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„Tegyétek csak szépen napon-ként azt, amit Jézus tenni rendelt, hogy gondoljatok Rá, hogy szíve-tek az Övé legyen!”  (Bulányi György)     

  
BULÁNYI GYÖRGY EMLÉKNAP 

Budapest, 2015. június 6. 
 

A Bokor Közösség és a Piarista Rend Magyar Tartomá-
nya 2015. június 6-án ünnepi megemlékezést tart a Bo-kor Közösséget alapító Bulányi György piarista szerze-
tes halálának 5. évfordulóján a Duna-parti Piarista Kápol-
nában. 
Az egész napos rendezvényen Bulányi György szellemi-
lelki-emberi hagyatékát idézik fel a tartalmas, színes 
programok, melyre minden érdeklődőt tisztelettel hívnak 
és szeretettel várnak a közösség tagjai. 
A 10 órakor kezdődő emléknap délelőttjén tudományos 
munkásságukról ismert előadók idézik fel Bulányi atya gazdag életének és munkásságának különböző területeit, 
bemutatva kora kihívásait és az azokra adott válaszait. 
Tervezett előadások: 

Gárdonyi Máté: A teológia művelésének lehetőségei 
a Kádár-rendszerben  Csapody Tamás: Bulányi, a katonaságtagadó 
 
Vinczéné Géczy Gabriella: Bulányi György – Egy-
házrend  
Máté-Tóth András: Bulányi, a teológus 

A délutáni emlékezés során felvillannak a közösségala-
pító életének arcélei – filmekben, képeken, tablókon, sze-
mélyes emlékezésekben és a liturgiában.  

*** 
BULÁNYI GYÖRGY (1919-2010) – akik ismerték, 
azoknak Gyurka vagy Gyurka bácsi – teológiai, egyház-újító és a jézusi értékeket hitelesen képviselő munkássága 
rendkívül jelentős lehet mindazok számára, akik komo-
lyan keresik Isten szándékát a történelemben és a saját 
életükben. Gazdag életművét a személyes kapcsolatok, a 

közösségi munka és felrázó erejű előadásai mellett több 
ezer oldalt kitevő írásai jellemzik. 
Neve és személye a huszadik század második felében ösz-
szeforrt a hazai katolicizmusának történetével, amelyben 
– az egyházi és állami üldözés ellenére – hűséges maradt 
a meglátott evangéliumi értékekhez, s azokat továbbha-
gyományozta követői számára.   
Vallotta, hogy a Föld és az ember alkalmas Isten Országa 
megvalósítására, ha az ember tud adásban, szolgálatban 
és szelídségben élni, gondosan megőrizve a Föld ajándé-kait. Hirdette, hogy a mai kor kihívásaira a jézusi érték-
rend az egyedüli jó válasz: az emberiségnek – ha élni akar 
– meg kell változnia, és rá kell lépnie a tudatosság és a szeretet útjára. 
Bulányi György szellemi hagyatéka három pilléren 
nyugszik: 
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- biblikus teológiájában választ ad arra a kérdésre, 
hogy miért jött közénk Jézus, és mi tanításának 
központi üzenete; 

- egyháztanában választ ad arra a kérdésre, hogy 
milyen módon tud az egyház hatékony, hiteles, 
személyes és tanúságtevő lenni; 

- az emberi élettel és társadalmi berendezkedéssel 
foglalkozó írásaiban választ ad arra a kérdésre, 
hogyan lehet életörömben, istenközelségben és Is-
tennek tetszően élni. 

Ezt a hagyatékot mutatja be szemelvényekben az emlék-
napra kiadott Bulányi György Füves könyve is, valamint 
hagyatékának elektronikus feldolgozása, amely folyama-
tosan jelenik meg a közösség honlapján. 
A Piarista Rend Magyar Tartománya biztosítja az emlék-
nap méltó helyszínét a Duna-parti Piarista Kápolnában, és 
a rend tevékenyen is részt vesz Bulányi György öröksé-
gének, „nehéz hűségének” ápolásában és őrzésében. 
A rendezvény keretében a Bokor Közösség megemléke-
zik alapítójáról, akinek tanítása és személyiségének vará-
zsa meghatározó, életalakító emlék és tapasztalat a közös-
ségbe tartozók számára. A halála után eltelt öt év elég 
hosszú idő életének ajándékait számba venni, ugyanakkor 
elég rövid ahhoz, hogy személyisége máig elevennek ér-
ződjék. Az emléknap alkalmat ad Bulányi György és a 
Bokor Közösség iránt érdeklődők szellemi táplálkozá-
sára, ismeretszerzésre, ismerkedésre, agapéra, valamint a 
találkozó végén az Új Köztemetőben lévő sírnál a kegye-
let lerovására. 
  
A megemlékezésre tisztelettel és szeretettel várja az ér-

deklődőket a 
BOKOR KÖZÖSSÉG 

Kapcsolattartó: Csizovszki Sándor, e-mail: 
bulanyiemleknap@gmail.com 

  
BULÁNYI GYÖRGY 

KIK AZ ÚJSZÖVETSÉG HÍRESEI? 
 
