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− Gyurka bácsi, én vagyok a világ legönzőbb asszonya, 
mert nem bírom ki, hogy ne legyen mindig egy 
kisbabám! 
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III. A Bokor bázisközösségről röviden 

 
1. Kialakulása 
A Bokor mozgalom születése 1945-re tehető, amikor 
„Kolákovics horvát jezsuita szerzetes Magyarországra 
jött, hogy elindítsa a kisközösségek ifjúsági 
pasztorációját. Magyar egyházi jóváhagyásért Grősz 
József kalocsai érsekhez fordult, aki Mindszenty József 
veszprémi püspökhöz irányította. Mindszenty látva a 
kommunista hatalomátvétel veszélyét, az egyház jövőjét 
erősítő bázisközösségi munkára az engedélyt 
megadta.”1 Ezt a mozzanatot azért tartom fontosnak 
idézni, mert alátámasztja, hogy Bulányi György2 
közösségszervező tevékenysége a katolikus egyház 
jóváhagyásával indult. A közösségekből Kolákovics 
egyet Bulányi György piarista szerzetesre bízott, 
mielőtt elhagyta az országot. Feladatul hagyta rá a 

 
1 Stoffán György értesülése a jezsuitáktól. In: HAVASY Gyula: 
A magyar katolikusok szenvedései 1944-1989. Havasy Gyula 
dokumentumgyűjteménye. Budapest, a szerző kiadásában, 
1990. 213.o. 
2 Bulányi György (1919-2010): piarista szerzetes, 1943-ban 
szentelték pappá, 1945-től néhány évig a debreceni piarista 
gimnázium magyar-német szakos tanára. A Bokor közösség 
alapítója. 

fiatalok teológiai képzését, hogy ők is képesek legyenek 
arra, hogy maguk köré csoportokat szervezzenek és ők 
is tanítsanak. Ez alapján a Bokor alapcsoportokból áll, 
amelyeknek általában legfeljebb 12 tagjuk van. Amikor 
bekerül valaki az egyik alapcsoportba, akkor eleinte 
tanul, majd ha éretté válik arra, hogy ő is tanítson 
másokat, tagokat szervez maga köré, és így egy újabb 
alapcsoport vezetője lehet. De ezzel együtt az eredeti 
csoportjának is tagja marad, és a többi vezetővel együtt 
a továbbiakban is képzi magát.3 
A „Bokor” elnevezés Bulányi György egyik, A Jézusi 
célkitűzés szociológiai vonásai című, 1974-ben írt 
tanulmányából eredeztethető. „Itt ugyanis többek között 
arról beszéltem, hogy a történelem folyamán a 
földgolyó különböző pontjain mintegy a talajból 
sarjadnak ki személyiségek, akik körül rendeződnek a 
vallási s Isten iránti érzékenységgel megáldott emberek. 
Az ilyen sarjadásokat, csoportosulásokat neveztem 
bokroknak, s ebben az értelemben beszéltünk a 
továbbiakban a „mi bokrunk”-ról, „más bokrok”-ról, 
mint összetartozó közösségek egységéről. E köznévi 
használat nyomán kezdtek azután a kívülállók 
tulajdonnévi formában Bokornak nevezni bennünket. 
Addig csak „bulányisták”-nak hívtak bennünket, s ezt 
nem kedveltük. 1980 körül már általánossá vált a Bokor 
megnevezés, a külföld is így vette tudomásul”. (Bulányi 
György)4 
Egy Mindszenty József bíboros és Bulányi György 
között 1948-ban lezajló beszélgetés bizonyára hatással 
volt Bulányi atya gondolkodására, aki később idézte is 
Mindszenty ott elhangzó néhány gondolatát: „Tanár úr, 
párttitkárok soha nem határozhatják meg az 
anyaszentegyház magatartását.” – „Ami pedig a 
kisközösségeket illeti, szabad-e, merhetjük-e, azt felelte: 
Nem azért tanultuk az ősegyház történetét, hogy 
régiségtani ismereteinket gyarapítsuk.”5 
Bulányi György az 1940-es évek második felében, 
Debrecenben kezdte meg közösségszervező 
tevékenységét. 1951 végén a szerzetesrendek 
korlátozása miatt távoznia kellett a piarista rendházból. 
1952-ben, az első kisközösségi perben, mint elsőrendű 
vádlottat, életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 
ahonnan 1960-ban szabadult. Mikor 1956-ban rövid 
időre szabadon volt, érdeklődött közösségeinek 
helyzetéről, de csalódnia kellett, mert a kisközösségi 
élet gyakorlását az állam lehetetlenné tette. Mikor 
visszakerült a börtönbe, nem tudta, volt-e értelme 

