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“LÉGY HASONLÓ AZ ÉGEN SZÁLLÓ 

MADÁRHOZ…, AKI A TÖRÉKENY 

GALLYON MEGPIHENVE ÁTÉLI AZ 

ALATTA TÁTONGÓ MÉLYSÉGET, 

MÉGIS VÍGAN ÉNEKEL, MERT BÍZIK 

SZÁRNYI EREJÉBEN.” 

 

((((VICTOR HUGO))))    
 
 
BULÁNYI GYÖRGY 

FARSANG UTÁN… 
 
Ez volt a textus farsangvasárnapon: Ti vagytok 

a Föld sója! Erről kellett prédikálni. Tettem. Kedves 
Testvéreim, akik összegyűltetek az évközi 5. vasárnap 
szentmiséjére a kapucinusok tatatóvárosi templomában 
azzal a nem titkolt céllal, hogy ebben a szentmisében 
történik majd valami olyasmi is, ami nem minden 
szentmisében történik... – el sem árulom, hogy mi, úgy 
is tudjátok – nos, kedves Testvéreim, nagyon örülök 
nektek, hogy itt vagytok.  

Még egyelőre azt sem árulom el, hogy mit is 
kell tennünk annak érdekében, hogy kidobjanak és 
eltapossanak bennünket az emberek, mert van egy 
másik nagyon üdítő témám: levelet kaptam egy ifjú 
hölgytől, aki a Kovács Ágota nevet viseli és 
Tatatóvároson lakik. Felolvasom. 

Kedves Gyurka bácsi! Én azért szeretnék meg-
keresztelkedni, mert szerintem itt az ideje. Amikor 
Apa hazajött, azt mondta, hogy csak akkor keresztelsz 
meg, ha írok neked arról, miért akarok megkeresztel-
kedni. Én ezt nem akartam elhinni, és megkérdeztem: 
ez igaz? Ő erre azt mondta, hogy igen, ez komoly. Hát 
én erre megkérdeztem Anyától, hogy mit írjak. Ő azt 
mondta, kérdezzem meg Jézust. Hát én megkérdeztem, 
de mivel a napom zavaros és nehéz volt, ezért nem 
tudtam odafigyelni. Elmondtam egy hasonló szöveget, 
és Jézustól – de az is lehet, hogy én gondoltam, de 
annyi biztos, hogy – ez a sugallat jött. Én akkor azt 
mondtam Anyának, hogy megkérdeztem Jézust. És 
akkor leültem az asztalomhoz, és kitéptem egy lapot a 
vadonatúj füzetemből, és elkezdtem írni. De bocsána-
tot kell kérnem, hogy ilyen hosszú levéllel zavarlak. 
De a lényeg – bár igaz, nehéz volt kitalálnom, na de 
mindegy, a lényeg, amit ilyen hosszan sikerült leírnom 
–, hogy szerintem itt az ideje, hiszen májusban elsőál-
dozó leszek. Üdvözöllek Ágota. Dátum: január 17. 
Január 25-éről keltezve kaptam Ágotától egy rövidebb 
levelet is: Én azért akarok megkeresztelkedni, hogy az 
Egyházba bekerülhessek, illetve a Bokor tagja legyek. 
Igaz, hogy abban már így is benne vagyok. 

Köszönettel Ágota. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilyen információk birtokában már könnyű lesz el-

árulnom, hogy mit is kell tennünk annak érdekében, hogy 
ne dobjanak ki, és ne tapossanak el minket az emberek: 
Sóznunk kell! A levest? Jézus aligha erre gondolt. Ha erre 
gondolt volna, ezt mondta volna: Ti pedig sózzátok meg a 
levest! Azért nem ezt mondta, mert nem volt természet-


