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kihívások! Az alapfeladat persze ugyanaz (Isten 
Országának építése már itt a Földön is), de egy teljesen 
új környezetben kell dolgoznunk. Ahol a régi sémák 
már nem működnek, újak pedig még nincsenek vagy 
épphogy csak kialakulóban. Miközben persze ezer új 
dolog vonja el a figyelmünket (Vö: „…ezer bűn nyelve 
lobog benned mint a tűz és lelked már nem is egyéb 
mint ez a tűz ...” /Babits/). 

Oly nagy a kísértés, hogy a tőlünk különbözőket 
beskatulyázzuk és kitaszítsuk! Gondoljunk csak a mai 
evangéliumra: „Óvakodjatok az írástudóktól!” Miért is? 
Mert nekik minden jár: előre köszönés, első helyek, 
felélik az özvegyek házát és ráadásul még képmutatók 
is! Jól megtanultuk a leckét: írástudók és farizeusok? 
Pfuj – szitokszó. Pedig Gromon Bandi értelmezése 
szerint az eredeti szöveg nem általánosít, hanem így 
fogalmaz: „Óvakodjatok azoktól az írástudóktól, 
akik…” Hoppá! Ugye, milyen könnyű átesni a ló 
túloldalára? Ne tegyük! 

Ha Gyurka bácsi szellemisége még fontos a számunkra, 
akkor inkább gondolkodjunk, ne hagyjuk magunkat 
megvezetni és törekedjünk arra, hogy embertársainkat 
megértsük és elfogadjuk. Közösségen belül és kívül 
egyaránt. 

Ebben segítsen bennünket a Jóisten, Ámen! 
Piarista kápolna, 2021.06.05. 

 

 
 
 
 

BULÁNYI GYÖRGY 
VINCZÉÉK… 

 
Megvolt a márciusi ifjúsági szentmise, a prédikáció 

nélküli. 16-an jöttünk össze. A létszám attól ugrott meg, 
hogy kivonult rá a Vincze család öt fiából négy, s az első 
felségestül. Megállapítottam, hogy ez a feleséges fiú, 
Gábor hasonlít a legjobban az apjukra, ahogyan én az 
apát megismertem közel 40 esztendővel ezelőtt a 
csepeli Jézus Szíve templomban. S a Vincze fiúkon 
kívül ott volt még Köllőd Marci és barátja, Futó Péter. 
Ők debütáltak, azaz először voltak az ifjúsági misén. A 
kérdő mondat az enyém volt.  

Elmondtam nekik, hogy egy-két hónapja került 
kezembe az a levél, melyet ’97 áprilisában küldött a 
jelenlegi pápa, tehát Ratzinger bíboros, a Hittani Kong-
regáció prefektusa rólam Seregély érseknek, a Magyar 
Püspöki Konferencia elnökének. A levélben ez állt: A B. 
Gy. piarista atya ügyével kapcsolatban… azt óhajtom 
Önnel közölni, hogy a fent említett szerzetes végre 
aláírta azt a 12 tézist, amelynek ez a Kongregáció 1985. 
júliusában őt alávetette. Írja mindet ’97 áprilisában, s a 
történeti tény az, hogy aláírtam a 12 tézist 12 évvel 
hamarább, ’85 júliusában. S tény az is, hogy 97-ben és 
végre beírhattam a 12 tétel közé azt is, aminek beírását 
kértem ’85 júliusában: azt a zsinati szöveget, amely 
arról beszél, hogy csak saját lelkiismeretünknek 
tartozunk engedelmeskedni. 

S ezek után következett a kérdésem. Ha nekem 
tudomásomra jut ’97-ben ez a tényeknek meg nem 
felelő s Ratzinger levelében található állítás, 
megkérdeztem volna a Bokrot, hogy mi a teendőm, s 
ha ’97-ben ti lettetek volna a Bokor, akit megkérdezek, 
mit mondtatok volna nekem. Azt, hogy fogadjam el 
ilyen körülmények között is ’97 szeptemberében a 
Magyar Püspöki Kar által felkínált lehetőséget azért; 
hogy hálaadó szentmisét mondhassak 
rehabilitációmért, vagy azt mondtátok volna, hogy ilyen 
körülmények között ne fogadjam azt el? 