3 HORVÁTH Zsuzsa: Az egyház kovásza: a bázisközösségi 
mozgalmak Magyarországon. In: Egyházfórum. 2. évf. 2. 
szám.  (Luzern, 1987) 95.o. 
4 SZAKOLCZAY Lajos: Páter Bulányi. Új Idő Könyvek, 1989. 
77.o. 
5 Beszélgetés Bulányi Györggyel. In: HAVASY Gyula: A 
magyar katolikusok szenvedései 1944-1989. 213.o. 
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addigi munkájának, lenne-e értelme esetleges 
szabadulása után folytatni a korábbi gyakorlatot: 
„Olyasmiért ülök életfogytiglani börtönt, amit nem 
tudnak tanítványaim csinálni? Ha egyszer 
kiszabadulok, kezdjek mindent elölről, szerezzek be egy 
másik életfogytiglant, amikor úgyse lehet tovább 
folytatni… Tehát komoly válsággal kezdtem meg a 
börtön utáni életemet…” (Bulányi György)6 Ekkor el is 
határozta, hogy szabadulása esetén nem folytatja a 
kisközösségek szervezését. A börtönévek után 1970-ig 
szállítómunkásként dolgozott, majd 1970-től 1980-ig 
fordításokból élt. Mivel papként hivatalosan nem 
működhetett, csak egy-két plébános engedte, hogy 
plébániáján hosszabb-rövidebb ideig kisegítőként 
tevékenykedhessen. Mégis 1967-ben az 
kezdeményezésére alakult meg az első újabb Bokor 
kisközösség Halásztelken. Innentől kezdve a 
környékbeli településeken is prédikálni kezdett, és 
egyre több lelkigyakorlatot tartott. 1972-ben írta meg a 
Lelkipásztori marketing című dolgozatot, amelyben az 
aktuális helyzetről és megoldási javaslatokról írt. Ez a 
kézirat gyorsan terjedt, és komoly visszhangja is volt. 
Ebben az időben a kisközösségi perek már véget értek,7 
így a mozgalom, ha nem is korlátozások és nehézségek 
nélkül működött, de kevésbé volt nagy az állami 
nyomás. A vizsgált időszakban a levéltári források és 
Bulányi atya későbbi beszélgetései, írásai alapján mind 
körülbelül 2000 főre becsülik a Bokor-tagok létszámát. 
 
2. Tanítása 
Bulányi György legfontosabb téziseit az 1968-ban 
befejezett, három kötetben megjelent Keressétek az 
Isten Országát! (KIO) című műve foglalja össze. Ennek 
kiindulópontját az evangéliumok elemzése, Jézus 
tanítása és példája képezi. Bulányi atya szerint Jézus 
csupán a megváltás lehetőségét hozta el, ami akkor 
válhat valósággá, ha az emberek követik példáját. 
Tanításának leghangsúlyosabb eleme a szeretet, aminek 
három megnyilvánulási formát tulajdonít: az adást, a 
szolgálatot és az erőt nem alkalmazást. Ezek betartása 
az ember számára szegénységet, üldözöttséget és 
kicsiséget okoz. Ezek az alappillérei Bulányi atya 
tanításának, amiket bírálatok ugyan érnek, de 
alapvetően nem emiatt fordultak vele sokan szembe, 
hanem az ezekből levont következtetések, és azok 
gyakorlati megvalósításai alapozzák meg az 
ellentéteket. Bár érdekes volna ezek 
továbbgondolásával foglalkozni, az összes nagyobb 
kérdéskör részletes tárgyalására most nincs lehetőség, 
csupán a témám szempontjából kiemelkedően fontos 

