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Megkötöm magamat Isten kötelével, 

megtöltöm szívemet Ország igéjével, 

szabadságom, Uram, Néked visszaadom, csak a 

szeretetre formáld át tudatom! 

Megkötöm magamat társam két karjával, 

Segítőül adtad minden nyavalyámban Isten óvjon 

tőle: egyedül maradjak. 

Vezessük el egymást, kettőnk kezét tartsad! 

Magunkat megkötnünk, Apánk gyengék vagyunk, 

Segítő kéz nélkül nehéz járni utunk. Idősebb 

Testvérünk, erősíts hitünkben, Utunkon 

maradjunk, segíts ebben minket. 

Megkötöm magamat baráti kötéllel 

testvéri közösség tartó erejével. Testvér, ha 

eloldnám hármas kötelékem, 

szembesíts magammal, légy felelős értem! 

 

(Bokorhimnusz) 
 

 
 
 
 
 

VÖLGYESI ORSOLYA 

KATOLIKUS KISKÖZÖSSÉGEK 

DEBRECENBEN AZ 1940-1950-ES 

ÉVEK FORDULÓJÁN 

 
A debreceni Államvédelmi Hatóság (ÁVH) 

Bulányi György piarista szerzetes személyi dossziéját 

1950 novemberében,1 a tevékenységével kapcsolatos 

csoportdossziét pedig 1952. március 14-én nyitotta 

meg. A két kötetből álló csoportdosszié a „Piaristák” 

elnevezést kapta.2 Ugyanakkor az Államvédelmi 

Hatóság egyházi reakció elhárításával foglalkozó I/2-b 

alosztálya a Bulányi és paptársai által irányított 

országos mozgalomról már 1951. október 26. óta 

„Lombardisták” néven csoportdossziét vezetett.3 

Az ÁVH I/2-b alosztályának a Lombardisták 

debreceni szervezkedése tárgyában született 1952. 

március 12-i jelentése, amely alapján egyébként 

megnyitották a fent említett Piaristák csoportdossziét, 

Bulányi debreceni csoportvezetői, illetve csoporttagjai 

közül huszonegy nevet említett,4 ugyanakkor felhívta a 

figyelmet arra, hogy megfigyelésük nincs „hálózattal 

biztosítva”, így tevékenységükről mélyrehatóbb 

ismereteik nincsenek. Ekkor a debreceni ÁVH már 

mintegy húsz csoportról tudott, amely körülbelül száz 

tagot számlált, s csoportvezetőként Bacsa Erzsébetet, 

Simay Attilát és Bodor Sándort nevezték meg.5 

Tudomásuk szerint a csoportok hetente-kéthetente 

találkoztak. A Bulányiról szóló jelentések visszatérő 

eleme, hogy 1949-re datálják az „illegális” 

csoportmunka kezdetét: a „főcsoport” megalakítását s 
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azokhoz kapcsolódó öt-hat fős „sejtek” létrehozását 

főként egyetemisták, főiskolások és kisebb részt 

ifjúmunkások körében. 

Bulányi ugyanerről az esztendőről szólva, 

ötvenhat év távlatából a következő mozzanatot tartja 

megörökítésre méltónak: „Azt hiszem, hogy ’49 

karácsonyán volt az első házi liturgiánk. Gaizler 

Gyusziék Kandia utcai házában. Gyuszi csak pár évvel 

lehetett fiatalabb nálam. Katonatisztnek tanult, s 

egyetlen gyermeke volt egy nyíregyházi orvos-

házaspárnak. A szülők beíratták őt a debreceni orvosi 

fakultásra - még mielőtt hazajött volna a hadifogságból. 

Megjön onnan ’45 szeptemberére, s hamarosan 

feleségül veszi a kalocsai dzsentrilányt, Madarász 

Jutkát, aki szintén akkor iratkozott be medikának 

Debrecenben. Hamarosan megszületik Jucó baba is. 

Gyuszi jelentkezik ’48-ban az egyetemi lelkésznél. Én 

meg örülök neki. De hamarosan jönnek a szülők, s 

kérik, hogy ne foglalkozzam gyerekükkel. Féltik őt. 

Érthető, hiszen csak most jött haza hadifogságból. Egy 

darabig elmarad Gyuszi, aztán jön megint. Amikor 

majd a börtönben álmodok, azt álmodom, hogy megyek 

hozzájuk a Kandia utcán. ’49 karácsonyán náluk gyűlik 

össze népem eleje: 12-15-en lehetünk, s körbeüljük az 

ebédlőasztalukat. A prédikációt akkoriban sohasem 

írtam le, de erre az alkalomra írok egy elmélkedést, és 

felolvasom a misében. Csend. Döbbent vagy nem - nem 

tudom. Elmélkedéshez hozzáimádkozunk, de 

prédikációhoz? Még nem alakult ki a háznál mondott 

misék liturgiája.”6 

Állambiztonsági jelentések, vizsgálati anyagok 

és évtizedekkel később keletkezett írásos vagy szóbeli 

visszaemlékezések adják tehát a forrásbázisát a Bulányi 

György vezette debreceni katolikus ifjúsági csoportok 

töredékes és mára már szinte homályba vesző tör-

ténetének.7 Ezek a kisközösségek egy országos 

mozgalom részeként próbálták meg a kommunista 

diktatúra első éveiben az ifjúsági hitoktatás és a 

keresztény életre való felkészülés új formai és tartalmi 

elemeit kialakítani. Hogyan működtek ezek a 

kisközösségek? Kik alkották őket? S mi lett velük 

Bulányiék 1952-es letartóztatása után? A dolgozat 

ezekre a kérdésekre keresi a választ.8 Bulányi Györgyöt 

1944 augusztusában helyezték át Tatáról a debreceni 

piarista gimnáziumba, ahonnan 1944 szeptemberében 

az egész tanári karral együtt távozott. 1945 februárjában 

tért vissza Debrecenbe, ahol 1945 és 1948 között 

magyart tanított. Tevékenysége ebben az időben igen 

sokrétű volt: több piarista atyával együtt a 

legtehetségesebb diákok számára önképzőkört tartott, 

az önképzőkörökbe meghívták a Svetits Gimnáziumban 

tanuló leánynövendékeket is.9 Pogány János fizikából, 

Bulányi György magyarból foglalkozott a diákokkal, de 

bekapcsolódott az önképzőköri munkába Szentgyörgyi 

András, a piarista gimnázium hittanára és a latin-

történelem szakot végzett Török Jenő is. 

