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Visszatekintés

Javaslat
Javaslat a Bulányib) Elsősorban a püspöki kar ellen irányul: elvtelen
féle ifjúság közti, ifjú- kollaboránsoknak tekintik őket, arról beszélnek, hogy
sági szervezkedési fel- halott az egyház, tehát szükség van élő földalatti egyvetésre a püspöki kar házra stb.
vezetői előtt.
c) Egyes papok és püspökök akarva-akaratlan BuSzervezett illegális lányiék szervezkedésének propagandahátterét és bázisát
ifjúsági tevékenység fo- erősítik azáltal, hogy tények és megalapozott okok néllyik Budapesten és vi- kül arról beszélnek, hogy nincs hazánkban vallásszadéken egy héttagú köz- badság, hogy a vallásos emberek, vallásos állampolgáponti vezetőség irányí- rok gyermekei egyetemeinkre nem kerülhetnek be, és
tása mellett 14 csoport- hogy a vallásos szülők gyermekeinek hitoktatása miatt
ban, csoportvezetők fel- állandó zaklatásnak vannak kitéve stb. (Udvardy püsügyeletével. Az illegális pök).
tevékenység fő szerved) Mint illegális szervezet áttételesen az állammal
zője és vezetője Bulányi szemben is veszélyes.
György. A szervezetben
4. Fejtsük ki az érintett püspökök előtt, hogy a Bel50 egyházi személy, ügyminisztérium, illetve a rendőrség teljes joggal admiköztük 28 aktív pap vesz részt. A csoportban tevékeny- nisztratíve akar fellépni ez ellen az illegális szervezkekedik 3 szeminarista, 2 volt apáca. Bulányi saját teoló- dés és vezetői ellen. Mi úgy ítéljük meg, hogy mivel ez
giája alapján fejti ki
a szervezkedés elsősorkáros tevékenységét.
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Stetka Éva
szemben. A szervezalapul, nem irányul
kedés mintegy 250
direkt módon az államfőre terjed ki. A szerhatalom ellen, ezért
vezkedésben
részt
nincs szükség admivevő papok rendezik
nisztratív állami beaz illegális összejöveavatkozásra. AmennyiFigyelj a sugallatokra, figyelj a tiszta,
teleket. A szervezet
ben a püspöki kar bizműködése kiterjed az
tosítékot tudna nekünk
belső indíttatásokra,
esztergomi, váci, szészolgáltatni, hogy a
Figyelj a tiszta szókra, figyelj a tiszta,
kesfehérvári,
egri,
szervezkedést kivizsragyogó indulatokra,
csanádi, pécsi, győri
gálják, egyházfegyelmi
egyházmegyék terüleúton rendezik, úgy
Figyelj a saját szíved hangjaira
tére.
esetleg lehetőség van
s ne borzasszon el fáradtságod,
1. Október hónaparra, hogy ezt az ügyet
ban a Bulányi-féle
egyházon belül intézFigyelj önnön megrokkanásaidra s tudd meg,
szervezkedést tárjuk
zék el. Ezért javasolmennyire fáj a szíved,
fel Lékai bíboros előtt,
juk, hogy a püspöki kar
Figyelj a csillagos égre,
beszéljük meg vele,
beszélje meg ezt a témikor tárgyaljunk ermát, és amennyiben
s
a
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ezüst
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ről a témáról a püspövállalják az ügy lerenMegjön egyszer a kikelet.
ki kar érintett tagjaidezését, készek vaval. – Lékai bíborossal
gyunk a rendezéshez
történt
megbeszélés
tényanyagot nyújtani
után célszerű volna az
Lékai bíboros részére.
ügyről külön tárgyalni
5. Az ordináriusok
Ijjas érsekkel. Kikérni tanácsait a probléma lerendezésé- és a papi békemozgalom vezetői biztosítsák, hogy a
re.
Bulányi-féle szervezkedéssel kapcsolatban megfelelő
2. Lékai bíborossal kialakított időpontban a Bulányi- elítélő papi és egyházi közhangulat alakuljon ki.
féle szervezkedést tárjuk fel az érintett egyházmegyék
6. Az egyházi sajtó megfelelő módon foglalkozzon
ordináriusai előtt.
az illegális szervezkedés, a földalatti egyház koncepció3. A szervezkedés tényeinek felvázolásánál dramati- jának elítélésével. A Teológia c. katolikus sajtóban teozálva nagyítsuk fel a történteket, és élezzük ki annak lógiailag kellene szétzúzni a Bulányi-féle teológiai konpolitikai veszélyességét: az állam és az egyház jó viszo- cepciókat, valamint az ennek nyomán terjedő pünkösdi
nya; a püspöki kar politikai szavahihetősége, hitele; az kis közösségek szervezésére irányuló propagandát.
ifjúságra, társadalomra vonatkozó veszélyessége; a Vatikán és államunk kapcsolata szempontjából.
Budapest, 1976. szeptember 28. (MOL-XIX-A-21-d
Mutassunk rá, hogy:
AEH TÜK 153. doboz, 0033a-3/1976. Készítette Bai
a) Ez a szervezkedés teljesen megfelel a nyugati László, az ÁEH Kat. Főoszt. vezetője. Bp., 1976. szept.
szélsőséges, reakciós, emigráns egyházi erők törekvése- 28. – Hiteles szöveg!) [TÜK = titkos ügykezelés]
inek.
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