 
6 SZAKOLCZAY: Páter Bulányi. 63.o. 
7 „52-ben volt az első kisközösségi per, 56-ban a következő, 
már 70 elítélttel, 61-ben az újabb, 120 vádlottal” (Bulányi 
György) SZAKOLCZAY: Páter Bulányi. 65.o. 
8 KIO I-III. Irotron Kiadó, Budapest, 1990. 

részt, az erőt nem alkalmazás gondolatát szeretném 
bővebben kifejteni. 
A KIO első kötetében (Honnan jött? Miért jött?) 
Bulányi atya tisztázza, hogy honnan és miért jött Jézus, 
ezzel megalapozva a második kötetet (Az Út), 
amelyben leírást ad az útról, amelyen a Krisztust 
követőknek járnia kellene. A harmadik kötetben (Nem 
fogadtuk be, Az Ország) azt is bemutatja, hogy eddig 
nem sikerült ezen az úton haladni. Majd elemzi a Sátán, 
az Evilági és Isten országát.8 
Bulányi atya erőszakmentesség elméletét a KIO 
második, Az Út címet viselő kötetében fejti ki 
részletesen, ami szerkezetét tekintve középen 
helyezkedik el. Ezen belül a Szeretni című fejezet 
további három részfejezetre tagolódik: I. Kultusz és 
irgalom; II. Adás és szegénység; III. Erő-
nemalkalmazás és üldözöttség. A Szeretni címből már 
egyértelművé válik, hogy Bulányi atya, mint minden 
tanítását, ezt is a szeretet-parancs elsődlegességéből 
vezeti le. „A Messiás szeretetet akart. Az ütés 
gyűlöletből fakad és gyűlöletet teremt az ütöttben. A 
Messiásnak tehát el kellett vetnie az ütést.”9 A fő 
probléma az, hogy az ember a gonoszok 
megbüntetésétől várja az emberiség javulását, pedig 
Jézus nem ezt tanítja. „A Messiás ezzel szemben a 
gonoszok meg nem büntetésétől, a gonoszok és 
áldozataik megbékélésétől reméli az ember sorsának 
jobbra fordulását.”10 Már a fejezet címéből (Erő-
nemalkalmazás és üldözöttség) egyértelművé válik, 
hogy Bulányi atyának nincsenek illúziói azzal 
kapcsolatban, hogy az erőszakmentesség gyakorlati 
megvalósításának fogadtatása milyen lesz. A két 
fogalom összekapcsolásával egyértelműen jelzi, hogy 
azok egymástól elválaszthatatlanok. De azt is 
megfogalmazza, hogy ez az üldözöttség eredményhez 
fog vezetni: „Az erő-nemalkalmazó lesz áldozattá és az 
erő-nemalkalmazás áldozata eredményezi, hogy az erő-
nemalkalmazók békességet teremtenek az erő-
nemalkalmazók körén belül.”11 Nagyon vázlatosan így 
tudnám összefoglalni Bulányi György a témával 
kapcsolatos tanítását. 
 De nemcsak a Bulányi György által írt KIO, 
hanem több más szerző műve is hatással volt a 
szolgálatmegtagadók gondolatainak alakulására. 
Közülük az első, dr. Merza József például több szerzőt 
is említ, akik hatással voltak döntésére. Ilyen 
gondolkodóként említi például Gandhit, Thoreau-t és 
Tolsztojt.12 Rajtuk kívül fontos megemlíteni Jean-