 Mándoki Ernő pedig a Szent Anna-templom 

kórusát vezette: az énekkari próbák szintén lehetőséget 

adtak a fiatalokkal való találkozásra és a velük való 

foglalkozásra. Bulányi később megalakuló, első 

csoportjai főként egykori gimnáziumi tanítványaiból, 

illetve a piarista atyák által vezetett önképzőkörök 

tagjaiból kerültek ki. A későbbi csoporttagok közül 

Berényi Dénes,10 Bacsa Erzsébet, Ábrahám Erzsébet, 

Kovács Teréz, Papp Magda, Barna Erzsébet, Szabó 

Edit, Forrai István, Wolcsánszky Erzsébet tartozott 

ebbe a körbe. A Svetits Gimnáziumban érettségiző és 

biológia-földrajz szakra jelentkező Wolcsánszky 

Erzsébet így emlékezett több évtized múltán erre az 

időszakra: „1947-48-ban önképzőköröket hirdettek a 

fiatal piarista tanárok Debrecenben (Pogány, 

Szentgyörgyi, Bulányi, Török, Mándoki). Az egyházi 

gimnáziumokból az osztályfőnökök ajánlottak 

továbbképzésre alkalmas diákokat. Hetenkint 22 óra 

elfoglaltságot jelentett. Komoly szellemi műhelynek 

bizonyult. Az előadásokat megbeszélés, vita követte, 

majd irodalmat, forrásmunkákat kaptunk. Könyvtárunk 

is volt. Érettségi után e hallgatókból csaknem 

valamennyien egyetemre kerültünk. Ebben az időben 

még elég volt felvételire a kitűnő középiskolai érettségi. 

A káderezéssel később volt gond.”11 

Még mindig az iskolák államosítását megelőző 

évekről szólva: a piarista rend 1945 nyarán megnyitotta 

Debrecenben a Móra Ferenc Piarista Diákotthont, 

ahová falusi ösztöndíjas fiatalok is bekerültek. A 171. 

számú Erdősi Imre cserkészcsapat újjászervezését 

követően Bulányi regöscserkész-csoportot is vezetett. 

Az akkor a debreceni piarista gimnáziumban tanuló 

Kállay Emil, későbbi esztergomi egyházmegyés pap, 

majd piarista szerzetes és tartományfőnök minderről 

így beszélt: „1946 nyarán a piarista atyák regös cser-

készként vittek bennünket különböző hajdúsági, 

szabolcsi, bihari falvakba, és esténként előadást 

tartottunk. Nekem például Sinka István Anyám balladát 

táncol című versét kellett elszavalnom. Bulányi tanár úr 

bízott meg ezzel, ő ugyanis nagyon igyekezett 

megszerettetni velünk a népi írókat. Akkoriban Veres 

Pétertől elkezdve sok mindenkit olvastunk. A műsor 

célja az volt, hogy felkeltsük a falusi emberek 

érdeklődését a népi kultúra iránt, amely biztos, hogy 

nagyon mély és nagyon hiteles volt. Este tehát műsort 

adtunk, aztán másnap délelőtt a piarista atyák 

meghallgatták a plébános által összeszedett tehetséges 

falusi gyerekeket, és ezekből kiválasztották azokat, 

akiket aztán a kollégiumukban ingyen arra képeztek, 

hogy majd a jövő Magyarországának vezetői 

legyenek.”12 Kállay Emil szavai rávilágítanak arra, 

hogy Bulányi szerette és ismerte a népi irodalmat és a 

népi kultúrát, különösen Sinka István és Kodolányi 

János munkásságát tartotta nagyra, s ezeket másokkal is 
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meg akarta ismertetni.13 Ugyanakkor fontosnak tartotta 

a tehetséges parasztfiatalok taníttatását is, s ezekbe a 

törekvéseibe döntően középosztálybeli tanítványait is 

bevonta. Bacsa Erzsébet bölcsészhallgató, aki hetedikes 

gimnazista kora óta kapcsolatban volt Bulányival, 

1947-1948-ban magyar párostánc-tanfolyamot 

szervezett a gimnazistáknak, valamint tíznapos téli 

tábort parasztfiúknak és parasztlányoknak. Simay 

Attilát, aki az orvosi karon tanult, mint jó néptáncost 

mutatták be Bulányinak, s így lett a kiscsoportos 

mozgalom tagja. 

Bulányi mindezek mellett aktívan részt vett az Actio 

Catholica (AC) munkájában is. Rendtársa, Török Jenő, 

aki ebben az időben az AC ifjúsági megbízottja volt a 

nagyváradi egyházmegyében, az 1945-1946-os tanévtől 

három éven keresztül „hittudományi előadásokat” 

szervezett középiskolások, egyetemisták, majd pedig 

vegyes korosztályok számára. Emellett folytak az 

úgynevezett világnézeti előadások, amelyek 1947 

őszétől (más forrás szerint 1946 tavaszától) egészen 

1948 őszéig főként a Svetits Gimnázium tornatermében 

kerültek megrendezésre, ahová alkalmanként több száz 

embert sikerült összehívni. Az előadók több vidéki 

várost is felkerestek, 1947 decemberében Bulányi 

rendtársával, Szentgyörgyi Andrással Nyíregyházán 

járt, a rendezvényről készült jelentés szerint Bulányi 

Koreszmék, Szentgyörgyi pedig Katolikus egyház 

címmel tartott előadást. 1947-1948- ban Bulányi 

Debrecenben az AC keretein belül már az ifjúsági 

ügyek felelőse volt, már ekkor nyilvánvaló volt 

felettesei előtt is, hogy jól megtalálja a hangot a 

fiatalokkal.14 

Egy 1948 januárjában készült állambiztonsági 

jelentés szerint Bulányi és mások részvételével az arra 

kiválasztott fiatalok számára többnapos vezetőképzőt 

tartottak - vélhetően az AC keretein belül. A 

rendezvényen a megnyitót a piarista gimnázium 

igazgatója, Sörley Zsigmond mondta. Bulányi már itt 

arra buzdította a fiatalokat, hogy mindenki gyűjtsön 

maga köré négy-öt megbízható fiatalt, olyanokat, akik a 

vallásnak akarják szentelni életüket, s a következő 

előadásra hozzák őket magukkal.15 

A visszaemlékező Wolcsánszky Erzsébet 

szerint az iskolák államosításáig viszonylagos 

szabadságot élveztek, és mozgalmas ifjúsági életet 

éltek. 1948-1949-ben azonban már érezték, hogy kezd 

fogyni körülöttük a levegő. 1948 szeptemberében, a 

piarista rendházban tartott újabb megbeszélésen 

Bulányi már arról beszélt a hallgatóságnak, hogy az AC 

ifjúsági tagozatának megszűnésével egyházközségi 

keretek között kell szerveződniük. 

