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BULÁNYI GYÖRGY 

KÖZÖS NEVEZİ 
 

Az, amelyen állva megszólítható minden ember. S ez 
csak az lehet, amire mindenki igent mond. Van ilyen 
közös nevezı? Van. A lelkiismeretünk hangja. Erre 
hajlandó mindenki figyelni? Nem hajlandó rá, de ettıl 
függetlenül azért csak hallja ezt a hangot. Ez a hang 
tartalmazza azt a nagy nyilvánvalóságot, amelyre senki 
sem tud önmagában – belül – nemet mondani. Ez az a 
nagy nyilvánvalóság, aminek tartalmát ki is kell 
mondanom. Nekem. Kimondom: Senkinek sem lehet 
joga semmiféle kiváltságra. Ezután pedig azonnal meg 
kell állapítanom valami nagyon szorosan ide tartozót. 
Azt, hogy ugyanakkor – és természetünknél fogva – 
másra sem törekszünk, mint a kiváltságra. Anyánk 
kedvence, apánk kedvencei szeretnénk lenni, s nehezen 
viseljük, ha csak annyira becsülnek minket, mint 
testvéreinket. Kinıjük ezt a törekvésünket, ha kinıjük.  
Természetfeletti? 

Van, amit nem növünk ki. Aki ezt a valamit is kinövi, 
az az eretnek. Mi az, amit nem szabad kinınünk? Hát 
csak azt, hogy valakik, még pedig a mi társaságunk adja 
ki Isten kedvenceit. A miénk, s bizony kilöknek saját 
társaságunkból bennünket, ha ezt tagadjuk. Mit nem 
szabad tagadnunk? Azt, hogy a mi társaságunk kapta 
Istentıl – a kinyilatkoztatást. Sok tonna könyvet írtak már  
arról, hogy mi is ez a kinyilatkoztatás, de azért mindent el 
lehet mondani egy mondatban is. Ezt fogom tenni. A 
kinyilatkoztatás – egy mondatban – tehát Istentıl érkezı 

olyan eligazítás, melynek birtokába nem juthatunk a 
magunk emberi természetének erejébıl. Azaz a 
kinyilatkoztatás olyan eligazítás, amelyet Istentıl nem 
emberi természetünk alapján kapunk: a kinyilatkoztatás a 
természetünket meghaladó, azaz természetfelettinek 
mondandó eligazítás. E kinyilatkoztatás fogalmából már 
következik is, hogy ez bizony nem lehet közös nevezı az 
ember, az emberiség számára. Ez a kinyilatkoztatás 
csak azok számára lehet közös nevezı, akik hajlandók 
igazodni hozzá. Már pedig ezt a kinyilatkoztatást valaki 
vagy valakik kapták, s e valakiknek még soha sem 
sikerült a maguk kinyilatkoztatását az emberiséggel 
elfogadtatni. Példának megemlíthetem azokat, akik azt 
mondják, hogy ık Jézustól kapták ezt a kinyilatkoztatást. 
Akik ezt mondják magukról, ezernyi egymástól különbözı 
hitvallásban rögzítik azt, amit Jézustól eredınek 
vallanak. Jó, ha csak pokolra küldik az övékétıl 
különbözı hiteket vallókat, s nem igyekeznek 
vallásháborúkkal ki is irtani ıket az élık soraiból. 
Értelmünkkel megragadható? 

Ebbıl következik, hogy az Istentıl az ember számára 
érkezı eligazítás nem lehet természetfeletti, amelyet egy 
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kiváltságos valaki, esetleg valakik kapnak az Istentıl. 
Egy ilyen eligazításnak akkor van értelme, célja, haszna, 
ha az ember, az emberiség számára használható, azaz 
mindenki számára érthetı, és létünk alakításában 
bennünket elıbbre visz.  Ha értelmünkkel nem belátható, 
ha létünket nem gazdagító, akkor az eligazítás a közös 
nevezı megteremtése céljából használhatatlan. A 
legelsı kérdés tehát, melyre válaszolnunk kell, hogy 
lehetséges-e ez az ilyen eligazítás. Azt állítom, hogy 
minden teremtmény tudja, hogy mit kell tennie, a giliszta 
is, a katicabogár is, meg a macska is. Lehetetlen, hogy 
csak az ember ne tudná, hogy mit kell tennie. Ezen a 
ponton tudatosítnunk kell magunkban, hogy 
dolgozatunkban eddigelé egy elıfeltevéssel éltünk. Azzal 
az elıfeltevéssel, hogy a bennünket körülvevı világ 
Teremtıbıl és teremtményekbıl áll. A giliszta, a 
katicabogár, a macska – teremtények, s ezeknek van 
végsı okuk is. Ez a végsı ok pedig az Isten. Majd 
meglátjuk a késıbbiek során, hogy ez az elıfeltevésünk 
tarthatónak bizonyul-e. Az eligazításnak, a 
kinyilatkoztatásnak beprogramozottnak kell lennie 
minden teremtményben. Benne kell lennie a 
teremtmények természetében annak, hogy mire 
használják kapott létüket. Ha tehát kinyilatkoztatásról 
beszélünk, akkor annak természetinek kell lennie, 
ugyanúgy ahogyan természeti ez az eligazítás az 
emberalatti világban. S ami van, az lehetséges is. 
Magunktól nem jöhetünk rá? 

A giliszta, a katicabogár, a macska képességei 
számára teljességgel megragadható, hogy mit kell 
tennie. Az ember sorsa nem lehet mostohább, mint az 
övéké. Az ember számára is megragadhatónak kell 
lennie a maga rendeltetésének. Ez annyit jelent, hogy a 
Végsı októl származó információnak, eligazításnak az 
ember képességeivel megragadhatónak kell lennie. 
Értelmével átláthatónak, akaratával megragadhatónak, 
érzelmeivel átölelhetınek kell lennie. Ha képes 
megragadni, akkor ebben az eligazításban nem lehet 
olyasmi, amire az ember a maga természetes fejlıdése 
során ne jöhetne rá. Mindez nem kevesebbet jelent, mint 
azt, hogy a kinyilatkoztatás vagy értelmünkkel 
megragadható, vagy nem ragadható meg értelmünkkel, s 
akkor haszontalan számunkra. Ha kinyilatkoztatás 
tartalma értelmünkkel megragadható, akkor viszont 
fejlıdésünk során emberi természetünk birtokába juthat. 
Tehát a kinyilatkoztatás nem lehet egyfelıl 
természetfeletti, másfelıl értelmünket meg nem haladó. 
Ha természetfeletti, akkor értelmünket meghaladó. Ha 
értelmünket meg nem haladó, akkor pedig nem 
természetfeletti. 
Hányféle eligazítás? 

Mindez azt is jelenti, hogy végsı célunkat, 
rendeltetésünket illetıleg csak egyetlen eligazításunk 
van, és nem kettı. Mi lenne ez a kettı?  Egy filozófiai, 
amely a gondolkodástörvények segítségével dolgozik és 
egy hittudományi eligazításunk, amely nemcsak a 
gondolkodástörvényekre támaszkodik, hanem ezenfelül 
még értelmünkkel át nem látható, csak hittel elfogadandó 
információkra is épít.  Ha volna ilyen második fajta, 
hittudományi eligazításunk, azonnal siralmasabb 
helyzetbe kerülnénk, mint amilyen a giliszta, a 
katicabogár, a macska helyzete. Az ı kapott eligazításuk 
egyértelmő és közös nevezıt teremtı. A mi feltételezett 
hittudományi eligazításunk értelemmel nem igazolható, 
nincs rá semmi szükségünk. Csak egy vagy több 
személy hitére támaszkodik, azaz olyan állításokra, 
melyek nem igazolhatók a gondolkodástörvények 

segítségével. Tudunk mi, emberek a magunk erejébıl, 
azaz a természetünk alapján is, nem igazolható hiteket 
gyártani. Istenre nincs szükségünk ahhoz, hogy ebbe 
belesegítsen. 
Szükségünk van a természetfeletti, hittudományi 
eligazításokra? 

Hogyan is mondhatok ilyent? A bennünket körülvevı, 
akár érzékelhetı, akár érzékelési lehetıségeinken túli 
valóság sokkal gazdagabb, sem mint hogy az ember ezt 
a valóságot átláthatná. Hát nem vágyódsz ezeket is 
látni? Ha vágyódom, ha nem vágyódom, semmiképpen 
sem láthatom a valóság teljességét. Csak tudomásul 
vehetek olyan információkat, melyek vagy igazak, vagy 
nem. Szükségem van rájuk? Szükségünk van rájuk? Már 
mint mindnyájunknak, az emberiségnek szüksége van-e 
rájuk? Nincs szükségünk rá. Ellenkezıleg nagyon 
kártékonyak. Mindannyiunk számára nagyon 
kártékonyak. 

Mivel igazolom ezt az állításomat? Azzal, hogy aki 
ilyen, értelemmel mindenki számára át nem látható 
eligazítás birtokában levınek tekinti magát, annak kardja 
élét megacélozhatja, s meg is acélozza, a történelem 
bizonysága szerint, ez az ı hite. E hit nélkül is erıs 
bennünk a kiváltságra törekvés. Ha még azt is gondoljuk 
magunkról, hogy Isten kinyilatkoztatása révén birtokába 
kerültünk olyan igazságoknak, melyekkel embertársaink 
nem rendelkeznek, ez megacélozza kardunk élét. Van, 
aki azt mondja, hogy a történelem minden háborúja 
vallásháború. Azt hiszem, hogy még az ateisták háborúja 
is vallásháború. Le akarják igázni a szerencsétlen 
vallásosokat, akik azt képzelik, hogy van Isten és van 
kinyilatkoztatás. Az ateista pedig tudja, hogy a világot 
nem Isten hozta létre? Dehogy is tudja. Honnan 
tudhatná? Csak hiheti szegény, míg a többi szegény is 
csak hiheti azt, amit nagy bizonyossággal vall – a maga 
hite alapján. 

Kell-e igazolnom, hogy az, amiben csak hihetek, a 
legnagyobb veszedelmet jelenti az emberiség, 
mindnyájunk számára. A szent háborúk szent harcosait, 
ha elesnének a szent célért vívott harcokban, angyalok 
repítik a mennybe vagy a hurik ölébe – kit-kit a maga hite 
szerint. Tehát bátran fogják gyilkolni és tömeggyilkolni 
embertársaikat, mert nincs veszteni valójuk: hamarább 
jutnak el az ember végsı üdvébe. Allah, Allah kiáltással 
rohantak ıseinkre, a kutyahitő gyaurokra, három 
századon keresztül a mohamedán törökök, mi pedig 
Jézus, Jézus kiáltással mártottuk kardunk élit a 
pogányba. 

A kérdés csak az, hogyan vagyok akkor én, a 
katolikus pap, keresztény? Sehogyan. Jézusi vagyok, 
nem keresztény. Keresztény csak akkor leszek, ha a 
keresztények hajlandók lesznek jézusivá lenni. Hogyan 
vagyok katolikus? Úgy, hogy vallom a katolikus 
hitletéteményt. Mért vallom? Csak azért, mert nem 
lehetek ateista. Az istenhivı emberek táborába akarok 
tartozni. Jézus is az istenhívı emberek táborába 
tartozott. Mégpedig azoknak abba a csoportjába, 
amelyikbe beleszületett. Nemzetileg is zsidó volt, 
vallásilag is az volt. Maradt is zsidó. Akkor is, ha 
kiközösítették. Én is maradok abban a vallásban, 
amelyben születtem. S ha egy budaörsi testvéremet 
megbotránkoztatja, hogy nem mondom szóról szóra a 
mise szöveget, hogy lelkem szárnyalása szerint alakítom 
azt, akkor kevésbé szárnyaltatom a lelkem misemondás 
közben az ı kedvéért, hogy meg ne botránkoztassam ıt. 
Jézus sem cserélt vallást. Olyan nagyszerőnk találta azt 
a vallást, melynek fıpapja keresztre parancsolta ıt? Nem 
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találta olyan nagyszerőnek, de jól tudta, hogy hiába 
választ más vallást, abban is keresztre feszítik. Még ha 
beállt volna ateistának, az sem segített volna rajta. Ott is 
keresztre feszítették volna. Pontosan ugyanezért 
maradok magam is katolikus. Nincs hova menjek. Nincs, 
ahol jó fiú lennék. Nincs, ahol kellenék: „A nagy világon e 
kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors 
keze, itt élned és meghalnod kell.” Jézus és a jézusiak 
számára ez úgy pontosítandó, hogy egy rövid ideig 
élned, aztán sürgısen meghalnod kell. A magam 
esetében el kell gondolkodnom, hogy mennyire vagyok 
én jézusi? Miért? Hát csak azért, mert már 89. évemet 
taposom, s még mindig nem tudtam meghalni. Azzal 
vigasztalom magamat, hogy nem vagyunk egyformák. 
Hogy a jézusi fajtából is van gyengébb eresztés. 

Ezenfelül még gondolhatok valami mást is. Azt, hogy 
nem 89. évünkben születünk meg, hanem hamarább. 
Fiatalságunk következtében annyira el tud bővölni minket 
az a valami, amit igazságnak láttunk meg, hogy megyünk 
vakon elıre, mondjunk és teszünk is érte valamit, s 
egyszerre csak azt vesszük észre, hogy a Golgotán 
vagyunk. Nem lehetne okosabbaknak lennünk? Azt 
hiszem, hogy nem. Az a fiatalság bája, hogy bolondulni 
tud, s a még fiatalabbakat magával tudja ragadni a 
bolondulásba. Jézusnak nem volt módja megélni 90. 
esztendejét. 90 évesen is ugyanazt mondta volna, amit 
30 évesen? 

