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KOINÓNIA 

 
„Nincsen szükség arra, hogy 
megtudjam, mi lesz holnap. 

Ha tudom, mi van ma, 
mindent tudok.” 

 
(Hamvas Béla: Szarepta) 

 
 
 
 

BULÁNYI GYÖRGY 

HOGY HÍVNAK TÉGED SZÉP 
ÖREGÚR? 

 
   a. Megtalálunk-e még téged segíteni tudó igaz Isten? 
Hiszünk-e még abban, hogy… vagy? A magunk 
csinálta Isten bukása nem lesz számunkra az Istennek 
bukása is? Hiszünk-e még Benned, Isten? Hiszünk-e 
olyan hittel, hogyha mondod: tedd ezt- tesszük? Ha 
mondom egy kis óvodásnak csokoládéfa nőtt a 
szomszédban, lógnak róla a szerencsi táblák, menj hát, 
vihetsz amennyit akarsz… és bólogat, és nem megy – 
elhitte vajon, amit neki mondtam? 

····b. Nincs időnk filozofálni, megtalálhatjuk-e az 
Istent. Az élet leckéje egyre kegyetlenebb lesz. Lassan 
mindenünket elveszítjük, amiben bizakodtunk Sem 
föld, sem más, sem életbiztosítás, sem állás, sem 
részvény, sem vállalkozás. Ha kapok munkát, élek. Ha 
nem kapok – nem tudom mi lesz velem. Mit eszek én és 
az enyéim. Az élet tökéletesen bizonytalanná vált. S 

ebben a sűrű sötét bizonytalanságban kell valaki, aki 
megfogja a kezemet és szól: Ne félj! Egész életed 
bizonytalan szabadságod, kenyered. Házad imbolyog. 
De én nem imbolygok, én biztos vagyok. Rejtsd a 
tenyerembe a kezedet és minden imbolyogtatás ellenére 
is fogod érezni, hogy szilárd talajon állsz. Minden 
létbizonytalanságod ellenére is biztosnak fogod tudni 
magadat. Ne félj! Én ura vagyok és intézője vagyok 
ennek a nagy felfordulásnak. Az én szekerem dübörög 
most végig a világon. Az enyém, akkor is, ha a kocsis 
káromkodik. Az egész felfordulásnak egyetlen értelme, 
hogy te megtalálj engem. Ezért voltak alacsonyok a 
Kárpátok és keskeny a Tisza, a Duna és a Balaton. S 
ezért adtak oda téged Jaltában, hogy eldobva azt az 
Isten-pótlékot megtalálj majd engem. Semmi sincsen 
sem hiába. sem ellenemre. Higgy nekem. „Érted 
történnek mindenek”! (Babits) Vigyázok rád és 
megmentelek. Semmit se félj csak higgy - - Meg kell 
találnom őt. Az Istent, aki erős arra, hogy teljesítse, amit 
kérek. Aki nem hallgat, nem süket, de felel nekem, már 
azt se bánom hogyha szorít. Szoríthat-e jobban, mint 
ahogy ez a világ szorít, pedig hát nem is Isten. 
Vállalnom kell a szorítást is, csak tartson! Hogy el ne 
vesszek. Hogy szóljon nekem is: Angyalainak 
parancsolt felőled, hogy kőbe ne üssed lábaid 
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Áspiskígyón jársz majd és baziliszkuszon majd 
oroszlánkölyköket tiporsz szét és sárkányokat… Ezrek 
hulljanak bár balod felől és tizezrek jobb felől, baj nem 
érhet téged.” 

   c. Meg tudlak találni Téged igaz Isten? Aki vagy, 
hallassz, erős vagy, megfogod a kezem, segítesz és 
megtartasz? Van-e még szemünk meglátni, szavunk 
megszólítani Téged. Nem járunk-e úgy az Istennel, mint 
a költő Sion hegy alatt. Odamegy hozzá a bús, kopott 
Isten, az ő Ura, a rég feledett, simogatja őt, bekönnyezi 
az arcát: „jó és kegyes volt hozzám az öreg. A költő érzi 
az „Isten-szagot”. Tudja, hogy itt a perc, amelyben 
megkaphatja azt, amit máskor soha senkitől – az Istent. 
Próbálja tehát megszólítani Üt „Hogy hívnak téged szép 
öreg úr. Kihez mondottam sok imát. Jaj, jaj, jaj. Nem 
emlékezem Halottan visszajöttem Hozzád én. Az 
életben kárhozott. Csak tudnék egy gyermeki imát”. 
Minden hiába. A költő nem tudja megszólítani az Istent. 
„Jajgatva törtem az eszem… Nem emlékezem.” Egy 
darabig várta a megszólító hangot. „aztán elszaladt 
„Minden lépése zsoltárütem, halotti zsoltár, s én ülök 
sírva Sión hegy alatt „Nem lesz sorsunk a költő sorsa? 
A hazugságok, a magunk csinálta hamis istenek nem 
rontották-e el bennünk az igaz Isten képét úgyannyira, 
hogy képtelenek leszünk megszorítani, nevén nevezni 
Őt!? 