Kerkai Györggyel kiegészülve egy országossá 

szélesedő mozgalom magja az iskolák államosítását 

követően, amelynek lefejezésére Bulányiék 

letartóztatásakor, 1952 augusztusában került sor.19 

Bulányi 1948 októberében lelki napot tartott a katolikus 

egyetemi hallgatóknak, ami szentmisével kezdődött a 

domonkos kápolnában, majd a piarista rendházban 

folytatódott. Az erről szóló jelentés szerint az 

elmélkedés három részből állt. Bulányi először a 19. 

századról beszélt, amely véleménye szerint a kétkedés 

és a cinizmus százada volt. Az emberek azonban hinni 

akartak valamiben, de a Hitler és Sztálin által adott 

válaszok a gyűlöletet szították, s a zsidók kifosztásához 

és Auschwitzhoz vezettek. A második részben Isten 

létét bizonyította, végül pedig a kegyelmi élet 

fontosságáról beszélt.20 Az ügynöki jelentések 

meglehetősen töredékesen és vélhetően pontatlanul 

foglalják össze az előadásokat, de annyi bizonyosnak 

tűnik, hogy Bulányit határozottan érdekelték az 

eszmetörténeti korszakfogalmak (racionalizmus, 

liberalizmus, szocializmus, nacionalizmus). Az Isten 

országa című írásában, mely 1950 elején, többhetes 

pannonhalmi tartózkodása alatt keletkezett, majd a 

korai egyházi szamizdatirodalom egyik fontos 

darabjává vált, a Történetfilozófia című rész éppen ezek 

szerepét s az általuk kínált megoldásokat vizsgálja 

abból a szempontból, hogy kielégítik-e az ember örök 

boldogság utáni vágyát.21 

Bulányi 1948 novemberétől minden 

csütörtökön reggel hét órakor hittanórát tartott az 

egyetemen, ezeken nagyjából hatvan-hetven ember volt 

jelen, a hallgatóság lelkes és felszabadult volt - írta egy 

másik állambiztonsági jelentés.22 Az egyetemisták 

miséje vasárnap reggel volt a domonkosok 

kápolnájában, a Holló János utcában, ezeket azonban 

1950 tavaszán megszüntette, mert, ahogy az ÁVH egyik 

informátora írta, tudták, hogy a misén részt vevő 

fiatalokat folyamatosan megfigyelték.23 Ettől kezdve 

Bulányi hétköznap kora reggel a Szent Anna-templom 

egyik mellékoltáránál mondott misét.  

A Kürthy fedőnevű informátor, akinek 

személye egyébként egy Debrecenben működő 

görögkatolikus pappal azonosítható, 1951 

novemberében részletes jellemzést adott Bulányi 

tevékenységéről: „Bulányi György magyar-német 

szakos piarista tanár, az államosítás óta egyetemi 

lelkész. Egyik legképzettebb piarista, kiváló tanár volt.” 

- kezdődik a jelentés, majd a tanári működés bemutatása 

után a piarista szerzetes politikai nézetei kerültek 

terítékre: „A múlt rendszer hibáit még a legbizalmasabb 

papi körökben is, oly élesen szokta bírálni és elítélni, 

hogy a reakciós papok esküdt ellenségei és ott ahol 

tudnak, ártanak neki és gáncsolják. Molnár János 

prépost egy nyilvános papi összejövetelen, ahol jelen 

volt kb. 30-35 pap (ez év áprilisában) igen gorombán 

támadta meg Őt: »Bulányi tanár úr! A kommunisták 

szótárából készül prédikációkra, híveink egy részét 

elriassza a templomból, mert folyton a múltat szidja.« 

Bulányi ezután megjegyezte előttem »örülök, hogy 
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hallottad a prépost kirohanását, évek óta hol finomabb, 

hol durvább formában, hol nyíltan, hol a hátam mögött 

ezt kapom paptársaimtól.« Mikor a domonkosok 

templomában prédikált, egyes beszédei után azt 

mondták a domonkos rendi szerzetesek, hogy Bulányi 

meggyőződéses kommunista, - más beszédei után attól 

féltek, hogy azonnal elviszik.”24 A piarista szerzetes 

magatartása és megnyilatkozásai szokatlannak és 

provokatívnak tűnhettek. A Baba fedőnevű ügynök, 

akinek jelentései a Lombardisták elnevezést viselő 

vizsgálati dossziéban olvashatóak, szintén 1951-ben 

arról számol be, hogy Bulányi felhívta a figyelmet az 

egyház hibáira és mulasztásaira: „Ilyet még, hogy az 

egyház hibás volt, senki sem mert mondani, Ő mert, és 

mivel új volt, rendkívüli volt, vonzotta az emberek 

érdeklődését.”25 Az ügynöki jelentések és a későbbi 

visszaemlékezések is kiemelték Bulányi intellektuális 

képességeit („nagyon okos volt” és „lelkes” - mondta 

Wingert Magda egykori csoporttag a vele készített 

interjúban), jó szervezőkészségét, határozottságát, 

következetességét, nagy munkabírását, azt, hogy 

egyszerre tudott szigorú és közvetlen lenni 

tanítványaival, de szigorúsága mindenekelőtt 

önmagával szemben érvényesült.  

Kétségtelenül hatással volt az emberekre, de 

tevékenységével meg is osztotta őket. Ezt erősíti a már 

idézett Baba fedőnevű ügynök Bulányiról készült 

jellemzése is: „Középmagas termete van, szép 

szabályos arca, barna hullámos haja, kék szeme s 

mindig szelíd, de határozott tekintete. Van az 

egyéniségében valami, ami föltétien meghajlásra 

kényszeríti az embert. Ezt mutatja az a tény, hogy Bulá-

nyi atyával szemben csak két csoportja áll azoknak az 

embereknek, akik ismerik őt. Az egyik minden 

fönntartás nélkül, nagyon szereti, a másik ugyanígy 

gyűlöli. Közömbös csoport nincs.”26 

1948. december l-jén Bulányit a Magyar 

Egyetemisták és Főiskolai Egyesületek Szövetsége 

(MEFESZ) küldöttsége kereste fel, s azt kérték, 

határolódjon el Mindszenty tevékenységétől. Mivel ő 

erre nem volt hajlandó, másnap reggel a hittanórán 

körülbelül száz-kétszáz népi kollégista jelent meg, s az 

óra végén arra szólították fel, hogy hagyja el az 

egyetemet. Aznap este a Szent László Kollégiumban is 

felszólították a távozásra, s a jelenlévők határozatban 

kérték a kollégium államosítását. A történtekről 

beszámoló jelentés szerint Bulányi az egyetemről való 

kényszerű távozás ellen nem tiltakozott, de az államo-

sítás kérését hálátlanságnak nevezte, hiszen két évig 

laktak itt, ráadásul az épület a Szent Anna 

egyházközség tulajdona volt. Ennek következtében a 

határozatot úgy módosították, hogy abból kimaradt a 

kollégium államosításának a kérése. 