9 KIO II. Irotron Kiadó, Budapest, 1990. 436.o. 
10 KIO II. 436.o 
11 KIO II. 436.o 
12 MERZA József: Búcsú a fegyverektől. In: Karácsonyi 
Ajándék XI. kötet, 2012. 27-30.o. 29.o. 
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Michel Hornus Nem harcolhatok! 13című könyvét, 
amelyet írógéppel sokszorosítva terjesztettek a Bokor 
közösség tagjai egymás között. Ugyanígy jutott 
hozzájuk például Jean-Marie Muller Az 
erőszakmentesség Evangéliuma című munkája, amit 
Bulányi atya fordított le. Dr. Merza József nagy hatású 
alkotásként említi még Gilbert Cesbron Kutyák és 
farkasok között című művét is.14 
Az, hogy a KIO-n kívül több olyan írást lehet említeni, 
amiket később a szolgálatmegtagadók a témával 
kapcsolatban nagy hatású olvasmányélményeikként 
emlegetnek, nem mellékes szempont. Ezt azért 
szeretném hangsúlyozni, mert ebből is látszik, hogy a 
Bokor közösségben nem pusztán arról van szó, hogy a 
tagok elolvassák Bulányi atya műveit, és azokat 
próbálják követni, valóra váltani. Ezt teszi teljesebbé a 
Szentírás olvasása, elemzése, ima, valamint 
elmélkedések, további olvasmányok. A közösség tagjai 
maguk próbálják kialakítani saját útjukat, elveiket, 
ehhez pusztán segítséget és iránymutatást kapnak 
egymástól és Bulányi atyától. Talán már ennyiből is 
világossá válhat, hogy a Bokor mozgalom tanítása és 
működése miként járult hozzá ahhoz, hogy tagjaik 
közül viszonylag sokan ezek alapján eljussanak arra az 
álláspontra, hogy a katonaságban való részvételt el kell 
utasítani. 
Ezzel kapcsolatban dr. Merza Józseftől szeretnék egy 
idézetet közölni: „A katona. Az esküt tett harcos, aki 
parancsnak engedelmeskedve fogja embertársai vérét 
ontani. (…) El tudja mondani az evangéliumot ismerő 
és vállaló ember a katonai eskü végén azt, hogy Isten 
engem úgy segéljen? Tudnia kell, hogy Isten nem fogja 
segíteni, Jézus anyja, Mária sem fog segíteni, (…) Mivel 
minden zászlók és egyenruhák ellenére csak egy Mária 
van, akinek egyképpen gyermekei a párizsi Notre 
Dame-ban, az ő Szeplőtelen Szívéről elnevezett madridi 
katedrálisban, a drezdai Frauenkirchében, a krakkói 
Mariackiban éneklő hívek. Neki gyújtanak gyertyát 
ortodox tisztelői a halála emlékére épített moszkvai 
Uszpenszkij katedrálisban (…) Ugyanazon Mária, 
minden Jézusban hívő édesanyja, aki ‒ anyaként ‒ nem 
tudja elviselni, ha gyermekei gyűlölik egymást. Az 
anyák másképp gondolkodnak.”15 

 
13 Ezt a könyvet Simonyi Gyula fordította magyarra, aki 
maga is börtönbüntetést vállalt a katonai szolgálat 
megtagadásáért. 1984-ben fejezte be a fordítást, akkor 
kezdték terjeszteni, mint szamizdat irodalmat. A mű az 
erőszakmentesség és a prófétaság keresztény mivoltát 
mutatja be, valamint ezek torzulásait. Az írás szerint ezek a 
kereszténység kialakulásától kezdve jelen vannak, 
erősödnek, majd Konstantin császársága alatt jutnak el a 
teljes torzulásig. (SIMONYI Gyula: Előszó a magyar 
kiadáshoz. In: HORNUS, Jean-Michel: Nem harcolhatok! Az 
őskeresztények viselkedése a háborúval, az erőszakkal és az 
állammal kapcsolatban. Székesfehérvár, 1993. 4-6.o. 

