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melletti agitátorként, hanem rám figyelő 
testvérbarátként állt mellettem. Egész életét végig 
kisérte Egyházunkkal való küzdelme. Érte és nem 
ellene élt. Hálás vagyok, hogy annyira szerette volna 
jézus-arcúvá segíteni az Egyházat, hogy még a vezető 
hierarchiával való egyenlőtlen küzdelmet is vállalta. 
Ebben sokat jelentett számára, hogy visszagondolhatott 
arra, hogy fiatalon otthont talált a piarista rendben: „A 
Kalazantinumban jó volt élni. Nekem való világ volt.” 
A küzdelmek sokasága azért volt feldolgozható 
számára, mert Jézus példáját követve, nem a hatalmi 
harcoktól, nem a kollaboráns megalkuvásoktól várt 
egyházi megújulást, hanem a személytől személyig érő 
kisközösségi megtérésektől, a személyes 
apostolkodásunktól remélte ezt. Hálát adok, hogy olyan 
erős volt Jézusra figyelő és a mindennapokban 
helytállni akaró ereje, hogy elmondhatom: felülről és 
belülről vezérelt, Bokrot alapító atyánk volt. 
 
3./ Hálát adok ránk figyelő önfegyelméért. A 
dohányzás elleni küzdelmeiben mi kértük, hogy inkább 
tartsunk cigi szünetet, minthogy rezegjen körülötte a 
levegő. Hálát adok fejét lehajtani tudó 
megalázkodásaiért, mert a mi öntudatoskodásainkat is 
szerénységre segítette. Mikor valaki a Gyökér 
közösségben, hála Istennek, csak egyszer volt ilyen a fél 
évszázadunk alatt, azt kiabálta neki, hogy „lépj te ki a 
közösségből!”, lehajtotta a fejét és ránk bízta a helyzet 
megoldását. Mikor 2008-ban, szerintem élete 
legnagyobb Bokortól kapott gorombaságát szenvedte, 
szinte sokkolta a hatalmi politikába keveredés 
veszélyére figyelmeztetni akaró testvéri szó. Idézem az 
ő kesergését, dühét, sértettségét: „A Magyar 
Népköztársaság… a Magyar Püspöki Kar… a Hittani 
Kongregáció… után tudomásul veszem a Bokor 
Képviseletének ítéletét is… és visszaküldöm a 
számomra adományozott Bokor-aranynagydíjat.” Hála 
és hála legyen azért, hogy jól viselt bennünket és példa 
számunkra, hogy jól viseljük mi is egymást. Nem a 
megsértődés, a dühösség a bűn, hanem az ebből 
származó magatartás a döntő. Hálát adok, hogy mikor 
az Érted Vagyokba nem közölték egyik írását, akkor 
bedühödött és elindította, a máig élő és szolgáló 
lapunkat, a Koinóniát. Hálát adok a jó példájáért! 
4./ Hálát adok, hogy „oly korban élhettem a földön”, 
melyben összehozott Gyurka bácsival az élet. 
Hallhattam szavát, láthattam arcjátékaiban a benne 
zajló érzelmeket, olvashattam nyomdába vivés előtt 
számtalan írását. Láthattam álmaihoz való 
ragaszkodását, és az irreális álmairól való lemondásait. 
Hálát adok Gyurka bácsinknak, hogy nem élem meg 
iránta való szeretetlenségnek, hogy nem építettünk 
olyan nagycsaládos házat, melyben ő még oda vette 
volna Teri nénit, Vadas Éva nénit, Turiák Ildit és még ki 
tudja kiket egy szerzetesi részlegbe.  Nem építkeztünk 
együtt házat, de építhettem vele, kis segédmunkásként 
mellette, valami sokkal jelentősebbet, az Isten Országát. 

