, hogy ha nem akarok szenvedni és egyelőre 
meghalni sem, akkor nincs módom egyesülni Istennel? 
Azt. Teréz így gondolta. December 14-én, Keresztes 
Jánosnak, a másik egyháztanító misztikusnak ünnepén 
pedig ez olvasható a Zsolozsmás könyvben:  
 Keresztes Szent Jánosnak a Szellemi páros ének 
című művéből: Akármennyi titkot és csodát fedeztek is 
már föl a szent egyháztanítók, és tudtak meg a szent 
életű lelkek ezen a földön, még sokkal több az, amit 
sohasem mondtak cl. Sőt soha fel sem fogtak. Éppen 
ezért még sok mélységet kell feltárni Krisztusban, mert 
ő olyan, mint a gazdag aranybánya. Akármilyen mélyre 
is ásson benne valaki, sohasem ér a végére… itt is, ott 
is új ereket, új kincseket fog találni. Ezért mondja Szent 
Pál magáról, Krisztusról: Benne rejlik a tudomány és 
bölcsesség minden kincse (Kol 2,3). Ezekbe a 
kincsekbe nem tud behatolni, nem képes hozzájuk 
eljutni a lélek, hacsak nem megy előbb keresztül a belső 
és a külső szenvedések sűrűjén. Sok és hosszas lelki 
gyakorlatnak kell ezt megelőznie: melyek csak 
alacsonyabb fokok a lelki életben, és csak előkészületül 
szolgálnak Krisztus titkainak mélyebb ismeretéhez… 
Ó, bárcsak megértené már végre-valahára minden 
ember, hogy nem lehet eljutni Isten gazdagságának és 
bölcsességének teljességére, hacsak a lélek előbb végig 
nem járja a szenvedések és szorongások sűrűjét is úgy, 
hogy az a lélek azután ebbe helyezze örömét, s erre 
irányítsa vágyait. Az a lélek, amelyik igazán óhajtja ezt 
az isteni tudást, az előbb a szenvedést vállalja a 
keresztek sűrűjében. Ezért buzdította Szent Pál az 
efezusiakat, hogy ne csüggedjenek a megpróbáltatások 
közepette (vö. 3, 13)… Mert a kereszt az a kapu, 

