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Párválasztás – Foglalkozás választása – A Hegyi 
Beszéd követése – Közösséghez tartozás – Az önállóság 
megtartása. 

(Folytatjuk) 
 
 
DÉSI JÁNOS  
KETTESBEN PÁTER BULÁNYIVAL 

 
"Csináljuk meg itt azt a világot, amelyikben jó élni!" 

 
Bár a legutóbbi időkig Magyarországon legfeljebb csak 
gyalázkodó írások láthattak napvilágot róla, mégis 
sokan tisztelik és szeretik. Bulányi György piarista, a 
bázisközösségek első magyarországi szervezője. Neve 
köznévvé vált. Jelentette-jelenti azoknak az 
embereknek a csoportját, akik Jézus Krisztus 
szellemében akarnak élni a Földön. Az már csak a sors 
kegyetlen iróniája, hogy nemcsak a "klerikális reakció" 
elhalásáért dolgozó állam üldözte őket, hanem a 
katolikus hierarchia is. Budapesti lakásán beszélgettem 
vele. 
 
- Sok szót nem érdemes az élettörténetemre vesztegetni 
- mondja -, hiszen nemrég jelent meg erről egy könyv. 
Röviden annyit tizenkilencben születtem, polgári 
családban, harminchatban érettségiztem a piaristáknál, 
magyar-német szakos tanár lettem, negyvenháromtól 
hat éven át tanítottam a rend különböző 
gimnáziumaiban. 1945 kora tavaszán találkoztam a 
kisközösségi-bázisközösségi mozgalommal 
Debrecenben. Ott járt egy horvát jezsuita, akinek 
sikerült munkásfiúkból, munkáslányokból, diákokból, 
értelmiségiekből egy-egy kisközösséget összeszedni, 
öt-hat fővel. Mikor neki tovább kellett mennie a 
Szovjetunióba, a diákcsoportot rám akarta bízni. Én 
megkérdeztem tőle, miért kell ezt csinálni, s erre ő azt 
mondotta: mert olyan idők jönnek, amikor Jézus 
Krisztus egyháza, azaz a Jézus gondolatát hordozó 
egyház csak ilyen kisközösségekben maradhat meg úgy, 
hogy ezeknek a kisközösségeknek szigorú konspirációs 
szabályok szerint, illegalitásban kell majd működniük. 
Én akkor ez elhittem néki. S azóta is szervezzük a 
kisközösségeket. Az államosítás Debrecenben ért. 
Negyvennyolcban egyetemi lelkésszé tettek. 
Ötvenkettőben Rákosi begyűjtött; életfogytiglani 
börtönre ítélte az első kisközösségi perben. 1961-ben 
szabadultam. Csak szállítómunkásként 
helyezkedhettem el, hiába tudtam nyolc nyelvet. A 
nyugdíj előtti utolsó tíz évben fordításból éltem, de 
hivatalosan nem álltam munkaviszonyban, úgyhogy 
900 forint volt eleinte a nyugdíjam. Ma már 3500, mert 
ennél kisebb nyugdíj nincs. Utoljára Nyugaton 1939 
augusztusában jártam. Tegnapig, tehát ötven és fél éven 
keresztül nem volt útlevelem. 
- Tegnap kapta meg? 
- Tegnap. Tavaly decemberben kezdtem el az új harcot 
érte. Bűbájos történet. Megtudtam, hogy azért nem 

