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BULÁNYI GYÖRGY 

TÉVEDHETETLEN 
 

Csudálatos találkozó volt nálam 2008. március 29-én, 

szombat délután. Hatan voltunk együtt majd négy óra 

hosszat. Szolnokról jöttek hozzám húszas éveik 

közepén járó fiatalok. Ateista vagy vallásilag közömbös 

szülők gyermekei, többségük meg sincs keresztelve. De 

Bíró Lajost megérintette körünkben vagy tíz 

esztendővel ezelőtt a jézusi üzenet. S ő tovább is adta 

azt, s ennek gyümölcse volt a Lajos utáni nemzedéknek 

− köztük az ő két gyermekének is − mostani látogatása 

nálam. Keresztelésükre és többek között 

házasságkötésre is készülődnek. 

Nem tudom, hogy ők is csodálatosnak érezték-e a 

találkozót. De nekem együttlétünket követően Jn 1, 35-

39 versei jutottak eszembe, melyek János és András 

meghívásáról számolnak be. János evangélista 

meghívásuk után jó hetven évvel idézi fel 

találkozásukat Jézussal. Számára biztosan felejthetetlen 

volt, mert ennyi idő eltelte után is emlékezett még, hogy 

délután négy óra körül került sor rá, hogy a Jordán 

partján sétálgató Jézusnak ők ketten utána mentek. 

Jézus észlelte ezt, s megfordult, hogy megkérdezze 

őket: Mit akartok? Ők meg ezt válaszolták: Rabbi, hol 

lakol? − Jöjjetek, nézzétek meg! − felelte nekik Jézus. 

Az evangéliumi feljegyzés így fejeződik be: Az nap 

nála maradtak, ez a tizedik óra körül történt (Jn 1,39). 

A zsidóknál akkoriban a nap hajnali hat órakor kez-

dődött, tehát délután négy óra volt, amikor utána 

mentek Jézusnak. (Az én látogatóim is délután négyre 

jöttek − emlékezem is rá. Emlékezem, de nem hetven 

év után, csak két nappal később.) 

Milyen lehetett az a találkozó? Ha lett volna magnó, 

amely megörökítette volna azt a kétezer év előtti 

délutánt, mit nem adnék érte. Ha lett volna magnó két 

napja a szobámban, s felvette volna a mi találkozónkat, 

mit nem adnék… még ezért is. Miért adnék érte oly so-

kat? Ezt akarom Nektek most elmesélni. S bár nem volt 

magnó, amely megörökítse a kérdést, melyet Gábortól 

kaptam, de emlékezem rá és arra is, hogy hosszasan 

gondolkodtam, mit is feleljek rá. Egy jó percre 

elnémultam. Rákérdezett Gábor a Mt 16,18-19-ben 

olvasható jézusi szavakra. Ezekre: Én is mondom 

neked: Te Péter vagy, s én erre a sziklára építem 

egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.  

Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit 

megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit 

feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. Azt 

kérdezte Gábor, hogy hogyan azonosulhatnak még 

odafent is azzal, amit Péter idelent megköt és megold − 

azaz jóváhagy vagy elvet. 

Általában köpöm a választ, ha Jézus dolgaiban 

kérdeznek engem. Most nem így történt. Azt hiszem, 

hogy a KIO − a Keressétek az Isten országát! című és 

negyven éve megírt − hat vastag szamizdat kötetében 

nem fordul elő ez a szó, hogy tévedhetetlen. S biztosan 

tudom, hogy Jézus sem mondta sem magát, sem Pétert 

tévedhetetlennek. És ezért Gábornak sem tudtam azt 

válaszolni, hogy az I. Vatikáni Zsinat tévedhetetlenül 

megállapította, hogy Péter utódai, a pápák hit és erkölcs 

dolgában tévedhetetlenek.  Hát ezért. S nemcsak azért, 

mert Hans Küng is már jó harminc-negyven éve megírta 

könyvét, melynek címe: Unfehlbar? azaz 

Tévedhetetlen? Hanem azért is, mert lassan annak is 

harminc éve lesz, hogy Lékai bíboros és négy felkért 

teológiai professzora dialógusra hívott, s ezen a 

dialóguson elhangozhatott és el is hangzott Lékai 

szájából az általa tévedhetetlennek gondolt szó: Én és a 

jelenlevő professzor urak hivatalból képviseljük itt az 

egyház tévedhetetlen tanítását. Magamban azt 

gondoltam ott és akkor, hogy tévedhetetlen és − még 

inkább − hivatalból tévedhetetlen emberekkel nem dia-

logizálok. Hangosan meg azt mondtam, hogy írják le 

kérdéseiket, s én azokat majd megválaszolom. Jó két 

órát birkóztak ott öten egymagammal, s nem engedtem 

álláspontomból: csak írásban válaszolok kérdéseikre. 

Mért nem köptem tehát Gábor kérdésére is a választ? 

Mért gondolkodtam rajta annyit némán? Mért nem 

mondtam az I. Vatikáni zsinat megállapítását. Nem 

tehettem. Nem, mert barátainknak nem hazudunk, csak 

illetékteleneknek, csak ellenségeinknek hazudhatunk − 

ha nincs módunk kitérni a válasz elől. S most, amikor 

írom ezeket a sorokat, már hétfő délelőtt. Ahogy 

tudtam, felkészültem már a hétfő délutáni kisközösségi 

találkozómra, s mikor befejeztem, eszembe jutott Gábor 

kérdése.  

