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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. 
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H-H. P.: Az NDK-ban 1945 után egészen más 
volt az egyház helyzete. Ott ugyancsak történt 
kísérlet, hogy az egyházat Magyarországhoz 
hasonlóan a közéletből kiszorítsák, de mind a mai 
napig mégsem sikerült az egyház szabadságát 
lényegesen megnyirbálni. Mindenekelőtt nem 
sikerült éket verni az egyházi vezetés és a hívek 
közé, ami Magyarországon sikerült az elmúlt 
évtizedekben. 

 
B. Gy.: 1948-ban erről még szó sem volt. 

Valamennyi egyházi felettesem nagy örömmel 
vette tudomásul, hogy ilyen munkát végzek. 
Rendem tartományfőnöke akkor Sík Sándor volt. 
Az egyházmegyében Pintér Lászlónak voltam 
alárendelve… 

 
H-H. P.: Mondana néhány szót Sík Sándorról? 
 
B. Gy.: Sík Sándor a magyar katolicizmus 

nagyon jelentős alakja. Mint költő, mint a szegedi 
egyetem irodalomtanára és mint a 
cserkészmozgalom egyik vezetője vált ismertté. 
Egyházi énekkönyvünk jelentős része általa írt 
énekekből áll. A művelt magyar katolikusokat 
imakönyvekkel látta el. Még sokat tudnék hozzá-
tenni. 1947-ben, miután Törnek Vince 
tartományfőnökünk a világ összes piaristáinak 
általános főnöke lett, Sík Sándor került a piaristák 
magyarországi tartománya élére. 

 
H-H. P.: Engedje meg, hogy rendkívüli 

jelentőségének illusztrálására én is felsoroljak 
néhány adatot Sík Sándorról. 1946 és 1949 között a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 
volt, 1948- ban megkapta a Kossuth-díjat. Szegedi 
egyetemi évei alatt, 1933 és 1944 között számos 
jelentős magyar irodalmár tanítványai közé 
tartozott, például Radnóti Miklós költő. 

 
B. Gy.: Hogy gondolataim fonalát tovább 

szőjem, az Actio Catholica akkori igazgatója, 
Endrey Mihály püspök is támogatta munkámat. A 
helyzet megváltozása 1951-ben következett be. Az 
1948 és 1951 közötti években sok minden történt. 
1948-ban letartóztatták Mindszenty József 
esztergomi érseket, 1949-ben folyt a Rajk-per, 
1950-ben letartóztattak sok száz 
szociáldemokratát, 1951-ben volt az úgynevezett 
Grősz-per. Az egyházi hierarchiában Mindszenty 
után Grősz állott a második helyen, 
összeesküvéssel és árulással vádolták. A magyar 
állam elvesztette türelmét és ettől kezdve 

valamennyi püspök előszobájában rendőrök 
székeltek, hogy a katolikus egyházat, amely 
egymás után produkálta az összeesküvéseket, 
jobban ellenőrzés alatt tartsák. Ezeket a rendőröket 
mi bajuszos püspököknek neveztük. Ők nyitották 
ki a beérkezett leveleket és csak nekik volt szabad 
a kimenő postát engedélyezni és lepecsételni. Erre 
az időre esik a bázisközösségek és a hierarchia 
közötti elidegenedési folyamat kezdete. Az 
egyházi felsőbbségek ezt úgy fogalmazták meg, 
hogy csak tegyük, amit tenni helyesnek látunk, de 
jobb, ha arról ők semmit sem tudnak. 

 
H-H. P.: Lehet 1956-ot fordulópontnak tekinteni a 
bázisközösségek életében? 
 
B. Gy.: Azt, sajnos, nem lehet mondani, hogy 1956 
a bázisközösségek történetében bármilyen 
különös változást hozott volna. Miután az egyházi 
hierarchiát megfegyelmezték, a hatóságok el-
kezdték a bázisközösségeket is megfegyelmezni. A 
hierarchia megfegyelmezésén azt értem, hogy 
Czapik Gyula egri érsek Grősz József elítélése után 
politikai engedményeket tett a kormánynak. 
Czapik 1951 óta a Magyar Püspökkari Konferencia 
élén állt. Vezetése annyira opportunista volt, hogy 
a magyar katolikus egyház legfelső irányítóinak 
megrendszabályozása tekintetében a kormány 
sikeréről beszélhetünk. 1952-ben megkezdődtek a 
bázisközösségek elleni eljárások. A 
bázisközösségeket a perek sorozatával kívánták 
felőrölni. Az eredmény azonban elmaradt. Ha 
ekkor sikerült volna a bázisközösségeket 
megsemmisíteni, akkor most nem beszélhetnénk 
róluk. 1952-ben került sor az első perre. Mint 
fővádlott életfogytiglani börtönbüntetést kaptam. 
Tizenkét vádlott-társamat tizennégy, tíz és hét 
évre ítélték. 
 