adnak útlevelet, mert büntetve voltam, büntetett 
előéletűnek számítok az 1952-es Jónás-tanács által 
kiszabott életfogytiglani miatt még mindig. Októberben 
az Igazságügyi Minisztérium értesített, hogy 
kegyelemből nem tekint tovább büntetett előéletűnek. 
Beszélnek a koncepciós perekben elítéltek 
rehabilitációjáról, de ez csak duma. Engem egy 
hatalmas koncepciós perben ítéltek el, és 1989 végén az 
Igazságügyi Minisztérium erről még semmit nem tud, 
ám a politikai változások hatására kegyelmet gyakorol. 
Nem tekint büntetett előéletűnek. Elmentem a 
rendőrségre, bemutattam ezt az írást és akkor kezdődött 
az újabb huzavona. Ők erről nem kaptak értesítést, nem 
adnak útlevelet. Akkor azt mondtam, hogy ezt a 
történetet bármelyik napilap megveszi tőlem. Egy óra 
múlva odaadták az útlevelet. 
- Ha jól értem, '53 óta nem jutott idő egyetlenegy 
koncepciós kisközösségi perben elítélt áldozat 
rehabilitálására? 
- Idáig a kommunisták rehabilitálták a kommunistákat. 
De a magyar börtönöket nem a kommunisták töltötték 
meg. Ők legfeljebb öt százalékot tettek ki, úgyhogy 95 
százalékkal még nem történt semmi. 
- Ön nemcsak elindítója a magyar bázisközösségi 
mozgalomnak, hanem szellemi atyja a 
"bulányistáknak", ahogy magukat nevezik, a Bokornak. 
Mi is ez a Bokor és mit jelent az, hogy bázisközösség? 
- A bázisközösség formailag annyit jelent, hogy nem 
ezer vagy tízezer ember van benne, hanem annyi, 
amennyi egy asztal körül elfér. Ők rendszeresen 
találkoznak. Tartalmilag nálunk az határozta meg a 
kisközösségek születését, hogy '48-ban államosították 
az egyházat. Elvették tőle majdnem minden 
életlehetőségét, beszorították a templomba, képtelen 
kontraszelekciót kényszerítettek reá. Létrehozták azt a 
lehetetlen helyzetet, amelyet a papi önirónia így fejez 
ki: kifejlődött az a lelkésztípus, aki hat napon keresztül 
láthatatlan, a hetediken pedig érthetetlen. Ilyen 
körülmények között a bázisközösségek fönt akarták 
tartani a hitet. Meg akarták teremteni azt a fórumot, ahol 
a papok és a nem papok nyugodtan, szabadon 
beszélhetnek. Mert az elmúlt fél évszázad alatt a hívő 
embernek hangosan csak hazudnia volt szabad, ha jót 
akart magának. '52-től letartóztatások sorozata jelzi 
sorsunkat. Az első kisközösségi per 1952-ben, az utolsó 
1961-ben folyt. A magyarországi kisközösségek egyek 
voltak abban, hogy hitre kell nevelni az embereket az 
általános elaljasodás korában is - vagyis akkor, amikor 
mindenki azt hazudja, ami a biztonsága és a karrierje 
érdekében szükséges. Vastapsol Rákosi Mátyásnak és 
vastapsol mindenkinek. Mi megteremtettük azoknak az 
embereknek a szigetét, akik tükörbe tudnak nézni 
anélkül, hogy köphetnékjük támadna. Arra jöttünk rá, 
hogy az, amit Jézus akart, az más, mint a vallások. Mit 
akart Jézus? Isten országát. A vallások tulajdonképpen 
a mindenkori hatalmi rendszer alrendszerei. Trón és 
