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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. 
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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. 
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Az apostoli konstitúció kiadásának célja, hogy 
karizmatikus kisegyházak számára a pápa tudtával 
lehetővé tegye a „föld alatti”, hálózati alapon 
szerveződő katakombaegyház megszületését Közép- és 
Dél-Kelet-Európában, ezzel biztosítva a szeparáció 
elleni harc leghatékonyabb eszközét. 

Ez magyarázza, hogy a Provida Mater alapján 
kibontakozó karizmatikus kisközösségi „mozgalom” 
megindításánál ott bábáskodott a szervezésben nagy 
gyakorlattal rendelkező Bulányi György és néhány 
társa, például Stjepan Tomislav Poglajen, álnéven páter 
Kolakovics horvát jezsuita szerzetes. A Kriminalizáló 
célzatú állambiztonsági forrásokban „mozgalomnak” 
nevezett kisközösségek nemzetközi és hazai egyházi 
hátterét a piarista rend biztosította. A Mindszenty-per 
„árnyékában” az állambiztonság nagy offenzívát 
indított az általa veszélyesnek ítélt személyek és 
szervezetek ellen. 

 
Bulányiék és a Provida Mater 
Egyháztörténeti szempontból lényeges kérdés a 

Provida Mater kezdetű apostoli konstitúció és a róla 
elnevezett „Provida-csoportok”, valamint a Bulányi-
féle bázisközösségek kapcsolata. A rendelkezésre álló 
állambiztonsági dokumentumok, nyomozati források 
alapján megállapítható, hogy a magyar katolikus egyház 
az apostoli konstitúcióban foglaltakat a lehetőségekhez 
mérten a Szentszék által javasoltaknak megfelelően 
igyekezett megvalósítani. A Provida-sejtek keretein 
belül elsősorban a hitbuzgalmi szempontokat tekintette 
alapelvnek. 

Ennek szellemében a hívek számának növelése, a 
hívek és az egyház kapcsolatának elmélyítése volt a fő 
cél. A szervező munkában az állambiztonsági 
dokumentumokban „mozgalomnak” nevezett sejtek 
nem nélkülözhették Bulányi György és az általa vezetett 
csoportok tapasztalatait és infrastruktúráját. Ez 
magyarázza, hogy a Bulányi-közösség vezetői aktívan 
támogatták a „Provida-csoportok” első lépéseit, így a 
két irányzat között kapcsolat alakulhatott ki. 

Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök 
dossziéjában található ügynöki jelentés 
megjegyzésrészében olvashatjuk: „Ügynökünk 
jelentette, hogy Kisberk Imre segédpüspök széles körű 
illegális tevékenységet folytat, és most bekapcsolódik a 
Bulányi-féle illegális szervezkedésbe.” A beépített 
ügynök a dunabogdányi plébánián a kántori állást akarta 
megkapni, ezért az ÁVH utasítására levélben fordult 
Kisberk Imréhez. Felvétele esetén az ÁVH 
ellenőrizhette volna a segédpüspök minden lépését. 

 
A bomlasztás technikái 
Kisberk Imre dossziéjában található másik jelentés 

szerint Kalotai Kálmán a Természettudományi Egyetem 
hallgatója felfedte kapcsolatát Kertész Tivadar pomázi 
segédlelkésszel és a Bulányi vezette csoport több 
tagjával. A továbbiakban arról szól a jelentés, hogy 

Kalotai Kálmán teológiai tanulmányokat is folytat, így 
egyik legfőbb problémája, mikor fogják pappá 
szentelni. Ezek a történések magyarázzák, hogy 
kapcsolatba kerül mind két „mozgalommal”. Az ő 
lépéseit is egy beépített ügynök figyeli, mégpedig egy 
pap vagy teológiai hallgató. 

A Tulipán fedőnevű ügynök vállalta azt is, hogy a 
gyanútlan Kalotait rendszeres teológiai oktatásban 
részesíti, és felderíti, milyen módon, melyik püspök 
fogja „illegálisan” pappá szentelni. Kalotai arról is 
beszélt Tulipánnak, hogy civil állása mellett fog 
pasztorációs munkát végezni. Kalotai Kálmán szerepe 
azért is fontos, mert a Baba fedőnevű ügynök egyik 
jelentése azt támasztja alá, hogy az állambiztonságnak 
pontos értesülései voltak a „Provida-mozgalom” 
születéséről és a Bulányi-féle bázisközösséggel való 
kapcsolatáról. 