H-H. P.: Amikor 1952-ben vizsgálati fogságban 
volt, folyamodtak-e vallatói kínzásokhoz is, hogy 
vallomását kicsikarják? A Rajk- perből tudjuk, 
hogy a kínzások napirenden voltak. 
 
B. Gy.: Két hónapig voltam vizsgálati fogságban, 
naponként tíz órán át hallgattak ki, de hajam szála 
se görbült meg. Ez a bánásmód valószínűleg arra 
vezethető vissza, hogy semmit sem tagadtam. A 
kisközösségeket ugyan illegálisan szerveztem és 
gondoztam, de a kihallgatás első pillanatától 
kezdve kiálltam tettem mellett. Nem volt semmi 
ok, hogy belőlem bármilyen vallomást 
kipréseljenek. Ha a kihallgatás során 
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csoportösszejövetelről beszéltem, ezt a kihallgatok 
illegális államellenes találkozóra fordították. 
Tevékenységük tulajdonképpen abból állt, hogy a 
jegyzőkönyvnek a kívánt formát megadják. Rajkot 
és vádlott-társait azért verték, mert azt kellett 
volna beismerniük, hogy összeesküvést 
szerveztek, ők azonban nem esküdtek össze. 
Engem viszont nem vertek, mert kezdettől fogva 
elismertem, hogy ezeket a kisközösségeket 
valóban megalapítottam. 1956-ban sok elítélt a 
börtönökből való szabadulás után elhagyta 
Magyarországot. Három más volt rabbal együtt 
azonban én a maradás mellett döntöttem. Az 1956-
os forradalom alatt megszöktünk a fegyházból. 
Akkor éppen Vácott ültem. 1957. március 1-én 
megtörtént a szabadlábon lévő foglyok, a „szabad 
nép" begyűjtése. 
 
H-H. P.: Voltak-e más perek is a bázisközösségek 
ellen? 
 
B. Gy.: 1955-ben a hatóságok érzékeny csapást 
mértek a bázisközösségekre. Hetven személyt 
tartóztattak le. A tárgyalást 1956 tavaszán 
tartották. A vád az állami rend megdöntésére 
irányuló szervezkedés volt. Ezt a vádat azonban az 
1956 nyári forradalom előtti fejlemények miatt 
visszavonták. Helyette ítéleteket hoztak a 
gyülekezési joggal való visszaélés címén. A 
büntetések hat hónap és két év között mozogtak. 
1961-ben a harmadik letartóztatási hullám 
folyományaként százhúszan kerültek a vádlottak 
padjára. Ebben a perben nyolc évig terjedő 
ítéleteket hoztak. A hatvanas évekre jellemző volt, 
hogy majd minden két évben sor került egy perre, 
a vádlottak száma elérte perenként a huszonötöt 
is. Az utolsó per 1970-ben folyt. Mindenesetre 
akkor még nem tudtuk, hogy az lesz az utolsó per. 
A magyar állam ugyanis a helsinki záróokmány 
aláírására készülődött. 1976-ban hivatalosan is 
nyilvánosságra került, hogy a helsinki 
záróokmány következtében a bázisközösségek 
tagjait nem lehet többé vallási tevékenységük 
miatt börtönbe zárni. 
És tulajdonképpen most válaszolhatok a 
beszélgetésünk elején feltett kérdésre. Attól a 
pillanattól kezdve, hogy az állam nem tudta többé 
a bázisközösségeket megrendszabályozni, azaz 
tagjait becsukni, a hatóságok az addigra jól 
megfegyelmezett katolikus hierarchiához 
folyamodtak. Ez azt jelenti, hogy magának a 
katolikus egyházi vezetésnek kellett a 