amelyen át bejuthat az ember ennek a tudásnak a 
gazdagságába. Ez a kapu azonban igen szűk. Csak 
kevesen óhajtanak ezen a kapun belépni, noha sokan 
szeretnék a kincsek ismeretét élvezni. Ehhez azonban 
csak a kapun keresztül lehet eljutni.  
 Eddig a Zsolozsmáskönyv – kivonatosan. 
Aláhúztam benne ezeket a szavakat: a belső és a külső 
szenvedések… a szenvedések és szorongások sűrűjét… 
ebbe helyezze örömét, erre irányítsa vágyait… előbb a 
szenvedést vállalja a keresztek sűrűjében… 
megpróbáltatások… a kereszt az a kapu… csak kevesen 
óhajtanak ezen a kapun belépni… csak a kapun 
keresztül lehet bejutni. Ebédnél pedig megkérdezek 
valakit, aki szintén olvasta, ami a Zsolozsmáskönyvben 
van, hogy vajon Keresztes János nem mazochista-e. 
Kérdésemre támadásba lendül: ő azt olvasta egy 
primíciás-képen hogy Én pedig ne dicsekedjem másban, 
mint a Jézus keresztjében…, s tudvalevően enyém az a 
primíciás-kép.  
 Mit válaszolhatok neki? Hát az alábbiakat. 
Dicsekedhetnék azzal is, hogy békepap lettem, 
beszerveztek és még bíboros is lett belőlem. De nekem 
nem fűlött ehhez a fogam. Ha már e kettő között 
választhattam, akkor már inkább azzal dicsekszem, 
hogy az államügyész halált kért a fejemre. De félreértés 
ne essék, nem voltam oda azért, hogy bár csak 
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felakasszanak. Azt gondoltam, hogy tisztességesnek 
kell maradnom, nem hazudhatom le a csillagot az égről. 
Mert borotválkozni akarok, s ahhoz tükörbe kell 
néznem. S nem állhatok azok közé, akik elhagyják a 
tisztességes emberek társaságát, például a Bokorban 
levőkét, hogy tehessék azt a sok jót /?/, amit tehetnek 
azok, akik a hatalom útját választják. Azért sem voltam 
oda, hogy megismerjem hazánk börtöneit, csak 
tisztességes ember akartam maradni, s azt csak a 
börtönökben tudtam magamnak biztosítani.  
 − De hát ezzel igazolod mindazt, amit aláhúztál 
Keresztes János szövegéből − mondhatná erre valaki.  
 − Mondhatná, de félrebeszélne. Félre, amikor ezt 
mondja: a lélek azután ezekbe a szenvedésekbe és 
szorongásokba helyezze örömét, s erre irányítsa 
vágyait. Nem helyeztem ezekbe az örömömet, s nem 
irányítottam ezekre a vágyaim. Lehet, hogy azért, mert 
nagyon gyarló ember vagyok én is − lehetséges. De 
annyit meg kellett állapítanom, hogy a közel tíz év alatt 
a börtönökben egyetlen emberrel sem találkoztam, aki 
azért imádkozott volna, hogy lehetőleg halála órájáig ott 
maradhasson, hanem várta mindegyik türelmetlenül 
vagy türelmesebben a szabadulás óráját. S alighanem 
Jánosunk is imádkozott azért is, hogy kiszabaduljon 
rendtársai börtönéből, amiről egyébként 
Zsolozsmáskönyvünk nagyvonalúan említést sem tesz. 
Szóval Jánosunk sem a szenvedéseket és a 
szorongásokat biztosító rendtársi börtönökbe helyezte 
örömét, s nem azokra irányította vágyait, hanem 
halálbiztosan arra, amire minden épeszű ember vágyik: 
a szabadulásra. Mindenképpen gyarló ember vagyok, de 
nem azért, mert ha a fogam fáj, akkor orvoshoz megyek, 
s ha börtönben vagyok, akkor szabadulni akarok. 
Jánosunk is így volt ezzel. Ő aligha volt gyarló ember, 
mert szentté is avatta egyháza, meg egyháztanítónak is 
nyilvánította. De ebben a sarkalatos kérdésben 
félrebeszélt, és a Zsolozsmáskönyv szerkesztői éppen 
ezt a félrebeszélését tudatják félmillió pappal meg 
ugyanennyi apácával, s hasonló számú laikus hívővel, 
hogy mindannyiunkba beleverje azt, amit ha 
gondolkodva olvasnánk, csak elutasíthatunk. S minden 
csütörtökestén is másfél órát eltöltünk a majdnem 
semmivel, s nem arról beszélünk, amit valakik közülünk 
az elmúlt héten talán elolvastak.  
 Hát akkor mért beszél a mondott valaki félre? 
Amiért beletették szövegét a Zsolozsmás könyvbe. Kik? 
Hadd mondjam így: a szupernormálisok. Kik azok? 
Akik bár mindezt, amit elmondtam, magukon is 
tapasztalják, hatalmuk van arra, hogy betegyék az ilyen 
szöveget a Zsolozsmáskönyvbe. Mért teszik? Hogy 
véletlenül se gondolkodjunk Jézus módjára, aki bizony 
nem a Getszemáni kerti szenvedésekbe és 
szorongásokba helyezte örömét, s bizony nem azokra 
irányította vágyait. Hanem arra, hogy Isten megmentse 
őt attól az órától, s ne kelljen neki kiinnia azt a poharat, 
melyet majd egy főpap nyújt neki. Mért erre irányította 
vágyait Jézus? Mert normális ember volt. Akik pedig 

