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Javaslat 
Javaslat a Bulányi-

féle ifjúság közti, ifjú-
sági szervezkedési fel-
vetésre a püspöki kar 
vezetői előtt. 

Szervezett illegális 
ifjúsági tevékenység fo-
lyik Budapesten és vi-
déken egy héttagú köz-
ponti vezetőség irányí-
tása mellett 14 csoport-
ban, csoportvezetők fel-
ügyeletével. Az illegális 
tevékenység fő szerve-
zője és vezetője Bulányi 
György. A szervezetben 
50 egyházi személy, 

köztük 28 aktív pap vesz részt. A csoportban tevékeny-
kedik 3 szeminarista, 2 volt apáca. Bulányi saját teoló-
giája alapján fejti ki 
káros tevékenységét. 
Elsősorban a jelenleg 
működő püspöki karral 
szemben. A szervez-
kedés mintegy 250 
főre terjed ki. A szer-
vezkedésben részt 
vevő papok rendezik 
az illegális összejöve-
teleket. A szervezet 
működése kiterjed az 
esztergomi, váci, szé-
kesfehérvári, egri, 
csanádi, pécsi, győri 
egyházmegyék terüle-
tére. 

1. Október hónap-
ban a Bulányi-féle 
szervezkedést tárjuk 
fel Lékai bíboros előtt, 
beszéljük meg vele, 
mikor tárgyaljunk er-
ről a témáról a püspö-
ki kar érintett tagjai-
val. – Lékai bíborossal 
történt megbeszélés 
után célszerű volna az 
ügyről külön tárgyalni 
Ijjas érsekkel. Kikérni tanácsait a probléma lerendezésé-
re. 

2. Lékai bíborossal kialakított időpontban a Bulányi-
féle szervezkedést tárjuk fel az érintett egyházmegyék 
ordináriusai előtt. 

3. A szervezkedés tényeinek felvázolásánál dramati-
zálva nagyítsuk fel a történteket, és élezzük ki annak 
politikai veszélyességét: az állam és az egyház jó viszo-
nya; a püspöki kar politikai szavahihetősége, hitele; az 
ifjúságra, társadalomra vonatkozó veszélyessége; a Va-
tikán és államunk kapcsolata szempontjából. 

Mutassunk rá, hogy: 
a) Ez a szervezkedés teljesen megfelel a nyugati 

szélsőséges, reakciós, emigráns egyházi erők törekvése-
inek. 

b) Elsősorban a püspöki kar ellen irányul: elvtelen 
kollaboránsoknak tekintik őket, arról beszélnek, hogy 
halott az egyház, tehát szükség van élő földalatti egy-
házra stb. 

c) Egyes papok és püspökök akarva-akaratlan Bu-
lányiék szervezkedésének propagandahátterét és bázisát 
erősítik azáltal, hogy tények és megalapozott okok nél-
kül arról beszélnek, hogy nincs hazánkban vallássza-
badság, hogy a vallásos emberek, vallásos állampolgá-
rok gyermekei egyetemeinkre nem kerülhetnek be, és 
hogy a vallásos szülők gyermekeinek hitoktatása miatt 
állandó zaklatásnak vannak kitéve stb. (Udvardy püs-
pök). 

d) Mint illegális szervezet áttételesen az állammal 
szemben is veszélyes. 

4. Fejtsük ki az érintett püspökök előtt, hogy a Bel-
ügyminisztérium, illetve a rendőrség teljes joggal admi-
nisztratíve akar fellépni ez ellen az illegális szervezke-
dés és vezetői ellen. Mi úgy ítéljük meg, hogy mivel ez 

a szervezkedés elsősor-
ban teológiai tévelygé-
sen és a hierarchiával 
való szembenálláson 
alapul, nem irányul 
direkt módon az állam-
hatalom ellen, ezért 
nincs szükség admi-
nisztratív állami be-
avatkozásra. Amennyi-
ben a püspöki kar biz-
tosítékot tudna nekünk 
szolgáltatni, hogy a 
szervezkedést kivizs-
gálják, egyházfegyelmi 
úton rendezik, úgy 
esetleg lehetőség van 
arra, hogy ezt az ügyet 
egyházon belül intéz-
zék el. Ezért javasol-
juk, hogy a püspöki kar 
beszélje meg ezt a té-
mát, és amennyiben 
vállalják az ügy leren-
dezését, készek va-
gyunk a rendezéshez 
tényanyagot nyújtani 
Lékai bíboros részére. 

5. Az ordináriusok 
és a papi békemozgalom vezetői biztosítsák, hogy a 
Bulányi-féle szervezkedéssel kapcsolatban megfelelő 
elítélő papi és egyházi közhangulat alakuljon ki. 

6. Az egyházi sajtó megfelelő módon foglalkozzon 
az illegális szervezkedés, a földalatti egyház koncepció-
jának elítélésével. A Teológia c. katolikus sajtóban teo-
lógiailag kellene szétzúzni a Bulányi-féle teológiai kon-
cepciókat, valamint az ennek nyomán terjedő pünkösdi 
kis közösségek szervezésére irányuló propagandát. 
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Stetka Éva 

Lépted 
 

Figyelj a sugallatokra, figyelj a tiszta, 
belső indíttatásokra, 
Figyelj a tiszta szókra, figyelj a tiszta, 
ragyogó indulatokra, 
Figyelj a saját szíved hangjaira 
s ne borzasszon el fáradtságod, 
Figyelj önnön megrokkanásaidra s tudd meg, 
mennyire fáj a szíved, 
Figyelj a csillagos égre, 
s a hideg csillagok közt ezüst sugarakkal 
Megjön egyszer a kikelet. 

 


