HADVERŐ NEM VOLT BARLA DIÁK,
ÉN JÁMBOR, GÖRÖGÖS, KOPOTTAS
ŐSÖM.
ELMARADT TÖHÖTÖM SEREGÉTŐL
AMA VÉRES ŐSZÖN.
ÁTHÁGTA A MESZEST A SEREG,
ÜSZKÖS FALVAK KÜLDTEK UTÁNA
ÁTKOT
S NEM KERESTE A SEREGBEN SENKI
KIS BARLA DIÁKOT.
Ő OTT MARADT A DÚLT FALVAK

KÖZÖTT.
VIRÁGOS KUNYHÓ ÉPÜLT A
ROMOKRA
S KIZÖLDÜLT A MEGSEBZETT
VIDÉKNEK
MINDEN VÉRES BOKRA.

ZÚGVA NYARGALT A HŐSI SEREG
A RESZKETŐ, BÉRCES ERDÉLYEN
ÁLTAL.
BARLA MARADT, RÓTT, SZÁNTOTT,
ÁLMODOTT
EGY KIS SZLÁV LEÁNNYAL.
(ADY ENDRE: GYÁVA BARLA DIÁK)

BULÁNYI GYÖRGY

ISTENEM!
Annyi év, annyi év, A
szerelem tart-e még? 
kérdezte Babits Mihály.
S én válaszolhatom-e 
nem is tudom már, kit
idézve  hogy: 'Talpig
nehéz hűségben….'
Ennyi év után a rendes
Jézus-tanítványok már
mind
vértanúk.
Én
kanalazom
kevésbé
forróan a levest, s
korunkra megokosodott a
Sátán? Tudja már, hogy
csínján kell bánni a
gyilkolással, inkább rothasztani kell, mert az sokkal
hatásosabb.
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Bulányi György: Istenem
Kaszap Márta: Álmodom...
Gromon András: Kedvenc közhelyeink
Bulányi György: Egy dénár
Csontos Barna: Gondolataim...
Kovács László: Ébred!
Balogh László Gondolatok...
LEVELESLÁDA
Baranyai Béla: A jelenlétből fakad minden
Varga László: Személyes emlékek
A. Schneider A helyes katolikus válasz
Merza József: A következő lépés
Miklovicz László: Homília...
Faragó Ferenc: Tanyai szilánkok...
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«Az emberi elköteleződés folyóirata – családunkért, nemzetünkért,
mindenkiért – Isten Országa megvalósulásáért.»
Elérhetőség; koinonia.tarsak@gmail.com

Tegnap délután válaszok helyett verseket
olvastam. Ma már tudok annyit mondani, hogy 40 évig
tudtam a választ, mert igen mondtatok a válaszra, amit
kitaláltam. Mért tudtatok? Mert fiatalok voltatok. S ha
gondosan kielemeznénk a tanítvány szó összes
újszövetségei előfordulásait, szolídan megállapítható
lenne, lehetne benne a srác vonás. ’52-ben Kuliék
tanyáján a debreceni határban egyedül én voltam 33
évemmel öreg, Jézus korú.
Ti jó tíz évvel fiatalabb voltatok. ’76-ban,
mikor bíborost látogattunk, a negyvenes éveitek elején
jártatok, de a látogatók derékhada húsz évvel fiatalabb
volt nálatok. S Baracskára is húsz évesek mentek.
Találhatok én ma ki akármit, tudhatok én ma akármit.
Jézusra sem tisztes nagyapák s ért korú szülők, akiket a
tizenévesek leősöznek, bólintottak rá.
Ha egy jezsuita megvénül, munkára
használhatatlan lesz, az év elejei status domus-ba
beírják Stephanus Kovács orat pro societate (Kovács
István imádkozik a Társaságért). Ha majd megvénülök,
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erre szakosítom magam. Hogy aki tudja, hogy merre
van a hazánk útja, találjon tizenéveseket, akik
rábólintanak arra, amit tud, legyen a Bokorban újabb
negyven esztendő, amikor tudjuk, hogy mi a jó, meg
hogy mit jelent szeretni.
Addig meg mondom változatlanul, amit tudok,
amíg van, aki meghallgatja. S hallgatom, amit JóskaBotond-Péter mond. Mert történt azért valami
körünkben e 60 év alatt. Belekerült az üdvtörténetbe,
ami eddigelé a pogányság s az istentelenség fejezetében
volt található. Mert, ha az emberi természet az Isten
magát-megmutatása,
kinyilatkoztatása,
akkor
Szókratész és Buddha, illuminizmus és Kommunista
kiáltvány is, minden nemes emberi szándék abba a
könyve való, amelyikbe Izajás és Jézus szavai
találhatók.
A Tamás-evangélium is felteszi Jézusnak a
kérdést, hogy mikor jön el az Isten Országa. S a válasz:
amikorra a kettő eggyé lesz.
Más juhaim is vannak. Azokat is ide kell
hoznom. Hogy egy akol legyen és egy pásztor.
Magamnak meg csak annyit mondok, hogy nem
kell feltétlenül szétzavarnom azokat, akik az elmúlt
félszázad folyamán hűségeseknek bizonyultak. Ámen.