Mit mondott? Könyv nélkül mondta, kívülrıl, betéve 
azt, amit az elején én is próbáltam megfogalmazni, hogy 
nincs kiváltság, hogy oszd meg, amid van, hogy elég az 
egy dénár, de kapja mindenki, s a többit. S mondta és 
mondta, és akkor is mondta, ha világosan látta, hogy a 
Kaifás bizony fıpap akar lenni és nem akar osztozni, s 
majd bolond lesz beérni az egy dénárral, s hogy az olyan 
kötnivaló bolondot, mint Jézust meg kell kötözni és a 
Golgotára kell juttatni, és ki kell áltani  róla a 
bizonyítványt, hogy Isten és a haza ellensége. 

Jézusnak azért nem volt szüksége könyvre és írásra, 
mert csak azt mondta, amit Isten beprogramozott az 
emberbe, hogy jónak kell lenni, és szeretni kell a másikat 
úgy, ahogy magunkat szeretjük és hogy természetes, 
hogy az Isten szentsége nem engedni meg, hogy valaki 
kiváltságos legyen. S mondta ezt annak ellenére, hogy 
nagyon is tisztában volt azzal, hogy ez a programozás 
annak az embernek szól, akit olyan szabaddá tett, mint 
önmagát, minek következtében ez a beprogramozás 
csak felhívás, csak kínálat, csak ajánlat, és 
mindegyikünk mondhatja Istennek, hogy egy nagy fenét, 
én nem leszek balek. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARNAI IMRE 
KIALUDT EGY FÁKLYA... 

 
Kialudt egy fáklya. Egy messzire világító és 

meleget árasztó fáklya. 
A dolgok rendje az, hogy amikor a világító és 

melegítı fáklya kialszik, akkor körülötte a fényt és 
meleget sötétség és hideg váltja fel. 

De az Isten Országában másfajták a törvények: 
Hisszük és reméljük, hogy az a fény és az a meleg, 
amelyet a most kialudt fáklya sugárzott, nem szőnt meg: 
tovább világít és melegít, sıt fényét és melegét még 
tovább árasztja. Azért, mert ennek a fáklyának a fénye 
nem a sajátja volt, hanem azé, akinek fénye-melege 
soha véget nem ér. 

Ma egy hete voltak országszerte a 
papszentelések. Ebbıl az ajkalomból a váci 
székesegyházban azzal kezdte a püspök a misét, hogy 
„ünnepelni jöttünk össze”. Valóban ünnepelnivaló, amikor 
valaki, valakik véglegesen elkötelezik magukat a 
Szeretet-Isten szolgálatára. Ilyen ünnepe volt 67 évvel 
ezelıtt Gyurka bácsinak is, de mi volt az az ünnep ahhoz 
képest, amit most ünneplünk?! Amit akkor vállalt, az lett 
teljessé mostanra. Akkor kezdett el vetni, most aratjuk, 
amit elvetett. Ezért – úgy gondolom – jogosan kezdhetjük 
mi is most ezt a szertartást ezekkel a szavakkal: 
„ünnepelni jöttünk össze”.  

Ünnepeljük azt a kilenc évtizedet, amelyen át 
lángolt, és közvetítette nagyon hitelesen a jézusi fényt és 
meleget egy olyan világban, amelyben nagyon zavaros 
képek élnek az Istenrıl embertársaink zömének 
tudatában, és világossá tette – Babits szavaival élve –, 
hogy „az a véres isten nincsen”. Ünnepeljük, és hálát 
adunk érte. Ünnepeljük, hogy személyében olyan valakit 
kapott a világ és benne elsısorban a magyar egyház, aki 
megalkuvások nélkül, minden áldozatot és szenvedést 
tudatosan vállalva tette, amit rábízott az Isten. 
Ünnepeljük, és hálát adunk érte. Utolsóvacsorai 
imájában Jézus ilyen szavakkal állt Atyja elé: 
„megdicsıítettelek téged a földön: befejeztem a mővet, 
amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem”. Nos, ünnepelünk, 
és hálát adunk azért, hogy olyasvalakit ajánlhatunk most 
az Isten szeretetébe, aki Jézus nyomán ezt a mondatot 
szintén jogosan elimádkozhatta. Ünnepelünk, mert biztos 
a reményünk, hogy testvérünk hallhatta a szavakat az ıt 
tárt karokkal fogadó Atyjától: „Jól van, derék és hő 
szolga! A kicsiben hő voltál, sokat bízok rád: menj be 
urad örömébe.” 

Tegyük hát félre az elválás okozta fájdalmunkat, 
és énekeljük hálás szívvel, ünneplı lélekkel a dicsıítı 
zsoltárt: „Az Isten trónusa elé imádásra jöjjetek…”! 
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URBÁN JÓZSEF 
BULÁNYI GYÖRGY PIARISTA 

TEMETÉSÉRE 
 

Kedves Testvérek! 
Nem dicsérni, de nem is pusztán temetni jöttem 

rendtársamat. Hálát adni akarok érte; miatta Istent 
dicsérni a gyülekezet közepén. Az evangéliumot akarom 
hirdetni, mégpedig úgy, hogy elıtte szeretném 
meghallani, kiolvasni az evangéliumot az eseményekbıl 
– elsısorban az ı életébıl, tetteibıl és személybıl. 
Evangelizált szeretnék lenni magam, az örömhír 
befogadója, hogy aztán hirdethessem Jézus örömhírét, 
az Isten szeretetérıl szóló örömüzenetet nektek is, 
felidézve és szemlélve Bulányi György piarista életét és 
alakját. 

Néhány éve történt, hogy valamilyen rendházi 
megbeszélésre győltünk össze. Arról beszélgettünk, 
hogy mi is a mi piarista identitásunk. Nagy reményekkel 
vágtunk bele, új módszertani ötletekkel felvértezve. A 
káprázatos újítás abban állt, hogy ötletbörzét tartottunk, s 
aztán mindegyikünk pontokat adhatott az általa 
fontosnak ítélt témáknak. Mindenkinek 10 pontja volt, 
abból gazdálkodhatott. Súlyozni akartuk a javaslatokat, 
hogy ne mindennel, hanem csak a legtöbb pontot szerzı 
témával foglalkozzunk. Amikor Gyurka bácsira került a 
sor, mind a 10 pontját egyetlen témára tette fel: Jézus-
követı. Gyurka bácsi szerint ez a válasz arra kérdésre, 
hogy kik vagyunk – kik legyünk – mi, piaristák: Jézus-
követık. 

Ilyen volt, így mőködött Gyurka bácsi. Egyetlen 
témája volt: a názáreti Jézus. Erre tette fel az összes 
pontját egész életében, valahányszor szavazni vagy 
dönteni kellett. Így lett szerzetes is: „Fejest ugrottam” – 
írja önéletrajzi[1] visszaemlékezésében. Nem volt ez 
egyszerő a környezetének, de azt hiszem, saját 
magának sem. 

A környezetében levık ilyenkor azt élhették át, 
hogy persze-persze, hogy Jézus, de talán jó volna 
megpróbálni ezt egy kicsit részletezni, és egyáltalán 
próbáljunk meg szóba állni egymással. Ha mindenki a 
saját mondandójára teszi az összes pontját, hogy tudunk 
majd beszélgetni? A radikalizmus tónusa görcsbe 
merevíthet. A kérdés persze az, hol van az egyensúly a 
rugalmasság és a megalkuvás között. Mit is jelent az, 
amirıl Illyés Gyula Ditirambus a nıkhöz címő verse szól, 
amelyet Gyurka bácsi adott elı nekünk. Mit jelent az, 
hogy: „A hajlíthatók és görbíthetık,/ a szívósan 
gyengédek”? Hogyan kell, hogyan lehet szívósan 
gyengédnek lenni? – ez a kérdés. 

Azt hiszem, Gyurka bácsi nem úgy idézte ezt a 
verset, mint aki tudja a választ, hanem azért tetszett neki 
is ez a gondolat, mert kihívást látott benne; ezt szerette 
volna ı is megtanulni: a szelíd hatalomgyakorlást. Ezért 
hol itt, hol ott volt; hol erıteljesen lépett fel, hol nagy 
szelídséggel. A hitelét ennek a tanulásnak az adta, hogy 
a fejest ugrások következményeit maga is 
megszenvedte: legyen szó akár a hatalommal való 
szembeszegülésrıl, akár a nıtlen Jézust celibátusban 
követés terhérıl. 

Ezért tudtunk hát azon a bizonyos 
megbeszélésen is végül mégiscsak szót érteni 
egymással. Sokszor tőnt úgy a beszélgetéseinkben, 
hogy a bábáskodás szókratészi mővészetét gyakorló 
magatartást, a piarista tanárok eszköztárából sem 
hiányzó „módszertani provokálást” alkalmazza. Üdítı 

volt, ahogyan velünk, a nála fiatalabbakkal beszélt, 
ahogy viszonyult hozzánk egy-egy beszélgetésben: 
bátorított, az elıre lépésre serkentett. Soha nem arra 
szólított, hogy a múltban keressük a ma érvényes 
megoldásokat. Emlegette ugyan, hogy ı a hatvan-hetven 
évvel ezelıtti gondolkodás- és látásmódjával hogyan 
közelít meg egy-egy elsıre különös jelenséget közöttünk, 
de ezt nem azért mondta, hogy megakasszon, hanem 
azért, mert mindig is tisztességesen akart játszani: 
jelezni akarta, ı hol tart a megértésben. S utána 
feszülten figyelt, hogy mi mit mondunk. Legjobb 
pillanataiban így beszélgetett, így viszonyult hozzánk, 
fiatalabbakhoz is. Ezért volt felszabadító a közelében 
lenni, mindenféle rögzültsége, az összes lemezei 
ellenére. Nem bezárt, hanem felszabadított, s maga is 
élvezte a beszélgetésben megnyíló szabad tereken 
járást. 

Ez a szabadság az evangélium szabadsága. És 
valamiféle pedagógia is. A lelkiismeret létében és helyes 
irányt mutató szavában hívı paidagógosz, a másikat 
kísérı segítı meggyızıdése. Gyurka bácsi hitt abban, 
hogy egyetlen igazság van, és ez az igazság megszólal 
– vagy visszhangra talál – bennünk. És hogy éppen ezért 
érdemes és kell már kicsi kortól kezdve szabadságra 
vezetni az embereket, s ez már evangelizálás. Ezért nem 
volt kétféle üzenete: egy a kicsiknek, egy a felnıtteknek. 
Gyurka bácsi mindenkit felnıttként kezelt: olyannak, 
akiben van és megszólal a lelkiismeret. Feltételezte, 
hogy a hallgatósága ilyen értelemben felnıttekbıl áll – 
vagy ha nem, felnıttek lesznek attól, amit mond nekik. 
Nem biztos, hogy ebben teljesen igaza volt, de ez ismét 
csak egy olyan egyensúly megtalálásnak a kérdése, mint 
amilyenre az elıbb találtunk. A válasz itt sem adódik 
magától. Mindenesetre a Bokor közösség léte azt 
bizonyítja, hogy Gyurka bácsi válaszkísérlete elég jó volt. 
Hiszen érvényes a lelkipásztori gyorsteszt[2]: olyan 
mértékben evangelizálunk, amilyen mértékben 
evangelizálókat nevelünk. 

Kerestem, hogy a Szentírásból milyen képet 
vagy személyt idéz fel bennem Gyurka bácsi alakja. 
Bármennyire furcsának hat is, nekem elıször a nagy 
küzdı és vitatkozó apostol, a tarszoszi Pál jutott az 
eszembe. Miért is Szent Pál? Azt hiszem, a küzdelmek, a 
viták, hadakozások, a konokság, a tekintélyhez való 
ambivalens viszony, és ugyanakkor erıteljes 
hangsúlyozása a tekintélynek, a saját tekintélynek: talán 
ezek miatt. – Timothy Radcliffe domonkosrendi teológus 
írja[3], hogy az egyházon belül is helyénvaló a harag, 
még az Isten elleni harag is (70). „Ha több teret nyitnák a 
teremtı és reményteli haragnak az egyházon belül, 
kevesebb romboló harag lenne hitünk ellen az egyházon 
kívül” (71). Teremtı és reményteli harag: tessék, egy 
újabb egyensúlyi helyzet megtalálásának feladata! Egy 
újabb evangelizáló feladat. Emberrıl, Istenrıl, Isten és 
ember kapcsolatáról szól ez is. 

Mindnyájunkon áll ez. Nemcsak az elöljáróinkon. Ha 
felnıttek akarunk lenni, akkor mindegyikünknek feladata 
teret nyitni a teremtı és reményteli harag számára az 
egyházon, a közösségünkön belül. Személyes és 
közösségi feladat ez. 