Vasárnap még nem, mert vasárnap meghalni sem volt 

időm. Reggel volt a szokásos havi − két órás − ifjúsági 

mise, majd 11 óra felé jött Pista, hogy elvigyen Inárcsra 

pót-vasmisémre a Hangosok számára, és csak este hét 

óra utánra hozott haza. Kimerültem tőle, s hétfő reggel 

csak nyolc utánra tudtam úgy-ahogy összekaparni 

magam… Mért voltam tehát egy percig néma? Ennyire 

gyengül már emlékeztem? Nem adtam meg a választ én 

már negyven éve Gábor kérdésére a KIO-ban? 
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Elővettem, a KIO Mutatók kötetét, s találtam a két 

kérdéses mátéi versre vonatkozó 12 lapszámot is. 

Megnéztem mindet egyenként. Elolvastam, amit 40 

évvel ezelőtt ezekről a Máténál található versekről 

írtam. S az eredmény: nem szembesültem a KIO-ban 

Gábor kérdésével. Ezért gondolkodtam válaszom előtt 

annyit.  Gábor mellettem ült. Rátettem kezem a kezére, 

s ezt mondtam Gábornak: Jézus úgy mondhatta, amiket 

mondott, hogy bízott tanítványaiban, bízott Péterben. 

Bízott bennük, hogy azt fogják mondani, amit tanított 

nekik. Ahogyan én is bízom Bennetek, akiket az 

elkövetkező hónapok során majd megkeresztelek és 

megesketek azon az alapon, hogy hisztek abban, amit 

Jézus tanított. Bízom benne, hogy azt fogjátok 

mondani, amit közösségeinkben tanultok arról, hogy 

miféle Ország az, amit keresnünk kell. Bízom benne, 

mert Isten azt írta bele mindnyájunk szívébe, amire 

megteremtett minket. Azt, hogy szeressük egymást még 

az ellenségeinket is: keresztre feszítőinket is.   

S nem mondtam Gábornak a folytatást, amit a 

fentiekben leírtam. Nem, mert akkor és ott, szombat 

délután még nem is gondoltam az I. Vatikáni Zsinatra. 

De most igen, és mondom, amit gondolok. 

Mindannyian az Isten gondolatát képviseljük, amikor a 

szeretet szavát mondjuk azzal a tartalommal, amelyet 

Jézus adott ennek a szónak.  

Tévedhetetlenül? Igen, tévedhetetlenül. Mindig, amikor 

a szeretetet mondjuk. S csak ez magyarázhatja, hogy 

amit mond akár Péter, akár Gábor, mind megállja majd 

a helyét, és 

érvényes lesz 

idelent is, 

odafent is. S ha a 

földön nem is 

veszik 

figyelembe azok, 

akiknek más az 

istenük, mint Jé-

zusnak, a 

mennyben 

biztosan 

elfogadott lesz, 

mert ennyit jelent 

a megkötés. Az 

ellenkezője pedig biztosan elvetett lesz, mert ennyit 

jelent az oldás. 

És válaszomat mind a hatan elfogadták, mert nem 

tekintélyelvű volt a válasz, hanem szeretet elvű. 

S most magamat kérdezem: Lehet tekintély nélkül élni? 

Nem lehet. Hiszünk szüleinknek, s ha nem hiszünk, 

megégetjük a kezünk, amikor a forró kályha 

vasajtajához nyúlunk, s megtanuljuk tőlük, mi válik 

javunkra. És felnőtt korunkban is hiszünk annak, aki 

úgy szeret minket, ahogy a szüleink. Elhagyjuk érte 

anyánkat-apánkat. És hiszünk abban, aki azt reméli, 

hogy mindannyian az ő szerelmetes lányai és fiai va-

gyunk, ahogyan Jézus is az Atya szerelmetes Fia volt. 

Megtanuljuk Tőle, hogy nem tehetünk olyat, amit nem 

kívánunk magunknak. Azt, hogy nem uralkodhatunk 

másokon. Azt, hogy nem lehet három cipőnk, amíg él 

olyan a földtekén, akinek csak kettő van. Azt, hogy nem 

döngölhetünk bele senkit sem a betonba. Mondhatom 

mindezeket a színéről is. Feltétlen hittel hiszünk abban, 

aki arra tanít minket, hogy mindenkit szeretnünk kell.  

Azt tanítja, hogy kicsi vagyok én, s ezért másoknak 

szolgálni születtem én. Azt, hogy akármilyen okos, erős 

meg ügyes is vagyok, engem sem illet meg több, mint 

ami mindenkinek jár: a napi egy dénár. Azt, hogy 

szótáramból ki kell törölnöm az ölés szót, hogy csak az 

ölelés maradjon a helyén. Azt, amit Babits úgy mondott, 

hogy az a véres Isten nincsen. S a véres embernek se 

legyen helye a Földön, mert a mennyben úgy sincs. 

Nem lehet tekintély nélkül élni, az Isten és az ő 

gyermekeinek tekintélye nélkül. De csak a szeretet-

elvűeket illeti meg a tekintély! 

Ember hol élsz te? A Földön? Ott az uraké a tekintély. 

A főpapoké, az 

írástudóké, a 

véneké. A 

királyoké meg 

a helytartóké, 

akik a szeretet-

elvű Jézust na-

gyon hamar, 

már három év 

után a 

keresztre 

parancsolják.  

Úrmentes 

világban 

akarok élni a 

Földön. Az urak tekintélye nélküliben. Ott, ahol csak a 

szeretet-elvűeknek van tekintélye.  

Milyen ez a tekintély? Azt hiszem, hogy tévedhetetlen. 

 


