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csak meglátja Kádár elvtársat is, amint ül a Duna-
partnak a parlamenthez közeleső lépcsőjén. Zsebkendő 
a kezében, s törölgeti az orrát meg a szemét. Odarepül 
az angyalka, s megkérdi tőle, hogy miért sír. Kádár meg 
csak mondja, mondja tenger bánatát – vég nélkül. Az 
angyalka meg hallgatja. Aztán leül melléje, és együtt 
sírnak. 

 

 

KIRÁLY IGNÁCZ 

BULÁNYI GYURKA BÁCSITÓL 
ELTÉRŐEN 

   Tanítványa, testvérbarátja, lelki vezetettje voltam. 
Írásainak olvasója voltam és vagyok. Az ő 
elképzelésétől megérvelten eltérő véleményem és 
gyakorlatom nem ártott mély kapcsolatunknak. Hála 
legyen mindezekért is neki, hiszen erős egyénisége, 
rámenős dialógus készsége közismert volt. 

1./ Gyermek-pasztoráció. „A gyerekekkel 
foglalkozzanak a szüleik. Ti a szülőkkel 
foglalkozzatok.” (Gyb.). Igyekeztem ehhez tartani 
magam. Érdi szülőkkel csináltunk kisközösséget. Fiaik 
rendre ott ólálkodtak körülöttünk. 13-14 éves, 
érdeklődő srácok voltak. Nem lehetett nem felvenni 
velük a kapcsolatot. Szüleik jóváhagyásával elkezdtünk 
találkozgatni. Alap kérdéseket vitattunk meg: miért 
vagy keresztény, templomon kívül miben mutatkozik 
ez, felnőttség ismérvei a vallásban, mitől váltott meg 
Jézus…? 1979-ben kezdődött. Gyurka bácsinak azzal 
érveltem, hogy a gyerekekből lesznek a felnőttek. 
Viccesen mondta: „Enyhítő körülmény, hogy fiúk.” 
Olyan testvérbarátság lett ebből a rendhagyó 
pasztorációból, ami ma is (2021), 43 éve él és 
kisközösségben, mély barátságokban működik. 

 2./ Lelkigyakorlat. Kezdetben négy teljes naposak 
voltak. Vasárnap délután is még tartott. Házasodtunk, 
jöttek a gyerekek. Az ő elhelyezésük és még vasárnapi 
haza vitelük (hogy hétfőre menjenek a dolgok) miatt 
bevezettük, hogy ebéd és a rendcsinálás után befejezzük 
a lelkigyakorlatot. Gyurka bácsi nehezen értette meg, 
hogy mi nem szerzetesek, papok vagyunk, hanem 
családosak. Bomlasztásnak élte meg azt, amit az élet 
működő képessége igényelt tőlünk. Nekem meggyónni 
nem kellett, de megérvelni igen. Az évek megmutatták, 
hogy bomlasztás helyett ez élhetőséget hozott. A 
lelkigyakorlatok délutánján pedig szentségimádást is 
tartottunk. Ez ellen senkinek nem volt szava. A tények 

szóltak. Ebéd után, délután, koncentrált napirendben az 
adorációs csendet itt is, ott is egyenletes szuszogások 
színezték. Elszenderülések, nagy bólogatások, egyéni 
ébren maradási trükkök mutatták, hogy felül kell, hogy 
vizsgáljuk az adorációnak ilyen formájú napirendi 
fontosságát. Változtattunk. Valós igényének gyümölcse 
lett, hogy évek óta a lelkigyakorlataink szombat esti 
templomi imája, sok énekkel, vallomásokkal kiemelt 
adorációs gyakorlatunkká lett és senki nem alszik el 
rajta. 

 3./ Apostolkodás. Gyurka bácsi paptanári mivolta és 
Jézus gyakorlatának példája bizonyára jelentősen 
meghatározta a tételt. ” Mindenkinek össze kell 
gyűjtenie a maga tizenkettőjét.” Vagyis mindenki 
alkalmas a tanuló kisközösség egybe szeretésére és 
éltetésére. Ahogyan nőtt a létszámunk, jöttek a 
kérdőjelek. Volt, aki a karitatív tettek embere volt és 
nem a szavaké. Volt, aki inkább tanulni akart, mint 
hirdetni: nem vagyok rá alkalmas, hangzott sokaktól. A 
valóság azt mutatta, hogy pedagógiai adottság nem 
mindenkié. Hiába is erőltette Gyurka bácsi és néhány 
alkalmas tanítványa ezt a sajátos alkalmasságot, nem 
ment. Ekkor kezdtük azt hangsúlyozni, hogy mindenki 
azon a területen gyűjtsön barátokat, melyben Jézus 
szándéka szerint jeleskedik. Ha karitászban, akkor 
abban. Ha kisközösség nélküli személyes 
barátkozásokban, akkor abban. A hirdetés bármely 
formája Istennek tetsző, akkor is, ha nem lesz belőle 
kisközösség. Az egészséges lelkület természetes 
gyümölcse, hogy meg akarja osztani másokkal azt, ami 
őt boldoggá teszi.  