Aztán azért is Szent Pál jutott eszembe, mert 
Gyurka bácsi is mélyen átélte a kereszt botrányát. 
Hadakozott ellene, hol teremtı haraggal, hol reményét 
vesztve. Pál találmányának tartotta, hogy a keresztnek 
bármi teológiai jelentısége lenne. Kemény vitája volt 
Pállal errıl. Sıt azt hiszem, hogy a Pállal folytatott vita 
csak a felszín volt, valójában Istennel küzdött. Úgy, mint 
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egykor Jób vagy Jeremiás. Mi átlagos emberek, átlagos 
keresztények nem igazán tudunk ilyenrıl a magunk 
életében. A próféták, mint Bulányi György igen. Gyurka 
bácsi nagyon érzékeny volt arra – és helyesen –, hogy 
ne magyarázzuk ki a kereszt botrányát. İ mélységesen 
átélte. Ezt írta nemrég: „A jézusi tanításnak, örömhírének 
nem hiába reálsummája ez: Keressétek az Isten 
Országát, és keresztre talál, aki keresi. Joggal merül fel a 
kérdés: »élhetı« is ez a jézusi Ország, vagy csak 
»halható«? Lehet élni érte; de ebbe bele kell halnia a 
létezı társadalmi rendben annak, aki megpróbálná?”[4] 
Minden porcikája tiltakozott az ellen, amit ı így hívott: 
„steril misztika”. A tettek embere volt: nem valami elvont 
kegyelemtani vita szintjén, hanem a mindennapokban; a 
praxisé, nem az elméleti hitvallásé. 

Ezért a másik bibliai kép, amely felidézıdött 
bennem, nem egy személy, hanem egy jelenet: a 
Golgota. Gyurka bácsi a kereszt alatt, ott, ahol Mária 
Magdolnát vagy a szeretett tanítványt szoktuk látni. S 
könnyezve nézi ı is Jézust, a kudarcot vallót; Jézust, akit 
nagyon szeret. Jézust, akiért lemondott a fiatal 
lánykákról, a földi szerelemrıl, a nagy családról, a sok 
gyerekrıl – pedig micsoda pátriárka lett volna. Nézi 
Jézust, akiért börtönt viselt, és megaláztatást; akiért 
szitokszó lett a neve a gyülekezetben. Hogy fájt ez neki! 

Egy mások domonkosrendi teológus, Herbert 
McCabe írja[5]: „Amikor imádkozunk, megéljük azt az 
örök párbeszédet, amely Isten mint Szülı és Isten mint 
Gyermek között folyik, s amelyet Szentlélek Istennek 
hívunk. Ez az örök párbeszéd lépett be a mi 
történelmünkbe Jézus imájában: abban, hogy elfogadta a 
halált az Atya iránt és irántunk való szeretetbıl. Mert a 
kereszt Jézusnak az Atyához mondott imája, hogy az 
Atya tegye meg, amibe ı belebukott: tegye meg azáltal, 
hogy szeretettel elfogadja a bukást. És az Atya válasza 
erre az imádságra a feltámadás volt, Krisztus 
feltámasztása és a mi feltámasztásunk.” 

Gyurka bácsi élete is – az ı „praxisa” – ebbe az 
imádságba kapcsolódott: Jézus imájába. És részesült 
Jézus kudarcában is. Milyen döbbenetes, hogy az élete 
utolsó hónapjaiban elıször eltörött a sarkcsontja, aztán a 
csípıje, utána lebénult a bal keze, majd eltörött a jobb. Ki 
meri követni ıt ide, a szenvedés titkába, a kudarcot valló 
Jézus imájába? 

Talán élete végén megértette, talán a halálában, talán 
a feltámasztáskor, hogy hogyan is épül Isten országa: 
hogyan építi Isten az ı országát. 

2007-ben ı húzott engem karácsonykor, nekem 
kellett ajándékot adnia a közösségben. Megkaptam a 
KIO köteteit, a Napló 91-es füzetét és egy kísérı levelet, 
egy verset. E vers utolsó három szakasza így hangzik: 

„Sokat találsz majd benne, 
Botrányosat. De bízom Benned: 
Nem botránkozol, hiszen ismered, 
Akitıl, amíg él, csak olyan telik, 
Amit ajkára ad egyetlen 
Szerelme, a Názáreti. 
Vége, vége, nincs tovább, 
Megizzadt, s koszorús homlokát 
Megtörölheti s Pegazust is, a lovát.” 
Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy adtad nekünk 

Gyurka bácsit. Köszönöm, hogy egy közösségben 
élhettem vele, megismerhettem, közel kerülhettem 
hozzá. Kérlek, tedd képessé Gyurka bácsit és minket is a 
te irgalmas szereteted befogadására. Add, hogy 
meghalljuk sugallataidat, és bátran és hőségesen, rád 
hagyatkozva merjük is tettekre váltani, amit megmutatsz 

nekünk lelkiismeretünkben. Add, hogy Gyurka bácsival 
együtt élhessünk majd egyetlen szerelmünk, a Názáreti, 
a te Szent Fiad közösségében. Amen. 

 
[1] E fiúból pap lesz: 
http://www.bokorportal.hu/bulanyi/gyb1/E_fiubol_pap_lesz_01.p
df, 5. oldal. 
[2] Vö. Las Escuelas Pías en la nueva evangelización. Roma 
[3] Why Go To Church?, 71. 
[4] Olvasói levél a Mérleg 2007/4. számához: 
http://www.bokorportal.hu/bulanyi/irasok/bgy_merleg_2008_04.
pdf 
[5] H. McCabe: „Prayer”: God, Christ and Us, 108. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIRÁLY IGNÁC 

KEDVES FELEBARÁTAIM,  
KEDVES TESTVÉRBARÁTAIM, KEDVES GYURKA 

BÁCSI! 
 

Nem búcsúzunk. Csak elköszönünk. Csak 
elköszönünk, hiszen az Isten Országáért egy küzdelmes 
életen át fáradozó Gyurka bácsival valamiképpen 
közösségben kell maradniuk mindazoknak, akik ezt az 
Atyai Országot a maguk számára emberhez méltónak, 
boldogítónak gondolják. Mivel hitem szerint a lélek 
halhatatlan, s az emberi szellem Istentıl rendelten örök, 
ezért a következı percekben úgy szólok, mint akinek 
meggyızıdése: Gyurka bácsi is itt van ezen a nagy 
közösségi találkozónkon. 41 éves tanító- és tanítvány-, 
apa- és fiúkapcsolat van szavaim mögött, mégis inkább 
nem értékelnék, hanem vallanék ezen az elköszönési 
alkalmon. 

Drága Gyurka bácsi, én belülrıl vezérelt 
embernek tapasztaltalak Téged. Belülrıl vezérelt az, akit 
a lelkiismereti meggyızıdése irányít. Mi, keresztények, 
Istenünk és legjobb énünk hangjaként is 
megfogalmazhatjuk lelkiismeretünket. Gyurka bácsi, Te 
így vezérelted magad, amióta megismertelek. Legfıbb 
bőnnek azt tartottad, ha az ember ködösítésekkel, 
megalkuvásokkal, embereknek tetszeni akarással 
eltompítja ezt a hangot. Frappáns szavaid bennünk 
élnek: „Nem hordhatjuk mások zsebében a 
lelkiismeretünket.” Meggyızıdésedhez akkor is sikerült 
hőnek maradnod, mikor nemzedékeink nıttek fel 
vezetéseddel ennek szellemében, és nagy ütközéseink 
adódtak, hiszen a magunk lelkiismeretét mi is felelısen 
igyekeztünk csiszolni, és a Te zsebedben sem akartuk 
tartani. Emlékszem, annyira terelgettél a felnıtt, felelıs 
gondolkodás és cselekvés felé, hogy életemet 
meghatározó döntésemben mellettem maradtál, és 
Melletted maradtam. 

Barátaim és Testvéreim! El tudjátok képzelni, 
hogy a kemény, radikális, rámenıs, „úthengernek” 
kikiáltott Bulányi György együtt morzsolja könnyeit 23 
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éves lelki-szellemi fiával, velem, Mátyásföldön, egy kis 
mellékutcában: mert én a jó pappá levés helyett a jó 
papává levést hallottam Istenünk hangjának, ı meg azt, 
hogy a Nácinak csakis papi hivatása van. Ilyen elfogadó 
szeretetet, amilyet akkor adott, csak az édesanyámtól 
kaptam ebben a súlyos útkeresésemben. Kedves Gyurka 
bácsi, valószínő, hogy ez az elköszönésünk teret nyit 
afelé is, hogy akik Téged nyomasztóan erıs, konok, 
merev embernek véltek, azok meghallják majd a mi 
szánkból azt is, hogy volt szíved, amely sok gyermeket, 
sok unokát, sok dédunokát vonzott köréd. Számtalanszor 
megállapítottuk közösen, hogy a jó embereket illetıen 
sajnos nem túlnépesedett a Föld. Gyurka bácsi, erıs 
meggyızıdéssel hirdetted, hogy az Isten Országának és 
ebben a mi kis magyar népünknek jövıje, alap szinten, 
gyermekvállalásainkon fordul. Köszönöm, hogy mindig 
nagyra értékelted, szerény nagycsaládos 
teljesítményeinket is. 

Drága Gyurka bácsi! A közvélemény azt gondolja 
Rólad, hogy a legtöbb bántás, kritika kívülrıl ért. Mi, akik 
legbelsıbb testvérbaráti körödbe tartozunk, tudjuk, hogy 
kaptál Te tılünk is eleget. Amikor tőrıképességed és 
érveid elérték határukat, akkor rendesen meg is 
sértıdtél, hiszen nem „fıpapunk” voltál, aki 
engedelmeskedtetni akarta a „kedves híveket”, hanem 
jézusi értelemben vett tanító és harcostárs, EMBER, 
olyan írástudó, amilyent Babits fogalmazott meg: 
„Istenen kívül nem ismer más vezért”. Tudomásul kellett 
venned, hogy a jó Isten hangja nemcsak Bulányi-módon 
szól, hanem mindannyiunk módján, akik fejlıdıképesen 
figyelünk Istenre és egymásra. Láttam én is, hogy 
nagyon nehéz volt ezt türelemmel viselned, pedig Magad 
neveltél ilyennek bennünket. Ki gondolná, hogy képes 
együtt imádkozni, tanulni, tenni egy olyan társaság, 
amelynek minden tagja öntudatos egyéniségnek 
szeretné önmagát? Miért maradtunk együtt a Te nehéz 
egyéniséged és a magunk nehéz egyénisége ellenére, 
és maradunk együtt azután is, hogy elköszöntünk Tıled? 
Megmondom: mert olyan örökséget hagytál ránk, amely 
mennyei Atyánktól származó tartalmi és formai értékeket 
hordoz. Ezek röviden a következık: 

Tartalmi örökségként azt kaptam, hogy egy 
irányba tekintésünk mindig Jézusra tekintést jelentsen. 
Szerény istenkeresık jézusi közösségének kell lennünk, 
akik eleget hallottuk Tıled: „Jézust folytatni és elıre 
mutatóan utat mutatni nem lehet állandó stúdium nélkül” 
(1998). Emlékszel, hogy milyen jót nevettünk, amikor 
1983-ban egymás számára sokszorosított, 14 kötetnyi 
szellemi termékünk alapján arra következtetett az 
államvédelem, hogy 8-10 ezren lehetünk, pedig ezren 
sem voltunk. A szellemi hangsúly mellett a lelkiséget is 
szorgalmaztad: „Ha imádkozó emberek vagyunk, akkor 
nem felejtjük el, mire lettünk a Bokorban 
egybeszeretve… Ezen fordul a Bokor jövıje” 
(Végrendelet, Ságvári szikla, 1988). Szellemiség és 
imaélet. Ebben a sorrendben, mert megtanultuk: 
tudatunk értékszintje meghatározza imáink tartalmát. 
Értékszemléletünket egy életen át Jézushoz igazodva 
kell fejlesztenünk, és akkor imánk is harmóniában 
lesznek az evangéliumok Jézusával. 

Formai örökségként a kisközösséget kaptam. 
Gyurka bácsitól elleshettem, hogy az ember tehet 
kitérıket, de a testvérbarátságokra épülı kisközösséget 
nem érdemes lecserélni. 1990-91 meghozta, hogy 
útlevelet kaphattunk. Be is jártad, Gyurka bácsi, a fél 
világot, és ezt így értékelted: „Mentem boldogan a 
nemzetekhez, és magyarul és németül, olaszul és 

franciául, még egy kicsit angolul is, de latinul és görögül 
mindenütt elmondtam, hogy mi is az az agapé, a 
metanoia meg a basileia… S mire mentem vele? Vagy 
hét éven keresztül jártam a világot tengeren innen és 
túl… és hánytam a borsót a falra. Egyetlen embert sem 
tudtam megnyerni neked, Jézusom…” (2009). 
Megköszönöm, Gyurka bácsi, hogy ezt a világjárást 
akkor úgy szervezted, hogy kisközösségi kapcsolataink 
nem szenvedtek csorbát. 

Kedves Gyurka bácsitól elköszönı barátaim! El 
tudjátok képzelni páter Bulányit egy kisközösségben, 
ahol akkor szól, ha rá kerül a sor, és annyi ideig, 
ameddig a megállapított idılehetıség engedi 
mindannyiunk számára? Pedig ezt így tanította meg 
nekünk, élen járva jó példával akkor is, mikor a 
korkülönbség 30-40 év is volt. 

Gyurka bácsi, köszönöm a kisközösségi 
örökséget. Köszönöm azt a szolgálati elkötelezettségi 
példamutatást is, amelyet az evangelizálásról Te így 
fogalmaztál meg: „Szolgálom Bokor-beli közösségeimet, 
teszem ott is a dolgomat, de ha hívnak magyar 
testvéreim a Szellemi Búvárok Egyesületébe, 
Visnyeszéplakra, a Felvidéki Trianon Társaságba, a 
Jobbikba, megyek mindenhová, és mindenütt azt 
mondom, amit meg nem szőnıen hallok a 
lelkiismeretemen keresztül” (2009). 