bázisközösségeket fegyelmezni. Beszélnie kellett 
papjaival és laikusaival, meg kellett nekik magya-
ráznia, hogy a bázisközösségek Magyarországon 
teljesen feleslegesek. Ezzel a feladattal, érthető 
módon, főleg Lékai László esztergomi érseket 
bízták meg, aki 1976-ban elnyerte a bíborosi mél-
tóságot. A püspököknek nehezükre esett az ügy, 
végezetül azonban csatlakoztak a bíboroshoz. 
Szerintem Lékai bíboros azért kerülhetett a 
katolikus egyház élére, mert az állam kívánságára 
hajlandónak mutatkozott a bázisközösségek 
kiszikkasztására. Természetesen, Lékai bíboros úr 
is katolikus pap, tehát olyasvalaki, aki ténykedé-
seit aláveti lelkiismeret-vizsgálatnak, vajon az 
egyház érdekét szolgálja-e velük. Ha ezt az 
alapbeállítottságot nem feltételeznénk, biztosan 
téves úton járnánk. A bíboros úr tehát magára 
vállalta ezt a feladatot. Ennek első jeleit 1976 
februárjában kezdtem érezni, amikor egy 
esztergomi dogmatika-tanár egy tágabb papi 
körben arról beszélt és e vonatkozásban a bíboros 
úrra hivatkozott, hogy Bulányi tanításai tévtanok. 
Erre azonnal felkerestem Szendi professzort, ő volt 
a szóban forgó dogmatika-tanár, az asztalára he-
lyeztem alapvető írásaim nyolc kötetét és azt 
mondtam neki, hogy ő és a bíboros úr foglalkozzék 
velük, mivel nekem rendkívül fontos, hogy az 
egyházi felsőbbségnek is képe legyen arról, 
voltaképpen mit tanítok. Néhány hónappal 
később a professzor küldönc útján, minden 
kísérőlevél nélkül visszaküldte irataimat és 
közöltette velem, hogy nem tudott velük 
foglalkozni, mert beteg volt. Ugyanannak az évnek 
kora őszén a magyar piaristák tartományfőnöke 
arról tájékoztatott, hogy a bíboros úr személyesen 
fordult hozzá azzal a kéréssel, hogy járjon el a 
piarista rend római központjában és kérje a 
piaristák általános főnökét, hívjon ki az országból, 
mert a magyar katolikus egyházban nemkívánatos 
személy vagyok. A rend általános főnöke sem 
akkor, sem azóta nem vont ki a magyar munkából. 
Ha szabad így kifejeznem magam, a római 
központ az elkövetkező évek harcaiban teljes 
mértékben mellettem állt. Bázisközösségi tagok 
felkeresték a bíboros urat és tiltakoztak az ellenem 
irányuló akciók ellen. A bíboros azt mondotta, a 
túlbuzgóság most nem vezet célhoz. Ha majd lesz 
lelkigyakorlatos ház, ott lehet majd 
lelkigyakorlatokat tartani. 
Akkor még nem fogalmazott úgy, ahogyan 
később, vagyis nem mondotta, hogy a kis lépések 
politikáját tartja bölcsnek. A kis lépések politikája 
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azt jelenti, hogy várni kell az államhatalom nö-
vekvő engedékenységére. Az államhatalom 
kétségtelenül engedékenynek bizonyult, de 
meggyőződésem, hogy ez az engedékenység 
mindenekelőtt a bázisközösségek létének 
köszönhető. Mert 1948- ban a kormány abban a 
reményben ringatta magát, hogy a vallásos élet 
elhalásának érdekében olyan állapotot teremthet, 
amelynek a Szovjetunióhoz csatolt hajdani magyar 
területen láthatjuk a példáját. Ott a templomok 
vasárnaponként csak egy-két órára vannak nyitva, 
és ha a pap egy hívét akármilyen okból is meg 
akarja látogatni, ahhoz a községi tanács által 
kiállított írásbeli engedélyre van szüksége. 1948-
ban a kormány azt képzelte el, hogy az egyházi 
életet a minimumra korlátozhatja. Amikor nem 
sikerült a bázisközösségeket megrendszabályozni, 
új taktikát talált ki. A híveknek ott a templom, ott 
kedvükre ápolhatják a hitüket. Nos, a bázis-
közösségek bosszúságok okozói lettek, mert 
feltétlenül találkozni akartak a templomon kívül is 
és ezt nem lehetett ellenőrizni. Nem akarok most a 
részletekben elveszni, nem akarom aprólékosan 
felsorolni, hogy 1976 óta a püspökkari konferencia 
mi mindent kifogásolt, hogy az életünket 
megnehezítse. Csak az 1976-os püspöki 
konferenciára szeretnék kitérni. Ezen a 
konferencián a már említett Szendi József 
átnyújtott a püspököknek egy iratot, amelynek a 
következő címet adta: Bulányi György piarista 
atya fogyatékos teológiai képzettségen alapuló 
tévtanai. Ezenkívül a bíboros úr a püspökök 
között szétosztott egy jegyzéket az 
egyházmegyéjükben dolgozó ama papokról, akik 
Bulányi-követőknek számítottak. A püspökök 
tehát anyagot kaptak a kezükbe, hogy ezeket a 
papokat megfegyelmezzék. E fegyelmezési 
rendszabályokat a püspökök elvetették. Endrey 
Mihály, az akkori váci püspök felállt és azt mon-
dotta, hogy ezek mind tegeződő barátai és legjobb 
papjai. Egy másik püspök a konferencia után 
megkérdezte a listán szereplő papokat, hogy 
ismernek-e egyáltalán engem. Azt válaszolták, 
hogy még nem is láttak. Az államhatalom tehát 
összeállított egy névlistát olyan papokról, akik 
becsületesen és keményen dolgoztak, és rájuk 
sütötte a Bulányi-bélyeget. A bíboros úr azt a 
feladatot kapta, hogy a püspököket a 
diszkrimináló intézkedésekre rávegye. Ezekben az 
években a bíboros úr számára valamennyi 
bázisközösség rossz volt és tevékenységüknek 
véget kellett volna vetniök. Ezt az álláspontot 
Lékai bíborosnak később módosítani kellett. 

