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BULÁNYI GYÖRGY naplójából: 
 

2007. január 5. URUNK MEGJELENÉSE − az első igehirdetés ebben az évben Adyligeten. 

Kispap koromban olvastam Schütz Antaltól, a megfellebbezhetetlen tekintélyű magyar dogmatikus 
piaristától: Ki tudná megrajzolni Jézus lélektani fejlődését, pszichológiáját? A mai vasárnapon mégis 
valami ilyesfélére vállalkozom: Mondok sorjában tételeket, amelyeket igaznak gondolok.  

1. Jézus nemcsak Istenfia volt, hanem valóságos ember is, mint akármelyikünk. Következésképpen 
két szopás között elaludt, aztán felébredett, s elkezdett nyekeregni, ha újra éhes lett, vagy ha zavarta, 
ami a pelenkában van. És nem arra gondolt, hogyha ő az Istenfia, akkor hogyan lehetne pelenkában 
és bölcsőben. Érzései voltak. Érezte, hogyha valami baja van, csak nyekeregnie kell, és segítenek 
rajta. Lassan-lassan megismerte Mária és József arcát, s ha egy kicsit bolondoztak vele, akkor rájuk 
mosolygott. Minden úgy lehetett Nála is, mint akármelyikünknél. Ez volt az ő lélektani fejlődésének 
anyaméhen kívüli első szakasza. Nevezzük ezt betlehemi-egyiptomi korszaknak.  

2. 12 éves korában is felviszik őt szülei Jeruzsálembe. Önállósítja magát, szüleinek keresniük kell őt, 
akik megtalálják a templom írástudóinak körében: ül, kérdez, felel. S ezek megállapíthatják róla, hogy 
értelmes a fiúcska. Szülei szemrehányó szavaira különös választ ad: Nem tudtátok, hogy Atyám 
dolgaiban kell nekem lenni? A szülők nem értették a választ. Ha hiteles Lukács forrása és híradása, 
akkor valaminek történnie kellett Jézus lelkében az első názáreti évtizedben. Egy régvolt debreceni 
barátom elmesélte, hogy négy éves korában egy fél napra eltűnt szülei szeme elől. Amikor 
hazakerült, őt is kérdőre vonták. Ezt válaszolta: azért szökött el, hogy szülei megtanulják, hogy őt 
nem kell félteni. Két szereplőt találunk e négyéves gyerek szavaiban. Az egyik a szülők, a másik meg a 
szülők fölé magasodni akaró négy éves kisfiú. Jézus válaszában is benne van ez. De nemcsak ez. Itt 
már három szereplő is van: a szülők (Mária és József) az egyik, a 12 éves gyerek a második, de van egy 
harmadik is, és az nem azonos Józseffel, s mégis Jézusnak az Atyja. Jézus is fölé magasodik a 
szülőknek, de nem ő van a csúcson, hanem az Atyja. Annak vannak dolgai-ügyei, s Jézusnak azokban 
kell lennie. Ez Jézus lélektani fejlődésének második korszaka: a gyermek emberi öntudatra ébredése, 
s ezzel mintha együtt járna istenfiú-voltának megsejtése is? Az emberi öntudatra ébredés a 
személyiség fejlődésének mindnyájunknál megtalálható fejlődési szakasza. Az Istenfiú-volt 
megsejtése azonban már specifikusan Jézusra jellemző. Melyikünk mondta volna szüleinek egy ilyen 
gyerekkori stiklink esetében Jézus válaszát? Olyat igyekeztünk mondani, amivel elkerüljük a jogos 
apai pofont. De Jézus olyat válaszolt, hogy szavait Mária megőrizte a szívében. Lehet, hogy Lukács 
értesülésének végső forrása Mária volt? Lehet. Nevezzük ezt a második szakaszt az első názáreti 
évtized korszakának.  