 4./ Gyermekvállalás. Gyurka bácsi elidegenítő 
mondata:” Fél tucat gyerek illik egy jézusi családhoz.” 
Aranyos… Mintha a gyermekszülés, vállalás akarat-
bajnokság gyümölcse lenne. Minket nem bosszantott 
ez, mert éppen átléptük a fél tucatot, mikor fülembe 
jutott a mondat. Lelki beszélgetéseinkben rájöttem, 
hogy ez retorika volt nála, nem darabszámi felszólítás. 
Annyira akart biztatni a jézusi emberek létszámának 
növelésére, hogy mondatát sosem vonta vissza, sosem 
fogalmazta másként. Dicséretére mondom, hogy azért 
odáig nem ment ez a „féltucat” fogalom, hogy az én 
családomat „háromszor fél tucatos” családnak mondja. 
Egész lénye gyermekszeretést, család-méltatást 
sugárzott. Elvei, tapasztalatai olyanok voltak számomra 
melyek százszorszent tételeket is szültek, melyek 
meghatározták gyermeknevelésünket. Például: normára 
neveljünk, szelíden! 

 5./ Szegénység. Ki ne hallaná még ma is, hogy Jézus a 
szegénységre hívott meg bennünket. Eszménnyé 
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fogalmazódott a szegénység. Céllá. Érv, a gazdag 
ifjúnak mondott jézusi szó: Add el mindenedet… Ez a 
sarkítás elgondolkoztatott. A vámosnak elég volt 
bőkezűen korrigálni akarni addigi harácsolását és máris 
üdvösség költözött házába. Elgondolkodtam azon, hogy 
vajon a teremtett világ szépsége és gazdagsága azért 
adatott, hogy bűnre vezető alkalom legyen egész 
életünkben? Hogyan is van a százannyi jézusi ígérete? 
Egy korai soproni nagytáborban erről tartott előadásom 
nem csökkentette az eszménnyé tett szegénység 
hangsúlyát. Pedig Gyurka bácsival sokat dialogizáltunk 
erről. Azzal védekezett, hogy az adásra biztatáshoz kell 
a sarkított megfogalmazás. Jó. De ezt lehet 
világosabban is megfogalmazni. Ha adok, szegényebb 
leszek anyagilag ahhoz képest, mint adásom előtt 
voltam. A szegénység nem cél, hanem következmény. 
Adás a cél. Adnom úgy kell, hogy magam ne váljak 
nincstelenné, magam is rászorulóvá. Családosként ez 
még tovább finomítandó: a szükséges és elégséges 
javakkal rendelkeznünk kell. Ez akkor is érvényes, ha 
„Igényeink növekedését illetően határtalanul fejlődő 
állatfaj vagyunk.” (Galgóczi E.). A lényeg azonban ott 
van, hogy ha sikeresen apostolkodom, akkor 
amennyivel növekszik a Jézushoz igazodni akaró 
emberek köre, annyiszor többem van nekem és 
mindannyiunknak. Száznál, százannyi. Ez az 
értékáramoltatás az Isten Országa. 

 6./ Szellemiség. Kezdtük a KIO-val (Keressétek az 
Isten Országát), Gyurka bácsi fő művével. Nagy kihívás 
volt. Becsületből, tiszteletből elolvastam. Nem egy 
könnyű olvasmány. Másodszorra már a 4. kötettel 

kezdtem, mert ez volt a 
legolvasmányosabb. 

Ezzel gyűjtöttem erőt, 
hogy majd az első 
kötetet is érdemben 
tudjam újra átolvasni. 
Sokan voltak így. 
Értelmiségiek is. Sokat 
segített a Merre 
menjek hittankönyv, 
amely a KIO-nak 

közérthető, 
középiskolásoknak 

szánt feldolgozása. A 
lényeg segített rajtunk: 

tudat- átalakítást végzünk, nem mazohista szellemi 
követelményt, nem elvárást teljesítünk. Az azért világos 
volt, hogy értékszemléletünket Jézuséhoz formálni, az 
nem szellemi sétagalopp. Az állami elhárítás azt 
gondolta, hogy több ezren lehetünk a nagy ívű és nagy 
darabszámú szellemi termések miatt. A Karajok 