A szentmisén résztvevő 15 fiatal 15 félét mondott. 
Megállapították, hogy az, aki csak most adta oda nekem 
ezt a levelet, szeret engem, mert ha megkapom akkor, 
amikor írták, számolt volna azzal, hogy elbődülök e 
történelemhamisításon. Megállapították, hogy 
alighanem azt tanácsolták volna nekem a most meg-
kérdezett fiatalok is, hogy így ne fogadjam el a nekem 
felkínált rehabilitációt. S még az is megállapításra 
került, hogyha megfogadom, amit tanácsolnak nekem, 
akkor a Bokor ma csak egy nyomorúságos kis szekta 
lenne, így meg azért van valami lehetőségünk a 
betagozódásra egyházunkba. Ha nincs rehabilitáció, ak-
kor nincs Széphalom és nincs Adyliget, s mint ahogy 
Kristóf megállapította: s nem ismeri meg Köllődéket és 
Rényi Zsoltot.  

Magam pedig elmerengtem. A püspöki kar ’97 
szeptemberi nyilatkozatának előestéjén megtelefonálta 
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valaki a püspökök közül Merza Jóskának azt, amit ő így 
adott tovább nekem: Bocsánatot nem kérnek tőled, de 
jogaidba visszaállítanak. Hát nagyon nyögvenyelősen 
történt ez  a visszaállítás. Hát majdnem semmit sem 
érően. De ez a valóság, és ezt kell szeretnem. Ez adatik 
annak, aki belekellemetlenkedik az  egyházi vezetés 
tudatába annak megmutatásával, hogy nem azt csi-
náljuk, amiről a jézusi örökség beszél. 

A Napló olvasói tudják, hogy ez év szeptemberében 
levelet küldtem Erdő Péternek, s a piarista provinciális 
személyesen adta át neki. Erdő Péter nem válaszolt rá. 
Az elmúlt év utolsó napjaiban térti-vevényes ajánlott 
levélben elküldtem neki újból a levelet. Erre válaszolt  
− az irodaigazgatója. Ezt: a bíboros úrnak a levélben 
foglalt korlátozó intézkedésekről, amelyek jelenleg is 
fennállnának, nincs tudomása. Nem áll azonban 
jogában független könyvesboltokat kötelezni 
meghatározott művek árusítására… Isten áldását kéri 
főtisztelendőséged papi szolgálatára. 

Hát ennyire lehet menni. Nem várhatom, hogy 
támogassanak minket abban, ami ellenkezésben van a 
kereszténység kétezer esztendős történetével; azzal, 
amit Jézust emlegetve csinálni tudtunk. Nem sikerült 
egyházunknak, nem sikerült más egyházaknak sem 
valósággá tenni azt, amiről Jézus beszélt. Nem sikerült 
Jézusnak sem és nem sikerült magának, az Istennek 
sem. Nincs sehol átütő siker. Legfeljebb Golgota van. 
Az meg problematikusan mondható sikernek. A sza-
badságnak két éle van. S a másik él az, hogy nem 
tesszük, amit Isten akar. Az egyik éle az, hogy tesszük. 
S nagyon nagy a kísértés és nagy az ellenerő vonzása, 
hogy ne tegyük. 
De hát ez a harmadik nemzedék lényegében egykét 
család. 
Nos, az egykét család egyike − a Vincze gyerekek 
voltak. Abból a tízből, akiket idő közben Géczy 
Gabriella szült Vincze Endrének. Most írhatnék egy 
kisregénybetétet a nagy regényen belül ezzel a címmel: 
Bírkózásaim a Vincze családdal. De inkább nem, csak 
fejezetcímeket, vázlatpontokat adok... Írják majd meg 
ők! Hatott rájuk a Csepel IIi találkozás, de nem estek 
hasra. Megesküdtek már ’70ben, 
de fogalmam sincs arról, hogy ki eskette őket. Egyet 
tudok biztosan: nem én. Gyerekeiket az ország 
nagymenő papjaikkal kereszteltetik, csak a hatodik 
gyereknél leszek én a keresztapa. Gabi eljön egy 
megbeszélt csatárkai találkozóra, késik másfél órát, 
ejtek erről egy halk szót. A válasz: 
− Haza is mehetek! 
Bandi a Karaj ’72es kötetében tanulmányt ír kiváló 
kecskeméti piarista diákként és Aranyt idézve: Engem 
esz a lúg, ha a fejed mosom. Én voltam a kötet 
szerkesztője, beraktam, igazat adtam neki. Ma is igaz, 
amit ’72ben leírt. De minden elismerése mellett is, 

