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Ebben az esztendőben búcsúztunk attól, 
aki a Bokor tagjai közül az alapítót, Bulányi Györgyöt 

a legrégebben ismerte: akkortól, amikor Anyuka először 
mondta neki: Babuci, kistestvéred lesz. 

Bulányi Kamilláról, 
Gyurka bácsi nővéréről van szó. 

 
 
 

 

Babuci! Nem értelek. Az autó csak csütörtökön indul Orosziba. Egész évben arra készültél, 
hogy újra velünk lelkigyakorlatozz. Micsoda dolog, hogy meggondoltad magad és egy 
halottas kocsit választottál, ami a sírba fuvaroz. Laci bácsi hívott, vagy az égi lelkigyakorlat 
csábított? Netán mi nem voltunk elég jók Hozzád? Szomorúan és kétségek közt állunk itt 
ravatalod előtt.  

Testvéreim! Babuci gyászjelentésében ezt olvasom: „Pályája földi szakaszát befejezte”. 
Milyen volt ez a pálya és milyen lehet a nem földi szakasz? 

A földi pálya 

Babuci hétgyermekes család elsőszülötteként született, és a keresztségben a Kamilla nevet 
kapta. Még másodszülött öccse sem tudja, hogy honnan vehették szüleik ezt a nevet. Ő 
Vergilius művére gondol, ott szerepel ez a név. Egyébként kiskorától haláláig mindenki 
Babucinak hívta. 

Milyen volt kiskorában? Szorgos, dolgos kislány, az anyuka nagy segítsége, és bölcs testvér. 
Amikor az anyuka a kötéshez fonalat gombolyított, Babuci tartotta a motringot, és ügyesen 
mozgatta azt. Kisöccse is ki akarta próbálni, de nővére rászólt, hogy te azt még nem tudod.  
Tény, hogy Babuci volt a legintelligensebb lány Mátyásföldön – szól a testvéri megállapítás. 

Babuci orvos akart lenni, de a szaporodó család bármennyire jól kereső feje nem tudta 
taníttatni őt. Zöldkeresztes, Vöröskeresztes iskolát végzett, és az egészségügyben dolgozott 
nyugdíjazásáig. 

A történelem vihara keményen megpróbálta. Férjhez ment egy katonatiszthez, Laci bácsihoz, 
akit a háború után bebörtönöztek. Majd Gyurka meghurcolása következik, mert létre hívja 
Magyarországon az első kisközösségeket. Mindkét erőpróbát hősiesen állja. Újabb próba-
tétel, hogy kisgyermekük a szülés után nem sokkal meghal, és többé nem is lehet 
gyermekük. De családjuk mégis lesz, a közösség.  

Már 1950-től Juhász Miklós piarista csoportjában van az időközben „megtért” férjjel, majd 
Vadas Éva néni csoportjában haláláig. Babuci a családból a Gyurka által létrehozott Bokor 
közösségnek a legelkötelezettebb tagja. Saját közösséget vezetnek Laci bácsival, majd annak 



halála után egyedül. Egész gondolkodását és életét az Isten Országa és a közösség ügye tölti 
be. A közösségben annak idején kilométerszám kötik a fáslikat, amiket a harmadik világ 
leprásaihoz juttatunk el. Gondja volt az indiai éhezőkre is. Családjában is segített. Megmaradt 
pénzéről pedig úgy rendelkezett, hogy azt a hazai rászorulók kapják. Szociális érzékenysége, 
empátiája és kedvessége mindannyiunk előtt ismert.  

A folytatás  

Babucit azonban már régóta a folytatás érdekelte. Mélyen hitt a folytatásban. Hitte, hogy 
találkozik férjével, szeretteivel. Benne nem fogalmazódott meg az evangélium Tamásának 
megjegyzése: „Uram, nem tudjuk hová mégy”, és az sem, hogy nem ismeri az utat. Babuci 
hitte, hogy a názáreti Jézus valóban az Út, az Igazság és az Élet. Hitte, hogy az élet igazsága 
nem az, hogy szerezni kell – ahogy sokan ezt gondolják –, hanem az, hogy szeretni kell. Hitte 
azt is, hogy az élet egyetlen útja, amely célba vezet, nem egymás letiprása és elnyomása, 
hanem a szelídség és szolgálat útja. Hitte azt is, hogy az ilyen élet a nagy betűs Életben 
teljesedik be. Ismerte gyengeségeit, bűneit is, de bízott Istene és szerettei megbocsátó 
jóságában. 

Amikor a kórházban meglátogattam, minden alkalommal elmondta legnagyobb gondját: 
Lacikám, csak azt nem tudom, nincs fantáziám, hogy hova kerülök én innét? Azzal nyugtattam 
akkor, hogy elég a napnak a maga baja. 

Babuci! Temetésedre egy megfelelő evangéliumi részt kerestem. Azt hiszem, megtaláltam. 
Nem kell aggódnod már, ne nyugtalankodjék a szíved! Lesz lakásod, öröklakás! A Te Jézusod 
ment keresni Neked. Megígérte, hogy helyet készít tanítványainak. És Te az voltál.  
Előrement, helyet készített és eljött Érted. Magával vitt, hogy Te is ott légy, ahol ő van. Hogy 
ott légy, ahol szeretett szüleid, meghalt vérszerinti és bokorbeli testvéreid és férjed. Bízunk 
benne, hogy te a Tábor hegyénél is boldogabb lelkigyakorlaton veszel most részt, egy olyan 
asztalnál, ahol az Isten szolgál fel, és ahol megvalósul az álmunk: az örök, háborítatlan 
szeretetközösség!  

Bárcsak így lenne, bárcsak egyszer mindannyian ennél az asztalnál ülhetnénk Veled! 
                                                     

Kovács László 
 