Mégpedig azért, mert II. János Pál pápa 1980 
húsvétján a magyar katolikusokhoz, püspökökhöz 
és hívekhez intézett pásztorlevelében a 
lelkipásztorkodás eszközei között a 
kisközösségekkel való munkát is megemlítette. 
Ettől az időponttól kezdve a bíboros úrnak immár 
nem volt lehetősége, hogy a kisközösségeket a 
felesleges intézmények közé sorolja. Arra 
kényszerült, hogy különbséget tegyen jó és rossz 
bázisközösségek között. 1980 novemberében a 
bíboros egy vonatkozó nyilatkozata után az 
Egyházügyi Hivatal is megváltoztatta a taktikáját. 
A bázisközösségek felszólítást kaptak, hogy 
ügyeljenek az állami törvények tiszteletben 
tartására és kerüljék a konfrontációt az egyházi 
vezetőséggel. 
 
H-H. P.: Említhetne-e számokat, amelyekből képet 
alkothatnánk magunknak a bázisközösségek 
mozgalmának nagyságáról? 
 
B. Gy.: A bázisközösségeknek különböző 
irányzataik vannak. Az 1956-os perig a 
bázisközösségek egyetlen néven működtek. Az 
1961-es perben azonban egy másik irányzat 
jelentkezett, amely a Regnum Marianumhoz 
tartozott. Az ezt követő években ennek az 
irányzatnak sok tagját letartóztatták és elítélték. 
Vannak ezenkívül további csoportosulások, 
amelyek jelentős munkát végeznek. Ebben az 
összefüggésben nem utolsósorban azokat a 
papokat is meg kellene említenünk, akik 
semmilyen csoporthoz nem csatlakoztak, 
lakásaikban azonban összejönnek a hívekkel. 
 
H-H. P.: Ha arra kellene válaszolnom, hogy 
például hány tagja van a demokratikus ellenzék 
kemény magjának, akkor tizenötöt mondanék. Az 
ellenzékiek természetesen a rokonszenvezőknek 
egész seregére támaszkodhatnak. Hogyan 
képzeljük el magunknak Bulányi atya 
bázisközösségeiben a számszerű viszonyokat? 
 