Természetesen nem volt elvárás, hogy vállalják 
mindazokat a nehézségeket, amelyeket a katonai 
szolgálatmegtagadás hordoz magában. A kezdetekben 
volt olyan, hogy maga a közösség próbálta lebeszélni az 
illetőt, és nem egy alkalommal a család, elsősorban a 
szülők, hiszen többnyire fiatalemberekről volt szó. A 
Bokor közösségben azonban evidencia, hogy „a 
hitünket, meggyőződésünket nem tarthatjuk másnak a 
zsebében. (…) A lelkiismeretemet sem tarthatom 
másnak a zsebében.”16 Ebből következik az egyéni 
döntések elfogadása, támogatása. 
 

IV. A katolikus egyház álláspontja a katonai 
szolgálatmegtagadásról 

 
A Bokor közösség bemutatása után most rátérek a 
katolikus egyház katonasággal kapcsolatos 
hozzáállásának rövid ismertetésére. Ha a kereszténység 
korábbi századaira visszagondolunk, nem igazán merül 
fel bennünk, hogy az egyház komolyan foglalkozott 
volna azzal a kérdéssel, hogy a Biblia, de főként a jézusi 
tanítás alapján mennyiben nem igazolható a 
háborúskodás. 
Az őskereszténység idején ez azért nem vizsgálható 
hitelesen, mert egyrészt nincs elegendő forrás a 
bizonyításához, másrészt a katonai szolgálat 
megtagadása nem is volt oly módon lehetséges, mint 
abban az időszakban, amikor már bevezették a 
hadkötelezettséget. Az első századokban a katonaság 
hivatás volt, a toborzások pedig általában önkéntesek 
voltak, így nem járt különösebb következménnyel, ha 
valaki elutasította azt, és nem is kellett komolyabb 
ellenérvet felhozni ezzel kapcsolatban.17 Ennek ellenére 
az őskereszténység időszakában több egyházatya is 
foglalkozott a kérdéssel, például Nagy Szent Vazult és 

14 MALDAGUE, Muriel: Mémoire: les communautés de base 
de 1945 à nos jours seule forme de résistance religieuse en 
Hongrie? . Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1992-
1993. 47.o. 
15 MERZA József: Ádám, hol voltál? Én, kérem, sorozáson. In: 
„Érted vagyok”. A jézusi tájékozódás folyóirata. XXIV. évf. 
3. szám (2013. jún.) 8.o. 
16 BULÁNYI György: A Bokor lelkisége. Bokorliget Kiadó, 
1995. 129.o. 
17 HORNUS, Jean Michel: Nem harcolhatok! Székesfehérvár, 
1993. 11.o. 
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Tertullianust18 lehet említeni ezzel kapcsolatban.19 A 
későbbiekben a katonáskodást elítélőkre hatással voltak 
az ő gondolataik. 
A katonáskodás keresztény megítélésében a nagy 
fordulat a 4. században következett be, amikor 
Konstantin császár megtért. Innentől kezdve a 
keresztények szimbóluma, a kereszt, hadijelvénnyé is 
változott, és úgy tekintették, mintha így Isten 
támogatásával harcolnának. Ez jelenik meg például 
Euszébiosz egyik művében, amelyben Konstantin 
császárt dicsőíti.20 A keresztény pacifizmus csak a 
középkor végén került elő újra jelentősebben, 
elsősorban a keresztes háborúkkal szemben alakult ki 
ellenérzés. A reformáció bizonyos pacifista szektái 
közül több a kereszténységgel 
összeegyeztethetetlennek tartotta a katonáskodást és a 
háborút. Például ilyenek a mennoniták és a kvékerek, 
akik egészen napjainkig nem fogadnak el semmilyen 
indokot, amivel a háborúban való részvétel jogosságát 
igazolni lehetne.21 
A pacifizmus és a szent háború eszméje mellett a 
leginkább elterjedtté Szent Ágoston tanítása vált, aki az 
5. század első felében fogalmazta meg, hogy a 
keresztény tanítás nem tiltja a háborúskodást abban az 
esetben, ha arra szükségből, illetve az igazságtalanság 
megtorlása okán kerül sor. Azt egyértelműen 
leszögezte, hogy a háború célja kizárólag a béke és az 
igazságosság védelme vagy helyreállítása lehet. 
Emellett a háború bizonyos elítélendő velejáróiról is 
említést tett.22 A középkori egyházban ez volt a 
legelterjedtebb tanítás ezzel kapcsolatban, és ezt 
kiegészítendő alakult meg például a „Treuga Dei” 
mozgalom, amely bizonyos napokon tiltotta a 
hadviselést, illetve bizonyos fegyverek használatát is 
elutasította.23 
A skolasztika „igazságos háborúról” szóló tanítása, 
amelyet Aquinói Szent Tamás fogalmazott meg, 
alapelveket határoz meg, amik az igazságos háború 
magyarázataként szolgálnak: a háborút csak törvényes 
hatalom indíthatja el (tehát a magánháborút nem 
fogadja el); célja a jogtalanság megszüntetése legyen; a 
rossz megfékezését és a jó előmozdítását kell 

