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KOINÓNIA 

 

HÚSVÉT ELŐTT...  

nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt... 

zokogó, bús miértek. 

Húsvét előtt... ajtók, kemények, 

zártak. 

Húsvét előtt... arcok, fakóra váltak. 

Húsvét előtt... szívek, üres-szegények. 

Húsvét előtt... kihamvadott remények. 

Húsvét előtt... egy nagy ,,Minden 

hiába!'' 

Bús eltemetkezés az éjszakába. 

De húsvét lett! Feltámadott a 

Mester! 

HÚSVÉT UTÁN... el a gyásszal, 

könnyekkel! 

Húsvét után... futni a hírrel frissen! 

Húsvét után... már nem kérdezni mit 

sem! 

Húsvét után... új cél és új sietség! 

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 

Húsvét után... erő, diadal, élet! 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 

Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

(Túrmezei Erzsébet) 
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Hamvazószerda utáni pénteken a szentmisében 

Izajástól ezt olvastam: 

Miért böjtölünk – mondják –, ha te nem látod meg, 

miért gyötörjük lelkünket, ha nem akarsz tudni róla? 

Erre Isten válasza: 

De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok 

kedvteléseteket,  

mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és 

veszekedve böjtöltök, 

sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, 

ahogyan illenék. 

Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. 

Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? S a nap, melyen az 

ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, ha 

zsákba öltözik, és hamut szór maga alá,  

azt nevezed böjtnek és az Úr kedves napjának?  

Nekem az a böjt tetszik,  

amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket, 
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kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az 

elnyomottakat, 

és összetörsz minden jármot! 

Oszd meg a kenyeredet az éhezővel, vidd be a házadba 

a szegény bujdosókat, 

ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózzál el 

testvéred elől! 

Akkor eljön világosságod. mint a hajnalhasadás,  

akkor fölragyog a sötétségben világosságod, 

és homályod is olyan lesz, mint a déli verőfény (58, 3-

10) 

Ha jól értem Izajást, ezek a sorok azt jelentik, hogy 

Istent nem érdekli a böjtölésünk. Isten nem vallási 

cselekményeket kíván tőlünk. Istent kizárólag jó 

cselekményeket, az erkölcsünket megmutató 

magatartásunk érdekli. Fejünk lehajtása, zsákba 

öltözésünk, hamut szórásunk nem. Ha így van, akkor 

mért jelöltük meg hamvazó szerdán hamuval a 

homlokunkat? 

Mi a böjt szerepe Jézus tanítványainak az 

életében? Csak az lehet, ami Jézus életében volt. És mi 

volt Jézus életében? Az evangéliumok szerint a három 

év alatt egyetlenegyszer böjtölt. Igaz, akkor alaposan. 

Negyven napon keresztül egyfolytában. Nem napi 

háromszori étkezéssel, s egyszeri jóllakással. Bár ez 

utóbbi is nagyon kellemetlen tud lenni. Aki 

megpróbálta már, tudja jól. De Jézus nem gyakorolta. 

Miért? Azért, mert nem szeretett kényelmetlenségeket 

okozni magának? Igen, mert falánk és borissza ember 

volt – ahogy mondták róla, s ahogy maga is állította 

önmagáról: eljött az Emberfia, aki eszik és iszik (Mt 11, 

19). Ezt a Q-ból tudjuk. Lukács is hozza: szóról-szóra 

ugyanígy (7,34). De akkor mért böjtölt negyven napot. 

Azért, mert előtte történt valami. Mi? 

Nem tudom. Annyit mondhatok tán, hogy 

alighanem nyugtalan volt. Ott kellett hagynia házát, be 

kellett zárnia műhelyét, s el kellett mennie a Jordánhoz, 

ahol a Keresztelő tartózkodott. Meg kellett 

keresztelkednie, s ez alkalommal hallott is valamit. Az 

Isten hangját önmagában: Te vagy az én szeretett fiam, 

akiben kedvem telt. Ez is a Q-ból van (Mt 3,17 és Lk 

3,22). Ezután határozta el magát a böjtnek radikális 

formájára. Miért? Bevallom. Ezt sem tudom. De 

szeretném kitalálni. Valaki szerelmes lesz egy ateista 

fiúba, vagy lányba. Nyugtalan lesz, mert a saját 

istenkapcsolata kerül veszélybe: egy életen keresztül 

táncolhat majd Isten és a házastársa közt. Miért? Mért 

nem hagyja ott vagy az Istent, vagy akibe szerelmes 

lett? Egyiket se tudja megtenni, s éppen ezért valamerre 

dönteni akarna. Ilyen helyzetben szánhatja el magát a 

böjtre az, akinek az Isten is fontos, s nem csak az, akibe 

szerelmes lett vagy aki szerelmes lett belé. Ez lehet a 

böjtölést eldöntő óra. 

