
Testvéreim!  
 

 

Gyurka testvérünk halála előtti nap, késő este (éjjel) néhányan a szobájában voltunk. Ő egy 

elektromos gyógy-fotelágyban ült, amit távirányítóval lehetett működtetni: előre és hátra… 

Valaki tanította őt: „előre – hátra”, „előre – hátra”, és figyelmeztette: előre nem biztonságos, 

mert arcra lehet bukni…  

Talán egy negyed órát küzdött, hogy begyakorolja: „előre – hátra”, „előre – hátra”, „előre 

nem biztonságos”…  

Majd leállt… Talán arra gondolt, ezt neki nem kell tanulnia.  

Elbúcsúzott tőlünk külön-külön: Menjetek! Isten veletek!  

Mindez öt éve történt… Azóta sem felejtem…  

 

„Előre – hátra”, „előre – hátra”, „előre nem biztonságos”… Igen, előre nem biztonságos, mert 

– bocsánat a szóért – pofára lehet esni… Ezt ő igazán tudta és élete során megtapasztalta. 

Mindvégig vállalta!  

 

Most mi ezt a napot nem arra szántuk, hogy megtanuljuk, amit úgyis tudunk, hogy előre 

menni nem biztonságos; nem is azért, hogy maradjunk ott, ahol vagyunk; vagy netán a 

biztonságos hátraarcot válasszuk. Hanem azért vagyunk itt Bulányi Györgyre emlékezve, 

hogy követve Őt, ne adjuk föl az irányt, folytassuk akkor is, ha nem biztonságos! 

 

Ez a mai nap nemcsak emléknap, nemcsak hálanap Gyurkáért és a többi vele együtt az „fenti 

csoportba” költözött testvérekért, hanem Lélekünnep is egyben: a Hamvazószerdán kezdett 

Lélekváró elmélkedéseink befejező napja számunkra. Emlékezés arra, hogy a tanítványok a 

Mester halála után várták az erőt a Magasból. Várták és megkapták az Igazság Lelkét, az 

Erősség Lelkét, a Bátorság Lelkét.  

 

Istenem! Add meg nekünk, mindnyájunknak, hogy ezen a napon hatalmasat tudjunk lélegezni 

a Te Lelkedből; erőt meríteni Testvérünk és Testvéreink példájából, hogy új erőre kapva 

folytassuk Jézus radikális Útját, a Bokor Útját előre, és ne hátra. Előre akkor is, ha sokak 

szerint nem biztonságos, ha veszélyes, mert tudjuk, hogy kockázat és elszántság nélkül nem 

követhetjük az eretneknek kikiáltott és kivégzett Mesterünk Útját, amely egyedül vezet a 

Célba, az Isten Országának megvalósulásához.  

 

 
Kovács László megemlékezése elhangzott 2015. június 6-án,  

a Duna-parti Piarista Kápolnában, 
Bulányi György halálának 5. évfordulós emléknapján  

a szentmisében. 

 