oltár szövetsége jellemzi a vallásoknak a társadalomba 
való beilleszkedését. A lényeg szerintünk az, hogy 
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társadalmon belül az emberek kisközösségekben élő 
csoportjai megpróbálják annak a társadalomnak az 
építését, amelyben nincs szükség katonára, rendőrre, 
börtönőrre, pofozkodásra. A kisközösségek a maguk 
körében az emberiségnek azt a régi álmát kívánják 
megvalósítani, amiről a próféták álmodtak, vagy amiről 
Marx álmodott: amikor a kardokból ekevasat 
kovácsolnak. 
Mit jelent az egyén számára, ha egy bázisközösséghez 
csatlakozik? 
- Van egy alapvető tételünk. Azt mondjuk, hogy az 
Istenhez igazodásunkban, vallásosságunkban nem 
vagyunk hajlandók zárójelbe tenni azt a tényt, hogy a 
hatalmak évről évre annyi millió dollárt fordítanak 
gyilkolásra, amennyiből az éhezőket meg lehetne etetni. 
Szerintünk az élet asztalához oda kell ültetni az egész 
emberiséget. Aki a mi programunkat vallja, az nem 
siránkozhat, hogy "ó, Istenem, milyen szegénységben és 
nyomorúságban élünk", mert e szegénység és 
nyomorúság ellenére mi még mindig a félmilliárd 
leggazdagabb ember között vagyunk. Úgyhogy, aki a 
Bokorhoz tartozik, annak rendszeresen támogatnia kell 
az éhezőket. Másrészt meggyőződésünk: azt az 
életszínvonalat, amelyre az elmúlt évtizedek során 
eljutottunk - nem vagyok hajlandó irgalmasabb 
kifejezést használni -, gyerekek legyilkolása árán értük 
el. Ez a nemzet öngyilkossá vált azért, hogy az 
életszínvonalát emelje. Három-négy feleség, három-
négy férj és lehetőleg egyetlen gyerek se. Ez egy 
erkölcsileg szétrohadt ország. Itt nem a gazdasági bajok 
az elsődlegesek, hanem az, hogy nincs annyi szeretet-
erő a nemzetben, hogy vállalja azt, amit kell. A 
Bokorban nem ritkaság a hét-nyolc-kilenc-tíz gyerekes 
család sem. 
- Milyen emberek csatlakoznak a Bokorhoz? 
- A pszichológusoknak talán volna valamilyen 
kategóriájuk, én azt mondom, hogy a belevalók, akik ki 
tudnak tartani. Nem a nagyon jámbor emberek, nem a 
templomot bújók, rózsafüzért morzsolgatók, hanem 
olyanok, akik tükörbe akarnak nézni. 
- Mit csinálnak másként a többi emberhez képest a 
Bokor tagjai? 
- Rendszeresen találkoznak, beszélgetnek. Az elmúlt fél 
évszázad alatt nekünk csak nem látható dolgokra volt 
lehetőségünk. A harmadik világ szegényeit is csak 
észrevétlenül támogathattuk. A közösségeink 
táplálásához szükséges teológiai irodalmat szamizdat 
formájában kellett készítenünk. Az elmúlt években a 
szeretetet tanuló és a szeretetet a titkosrendőrségtől le 
nem fülelhető módon gyakorló társaság voltunk. Most 
viszont érezzük, lépnünk kell. Mert ami idáig hősi tett 
volt - hogy összejöttünk -, ma már nem az. A 
szeretetnek olyan látható cselekedetekben kell 
megnyilvánulnia, amelyekre mások nem pályáznak. A 
deviánsokat, az elhagyott gyerekeket, az alkoholistákat, 
a drogosokat akarjuk felkarolni. 

