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Maradj velem, Uram, mert halálom óráján 

is Veled akarok lenni, ha nem a 

szentáldozásban, legalább kegyelmedben 

és szeretetedben. 

Maradj velem, Jézus, nem kérem isteni 

vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, 

csak a te jelenléted ajándékát kérem. Óh, 

igen, ezt kérem Tőled! 

Maradj velem, Uram, egyedül Téged 

kereslek, a te szeretetedet, a Te 

kegyelmedet, a Te akaratodat, a Te 

szívedet, a Te lelkedet, mert szeretlek 

Téged, és nem kérek más jutalmat, mint 

hogy egyre jobban szeresselek, erős, 

cselekvő szeretettel. 

Add, hogy teljes szívemből szeresselek itt a 

földön, hogy aztán tökéletesebben tovább 

szeresselek az örökkévalóságban, édes 

Jézus. Ámen. 

 
(Pio atya áldozás utáni imája) 

 
 
BULÁNYI GYÖRGY 

VÁLASZOK A 
SASHALMIAKNAK… 

 
Testvéreim Jézusban! Megindító volt a levél, amit 

kaptam a mai alkalomra Bisztrai Évitől, Gyuritól és 
sashalmi barátaitól, közösségeitől. Kérdések voltak 
benne. Íme:  

Jézus miért éppen kenyérhez hasonlítja magát? 
Mindenestül a miénk szeretne lenni? Mi vezérelte, mi 
hajtotta őt? Az, hogy úgy éljünk belőle, ahogy a kenyér 
által − biológiailag? Hogy kenyér legyünk egymás 
számára, hogy éljünk egymásért, másokért? Mit je-
lentett és jelent ma a számodra az eucharisztia? Mit 
jelent a hiánya? Börtönéveidben hogyan áldoztál? 
Bíztatsz bennünket áldozásra? Kinek jó, ha áldozom, s 
kinek rossz, ha nem áldozom? Mitől lesz vágyakozás 
bennem az áldozásra, találkozásra Jézussal? Aki eszi a 

testemet, bennem marad és én őbenne − mit jelent 
Jézusban maradni? Milyen annak az embernek az élete, 
akiről elmondható, hogy Jézus él benne? Miben áll a 
magatartás- és a sors azonosság? Mesélj a sorsodba 
ágyazott eucharisztikus találkozásokról, mint erőforrá-
saidról! − Egy három napos reggeltől estig tartó 
lelkigyakorlatot tölthetnék meg válaszommal. 
Megadom a lelkigyakorlat vázlatpontjait. 

1. 
Jézus azt akarta, hogy Mennyei Atyánknak tetsző 

életet éljünk. Az Atya arra teremtett meg minket, hogy 
olyanok együnk, mint ő − tökéletesek. Ezért árasztotta 
belénk Lelkét már az idők hajnalán. Már akkor, amikor 
az evolúciós mutáció vagy egy külön isteni belenyúlás 
folytán egy már beszélni tudó élőlény először suttogta 
vagy mondta ki e szót: Isten. Talán ez volt az első 
szava? Nem tudjuk, de lehetséges. Tehát Isten e 
nagyszerű próbálkozása velünk − nem Jézussal 
kezdődött. Nem is Mózessel, nem is Ábrahámmal. Isten 
szövetsége az emberrel, hogy ő legyen életünk királya, 
ez egyidős az emberiséggel. Az ember felől nézve. És 
örök és időtlen ez a szövetség az Isten felől nézve. 
Tudott róla Szókratész és Buddha és Lao-ce, és mások. 
Ha nem is azt a szót használták, hogy szövetség vagy az 
Isten országa, az Isten királysága. Jézus ezért az 
országért, ennek a királyságnak a megvalósításáért jött 
közénk. 

2. 
  Van az élet, és van a vallási cselekmény. Az ember 

dolgozik. Miként a madarat repülésre, úgy az embert 
munkára teremtette az Isten. Az emberalatti élőlény 
csak gyűjtöget. De az ember, amikor gyűjtögetése során 
elejt egy állatot, bőréből-szőrméjéből ruhát készít 
magának. Nem csak táplálékot gyűjt, hanem meg is 
munkálja, amit elejtett. Csontjaiból eszközöket farag, 
idegszálaiból íjához húrt készít, s az eszközeivel rajzol 
is barlangjának falára. Majd nemcsak gyűjtöget, hanem 
termel is. Először gabonafélét. Ez az élete? Nemcsak ez. 
Párt választ magának. Ha nő, akkor férfit. Ha férfi, 
akkor nőt. És ragaszkodik hozzá. És ivadékot nevel. 
Nem úgy, mint a fecske, tavasztól nyár középig. Hanem 
amíg felnőtt lesz belőle, párválasztásig, És újra ragasz-
kodnak egymáshoz és ivadékot nevelnek, és így tovább. 
E kettő: a munka és az ivadékok felnevelése − ez az 
ember élete. A szerelemben teljesedik ki, s a holtig tartó 
hűségben − választott párjához. A gyűjtögető, a termelő 
életmód csak segíti a szerelem és a szeretet fészkét, a 
családot. 