Nem tudom, mért volt Jézus nyugtalan, amikor 

elindult a Jordánhoz. De, amikor meghallotta, hogy 

szereti őt az Isten, s jókedve telik benne, talán még 

nyugtalanabbá kellett lennie. Magam sohasem 

hallottam ilyesmit. De ha hallottam volna, hogy az Isten 

szeret, s jókedve telik bennem – bennem? Igen, 

bennem! –, okvetlenül magányba-pusztába, szájam-ki-

nem-nyitó C típusú lelkigyakorlatra mentem volna. 

Miért? Hogy megtudjam: most már mit csináljak az 

életemmel? Dombi Feri barátomtól kérdeztem, hogy mi 

volt az előzménye annak, hogy elkezdte írni a HANG-

könyveket? Ezt válaszolta: akkoriban semmit sem 

tudtam csinálni az életemmel, s hogy mégis valamit 

csináljak, elmondtam naponként kilenc rózsafüzért. 

Jézus nem tudott rózsafüzért imádkozni, mert nem volt 

katolikus. Lelke terhével...azzal, amivel elindult 

Názáretből, s azzal, amivel kijött a vízből, a pusztának 

vette útját, s ott maradt, amíg le nem jött a teher róla, 

vagy amíg elviselhetőbb lett a terhe. Amíg megtudta, 

hogy most már mit csináljon: HANG-könyveket írjon, 

Bokrot csináljon vagy tanítványokat gyűjtsön az Isten 

Ország számára, akikkel együtt lesz majd a Föld sója, a 

világ világossága, s akikkel együtt építi fel a hegy 

tetejére a várost. 

Nem tudom, mi volt Jézusnak a gondja. Talán 

szerelmes lett, s lelke nem engedhette, hogy szabad utat 

engedjen e pusztító szenvedélynek. Talán nem értette, 

hogy Isten mért engedi, hogy pogányok tiporják Izrael 

földjét. Talán nem tudta elviselni azt a rengeteg 

ellenmondást, amit az Istenről hallott szombatonként a 

zsinagógában. Ezer dolog miatt lehetett nyugtalan az a 

valaki, aki Istennek szeretett gyermeke, s akiben 

Istennek jókedve telt. Ahogy elment a Jordánhoz, úgy 

elment a pusztába is, és böjtbe fogott. 

Teljes felelősséggel állíthatom, hogy Jézus nem 

propagálta a böjtöt. Semmi nyoma, hogy a 

tanítványoknak mesélt volna arról, hogy a saját 

nyugtalansága kiváltotta éhségsztrájknak pl. hányadik 

napján szűnt meg az éhségérzete. Tudvalevően pár nap 

alatt beáll ez az állapot, mert a szervezet átáll, s elkezdi 

fogyasztani a meglevő s elraktározott zsír- s egyéb 

készleteket. Viszont mind a három szinoptikus 

beszámol arról, hogy Keresztelő János tanítványainak 

szúrja a szemét – nem az, hogy Jézus nem propagálja a 

böjtöt, de – hogy nem is böjtöl. Hátulról jönnek: Miért 

hogy mi és a farizeusok tanítványai sokat böjtölünk, de 

a te tanítványaid nem böjtölnek? Jézus nem 

mentegetőzik, nem szabadkozik, csak felvilágosít: Nem 

böjtölhet a násznép, amíg vele a Vőlegény! 

Gyökérkezelés, s jelenti, hogy hiába jöttök hátulról, 

hiába említitek a tanítványaim nem-böjtölését, s nem 

azt, hogy magam nem böjtölök. Értelek titeket, s 

egyenesbe válaszolok: Amíg engem látnak, nem is 

fognak böjtölni. Miért? Lagzi van? Igen. Építik a várost 

a hegy tetejére. Nem érnek rá obszervanciázni: böjtölni. 

Majd ha bajba kerülnek, majd ha ők is nyugtalanok 

lesznek, majd ha elvétetik tőlük a Vőlegény, majd ha 
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magukra maradnak, majd obszervanciáznak... (Mt 

9,14,15) a Pünkösd előtti tíz napon. 

 A Q-nak nincs böjt-anyaga. Jánosnak, 

Lukácsnak, Márknak nincs külön anyaga a böjtről, csak 

Máténak, s az is farizeusi böjtnek a kritikája: Amikor 

böjtöltök, ne legyetek rossz kedvűek, mint a farizeusok, 

akik eltorzítják arcukat, hogy mutassák az embereknek: 

lám ők böjtölnek... (Mt 6, 16-18). Ellenpropagandát is 

csinál Jézus a böjtnek: beszél a bűnös vámos 

jelenlétében öntelten imádkozó farizeusról: Hetenként 

kétszer böjtölök! Nem ő az istennektetsző, hanem aki 

ezt mondja: Könyörülj rajtam, bűnösön! (Lk 18, 12-13). 

Nem a böjtölő farizeus, hanem a magát bűnösnek valló 

megy haza megigazultabban,; értsd: 

istennektetszőbben.  