Bulányi évtizedekkel később így emlékezett a 

történtekre: „Azon sem csodálkoztam különösebben, 

hogy pár nap múlva egy négytagú - úgy gondolom - 

MEFESZ bizottság keres meg a rendházban: 

Tiltakozzam Mindszenty reakciós politikája ellen! 

Beszélgetünk, s elmondom, hogy a bíboros az előttem 

járó nemzedékhez tartozik, és sok mindent már nem úgy 

látok, mint ő stb.  

Leállítanak: nekik a tiltakozásomra van 

szükségük. - Rendben van, mondom, de kössünk egy 

alkut. - Mi legyen az? - Ha maguk tiltakoznak a Rákosi 

politikája ellen, és is tiltakozom a Mindszentyé ellen. 

Nem kötnek velem alkut, hanem felállnak, mennek, én 

meg készülök a holnap reggeli egyetemi hittanórámra. 

Alighogy elkezdem a reggeli sötétben az órám, nyílik 

az ajtó, s bevonul közel száz népi kollégista. A 

hittanosok is vannak vagy ötvenen. A téma: Isten 

létezésének igazolása. Csendben meghallgatják a 45 

percet. Befejezem, s mennék. A tegnapi négynek a 

vezetője kéri, hogy maradjak még. Leülök az első 

padba. Szónokolni kezd arról, hogy nem a vallás, nem 

a hittan ellen akar szólni. Csak azt akarja közölni a 

hallgatósággal, hogy a nép egyetemén nem taníthat 

olyan személy, aki nem határolja el magát Mindszenty 

népellenes politikájától. Befejezi szavait, s én 

megkérdem, hogy kívánja-e, hogy hozzászóljak. Nem 

kívánja. Felállók, s elhagyom az egyetemet, hogy többé 

ne tegyem be oda a lábam. Megyek kifelé. Az ott maradt 

népi kollégistákból sokat ismerek. Református 

debreceni diákok, akikkel találkoztam a tavaszon a 

kollégiumban, a tanulmányi versenyen, s nagyot 

beszélgettünk Németh Lászlóról, másokról is. Annyi 

közük volt ehhez az akcióhoz, mint az enyéimnek a 

minapi tüntetéshez, melyen lefasisztáztak.”27 1 949 

elején izgatás bűntette miatt aztán nyomozás indult 

Bulányi ellen, több egyetemistát (Antal Ottót, Dózsán 

Gabriellát, Szatmári Juditot, Samu Istvánt, Zabos 

Pétert, Kónya Sándort, Molnár Györgyöt és Katona 

Erzsébetet) kihallgattak, de végül vádemelés ekkor nem 

történt.28 

1948-1949 fordulója lehetett tehát az az 

időpont, amikor egyéb lehetőség híján Bulányi 

erőteljesen elkezdte szervezni az ellene 1952-ben 

lefolytatott perben államellenes tevékenységgel vádolt 

kiscsoportokat. Wingert Magda, akkor angol-német 

szakos bölcsész- hallgató visszaemlékezése szerint 

Bulányinak az egyetemről történt eltávolítása után ők 

maguk szorgalmazták, hogy továbbra is legyenek 

foglalkozások, előadások. Bulányi az iskolák 

államosítását, tehát nagyjából szintén ezt az időpontot 

tekintette visszaemlékezésében fordulópontnak: „És 

ezzel elkövetkezett Kolakovics napja. Mindannyian 

tudtuk, hogy itt az óra..., és vége, visszavonhatatlanul 

vége van valaminek. S kezdődik a küzdelem a létért, a 

puszta létért, hogy olyan idők jönnek, hogy ha az 

egyház meg akar maradni, a föld alá kell vonulnia. Nem 

tudom, hogy s mikor kezdődött a csoportok formális 
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megszervezése. Talán csak a nyáron? Lelkigyakorlatot 

tartás előzménnyel?”29 Az idézetben szereplő 

Kolakovics az újabb kutatások szerint azonos az 1906-

ban született Stjepan Tomislav Poglajen horvát 

származású jezsuita szerzetessel, aki beutazta a szovjet 

blokk országait, s XII. Piusz tudtával, igaz, csak 

magánemberként, de a Szovjetuniót is megjárta. 1945 

februárjában a debreceni piarista rendházban szállt 

meg, ahol egy hónap alatt négy kiscsoportot hozott létre 

munkásfiatalokból, diákokból és felnőttekből, s 

távozása előtt Bulányira bízta őket. Kolakovics már a 

második világháború befejezése előtt kisközösségeket 

szervezett Szlovákiában is, mert úgy látta, hogy a 

kommunista diktatúra időszakában az egyház csak 

ebben a formában élhet majd tovább. A horvát jezsuita 

tevékenységének további vizsgálata azért is fontos 

lehet, mert megvilágíthatja annak a hátterét, hogy a 

szovjet megszállás alá kerülő országokban kibontakozó 

egyházi földalatti mozgalmak (s különösképpen a 

Bulányi által létrehozott Bokor-mozgalom) a Vatikán 

tudtával, hallgatólagos támogatásával kezdték-e meg 

működésüket. A Belgiumban is tanult Poglajen 

módszerének, tájékozódásának egyébként lényeges 

eleme, hogy nagy hatással volt rá a már említett Joseph 

Cardijn bíborosnak a munkáspasztoráció terén végzett 

tevékenysége, ami ilyen formán ösztönzője lehetett a 

Bulányiék által választott csoportszervezési 

metódusnak.30 

Bulányi visszaemlékezése szerint Kolakovics 

távozásakor csak a diákcsoportot bízta rá, Forrai Istvánt 

és testvérét, Katalint, Ábrahám Erzsébetet, Kovács 

Terézt, Szabadfalvi Józsefet,31 valamint Kudar 

Gabriellát említi évtizedekkel később ebből a 

társaságból. A piarista gimnáziumban tanuló Forrai 

István 1946 nyarán vonult be a váci szemináriumba 

(egy évvel korábban tehát, mint Kállay Emil és Terényi 

Lajos), hogy piarista szerzetes legyen. 1950-ben tett 

örökfogadalmat, 1959-ben szentelték pappá, 1960-ban 

azonban meghalt. „Az első piarista diák, akit [sic!] 