Hálát adok, hogy ma is, mikor nem találom helyemet a 
mindennapokban, levehetem polcunkról valamelyik 
könyvét és arra is gondolhatok, hogy majd ismét 
találkozunk… 
 
 
 
BULÁNYI GYÖRGY 

KIRÁLYÉK… 
 

Alsószentivánon volt, Dombi Feri hatalmas 
plébániáján, új állomáshelyén. 18-an vettünk rajta részt. 
Kik? 7 pap 5 öreg, 6 fiatal. Hogy mindegyiküknek 
megvolt-e már a maguk külön csoportja, erre nem 
esküdnék meg, de a csoportkezdeményük biztosan 
megvolt. Nem csinálhattam nekik harmadjára is olyat, 
amilyen az első kettő volt. A már ’70ben is 
lelkigyakorlatozó papokon (Bandi, Gyurka, Laci, Feri, 
Barna,) kívül ott van Havasy Gyuszi és Szegedi Laci is, 
akik ekkorra már tagjai a Papok I.-nek. Az Öregek 
közül: Teri, Andi, Jóska, Ilus, Lilla. A Fiatalok közül: 
Öcsi, Ildi, Imre, Náci, Jenő − és sofőrjogon Bisztrai 
Gyuri. Gyuri, aki nem tudott részt venni az előző nyári 
halásztelki lelkigyakorlaton, mert Balatonvilágos 
helyszínmegjelölés jutott el hozzá Halásztelek helyett, 
s ’72ben felháborodva vette tudomásul, hogy 
nagybátyja, Bisztrai Laci nem akar elmenni 
Alsószentivánba, ezért ráültette őt motorbiciklijére, s 
elhozta közénk.  
Négy napos volt lelkigyakorlat. Az utolsó félnap volt a 
zárás. Maradt a hét félnapra hét elmélkedés és hét 
előadás. Szétosztottuk a feladatokat, majd mindenkinek 
jutott valami: előadás vagy elmélkedés. Öntudattal, 
boldogsággal töltött el − gondolom − mindnyájunkat ez 
a vezetői seregszemle. Csak az zavart, hogy amikor 
hazafelé mentünk, Náci kijelentette, hogy a legbutább 
papot fogja kiválasztani lelkivezetőjéül.  
Hamarosan megtudtam az okát: Cherchez la femme! 
Valamelyik nyáron Dombi Feri szólt neki, hogy 
segítsen már az első gimnazista Tojzán Erzsinek egy 
kicsit: nem megy neki a latin.  
Emberfeletti feladatot bízott ezzel Nácira. Magam, 
kispapi éveim alatt soha meg nem szólítottam egyetlen 
egyetemi hallgatónő társamat, hogy eljussak a 
szentelésig. Nem lehet latin tanárkodnunk 
fehérnépeknél! Abba bele kell halnia a papi hivatásnak, 
vagy legalább is a nőtlenségnek. 
Bele is halt, s Náci még ’72ben és diákonusként búcsút 
mond a központi szemináriumnak, s hamarosan 
összeesketem Zsikével. Zsike 16 gyermeket szült 
cserébe Nácinak, egy egész kisebb fajta szemináriumot 
(seminarium = faiskola), egy osztályra való gyereket. 
Egyelőre megközelíthetetlennek látszó csúcsot futottak 
ezzel a Bokorban. Mikor Zsike Érden bejelentette 
nekem, hogy várja a tizenkettediket, ünnepélyesen 
kezet csókoltam neki. Mire Zsike: 
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− Gyurka bácsi, én vagyok a világ legönzőbb asszonya, 
mert nem bírom ki, hogy ne legyen mindig egy 
kisbabám! 
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III. A Bokor bázisközösségről röviden 

 
1. Kialakulása 
A Bokor mozgalom születése 1945-re tehető, amikor 
„Kolákovics horvát jezsuita szerzetes Magyarországra 
jött, hogy elindítsa a kisközösségek ifjúsági 
pasztorációját. Magyar egyházi jóváhagyásért Grősz 
József kalocsai érsekhez fordult, aki Mindszenty József 
veszprémi püspökhöz irányította. Mindszenty látva a 
kommunista hatalomátvétel veszélyét, az egyház jövőjét 
erősítő bázisközösségi munkára az engedélyt 
megadta.”1 Ezt a mozzanatot azért tartom fontosnak 
idézni, mert alátámasztja, hogy Bulányi György2 
közösségszervező tevékenysége a katolikus egyház 
jóváhagyásával indult. A közösségekből Kolákovics 
egyet Bulányi György piarista szerzetesre bízott, 
mielőtt elhagyta az országot. Feladatul hagyta rá a 