A János-tanítványok feldühítették a maguk 

böjt-propagandájukkal Jézust. Ennek nyomán mondja 

legkeményebb szavait kora Izraeljéről, annak Istent 

megközelítéséről. Olyanok ezek, mintha Jézus szakítani 

akarna Izraellel. Ez is megvan mindhárom 

szinoptikusnál: Senki sem tesz foltot új posztóból régi 

ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább 

szakadás támad... az új bort új tömlőbe töltik... (Mt 

9,16-17) Olyan erővel utasítja vissza őket, hogy amikor 

a KIO-t írtam, 35 évvel ezelőtt, azt gondoltam, hogy 

Jézus leírta Izraelt, s új szövetségre készül. Aztán 

megértettem, hogy ez csak dühének kitörése volt. Az 

utolsó vacsoráig volt ideje lehiggadni. Ott nem tud új 

szövetségről, hanem csak ennyit mond: Ez az én vérem, 

a szövetség vére (Mk 14, 24). Nem új, csak a régi és 

örök, az Isten minden emberel kötött egyetlen 

szövetsége. 

Mit csináltam? Jézusi ellenpropagandát a 

böjtnek Nagyböjtben? Nem ezt akartam, egyebet. Aki 

nem nyugtalan, ne böjtöljön, mert csak pótcselekszik 

annak érdekében, hogy továbbra is pótcselekedjék. Aki 

nyugtalan, az böjtöljön, hogy túl jusson a 

pótcselekvéseken, s legyen só, és legyen világosság, és 

építse a hegyen a várost. Amen. 
Óbudavár, 2002. áprilisában 

 

 
 

FARKAS ISTVÁN 

HÚSVÉT 
 

A hajnalok ismét sötétté váltak, mióta átállították az 

órákat. Ahogy kilépett a kapun elcsodálkozott. Sűrű 

köd borította a lakótelepet és a blokkok alig néhány 

alsó emeletét világították meg a szűrt fényű 

ostornyelek. A hajnalra semmi más nem utalt csak a 

varjak tompa károgása, melyet a köd ellenére össze-

vissza dobált a sok toronyház. Még félúton sem volt a 

metróig mikor rászakadt a baj. Józsi bácsi! Mi lesz 

Józsi bácsival? 

A metró megállóban az ötórás vonatozók megszokott 

tömege helyett csak néhány alak lézengett. Persze 

péntek van, - gondolta - no meg késhet a ceglédi is a 

köd miatt. 

Legutóbb, amikor az a szerencsétlen eset történt azzal 

az áramkimaradással, nem is gondolta, hogy ekkora a 

baj. De tegnap a nagyfőnökénél betelt a pohár. Az öreg 

nem ért oda időben a minisztériumba az anyaggal, - 

amit a főnök elfelejtett magával vinni - mert találkozott 

egy régi komájával és nem akarta megbántani azzal, 

hogy szóba sem áll vele. Persze az Annába nem kellett 

volna beülniük, de hát az volt a legközelebb. 

A nagyfőnök persze tajtékzott és még most is borsódzik 

a háta, ha a tegnap délutánra gondol, amikor közölte 

vele, hogy betelt a pohár. Józsi bácsinak menni kell! 

Igaz, hogy voltak az öregnek régebbi bűnei is, de utólag 

mindig kiderült, hogy végül is nem is volt olyan súlyos 

a dolog. De most vége. Hiába próbált meg tegnap 

mindent. Végül kiderült, hogy rövid időn belül őket is 

átszervezik és akkor úgy sem lenne már szükség az 

öregre. 

Mikor a Felszabadulás téren kiszállt a belső szorítás 

csak fokozódott és a Kecskeméti utca helyett 

önkéntelenül a híd felé vette az irányt. Már derengett, 

de a köd piszkos szürkesége így még jobban 

érvényesült. A hídról zúgva-dübörögve száguldottak le 

az autók. 

Pedig milyen rendes volt az öreg. Mikor ide került, 

Józsi bácsi már tizenöt éve mindenese volt az 

osztálynak és a főnökök is rendszeresen igénybe vették, 

mert becsületes, megbízható és ha kellett hallgatni tudó 

ember volt. Sokszor küldte ki a városba kisebb nagyobb 

beszerzések elintézésére, postázásra, tanácsba, vagy 

csak a munkahelyekre, ha egy sürgős levelet kellett 

továbbítani. És most itt van! Hogy mondja meg neki? 

Munkásszálláson lakik, mert amikor a felesége meghalt 

valami apróságon összekaptak a sógorral és ő 

felköltözött Pestre. Jobb is volt így, mert közelebb volt 

a munkahelyhez, nem kellett ingázni. Igaz, hogy a régi 

barátok hiányoztak, mert újak valahogy nem alakultak. 

A munkahelye volt a barát, a család, a feleség és a 

gyerek is, mert sajátjuk nem lehetett. Most majd hová 

megy lakni? 