B. Gy.: Nálunk az egész országban százötven 
közösségvezető működik. Olykor egy házaspár 
együttesen vezet egy csoportot. Előfordul azonban 
az is, hogy egyetlen személy nyolc csoportot vezet. 
Nem hiszem, hogy azoknak a híveknek a száma, 
akik a Bulányi- csoportokban rendszeresen 
összejönnek és nyaranként több lelkigyakorlatot 
tartanak, túlszárnyalja az ezret. Ami most már a 
rokon- szenvezők számát illeti, arról nem tudok 
magamnak képet alkotni. 
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H-H. P.: Milyen a vallásos élet a 
bázisközösségekben? 
 
B. Gy.: Célunk Jézus üzenetét hirdetni, az emberek 
életében és tudatában ébren tartani. Minden 
közösség teljesen szabadon választja meg az 
eszközöket, amelyek segítségével e célt 
megközelíti. Minden közösség maga határozza 
meg, hogy találkozói milyen formát öltenek. 
Szívesen elmondom, hogyan alakítom ki az össze-
jöveteleket az általam vezetett közösségekben. 
Havonként egyszer találkozunk és ez az 
összejövetel hét óráig is eltarthat. Az első másfél 
órában közösen imádkozunk. Az elmélkedést 
minden alkalommal a közösség más és más tagja 
tartja. Utána körben imádkozunk. Az imádsághoz 
mindenki azt teszi hozzá, amit a szelleme sugall. A 
következő másfél óra az olvasmányoké, amelyeket 
az előző összejövetelen házi feladatként jelöltünk 
ki. Az első három órát húszperces szünet követi, 
amely alatt valamit eszünk. Utána különböző 
témákat beszélünk meg, ezeket a csoport egyes 
tagjai javasolják. Befejezésként gyertyát gyújtunk 
és imádkozunk. 
 
H-H. P.: Ha jól értettem, ilyen találkozók során 
teljesen időszerű témákat is megtárgyalnak, mint 
például a katonai szolgálat megtagadásának 
témáját. Ha nem tévedek, jelenleg százötvenen 
vannak magyar börtönökben a katonai szolgálat 
megtagadása miatt. Ezek mindeddig főleg Jehova 
tanúinak soraiból rekrutálódtak. Jelenleg a 
katolikusok között is növekszik a katonai 
szolgálatot megtagadók száma. Ez teljesen új 
fejlemény. 
 
B. Gy.: A katonai szolgálat megtagadása a 
katolikusok körében a hetvenes évek második 
felében kezdődött meg. Azt semmiképpen sem 
mondanám, hogy megtagadják a katonai 
szolgálatot a Bulányi- csoport mindazon tagjai, 
akik katonai behívót kapnak. Jehova tanúinál vagy 
más szektáknál a helyzet egészen más. Jehova 
tanúinak csak akkor lehet valaki tagja, ha a katonai 
szolgálatot megtagadja. Ha ezt nem teszi, ipso 
facto kizárja magát a közösségből. Nálunk más a 
helyzet. A mi számunkra az evangélium a 
mértékadó és addig várunk, míg a gyümölcsök 
megérnek. Ügy hiszem, hogy a katolikusok között 
eddig körülbelül húsz volt a katonai szolgálatot 
megtagadók száma. Jelenleg mintegy tízen vannak 

börtönben, a többiek már leülték büntetésüket. 
Egyszóval, a katonai szolgálat megtagadása 
természetesen a mi közösségeinkben is téma, de 
csak egy a sok közül. Mindenesetre be kell 
vallanom, hogy a katonai szolgálat megtagadása 
kérdésének számunkra rendkívüli jelentősége van. 
Amikor a negyvenes években a marxizmus eszméi 
rontottak be közénk, elkezdtük keresni keresztény 
identitásunkat. És ezt az identitást megtaláltuk a 
kereszténység erkölcsi többletében, amiben a 
marxistáknál előbbre voltunk. Jézus ugyanis azt 
mondotta, szeressétek az ellenségeiteket. 
Véleményünk szerint a kereszténységnek 
nemcsak az a feladata, hogy az embereket a 
mennyei életre előkészítse, hanem a keresztény 
ember arra is hivatott, hogy az Alkotó tervébe 
bekapcsolódjék, hogy ezáltal a Szentháromság 
életkörülményei az emberiség életkörülményeivé 
változhassanak át. 
 