És van a vallási cselekmény is. A kezdet kezdetétől 
fogva. Minden emberi sokaság kultúrát teremt. S 
minden termelői és művészi kultúra a kultuszból, a 
vallási cselekményből születik. Talán a családi imádság 
volt a kezdete. Mennyei Atyánk, a minden napi 
kenyeret add meg nekünk ma  − talán ez volt az első 
imádság. A gyermek Jézust is apja, Szent József 
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taníthatta az első imádságra. A zsidó nép Jézusig nem 
is fejlesztett mást, mint kultuszt, vallási kultúrát. Nem 
teremtett még vallástól függetlenedő kultúrát. Ha 
énekelt, ha táncolt, Istennek tette azt, mint királya, 
Dávid is. 

 
3. 

Jézus zsidó volt. S egykönyvű ember volt. Csak a 
szentírását ismerte: a Törvényt és a prófétákat. Más 
könyveket nem idézett soha. Elég volt e könyv és 
vallása neki arra, hogy megértse: arra lettünk, hogy 
istennektetsző életet éljünk, hogy tökéletesek legyünk, 
mint Mennyei Atyja. Azt, hogy ez az Atya szereti 
minden gyermekét, s hogy nekünk is válogatás nélkül 
szeretnünk kell minden embert. Rokonainkat, 
barátainkat szeretni nem elég, ezért még nem kapjuk 
meg Atyánk jutalmát, az örök életet országában. 
Szeressétek ellenségeiteket is, amiként az Atya napját 
felkelti jókra és gonoszokra is, esőt ad igazaknak és 
hamisaknak − ezért jár az Atya jutalma.  Ezt tanulni, 
tanítani − ez a rendeltetése a kultusznak, a vallásnak. Ha 
gyermeked születik, menj vele templomba, a nyolcadik 
napon metéld körül, küld a zsinagógába, ha felserdül, 
avassad be, s szombatonként szenteld meg az Úr napját. 
Ne dolgozzál, hanem csak Istennel foglalkozzál. S esze 
ágában sem volt vallást változtatni. 

4. 
Elcsalt az apjától-anyjától tizenkét serdülőt, fiatalt. 

Csak egyről tudjuk, hogy felesége volt, s a zsidó fiúk 18 
éves koruk előtt házasodtak. Tanította őket arra, hogy 
milyen az Atya, s megtanította őket gyógyítani is. 
Nemcsak zsidókat, hanem szamaritánusokat is, 
pogányokat is gyógyítottak. Ez volt az életük. Tanította 
őket két vallási cselekményre is. Merítsétek alá vízben 
azokat, akik tanítástokat elfogadják! Nem volt ez 
Izraelben merő újdonság. A Keresztelő is tette, és senki 
nem botránkozott meg benne, mint vallási újításon. Ez 
volt az egyik vallási cselekménye. A másik pedig 
beleilleszkedett egy másik zsidó vallási cselekménybe. 
A zsidó újévkor elfogyasztották Izraelben a sült bárányt 
keserű füvekkel, kovásztalan kenyérrel és ünnepi 
boritallal. Annak emlékezetére, hogy Isten 
kiszabadította őket az egyiptomi fogságból. Ezt az ősi 
zsidó szertartást halála előtt is megünnepelte 12 
tanítványával, s a lakoma végén a lakoma maradékából 
kezébe vett egy darab kenyeret és a boros kupát, s ezt 
mondta: Ez az én testem, ez az én vérem. Ez a szövetség 
vére. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Ez a má-
sik vallási cselekmény, amire tanította a Tizenkettőt. 
Ezekről számolnak be  a szinoptikus evangéliumok. 
Jézus kötünk levése után 70 évvel készül el János 
evangéliuma, amikor a zsidók már kiközösítették a 
Jézushoz ragaszkodókat, amikor már elválik a 
sültbárány evése és az eucharisztia. És Jánosnál már 
olvassuk, hogy ez az élet kenyere, melyet ha eszünk, 
akkor Jézus bennünk marad, s mi Jézusban. 