3. A következő korszak húsz hosszú esztendeig tart, s e korszakról összesen annyi híradásunk van, 
hogy Jézus nyilvános názáreti fellépésekor, amikor az ottani zsinagógában magára értelmezi Izajás 
szavait, a názáretiek csodálkoznak: Nem a József fia ez? S Jézust sérti ez a csodálkozás, és 
gorombákat kezd mondani nekik, aminek a vége az, hogy a falujabeliek megtelnek haraggal, kiűzik a 
falu végén levő hegyszakadékig, hogy letaszítsák őt. Mit mond ez nekünk? Csak annyit, hogy Jézus 
názáreti tartózkodásának második és harmadik évtizedében semmit sem vettek észre az ottaniak 
Jézus tudati fejlődéséből. Semmit, ami különbözött volna az övéktől. Jézus az ács fia, Jézus olyan, 
mint ők. Honnan tehát most egyszerre ez a képtelen és Izajásra hivatkozó öntudat? Ez a prófétai 
hangmegütés? Ez a nagyképűség e falubeli ács-ivadék szájából? Meg kell büntetni hőzöngése miatt. S 
Jézus nem mondja a falujabelieknek: Gyerekek, értem csodálkozástokat, de hát történt velem valami 
a Jordánnál. Ez és ez… Nem mondja, hanem hagyja dühüket kibontakozni, s a szakadéknál „átment 
közöttük, és eltávozott”. Azért nem mondja, mert – úgy gondolom – nem a Jordánnál történtek a 
végső okai annak, ami annyira felháborította a falujabelieket. Nem a Jordánnál?  
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Mi történt a Jordánnál? Mi történt ott, amire Jézus nem hivatkozott? Nem jók ezek a kérdések. Azt 
kell kérdezni, hogy mi történt Názáretben e két évtized alatt, aminek következtében − elment a 
Jordánhoz. Mi? Személyiségfejlődés történt. A 12 éves okos fiúcskából felnőtt, harmincas férfi lett. S 
nem vettek észre a názáretiek semmi rendkívülit? A zsinagógai jelenet azt mondja nekem, hogy nem 
vettek észre. Személyiségének egy rendkívül érdekes vonására bukkanunk. Introvertált volt e két 
évtizedben az a Jézus, akire majd az lesz a jellemző, hogy mindent vallani volt életem dolga? (Ady-
idézet) E két évtized alatt lehetett csak elkészülnie annak a mondanivalónak, amelynek nagyon rövid 
idő alatt nagyon rossz vége lesz. Ennek a mondanivalónak az elkészülte következtében zárja be Jézus 
a názáreti ácsüzemet, hogy soha többé ki ne nyissa azt − gondolom.  

Biztos, hogy nem a Jordánnál történtek az okai annak, hogy Jézus magára értelmezi Izajás sorait, s 
amely értelmezés alapján Kaifás már vihetné is Jézust Pilátushoz, hogy megfeszítse őt? Megpróbálom 
igazolni bizonyosságomat. Mégpedig introspekcióval. Amikor bérmáltak, nem történt velem semmi. 
Ugyanazt gondoltam, amit előtte. Amikor pappá szenteltek, nagyon meg voltam hatódva, és nem 
történt velem semmi. Semmit, de semmit nem gondoltam másképpen, mint szentelésem előtt. A 
legjobb felkészítés, a tőlem telhető legjobb felkészülés mellett sincs egy liturgikus aktusban 
részesedésnek tudatátalakító hatása. De hát Jézust nemcsak alámerítették a Jordán vizébe, hanem 
istenélménye is volt. Hallotta: Te vagy az én szerelmes fiam, akiben jókedvem telik. Jöjjön megint az 
introspekció. Magamnak is volt istenélményem. Hallani ugyan nem hallottam semmit, de életem 
minden problémája megoldódott egy pillanat alatt. Hatására nagy-nagy háborgásom s helyemet nem 
találásom egyszerre megszűnt. Békesség költözött a szívembe, s úgy éreztem, hogy soha többet nem 
kell tiltakoznom semmi ellen, mert eltöltött az Isten, és minden jó és minden csodálatos. S volt ennek 
valami tudati következménye is? Nem volt semmi. Támadt valami felfedezésem, amit közölnöm kell a 
világgal, az emberiséggel? Semmi. 1936 szeptemberében történt ez velem. S maradtam ugyanaz a 
lüke nacionalista magyar, aki voltam, akivé addig nevelődtem a szülői házban meg a piarista 
gimnáziumban. Hat évvel később Gerencsér Pista piarista, aki hadtestvezető lelkész volt a Don-
kanyarban, hív ezredlelkésznek magához. S mondom neki, hogy beszéljen az elöljárókkal, s ha 
küldenek, akkor megyek. Az istenélmény megerősíti az embert abban, amit gondol, de tudat-
tartalmakat nem alakít át, nem fejleszt, csak képtelenül kellemes tudatállapotot teremt.  