H-H. P.: A katonai szolgálat megtagadásának a 
bázisközösségekben való helyeslésével a 
konfliktus lehetősége jelentkezik egyfelől a 
Bulányi-csoport és az egyházi vezetés, másfelől az 
egyház és az állam között. El tudná képzelni, hogy 
Magyarországon törvényessé válhatik a katonai 
szolgálat megtagadása? Jelenleg ugyanis 
meglehetősen drákói ítéleteket osztanak: három 
évi börtönt. 
 
B. Gy.: A katonai szolgálat megtagadásának 
legalizálását nem tartom kizártnak, miután a 
nazarénusok ötven évig tartó végtelen 
szenvedések után elnyerték a lehetőségét annak, 
hogy katonai szolgálatot ugyan egyenruhában, de 
minden eskü és fegyveres kiképzés nélkül 
teljesíthetnek. Csupán fogadalmat kell tenniük. 
Mindenesetre meg kell mondanom, hogy mi nem 
lehetünk megelégedve egy ilyen 
kompromisszummal. 
 
H-H. P.: A katonai szolgálat megtagadásának az 
imént vázolt lehetősége egyezni látszik az NDK 
törvényes szokásaival. Ott ugyanis 1964. 
szeptember 1. óta létezik az úgynevezett 
építőcsapat (Bautruppe)-törvény. A katonai 
szolgálatot megtagadók az NDK- ban ezt a 
törvényt kezdetben lelkesen üdvözölték, később 
ennek helyébe a kijózanodás lépett. Azóta a 
katonai szolgálatot megtagadóknak két csoportjuk 
van. A puhább irányvonalat követők elfogadják az 
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építőcsapat-törvényt, a keményebb vonal követői 
elutasítják. 
 
B. Gy.: Nekünk az állam részéről még semmilyen 
kompromisszumot nem ajánlottak fel. Még nem 
szenvedtünk eleget. Egy azonban biztos, a magyar 
állam előbb vagy utóbb nem kerülheti el, hogy a 
probléma megoldását keresse. Azt hiszem 
azonban, hogy a megoldás még sokáig várat 
magára, kivéve, ha az amerikaiak a legnagyobb 
kedvezmény megadását a kereskedelemben a 
konfliktus megoldásától tennék függővé. Akkor a 
magyar állam is elszánná magát egy pótszolgálat 
bevezetésére. 
 
H-H. P.: Bizonyára olyan pótszolgálatra gondol, 
amely a Német Szövetségi Köztársaságban létezik. 
Szabadna azonban megjegyeznem, hogy a katonai 
szolgálatot megtagadók ott sem elégedettek a 
felajánlott megoldással. Egyfelől a katonai 
szolgálat megtagadásának elismerési eljárása 
komoly nehézségekkel van összekötve, másfelől a 
pótszolgálat lényegesen hosszabb idejű, mint a 
reguláris katonai szolgálat. Arra is van példa, hogy 
fiatalok, akik a katonai szolgálatot lelkiismereti 
okokból megtagadták, börtönbe kerültek, mert a 
szolgálat megtagadásának indokait a hatóságok 
nem ismerték el. 
 
B. Gy.: Én, és talán szabad ezt barátaim nevében is 
mondani, nem hiszek egy olyan kereszténység 
lehetőségében, amelyhez nem társul üldözés és 
börtön. Egy keresztény végső fokon Isten országát 
akarja a földön megvalósítani. így életében és 
később az őt körülvevő társadalom életében is 
olyan magatartásokat fedez majd fel, amelyek 
ellentmondanak a szeretet parancsának. 
 
H-H. P.: Hadd térjek vissza még egyszer ahhoz a 
kérdéshez, hogy 1956 fordulópontnak tekinthető-
e? A kérdést kibővíteném: mit tekint a háború 
utáni magyar történelemben az egyházi élet szem-
pontjából nagyobb fordulópontnak — az 1956-os 
forradalmat vagy a helsinki záróokmányt? 
 