(Karácsonyi Ajándék) kötetei ezt mutatták. A valóság 
az volt, hogy hiába volt a nagy szellemi kisközösségi 
hangsúly, az írások néhány ember gyümölcsei voltak. 
Szösszenetek születtek, de minőségi írások, 
tanulmányok csak kevesektől. A grafomán Gyurka 
bácsink ebben is vezér egyéniség volt. Azt is 
megfogalmaztuk, hogy nagy részben értelmiségi 
közösségek vagyunk. Legalábbis a tanuló közösség 
hangsúlya ezt mutatta. A valóságban a közösség tagjait 
segítő színvonalú szellemiség volt, Jézusra fókuszálva. 
Az azonban, hogy Gyurka bácsi szerint „mindenkinek 
meg kell írnia a maga KIO-ját”, ez nem valósult meg, 
mert nem is volt megvalósítható. Ki mire alkalmas, 
abban teljesítsen. 

 7./ Képviselet. Amikor megalakítottuk a Bokor 
képviseletét (KV 1974), akkor csak közösségvezetők 
voltunk benne. Sőt, a kisközösségek az akkor és ott 
legalkalmasabbat választották és küldték vezetőik 
közül. Bele gondoltam, hogy ha rendre én vagyok a KV 
tagja, akkor a többiek hogyan fogják kitanulni a Bokrot 
egybe szeretni és egybe szervezni hivatott teendőket. 
Ráadásul a mi kisközösségeink vezetői legalább olyan 
elkötelezett emberek voltak, mint én. Szerintem 
alkalmasság kérdésében sem volt hiba. Mást küldtünk 
tehát közülünk, de természetesen közösségvezetőt. 
Gyurka bácsi dühös lett: „Mi lesz a KV-ból, ha 
mindenki a ministránsát küldi oda?” Erre én lettem 
sértődött: „Mi lesz a KV-ból, ha az utód nevelése 
elmarad?” Alaposan meg kellett érvelnem döntésünket 
és lenyugodtak a kedélyek. Gyümölcseink igazolták 
alkalmasságainkat. A közel ötven éves KV -ba 
águnkból-régiónkból mindmáig közösségvezetőket 
delegáltunk, akiket emelt és fejlesztett a Bokorért 
vállalt szolgálat. A „ministránsok” felnőttek a 
feladatokhoz. Hála legyen érte! 

  8. Papság. Kezdtek elfogyni és eltávolodni papjaink. 
Elhunytak és visszahúzódtak. Gyurka bácsi nagyon 
fontosnak gondolta, hogy szentségi és szentelményi 
hitéletünk el ne haljon. Teológiai „képzettségünk” nem 
volt vitatható, hiszen a kisközösségek szellemi életének 
anyagai nagyrészt teológiai tanulmányok voltak. Az 
apostolkodás is a közénk tartozás ismérvei közé 
tartozott. Az ezeken túli, szentségkiszolgáltató papi 
szolgálat érvényes és megengedett lehetősége szigorú 
szabályozással benne van az egyházi lehetőségekben 
(CIC). Ennek egyik, krízis helyzetben megengedett 
lehetőségét nevezzük titkos szentelésnek. Természetes, 
hogy Gyurka bácsi, találván erre (cseh?) püspököt, 
kiszemelt embereket, hogy a titkos szentelésre rávegye 
őket. Engem is, a laicizált és szentségi házasságban élő 
diakónust is megkérdezett. Erőteljes dialógusba 
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keveredtünk. Nem tartottam jó ötletnek, és jó 
megoldásnak sem. Érveimen, és ebben sem voltam 
egyedül, túllépett, és valakikkel megcsinálta ezt a 
sajátos pappá szentelést. Annyira betartották a titkosság 
követelményét, hogy zárt köreinkben is csak a 
felszentelés tényét és az érintett személyeket ismertük, 
és elfogadtuk, Gyurka bácsiba vetett bizalmunkra 
építve. – A Bokor életében megoldotta a paptalanodás 
kérdését? Nem gondolom. A működő paptestvérek is 
inkább kihúzódtak a közös dolgainkból és jézusi-KIO 
tartalmakkal szolgálták és szolgálják a közösségeiket, 
híveiket. Sokan természetesnek tartjuk, hogy a sajátos 
papi szolgálatok (szolgáltatások) igényével 
bekapcsolódunk a helyi templomi rendszerbe. Baj ez? 
Nem gondolom. Ez nem elvfeladás, hanem 
közösségvállalás az elv megvallásának reményével. A 
szellemi, lelki és testi táplálkozás számomra olyan, mint 
a méhecskéé, amely virágról virágra szállva gyűjti a 
méznek valót, amit ezután magában állít elő a 
begyűjtött értékekből. A tények Gyurka bácsit ebben a 
témában is elcsendesülésre késztették, írásaiban sem 
foglalkozik ezzel a megoldási kísérletével. 
Megcsodáltam a sikertelenségeken túllépni tudó, és új 
feladatot, célt találó életerejét. 