kényszerítették, hogy mégis csak kiigya, az urak 
világához tartoztak, a szupernormálisak közé. Tudták, 
hogy uraságuk csak úgy tartható fenn, ha a Jézusféle 
normálisokat, akik nem hazudoznak, kiakolbólítják a 
világból. A szupernormálisok tarják fenn a 
szerencsétlen Jánosok tévedéseit. De hát mért tévedett 
János? Mert tévedni emberi dolog? Azért is. De hogy 
lehet ekkorát tévedni? Ezer éves bejárt pálya volt a 
tévedése. Amikor elődeink Konstantinban az Isten 
Országa közénk hozóját látták, le kellett cserélni a 
normális Jézust a nem-normálisra. Arra, aki igazolja ezt 
az abnormitást. Mért tévedtünk erre az Útra? Csak azért, 
mert feladtuk Jézus Isten Országa koncepcióját-útját, s 
ha már feladtuk a másoknak szenvedést nem okozás 
koncepcióját-útját, akkor mutassuk meg a nem-jézusi 
szentté levés útját. Mi ez az Út? Az, hogyha már mi, az 
urakká lettek, okozzuk az emberiségnek a 
szenvedéseket, tegyük a mi megszentelt életünket, a 
szerzetességet a celibátus jegyében − a 
szenvedésvállalásban örömünket lelés életévé. Ez az a 
lombik-kereszt, aminek örülni is kell tudni. Ha már az 
uraktól megácsolt keresztre nem vágyhatunk, mert 
normális emberek vagyunk, akkor legyünk abnormisak! 
S örüljünk a szenvedéseknek, amik érnek bennünket! 
Ha az élet maga okozza (fogfájás), ha az urak okozzák 
− mindkét esetben örüljünk nekik.  
 Nem tudok örülni nekik. Elviselem, ha már 
nincs módom változtatni rajta. Nincs, mert 
szenvedékeny vagyok, ember vagyok. Nincs, mert 
tisztességes ember akarok maradni, s nem mondom s 
teszem azt, ami tisztességtelenné tesz: a hazugságot. 
Nem, az életelveszejtés kockázata mellett sem. Jézusi 
ember akarok lenni, aki normális volt és maradt Kaifás, 
a főpapja, ellenében is. Egy hatalmas élethazugságból 
lett a János tévedése. 
 Más kérdés, hogy a célért szenvedést vállaló éri 
el életünkben azt a boldogságot, amely lehetséges 
számunkra. Az anya vállalja a vajúdás gyötrelmeit, 
hogy gyermeke legyen. Balczó vállalja az edzés 
gyötrelmeit, hogy olimpiai bajnok legyen. Jézus vállalja 
a főpapok-írástudók és vének halálos ítéletét, hogy 
elmondhassa nekünk jóhírét. Mikor felfedeztem e jóhír 
tartalmát, vállaltam, hogy az ávó kezére jussak. János 
vállalta mindazt, amit vállalt, hogy eljusson azokhoz a 
kincsekhez, amelyeket csak a szenvedő ember tud 
megtalálni. De sem az anyává lenni akaró, sem Jézus, 
sem az Ő útján járó, sem János nem tudja a 
szenvedésekbe helyezni örömét, azokra irányítani 
vágyait. 
 Ismét más kérdés, hogy miért érdemes kitenni 
magunkat ezeknek a szenvedéseknek. Perverz nemi 
örömökért nem érdemes (mazochizmus). Az anyaságért 
érdemes, mert az élet és annak továbbadása 
közreműködés Istennel. Hiszen az élet alapérték: ebből 
lehet még Isten Országa is. Olimpiai aranyéremért is 
érdemes lehet, ha valaki arra érez hívást meg 
képességet. Isten földi életünkben megtapasztalásának 



 5062                                                                     KOINÓNIA                                                   2022. június 
 
reményében is lehet, ha nincs módunk arra, hogy a jóhír 
továbbadásával szerezzük be az uraktól a magunk 
Golgotáját.  Az Istent földi életünkben megtapasztalni 
akarásról csak azt kell tudni, hogy ez nem Jézus akarata 
és útja − az ő útja a jóhír továbbadása. Ha valaki ennek 
a tudomására jut, nem fogja Jánosunk útját választani. 
 Egyháztanítóvá lett, nem Jézus útját tanító. 
Soha nem jutunk el Jézushoz a misztika jánosi útján. 
Legfeljebb rendtársaink börtönébe. Legfeljebb 
istenélményünk lesz. Olyan, amilyen Jézus előtt és 
Jézus után is lehetséges, de nem lesz az istenélményünk 
jézusi. Hiszek abban, hogy Jézus az utam.  Hogy őt kell 
utánoznom. Mért? Mert hiszek abban, hogy Jézus és az 
Atya és a Lélek egy. Hiszek abban, hogy Jézus útján kell 
Istent megtalálnom. Ha a Golgotán, akkor a Golgotán. 
Ha feltámadásom után az örökkévalóságban, akkor ott. 
 Te hogyan gondolkodsz erről? 

1994. 
 
 
 

KAISER JÓZSEF 
ELSŐ LELKIGYAKORLATOM… 

 
1998 februárjában találkoztam a Katolikus 

Alkoholistamentő Szolgálat vezetőjével Halász Endre 
atyával, Bandi bácsival. Rákosfalván tartott lelkinapot. 
Akkor még gyakorló alkoholista voltam, s Bandi bácsi 
felhívta a figyelmemet a máriabesnyői 
lelkigyakorlatokra, és meg is hívott. Május elején el is 
indultam, kíváncsiság és félelem volt az útitársam. Nem 
tudom, hogy mitől féltem jobban: az ismeretlentől, vagy 
attól az időtől, amit ott töltök alkohol nélkül! Az 
induláshoz szükségem volt segítségre, bátorításra, s 
akkor még csak egy ilyet ismertem, az alkoholt! Így 
megittam 2x3 deci vörösbort. Megérkezésemkor nem 
tudtam, hogy hová kell menni. Láttam más leszállókat 
is, köztük volt egy kisebb csoport, akikhez odamentem, 
és útbaigazítást kértem tőlük. Kiderült, hogy ők is a 
lelkigyakorlatra jöttek, 3-4 férfi és egy fiatal lány, aki, 
mint kiderült, a segítőjük és kísérőjük volt Győrből! Ez 
a lány azt mondta, menjek velük, és el is indult be a 
faluba. Kora délután elég meleg volt, és megtudtuk, 
hogy a program később kezdődik. Erre fel meghívott, 
hogy igyunk meg egy üdítőt, és játszunk billiárdot. 
Később felmentünk a lelkigyakorlatos házba. Ott a 
regisztráció után egy alagsori közös hálóba mentem, és 
lepakoltam. Senkit nem ismertem azok közül, akik ott 
voltak, de pillanatok alatt sikerült beszélgetésbe kerülni 
a társaimmal. Olyan nyíltsággal és szeretettel fordult 
mindenki a másik felé, hogy ez teljesen szokatlan és 
zavarba ejtő volt, de hamar megszoktam, és én is 
megnyíltam!  