Hát igen, ezzel kezdtem elköszönı 
gondolataimat: a lelkiismerettel… – ezzel is fejezem be. 
Drága Gyurka bácsi, továbbra is, odaátról is maradj 
támaszunk, hogy fejlıdıképesen hőségesek lehessünk 
lelkiismeretünkhöz. 
 

 
 
BAJNOKNÉ BENYHE JUDIT 

GYÁSZBESZÉD 
 

1958 nyarán itt, a közeli Győjtı Fogház udvarán 
rabok rótták a számukra engedélyezett sétaköröket. 
Bulányi György és Juhász Miklós piarista szerzetesek az 
ilyen séták alkalmával osztották meg egymással a 
külvilágból érkezett híreket. Persze csak úgy a foguk 
közt, titokban suttogva, hogy az ırök észre ne vegyék a 
súlyos fegyelemsértést. Itt suttogta el Juhász Miklós a 
hírt: Andinak született egy bronzhajú lánya. Mivel a 
bronzhajú jelzı nem volt éppen mindennapos kifejezése 
a börtönvilágnak, nem lehet csodálkozni, hogy Bulányi 
György elég nehezen értette meg, mit is akar tudtára 
adni rend- és sorstársa, Juhász Miklós. A híradásnak kis 
híján magánzárka lett a következménye.  



2010. augusztus - szeptember                                                     KOINÓNIA                                                                                                1711 
Andi lánya, a hajdan bronzhajú lány most itt áll, 

és testvérbarátai felkérésére búcsúztatnia kell azt az 
embert, aki méltán meghatározó egyénisége volt egész 
eddigi életének.  

Drága Gyurka bácsi! Számomra kezdetben csak a 
szüleim szokatlanul lassan, elnyújtva és mély hangon 
beszélı barátja voltál, édesanyám lelki támasza, és az 
otthonunkban megforduló közösségek eszmei-lelki 
vezetıje. Tudtam, hogy nagyon sokáig voltál börtönben, 
s azt is, hogy a szüleim lakásában a születésem elıtti 
hetekben átélt házkutatás egyik oka és fı keresett 
személye voltál.  

Aztán egyre többet és többet értettem meg a korból, 
amelybe beleszülettem, és egyre jobban kezdett 
érdekelni, miféle Ország az, amelynek építéséért 
vannak, akik készek súlyos szenvedést is vállalni. Ki az a 
Jézus, akinek az élete kétezer év után is követendı 
példa.  

Hallatlan nagy hatású emberként robbantál be 
kamaszkorom útkeresı idıszakába! Az Isten 
Országának keresésével és megértésével, valamint 
kemény önneveléssel foglalkozó közösségek létrehozása 
minıségi változást hozott addigi lötyögıs-barátkozós 
társaságunk életébe. Emlékszem a lelkigyakorlatokra, 
amikor világossá vált számomra – és sokunk számára –, 
hogy az Isten nem pusztán obszervancia-teljesítést vár el 
tılünk, hanem azt, hogy munkatársai, hatékony 
munkatársai legyünk a világ jobbá tételében. Életünket 
nem azért kaptuk, hogy folyamatosan a magunk 
boldogulását keressük, éppen ellenkezıleg, csak akkor 
lehetünk boldogok, ha mások boldogulásán fáradozunk!  

A egyház megmentését és a világ jobbá tételét – 
vatikáni bíztatásra – baráti szeretet-közösségek 
összekapaszkodásával, és a másokért is gondban levés 
önzetlenségével gondoltad megvalósítani. A 
közösségekben igazi felfedezı élmény volt megismerni a 
szentírás-elemzés módszerét, rácsodálkozni a KIO 
gondolat-átalakító igazságaira. És ez volt a lényeg: nem 
készen kaptuk az igazságot, módszered a felnıtt ember 
lelkiismeretre építı életalakítása volt.  

Fáradhatatlanul kerested az Istennek tetszı élet 
útjait. Nem láttam még embert, aki munkahelyi kényszer 
nélkül ilyen keményen be tudta volna osztani az idejét. 
Hét év munkájával írtad meg szisztematikus biblikus 
teológiai mővedet, a hat kötetes KIO-t. Fı mőved 
címének a legfontosabb jézusi utasítást adtad: 
„Keressétek az Isten Országát!” Igen, aki az Isten 
Országát keresi, az hallja meg a Lélek hangját. A Lélek 
pedig minden embernek ugyanazt mondja (de sokat is 
hallottuk Tıled az utolsó pár évben): „Jó kisfiúnak, jó 
kislánynak kell lenni!” Ez pedig nem megy másként, csak 
ha ellene mondunk a hatalomnak, az erıszaknak és a 
gazdagságnak. A Föld egyedüli reménységének 
gondoltad, ha az emberiség megérti a Názáreti Jézus 
tanítását, megbocsát ellenségeinek és ellene mond a 
mindig többet és többet birtoklás vágyának.  

A radikális ellenségszeretet radikális 
elutasítottságot hozott a 70-es években immár abból az 
irányból is, ahonnan nem vártad. A kezdetben vatikáni 
biztatásra létrehozott kisközösségek miatt a pártállam 
utasítására súlyos egyházi szankcióval sújtottak. 
Azonban Te is és a Bokor közösségei is inkább 
megerısödtek az üldözés hatására. Sokan közülünk 
hıskorként emlékeznek erre az idıszakra. Az örömhír 
továbbadásának vágya – új közösségek létrehozásával, 
és családjainkban a sok új élet adásával – természetes 
volt. A rendszer-váltást követı „mindent szabad-korszak” 

több kárt tett közösségeinkben, mint a pártállami 
üldözöttség, de ma már látjuk, ezt a veszteséget 
nemcsak a Bokor szenvedte el, egész magyar 
társadalmunk vergıdik gazdasági-erkölcsi-társadalmi 
válságban.  

A 2000. év igazi fellendülést hozott az életedbe. 
Egész életedben, de az utolsó 10 évben különösen 
hihetetlen munkatempót diktáltál magadnak. Akik jól 
ismertek, tudják, hogy az ebben az idıszakban született 
írásaid sem terjedelmükben, sem jelentıségükben nem 
maradnak el a korábbi írásoktól. Hozzáfogtál a jézusi 
magyar irodalom antológiájának összeállításához is. 
Halálod elıtt két héttel – már nagyon betegen és 
kiszolgáltatottan – felemelı irodalmi és lelki élményben 
volt részünk. Arany és Petıfi verseket olvastál föl 
nekünk, és jegyzetek nélkül, fejbıl, meghatottságtól el-
elcsukló hangon olyan elemzést hallhattunk tıled, amire 
egész életemben emlékezni fogok.  

90 éves kora körül az ember már nem 
csomagolja selyempapírba a gondolatait. Kötetek sora 
ırzi gyötrıdéseidet a Bokorért, Magyarországért és az 
egész Földért. Radikalizálódtál. A tıkés társaságok 
érdekei által vezérelt fogyasztási ırület, az erkölcsök 
egyre ijesztıbb föllazulása, a drasztikus 
népességcsökkenés és nem utolsó sorban az 
egyházunkban tapasztalt jézustalanságok mindennapos 
gondolkodásra és küzdelemre késztettek. Mindenhova 
elmentél, ahova csak hívtak, ezt sokszor még testvéreid 
sem értették. Megbotránkoztak egyik vagy másik közéleti 
szereplésed elvállalása miatt. De aztán lassan 
megértettük, igen, mindenhová elmész, de mindenhol 
ugyanazt mondod. Nincs két szöveged, nincs két életed, 
nincs két ügyed. Egyetlen mércéje volt életednek: Jézus. 
Mindent és mindenkit Hozzá mértél, utolsó napodig 
szenvedélyesen kutattad életét és tanítását. Egyik utolsó 
interjúdban mondtad: „A Mammon diktálta 
követelmények felıl nem akarom nézni a történelmet. 
Csak az emberi lélek mélyén élı isteni kinyilatkozatás 
felıl vagyok hajlandó nézni. És nem tudok válaszolni 
arra, hogy tıkés társaságok diktálta körülmények között 
ez hogyan valósítható meg. Aki ragaszkodik a maga 
belsı hangjához, az majd megtalálja a választ… Kézzel-
lábbal, érvvel próbálom elhitetni azokkal, akik figyelnek 
rám, hogy az emberiség csak úgy tudja fenntartani 
magát, ha figyel arra, amit Jézus mondott. Ha nem 
figyelünk reá, akkor elpusztítjuk magunkat… Tudom, 
hogy [annak idején] a debreceni tizenévesek fölfigyeltek 
erre a jézusi szóra. A mindenkori tizenévesek is fel 
fognak figyelni erre a szóra, és nyugtalanok lesznek tıle, 
és majd csak akad, aki felemeli ezt a zászlót Jézus 
módjára, és nem mehet tovább az a disznóság, amit az 
ember a történelemben csinál.…. És azt mondom, hogy 
változatlanul optimista vagyok. Ha élni akarunk, akkor ez 
a jézusi kísérlet nem maradhat abba, akkor folytatókra 
kell találnunk”  

Drága Gyurka bácsi! Hiszem, hogy itt vannak 
közöttünk azok a tizenévesek, akik folytatói lesznek 
Úton-járásodnak! Szívbıl remélem, hogy most, hogy 
régen várt behívód megérkezett, nem kell kétségbeesve 
és szomorúan ránk tekintened. Az Utat végigjártad, a 
magot elhintetted. Hála legyen Istenünknek az indító 
közösségért: szüleidért és családodért! Hála legyen a 
Bokor élı és szeretı közösségeiért! Hála legyen piarista 
rendtársaidért, akik szeretettel fogadtak vissza, és 
segítettek nagy betegségedben! Hála legyen 
Istenünknek egész küzdelmes életedért!  
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KOVÁCS LÁSZLÓ 

UTOLSÓ KÍSÉRLET 
BULÁNYI GYÖRGY HÁLAMISE 

 
Kedves Hozzátartozók! Kedves Piarista Rend! 

Kedves Bokor! És Mindnyájan, akik itt jelen vagytok! 
Eltemettük! És most itt vagyunk Bulányi György 

halotti torán, a jézusi utolsó vacsorát idézı szent 
lakomán. Nekem jutott az a feladat, hogy a végbúcsút 
elmondjam. Néhány barátom figyelmeztetett, hogy 
vigyázzak mit mondok itt ezen a helyen. Egyetértek 
velük, hogy most nem a Halottunkat és minket ért 
sérelmekrıl kell beszélnünk, hanem a háláról. Háláról, 
amivel Istennek tartozunk. Háláról, amivel Bulányi 
Györgynek, testvérünknek és barátunknak tartozunk. De 
hát kicsoda ez az ember? És mit akart? Mit mővelt?  

1) Kicsoda ez az ember?  
Ezt kérdeztem akkor is, amikor negyven évvel 

ezelıtt megismertem és a budai hegyekben félnapokat 
sétáltunk és vitatkoztunk. Megállapítottam, hogy ez az 
ember egy fantaszta, ez az ember nem normális.  

Olyat állított ugyanis, hogy a szegények a 
boldogok, a kisemberek a boldogok, a szelídek a 
boldogok! Azt magyarázta, hogy a gazdagságban nincs 
boldogság, a hatalomban nincs boldogság, az 
erıszakban pedig, csak hullahegyek vannak, csak kín és 
gyötrelem van!  

Azért gondoltam esztelennek, mert bizony én 
szerettem volna a gazdagok közé tartozni, szép karriert 
csinálni a papi pályán, és bizony Kapisztrán Jánosként 
keresztes háborúra tüzelni az embereket a bolsevik 
diktatúra ellen.  

Három évig emésztettem ennek az embernek 
fantazmagóriáit, miközben ráeszméltem, hogy a 
szószékrıl éveken át felolvastam mindenféle gond nélkül 
a nyolc boldogságot a szegények, a sírók, az üldözöttek 
boldogságáról. Végre összeolvadt bennem a két 
fantaszta képe, hisz Bulányi annak a Jézusnak szövegét 
mondja, akinek evangéliumát én nap, mint nap 
hirdetem...  

Be kellett látnom, mert a tapasztalat is azt igazolta, 
hogy igazán csak a szegény tud adni, a gazdag csak 
alamizsnálkodik. Igazából csak a kisember tud szolgálni, 
a nagy ember csak névleg szolga (= miniszter), különben 
pedig úrként pöffeszkedik a hatalmi dagályban. És 
igazából csak a szelíd ember tud békét teremteni, az 
agresszív csak háborúra képes.  

Megértettem, hogy amit a Názáreti Ács Fia és 
követıje Bulányi, a „mezei teológus” prédikál, az egy új 

világrendnek az álma, az Istennek álma. Ne a vevésre, 
harácsolásra épüljön az ember világa, hanem az adásra, 
mert ha mindenki ad, akkor mindenki kap, és nem kell 
letaposni a másikat, nem kell verekedni sem. Ne a 
hatalomra, az uralkodásra épüljön a mi világunk, hanem 
„aki elsı akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája” 
(Mt. 20,27). És ne az erıszakra épüljön a világ, mert ha a 
jobb arcomra kapott pofonért legalább akkora pofont 
adok vissza, akkor nem fogy a földön az ütık száma, 
hanem nı, egészen a világ elpusztításáig. Csak a 
szelídek, a nem ütık, a bal arcot is odanyújtani képesek 
menthetik meg földet. Megértettem a nyolc boldogság 
igazát.  