megismerkedem, Forrai Pityu. Hetedikes. Talán az 

előző tanévben jött át Szatmárnémetiből, ahol a 

jezsuitáknál tanult. Anyjának cukrászdája van a Piac 

utcán, szemben a Szent Annával. Ez a név nemcsak a 

templomot jelenti, hanem utcát és a város katolikus 

fertályát is. Pityu nagyon rokonszenves fiú: pár hónap 

múltán a református Róma diákjai őt választják meg a 

városi Diákbizottság elnökévé. Én meg minden tőlem 

telhetőt megteszek azért, hogy ebből a fiúból piarista 

legyen. Be is vonul 1946. augusztus 26-án a váci 

noviciátusba. Boldog vagyok, hogy küldhettem már én 

is valakit. Tíz évvel annak utána, hogy szüleim engem 

is odavittek. Pappá is szentelik. A forradalom alatt, ’56-

ban találkozom még vele, de mikorra végleg 

szabadulok börtönömből, már nem. Elvitte őt valami 

halálos kór” - emlékezett vissza egyik első tanítványára 

a piarista szerzetes.32 

Bulányi első debreceni csoportjai alapvetően 

korábbi gimnáziumi tanítványaiból, az önképzőkör 

egykori tagjaiból, s rövid egyetemi lelkészkedése alatt 

a vele kapcsolatba kerülő fiatalokból alakultak meg, 

ugyanakkor elmondása szerint a piarista diákotthonba 

bekerült ösztöndíjasok közül, bár a személyes kapcsolat 

még egy ideig megmaradt, senki nem kapcsolódott be a 

csoportmunkába.  

A kisközösség tagjai között voltak bölcsészek 

(Bacsa Erzsébet, Kovács Teréz, Barna Erzsébet, Trunkó 

Adél, Bodor Sándor), orvostanhallgatók (Ábrahám 

Erzsébet, Gaizler Gyula, Simay Attila) és a 

természettudományi karra felvételt nyert matematika, 

fizika, kémia és biológia szakos diákok (Wolcsánszky 

Erzsébet, Berényi Dénes). Döntő többségük 

középosztálybeli volt, alapvetően értelmiségi vagy 

tisztviselőcsaládban nevelkedtek. Az egyetemre a 

debreceniek mellett főként Északke- let-

Magyarországról, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-

Szatmár, Heves megyéből jöttek a fiatalok, a nagyobb 

városok közül Nyíregyházáról, Sátoraljaújhelyről, 

Miskolcról és Egerből, így a kiscsoportok tagjai is 

alapvetően ebből a régióból valók voltak.33 A Bulányi 

környezetében felbukkanó fiatalok zöme e térség 1945 

előtti helyi elitjének a leszármazottja volt. Közülük 

Simay Attila a 4. gimnázium után a nagyváradi tüzér 

hadapródiskolában, a nyíregyházi születésű Gaizler 

Gyula pedig érettségi után a katonai akadémián 

folytatta tanulmányait, így ők saját maguk is 

kompromittált személyek voltak az új rendszer szemé-

ben. Ennek ellenére az orvosi egyetemet elvégezhették. 

Bulányi egyik legelső csoporttagját, Csongor Jusztinát 

azonban, aki az iskolák államosításának évében volt a 

Svetitsben hetedikes gimnazista, az ország összes 

középiskolájából kitiltották, mert nem volt hajlandó 

tiltakozni Mindszenty politikája ellen. Később a 

fővárosba jött, és Naszályi Emil ciszterci apácái közé 

lépett be. Wingert Magda - aki bár gyermekkorától 

kezdve pedagógusnak készült, de politikai okokból 

sohasem taníthatott, tizenhárom évig segédmunkásként 

dolgozott, majd pedig fordítóként helyezkedett el -, 

szintén szerzetesnővér lett. Évekig úgy volt, hogy a 

karmelitákhoz lép be, de végül a domonkos rendi 

nővéreknél tett örökfogadalmat. 

A munkásfiatalok közötti pasztorációról 

ugyanakkor viszonylag keveset tudunk: Bulányi 1952-

ben történt letartóztatása után tett vallomásában 

elmondta: még 1947-ben kereste fel őt a Keresztény 

Ifjak Országos Egyesülete (KIOE) vidéki szervezője, az 

azóta letartóztatott Ragoncsa István.34 A piarista 

szerzetes, aki ekkor Debrecenben a városi AC ifjúsági 

bizottságának a vezetője volt, megkérte a debreceni 

vagongyár melletti ferences plébánost, hogy szedjen 

össze munkásfiatalokból egy csoportot, amelynek 
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irányítója Péli József, a tanonciskola hitoktatója lett. 

Majd amikor Pélit elhelyezték, a csoport vezetését 

Bulányi vette át, de elmondása szerint a társaságból alig 

valaki maradt meg, név szerint csupán Őrt Mihályra 

emlékezett. Bulányiról ez a munka 1949 márciusában 

Berényi Dénesre szállt. A fiatalember maga köré 

gyűjtötte azokat a volt piarista diákokat, akiket nem 

vettek fel az egyetemre, és fizikai munkát végeztek. 

Közben pedig munkásfiatalokat is sikerült 

beszerveznie, majd amikor Berényi Pestre került, 

Tornai Alajos folytatta a csoportnak a vezetését.35 Azt 

is tudni lehet, hogy Őrt Mihály és Szabó Magda, akik 

Bulányi évtizedekkel későbbi visszaemlékezése szerint 

már részt vettek Kolakovics munkásfiatalokból álló 

csoportjában is, valamint a hozzájuk csatlakozó Balássy 

Géza és Berényi Dénes, a fővárosba kerülve, felvették 

a kapcsolatot a később kivégzett szalézi szerzetessel, 

Sándor Istvánnal, illetve a KIOÉ-val is. 

A debreceni közösség tagjai az első időkben a 

piarista rendházban keresték fel Bulá- nyit, s itt tartott 

nekik estébe nyúló előadásokat, onnan azonban 1951 

végén távoznia kellett. Ekkor átmenetileg a Szent 

Anna-templom hátsó folyosójáról nyíló kis boltíves 

szobába,36 onnan pedig a Dobozi utca 8. alatti bérházba 

költözött, így az összejövetelek is áttevődtek a Szent 

Anna-templom oratóriumába, majd magánlakásokba. 

Kezdetben nem volt magától értetődő, hogy milyen 

tartalommal töltsék meg a csoport-összejöveteleket. Az 

egyik újdonság - mint látni fogjuk - kétségtelenül a 

Szentírás rendszeres olvasása és az ehhez kapcsolódó 

közös elmélkedések voltak. Bulányi a kezdeti 

nehézségekre így emlékezett vissza: „Azt már 

tapasztaltam, hogy csoportjaimban hiába veszem elő 

teológiai jegyzeteimet, ahogy Kolakovics ajánlotta. Aki 

szóba áll velem, annak nincs szüksége arra, hogy 

igazoljam neki Isten létezését, a lélek halhatatlanságát 

vagy az örökéletet. Mindezek természetesek nekik. 