- Nem maradnak munka nélkül. Jócskán lesznek még 
egy darabig ilyen feladatok, a helyzet ebben csak 
rosszabbodni fog. Viszont sok minden más átalakul 
mostanában. Hogyan érzi, a mai politikai változások 
segítik ilyen közösségek tevékenységét? 
- Az államhatalom a liberális érdektelenség állapotába 
jutott el a kisközösségekkel kapcsolatban. Tavaly május 
óta komolyan veszi az alkotmányt és a 
vallásszabadságot. Mindez azonban az állam és a 
kisközösségek viszonyára jellemző, a hierarchia és a 
kisközösségek viszonyában ilyen irányú változás nem 
következett be. 
- Tehát a katolikus egyházzal továbbra sem javult a 
kapcsolatuk? 
- A helyzet az, hogy a kisközösségek 1980-ig mind az 
államhatalom megítélése szempontjából, mind az 
államhatalom által kényszerített hierarchia 
szempontjából egységesen elítélt szervezetek voltak. 
1980-ban II. János Pál pápa levelet írt a magyar 
katolikus egyháznak, s ebben mint a hívők 
gondozásának egyik formáját javallta a kisközösségi 
munkát. Ekkor a hierarchia kénytelen volt váltani, és 
Lékai László prímás megegyezett a vallás elhalása 
érdekében dolgozó hatalom államtitkárával, Miklós 
Imrével abban, hogy kettéosztják a kisközösségeket. Az 
egyik felére igent, a másikra nemet mondanak. Ez 
utóbbi vonatkozott a Bokorra. E megkülönböztetésnek 
az az oka, hogy a Bokor a maga történeti-gondolati 
fejlődése során eljutott oda, hogy Jézus tanítványának 
lenni és embergyilkolásra vállalkozni: abszolút 
ellentmondás. Hiszen a jézusi tanítás lényege: nem 
ismerek különbséget barát és ellenség között. 
"Szeressétek inkább ellenségeiteket!" - mondja Jézus a 
Hegyi beszédben. Így lettek jó kisközösségek, amelyek 
engedelmeskednek a hierarchiának és rosszak, amelyek 
megtagadják a katonai szolgálatot és nem 
engedelmeskednek a hierarchiának. 
- Mi lett ennek a következménye? 
- 1981-ben a Bokorhoz tartozó öt papot a hierarchia 
fölfüggesztette papi működése alól. 1981 végén engem 
egyházi törvényszék elé idéztek és '82 nyarára a magyar 
püspöki kar az egyházi törvényszék ítélete alapján 
megfogalmazta a maga álláspontját: tanításom eltér a 
katolikus egyház tanításától és ezért megvonja tőlem a 
nyilvános papi működés jogát. Ugyanakkor 
fölszólították az egyházmegyék papjait, hogy határolják 
el magukat tőlünk. '82 májusában tartottak egy ifjúsági 
találkozót Nagymaroson, amelyet szentmise zárt le. Ezt 
Lékai bíboros celebrálta az ott lévő papsággal. Lékai 
tudomására hozta mindenkinek: a Bokor papjaival nem 
hajlandó együtt misézni. A többi kisközösséghez 
tartozó pap választásra kényszerült, velünk lesznek 
szolidárisak, vagy csatlakoznak a hierarchiához. A 
többség a hierarchiához húzott. S lényeges változás a 
megítélésünkben azóta sincs. 
- Azért sok minden más változik a világban. Amikor 
kijött a börtönből - úgy hallottam -, elhatározta, hogy 
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még indigóval sem fog írni, nehogy rásüthessék: 
terjeszti a nézeteit, és újra lecsukják. Az utóbbi időben 
pedig az Élet és Irodalomban és a Magyar Nemzetben 
is közreadja gondolatait. 
- Még ennek az évnek az elején is úgy látszott, hogy 
rólam csak gyalázkodó szöveg jelenhetik meg a 
magyarországi sajtóban. S az, hogy az én szemléletem, 
látásmódom nyomdafestéket kaphat, hát ez egészen 
újszerű. Nem számítottam erre. Két-három esztendővel 
ezelőtt, amikor kierőszakolták a Vatikántól, hogy 
ismételten állást foglaljanak ellenünk, akkor jelent meg 
Ratzinger bíborosnak, a hittani kongregáció titkárának 
hozzám írt levele a katolikus sajtóban. Paskai ezt 
megfelelőnek találta. Ezt a Magyar Nemzet és a 
Magyarország is átvette. A katolikus sajtó azonban 
teljesen elzárkózott attól, hogy bármiféle, bennünket 
gyalázkodó szövegre válaszoljunk. A Hazafias 
Népfronttól viszont kaptam egy üzenetet: ők tisztában 
vannak azzal, nem túl fair dolog, hogy valakiről a sajtó 
elítélően ír és az meg sem szólalhat. Azt üzenték, hogy 
fél esztendő múltán lehetőséget adnak arra, hogy 
válaszoljak. Azóta eltelt két és fél esztendő, de még nem 
jelentkeztek. 
- Ha jól tudom, ön nemcsak a kisközöségekkel 
foglalkozik, hiszen előadást tart a Keresztény-Zsidó 
Baráti Körben is. Fontosnak véli az ilyenfajta 
közeledést, az egymással szemben lévő előítéletek 
csökkentését? 
- Fél század traumám nekem ez. Ha Magyarországon a 
keresztények keresztények lettek volna, azaz 
Magyarországon a keresztények nem illeszkedtek volna 
a Horthy- majd a Szálasi-rendszerbe, hanem Jézus 
tanítványai maradnak, akkor Serédi Jusztinián 
hercegprímás nem titokban tárgyalt volna a 
miniszterelnökkel a zsidók elhurcolásáról, hanem 
egyszerűen kiadta volna a rendelkezést, és az országból 
kivezető vasúti sínekre a papok kivonulnak karingben, 
stólában, zászlókkal és a hívőkkel együtt a vonatok elé 
ülnek. És ezt még egyik egyházi vezető sem mondta el. 
Valamikor júniusban a Magyar Nemzetben 
megírhattam, hogy sajnáljuk és szégyelljük. 
- Mostanában sokszor hallani olyan hangokat, nem 
katolikusoktól, hogy attól tartanak, megint rájuk 
erőltetik "Mária országát", amikor a katolikus 
hierarchia próbálja meg akaratát, véleményét 
rákényszeríteni másokra. 
- Kettőn áll a vásár. A hierarchia mindig is kész volt 
erre. De ez nemcsak rajta fordul. Én azt tapasztalom, 
hogy a készülődő politikai erők mind amellett vannak, 
hogy jó viszonyt tartsanak fönt a különböző keresztény 
egyházak hierarchiájával. Élek a gyanúperrel, hogy 
szerkesztősége majd ki akarja húzni ami 
beszélgetésünkből azokat a mondatokat, amelyek 
különben a valóságnak megfelelő képet rajzolnak az 
egyházak ma is hatalomban lévő hierarchiájáról. Mert 
minden politikai párt azzal számol, hogy a hierarchiák 
nagy hatást gyakorolnak az emberekre, mivel milliók 
fognak úgy szavazni, hogy előtte kikérik püspökük 