De hát a Jordánnál nemcsak bemerítés és istenélmény, hanem negyven napos pusztai magány, 
lelkigyakorlat is volt. Ez nem alakíthatta át az egyszerű − tizenkettő belőle egy tucat − ácsmester 
gondolatvilágát? Nem. Negyven nap kevés ahhoz a képtelen értékmegfordításhoz, mellyel Jézus a 
pusztából kijőve tanítvány- gyűjtésbe fog, s ennek nyomán majd jó két és félszázadon keresztül 
istentelennek minősül majd mindenki a világban, aki arra hivatkozik, amit Jézus tanított. A negyven 
nap csak bemelegítő volt az utána következő három évhez. Csak annyi, mert ez a vadállatok között 
élő böjtölő már tud mindent. Kísértheti őt a Sátán, Jézus tudja, hogy a Sátáné a földkerekség 
országainak minden hatalma, minden dicsősége. Kínálhatja neki, nem borul le előtte. Jézus Ura − az 
Isten, és nem a Sátán. Jézus a Sátán hatalmát akarja megtörni. Azt, hogy senki se uralkodjék, senkié 
se legyen a hatalom és dicsőség a világban. Senkié, mert az csak az Istené. Tehát az a tételem, hogy 
Jézusnak kellett ehhez húsz esztendő, s e hosszú húsz esztendő alatt végrehajtotta magában a 
kopernikuszi fordulatot. Mi az? Hát az, hogy Isten nem törzsi Isten, nem a Seregek ura, nem Izrael 
királyságának felvirágoztatója, s nem fojtja népéért a Vörös tengerbe az egyiptomiakat. Isten az, aki 
felkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazakra és hamisakra, Isten mindenkinek az Atyja, s azt 
akarja, hogy mindannyian az ő szerelmes lányai és fiai legyünk. Van tehát Jézus 
személyiségfejlődésének egy harmadik korszaka, amelyben elkészül az a mondanivaló, melyet majd 
hírül ad Galilea és Júdea népének, s amelyet hirdetni elküldi majd tanítványait az egész világba. 
Nevezzük ezt a harmadik a szakaszt a jézusi gondolatvilág kialakulása két évtizedes és názáreti 
korszakának.  

4. A negyedik szakasz azzal kezdődik, hogy kijön a pusztából és tanítvány- gyűjtésbe fog. És minden 
sikerül neki. Elmondhatja a lukácsi síksági beszédet is, a négy boldogságot és a négy jajt. Azt, hogy 
boldogak az éhezők, a szegények, a sírók, az üldözöttek. Azt is, hogy jaj a gazdagoknak, a 



jóllakottaknak, a nevetőknek meg azoknak, akikről jót mondanak embertársaik. Mindent elmondhat, 
és mégis tódulnak utána az emberek. A pusztába is. És Jézus azt gondolhatja ezek nyomán, hogy 
tényleg itt van az idők teljessége és megvalósul az Isten Országa. Megvendégel Bethánia mellett 
ötezer férfit és ki tudja mennyi asszonyt, lányt meg gyereket. Ez Jézus fejlődének negyedik szakasza. 
Nevezhetjük a naiv eufória tanítványgyűjtő korszakának.  

