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BULÁNYI GYÖRGY 

HÚSVÉT BUDAVÁRIBAN… 
 
Teri még húsvétvasárnap kiment autóbusz-helyjegyért 
a Népligetbe. Jól tette, mert semmi sem volt a régi 
(ideiglenes) helyén. Megépült közben az Erzsébet-téri 
busz-pályaudvar utódja... kint, a 
csudában. Tíz perccel hosszabb 
lett minden menetidő. Ennyivel 
hosszabb idő alatt éri el a busz a 
Népligetet, mint a Deák Ferenc 
teret – ha jön túl a Dunáról. Lehet 
védekezni ellene. Megáll a busz a 
Bocskai út s a Bartók Béla út 
sarkán, a feneketlen tónál. Ott 
leszállok róla, s mire a busz ezer 
dugón keresztül elvergődik a 
Népligetbe, én a 18-as villamossal 
már otthon is vagyok a 
Városmajorban. Hát így tudok 
ügyeskedni jövet. Menet azonban 
nincs mód rá. Eddig a 2-es 
Metróval elmentem a Deák térig, s 
ott volt a busz-pályaudvar. Most 
átszállhatok még a 3-as Metrora 
is... A reggeli, 6,45-ös veszprémi 
gyorsjárathoz eddig elég volt 
hatkor elindulni hazulról, most 
háromnegyedkor ki kell lépni az 
ajtón... 
Húsvéthétfőn ki is léptünk. El is 
értük. S mire Budaváriban letett minket a busz, hét ágra 
sütött a nap. S a nagyszobában – a két héttel korábbi 
fűtés eredményeként – is volt 10 fok. Megpakoljuk 
gyorsan a cserépkályhát, begyújtjuk a gázkályhát, s 
bedugjuk a villanymelegítőt, s mire öt órakor majd 
átmegyek misézni, kellemes 20 fok a nagyszobában is, 
az én kis kamrámban is. Egyébként pedig 
gyönyörködöm a kertben, amelyben még minden téli 
állapotban volna, ha a tavasz nem dolgozna teljes erővel 
a megújulásért. Csak szordinósan fogok munkához. 
Nagypénteken Krisztina vezető tüdő főorvos asszony 
azt mondta, hogy ha belázasodnék, azonnal utazzak 
vissza. Nem óhajtok belázasodni, meg azonnal 
visszautazni.  Megállapítom, hogy a meggy- és 
mandulafáim kibírták a tavalyi monília-vészt: 
virágzanak. A tavaly ültetett három nemes 
őszibarackfából is kettő virágzik. A májusi cseresznye 
közelében levő körtefa is végre virágzik... tíz esztendő 
után. Hogy sikerültek-e őszi alvóra szemzéseim, még 
nem tudom megállapítani. Nagy szemű cseresznyét 
oltottam meggy-alanyba, meg Lovasról hozott 
törökszedert közönséges szederalanyba. Tizenöt éve 
kísérletezem én is, szakemberek is a törökszederrel. 

Eddig még nincs eredmény, de nem adom fel. ’57-ben 
csodálkoztam rá erre a gyümölcsre a Bürök utcában 
Takáchéknál. Receptre írják – a vitamin-tartalma miatt. 
Írnám már én is. A szilva, a ringló, az alma, a birs, a 
naspolya, a dió még szunnyad. Persze a szőlő s a füge 
is. 
Közben érkezik segítség. Rábízom a málna újra-
telepítését. Nehezen akarja megérteni, hogy tarackos 

földbe felesleges ledugni a 
málnavesszőt. Előbb ki kell irtani, 
legalább egy méter szélesen, a 
tarackot. Ásó és kapa annak az 
orvossága. 
Kicsiny munkákat végzek. A 
metsző ollóval, rókafarkú 
fűrésszel megritkítom a fü-
gefánkat. Lassan lesz már hat 
méter széles is a lombkorona. 
Beborítja a bástyát Teri ablakáig 
Mintha ez lenne a 
legmegbízhatóbb gyümölcsünk. 
Nem tud elfagyni. Nem fejlődtek 
még ki a kórokozói sem. S július 
közepétől mindenszentekig terem, 
egyfolytában; az első és a 
másodtermés szinte egybeér – 
szeptember elején. 
Téli álmukból előhívom az 
asztalokat. Felfedezek a raktárban 
egy éjjeli szekrényt, amely 
kiválóan tartja számítógépem 
billentyűzetét. Hozzáfogok a zöld 

