
EMLÉKEZŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 
 
A Bokor képviselete és tagjai tudatják, hogy 2010. június 6-án, életének 92. évében elhunyt 

Bulányi György piarista szerzetes, a Bokor bázisközösség alapítója. 
 
Bulányi György 1919. január 9-én született Budapesten. 1943-ban szentelték pappá a piarista rend 

tagjaként, magyar-német szakos tanári diplomáját a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte. 
1945-ben a Vatikán küldötte kérte fel kisközösségek szervezésére, hogy az egyház a kommunista 
elnyomás alatt is tovább tudjon működni. Ezért a munkájáért 1952-ben letartóztatták és 
államellenes szervezkedés vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1960-ban szabadult, de 

egyházi beosztást nem kaphatott, szállítómunkásként dolgozott. 
 
1968-ban fejezte be hatkötetes teológiai munkáját („Keressétek az Isten Országát!”), amelyben 

elemzi az evangéliumok Jézus ajkára adott szavait. Arra a következtetésre jutott, hogy Jézus a 
hatalomra és erőszakra épülő társadalmat akarta radikálisan megváltoztatni, és helyette a 
szelídség, a szolgálat és az adás eszményeivel egy szeretetalapú világot megteremteni. Bulányi 

meggyőződése volt, hogy minden ember számára lehetséges Jézus tanításának és életének 
követése, sőt ez az egyetlen út az emberiség számára. 
 

A jézusi kisközösség példája alapján kezdte el újra összegyűjteni a közösségeket, ahol alapértékké 
vált mások lelkiismeretének tiszteletben tartása. Prédikációk hallgatása helyett a csoportok tagjai 
közösen tanultak és elemezték az evangéliumokat. Ennek következményeként a Bokor tagjai 

számára világossá vált, hogy ellentmondás van abban, ha keresztények az ellenség, azaz más 
emberek meggyilkolására tesznek esküt. 1979-től kezdve fokozatosan egyre több bokorbeli fiatal 
tagadta meg a katonai behívóparancsot, vállalva az ezzel járó többéves börtönbüntetést is. 

Mindezért az állam nyomást gyakorolt a Magyar Katolikus Püspöki Karra, hogy hozzon szankciókat 
Bulányi ellen – a Helsinki szerződés alapján ugyanis közvetlenül már nem intézkedhettek ellene. 
1982-ben a Lékai László bíboros vezette testület eltiltotta a nyilvános papi ténykedéstől 

„Egyházrend” tanulmánya miatt, melyben egy kisközösségekből felépülő, uralkodásmentes egyház 
modelljét vázolta fel. Büntetése a rendszerváltás után is érvényben maradt, egészen 1997-ig kellett 
arra várni, hogy a korlátozó intézkedéseket megszüntessék. 

 
Bulányi György többször hangot adott meggyőződésének, hogy „a trón és az oltár szövetsége” az 
igaz ügy ellen való. Számos alkalommal kérte az egyház őszinte szembenézését saját múltjával. 

Élete végéig olyan egyházért munkálkodott, amely visszatér a jézusi tanítás gyökereihez, és nem 
hatalmi szóval, hanem testvéri szeretetközösségek hálózatával akarja Isten Országává tenni a 
Földet.  
 

Bulányi atya börtönévei után a Bokor közösség tagjaival élt, 2006-ban tért vissza a piarista 
rendházba. A rendhez és a Bokorhoz tartozás kettős kötelékében, szellemi frissességét megtartva 
élete utolsó órájáig dolgozott; a Bokor közösség és a piarista szerzetesrend tagjainak körében 

fejezte be életét. 
 
Temetése 2010. június 26-án 11 órakor kezdődik a Rákoskeresztúri új köztemetőben, ahol 9 órától 

lehetőség lesz a személyes elbúcsúzásra is. Az érte mondott hálaadó szentmise 15 órakor kezdődik 
a Belvárosi Ferences Templomban (Ferenciek tere). 
 

A temetésre érkezőktől kérjük, hogy virágok helyett a rászorulók támogatásával fejezzék ki 
részvétüket. A Bokor Hazai Rászorulókért Alapítvány számlaszáma: 10200902-32712999. 
 

További információ: www.bokorportal.hu  

http://www.bokorportal.hu/