Török Jenő a Tulipán fedőnevű ügynöknek 
nyilatkozott a Provida Mater kezdetű apostoli 
konstitúció jelentőségével kapcsolatban. A jelentés 
utasításrészében az ügynök azt a feladatot kapja, hogy 
„Török Jenővel való legközelebbi találkozáskor 
tisztázza a világi szerzet jelenlegi tevékenységét 
Magyarországon, továbbá a Bulányiék által vezetett 
csoportmunka hasonló-e és a pápai konstitúció 
irányvonalaképpen jött-e létre”. 

 
Ügynökök beépítve 
A párt- és állami vezetés számára lényeges kérdés 

volt az apostoli konstitúció és a vallási mozgalmak 
kapcsolata, egymáshoz való viszonya. Az egykorú 
állambiztonsági dokumentum pontosan rögzíti a 
helyzetet: „Ügynökünk szerint Bulányi és Török 
csoportmunkája lényegében a „világi szerzet” egyik 
fajtája, amely kevésbé szervezett keretek között végzi 
„apostoli” feladatát, vagyis nem tesznek fogadalmat, de 
feladatukat és szerepüket titkolva végzik agitációs 
munkájukat. Katolikus világnézet terjesztése, 
szembeállítva és tagadva a materializmust és a 
Népköztársaság eddig elért eredményeit.” 

A belügyi szervek úgy ítélték meg, hogy Bulányi 
bázisközösségei a veszélyesebbek, és ha elrettentő 
példát statuálnak, akkor a providások lendületét is 
fékezik. Erre a Szilárd fedőnevű ügynök jelentése utal: 

„Kisberk Imre segédpüspökkel a HÉV-megállónál 
találkoztam. Elmondta, hogy több piarista szerzetest 
letartóztattak, így Bulányi Györgyöt, Juhász Miklóst és 
Török Jenőt. Kisberk a letartóztatásokkal kapcsolatban 
elmondta, hogy neki is volt velük dolga egy 
alkalommal. Az egyik piarista szerzetes azzal a kéréssel 
fordult hozzá, hogy titokban szentelje pappá a rend 
három tagját, akik az ő neveltjük, majd ezek továbbra is 
civil vonalon dolgoznának, és titokban papi munkát 
végeznek. Én – mondta Kisberk – megmagyaráztam 
neki, hogy képtelenség. Javasoltam, hogy küldje őket a 
megyéspüspökhöz vagy szerzetes főnökhöz, mert azok 
megtehetik, mivel nekik van rá joguk, én viszont 
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bizonytalan ügyekre nem vállalkozom.” 

Egy 1952. szeptember 20-i keltezésű jelentésben a 
Kornél fedőnevű ügynök Kisberk Imre lakásán lezajlott 
beszélgetés alapján nagyon részletesen jellemzi a 
„Provida-mozgalom” helyzetét. 

„Kisberk beszélt arról is, hogy nagyon sok tagja van 
Debrecenben, Szegeden, Székesfehérvárott. Úgy látja, 
hogy még sokan akarnak ebbe a rendbe belépni. Kisberk 
szerint a jelentkező fiataloknak meg kell mondani, hogy 
egyelőre magánfogadalmakat tegyenek, és helyi 
plébánosoknak ajánlják fel szolgálataikat.” 

A Provida-közösségek szervezése tehát 1952-ben 
felgyorsult, és átgondolt koncepció alapján folyt. A 
koncepciót Bulányiék is elfogadták, és 
megvalósításához csatlakoztak. Az a veszély 
fenyegetett, hogy a „Provida-mozgalom” a politika iránt 
nagyobb affinitást mutató és a már jobban 
meggyökeresedett Bulányi-féle szervezetek 
támogatásától megerősödve megnöveli a katolikus 
egyház tömegbefolyását. Ezért az ÁVH gyors és 
határozott lépésre szánta el magát. A letartóztatásokkal 
elejét akarta venni a providás sejtek megerősödésének. 

 
 

BENYHE ISTVÁN 
KERESZTÉNYSÉG ÉS POLITIKA 

(III. RÉSZ) 
 
Készülünk a választásra. Kormány és ellenzék 
lehetőségei a mostani kampányban. Összegezzük a 
tudnivalókat a döntés előtt. 
Az előző két előadás során áttekintettük a történelem 
során előállt társadalmi viszonyokat, az uralom és a 
hatalom legfontosabb jellemzőit, a képviseleti 
rendszerek lényegét, a politikai küzdelem fő célját, a 
választói többség kialakítását. Beszéltünk a politikai 
kommunikáció, a rábeszélés technikájáról és az ellene 
való védekezésről, az objektív szemlélet megőrzésének 
lehetőségeiről. Arra azonban most kerítünk sort, hogy 
tudatosítsuk, milyen alapon hozunk döntést és mi múlik 
a döntésünkön. Mert döntésünkkel általánosságban, de 
személyesen és külön-külön is felelősséggel tartozunk 
azért, ami szavazatunk következtében be fog következni. 
Áttekintünk majd néhány technikai kérdést is. 
 