Hallatlan dologra szánom el magamat.  

Katolikus pap létemre előveszem a szentírást. 

Ilyen nem volt korábban! Kempis, az igen. Filótea, az 

igen. De szentírás? Azt minek? Félve vettem elő az 

Apostolok Cselekedeteit, s ott olvastuk: Mindnyájan 

egy emberként voltak a Salamon-csarnokban. Mások 

közül senki se mert közéjük elegyedni, de a nép sokra 

tartotta őket. S magunkra ismertünk e sorokban. Rólunk 

volt szó mind abban, amit olvastunk. És izgalommal 

beszéltük meg, amit olvastunk. Nem alakult még ki a 

közösségek liturgiája. Azt hiszem, korán rászoktunk 

arra, hogy meggyújtottuk a gyertyát. Azt is, hogy 

imádkoztam behunyt szemmel, s mondtam, amit a 

Lélek ajkamra adott. Ez is merő újdonság volt. Talán az 

abba nem hagyott reggeli elmélkedések segítettek 

ebben? Majd a csend után a közösség tagjai is mondtak 

valamit. De már sorban, és mindegyik. Talán nem is 

imádságot, csak hozzászólást. De soros elnök még nem 

volt. Mindig én voltam az elnök, az első imádkozó. 

Nem volt szükség soros elnökre, mert tudta 

mindegyikük, hogy nekik is össze kell gyűjteniök 

évfolyamtársaikból a maguk közösségét, s ott majd ők 

lesznek az elnökök.”37 

Wolcsánszky Erzsébet, aki az első egyetemista 

leánycsoport tagja volt, hasonlóképpen örökítette meg a 

kezdeteket: „[...] Mindig Bulányi tartotta az 

elmélkedéseket, majd 1950 őszére Bulányi még úgy 

emlékezett, hogy a csoportok száma növekedett, s az 

önként jelentkező tagoknak teológiai tanfolyamot 

tartott. Foglalkoztak dogmatikával, Ó- és 

Újszövetséggel, volt morális irodalomról szóló előadás, 

sőt még egy Babits-óra is, amit Balogh Béláéknál 

tartottak, hogy a kisgyermekes fiatal pár nő tagja, a 

magyar szakos Szabó Edit is részt vehessen rajta.41 

Idővel külön csoportja lett a házaspároknak is. Voltak, 

akik már házasként kapcsolódtak be a csoportmunkába: 

például Gaizler Gyula és Madarász Judit, vagy az 1951-

ben Miskolcról érkező Petőfi Sándor és Szuchy Mária, 

s voltak, akik a közösségben ismerkedtek meg, s úgy 

kötöttek házasságot: például Simay Attila- Barna 

Erzsébet, Balogh Béla-Szabó Edit, Berényi Dénes-

Bódor Elvira, Mocsári Sára-Bé- kési István, Merza 

József-Szedlacsek Katalin (ők csak 1955-ben kötöttek 

házasságot). Bacsa Erzsébet egy Tatabánya környékén 

élő fiatalemberhez, Jahn Frigyeshez ment férjhez, aki 

még a tatai piarista gimnáziumban ismerte meg 

Bulányit.  

Egy évtizedekkel későbbi, Iványi Gáborral 

készült interjújában Bulányi elmondta: Jahn Frigyes 

letartóztatásuk hírére utazott Debrecenbe 1952-ben, 

hogy információkat szerezzen egykori tanáráról. Ekkor 

ismerkedett meg a szintén a Dobozi-bérházban lakó 

Bacsa Erzsébettel, akit hamarosan el is vett feleségül.42 

Őrt Mihály és Szabó Magda idővel ugyancsak 

házasságot kötöttek. A debreceni csoportok időről időre 

másokkal is megosztották tapasztalataikat. Például a 

tatai piarista rendházban 1949 decemberében a 

pasztorációs problémákról tartott lelkigyakorlaton 

Bulányi mellett több debreceni csoporttag is jelen volt, 

és beszámolt a kisközösségi munka tanulságairól.43 

1951-ben, mint fentebb említettük, többen 

érkeztek Miskolcról Debrecenbe, hogy elkezdjék 

egyetemi tanulmányaikat, és hamarosan 

bekapcsolódtak a helyi kisközösségek életébe is. A 

miskolciak már otthon megismerték a kiscsoportos 

módszert, amellyel Orosz Árpád, a mindszenti plébánia 

papja fogta össze őket. Orosz Árpád még 1950-ben 

csatlakozott Bulányiék országossá terebélyesedő 

kiscsoportos mozgalmához, őt valószínűleg a már 

említett bölcsészhallgatónő, Bacsa Erzsébet nyerte 

meg. Bulányi maga is úgy emlékezett vissza, hogy a 

miskolciak új színt, új lendületet hoztak a debreceni 

csoportok életébe. „’51 tavaszáig, a Grősz-perig fölfelé 
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ment a vonal, mert az ötvenes évben az Actio Catho- 

licá-t is bevettük. Endrey Mihály volt az A. C. püspöke, 

és az irodájában, piros bársony fotőjökben terveztük 

meg az ’51. év nyári ifjúsági lelkigyakorlatokat; három 

szinten: akik már ’49-ben és ’50-ben is voltak 

lelkigyakorlaton; második szinten, akik csak ’50-ben 

voltak, és harmadik szinten azoknak, akik még nem 

voltak. Papok és apácák, az ország leghatékonyabb 

ifjúsági vezetői voltak ott. De a Grősz-per után mindez 

vízbe fulladt. Endrey még egy lelkigyakorlatra eljött, de 

ott már az állam iránti hűségről beszélt, és mondta 

nekem: »száraz vagyok«, azaz az egyetemisták 

lelkigyakorlatra utaztatására több pénzt nem adott. Ügy 

látszott az ’50/’51-es tanév végére, hogy omlik össze 

minden. És akkor kaptunk egy új injekciót Miskolcról. 

Mert az egyik bölcsészhallgatónő Debrecenből elment 

’50 nyarán Miskolcra, ahol működött Orosz Árpád (él 

még, nyolcvan-valahány esztendős), aki neki 

valamelyik faluban hitoktatója volt, és elmagyarázta a 

hitoktatójának, hogy mit csinálunk Debrecenben. Orosz 

Árpi szárnyakat kapott ettől, és az ő neveléséből egy 

csapat átjött ’51 szeptemberében Miskolcról, úgyhogy 

nekem két új egyetemi közösségem támadt, és ezek 

között volt Merza Jóska és Petőfi Sanyi, aki később 

világhírű nyelvészprofesszor lett”44 - nyilatkozta egy 

1997-ben készült interjúban. Merza József több évtized 

múltán így emlékezett vissza Debrecenbe érkezésükre: 

„Miskolci kisközösségi múltam Ariadné fonalát 

követtem, amikor Szentgyörgyi Andrást kértem meg 

albérleti szoba szerzésére, és amikor Bulányi 

Györgynél tettem, még a nyáron, egyfajta hivatalos, 

bemutatkozó látogatást a Varga utcai Piarista 

Rendházban, Orosz Árpád üdvözletét is tolmácsolandó. 