B. Gy.: A bázisközösségek számára Helsinki 
biztosan nagyobb jelentőségű, mint 1956. A 
hierarchiának mindenesetre az 1964-es év hozta a 
döntő fordulatot. 1964. december 14-én jött létre a 
Vatikán és a magyar állam közötti megállapodás, 
amely a Vatikánnak lehetővé tette, hogy püspökké 
szenteljen öt papot, amelyhez előtte meg kellett 
szereznie az állami hozzájárulást. 1950 és 1964 

között Magyarországon egyetlen 
püspökszentelésre sem került sor. Ezért tekinthető 
a fordulat évének 1964, amelyben a Vatikán keleti 
politikája első sikerét könyvelhette el. 
 
H-H. P.: Elképzelhető lenne-e, hogy a Vatikán 
elfogadtatni tudjon egy Bulányi György 
püspököt? 
 
B. Gy.: Erről a témáról egyszer szólott Prantner 
József, az Állami Egyházügyi Hivatal volt elnöke, 
azt mondván egy bizalmas beszélgetésben, szó 
sem lehet arról, hogy egyet az ő jelöltjeiből és egyet 
a Vatikán jelöltjeiből avatnak püspökké, mert 
minden püspök az ő jelöltje. A Vatikánnak nincs 
lehetősége Magyarországon bárkit törvényesen 
püspökké szentelni, akinek felszenteléséhez az 
állam nem járult hozzá. 
H-H. P.: Van-e kilátás valamilyen megegyezésre a 
Bulányi atya által vezetett bázisközösségek és a 
katolikus egyházi vezetés közötti konfliktusban? 
 
B. Gy.: A konfliktus, sajnos, élesebb lett. Hiába 
fordulunk a bíboros úrhoz. Ö minden levelünket 
válaszolatlanul hagyja. A püspököknek írt 
leveleinkre sem kapunk választ. Ha mégis befut 
egy válasz, az iratban az áll, a püspök nem 
avatkozhatik bele a bíboros úr ügyébe. A helyzet 
az, hogy lassanként az egyház belső ellenségének 
számítunk. Sajátos mindenesetre, hogy azok, akik 
az egyházban magas méltóságokat és hivatalokat 
töltenek be, az egyház és Isten ellenségének 
tekintenek minket, kik készek vagyunk magunkat 
az egyházért, Jézus Krisztusért feláldozni. 
 
H-H. P.: Nem lehetne-e a Vatikán egy fórum, 
amelyhez fordulhatnának? 
 
B. Gy.: Mi állandóan folyamodunk a Vatikánhoz. 
A Vatikán azonban nem akarja keleti politikáját 
veszélyeztetni. A keleti politikát azonban csak a 
Kelet irányelveinek megfelelően lehet a valóságba 
átültetni. Ennek megfelelően, a Vatikán egyfelől 
segít nekünk, másfelől korhol minket. 
 

H-H. P.: Hogyan védekezhetnek a 
szemrehányások és a püspökkari konferencia 
részéről tapasztalt méltánytalan bánásmód ellen? 
Milyen lehetőségeik vannak, hogy nézeteiket a 
hírközlő- eszközökben kifejezésre juttassák? 

 
B. Gy.: Mi föld alatt születtünk. Publikációs 

lehetőségek nélkül is tudunk létezni. Vannak 
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írógépjeink és golyóstollaink. Egyéb publikációs 
lehetőségek, tehát hivatalos egyházi fórumok, nem 
állnak rendelkezésünkre. Ez csak annyiban érint 
minket, amennyiben a katolikus nyilvánosságot az 
egyházi orgánumokban manipulálják. Az 
ellenünk folytatott propagandahadjárattal 
szakadást idéznek elő a magyar katolikusok 
között. Természetesen örülnénk, ha publikálni 
tudnánk. Pillanatnyilag csak külföldön állnak 
ilyen lehetőségek a rendelkezésünkre. 

 
H-H. P.: Nem túlzás tehát, ha azt mondjuk, 

hogy kétfrontos háborút folytatnak. Az egyházi 
vezetőséget és az államot egyaránt és egyformán 
belevonják egy egyenlőtlen harcba. 

 
B. Gy.: Meglepő a tökéletes harmónia a vallás 

elhalását céljául kitűzött ateista vezetőség és 
Magyarország katolikus egyháza vezetősége 
között. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy az 
elmúlt százötven év magyar sajtójában nem történt 
a magyar püspökök olyfokú tömjénezése, mint az 
elmúlt tíz esztendőben. Tökéletes egységfront jött 
létre az egyházi és az állami vezetés között. És 
ennek az egységfrontnak mi vagyunk a céltáblái. 