 
18 „Szabad talán hivatalból kardot viselni, amikor az Úr 
világosan megmondta, hogy kard által vész el az, aki kardot 
használ?... És még mennyi más tűrhetetlen dolgot 
említhetnénk a katonai élet kötelezettségeiből, amelyeket 
mind egyenként hitszegésnek kell tekintenünk! Az a puszta 
tény is, hogy a fény táborát felcserélte a sötétség táborára, 
már hitszegés.” TERTULLIANUS: De corona militis. XI. 2-4. 
Ókeresztény írók. 12. köt. 346-347.o. 
19 BALOGH Margit: Vallások és a katonai szolgálat. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1989. 18. o. 
20 „Aztán mivel a mindenek felett uralkodó Isten és Isten 
Gyermeke, mindenki üdvözítője volt vezetőjük és 
harcostársuk, apa és fiú (Constantinus és Crispus) mindketten 
felosztották az istentelenek ellen körben felsorakozott 
hadrendet, és könnyen győzelmet arattak, mert Isten a harc 

szolgálnia.24 Ezzel a meghatározással az a probléma, 
hogy ez alapján nem lehet egyértelműen meghatározni, 
melyik háború igazságos, és melyik nem. Ám 
lényegében valahogy ennek az igazságos háború 
fogalomnak a továbbélése a keresztény hagyományban 
az, ami meghatározó maradt. Kiegészülve azzal, hogy 
amennyiben minden békés eszközzel megpróbálták 
elérni a szükséges változást, viszont az mégsem volt 
eredményes, akkor a kisebb rossz érdekében lehetőség 
nyílik az erőszak használatára is. 
Azonban az újkori háború módja és eszközei már 
különböznek a korábbi időszakokétól. Ezek a háborúk 
sokkal nagyobb veszteségeket okoznak a korábbiakhoz 
képest, éppen ezért még szigorúbban kellene kezelni 
Aquinói Szent Tamás feltételeit. Több keresztény 
teológus is arra jutott az I. világháború után, hogy a 
modern kor háborúi már semmiképpen nem lehetnek 
igazságosak, a modern fegyverek aránytalanul nagy 
pusztítása miatt. Ezek az új eszközök már az egész 
emberiség létét veszélyeztetik. A tömegpusztító 
fegyverek gyártásával és alkalmazásával kapcsolatban 
is felmerültek fontos és érdekes kérdések az egyházon 
belül, de ezek bemutatásával most nem foglalkozom. 
Annyit azonban meg kell említenem, hogy a 
tömegpusztító fegyverek megjelenésével az igazságos 
háború kérdése mindenképp újragondolásra kellett, 
hogy kerüljön, hiszen háború esetén a károk 
felbecsülhetetlenek, még ha védekezés okán 
keletkeznek is. 
Mivel a dolgozat vizsgált időtartama 1979-ben 
kezdődik, így az előtte lévő két évtized ezzel 
kapcsolatos néhány általam jelentősnek ítélt egyházi 
állásfoglalását szükségesnek érzem megvizsgálni. 
1963-ban XXIII. János pápa kiadta „Pacem in terris” 
kezdetű enciklikáját, amiben azt írta, hogy a háború az 
atomkorszakban már semmiképp sem alkalmas a 
megsértett jog helyreállítására. Aggodalommal telve 
figyelte, hogy a különböző országok mennyi szellemi és 
anyagi áldozatot hoznak a fegyverkezés érdekében, míg 
más jellegű dolgok kisebb hangsúlyt kapnak. A pápa a 
fegyverkezési verseny mielőbbi megszüntetését 
javasolta: „az igazságosság, a józan ész, az emberi 

