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Balás Laci bácsi élete „gyertyája” otthon, szerettei körében, 

különösebb betegség nélkül, utolsót lobbanva elfogyott 
2008. szeptember 20-án. 

Négy hét múlva lett volna 98 éves. 
Ő volt a legöregebb Bokor-tag, 

Vadas Éva néninél is hamarabb látta meg a napvilágot. 
Úgy hiszem, az Atya házában már tárt karokkal 

várhatták gyümölcsökben gazdag, hosszú élete után. 
 

 
 
 

Miskolcon született 1910. október 18-án. Ugyanitt végezte elemi iskolai és gimnáziumi tanul-
mányait is. Érettségi után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Karára került, 
s ott szerzett jogi és államtudományi doktorátust 1933-ban… 

Váradon ismerték és szerették meg egymást a háromszéki székely származású Árkosy Kata-
linnal, későbbi feleségével… 

Még mint fiatal házasok 1948-ban, a piaristák egyik rendezvényén ismerkedtek meg Bulányi 
Gyurkával, aki „behalászta” őket a házas közösségébe. Ez a kapcsolat azonban nem sokáig 
tartott, mert Lacit a debreceni ítélőtáblától áthelyezték Miskolcra tanácsvezető bírónak. 
Később hallottak Gyurka perbe fogásáról, az ügyész halálbüntetést kiszabó javaslatáról, 
amelyről úgy tudták, hogy végre is hajtották. 

Mivel a Rákosi-rendszerben bíróként nem volt hajlandó politikailag diktált ítéleteket hozni, 
elküldték a bíróságtól. Attól kezdve ügyvédként működött 65 éves kori nyugdíjba vonulásáig. 

A hit, a vallás kérdései mindig vonzották, így amikor Nyíri Tamás meghirdette a laikusok Teo-
lógiai Akadémiáját, azonnal jelentkezett. A legelső évfolyam hallgatója volt. A II. Vatikáni 
Zsinat hatására számos évfolyamtársával együtt azzal a céllal végezte teológiai tanulmányait, 
hogy mint az akadémiát végzettek egyike segít majd felkavarni az akkori magyar egyház 
állóvizét. Az akadémia elvégzése után is kapcsolatot tartottak fenn egymással. Leveleztek, 
hogy kinek-kinek mit sikerült eddig elérnie, és hogyan. Biztatták egymást, mert sajnos a 
klérus a legtöbb helyen nemigen akarta igénybe venni szolgálataikat. 

Az akadémián egy csoportba került Bisztrai Gyurival. Tőle értesült, hogy Bulányi Gyurka él, 
megírta a „Keressétek az Isten Országát” (KIO) című művét, s újra megindult a kisközösségi 
élet. Azonnal felkereste Gyurkát, s egy örömteli, hosszú beszélgetés után megegyeztek, hogy 
az akadémia befejezése után azonnal bekapcsolódik a Bokor életébe. Gyurka megadta neki a 
címemet, s így ismerkedtem meg én is Laci bácsival és családjával. A teológiai tanulmányok 
befejeződvén, a mi „Öregek III.” nevű közösségünkbe került Laci is. Itt ismerkedett meg a 
kisközösségi munka módszerével. Ezt az akadémián nem tanították, sőt a kisközösségekről 
szó sem volt ott… 



Laci bácsi javaslatára indult meg a mindszenti plébánián Dr. Kovács Endre püspök-plébános 
vezetésével az akadémiát végzettek rendszeres továbbképzése. Itt a fontosabb zsinati 
dokumentumokat, pápai körleveleket beszéltük meg. Megismerkedtünk más keresztény 
felekezetek tanításával is. 

Kovács püspök úr nagyon lojálisan, szinte barátian viselkedett velünk, noha tudta, hogy 
mindkettőnknek kapcsolata van a Bokorral. Sőt a 80-as években az egyik kápolnában tartott 
előadássorozatra is mindkettőnket felkért előadónak. Így történhetett meg 1991-ben, 
amikor Bulányi Gyurka országjáró „kézfogásos” előadás-sorozatát tartotta, hogy Miskolcon 
volt az első előadás-sorozata, és Kovács Endre mindhárom előadásán részt vett, sőt meghívta 
Gyurkát személyes beszélgetésre a szobájába… 

Aggastyánként is fiatalokat megszégyenítő aktivitással, prófétai küldetésre vállalkozott a 
különböző egyházi, állami és társadalmi vezetők és újságszerkesztők lelkiismeretét izgató, 
országos és egyházi problémákat feltáró és azokra megoldásokat javasoló, kiterjedt 
levelezésével. Sokat írt a népességfogyás és az abortusz problémájáról. Úgy gondolta: mivel 
a legtöbb nőt a súlyos, nyomorúságos anyagi helyzet szorítja abortuszra, a várandósok 
anyagi helyzetét kellene javítani, megfelelő összegű jutalommal a magzat megtartására 
bátorítani; másik lehetőség, hogy minden várandós nő kapjon „munkanélküli segélyt” 
pusztán a terhesség címén. Továbbá a Családvédelmi Szolgálatokat, ahol az abortusz elvég-
zéséről döntenek, anyagilag érdekeltté kellene tenni, ha sikerül rábeszélniük a várandós 
asszonyt magzata megtartására… 

Mindvégig a magyarság szeretetére és a családért való felelősségre, az együtt imádkozás 
fontosságára intette fiait. 

 
Orbán Sándor 
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