9. Kommuna. Nagy téma! Gyurka bácsi több évtizedes 
és soha el nem engedett témája. A nyugati, amerikai jó 
példák, a sajátosan értelmezett jézusi és ősegyházi 
gyakorlat alapján az volt az álma, hogy a kommuna 
lehetne a nagy Bokor-Mű. Az értékhordozó, a 
változásokat túlélő életforma. Mindmáig 
jókívánságokkal drukkolok a hazai ilyen irányú 
kezdeményezéseknek. Gyurka bácsival való 
dialógusom azt boncolgatta, hogy Jézus vándortanítói 
gyakorlata a vele vándorló tanítványokkal hogyan 
lehetett volna kommuna, hiszen még az anyagiakat is 
jómódú hölgyek támogatásából kapták. A jeruzsálemi 
ősegyház hogyan is élte a kommunát, ha Páléknak 
kellett gyűjtést rendezni a megsegítésükre? „Családos 
szerzetesség kell” – mondta Gyurka bácsi. A középkori 
(XII. sz.) begina és begárd kezdeményezés, bár az 
egyházi irányítástól függetlenül akart működni, 
ugyanúgy engedelmességre alapulóan élt, mint a 
legtöbb mai kommuna. Gyurka bácsi a „ráhallgatás” 
fogalmával cserélte le az engedelmességet. Az élet 
azonban nem mindig ad időt a rábeszélésre. Valakiknek 
dönteniük kell, és valakiknek ezt el kell fogadniuk. A 
Bokorban még illemszabályként sem sikerül érvényt 
szereznünk az ide tartozás és működés szempontjainak, 
mert „személyiségi jogot sértenek”. Bennünket 
közösségvezetésre nevelt, de látott már valaki 
karmesterekből álló sikeres kórust? Gyurka bácsi 

többször zárta beszélgetésünket így: „Majd meglátjuk.” 
Remélem, hogy örömére van odaátról az, ahogyan 
igyekszünk élni és éltetni akkor is, ha ez nem az általa 
álmodott kommuna. Egy szervezeti és működési 
szabályzat jó a világ fiai vállalkozásainál, de nálunk? 
Én a közel lakást láttam és látom élhetőnek és 
praktikusnak. Autonómia és összedolgozás. Mint egy 
nagycsaládban. Ez nem kommuna. Ez egy bevált, 
élhető életforma. Gyurka bácsi nagy álma, a 
megmaradás, az Isten Országa földi megjelenítése úgy 
válik valóra, ha szabad döntésekkel, egymásra figyelő 
értékáramoltatással élünk, szívben és méterekben közel 
egymáshoz. 

Gyurka bácsi véleményeitől való eltéréseim is 
beigazolták a mondást: a különbségeket nem 
megszüntetni kell, hanem harmóniába hozni. 

 

MLECSENKOV ANGEL 

REAGÁLÁS… 

Kedves Náczi. 

Nagy örömmel olvastam nagyszerű 
összefoglalásodat és tovább gondolásra indító 
írásodat. 

Amit a 8. pontban írsz azzal is többnyire 
egyetértek. Pusztán miután ebben a pontban 
foglaltak egyem is érintenek személy szerint, ezért 
szeretném megjegyezni, hogy a papságra 
vonatkozóan nem a Gyurka bácsi vett rá, pusztán a 
lehetőséget kínálta fel. A magam részéről, mint Te 
is tudod korábban jelentkeztem a hivatalos módjára 
is. Sikertelenül, talán Te is tudod, hogy akinek 
Bulányi és Dombi a barátja az nem kerülhet ebbe a 
rendszerbe. Szeretném nyomatékosan tudatósítani, 
Számodra is, hogy amikor ez a kérdés felmerült a 
magam részéről minden közösségem előtt 
nyilvánvalóvá tettem szándékomat. Azzal a 
feltétellel, hogy amennyiben nem látják jónak 
szándékomat visszalépek. Közösségeim teljes 
egyetértésével vállaltam ezt a feladatot. Engem 
ezért sért ez az általánosításod. Szeretném jelezni, 
hogy engem az egyházi szabályozás, CIC. akkor 
sem és most sem érdekel, mint azokat sem, aki a 
titkos szentelést az egyház keretein belül, mint 
lehetőséget megengedték és megtették. 
Egyszerűem nevetségesnek tartom a részedről a 