folyamán mindent megkönnyített számukra, amit csak 
kívántak.” EUSZÉBIOSZ: Egyháztörténet. X.9. Ókeresztény 
írók. 4. köt. 346. o. 
21 BALOGH: Vallások és a katonai szolgálat. 18. o. 
22 BALOGH: Vallások és a katonai szolgálat. 20-21.o. 
23 „A szakadatlan erőszakoskodásnak, a nemesség rabló 
ösztöneinek próbálta útját állni a „Treuga Dei”. A treuga szó 
a germán triuwa szóból ered, és jelentése fegyverszünet, 
nyugalom, béke. Az Isten fegyverszünete, Isten békéje, a 
„Treuga Dei” olyan intézmény, illetve mozgalom volt, mely 
az egyház által a társadalmi béke megőrzése céljából előírt 
jogszabályok megőrzését szorgalmazta.” Dr. SZÁNTÓ 
Konrád: A katolikus egyház története. I. köt. 350.o. 
24 BALOGH: Vallások és a katonai szolgálat. 22.o. 
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méltóság megbecsülése állandóan követelik, hogy 
megszűnjék a fegyverkezési verseny; hogy a 
fegyvereket, amelyekkel a különböző államok 
rendelkeznek, ezután egyidejűleg csökkentsék; hogy az 
atomfegyverkezést megtiltsák; hogy mind a világ 
országai a megfelelő lefegyverzést végrehajtsák 
megegyezéssel, ahol kölcsönös és hatásos biztosítékot 
adnak.” 25 
VI. Pál pápa 1967-ben egy, az ENSZ-nek küldött 
dokumentumában a fegyverkezési versenyt „kollektív 
hisztériának” minősítette. Szintén 1967-ben írt egy 
enciklikát, „Populorum progressio” kezdettel. Ebben 
úgy beszél a békéről és a fejlődésről, mint amelyek 
összefüggnek: „A békét ugyanis egyáltalán nem lehet 
elővarázsolni minden háborúskodás egyszerű 
beszüntetésével, mintha a béke holmi erőegyensúlyban 
állana, amiben nem is állhat, lévén az – ingatag. A béke 
napról napra, állandó munkával épül, ha közben 
szemünket a világ Isten akarta rendjére szegezzük, 
amely rend, Isten ugyanazon akaratából, az 
igazságosság tökéletesebb formáját követeli az emberek 
között.”26 
A II. vatikáni zsinaton (1962-1965) megfogalmazott 
„Gaudium et spes” kezdetű lelkipásztori konstitúció 
egy egész fejezetben foglalkozik a béke kérdésével. Ez 
a dokumentum nem foglal egyértelműen állást a 
katonaság kérdésében, de mindkét hozzáálláshoz 
megértően viszonyul: „Méltányosnak látszik továbbá, 
hogy a törvények megértően intézkedjenek azokról, akik 
lelkiismereti okokból nem fognak fegyvert, de készek 
békés formában szolgálni az emberek közösségét.”27 
Bár itt a szolgálatmegtagadás melletti kiállásra 
láthatunk utalást (hivatkoznak is erre a 
szolgálatmegtagadók), azt ezt követő részben kifejtik, 
hogy „A háború még nincs kiküszöbölve ebből a 
világból. És amíg a háború veszélye fennáll s nincs 
illetékes és megfelelő hatalommal ellátott nemzetközi 
tekintély, addig nem lehet megtagadni a kormányoktól 
az igazságos védekezés jogát, feltéve, hogy már 
kimerítették a békés megegyezés minden lehetőségét. Az 
államok vezetői és mindazok, akik osztoznak velük a 
közügyekért vállalt felelősségben, kötelesek tehát 
megvédeni a rájuk bízott népek létérdekeit és ezeket a 
komoly ügyeket valóban komolyan intézni.”28 Tehát 
valójában bár megértéssel fordulnak a háborúban részt 
venni nem akaró híveikhez, egyértelműen nem 
foglalnak állást a kérdésben. 