Megértettem azt is, hogy az a Názáreti Próféta 
és ez a Bulányi nemcsak egy új világrendnek, de abból 
következıleg egy új világszerkezetnek is prófétája. Meg 
kell szüntetni az emberek között az uralmi rendet, az alá-
fölérendeltségi viszonyt, az úr-szolga viszonyt, és 
helyébe tenni a testvéri mellérendeltséget: „ti mindnyájan 
testvérek vagytok” (Mt. 23,8). Létrehozni az 
embertestvérek társadalmát!  

Megértettem az álmot, a víziót, és rabja lettem. 
Mert ez elméletileg tiszta és csodálatos isteni terv, Isten 
világa földön! Ez Jézus üzente és csak ez lehet a 
kereszténység lényege.  

De mit akar kezdeni Bulányi ezzel a fantasztikus 
tervvel? 

2) Mit akar ez az ember?  
Megértettem, hogy mit akar. Mindenekelıtt 

lemosni a gyalázatot, az egyház szégyenét. Mert hogy 
2000 éve ott vagyunk, ahol vagyunk, az nem az Isten 
bőne, nem a Jézus bőne, hanem elsısorban a 
keresztényeké, akik nem tettek meg mindent, hogy az új 
világ létrejöjjön. Sıt besoroltak a gazdag, a hatalmas és 
erıszakos rendszerek sorába, bitorolva a Jézus nevet: a 
szegény Jézus, a szolga Jézus, a szelíd Jézus nevét.  

Mit akar még Bulányi? Amit már az olasz Papini 
is a múlt század elején megfogalmazott „Krisztus 
története” (1920) c. könyvében: ”Jézus felkínálja nekünk 
az ı próbáját, az utolsót. A szeretet próbáját… A 
legvakmerıbbet, az ösztönünkkel leginkább 
ellenkezıt…”. Bulányi szorgalmazni akarja az utolsó 
kísérletet. A történelemben kipróbáltuk már a diktatúrát, 
egy ember uralmát mindenki felett, kipróbáltuk már a 
demokráciát, ami a többség uralma a kisebbség felett, de 
nem próbáltuk ki Jézus rendszerét, a „pándúliát”, amikor 
mindenki szolgál mindenkit. Ezt a feje tejére állított 
világot talpra kell állítani – mondta Bulányi. Az ember 
által elrontott világot az Isten tervezte világgá! Ez az 
utolsó kísérlet.  

Gyönyörő, grandiózus terv! Megszületik hat 
kötetes, közel 1000 oldalas mőve, a „Keressétek az Isten 
Országát” címen, majd az „Egyházrend” dolgozat, 
amelyben az egyházi jogrend helyett a jézusi 
szeretetrendrıl álmodik. Persze írni, bárki, bármit írhat. 
Abból is lehet baj, de végül is hat kötet ide, 1000 oldal 
oda, lehet ezer dolgozat, van még hely a könyvespolcon 
vagy a pincében. Bulányi se nem szoroz, se nem oszt. 
Felejtsük el! Az igazi baj ott kezdıdött, hogy ez az ember 
nem csak álmodott és írt, de meg is akarta valósítani az 
álmot. Az igazi baj ott kezdıdött, hogy talált is olyan 
bolondokat, akik egyre nagyobb számban csatlakoztak 
hozzá. Igen, csatlakoztunk hozzá, hogy mentsük az Isten 
becsületét és mentsük, ahogy lehet a világot. 

3. Mit mővelt ez az ember?  
Tudtuk, hogy erıszakkal nem lehet átrendezni az 

emberi kapcsolatokat, és nem lehet átrendezni a 
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társadalmi viszonyokat. De alulról építkezve meg lehet 
kezdeni azt. Jó világ csak jó emberekbıl épülhet fel. Meg 
kell térnünk, jobbá kell lennünk, Jézus eszményeit kell 
követnünk. Ez önmagában is nagyon nehéz, de mégsem 
elég.  

Az ember közösségi lény, a társadalom 
közösségekbıl épül fel. A közösségeknél kell folytatnunk. 
A családnál, és a kisközösségnél, mely a család és 
társadalom közötti láncszem. Kis testvéri közösségeket 
kell létrehozni, Jézus 12 fıs kiscsoportjának mintájára. 
Kezdve az egyházban, mely aztán jel lehet, hegyre épült 
város, vagy ha úgy tetszik alternatív társadalmi minta a 
világ számára. Ez volt Bulányi szíve vágya haláláig.  

Amit létrehozott, az a Bokor kisközösségi hálózat, 
mely erkölcsi megújulási mozgalomként definiálja magát, 
és amely éppen ebben az évben 65 éves múltra tekint 
vissza.  

Bulányi 1945-ben vatikáni indításra és magyar 
püspöki támogatással szervezte a kis csoportokat, hogy 
a diktatúra idején kis földalatti sejtekben fenn tudjon 
maradni az egyház. A pártállam halálbüntetéssel 
honorálta Bulányi buzgalmát, amit ı egy életfogytiglani 
börtönre változtattak. Végül is tíz év börtön után 
amnesztiában részesítették, és újra kezdte szervezni a 
kisközösségeket.  

Eszményeink megvalósítása miatt kaptunk 
hideget, meleget. Az indiai éhezıknek kijuttatott pénz 
miatt elıszedtek minket, majd a katonai szolgálat 
megtagadása miatt börtönbe csukták huszonhat fiatal 
testvérünket, akik nem embergyilkolásra tett esküvel 
akarták szolgálni hazájukat. Biztosak vagyunk benne, 
hogy az ı áldozatuk is hozzájárult ahhoz, hogy ma nincs 
kötelezı katonai szolgálat.  

Sajnos az egyházban megvalósuló szolgálat 
terve meghiúsult. Assisi Szent Ferencet a középkor 
megmentıjeként tartja számon a történelem, aki a 
Szegénység Úrnı programjával, és a csuhája kordájával 
megkötötte a szakadék felé tartó Egyház szekerének 
kerekét. Ferencnek szerencséje volt, mert miközben 
ellenségei vesztére törtek, az aggastyán III. Ince pápa 
(1210) állítólag egy álomnak hatására a Lateráni 
bazilikában megcsókolta a mezítlábas Francesco lábát, 
és jóváhagyta mozgalmát. Bulányi álma az ı katolikus 
egyházáról az adott történelmi szituáció miatt nem 
valósulhatott meg. Pedig adva volt a lehetıség arra, 
hogy a kereszténység elsı három századának mintájára 
itt Magyarországon éppen az üldözések közepette váljon 
történelemformáló erıvé egy hitvalló és tanúságtevı 
egyház. A lehetıség ma is megvan az új diktatúra, a 
Mammon, a Pénz diktatúrájának világában. Az Isten 
Országa, a szeretet világának megvalósulása nincs 
helyhez, korhoz és intézményhez kötve. Bárki és bárhol 
valósíthatja. Csak a jézusi eszményeket, az emberbe 
Isten által írt eszményeket kell követni, és össze kell 
fogni.  

Gyurka testvérünk élete utolsó éveiben a hazakészülı 
ember türelmetlenségével keresett fórumot magának. 
Elment mindenhová, ahová csak hívták. Nem az ı 
hibája, ha félreértették magatartását és szavait. İ utolsó 
leheletéig az Isten Ország megvalósulásáért dolgozott. 
Hatalmas akaraterıvel félig bénán és testileg teljesen 
kiszolgáltatottan, de teljes szellemi frissességgel 
dolgozott még pár órával halála bekövetkezte elıtt is.  

Személyes vallomással kezdtem, azzal is 
fejezném be, amit azt hiszem, minden jelenlévı 
testvérem hasonlóan gondol.  

Gyurka testvérünk! Hálát adunk érted a szeretı 
Istennek, hogy egy forrongó korban Téged adott nekünk 
lobogó fáklyául. Biztosak vagyunk benne, hogy neved be 
van írva odafönn az Élet könyvébe, és be lesz írva az 
utókor emlékezetébe. Köszönjük a családodat, ahonnan 
jöttél. Köszönjük a Rendet, ahonnan indultál, és amely 
utolsó éveidben gondoskodó szeretetébe befogadott. 
Köszönjük neked egymást: a „százannyi testvért és 
nıvért”, akiket Te szerettél egybe lángoló Bokorrá. 
Segíts minket, hogy ez a láng bennünk és utódainkban 
soha ki ne aludjon. Abban is segíts, hogy mindig tudjuk: 
az az állítás, hogy Isten tervének megvalósulása az 
emberiséggel lehetetlen, az lehetetlen! 
 

 
CEDRIC PRAKASH  

ÜZENET INDIA GUJARAT 
ÁLLAMÁBÓL BULÁNYI GYÖRGY 

HALÁLA ALKALMÁBÓL 
 

Kedves Testvérek, akik most végsı búcsút 
vesztek Bulányi atyától…  

Szívembıl köszöntelek mindannyiótokat, amikor 
a szeretett Bulányi atyától, Gyurka bácsitól búcsút 
vesztek. Nyugodjék békében!  

Amikor néhány nappal ezelıtt olvastam a 
halálhírérıl szóló e-mail-üzenetet, elsı reakcióként 
hálaimát mondtam érte. Megköszöntem Istennek ezt a 
nagy lelket, ez a csodás emberi lényt, akinek megadatott, 
hogy életébıl több mint 90 esztendıt ezen a Földön 
töltsön.  

Több mint 30 éve ismerem Bulányi atyát: 
elsısorban a Bokor közösségbe tartozó, általa lelkesített 
közös barátaink által, de két-három ízben személyesen is 
találkozhattunk, amikor Magyarországon jártam. Az évek 
során megismerhettem meleg és odaadó, jó szívét, és 
azt a bátorságot, amivel a fısodor ellenében is tudott 
élni. Minden vele való találkozás meghatározó élmény 
volt! Együttérzés és bátorítás áradt a személyiségébıl, 
és ez bizony hatást gyakorolt az én életemre is.  

A Bokor mozgalom alapelvei mindig mélyen 
érintettek: elmélyült lelkiség és szellemi fejlıdés, ami 
azután a közösségi, a családi és az apostoli életben 
nyilvánul meg, Olyan lelkület, ami csak a szükségeset 
igényli, és kész osztozni másokkal: adni a szükségben 
lévıknek. Ez a jézusi lelkület nem csak az ı életét 
jellemezte, de fontos jellemzıjévé lett az általa indított, 
és magyarok százainak, sıt: talán ezreinek életét 
megérintı mozgalomnak, a Bokornak.  

Számunkra itt, Gujaratban Bulányi atya 
elképzelései igazi áldássá váltak! Több mint 30 éve 
immár, hogy Oktatási Támogatási Programunk keretében 
szegény és peremre szorult gyermekek százait 
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támogathatjuk sokatok áldozatának és nagylelkőségének 
köszönhetıen. Ezért mindig hálásak leszünk.  

Egy olyan korban, amikor úgy tőnik, hogy az 
anyagiasság, az intézményesültség és a hamisság uralja 
a világot, Bulányi atya élete igazi prófétai élet volt. Úgy 
gondolom, ı is a “pusztában kiáltónak szava” volt. 
Mindenkit megszólított és megmozgatott: gyerekeket, 
fiatalokat és felnıtteket egyaránt. Új követelményt állított 
mindenki elé: az adás követelményét, legyen bármilyen 
kevés is az, amibıl valaki adni tud. Nem egy 
vonatkozásban visszaidézte és visszahozta a 
gyakorlatba Jézus tanításának a leglényegét!  

Ma egybegyőltetek, hogy elgyászoljatok egy 
nagy személyes veszteséget, de ugyanakkor 
ünnepelnetek is kell: ünnepelnetek egy életet, mely 
sokaknak és sokat adott. Igazán méltó tiszteletadás csak 
az lehet, ha mindannyian igyekszünk felnıni az általa 
megfogalmazott magas eszményekhez, és méltóvá lenni 
gazdag szellemi örökségéhez.  

Nyugodjék békében! Bánatotokban és 
ünnepléstekben osztozik fivéretek, Cedric Prakash. 

 

 

 
REFLEXIÓK... 

 
NÉPSZABADSÁG ONLINE 
"Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egy-
maga marad, de ha elhal, sok termést hoz" – ez az 
evangéliumi mondat (János, 12,24) áll a június 6-án, 
vasárnap elhunyt Bulányi György magyar-német szakos 
piarista szerzetestanár gyászjelentésének az élén. Ha 
Bulányi volt a búzaszem, akkor az általa 1945-ben szer-
vezni kezdett, Bokor néven ismert „katolikus bázisközös-
ségi mozgalom” a termés. De vajon milyen eszmék sar-
jadnak Bulányi György tanításaiból? 
 
INDEX 
A piarista szerzetes a XX.századi magyar katolicizmus 
egyik legnagyobb hatású alakja volt. Az evangéliumi 
erıszakmentességet hirdetı Bokor katolikus bázisközös-
ség alapítóját a pártállam idején rendszeresen zaklatták 
az állami hatóságok, és elítélte a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia, majd a Hittani Kongregáció vezetıje-
ként Joseph Ratzinger is. 1997-ben mentette fel a Vati-
kán. 
 
GAZDASÁGI RÁDIÓ ONLINE 

Bulányi György életének utolsó éveit a piarista szerzete-
sek budapesti rendházában élte. 1996-ban Pro 
Humanitate et Libertate, 1997-ben Demény Pál-emlék-
érmet adományoztak neki. Több mint egy tucat teológiai 
témájú könyvet írt, többek között angol és német nyelvőt 
is. 
 