5. S be is fejeződik ez a korszak a pusztai megvendégeléssel. Miért? Mert megindul feléje az ötezer 
férfi, hogy királlyá tegye őt. Szerelme egéből mély pokolba szédül − mondaná a költő. Vagy ezt: 
Anyám, én nem ilyen lovat akartam. Tanítványait hajóba kényszeríti, mert azok örülnek ám a váratlan 
fordulatnak: Itt van, megvalósul az Isten Királysága. Maga meg felmegy egy hegyre imádkozni, hogy 
megtudakolja Atyjától: hogyan tovább? Hát úgy, hogy a pusztai lelkes férfiakat másnap már a 
kafarnaumi zsinagógában találja, és kiábrándítja őket magából: Nem Mózes adott nektek kenyeret a 
pusztában. Én vagyok a mennyből alászállott kenyér. Az én testem a kenyér, melyet odaadok a világ 
életéért. Kemény beszéd ez, ki hallgatja ezt? − kérdezik még tanítványai is. Jézus menti a menthetőt. 
A hűségekkel, a megmaradókkal együtt elhagyja Izrael földjét. Átkel a Libanon hegységen, Tírusz és 
Szídon vidékére megy, s nem akar többet ember látni, csak a tanítványokat. Hetek-hónapok után 
jönnek vissza? De amikor visszamásznak a Libanon keresztül, még mindig Izrael földjén kívül, Fülöp 
negyedes fejedelem Cezáreájában elmondja e külföldi tanulmányút végeredményét: Az Emberfiának 
az emberek kezébe kell adatnia… S a jó Péter megszólal: Nem történhetik meg ez Veled, Uram. S a 
szelíd Jézus lesátánozza őt ezért a szóért. Hogyan tehette ezt vele Jézus? Úgy, hogy elkészült Jézus 
lélektani fejlődésének Golgota előtti végső szakasza. S ha még Péter sem érti ezt, és le akarja őt 
beszélni erről, akkor Péter a Sátán képviselője. Ez a végső szakaszt, melyben Jézus tudja már, hogy a 
vállalkozásának a főpapok, írástudók és vének győzelmével kell végződnie. Egyenes már az út a 
Golgota felé. Az Isten Országa nem lehetséges anélkül, hogy hirdetője keresztre ne kerüljön. Ez Jézus 
tudati fejlődésének ötödik szakasza. Nevezzük ezt az ötödik szakaszt a Golgota szükségképpeniségét 
megértés korszakának.  

6. De hát van még feltámadás és mennybemenetel is. Van még egy hatodik szakasz is. Két része van 
ennek. Egy Golgota előtti és egy Golgota utáni. A Golgota előtt is beszél már róla: Elküldöm majd 
nektek a Lelket… Ő majd megtanít titeket mindenre. A tanítványok azért biztonság okából 
beszereznek maguknak az utolsó vacsorára két kardot is. Péter elő is veszi. Jézus visszadugatja vele a 
hüvelyébe. Feltartóztathatatlanul peregnek az események a Golgota felé, s ott Jézus Atyja kezébe 
ajánlja lelkét. Harmadnap feltámad, s a tizenkét felé futókat ezzel üdvözli: Békesség nektek, semmi 
sincsen veszve! Tanítja őket arra, hogy mindezeket el kellett szenvednie és küldi őket a nagyvilágba, 
hogy tegyék ők is tanítványokká nemcsak a zsidókat, de az összes nemzeteket. Ez Jézus tudati 
fejlődésének a hatodik szakasza: A Golgota ellenére is minden rendben van, Istennel nem lehet 
kitolni, Istennek győznie kell. Különben nem teremtett volna embert a maga képére és 
hasonlatosságára. Hogyan nevezzük e hatodik szakaszt? Nevezzük a szétverhetetlen bizakodás és 
reménység végső és megváltozhatatlan és az idők végezetéig tartó korszakának, melynek van egy 
rövid pár hetes időbeli első szakasza és egy szakaszt immár nem ismerő végtelen vagy időtlennek 
nevezhető nem is szakasza, hanem szakasztalansága, örökkévalósága.  

Következzenek a hívők könyörgései: A nekünk a mai napon megjelenő Jézus vezessen minket 
bizonyosságra!  

- A gőgicsélő gyermek gyanútlansága adjon nekünk is biztonságot  
- A 12 éves Jézus okossága legyen példája gyermekeinknek!  
- Jól használjuk fel a serdülés és felnőtté válás évtizedeit! 
- Amikor elkövetkezik életünkben a tettek ideje, dobjuk be minden erőnket!  
- Ha főpapok, írástudók és vének ereje lehervasztja reményeinket, mi is a Golgotát válasszuk!  
- Golgotára menve is tudjuk, hogy Isten soha le nem győzhető!  

Atyánk! Soha ne feledjük: nekünk is a te szerelmes lányaiddá, fiaiddá kell válnunk a mi Urunk Jézus 
Krisztus által, aki veled él és szolgálva szeret mindörökkön örökké. Amen. 