 
1 Stoffán György értesülése a jezsuitáktól. In: HAVASY Gyula: 
A magyar katolikusok szenvedései 1944-1989. Havasy Gyula 
dokumentumgyűjteménye. Budapest, a szerző kiadásában, 
1990. 213.o. 
2 Bulányi György (1919-2010): piarista szerzetes, 1943-ban 
szentelték pappá, 1945-től néhány évig a debreceni piarista 
gimnázium magyar-német szakos tanára. A Bokor közösség 
alapítója. 

fiatalok teológiai képzését, hogy ők is képesek legyenek 
arra, hogy maguk köré csoportokat szervezzenek és ők 
is tanítsanak. Ez alapján a Bokor alapcsoportokból áll, 
amelyeknek általában legfeljebb 12 tagjuk van. Amikor 
bekerül valaki az egyik alapcsoportba, akkor eleinte 
tanul, majd ha éretté válik arra, hogy ő is tanítson 
másokat, tagokat szervez maga köré, és így egy újabb 
alapcsoport vezetője lehet. De ezzel együtt az eredeti 
csoportjának is tagja marad, és a többi vezetővel együtt 
a továbbiakban is képzi magát.3 
A „Bokor” elnevezés Bulányi György egyik, A Jézusi 
célkitűzés szociológiai vonásai című, 1974-ben írt 
tanulmányából eredeztethető. „Itt ugyanis többek között 
arról beszéltem, hogy a történelem folyamán a 
földgolyó különböző pontjain mintegy a talajból 
sarjadnak ki személyiségek, akik körül rendeződnek a 
vallási s Isten iránti érzékenységgel megáldott emberek. 
Az ilyen sarjadásokat, csoportosulásokat neveztem 
bokroknak, s ebben az értelemben beszéltünk a 
továbbiakban a „mi bokrunk”-ról, „más bokrok”-ról, 
mint összetartozó közösségek egységéről. E köznévi 
használat nyomán kezdtek azután a kívülállók 
tulajdonnévi formában Bokornak nevezni bennünket. 
Addig csak „bulányisták”-nak hívtak bennünket, s ezt 
nem kedveltük. 1980 körül már általánossá vált a Bokor 
megnevezés, a külföld is így vette tudomásul”. (Bulányi 
György)4 
Egy Mindszenty József bíboros és Bulányi György 
között 1948-ban lezajló beszélgetés bizonyára hatással 
volt Bulányi atya gondolkodására, aki később idézte is 
Mindszenty ott elhangzó néhány gondolatát: „Tanár úr, 
párttitkárok soha nem határozhatják meg az 
anyaszentegyház magatartását.” – „Ami pedig a 
kisközösségeket illeti, szabad-e, merhetjük-e, azt felelte: 
Nem azért tanultuk az ősegyház történetét, hogy 
régiségtani ismereteinket gyarapítsuk.”5 
Bulányi György az 1940-es évek második felében, 
Debrecenben kezdte meg közösségszervező 
tevékenységét. 1951 végén a szerzetesrendek 
korlátozása miatt távoznia kellett a piarista rendházból. 
1952-ben, az első kisközösségi perben, mint elsőrendű 
vádlottat, életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 
ahonnan 1960-ban szabadult. Mikor 1956-ban rövid 
időre szabadon volt, érdeklődött közösségeinek 
helyzetéről, de csalódnia kellett, mert a kisközösségi 
élet gyakorlását az állam lehetetlenné tette. Mikor 
visszakerült a börtönbe, nem tudta, volt-e értelme 

3 HORVÁTH Zsuzsa: Az egyház kovásza: a bázisközösségi 
mozgalmak Magyarországon. In: Egyházfórum. 2. évf. 2. 
szám.  (Luzern, 1987) 95.o. 
4 SZAKOLCZAY Lajos: Páter Bulányi. Új Idő Könyvek, 1989. 
77.o. 
5 Beszélgetés Bulányi Györggyel. In: HAVASY Gyula: A 
magyar katolikusok szenvedései 1944-1989. 213.o. 


