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mondja: „Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá 
köztetek?” (Lk 12,14). 

 
Mindezek alapján nyugodtan kijelenthetjük, 

hogy Márta és Mária történetét többféleképpen is lehet 
értelmezni, de a „szemlélődő életforma” 
megalapozásaként és igazolásaként semmiképpen. 
 

(2021. március 31.) 
 
 
BULÁNYI GYÖRGI 

VIRÁGVASÁRNAP… 
(RÉSZLET A HÚSVÉTI NAPLÓBÓL) 

 
Tegnap este harmatosan, lázat leszorító 

gyógyszerekkel megtömve, ... de büszkén mentem ki 
Pista kocsijával Adyligetre – virágvasárnapi liturgiára. 
Harminc fölött volt a hívők száma, ami nem 
megvetendő arányú jelenlét az én miséimen. Ha majd 
nagy leszek, biztosan még többen leszünk! Sajnos, nem 
sajnos, a 9. évtizedben már összemegy az ember, s nem 
nagyobb lesz. Ismerős volt mindenki. Új csak a két 
gitáros-énekes hölgy volt, akiket Szabó János 
csábítgatott ide – sikerrel. Énekkel indult a liturgia, 
majd köszöntöttem őket. Még egyet énekeltek a 
gitárosok, én meg elimádkoztam a virágvasárnapi 
hivatalos misekezdeti könyörgést, s már indult is a 
passió. Gyakorlattal rendelkező testvérek csinálták, 
összeszokott gárda: a dévai színjátszó csoport. Szép 
volt. Jó ágy a prédikációnak. Mi tagadás, nem 
készültem. Délelőtt mondtam ugyan már egy 
prédikációt Bokorportán, ahol Julit és Pityut 
megkereszteltem, de az nem illett ide. Egész délután 
rágtam a tollat, de annak csak annyi eredménye volt, 
hogy betettem a táskámba három segédszöveget; ezek: 
Az apostol Petőfitől, az Ének Kaifásról Nagy Katalintól, 
és a Szonettkoszorú Kovács Gábortól. 

A hallott passió-szöveg után meg kellett szólalnom, 
s azt mondtam, hogy rosszul vagyok tőle. A 90-es évek 
közepén Salzburg egyetemén voltam hivatalos egy 
konferencián, s elmondtam ott egy hazai egyházi 
történetet. Egyik nyugati társelőadónőm azt mondta rá, 
hogy őt fizikai rosszullét környékezi az ilyen történetek 
hallatán. Történetemben a Kaifás-utódok már nem öltek 
meg senkit, csak hazudtak és hazudtak rendületlenül, s 
nem is jószántukból, csak pártunk és kormányunk 
szíves akaratából..., és ezt tévedhetetlenségük teljes 
öntudatával és glóriájával kellett tenniök. Elvállalták s 
végigjátszották a szégyenletes szerepet. Ha jól 
emlékszem, ekkor szedhettem elő Petőfit: 

 
Bőszülten hagyta el a nép / A templomot, 

(Az isten és a béke házát) / S vadállatként rohant az 
ifjúhoz, 

Kit tennap még atyjának nevezett,  S reá 
parancsolt: holnap ilyen tájig 

Ha itt látják, tüstént agyonverik. 
Beszélt az ifjú, a mint tőle telt, / Beszélt oly 

lelkesen, mint még soha. 
Hiába. Ahol pap emelt szót, / Ott az igazság 

megfeszíttetik. 
 
 A magyar irodalomnak alig van Jézus-képe. 