Az irodalmi elhivatottságú, tehát abban az időben teljes 

joggal matematikusnak beiskolázott Petőfi Sanyi 

barátom ismerte szándékaimat, ezért hamarosan 

elmondta, hogy valószínűleg Bulányi szentbeszédét 

hallotta a Szent Anna-templomban arról, hogy ne 

dobjuk gyöngyeinket a sertések elé. Valóban eljött az 

ideje, hogy megkeressük a debreceni illegális 

közösségeket.  

Bulányi Györgyöt akkor már kiüldözte az 

egyetemről a »forradalmi ifjúság«, de még pár hónapig 

a rendházban lakott. Sajnálom, hogy nem emlékszem 

arra, mikor és hogyan találkoztunk újra, de az biztos, 

hogy októberben már elkezdtük összegyűjteni azokat az 

elsőéveseket, akiket megbízhatóknak tartottunk arra, 

hogy csoportot alkossanak az egyre nehezebbé váló 

vallási helyzetben. Borsod és Heves megyétől Békésig 

jöttékből, matematikusokból, fizikusokból, 

vegyészekből, biológusokból állt össze az az első 

közösség, amelyet akár »Fiatalok l«-nek is 

nevezhettünk volna az akkor már élő debreceni 

csoportok körében.”45 Merza József elmondása szerint 

első csoportjukba hozzá hasonlóan matematikusok 

kerültek, a már említett Petőfi Sándor, Kovács Mária, 

az egri Kiss Sára, László Zoltán, valamint későbbi 

felesége, Szedlacsek Katalin. A csoport szoros tematika 

szerint haladt, a Schütz Antal-féle dogmatikát, morális 

irodalmat olvasták, de egy fél évig foglalkoztak a Jób 

könyvével, többen jártak a Szent Anna-templom 

kórusába, s látogatták Bulányi miséit. Az 

elmélkedéseknek leginkább morális tartalma volt: 

hogyan lehet az evangéliumot megélni a diktatúra adta 

keretek között, s hogyan lehet a történelmi változások 

közepette az ellenségszeretet és a Krisztus melletti 

tanúságtételt megvalósítani és gyakorolni.  

Merza József szerint megtanultak hinni és 

kérdéseket feltenni, s ez későbbi életformájuk része lett. 

Foglalkoztak a marxizmus kritikájával, s azzal, 

miképpen kell képviselni saját igazukat a hivatalos 

állami ideológiával szemben. Az általuk használt 

sokszorosított irodalom közül a Bulányi által írt Isten 

országa és a Szeretet az Isten című írásokat, valamint a 

Hatalmat adott nekik című munkát említette, melyet 

Kardos Klárának tulajdonítottak, s egy rövid 

Bergyajev-fordítás is közkézen forgott.46 evangéliumi 

helyekből érdemes kiindulni: ApCsel 2, 44-2, 47;48 4, 

32-4, 37;49 5, 42;50 11, 29-11, 30.51 A kisközösségek 

tagjai jórészt ösztöndíjból, szülői támogatásból élő 

diákok, kiskeresetű pályakezdő fiatal értelmiségiek 

voltak, akik itt, az ötvenes évek elején ismerkedtek meg 

az evangélium szellemiségével, a keresztény 

szolidaritás eszméjével s annak a mindennapokban 

történő megélésével. Ez az élmény és tapasztalat aztán 

sokuk életét döntő módon határozta meg a 

későbbiekben a karitatív munka végzése és a rászorulók 

megsegítése terén is. 

Merza József elmondta azt is, hogy 1951 

karácsonyát - amely jó egy évtizedig az utolsó közös 

karácsony volt - együtt ünnepelték az idősebb 

csoporttagokkal s a kisközösségek családos tagjaival. 

„De addig még eljön az Advent, és utána 

összegyűlhetünk egy évzáró karácsonyra. A boltíves 

szobában csend és meghatottság lebegett, amikor 

átéltük az ember megmentésének útját. »Incipit história 

deificationis nostrae« - és az első ember bűnét idézve 

sötétbe borult a terem. Felhangzott az ének arról a 

kismadárról, amely valamikor fenn repült a magasban, 

de most nem képes ott szárnyalni. Ezután sorban 

következtek a jövendölések és egymás után kigyúltak a 

remény gyertyái, míg el nem jött a világ Világossága. 

Elfeledtük a külső sötétség gondjait, a fenyegetéseket és 

félelmeket, és felszabadultan örültünk a Születésnek és 

egymás szeretetének.”52 

Bulányiék 1952 augusztusában bekövetkezett 

letartóztatása után a csoportmunka egy ideig szünetelt, 

de az év novemberében Dohanics Sándor, 1953 

januárjában pedig főleg Petőfi Sándor és Gaizler Gyula 

kezdeményezésére újra megkezdődtek az 
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összejövetelek. Petőfi és Gaizler illegális teológiai 

