(Elhangzott: 2010. augusztus 13-án a gyóni templomban, Bisztrai László gyászmiséjén)
Kedves Testvérek!
Laci bácsi az édesapám testvére volt. Bisztrai György vagyok.
Franciaországban dolgoztam július 31-én szombaton, amikor a bátyám, Bisztrai Tibor
telefonon felhívott és elmondta, hogy Laci bácsi meghalt. Fogtam a számítógépet és az
alábbi levelet küldtem el e-mailen a Bokor közösség levelező listájára, amit sokan
olvasnak.
Kedves Sorstársaim!
Bisztrai László élt 90 komoly és szép évet. (1920 – 2010)
Hála és köszönet érte néki, és annak a szerető Istennek, aki éltette őt, és akit éltetett ő.
Ma délután 14 óra 10 perckor Bisztrai László nagybátyám jobb létre szenderült.
A kerekes székében ülve még jóízűen megebédelt, majd létsíkot váltott.
Ma 5 hete, június 26-án, szombaton volt Gyurka bácsi temetése. Annak a Bulányi
Györgynek volt a temetése, akinek sok éven-évtizeden keresztül Bisztrai László volt a
gyóntatója. Másnap, június 27-én vasárnap, a Gyóni Zárda Otthonban, szűk családi
körben, s az egyik bokorbéli testvérünkkel együtt, köszöntöttük Laci bácsit, a 90.
születésnapján, neve napján és pappá szentelésének 67. évfordulóján.
Ezen a vasárnapon, a gyóni misén, az ő általa jóváhagyott (bátyám, Bisztrai Tibor által
megfogalmazott) hálaadó beszéd hangzott el.
Ekkor még tüdőgyulladása volt, de abból néhány napon belül szépen felépült.
Megnyugodtam, gondoltam, hogy lehetősége lesz Gyurka bácsit behozni, s talán Ő is
élhet 92 évet. Nem így történt.
Ismét lesz egy temetés, amelyen derűs lélekkel vehetek, vehetünk részt, a teljes élet és
annak szép befejezése miatt.
Köszönöm néki, hogy sokat ülhettem a nyakában, ministrálhattam a miséin: Ecsegen,
Szabadszálláson, Törtelen, Bordányban, Ócsán, Ladánybenén, Gyónon.
Köszönöm néki, hogy 1970 őszén megkért, hogy vigyek vissza, egy magnetofon kazettát
Halásztelekre, Dombi Ferencnek. Ott fogok találni egy közösséget, ha akarok, akkor
maradjak ott. Ottmaradtam! Ezért írhatom most néktek e sorokat. Hála érte néki és
néktek.
Köszönöm azt a beszélgetést, amit huszonévesen kihallgathattam az ócsai plébánián,
amikor is az ÁEH két vezetője, számon kérte Tőle az éppen szervezés alatt lévő,
tervezett, nyári lelkigyakorlatokat. A résztvevők névsorát tárták eléje és tiltották meg,
hogy a plébánián lelkigyakorlat legyen. Neki végig, egy válasza volt. Szeretettel várja
őket a lelkigyakorlatokon, amelyen az ő barátai vesznek részt, legyenek ők is végig jelen
a lelkigyakorlatokon, mint aktív résztvevők.
Ő lelkipásztor, az a kötelessége, hogy ilyen alkalmaknak otthont adjon. Szelíden, őszinte
szeretettel, a félelem legkisebb jele nélkül tárgyalt velük.

Nem jöttek hozzá többet, de a plébániával szemben lévő, Magyar Szocialista Munkás
Párt udvarába, betelepítettek egy katonai lokátoros autót, amelyből egész nyáron
fényképezték a forgalmat.
Ekkor hangzott el, ott Ócsán, Merza József beszéde, amelyben az erőszakmentesség és
annak katonai vonatkozásáról szólt. Azon az őszön be is hívták a 47 éves embert,
tartalékos katonának. …nem ment be. Kapott érte 8 hónap börtönt.
A 70-es évek közepén Rákospalotán meghívtak az egyik plébánia vasárnapi ebédjére. Az
engem meghívó személyen kívül senki nem tudta, hogy most egy Bisztrai is ül az
asztalnál.
Ebéd közben, szót szó követett, és a házigazda elkezdett beszélni a volt kurzustársáról
Bisztrai Lászlóról.
Röviden így jellemezte: „ hát, a Laci, az egy szent ember, de hülye!” Mindenki értette,
ebben az társaságban, hogy ez azt jelenti, hogy Bisztrai László nem hajlandó kollaborálni
pénzért, pesti zsíros plébániáért, útlevélért, szószékért az ateista hatalommal. Ezért volt a kurzustárs szerint - Bisztrai László hülye. A szent szót, ilyen körökben az Istennek
odaadott emberre értik.
Köszönöm ezt a jellemzést. Akkor fiatalon hirtelen lett számomra sok minden világos.
Azóta is jól érzem magam olyan emberek társaságában, akik szentek és emiatt hülyének,
balgának kiáltják ki őket. Megértettem a kereszt balgaságát is.
Laci bácsi derűjét, mosolygását, izzását vigyétek magatokkal.
Örökségét szép lassan össze fogjuk rakni.
Szeretettel
B.Gyuri