Az első program a mise volt. Én katolikusnak 
vagyok keresztelve, de körülbelül ennyi kapcsolatom 
volt az egyházzal. Mindig hittem Istenben. Mivel távoli 
és titokzatos volt, azt gondoltam, hogy nekem nincs 

kapcsolatom vele. Sőt féltem, hogy lesz, és hárítottam 
mindenféle vallási és egyházi programot és találkozást. 
A misén is furcsán éreztem magam, mert úgy éreztem, 
hogy nem tudok megfelelni a követelményeknek. 
Akkor úgy gondoltam, vannak elvárások a részvétellel 
kapcsolatban, és a lelkiismeretem sem volt a legjobb 
állapotban. Vacsora után előadás volt, már nem 
emlékszem, miről volt szó benne, a Biblia tanításain 
keresztül igyekeztek nekünk segíteni. Késő este 
bemutatkozó kör volt az utolsó program. Itt mindenki 
elmondta magáról azt, amit fontosnak tartott. Olyan 
zavarba hozóan őszinték és nyíltak voltak, hogy engem 
teljesen meghatott! Amikor rám került a sor, alig tudtam 
megszólalni, és igen halkan mondtam valamit 
magamról. Késő este, amikor vége lett a napi 
programnak, nem tudtam elaludni, mert az engem ért 
élmények és benyomások igen élénken hatottak rám! A 
szobák előtt volt egy folyosó, ahol lehetett dohányozni 
és beszélgetni! Hajnalig folyt a barátkozás, ismerkedés, 
beszélgetés, néhányan alig aludtunk valamit. Másnap, 
pénteken reggel misével kezdtük a napot, már jobban 
éreztem a hatását, mert az ima segített. A délelőtti 
előadás után 8-10 fős csoportokba osztottak bennünket, 
ahol részletesebben bemutatkozhattunk, és 
beszélhettünk magunkról, az alkoholizmusunkról és az 
ebből fakadó problémáinkról. Csoporttársaim nagyon 
nagy szeretettel és barátsággal fordultak felém, és én is 
feléjük! Az összetartozás és a közös gond nagyon közel 
hozott bennünket egymáshoz! Máig tartó szoros 
barátságok maradtak ebből a hétvégéből! Délután és 
másnap, szombaton nagyon hasznos tanításokban és 
beszélgetésekben volt részem. 

Későbbi életem meghatározó napjairól van itt 
szó! Tudom és vallom, már nem élnék az itt megismert 
HIT, TANÍTÁSOK, EMBEREK és hely varázsa nélkül! 
Itt tanultam meg imádkozni, őszintén beszélni, 
segítséget elfogadni, szeretetet kapni! Máriabesnyő és a 
lelkigyakorlat új világot teremtett bennem, és teljesen 
megváltoztatott! A szombati nap is hasonlóan telt. Este 
körima volt az utolsó dolgunk, nekem csak sírva sikerült 
kinyögnöm valamit. Van a szolgálatnak egy 
énekesfüzete, amelyben van egy dal, aminek a címe: 
Magányos voltam, nem volt barátom..., ez volt az imám! 
Sokan velem sírtak! Nagy élmény volt, máig hat rám! A 
végére megértettem, hogy a lelkigyakorlaton semmi 
nem kötelező! A misék és programok segítségek ahhoz 
az új élethez, amire a lehetőséget nekem nyújtották! 
Megmutatták, lehet más módon is élni! Vasárnap reggel 
imádság, majd reggeli után az utolsó tanítás és 
kiscsoportos beszélgetés volt. A lelkigyakorlat 
szentmisével zárult! A búcsúzkodás nagyon bensőséges 
volt, sokan összeborultunk, igen nehéz volt az 
elszakadás! Sikerült megtérnem! Jézus Krisztus 
elindított a szabadulás útján! Július elején lesz 12 éve, 
hogy megszabadultam az alkohol rabságából! Az 
életem nem lett könnyebb, de szebb és tartalmasabb lett! 

Évek alatt megtanultam, nemcsak kapni, hanem 
adni is! Sok minden megváltozott! Meghalt Bandi bácsi 