ORIGO 
1982-ben a püspöki kar megvonta misézési jogát, tanait 
még a Vatikán is elítélte. Egyenesen a Hittani Kongregá-
ció akkori vezetıje, Joseph Ratzinger (a jelenlegi XVI. 
Benedek pápa) írt neki levelet, hogy vonja vissza tanítá-
sait. Az erre vonatkozó 12 pontos nyilatkozatot azonban 
kiegészítette azzal, hogy csak saját lelkiismeretének 
tartozik emiatt nem tekintették érvényesnek, és egészen 
1997-ig érvényben volt egyházi büntetése. 
 
MANDINER 
A magyar-német szakon végzett tanárt 1943-ban szen-
telték fel pappá. Két évig tanított piarista gimnáziumban 
Tatán, Sátoraljaújhelyen, illetve Debrecenben. Ezután 
látott hozzá  1945-ben a Bokor közösség szervezéséhez. 
A kommunista rezsim idején 1952-ben életfogytig tartó 
szabadságvesztésre ítélték. A börtönbıl 1956-ban sza-
badult, de 1958 áprilisában ismét elfogták, így végleg 
csak 1960-ban helyezték szabadlábra. Ekkor szállító-
munkásként kezdett dolgozni. Az utóbbi éveket a Piarista 
Rend Duna-parti házában töltötte. 
 
MAGYAR KURÍR 
Bulányi György magyar–német szakos tanárként végzett 
és 1943-ban szentelték pappá. Ezután piarista gimnázi-
umokban tanított (Sátoraljaújhely, Tata, Debrecen), majd 
1945-ben Debrecenben fogott hozzá a Bokor nevő kö-
zösség szervezéséhez. 1952-ben életfogytig tartó sza-
badságvesztésre ítélték. 1956-ban kiszabadult, és a 
budapesti belvárosi plébánián lett kisegítı lelkész. 1958 
áprilisában fogták el ismét és a börtönbıl végleg 1960-
ban szabadult. Ezután szállítómunkásként dolgozott. Az 
elmúlt években a Piarista Rend Duna-parti házában élt. 
 
GONDOLA 
A Gondola szerkesztısége nem illetékes teológiai viták-
ban. Mint a magyar sors kicsiny ırtüzének, arra köteles-
ségünk rávilágítani, hogy Páter Bulányi György, kegyes 
tanítórendi áldozópap a néki kimért 91 esztendı alatt 
sokkal, de sokkal többet tett a magyar nemzedékek 
erényben, Életben növekedéséért, mint száz és ezer 
kortársa. Hatvanhét esztendei papi szolgálata a magyar-
ság örök, visszavonhatatlan kincse. Igazolásul legyen 
most elég annyi, hogy még csupán kilenc évet tudott le 
belıle, amikor a Halál zsoldjában álló Rákosi-rezsim már 
életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. Életfogytig 
tartó szolgálatáért az Isten fizessen meg néki! 
 
VATIKÁNI RÁDIÓ 
Bulányi páter azon a napon halt meg, amikor Lengyelor-
szágban boldoggá avatták Jerzy Popeluszko atyát. Ez az 
isteni rendezés dramaturgiája, mely így üzen az elmúlt 
idıszak túlélıinek és a mai keresztényeknek. Apor Vil-
mos, Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán fölemelése után 
Mindszenty Józsefek, Márton Áronok, Brenner Jánosok, 
Scheffler Jánosok… mellett tanúságtevık sora igazolja, 
hogy a legnagyobb embertelenség közepette igenis le-
hetséges volt a megalkuvás nélküli Krisztus-követés. 
Ahogy a názáreti Jézus az Annás-Kaifás-féle vallási és a 
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Pilátus-féle politikai érdekszövetség ellenére és saját 
tanítványai gyengeségével szemben mindvégig hőséges 
maradt az Atyától rárótt küldetéséhez, úgy a mártírok a 
maguk konkrét életkörülményei között - a századokon át 
- folyamatosan megmutatták, hogy „semper possibilis 
est”, hogy mindig lehetséges Isten Országának a hiteles 
szolgálata. Ennek a legtökéletesebb szolgálólánya Szőz 
Mária, akinek nevét „Métér Theou”, a piarista rend jelvé-
nye is hordozza. Mária szívébe fogadta és életre hozta 
Jézust, mert elhitte, hogy „Istennél semmi sem lehetet-
len”. Ezt az ügyet szolgálta Krisztus hőséges követıje-
ként Bulányi György piarista is. Requiescat in pace!. 
 
JEZSUITA BLOGGEREK 
A Magyar Püspökkari Konferencia közzétette a Bulányi 
György által aláírt latin nyelvő zsinati tételek magyar 
nyelvő fordítását minden kommentár nélkül. Annyit azon-
ban a magyar katolikusok elvárta volna, hogy a püspöki 
kar a kölcsönös megbékélés pillanatában kifejezte volna 
sajnálkozását minden olyan sérelem és jogtalanság mi-
att, amelyek Bulányi Györgyöt és mozgalma egyes tagjait 
sújtották a pártállam részérıl, valamint az egyházüldözı 
politikai hatalom nyomása alatt intézkedı egyházi veze-
tés részérıl. 
 
NAGYÍTÁS 
A tisztán jézusi szeretet hirdetı kisközösség tevékeny-
ségét az 1950-es években államellenes szervezkedés-
nek minısítették a kommunista hatóságok, és 1952-ben 
életfogytiglani börtönre ítélték Bulányit. A pap 1956-ban 
kiszabadult, elrejtızött, de két év múlva elfogták, és be-
zárták. 1960-ban amnesztiát kapott. A közösségek szer-
vezésével Bulányi a szabadulása után sem hagyott fel. 
Miután a Bokor tagjai közül 1979-tıl kezdve egyre töb-
ben megtagadták a kötelezı katonai szolgálatot, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kar 1982-ben – feltehetıen állami 
nyomásra – eltiltotta a nyilvános papi tevékenységtıl. Ezt 
a korlátozást csak 1997-ben oldották fel. 
 
HVG 
1956-ban kiszabadult, és a budapesti belvárosi plébá-
nián lett kisegítı lelkész. 1958 áprilisában ismét elfogták. 
A börtönbıl végleg 1960-ban szabadult. Ezután szállító-
munkásként dolgozott, 1979-ben ment nyugdíjba. A kö-
zösségek szervezésével Bulányi a szabadulása után 
sem hagyott fel. Miután a Bokor tagjai közül 1979-tıl 
kezdve egyre többen megtagadták a kötelezı katonai 
szolgálatot, feltehetıen állami nyomásra egyházi bíróság 
ítélte el teológiáját 1982-ben, majd ugyanebben az évben 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar eltiltotta a nyilvános papi 
tevékenységtıl. Ezt a korlátozást csak 1997-ben oldották 
fel. 
 
BICSKE INFO 
A közösségek szervezésével Bulányi a szabadulása után 
sem hagyott fel. Miután a Bokor tagjai közül 1979-tıl 
kezdve egyre többen megtagadták a kötelezı katonai 
szolgálatot, feltehetıen állami nyomásra egyházi bíróság 
ítélte el teológiáját 1982-ben, majd ugyanebben az évben 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar eltiltotta a nyilvános papi 
tevékenységtıl. Ezt a korlátozást csak 1997-ben oldották 
fel. 
HÍRSZERZİ 
1956-ban kiszabadult, és a budapesti belvárosi plébá-
nián lett kisegítı lelkész. Hosszú rejtızködés után csak 
1958 áprilisában fogták el ismét. A börtönbıl végleg 

1960-ban szabadult. Ezután szállítómunkásként dolgo-
zott. 
A közösségek szervezésével Bulányi szabadulása után 
sem hagyott fel. Miután a Bokor tagjai közül 1979-tıl 
kezdve egyre többen megtagadták a kötelezı katonai 
szolgálatot - feltehetıen állami nyomásra -, a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar 1982-ben eltiltotta a nyilvános papi 
tevékenységtıl. Ezt a korlátozást csak 1997-ben oldották 
fel. Bulányi György életének utolsó éveit a piarista szer-
zetesek budapesti rendházában élte.  
 
KULTÚRPART 
A Bulányit korlátozó egyházi intézkedések a Bokor kö-
zösség honlapján olvasható életrajz szerint azonban nem 
szőntek meg: a páter még közel tíz évvel késıbb is csak 
egy városszéli kápolnában misézhetett, istentiszteleteit a 
plébánia nem hirdetette meg. A honlap szerint a magyar 
állam a rendszerváltozást követıen bocsánatot kért Bu-
lányitól, és nyugdíját a törvényes elıírások alapján ren-
dezte, ugyanakkor a Katolikus Egyház vezetıi nem kér-
tek bocsánatot, és életútját az egyházba integrálhatat-
lannak tekintik. 
 
ZIPP.HU 
1956-ban kiszabadult, és a budapesti belvárosi plébá-
nián lett kisegítı lelkész. 1958 áprilisában ismét elfogták. 
A börtönbıl végleg 1960-ban szabadult. Ezután szállító-
munkásként dolgozott, 1979-ben ment nyugdíjba. A kö-
zösségek szervezésével Bulányi a szabadulása után 
sem hagyott fel. Miután a Bokor tagjai közül 1979-tıl 
kezdve egyre többen megtagadták a kötelezı katonai 
szolgálatot, feltehetıen állami nyomásra egyházi bíróság 
ítélte el teológiáját 1982-ben, majd ugyanebben az évben 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar eltiltotta a nyilvános papi 
tevékenységtıl. Ezt a korlátozást csak 1997-ben oldották 
fel. 
 
BLIKK 
Életének 92. évében elhunyt Bulányi György, a Bokor 
Bázisközösség alapítója, piarista szerzetes vasárnap 
délután. Bulányi György a piarista fenntartású 
Kegyestanítórendi Tanárképzı Fıiskolán, illetve a Páz-
mány Péter Tudományegyetemen magyar-német szakán 
végzett. Debrecenben fogott hozzá a Bokor nevő kiskö-
zösség szervezéséhez, amelyet a korabeli hatóságok 
illegális államellenes szervezkedésnek minısítettek, és 
Bulányi Györgyöt 1952-ben életfogytig tartó szabadság-
vesztésre ítélték. A börtönbıl végleg 1960-ban szaba-
dult. 
 
LÁNCHÍD RÁDIÓ 
Bulányi György a Kegyes Tanítórendi Tanárképzı Fıis-
kolán, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
magyar–német szakon végzett. 1943-ban szentelték 
pappá a piarista rendben. Ezután piarista gimnáziumok-
ban tanított (Sátoraljaújhely, Tata, Debrecen). 1945-ben 
Debrecenben fogott hozzá a Bokor nevő közösség szer-
vezéséhez, amelyet a korabeli hatóságok illegális állam-
ellenes szervezkedésnek minısítettek, és Bulányi Györ-
gyöt 1952-ben életfogytig tartó szabadságvesztésre ítél-
ték. 1956-ban kiszabadult, és a budapesti belvárosi plé-
bánián lett kisegítı lelkész. Hosszú rejtızködés után 
csak 1958 áprilisában fogták el ismét. A börtönbıl végleg 
1960-ban szabadult. Ezután szállítómunkásként dolgo-
zott. 
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ANTON LAPJA 
Bulányi szerint Ratzinger és a püspöki kar rosszallását 
1980-as, Egyházrend címő írásának alapgondolata vál-
totta ki: „úgy vélem, hogy az egyháznak a jövıben más, 
a maitól eltérı struktúrája is lehet, mégpedig a báziskö-
zösségek alapján". Bulányival alá akartak íratni egy 
Ratzinger által összeállított, tizenkét pontos listát. A páter 
egy tizenharmadik, szövegrésszel kiegészítve – amely 
szerint az ember „csak a lelkiismeretének tartozik enge-
delmességgel” – írta alá a dokumentumot, amit viszont a 
kongregáció prefektusa nem fogadott el. 
 
HÍRPORTA 
A Bokor Közösség Alapítója egész életében és egész 
lényével megalkuvás nélkül közvetítette azt, amit megis-
mert az Atya tervébıl, és amit kiolvasott annak a Jézus-
nak szavaiból és tetteibıl, aki szolgálva, szelíden és 
magát egészen odaadva szeretett. 

 
BOKORPORTÁL 
2010. június 6-án hazatért a Mennyei Atyához. A Bokor 
közösség alapítója egész életében és egész lényével 
megalkuvás nélkül közvetítette azt, amit megismert az 
Atya terveibıl, amit kikövetkeztetett Jézus szavaiból, 
tetteibıl, s aki szolgálva, szelíden és mindenét egészen 
odaadva szeretett. Fényesen lobogó fáklya volt, ırizzük 
és adjuk tovább fényét és melegét! 

 
NAPÚT 
Miután a Bokor bázisközösség tagjai az Állami Egyház-
ügyi Hivatal Bulányinak küldött üzenete ellenére sem 
hagytak fel a katonai szolgálat megtagadásával, 1982 
márciusában a Lékai-inkvizíció állami nyomásra eltiltotta 
a pátert a nyilvános misézéstıl, megint csak életfogytig-
lan. Kifogásolt tanításait a püspöki kar a Hittani Kongre-
gációhoz terjesztette fel. Ennek prefektusa, Joseph 
Ratzinger bíboros (ma XVI. Benedek pápa) egy komp-
romisszum után mentesítette az eretnekség vádja alól 
1997-ben. Azóta ismét misézhet, ha akad olyan merész 
plébános, aki meg meri hívni templomába. 