Oly értelemben sincs, mint Papini vagy Mauriac Jézus-
életrajza; talán csak Kodolányi Én vagyok c. regénye 
volna ilyesféle, de az túlságosan regény és kevéssé tűnik  
nekem hitelesnek. Még kevésbé van irodalmunknak 
Jézustól ihletett figurája. A világirodalomban sincs sok 
olyan, mint Kazantzakisz regénye: Akinek meg kell 
halnia. Az Apostol eszméi, sorsa viszont nagyon Jézusra 
emlékezteti az olvasót. Az irodalmi kritika kezdettől 
fogva inkább habalygós félnótásnak hajlamos 
minősíteni Szilvesztert, Az Apostol hősét. Ugyanakkor 
kétezer év teológiája a felismerhetetlenségig mesébe-
misztériumba rejti Jézus alakját, hogy ne kelljen 
párhuzamot vonnia Szilveszter és Jézus között, s ne 
kelljen hasonló ítéletre jutnia, ami az őrültséget illeti. 
Pedig – ismétlem – Szilveszter és Jézus, eszméik és 
sorsuk okán, hogy nem sokban különböznek egymástól. 

 Mindezt nem mondtam ott el virágvasárnap, s 
nem tudom visszaidézni miket mondtam, csak azt 
tudom, hogy teljes átéléssel adtam elő Nagy Katalin 
versét: 
 

ÉNEK KAIFÁSRÓL – virágvasárnap töviben 
 

Ajánlom a mindenkori és mindenhoni 
királyoknak, helytartóknak, hasonlóknak... 

 
Ezen a héten meghal valaki / nem azért  mert Isten fia 
meghal akkor is ha csak Máriáé / Kaifás akarja így 

 
Kishülye ez az ácslegény / azt hiszi békén sétálgathat 

föl alá 
pedig hamar ide jönnek azok a légiók / Kaifás tudja 

jól. 
 

Nem kell jönniök Pilátus alhatik / virraszt ébren az 
oltár – 

leghűbb szövetségese a trónnak / s a tökmagsipka  
lehet bárki fején 

 
Ácslegény ne gyűjtsön tanítványokat / és senki se 

higgye  hogy ácsok meg halászok 
is érthetik Isten álmait az országról / amikor az  főpapi 

szakma 
 

Ácslegény imádkozzék zsoltárokat / a béke ügyét pedig 
bízza hadvezérekre 

ellenséget szeretéssel  se idétlenkedjék / mert nem 
tréfálnak ám a papok 

 
Ácslegény becsülje meg a gazdag ifjút / cserélje le még 

idején szövegét 
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s építsen templomokat, különben az ő / talpa alatt is 
elfújhat a szél. 

 
Mert kezdetben vala Kaifás / és nincs és nem is lehet 

más folytatás 
s az ács nyomán gondolkodókat mi várja más / mint 

leköpés és máglyahalál 
 

A máglyalépcsőnél az ácslegény / testét nyújtja majd 
keresztre 

feszítve megbocsátó békecsókra / a megkötözöttnek 
Kaifás 

 
Hogy megtanulja végre minden iskolás / tudni kell 

érteni s olvasni az Írást 
hogy nincs ebben az istenverte világban más / csak 

Kaifás és Kaifás és Kaifás... 
 

 Tényleg nincs? Amíg vannak Szilveszterek és 
Jézusok, addig nincs. Amikor meg már nincsenek 
Petőfik, Szilveszterek és Jézusok, akkor már nem is 
érdemes élni. Akkor már meghalt az Isten, s egészen 
elembertelenedik majd az emberi történelem. Csak 
hárman ülnek már a történelem asztalánál: a Mammon, 
a Király meg a Főpap, ez a sátáni Szentháromság. S azt 
csinálnak, amit akarnak. Megpróbálják közös erővel, 
örökre száműzni Jézust a történelemből. De nem sikerül 
nekik. Nem, mert a történelem arra lett, hogy a Jézusok 
mondják meg, hogy mi ennek az egész emberi 
történetnek célja és értelme. 

A liturgián kívül, a mise után, az ott maradóknak, 
még előadtam  a Szonettkoszorút, amelyet a Koinónia 
áprilisi számában találunk. Csak előadtam – nihil 
dicendo; azaz kommentár nélkül. Szebb az, mintsem 
kommentálni tudjam. 
 