inkább csak a negatívumainkra volt szeme. Nehéz volt 
integrálni őket. Egyszer még kiabáltam is velük: 
− Hát ki a fenével csináljak én Isten Országát, ha még 
ti is le akartok húzódni az útfélre? Aztán nagy nehezen 
mégis csak egyenesbe kerültünk. Gyóntatójuk, 
lelkivezetőjük már én lettem. Sűrűn születnek ezután a 
Vincze gyerekek. Péter ott üvölt a járókában a ’72es 
alsószentiváni A-lelkigyakorlaton. 
Krisztit már én eskethetem. Andi 34 évesen sír 
Sülyben, az első gyerektáborban, s tehetetlen vagyok; 
végül is Andi felugrik, lenyomja nekem 
az esti puszit, s békésen elaludnak. ’77 farsangján 
házibulit rendeznek, táncolnak, s hogy nekem is legyen 
táncos párom, kezembe nyomják a két hónapos Orsit. 
Péter 14 évesen kiváló minőségben csinálja 
Budaváriban az előadó mennyezetsimítását, s pár év 
múlva majd 
csoportvezetője lesz Zsombor unoka-unokaöcsémnek 
(mert a húgom lányának a fia). Gyémántmisés képemen 
az oltár előtt bal felől Orsi és Péter felesége, Kati látható 
− ott lóg a kinagyított kép az ágyam fölött. Harminchat 
évvel a csepeli találkozás után még mindig beszélő 
viszonyban vannak velem. Egyet is értünk egymással? 
Olykor… de hát már öregek… 
Bandi betöltötte már a hatvanat. Ezüstlakodalmukra 
nem hívtak meg. Megérike az aranyat? Már tizenöt év 
sincs odáig. Ha tudok, elmegyek − ha hívnak, ha nem. 
Nem is lesz módjuk már azt előlem eltitkolni… 

1999. 
 

 
KIRÁLY IGNÁCZ 

HÁLAADÁS 
BULÁNYI GYURKA BÁCSI HALÁLÁNAK 11. 

ÉVFORDULÓJÁN 
 
   Hálát adok, hogy áldott emlékű Gyurka bácsi 
gyökeret és szárnyat jelentett számunkra! 
1./ Az ő gyökerei között ott volt az apai, pofonokkal is 
kifejezett szigor. Normára nevelték, erőszakkal. Ebből 
született meg a mi jézusi nevelési irányulásunk: 
normára nevelés szelíden. Hosszú volt az ő útja, míg 
visszatekintve nyugodtan tudta elmesélni gyerekkori 
lemondásait és beismerni, hogy „Ebből lett, hogy 
nyolcszor szólítottak ki az évzáron jutalmazásra.” Hálát 
adok, hogy szóban és írásban elmesélte ezeket is 
nekünk! 
2./ Hálát adok, hogy beavatott küzdelmeibe 
önmagával, magyarságával, Egyházunkkal és 
Jézusunkkal. A kislányok neki is csuda szépek voltak, 
de a jézust követés is csuda szép volt számára. 
Feldolgozta magában a papi rend és a házasság 
szentségeinek természetellenes ellentétként való 
beállítását, és mikor már én mentem hozzá a jó pap, 
vagy jó papa örlődésemmel, akkor nem cölibátus 