véleményét. Minden eshetőség megvan arra, hogy a 
trón és az oltár szövetsége folytatódjék. Ha így lesz, 
akkor ez mérhetetlen károkat okozhat a társadalomnak. 
- Ön a magyar egyházi életnek, akárhogy is nézzük, 
egyik legmeghatározóbb alakja. Mit gondol, miként 
fognak önről, mondjuk ötven év múlva a történészek 
megemlékezni? 
- Az egyházi történetírást a hierarchia irányítja és az 
ötszáz évnél hamarabb nem szokta belátni, hogy 
tévedett. A civil történetírás, ha megemlékezik 
életművemről, szeretném, ha azt írná: az volt az 
érdekessége ennek az embernek, hogy hitt abban; Jézus 
Krisztusnak szava van a világhoz. Nem azt gondolta, 
hogy Jézus megváltott minket a Golgotán azzal, hogy 
vére által kiengesztelte az Istent, aki Ádám és Éva bűne 
miatt haragudott az emberiségre. Ezen túltette magát. 
Nem ez jelentette számára a Jézushoz való tartozást. 
Hanem azt akarta: csináljuk meg itt azt a világot, 
amelyikben jó élni. Valami ilyesmiről álmodom én. 

1990. január 19. 
 
 

 
BERTALAN PÉTER 

 
ÁLLAMBIZTONSÁGI JÁTSZMÁK 

ÉS BOMLASZTÁS  
(1.) 

 
A belügyi szervek úgy ítélték meg, hogy Bulányi 

bázisközösségei a veszélyesebbek, és ha elrettentő 
példát statuálnak, akkor a providások lendületét is 
fékezik 

A magyar katolikus egyház 1945 utáni 
szenvedésének súlyos következménye, hogy 369 
katolikus pap került a pártállam erőszakszervezetének 
karmai közé. 

 
A maratoni vesszőfutás legkeményebb időszaka 

1949 és 1953 közé esett. Az 1949. február 3. és február 
8. között a Budapesti Népbíróság a IX. 254/1949 
számon lefolytatott koncepciós perben Mindszenty 
Józsefet életfogytig tartó fegyházra ítélte. A Mindszenty 
és Grősz József ellen indított koncepciós eljárások az 
egyház irányításának megbénítását szolgálták. Az 
érsekek meghurcoltatásának árnyékában egy sajátos 
állambiztonsági játszma is kibontakozott. 

A támadás az állam és a katolikus egyház között 
1950. augusztus 30-án megkötött 
„kényszeregyezménnyel” indult. A szerzetesrendek 
működésének betiltása, a rendek tagjainak szétszórása 
jelentette a következő lépéseket. A pártállam a hit, az 
egyház szinte teljes megsemmisítésére törekedett. 

A Szentszék 1947-ben elérkezettnek látta az időt 
arra, hogy útmutatást adjon a nemzeti egyházaknak az 
erősödő kommunista befolyással szemben. Így született 
meg a Provida Mater kezdetű pápai apostoli konstitúció. 