 
H-H. P.: Véleménye szerint, mivel 

magyarázható, hogy a katolikus egyház 
Lengyelországban olyan erős és az NDK-ban sem 
nevezhető semmiesetre sem gyengének? Továbbá, 
hogyan magyarázza meg ebben az 
összefüggésben, hogy a katolikus egyház helyzete 
Csehszlovákiában és Romániában viszont nagyon 
rossz és Magyarországon sem sokkal jobb? 

 
B. Gy.: Úgy hiszem, hogy az NDK vezetői a 

katolikus egyháznak, mint kisebbségi egyháznak, 
1945 után meghagyták megszokott 
életlehetőségeit. Lengyelországban korántsem volt 
így. A százötven évig tartó államnélküliségben 
azonban a lengyelek megtanulták, hogy az egyház 
államfenntartó erő. Magyarországon Mindszenty 
hajótörést szenvedett. A többi püspök nem akart 
vértanú lenni. 

 
H-H. P.: Mi köti össze Mindszentyvei? 
 
B. Gy.: Amikor Mindszenty bíboros lett, én 

fiatal ember voltam. Nem kételkedtem abban, 
hogy elképzelései vízözön előttiek voltak. 
Ugyanakkor nagyrabecsültem mint olyan férfiút, 
aki kész meghalni meggyőződéséért, amelyet 

viszont én nem osztottam. Letartóztatása előtt, 
amikor palotáját már biztonsági kordon vette 
körül, sikerült közelébe férkőznöm. 
Megkérdeztem, mi a véleménye a 
bázisközösségekről, miután sokan azon a nézeten 
voltak, hogy nem szabad az egyházat és magunkat 
veszélyeztetnünk. Erre ezt válaszolta: „Kedves 
tanár úr, cselekedjék úgy, ahogyan azt felettesei 
parancsolják. Egyébként az ősegyház történetét 
nem azért tanultuk, hogy archeológiái 
ismereteinket gyarapítsuk!" 
 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ 

HOMÍLIA… 
 
Köszöntelek Benneteket február 3. vasárnapján, melyet az 
„ellenségszeretet" napjának is nevezhetnénk: Béke legyen 
veletek! 
 
A mai üzenet Jézus legforradalmibb tanításáról szól, az 
ellenségszeretetről. A profán világ hallva ezt a szót, azt 
kérdezi: „Mi van? Szeretni az ellenséget?! Az ellenséget 
el kell pusztítani!” Nincs igazuk? 
Gyorsan szálljunk magunkba és kérdezzük meg 
magunktól, hogy igazában mit is gondolunk me erről: 
És bánjuk meg bűneinket.... Szeressen minket a mi 
Atyánk, aki „felkelti Napját jókra és gonoszokra", és 
segítse lehűteni belső lázongásunkat. 
 
Ének: Kyrie... Glória. 
Imádkozzunk! Istenünk, jó volna bele látnunk a Te 
Lelkedbe, és megnézni, hogyan győzöd le magadat, 
hogy a pokolfajzat gonoszokat, az ellenségeidet agyon 
ne csapjad kénköves villámaiddal. E nélkül is segíts Te, 
aki élsz, és csak szeretsz örökkön örökké! 
 
Evangélium: Lk 6, 27-38 
Nektek viszont, akik hallgattok engem, azt mondom: 
Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik 
gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak 
benneteket, és imádkozzatok azokért, akik gyaláznak 
titeket. Annak, aki arcul üt téged, tartsd oda a másikat 
is; és attól, aki a felöltődet elveszi, ne tagadd meg a 
kabátodat sem. Adj mindenkinek, aki kér tőled; és ha 
valaki elveszi, ami a tiéd, vissza ne kérd. Amint 
akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, ti is 
hasonlóképpen cselekedjetek velük. Mert ha azokat 
szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmat 
érdemeltek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik 
őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót 
tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a 
bűnösök is megteszik. És ha azoknak adtok kölcsön, 
akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, milyen jutalmat 
érdemeltek? Hiszen a bűnösök is kölcsönöznek a 
bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. 