A kiválasztott vezető szerepe a választási harcban és 
utána 
Bár demokráciában (a többség uralma alatt) élünk, azért 
mégiscsak a személyes vonzerő, a kiválasztott vezető 
által kimondott szó, a vezető által felvázolt program az, 
ami motiválja a választókat. Vezető nélkül a modern 
demokratikus rendben sem képzelhető el hatékony 
kampány, különösen nem úgy, hogy az győzelemmel 
záruljon. A választási küzdelem szinte mindig a pártok 
vezetői között zajló személyes küzdelemként jelenik 
meg, ahol minden tartalom, ígéret és kampánytéma a 
listavezetőben ölt testet, ő képviseli, ő viszi diadalra az 

ellenfél vezetőjével szemben. Az 1960-as évektől 
Amerikából indult a személyre fókuszáló 
médiakampány, amely a televízió révén széles tömegek 
számára is elérhető, és a közönség úgy nézi az elnöki 
(miniszterelnöki) vitákat, mint egy sportmérkőzést, 
mondjuk, mint egy boxmeccset, ahol az ügyesebb és 
felkészültebb, szimpatikusabb jelölt egy ország szeme 
láttára képletesen kiütheti az ellenfelét. (Nálunk ilyen 
volt a Horn-Orbán vita, az Orbán-Medgyessy vita vagy 
legutóbb az Orbán-Gyurcsány vita.) 
Látható, hogy a választási küzdelem messze nem a 
kiválóságról, a közösség jobb képviseletéről szól, 
hanem a választók megnyeréséről. Egy megnyerő 
megjelenésű, izmos, szálfatermetű politikus szinte 
behozhatatlan előnyben van egy átlagos, vagy inkább 
gyenge fizikai adottságokkal rendelkezővel szemben, 
még akkor is, ha az utóbbi sokkal alkalmasabb a 
feladatra, mint a mutatósabb külsővel rendelkező. A 
választás ugyanis legalább kétharmad részben érzelmi 
döntés. Amerikai mérések mutatják, hogy végül a 
szavazófülkébe lépő választók legalább 10%-a az utolsó 
pillanatban dönti el, hogy melyik jelöltet is válassza. 
(Épp ezért született meg a kampánycsend intézménye, 
ill. az, hogy a szavazófülke közelében nem lehet 
politikai reklámot elhelyezni. Ezzel akarták növelni a 
tudatos választók számát, legalább annyiban, hogy 
maradjon a helyiségbe lépéséig meggondolt döntése 
mellett.) 
Láthatjuk tehát, hogy a pártpolitikai küzdelemben a 
vezetőnek kiemelkedően fontos szerep jut, éppúgy, mint 
a középkorban a csatákban részt vevő vezér esetében. 
Ugyanis a személyre koncentráló kampány a személy 
felmutatásával képes a mögötte álló politikai pártot 
(pártokat) győzelemre vinni. Néha az is előfordulhat, 
hogy a győztes párt vezérét nem választják meg 
elnöknek (miniszterelnöknek), mert az őt a kampányban 
előre toló politikai erőnek ez nem érdeke. Személye 
csak arra volt jó, hogy a választópolgár miatta leadja 
vokság a pártra, utána már nincs szükség rá. (A 
győztesen hazatérő Julius Caesart is az őt korábban 
megválasztó szenátus gyilkolta meg, tehát a metódus 
egyáltalán nem új, csak a módszerek finomultak.) Ez az 
eljárás a többségi demokráciával tökéletesen egybevág, 
hiszen a többség által választott párttól ez az aktus nem 
veszi el a hatalmat, hanem csak a párt egy másik 
erőcentrumához tartozó vezetőt emelnek fel. Ezt történt 
Medgyessy Péter leváltása idején, amikor a leváltott 
vezető helyére Gyurcsány Ferencet jelölték. Később 
Gyurcsány kényszerű távozásával sem írtak ki új 
választásokat, hanem őt leváltva Bajnai Gordonra 
testálták a hatalmat. Előfordul persze, hogy egy vezető 
nem tudja kitölteni a mandátumát, és helyette új vezető 
kiválasztása lesz szükséges. Ilyen volt az Antall József 
halálát követő helyzet, ahol Boross Pétert szavazta meg 
a többség miniszterelnöknek (ugyancsak nem írva ki idő 
előtti választásokat). Bármilyen okból történjen is a 
kényszerű vezetőváltás, az mindig megviseli a politikai 
közvéleményt, felforrósítja a hangulatot és új esélyeket 