5. 
Harmincöt éve megismertem egy tizennyolc éves 

fiút, Bisztrai Gyurit, aki most azt kérdezi tőle, hogy mit 
jelentett és jelent számomra az eucharisztia. Életem és 
imádságom legfőbb eszközét jelentette és jelenti arra, 
hogy teljesíthessem Mennyei Atyám akaratát: azt, hogy 
minden embert szeretni tudjak.   Ennek a jézusi 
parancsnak teljesíteni akarása az életem.  És az eszköz 
arra, hogy ebből valami sikerüljön. Már ötéves 
koromban miséztem odahaza blablázva, s a nővérem 
ministrált nekem. Hatvanhárom éve múlt, hogy 
elmondtam a piaristák Duna parti kápolnájában az első 
misémet, melynek kezdőverse ez a páli mondat volt: Én 
pedig ne dicsekedjem másban, mint a mi Urunk 
keresztjében.  A Bokor azokból a fiatalokból született 
meg, akik hétköznap is ott voltak reggel 7 órakor a 
debreceni Szent Anna templomban, ahol egy 
mellékoltárnál miséztem. Letartóztatásomig minden 
nap elmondtam. Első misém tizedik évfordulóját egy 
könyv nélküli magánzárkában ünnepeltem meg, lelki 
áldozással. Csodának tartom, amit most elmondok. A 
tizenegyedik évfordulóra egy ávós ápolónő hozta be ne-
kem a Gyűjtő kisfogházában levő rabkórházba az 
eucharisztiát. Térdet hajtott ágyam előtt, kivette a 
keblébe rejtett ostyát, és ezzel adta át: Ferences bátyám 
ma magáért misézett, vegye azonnal magához, mert ha 
megtalálják magánál, engem falhoz állítanak. Verses 
éneket írtam örömömben:  

Sűrű rácson átjöttél / csakhogy szíven örömét / 
megtaláljam 

Kívánj tőlem akármit / csakhogy csókod egy kicsit 
megháláljam. 

6. 
S mit jelent ma? Ugyanazt. A legfőbb eszközét 

annak, hogy képes legyek teljesíteni Mennyei atyám 
akaratát. Azt, hogy minden embert akarjak szeretni. 
Hogyan teszem? Hát ma úgy, ahogy tegnap: ma sem 
költöm el a pénzt, amit megkeressek. A rászorulóknak 
adom. Enélkül a misézés üres vallási cselekmény volna 
számomra. Honnan tudom, hogy ezt kell tennem. A 
lelkiismeretem mondja.  A  II. Vatikáni Zsinat ezt ta-
nítja: Az isteni törvény rendelkezéseit az ember 
lelkiismeretében fogja fel, amelyet tartozik hűségesen 
követni... hogy eljusson Istenhez. Nem szabad tehát az 
embert arra kényszeríteni, hogy lelkiismerete ellen 
cselekedjék... és csak a lelkiismeretének tartozik 
engedelmeskedni. 

E mondatom miatt tizenöt éven keresztül az ateista 
államtól kényszerítve a magyar püspöki kar megtiltotta, 
hogy hazai templomainkban misézzek. Bécsben már 
misézhettem. E idő alatt itthon csak a közösségeim 
lakásán misézhettem. Tizenöt év után a jelenlegi pápa 
megengedte, hogy belevegyem ezt a mondatot is abba a 
katolikus Hitvallásba, melyet a Hittani Kongregáció 
kérésére azonnal, még a hosszú büntetés előtt aláírtam, 
s azóta misézhetek hazai templomainkban is, ha egy 
plébános meghív a templomába. Nyolc éve mondtam el 
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ezért a hálaadó szentmisét a piarista dunaparti 
kápolnában, ahol az első misém is mondtam. Most már 
papságom 63. évét töltöm, aligha fogok a fent 
mondottakon változtatni. 
       Most meg megköszönöm a plébános atyának, hogy 

mátyásföldi gyerek lévén, 
annak közelében, itt a 
sashalmi templomban 
mondhatok szentmisét.  

2005. június 12. 
 
 
 
 
 
 

 
 
MERZA JÓZSEF  

BISZTRAI ÉVI ÉS GYURI  
„Alkalmatlan vagyok a kilátástalanságra” 

 
 

Hűvös van. Középen ülök Évi és Gyuri között és egy 
félig kibelezett, Vera programú Robotron írógépen 
gyorsan, és hibásan gépelem szavaikat. Fejünk fölött 
ritkás lábdübörgés, hátunk mögött időnként nagy 
robajjal meginduló gázkazán. A Galgahévíz utcai ház 
sokat látott pincéjében interjú készül. 

1972 nyarán tartottuk a Bokorban az első 
csoportvezetői lelkigyakorlatot. Az ott levő tizenhét 
öreg közé hirtelen berobbant egy magas, szőkehajú 
fiatalember, aki nagybátyját hozta motorkerékpárral. 
Te voltál az, Gyuri, s utána ott is maradtál és részt vettél 
az egész lelkigyakorlaton. Hogyan kerültél oda? 