házikó kincseinek kitermeléséhez. Van, akinek ettől 
felfordul a gyomra. Engem nem zavar. Ha volna ilyen 
szó, azt mondanám, hogy szagvak vagyok. Teri kapával 
megdolgozza a fák alját. Én vödrökbe termelem a 
trágyát, helyszínre szállítom, odalöttyentem, S Teri a 
slag vizével bemossa, s kapával a földet ráhúzza. A 
rondellánál a szőlő is kap a masszából bőségesen. 
Szeptemberre meglátjuk a háláját.  
Ilyesmiket csinálunk, s ebédelünk, sakkozunk, 
pihenünk, s megint dolgozgatunk. Ötkor átmegyek a 
templomba, Harangozni, meg rendbe tenni, amit rendbe 
kell tenni. A plébános nem szereti a szembemiséző 
oltárt. Fotőjöket, asztalt, félretolva találom, mindent 
helyre kell tennem. Pedig nem én újítottam a 
szembemiséző oltárt. Úgy találtam. Majd szól, ha akar 
valamit tőlem. Egyelőre nagyon megdicsérte a 
templomajtót. Hát azt lehet is. Aztán rendtevés után 
végre letérdepelhetek, megnézhetem az aznapi 
szövegeket, s várhatok az ihletre. Egy félóra után már 
tudom, hogy mit prédikálok. 
Hatkor Terivel harmadikat harangozunk: 
beharangozunk két haranggal. Megtelt a templom – 
budaváriakkal. Az Évike Viola lányával s látogató 
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nővérével, és Gizi meg Erzsike. Még Józsi bácsi is 
eljött. Most először, amióta közel egy éve abbahagyta a 
harangozást. Ha még a kántort és magamat is számítom, 
ez budavári csúcs: lelkigyakorlatozók nélkül is megtelt 
a templom. 
Közben Ajkáról telefonál György Gabi. Jönnek négyen 
segíteni nekem, de nem kedden, csak szerdán, s délután. 
Nekifogunk Terivel szerda délelőtt a két szőlősor között 
a tarack feltörésének. Kemény munka ez összesen 160 
évnek. Nem is tudjuk, csak a felét megcsinálni. De 
jönnek két hatalmas ásóval Jani és Zoli, nagy kapával 
Anikó, s egy negyedóra alatt elvégzik a maradékot, s 
kezdhetik is – mívesen – az eperültetést. Az a mívesség, 
hogy letakarják sötét fóliával a megdolgozott területet; 
kis nyílásokat hagynak csak az epernek és gaznak. 
Matyi meg elkezdi metszeni a szőlősorokat. Az epernél 
Zoli hamarosan feleslegessé lesz, s hozzáfog üzembe 
helyezni a búvárszivattyút. Közben Jani is felszabadul 
az epernél, s elkezdi a rondellánál metszeni a szőlőt. 
Zoli is odajön, s bedrótozza a rondella tetejét, hogy az 
lugasodni tudjon. Mire nyolc óra, addigra nem látunk. 
De kész is minden, amit terveztünk. Leülünk a jó húsz 
fokos melegben a nagy szobában. Anikó megcsodálja a 
korondi terítőt. Teri hozza a harapni és innivalót, s 
beszélgetünk. Kilenckor mennek haza. Öt-öt Napló-
füzettel köszönöm meg segítségüket, meg hálás 
szavakkal is. 
 

2001. Húsvétja táján 
 

 
 