 
KÁRPÁTI HARSONA 
Bulányi György a kisközösségek gondolatával és meg-
szervezésével, többek közt a Bokorral, beírta nevét a 
magyar történelem aranykönyvébe. A kisközösségek 
voltak a magyar forradalom megalapozói is, hiszen, 
ahogy tanította, súlyos körülmények között azok jelentik 
az egyetlen mentséget. Kisközösségek nélkül elképzel-
hetetlen a magyar forradalom világhíre. Ezt állítja az 
ENSZ 1957 évi KÜLÖNJELENTÉSE a forradalmi bizott-
ságok, munkástanácsok méltatásával. Bulányi György 
barátom volt. (Rıczey J. János Kárpáti Harsona munka-
társa) Amikor már utazhatott külföldre, elsı útja hozzám 
vezette, a bajorországi Kastlba, a németországi Magyar 
Gimnázium székhelyére. A magyar forradalom alapelvé-
vel, a GONDOLAT-tal annyira egyetértett, hogy azon 
kevesek közé tartozik, aki a több száz aláíró közül nevé-
nek és címének közlését is vállalta. Bár követnék bátor-
ságát mások. Ma már nem kell ıérte imádkoznunk, hi-
szen már a Mennyei Atyánál van, inkább ıhozzá imád-
kozzunk, közben- járásáért olyan nemes célért, mely a 
szívünkön fekszik. 
168 ÓRA 
Június 6-án, 91 éves korában elhunyt Bulányi György 
piarista szerzetes. A Rákosi-rendszerben „illegális állam-

ellenes szervezkedés” miatt életfogytiglani börtönre ítél-
ték. A forradalom alatt kiszabadult. A Kádár-rendszer 
uralomra jutása után újból letartóztatták. Négy évvel 
késıbb helyezték szabadlábra. Segédmunkásként dol-
gozott. Megalakította a „Bokor” katolikus kisközösséget. 
Síkraszállt a katonai szolgálat megtagadásának joga 
mellett. Ezért a katolikus hierarchia és a kommunista 
rendszer egyformán ellenségének tekintette. A magyar 
püspöki konferencia – vatikáni jóváhagyással – eltiltotta 
Bulányit papi hivatásának nyilvános gyakorlásától. A 
tilalom alól 1997-ben mentették fel, de a mai magyar 
katolikus hierarchia haláláig nem fogadta be ıt. 
 
KALAZANTÍNUM PIARISTA RENDHÁZ 
Gyurka bácsi magyar-német szakos tanárként végzett és 
1943-ban szentelték pappá. Ezután piarista gimnáziu-
mokban tanított (Sátoraljaújhely, Tata, Debrecen), majd 
1945-ben Debrecenben fogott hozzá a Bokor közösség 
szervezéséhez. 1952-ben életfogytig tartó szabadság-
vesztésre ítélték. 1956-ban szabadult, és a budapesti 
belvárosi plébánián lett kisegítı lelkész. 1958 áprilisában 
fogták el ismét és a börtönbıl végleg 1960-ban szaba-
dult. Ezután szállítómunkásként dolgozott. Az elmúlt 
években a Piarista Rend Duna-parti házában élt. Szent-
ségekkel megerısítve költözött az örök hazába vasárnap 
délután.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHANDL ILI 

ÁLOM, VAGY VALÓSÁG…  
 

Mise után ott maradtam még a templomban, és 
Gyurka bácsi életére gondoltam, már amit tudok belıle. 
Arra gondoltam, hogy az egész élet csak egy álom. 
Hívjuk az álom hercegét, hogy végig álmodjuk az 
életünket, Gyurka bácsi az övét. İ is álmodott egész 
életében. Megálmodott egy életet, amit szeretett volna. 
Végül rájött és mindannyian rájövünk, hogy azért hívjuk 
az álom angyalát, hogy kibírjuk az álmainkat, s amikor ez 
tudatosodik bennünk, akkor bölcsebbek leszünk. 
Ráébredünk arra, hogy csak élet van, és nincsen halál. 
Megteremtett bennünket a Teremtı.  

Felmerült bennem már nagyon sokszor, hogy 
miért? Azért, hogy végig álmodjunk egy életet? Hogy 
próbáljuk szebbé tenni ezt a földet? Hogy szeressünk és 
segítsünk egymásnak, hogy hittel cselekedjünk? Hogy a 
Teremtıbe való bizalommal és mindenki a saját 
bölcsességével tekintsen vissza az álmaira? Azt 
gondolom, hogy amikor már idáig eljutunk, akkor 
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nyugodtan megállhatunk az innensı parton, kifuthat a 
hajónk a vízen, és már bölcsen nézhetünk utána, mert 
tudjuk, hogy az álmok nem mindig valósulnak meg. Talán 
ez a célja a teremtésnek, hogy tudjuk a valóságot és az 
álmokat megkülönböztetni, hogy tudjuk elfogadni, hogy 
ha nem minden úgy sikerült az életünkben, ahogyan azt 
megálmodtunk? Most itt a válasz, ezért lettünk 
megteremtve, hogy szeretetben segítsük egymást, és 
mindent tegyünk meg, amit lehet az álmainkért. Ha nem 
egészen sikerül azt is el tudjuk fogadni, de akartuk! 

Ezekkel a gondolatokkal nézünk a kifutott hajónk 
után, mert tudjuk, vagy csak álmodjuk, hogy a túlsó 
parton várnak ránk, és véget ér ez a gyönyörő életálom, 
és egy szebb helyen már a valóság részesei leszünk! 

Drága Gyurka bácsi, fogadd el az álmaidat, amit 
meg tudtál valósítani, annak örülj, amit nem, azt tud be 
egy gyönyörő álomnak avval a jó érzéssel, hogy ha egy 
kis mag a Te álmaid közül kihajt egy másik álmodozó 
lelkében, akkor nem álmodtál hiába!!! 
 
 

 
 
FARAGÓNÉ BIRCSÁK MÁRTA 

MANDALÁK 
GYURKA BÁCSINAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindnyájunk számára nyitva áll a határtalan, 
földt ıl égig ér ı növekedés lehet ısége. „Életünk fája” 
a tér és id ı korlátait meghaladva is képes növekedni. 

(Faragóné. Bircsák Márta) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eljön az ideje annak, amikor ellenállhatatlanul 
kivirágzik az életed. 

Ekkor minden tekintetben ragyogni fogsz! 
(Faragóné  Bircsák Márta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lélek békéjének egyetlen útja van;  
ami a maradéktalan megbocsátás.  

Engedd el minden neheztelésedet és haragodat,  
a magadra irányulót is! 

(Faragóné Bircsák. Márta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lélek útja a teljesség felé vezet. Hagyd magad 
vezetni! 

(Faragóné Bircsák Márta) 
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BULÁNYI GYÖRGY 
HISZEKEGY... 

 
Hiszek az egy Istenben. Hiszem, hogy nem volt 

soha kezdete, és nem lesz soha vége. Hiszem, hogy 
idıtlenül létezik. Hiszem, hogy láthatatlanul és 
tapasztalhatatlanul létezik, és hogy nem olyan, mint a 
látható és tapasztalható világ. Hiszem, hogy nincsen 
létrehozó oka, mert idıtlenül és anyagtalanul önmagától 
létezik, Ö az önmagában való Élet. És Tıle van minden, 
ami van. Élettelen és élı, és minden Tıle kapta a 
létezést. Ö a teremtı oka mindennek, ami van. Hiszem: 
hogy az Isten − szeretet. Hiszem, hogy az İ senkitıl 
sem kapott, idıtlenül birtokolt élete − a szeretet élete. 
Hiszem, hogy az Ö élete a szeretet közösségi, családi 
élete. Hiszem, hogy az Isten idıtlenül odaadja teljes 
önmagát. Hiszem, hogy aki odaadja önmagát, az, az 
Atya. Hiszem, hogy akinek odaadja önmagát, az a Fiú. 
Hiszem, hogy az, akit az Atya odaad a Fiúnak − az a 
Lélek. Hiszem, hogy a mindent odaadás nem áll meg a 
Fiúnál. Hiszem, hogy az Atyától a Lelken keresztül, s 
ezzel a Lélekkel megajándékozott Fiú visszaadja teljes 
önmagát az Atyának. Hiszem, hogy a Fiúévá lett Lélek 
eközben visszaáramlik az Atyához. Hiszem, hogy ebben 
az idıtlen és szünetet nem ismerı áramlásban áll fenn 
az Isten szentháromságos élete. 

Hiszem, hogy ebben a szeretetkörforgásban 
kielégül az Isten adásigénye és kapásigénye is. Hiszem, 
hogy az Istennek ennek következtében nem hiányzik 
semmi. Hiszem, hogy így birtokolja az oszthatatlan 
létteljességet, az isteni mindent. Hiszem, hogy ebben a 
mindent adó közösségben az Isten mértéket nem 
ismerıen boldog. Hiszem, hogy nem hajthatja İt semmi 
kényszer. Hiszem, hogy tökéletesen szabadon adja oda 
magát teljesen és mindenestıl. Hiszem, hogy mindennek 
semmi más oka nincsen, csak İ, tehát csak az, hogy İ 
ilyen. Csak az, hogy İ maga a Szeretet. Hiszem, hogy 
nincs emberi szó, amely teljesebben tudná kifejezni, 
hogy mi İ: a szeretet az Isten, és az Isten − Szeretet. 
Hiszem, hogy szeretetbıl hívta létre a nemlétbıl az 
embert, az emberiséget. Semmi másért nem teremtett 
meg bennünket, csak azért, hogy részesítsen a maga 
szeretetéletében, annak boldogságában. Mégpedig azon 
a minden emberi elképzelést meghaladó fokon, amely 
mértékben a teremtmény számára az egyáltalán 
lehetséges. Isten nekünk is mindent kíván adni, s a 
teremtmény annyit kaphat meg az Istentıl, amennyinek a 
felvevésére a teremtményi lét egyáltalán képes. Hiszem, 
hogy a maga képére és hasonlatosságára teremtett meg 
minket. Szabadoknak teremtett meg bennünket azzal a 
lehetıséggel, hogy választhatjuk, és elutasíthatjuk İt: 
választhatjuk a szeretetet, és el is utasíthatjuk. Hiszem, 
hogy csak azért teremtett meg bennünket a bőnválasztás 
lehetıségével, mert különben nem tudnók választani İt, 
a Szeretetet, hiszen szabadság nélkül nincsen szeretet. 
Hiszem, hogy belénk lehelte a maga Lelkét, s ez a Lélek 
a lelkiismeretünkön keresztül meg nem szőnıen szólít, 
hív bennünket a szeretetre, amíg csak el nem 
hallgattatjuk szavát. 

Hiszem, hogy a földi lét minden szenvedése, a 
betegség, az ínség, a természet és az emberek felıl jövı 
megpróbáltatások, mind csak arra vannak, hogy 
akármilyen nehéz sorsunkban is bizonyságot tegyünk: 
csak a szeretet életútját választjuk. Hiszem, hogy 
állhatatosságunkat Isten gazdagon jutalmazza. Hiszem, 
hogy az Atya elküldte hozzánk a Fiát. Hiszem, hogy a Fiú 

testet öltött és közöttünk élt. Hiszem, hogy azért jött el, 
hogy az ember számára hallható emberi nyelven 
elmagyarázza nekünk, hogy az Isten szeretet, és éppen 
ezért az embernek a szeretetre kell rátennie életét. 
Hiszem, hogy megmagyarázni jött nekünk, hogy az 
Istenhez, a szeretethez akármi áron is hőségeseknek kell 
maradnunk. Hiszem, hogy meghalt értünk, hogy a hőség 
feledhetetlen példáját mutassa nekünk. Hiszem, hogy a 
szeretetre tanítva és elénk élve azt, hathatós erıvel 
megújította bennünk az Isten életét. Hiszem, hogy Jézus 
benne van azokban, akik szeretik ıt. Hiszem, hogy 
benne vannak mindazok, akik, szeretik ıt. Hiszem, hogy 
Jézus és az ember egymásban levése erıt ad az 
embernek a szeretetre. Hiszem, hogy Jézus a halottak 
közül harmadnapon feltámadt. Hiszem, mert a 
tanítványok látták İt, s negyven napon keresztül 
továbbtanította ıket az Isten Országa, a szeretet 
életének a titkaira. Hiszem, hogy negyven nap multával 
visszament Atyjához, ahonnan jött. Hiszem, hogy idıtlen 
isteni élete nem szenvedett változást. Hiszem, hogy 
Szentháromsági élete hiánytalan volt az alatt a 
harmincegynéhány esztendı alatt is, amíg a Szőztıl 
szült testben itt, közöttünk élt. 