Nagybátyám, Bisztrai László, bordányi plébános 
kért meg, hogy vigyem el Alsószentivánra, a 
lelkigyakorlatra. A motoron már tudtam, hogy ott fogok 
maradni, hiszen vissza is kellett őt vinni. Ekkor én már 
minden második héten házasságra előkészítő 
tanfolyamot tartottam a bordányi fiataloknak. Laci 
bácsi a kopasz fejére mutatva érzékeltette, hogy nekem 
több esélyem van a fiataloknál, mint neki. 

Te akkor már képes voltál arra, hogy házasságra 
előkészíts valakit? 

A házasságra előkészítő tanfolyam valójában 
fedőnév volt, mert azzal nem lehetett előállni a faluban, 
hogy evangéliumi tartalmak közlése folyik a plébánián 
minden vasárnap 11-13 óráig. 

Évike még nem volt a látóhatáron? 
Évike nagyon ott volt a látóhatáron, mert 9 hónap 

múlva össze is esküdtünk! Együtt olvastuk Walter 
Trobisch „Szerettem egy lányt” című könyvét, sőt 
magnóra is mondtam a szövegét és továbbadtam a 
barátaimnak. Ez a szakmai képzés, valamint az 

otthonról hozott családmodell teljesen elegendő volt 
számomra ahhoz, hogy 16-18 éveseknek beszéljek erről 
a témáról. 

Na, jó, erre még visszatérünk. Most azonban 
légyszíves elmondani, hogyan éltél mielőtt eljutottál 
volna Alsószentivánig! 

Nagyon jól éltem. Egy igazi botanikus csak a növény 
gyökérzetét nézi, mielőtt el- vagy átülteti. Csak hálával 
tartozhatom gyökereimért. 1952-ben születtem egy 
katolikus család harmadik gyermekeként, egy leány és 
egy fiú után, s 1959-ig mint legkisebb gyermek 
nevelkedtem. Ez azt jelentette, hogy jó szüleimnek még 
volt ambíciója az első két gyerek módszeres nevelésére, 
de mire hozzám eljutottak, már kellőképpen kifáradtak 
és hagytak engem növekedni. Mivel hat évig a 
legkisebb voltam, azért extra szeretet-simogatások 
jutottak nekem. Nem törtek be, nem kényszerítették rám 
mindenáron a szülői akaratot. Később még két öcsém 
született, sajnos a legkisebbet hét napos korában 
eltemettük. Édesanyám óvónőként dolgozott és így 
szolgálati lakást kaptunk a rákoshegyi óvodában. Az 
óvodához kötődik a bábozás iránti szeretetem, ami a 
jelen, 43 éves korombeli foglalkozásomat adja, hiszen 
bábokból élünk meg. 

Milyen szülői háttérből táplálkoztak a gyökereid? 
Nagyon hálás kérdést tettél fel, ugyanis a mai napig 

meghatároz engem szüleim hite és vallásgyakorlása. 
Mióta az eszemet tudom, szüleim napi áldozók voltak 
mind a mai napig. A 4-5 éves kisgyerek csak azt látta, 
hogy anyja minden reggel fél hétkor eltűnik. Fogalmam 
sem volt, hová megy. 1956-57-et írtunk akkor. 
Kérésemre egyszer magával vitt. A templom padjában 
kötöttünk ki, csak ő volt ott. Háromnegyed hétkor kijött 
a helyi plébános. Anyu előrement a rácshoz, valamit 
kapott a szájába, utána visszajött mellém, letérdelt és tíz 
percig, lehajtott fejjel, csendben volt. Amikor 
kimentünk a templomból, résnyire kinyitotta az ajtót, 
finoman kinézett, majd a templomból kilépve, szatyrot 
lóbálva hazamentünk. Időnként találkoztunk óvodás 
gyerekekkel is, akiket a szüleik hoztak az óvodába. 
Ekkor már én is tudtam, hogy Anyu reggelenként 
templomba megy. Több évig meg voltam győződve 
arról, hogy a jó Isten nem más, mint az édesanyám. Azt 
tudtam, hogy Isten a szeretet, azt pedig tapasztaltam, 
hogy édesanyám szeret engem, akkor viszont 
egyértelmű a szillogizmus, hogy Anyu az Isten. A 
templomba csak azért jár, hogy önmagával találkozzon. 
Az ostyához még semmi közöm nem volt. Arra 
rájöttem, hogy Anyu azért nyitja ki résnyire a templom 
ajtaját, mert nem akar szembetalálkozni az óvodába 
menő családokkal. Úgyis rendszeresen behívták őt a 
tanácshoz, és megpróbálták eltiltani ettől a reggeli 
szokásától. Amikor 8-9 évesen már nem akartam vele 
menni reggelenkint a templomba, akkor ráhúzta a 