   d. Meg kell találnunk ezt az Istent, aki nem 
tudatjelenség. Nem hazugság, hanem valóság. Azt, aki 
VAN. Aki elmondta magáról: Én vagyok, aki vagyok. 
Le kell döntenünk a faragott képeket. Le, mert nem 
boldogítanak. A szalon-Krisztus megcsalt és a proletár-
Krisztusnak nem tudunk hinni. Elég volt a csalódásból. 
Kell nekünk a boldog és boldogító Isten, aki bennünket 
optimista-realista nemzedékké nevel, hogy ragyogó 
arccal mosolyogjunk bele a világba büszkén viselve a 
Szent Pál ellen mondott vádat: hogy holnapra 
kiforgatjuk sarkaiból a világot. (V.ö. Csel 17,6 s 
„holnapra megforgatjuk az egész világot” Isten, aki 
örökössé tesz bennünket, aki nekünk adja a jövendőt, 
hogy készítsünk újabb ezer éveket. Ma és akkor is, 
akkor is, amikor a maiak már csak a 
történelemkönyvből lesznek ismerősek. A szalon-
Krisztus és a Proletár -Krisztus helyébe meg kell 
találnunk az igazi Krisztust, a Názáreti Jézust. 

····e. Megtaláljuk-e? Tartsatok bűnbánatot és 
elközelgett a menyek Országa. Aki hajlandó meglátni a 
maga élete hazugságait, a maga személyes Isten-
hamisítását, bezárt szívűséget, oltárt nem ismerését, 
már el is indult az úton, hogy megmutassa neki az Isten 
önmagát. Olyan jól tudjuk már a bolsevizmus tévedéseit 
és bűneit! Minek emlegetni? Jobbak leszünk tőle? 

Bűneinket meglátva kiáltsunk szenvedésünk és 
bizonytalanságunk mélyéből: Jézus, Dávid fia, 
könyörülj rajtam könyörülj és mondd, amit a jerikói 
vaknak mondtál, hogy megszabadít engem a Benned 
való hitem, elveszi tőlem a hazugságot, a ködöt s a 
halált, s kapok igazságot is, utat és életet is… Életet is, 
mert „aki énbennem hiszen, még ha meghalt is, élni 
fog…” (Jn 11,25). 

 

 

FARKAS ISTVÁN 

HOGYAN VÁLLALJUNK 
KÖZÖSSÉGET EGY 
VADDISZNÓVAL? 

 
(…azoknak a tanulóknak,  

akik igen jól érzik magukat állatok között, 
 de az emberekkel nehezen jönnek ki.) 

 
Milyen is egy vaddisznó? 
Latin neve: sus scrofa 
Hétköznapi, emberi szemmel nézve egy randa 
gusztustalan, koszos állat, melynek a szaga éppen a 
hasonló étkezési szokások miatt éppoly 
elviselhetetlenül büdös, mint az emberé lenne, ha 
ugyanolyan körülmények közt élne. Formája formátlan, 
leginkább egy szőrös stelázsira emlékeztet, tülök orra, 
nagy szőrös fülei és kacskaringós, bojtos, a testéhez 
viszonyítva nevetségesen kis farka pedig bárhonnan is 
nézi az ember, mosolyra fakasztja. Ez a mosoly persze 
azonnal ráfagy az ember ábrázatára, amint eltűnik 
kettőjük közül a vastag drótkerítés. A vaddisznó 
békeszerető, mint minden állat. Az embereken kívül 
már nincsenek ellenségei, legfeljebb még az ember 
nevelte ebeket nem szívleli. Családszerető. Kifejezett 
előnyben részesíti a nagycsaládokat. A családok együtt 
élnek, vagy sűrűn látogatják egymást. A hatalmas 
malacsereg nagy csapatokban együtt játszik a kocák 
biztonságos gyűrűjében, vagy azon kívül is. A családi 
életből kiveszik a részüket az apák, a kanok is, bár 
idősebb korukra szeretnek egyedül, gyerekzajok nélkül 
élni. Táplálékához tartozik minden ehető a fák 
gyökerétől, a szarvasgombán át a madárfiókáig, de 
legkedveltebb csemegéje az emberek által telepített 
kukorica. Emiatt aztán van is elég összetűzés velük. 
Ruházatuk általában a vastag, sűrű, sötét szőrzet, 
melynek színét azonban egyesek cserélgetik a csupasz 
rózsaszín bőrtől, a világos, foltos op-arton keresztül a 
hófehérig és a szénfeketéig. Fegyvere az agyar, 
legfontosabb érzékszerve és egyben szerszáma az orra, 
mozgásszerve a négy erős, zömök lába. 