GYÖRGYNÉ KOLLÁR GABRIELLA 

HÚSVÉT A BRUDERHOFBAN… 
 

1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 
6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű 
protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű 
családközösségbe. Erről a 6 hónapról akkor havonta 
beszámolót küldtünk lelkivezetőnk kérésére. Hiányos 
nyelvtudásunk és beilleszkedési problémáink 
kezdetben sok félreértést és nehézséget okoztak egymás 
megértésében, ennek ellenére rengeteg élménnyel, 
intenzív lelki fejlődéssel lettünk gazdagabbak.  
Ott éltük át életünk legszebb karácsonyát ami azóta is 
átmelegít, ha beszélünk róla. Így esett, hogy régóta 
tervezgettük: egyszer el kellene mennünk a Húsvétot is 
átélni a közösséggel, mert eddig csak mondták, hogy ez 
a legnagyobb ünnepük…és meséltek a vasárnap hajnali 
tűzről és közösen várt napkeltéről… 
2015 tavaszán végre megvalósulni látszott a vágyunk, 
igaz költségtakarékosabb megoldásként 26 órát 
buszoztunk a családból négyen, de megérkeztünk az 
angliai Darvellbe. Ebben a faluban eddig csak rövid 
látogatásokat tettünk ezelőtt, most két hetet 
szándékoztunk tölteni a kb.300 fős közösségben. 

Virágvasárnap előtti csütörtökön érkeztünk egy derűs, 
tavaszias napon. Nagyon kedvesen fogadtak, sok régi 
ismerősünk lakott most éppen ebben a faluban is. A 
hostes-családunk, egyben a szomszédunk nagyon 
kedves, készséges fiatal házaspár lelkesen mutatta meg 
a falu nevezetességeit. Másnap a munkabeosztásunknak 
megfelelően mindannyian mentünk a nekünk kijelölt 
terepre: Balázs 7 évesen az iskolába – nem kis 
szorongással, Virág (15) a konyhára, mert a középiskola 
a másik faluban működik csak - Zoli és én a faüzembe. 
Délben találkoztunk ismét, amikor ebédhez fülig érő 
szájjal jött Balázs, mondván, hogy ő itt a 
mennyországban érzi magát! Ezt örömmel hallottuk – 
bár, mint később kiderült ebben nem kis része volt 
annak, hogy mivel ő nem tudott angolul, hagyták 
szabadon játszani, amíg a többieknek olvasni kellett… 
A szombat esti vacsora már a közelgő ünnep jegyében 
telt.  
Régi szokás szerint minden szombati vacsora nyitott, 
tehát a faluból, a környékről bárkit szívesen látnak egy 
jó étellel és kedves műsorral. Az iskolások készültek 
nagyon mély előadással és látványos dekorációval a 
világ szenvedő részéről szemléltetve képeket. Érdekes 
volt látni, hogy a sérült gyerekek mennyire a közösség 
részeként élhetnek itt, egyenrangúak voltak az 
iskolában, a többiek figyelmesen segítették őket (két 
koreai lány volt halmozottan sérült a csoportban). 
Virágvasárnap viharos szélre és hideg esőre ébredtünk. 
Délelőtt a családi meetingen gyönyörűen dekorált 
teremben valaki fölolvasta a napi evangéliumot, majd a 
közösség megjelenítette a jeruzsálemi bevonulást, ami 
azt jelentette, hogy pálmaágakat lengetve énekelve 
körbe-körbe jártunk. Mondták, hogy ezt máskor a 
szabadban szamárcsikóval szokták végezni, de a 
szélsőséges időjárás miatt idén ezt nem merték 
kockáztatni. 
A nagyhéten minden reggel fél nyolckor közös imával 
kezdte a napot a közösség és innen ment mindenki a 
munkahelyére. Ez már meghatározta a napot, bár ők 
reggel 6-kor énekszóval indulnak munkába minden nap 
(ezt hallottuk a szállásunkon). Az idei nagyheti 
készülődést a szenvedéstörténetre valóságossá tette 
számunkra egy 54 éves beteg testvér: Günther 
szenvedése, aki már nagyon gyenge állapotban volt, 
amikor odaértünk.  
Megható volt, hogy eleinte tolókocsiban, később már 
mobil ágyban minden közösségi megmozdulásra 
elhozták fiatal fiúk, akik be voltak mellé osztva éjjel-
nappal. Amikor az orvos jelezte, hogy bármikor 
átlépheti a kaput, aznap este a közösség minden tagja 
sorban kezet fogott vele és elköszönt. A gyerekek az 
iskolai osztályaikkal délelőttönként meglátogatták és 
amikor már nem volt olyan állapotban, hogy fogadni 
tudta volna őket, akkor énekeltek az ablaka alatt. 
Szeretettel hordozták mindvégig. 
A nagyhéten minden nap érkeztek vendégek. Megjöttek 
a középiskolások a másik angliai falujukból (Beech 