 
25 Pacem in terris. XXIII. János pápa enciklikája az 
igazságon, igazságosságon, szereteten és szabadságon 
felépítendő békéről a nemzetek között. 1963. november 4. 
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=122 
26 VI. Pál pápa Populorum progressio kezdetű enciklikája. 
(ford. Dér Katalin) http://tarsadalomformalas.kife.hu/vi-pal-
papa-populorum-progressio/ 

Ezen rövid áttekintésből is jól látható, hogy a katolikus 
egyház tanításában sosem volt elfogadott és egységes 
nézet a háború és a katonáskodás teljes elutasítása. 
Azonban az egyházon belül, már a kezdetektől fogva, 
folyamatosan megfigyelhető egyfajta háborúellenes 
gondolat továbbélése. Az őskeresztény egyháztól 
kezdve, ha időnként csak kisebb keresztény felekezetek 
vagy csoportosulások tanai között is, de folyamatosan 
megtalálható a jézusi tanításból levezetett katonasággal 
szembeni elítélő vélemény. 

(folytatjuk) 
 

 
 
BULÁNYI GYÖRGY 
A SZABADSÁG BOLDOGÍTJA-E AZ 

EMBERT? 
 
    a) Az Egyház úgy tanítja, hogy az emberi természet 
az eredeti bűn következtében megromlott. Elvesztette 
eredeti kiválóságát - anélkül azonban, hogy 
mindenestül rosszá lett volna. Azaz értelme 
elhomályosult és akarata rosszrahajlóvá lett. 
Kinyilatkoztatásra van szüksége az embernek, hogy az 
értelem meglássa az igazat. Törvényre van szüksége, 
hogy akarata képes legyen követni, megtenni a jót, 
amelyet ismét a kinyilatkoztatásból ismer meg biztosan. 
Mi sem bántotta jobban a felvilágosodott ember 
önérzetét, mint ez a tanítás. Úgy gondolja, hogy az 
egész kinyilatkoztatás nem más, mint a klerikalizmus, 
papi mesterkedés. Az Egyház így akarja szellemi és 
gazdasági hatalmát biztosítani az emberek fölött. Az 
egész tanítás azt célozza, hogy tőle kapja az ember a 
törvényt, tőle a teljesítéshez szükséges kegyelmet. Az 
Egyház e totális igényű tekintélye rabbá senyvesztette 
az embert. Nem is tud addig fejlődni, haladni, maga 
számára boldogságot teremteni, amíg el nem hajtja ezt 
a tekintélyt. De ha megszabadul ettől a béklyózó 
tekintélytől, szabaddá nyílik az út a boldogság felé. 
 
    b) Az Egyház az emberiség boldogulásának titkát a 
természetfölöttiben, az Istenhez igazodásban látja. A 
Hozzá hasonulásban. A felvilágosodás legnagyobb 
hatású írója; Rousseau, a látható, fogható Természetet 
jelöli meg, mint egyetlen orvosságot. Az ember 
természete jó - tanítja - s tapsol hozzá az egész, 
kereszténységtől elfordult művelt világ. Ami rossz 
mégis van az emberben, azt a társadalmi életében szedte 

27 A II. vatikáni zsinat tanítása. Szerk. dr. CSERHÁTI József és 
dr. FÁBIÁN Árpád. Szent István Társulat, Budapest, 1975. 
497.o. 
28 Uo. 