KASZAP MÁRTA

ÁLMODOM EGY HELYRŐL…
Megjegyzés 2001 június 4-én: Első lelkigyakorlat az
iskolában, Szentantalfán. Ezt az előadást készítettem.
Hozzászólás kevés érkezett. Jelen voltak: Gyurka bácsi,
Acél hp, György hp, Bisztrai Gyuri, Garay Bandi,
Kaszap hp, Merza Jocó és Erzsi, Dombi hp, Hídvéghy
Éváék, Az akkori előadásommal ma is teljesen
azonosulok, s az azóta eltelt időben a fejlődés eszerint
halad.
1. Indítékaim
1972-től ismertem meg a Bokor közösségekben
az igaz Evangéliumot. Hálás vagyok ezért elsősorban
családomnak, ahol olyan életre neveltek egészen felnőtt
koromig, mely jó táptalaj volt az Evangélium
befogadására. S hálás vagyok Kaszap Lacinak,
Istvánnak, Halász Bandi bácsinak, Kertész Jutkának,
Bulányi Gyurka bácsinak. És hálás vagyok még sok
mindenkinek, akiket nem tudok felsorolni, oly sokan
vannak.
A radikális evangéliumi élet arra indított
minket, hogy lakótelepi házunkat eladva egy kertes
házat építsünk 1981-től, barátainkkal közösen, s azt
megosszuk másokkal is. Ekkor fiatal házaspároknak
adtunk otthont, Dévai Zoli és Ági barátainkkal együtt.
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Volt olyan időszak, hogy nyolc család laktunk együtt,
sokféle munkát megosztva, sok mindent közösen
használva. Ez az időszak a mai napig is tart. Ekkor már
valamiféle aktívabb osztozási igény volt bennünk.
A környezet és természet iránti felelősségünk
1982-től épült folyamatosan, s a méregmentes
kertészkedéssel kezdődött. Tanultam, tanítottam
különböző
közösségi
rendezvényeken
ezzel
kapcsolatos
ismereteimet.
Az
ökologikus
gondolkodásmód
fejlődésével
egyre
nagyobb
felelősségünk ébredt a Földért, észrevettük, hogy
gyökeres társadalmi változásokért kell tennünk, nem
elsősorban a bajokat orvosolni, hanem elsősorban a
megelőzésért dolgozni. Megismerkedtünk egy egész
sor magyarországi kezdeményezéssel. Hat évvel ezelőtt
1989-ben már ezzel a céllal Istvánnal, Edinával és
Ákossal végiglátogattunk jónéhány hollandiai és
németországi biofarmot vagy kis ökofalut, hogy
bátorítást nyerjünk az elinduláshoz, életmódváltáshoz.
Ezután találkoztunk a hutteriekkel. Először
Gyurka bácsi és Simonyi Gyuszi, itt Magyarországon.
Majd Vadovics Kristóf, aki most már Edina férje, volt
kinn fél évig egyik amerikai közösségükben, 1991-ben.
Később, 1992-ben Edina fél évig, én két hétig Spring
Valley-ben. Majd 1993 második felében fél évig angliai
falujukban István, Ákos, Gábor, Atilla és én.
Rendkívüli élmény volt számunkra élő példájuk.
Most tehát itt állunk és szeretnénk megalkotni
álmaink faluját.
A gondolkodásom erről a faluról napról-napra
változik, eredőjében pozitív irányban. Az elmúlt egy
évet szinte teljes egészében arra szántam, hogy ezért a
faluért dolgozzak. Több munkahely-ajánlatot tettem
félre ezért. Mai szavaimat hangos gondolkodásként
osztom meg veletek. Amit megígérhetek az az, hogy
életemet, gondolkodásomat, tetteimet hibáimmal,
bűnbánatommal együtt a Szeretet-életnek rendelem alá.
2.Pontosabb elképzeléseim
Bennem az ökológiai szempontok rendkívül
erősek, úgy élem meg, ha erre nem figyelünk, akkor
nem azt tesszük, amire szükség van.
Azt gondolom, hogy a jézusi élet és az
ökologikus élet jól megférnek egymással. Jézus a mi
hitünk szerint fontosnak tartotta az evilági életet. Nem
lehet, hogy mi ne törődjünk az eljövendő nemzedékek
életterével, nem lehet, hogy eléljük előlük a jövőt.
Sőt azt gondolom, hogy ez az a kérdés, melyben
hősies kiállást kell tanúsítanunk, önmérsékletre,
önfegyelemre törekedve, a pénz hatalmát megtörve,
embertársainkkal osztozva, mindenkit segítve.