Hiszek a Szőzanyában, akinek osztályrészül jutott 
az elképzelhetı legnagyobb emberi méltóság: a 
megtestesülésre magát elszánó Fiú édesanyja lehetett. 
Hiszek abban a talán tizenharmadik évében járó názáreti 
lányban, aki vállalta a világ szemében a legnagyobb 
csúfságot, a leányanyaságot is, de ezen az áron is igent 
mondott az Isten hívására. Hiszek ebben a leányban, aki, 
egészen rábízta magát az Istenre. Hiszek abban, hogy a 
feltámadás kétségtelenre bizonyította Jézus minden 
szavát. Ezért hiszek abban, hogy a hit annyit jelent, hogy 
igaznak tartom Jézus minden szavát. Hiszek abban, 
hogy hinni annyit is jelent, hogy hőségesen 
odarendezem életem a jézusi tanításhoz, a szeretethez. 
Hiszek Jézus szavának, s ezért hiszem, hogy életem 
egyetlen feladata, hogy visszaszeressem az engem 
Önmagát odaadva, Golgotaáron is megszeretı Istent. 
Hiszek abban, hogy szeretnem kell az Istent. Átölelve ıt 
minden képességemmel. Nem úgy, mint tikkasztó 
nyárban a patak hős vizét, nem úgy, mint amikor az 
ember átöleli szerelmesét. Nem a hús és vér 
képességeivel, de azzal a maradéktalan értelmi – akarati 
- érzelmi hőséggel, amely barátot baráthoz főz. Hiszem, 
hogy Jézus barátjának akar engem, és hiszem, hogy 
nincs különb élethivatásom, minthogy egész életemmel 
igent mondjak erre a hívásra, és barátja legyek annak az 
Istennek, aki magamhoz hasonló emberként élt 
közöttünk, hogy megkönnyítse számomra e felkínált 
barátság elfogadását és teljesítését.  

Hiszem, hogy csak akkor lehetek Jézus barátja, 
csak akkor szerethetem vissza az Istent, ha igyekszem 
Hozzá hasonlítani. Mindenekelıtt abban, hogy İ 
mindenkit, minden embert szeret. Hiszem, hogy minden 
embert szeretnem kell. Hiszem, hogy nem tekinthetek 
senkit sem ellenségemnek. Hiszem, hogy nem lehet 
számomra egyetlen ember sem közömbös. Hiszem, 
hogy minden embert felebarátomnak kell tekintenem, az 
ellenségemet is. Hiszem, hogy nincs más hivatásom, 
minthogy minden embert, akivel csak találkozom 
testvéremmé tegyek − a szeretetben. Hiszem, hogy aki 
szeret, az ad. Hiszem, hogy élethivatásom az adás. 
Életemben minden egyéb csak foglalkozás lehet, de a 
hivatásom: az adás. Azt kell adnom, amim van: jó szót, 
mosolyt, pénzt, idıt. Mindazt, amit munkával - szeretettel 
megszereztem. Hiszem, hogy adnom kell annak, aki kér. 
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Hiszem, hogy adnom kell annak, akit testi vagy lelki 
ínségben találok: kéretlenül is. Hiszem, hogy 
adásaimnak nincs felsı határa. Hiszem, hogy az 
adásban nincs elég, csak még tovább. Hiszem, hogy 
mindentadásra teremtett meg az Isten, aki Maga a 
Mindentadás. Hiszem, hogy szegénnyé kell tennem 
magam felebarátaimért, hogy testvérüknek 
tekinthessenek. Hiszem, hogy azt is szeretnem kell, aki 
bánt. Hiszem, hogy nem szeretem azt, akit visszabántok. 
Hiszem, hogy ki kell törölnöm szótáramból ezt a szót: 
jog. Hiszem, hogy nem az a hivatásom, hogy 
megbüntessem a bőnösöket. Sem a rám támadókat, sem 
a másokra támadókat. Hiszem, hogy a bántásokat csak a 
mindent eltőréssel lehet kevesbíteni az emberiség 
életében. Hiszem, hogy a Golgota vállalásával is példát 
adott nekem Jézus.  

Hiszem, hogy vállalnom kell a magamat meg nem 
védés következményét: az üldözöttséget is. Hiszem, 
hogy aki szeret, az szolgál. Hiszem, hogy nekem is 
vissza kell utasítanom a pusztai Kísértıt. Hiszem, hogy 
nekem is el kell menekülnöm azok elıl, akik "királlyá" 
akarnak tenni engem. Hiszem, hogy nekem is 
közembernek kell lennem, mint a názáreti Ácsnak, mint 
fizetés nélküli Vándortanítónak. Hiszem, hogy csak akkor 
tudok szolgálni, ha nem uralkodom. Hiszem, hogy akkor 
tudok csak adni és sohasem venni, ha kisember vagyok. 
Hiszem, hogy akkor tudok csak simogatni, és sohasem 
ütni, ha a társadalom kicsinyei között vagyok. Hiszem, 
hogy Isten csak akkor tud barátjává választani, ha olyan 
kicsiny vagyok, mint ama názáreti ismeretlen falusi 
kislány. Hiszem, hogy vállalnom kell a jézusi szolgálat 
feltételét: a társadalmi kicsinységet és az 
alulérvényesülést.  

Hiszem, hogy, akit nekem az Isten élettársul 
rendelt, mindenki elıtt kell szeretnem. Hiszem, hogy 
csak olyat rendelt nekem, aki velem együtt akarja járni a 
jézusi szeretet útját. Hiszem, hogy az Istent ölelem át, 
amikor ıt ölelem. Hiszem, hogy kettınk 
szeretetkapcsolatát a maga szentháromságos 
szeretetélete boldogító földi másának akarta számomra. 
Hiszem, hogy a gyermek, a népes család életbe hívása 
és Istennek nevelése az én elsı és legalapvetıbb 
feladatom élethivatásomnak, a szeretetnek a 
gyakorlásában − elválaszthatatlanul egy ez a család a 
hitvesi szeretettel. Csak így lehet kedves az Istennek az 
ölelés: csak ha termékeny a szeretet. Hiszem, hogy az 
Isten munkára teremtette az embert. Hiszem, hogy 
nekem is el kell végeznem a magamét annak érdekében, 
hogy megtermelıdjék, és szolgáltatódjék az, amire 
embertársaimnak, magamnak is szükségünk van. 
Hiszem, hogy a családi életet is, munkát és munkahelyet 
is fel kell használnom arra, hogy növekedjék Jézus 
vetése. Hiszem, hogy az a hivatásom, hogy 
megszülessék a földön Isten Országa. Hiszem, hogy a 
Jézus szeretetében egybe kell kapcsolódnia minden 
osztálynak és nemzetnek. Hiszem, hogy el kell tőnnie 
mindannak, ami akadályozza hogy az emberek testvérek 
lehessenek. Hiszem, hogy építeni kell a Szeretet 
Országát. Hiszem, hogy az emberi élet mindent 
egybefoglaló hivatása: elvezetni mindenkit Krisztushoz. 
Hiszem, hogy túl a családon és munkán − ez az én 
felelısségem is. Hiszek a Lélekben, aki vezeti Jézus itt 
hagyott mővét, az Egyházat. Hiszek az Egyházban, 
amelynek Krisztushoz kell vezetnie az emberiséget. 
Hiszek a Sziklában, aki Krisztus akaratából az idık 
végezetéig rendezı személye annak, hogy megújuljon a 
Föld színe. Hiszek a szentségekben. Hiszek a 

keresztségben és a bérmálásban, amely újra és újra 
lepecsételi a hívıt, a Krisztus útján járni akarót Isten 
számára. Hiszek a bőnbánat szentségében, mert az 
Isten minden bőnbánónak megbocsát, és mert emberi 
szóval is hallani akarom testvérem ajkáról az isteni 
megbocsátás szavát. Hiszek az Oltáriszentségben, 
amely táplálja bennem a szeretetet, a bennem levı 
krisztusi életet. Hiszem, hogy a házasság és az 
egyházrend szentsége erıt ad, hogy abban, amit 
választottam, végig kitartsak. Hiszem, hogy a 
nagybetegek szentsége megerısít földi életutam utolsó 
órájában. Hiszek a békében, amelyet Isten mindig 
megad azoknak, akik az İ útján járnak. Hiszek Jézus 
békéjében, amely el nem hagyja az embert kísértésben, 
betegségben, börtönben, sıt a Krisztusért vállalt halál 
elıtti órában sem. Hiszek Jézus ügyének történelmi 
diadalában, hogy valósulni fog a történelmi jövıben az, 
amit megígért: vetése növekedni fog, kovásza 
megkeleszti ezt a világot, a mustármag fává nı és 
lombot ereszt, és nem lesz lobogó, amely Vagy 
magasabban szállna a jézusinál. Hiszek a történelmi 
diadal ma is tapasztalható jelében: hogy százannyi 
testvérem és nıvérem lehet, ha le tudok mondani a csak 
magamra gondolásról, ha másokért akarok élni.  

És hiszek az imádságban, amely erıt ad a 
szeretetre, és megnöveli karom erejét. Hiszek az 
imádságban, amely elér oda is, ahová nem tudok eljutni. 
Mindazokhoz, akiket szeretek, s akikért megteszem, 
vagy megtenném, ha tehetném, mindazt, ami a 
szeretetembıl telik. Hiszek az imádságban, amely a 
szeretet láthatatlan sugárzásával egyetlen fényerıtérré 
teszi a világot, amelynek világosságában Jézus felé 
találhatnak, akik még a sötétben bolyonganak. És hiszek 
a találkozásban. Abban a találkozásban, amelyért Isten a 
világot teremtette, amelyért a Fiú eljött közénk, amelyért 
a Lélek lakást vett bennünk és vezeti Isten népét, az 
Egyházat. Hiszek a találkozásban az örök lakóhelyen. A 
találkozásban az Örök Szeretettel, amikor is megmutatja 
majd magát nekem úgy, ahogy van. Hiszek az örök 
Lakomában, amelyen a Fiú a lakoma, és a Fiú a 
felszolgáló. Hiszek a kielégülésben, az emberi szív 
nyugtalanságának megszőntében, a boldog 
beteljesülésben. Hiszek a találkozásban az elsı és 
utolsó emberrel, mindazokkal, akik nem zárták el 
magukat a hívástól, akik a múltban, jelenben és jövıben 
járják az utat, amelyet a Lélek sugall, s amelyet a Fiú 
elibénk élt. Hiszek a Szeretet erejében, hiszek a Szeretet 
diadalában. Hiszek a boldogságban, amelyet egyedül a 
Szeretet adhat az embernek ebben, és az eljövendı 
világban. Ámen. 
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SINKA ISTVÁN 
VIRÁG-BALLADA 

Szil-Tarcsán az ıszi erdın hét nagy erıs kondás 
vacsorázott s velük együtt Esı-Virág András,  
aki jött csak valahonnan, maga se tudta,. hogy honnan.  

Oldalt varrott csizmájára port rakott a messze  
s mutatta az útja hosszát, s azt, hogy nem kereste:  
Falevélként, irgalombul hajtja a szél, ha elindul…?  

…Ült az erıs hét kondással, szalonnát sütöttek  
s körülöttük láthatatlan harangok ütöttek.  
Tudatták, hogy jön az óra s hamarosan koporsóba  

fektetik Virág Andrást az erdei kondások.  
– A csend nyelvén üzentek a puha csobbanások.  
Bennük tán a táj riadt fel halált sejtı kis jelekkel  

Mikor a szalonna megsült: tölgyfa-csobolyóból  
nagyot ittak… nyolc ember egy fadongájú tóból.  
Azután meg rádudáltak. Máskor úgyis csak bút láttak.  

Kivált Esı-Virág András, kinek fél kenyere  
se volt soha… s mint a puszta, puszta a tenyere.  
Abba borult ı csak, hogyha pihenni a vágy elfogta.  

Volt neki egy citerája: akár annyi ezüst –  
pedig barnára fogta már az idı meg a füst.  
Oldalán a csillag, a hold, s rá volt faragva a mennybolt.  

S volt egy aranyszín tolla is. Mérhetetlenségbıl  
szállt az a toll… úgy szedte fel fütyölve a rétrıl.  
Fütyölt bizony, mert nem tudta: attól nem lesz többé 
nyugta.  

Citerával, a szép tollal lett aztán elveszett.  
– Megnıtt benne minden dal és minden emlékezet.  
S szegény… egyre hordta ıket, mint az ég a nagy 
esıket.  

Mondom: a hét nagy kondással ültek a fák alatt  
kinn Szil-Tarcsán és dudáltak, és az idı haladt.  
Virág ekkor elıvette tollát s a húrokra tette.  

A húrokon egy hıs ország támadt fel dalolva,  
- a hét kondás hallgatta csak egymásra hajolva.  
S összesúgtak, hogy megölik: leszúrják, vagy agyonlövik.  

Hát mért játszik sokkal szebben, s más búron a bolond.  
– Testét majd a disznófertı belepi, vagy a lomb.  
Hallgatták a húr pengését s elıvette mind a kését.  

Azután körülvették Andrást, mint herceget álnok,  
bosszús, irigy, erdıtnyövı, nagyhajú királyok.  
S mire odanézett a hold: Esı-Virág András csak – volt.  

Testét fertıbe vetették, rácsaltak vagy hat kant;  
pengették a citeráját, de az széjjelpattant;  
oldaláról lehullt a hold, s kétfelé hasadt a mennybolt.  

A tolla meg elszállott, el a messzeségbe,  
hét nagyhajú gonosz elıl mérhetetlenségbe.  
Akkor szólott a legvénebb: – átka ne legyen a vérnek!  

Temessük el Virág Andrást, nıjön mezı rajta –  
s ha tavasz jön: nagy nyáját a pásztor ide hajtja.  
Bizony mondom: jövendıre tej lesz és méz ıbelıle.  

Amikor hátjött a hajnal: a hét gonosz kondás  
kikereste a sár alól, s így lett Virág András  
televényföldje a fának, s ágya száz új ibolyának.  

 
 