 
BULÁNYI GYÖRGY—HANS-HENNING 
PAETZKE 
 
A KATOLIKUS BÁZISKÖZÖSSÉGEK 

 
Az alábbi interjút Hans-Henning Paetzke készítette 

Bulányi György piarista szerzetessel, a 
bázisközösségek (vagy kisközösségek) legismertebb 

magyarországi lelki vezetőjével. A beszélgetés 
Budapesten folyt 1985-ben. 

Hans-Henning Paetzke: Mind Magyarországon, 
mind külföldön az utóbbi időben sok szó esik a 
bázisközösségekről. E közösségeket az illegalitás 
híre lengi körül, jóllehet nincsenek betiltva. 
Közkedveltségnek sem az állam, sem a püspöki 
konferencia berkeiben nem örvendenek. Olykor 
bizalmas értesülések azt engedik sejtetni, hogy 
valahányszor Lékai László bíboros egyházi 
értekezleteken a magyar katolikus egyház 

helyzetével foglalkozik, a bázisközösségek mind-
annyiszor nagy teret kapnak. Különösen az Állami 
Egyházügyi Hivatal által rossz szemmel nézett 
Bulányi páter tevékenysége foglalkoztatja. 
Beszélhetünk-e az egyházi vezetőség és a bázis 
közötti konfliktusról? 
 
Bulányi György: Ésszerűnek tartanám, ha a 
kérdést egy történelmi visszapillantással 
közelíteném meg. 1945 februárjában Debrecenben 
éltem mint a Kegyes Tanítórend tanára. A városba 
megérkezett egy horvát jezsuita, aki Bánáss László 
prépostnál — a későbbi veszprémi püspöknél — 
igazolta személyazonosságát. Ez a horvát jezsuita 
a piarista rend házában kapott szobát. Egy 
hónapot töltött Debrecenben és ez alatt az idő alatt 
négy kis közösséget alapított. Ezek közül egy 
munkásfiatalokból tevődött össze, a többi 
munkáslányokból, diákokból és felnőttekből állt. 
A jezsuita egy hónap után folytatta útját a 
Szovjetunióba, engem kérve meg arra, hogy a 
diákcsoportot átvegyem. Megkérdeztem, miért 
van szükség ilyen kis közösségekre. Azt felelte, 
hamarosan olyan idők jöhetnek, amikor az egyház 
csak ilyen közösségekben maradhat fenn. Azt is 
közölte, hogy e közösségek csak hét tagból 
állhatnak, a tagokat addig kell képezni, míg 
maguk is vezetni tudnak ily közösségeket. Ez volt 
Magyarországon a bázisközösségek kezdete. 
Anélkül, hogy akkor ezt a fogalmat ismertük 
volna. Csoportokról beszéltünk, később 
közösségekről, majd kisközösségekről. Tíz évvel 
később Latin- Amerikában is megkezdődött ilyen 
kisközösségek szervezése. Ott alkották meg a 
bázisközösség elnevezést. Magyarországon csak a 
hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején vették 
át ezt a megjelölést. Szó sem volt arról, hogy a 
bázisközösség ne a hierarchia által vezetett egyház 
része legyen. A bázisközösségek 1945 és 1948 
között nem mutattak semmilyen feltűnő formát. 
Egyszerűen azért nem, mert 1948-ig az egyház sok 
ezer egylete viszonylag szabadon működhetett. 
Az ügy csak 1948-ban vált érdekessé, amikor 
elvették iskoláinkat, a belügyminiszter rendeletére 
az összes vallási egyesületeket betiltották és magát 
az egyházon belüli életet is számos korlátozásnak 
vetették alá. Hivatalosan engedélyezték a 
kórusokat. A kormány szervei azonban mindent 
elkövettek, hogy az emberek, különösen a fiatalok, 
kimaradjanak a kórusokból. 
 