Gyerekkoromban játszottak velem szüleim. Mikor apám 
után édesanyám is meghalt, az Attila útra kerültem a most 
tíz gyerekes Márczi családdal és Kovács Terikével – 75 
karácsonya előtt még. S az elkövetkező években én is 
játszottam a magam gyerekeivel. Bokornak nevezték 
akkor már őket. Mit játszottam? Kérdéseket tettem fel, 
biblia-ismereti kérdéseket. Ezt terveztem mára is. 
Kérdezem tehát  

1. Melyik az a személy, akinek a neve legtöbbször 
kerül elő az Újszövetségben? – (Jézus Krisztus) – 1434 
ízben. Fölényes győzelem ez – az Atya és a Lélek fölött. 
Az Atya csak 415, a Lélek csak 379 ízben kerül elő. 
Jócskán lemaradnak, de nem szégyellik miatta magukat. 
Mondják is ennek az abszolút győztesnek: Te testesültél 

meg, ezért vannak olyan nagyra Veled, de más lenne az 
eredmény, ha mi testesültünk volna meg. Így mondják? 
Nem tudom, de mondhatják neki ezt is. 

2. Ki a következő személy? Elárulom, hogy három 
névvel is szerepel ez az egyetlen személy, és nincs senki 
az ÚSz-ben más, akinek három neve is van – (Péter, ill. 
Simon és Kéfás) – 182 ízben. Ő meg az Atyától s a 
Lélektől marad jócskán el. Nem is szégyelli magát; mert 
nincs velük azonos súlycsoportban.  

3. Ki a harmadik? Itt meg azt árulom el, hogy két 
néven is szerepel? – (Pál, ill. Saul) – 173 ízben. Írhatja az 
obskúrus kabar-magyar a Merre ne menjek? c. krimijét, 
ezen a tényen nem változtat vele. De ezek könnyű 
kérdések voltak. Most jönnek a nehezebbek. 

4. Ki a negyedik? Nem segítek semmit. Annyit azért 
elárulok, hogy nem rég hallottatok róla. Vele fejeződik be 
az Ósz. Ki ő? – (Keresztelő János) – 92 ízben találjuk a 
nevét az Úsz-ben. De hát ő csak útkészítő.  Menjen a 
Strabaghoz, ha nagyobb sikerre vágynék. 

5. Ki az ötödik? Hát ő már az Ósz-hez tartozik. Róla 
beszélt a legtöbbet Jézus. (Mózes). Az Úsz-ben 79 ízben, 
az evangéliumokban 37 ízben és Jézus ajkán pedig 23 
ízben találjuk nevét. 

6. Ki volt a hatodik? Róla csak annyit mondok, hogy 
őt becsülte Jézus a legtöbbre az ősei közül. Róla sohasem 
mondott semmi csúnyát, bár ő is azok közé tartozott, akik 
előtte jöttek, tehát a tolvajok és rablók közé. Többet nem 
segítek. Na még ezt: volt neki is hadserege, melyet még 
meg is áldott egy főpap…, valami Melkizedek nevű. Ki 
volt ő? – (Ábrahám) – 73 ízben kerül elő az ÚSz-ben. 

7. Ki volt a hetedik? Hát olyan, aki csatázott már 
bőven. Aztán meg elszerette másnak a feleségét. A férjét 
meg előre küldette a tűzvonalba. Csak egy jót tudok róla 
mondani. Mit? Azt, hogy tudott szép zsoltárokat írni és 
kemény bűnbánatot is tartani. S ez se semmi. Az elsőnek 
még irodalmi értéke is volt, s ezt az irodalmárok, amilyen 
én is vagyok, nagyra becsülik. – (Dávid) – 59 ízben említi 
nevét az ÚSz. 

8. Egyik szövetséghez sem tartozott de azért bekerült 
a krédóba. Goj volt az istenadta. Nagyon furcsa fickó volt. 
Szerette megmosni a kezét. Olyankor is, amikor 
elrendelte a zsidók erőszakossága miatt valakinek a 
keresztre feszítését.  Vajon ki volt ő? – (Pilátus) Nevével 
55 ízben találkozunk.  

9. Figyelitek az arányokat? Melyik arányt? Hát azt, 
hogy 8:0 a mi javunkra. A férfiakéra. Nők egyáltalában 
nem szerepelnek az ÚSz. hírességei között. Kis 
szépséghibájuk a férfiaknak, hogy a nyolc férfiből három 
gyilkolással is foglalkozott, a negyedik meg csak 
feltartott kézzel imádkozott, hogy sikerüljön a tömeg-
gyilkolászás, az ötödik meg őrizte a megkövezők ruháit, 
a hatodik, mivel börtönbe került, megkérdőjelezte, hogy 
Jézus-e az eljövendő vagy valaki másra, hatékonyabbra, 
olyan fogolykiváltó-félére várjunk, a hetedik meg csak 
levágta a főpap szolgájának a fülét. Hát ez már így van. 
Ha valaki ki akarná iktatni az emberiség történetéből a 
verekedést, azt okvetlenül keresztre feszítjük vagy 