kurzust szervezett, melyen Merza József és Rigó István 

is részt vettek. Másodéves egyetemistaként arra 

készültek, hogy szükség esetén a földalatti egyház 

munkájába bekapcsolódjanak. Ezért megszerezték az 

1950-től működő nyíregyházi görögkatolikus 

szeminárium teológiai jegyzeteit, s abból tanultak. Az 

anyagot Petőfi Sándor felesége, Szuchy Mária gépelte 

számukra.53 Egy idő után azonban a Petőfiéknél őrzött 

jegyzeteket a rendőrség lefoglalta. Az is probléma volt, 

hogy a csoportok papi vezető nélkül maradtak. A Bakos 

fedőnevű ügynök szerint 1953 elején Sófalvi Márton 

katolikus lelkész próbálta meg összefogni az irányítás 

nélkül maradt társaságot. A jelentés Tornai Lajos, 

Demény Péter, Csongor Jusztina, Bacsa Erzsébet nevét 

említette ennek kapcsán.54 

1953. június 6-án az ÁVH I/2-b alosztályáról 

Szák János államvédelmi főhadnagy és Rajnai Sándor 

államvédelmi őrnagy, osztályvezető-helyettes az ÁVH 

Hajdú-Bihar Megyei Osztály vezetőjét a következő 

kérdéssel kereste meg: az osztály ellenőrzés alatt álló 

egyetemeken és főiskolákon hány fő eltávolítása és 

hány fő őrizetbe vétele mutatkozik szükségesnek 

ellenséges tevékenység miatt. A dokumentum szerint 

őrizetbe vétel esetén az alábbi szempontok alapján kell 

eljárni: az ellenséges gócok és csoportosulások 

vezetőire kell koncentrálni, olyan személyekre, akik 

bizonyíthatóan ellenséges tevékenységet fejtenek ki, és 

korábban is követtek el ellenséges, államellenes 

bűncselekményeket. A felsőoktatásból való 

eltávolításkor pedig az alábbi cselekményeket kell 

figyelembe venni: a) marxizmus- leninizmus elleni 

agitáció, b) népellenes propaganda, c) agitáció a 

Néphadseregbe való jelentkezés ellen, d) tanulmányi 

fegyelem megbontása, e) templomba járás és vallási 

rendezvényekre való agitáció, f) származásra 

vonatkozó kompromittáló adatok elhallgatása, g) aktív 

tevékenység volt fasiszta vagy jobboldali ifjúsági 

szervezetekben. Egyetemi és főiskolai tanároknál 

azonban csak alapos indok esetén történhet az 

eltávolítás, figyelembe kell venni a szakmai értéket és a 

pótlás lehetőségét. Szankciót a következő esetekben 

kell alkalmazni: a) nyílt demokráciaellenes uszítás, b) 

állandó jellegű burkolt formában történő uszítás a népi 

demokrácia és a Szovjetunió ellen, c) osztályidegen és 

ellenséges beállítottságú hallgatók támogatása a 

becsületes hallgatók rovására.55 

Az erre reakcióként 1953. június 18-án elkészült 

jelentés huszonnégy személy kizárását tartotta 

szükségesnek az egyetemről, az egy nappal később 

megszületett őrizetbe vételi javaslat pedig a következő 

személyeket érintette volna: Gaizler Gyula szigorló 

orvost, Petőfi Sándor másodéves matematikust, Rigó 

István harmadéves orvostanhallgatót, Mer- za József 

másodéves matematikust, Bacsa Erzsébet középiskolai 

tanárnőt, Dohanics Sándor orvostanhallgatót, Simay 

Attila szigorló orvost és feleségét, Barna Erzsébet 

középiskolai tanárt. Az őrizetbe vétel elmaradt - nyilván 

nem függetlenül a Nagy Imre által meghirdetett „új 

szakasz” politikájától, s attól, hogy a 

Belügyminisztérium és az ÁVH 1953. júliusi 

összevonása után az operatív módszerek alkalmazása 

vált hangsúlyosabbá. 

Az ÁVH Hajdú-Bihar Megyei Osztálya már 1952 

végétől a Bulányi-féle debreceni katolikus 

kisközösségek több tagját megpróbálta beszervezni: 

1954 novemberéig hét személyt kényszerítettek rá 

„együttműködésre”. Az érintettek többsége azonban 

azonnal jelezte társainak, hogy bevitték őket, s mindent 

tudnak róluk. A csoporttagok megértették a jelzést, és 

ettől kezdve kerülték a velük való találkozást, vagy csak 

semleges dolgokról beszéltek előttük. Mindezek a 

történések nagyobb óvatosságra késztették a fiatalokat, 

s végül a csoportmunka beszüntetéséhez vezettek. 

 

Epilógus 

Radványi Kálmán államvédelmi őrnagy, a 

Belügyminisztérium IV. osztályának a vezetője 1955 

nyarán arról értesítette a BM Hajdú-Bihar megyei 

főosztályvezetőjét, hogy a minisztérium vezetősége 

elvileg jóváhagyta „az ellenforradalmi illegális 

klerikális ifjúsági mozgalom realizálását”, amelyet 

rövid időn belül, valószínűleg októberben Budapesten a 

BM IV. osztályának, vidéken pedig a megyei illetékes 

főosztályoknak kell végrehajtania. A megyei 

főosztályokat arra utasították, készítsenek összefoglaló 

jelentést, kit akarnak őrizetbe venni, kinél akarnak 

házkutatást tartani, és kit akarnak beszervezni. A 

dokumentum kitért arra is, hogy az őrizetbe veendők 

között döntően egyházi személyeknek kell lenniük, 

valamint olyan csoportvezetőknek, akiknek vallomása 

alapján további letartóztatásokra, és eddig még fel nem 

derített tagok megismerésére kerülhet sor. A 

beszervezendők tekintélyes világi és egyházi személyek 

legyenek - folytatódott az utasítás -, akik további infor-

mációszerzésre is alkalmasak. A megvalósítás során 

valamennyi csoportvezetőt és csoporttagot ki kell 

hallgatni, azokat a személyeket, akik fontosabb állami 

vagy gazdasági pozíciót töltenek be, alacsonyabb 

funkcióba kell helyezni, vagy el kell távolítani. Ameny- 

nyiben fennáll annak a lehetősége, hogy a szóban forgó 

személy, lakhelyén maradva, újraszervezi a mozgalmat, 

javaslatot kell tenni a kitiltására.  

Ha párttagok és DISZ-tagok is érintettek lennének, őket 

fegyelmi úton felelősségre kell vonni. Továbbá: 

„Egyetemi, főiskolai, középiskolai hallgatóknál 

javaslatot kell tenni az iskolából való kitiltásra az egész 

ország területén, s azoknak csak fizikai munkára való 

alkalmazására. Amennyiben valakit a középiskolából 

nem tiltanak ki, meg kell akadályozni, hogy egyetemre 



3848                                                                     KOINÓNIA                             2018. augusztus - szeptember 

 
 

vagy főiskolára menjen.” Azok, akik államvédelmi 

operatív intézkedés alá nem esnek, részesüljenek eré-

lyes figyelmeztetésben. Végül az akció végrehajtása 

után a mozgalom valamennyi tagja kerüljön operatív 

nyilvántartásba. 

A BM Hajdú-Bihar megyei főosztályának a piaristák 

debreceni szervezkedése tárgyában 1955. október 3-án 

készített összefoglalója többoldalú hálózati jelentések 

alapján azonban megállapította, hogy a Bulányi vezette 

ifjúsági mozgalom tagjai 1954 márciusa óta nem 

fejtettek ki ellenséges tevékenységet, és igyekeznek 

magukat távol tartani egymástól. Mindezek alapján 

őrizetbe vételre nem tettek javaslatot. Tekintettel arra, 

hogy a szervezkedés csoportvezetőinél még illegális 

brosúrák vannak, Gaizler Gyulánál, Petőfi Sándornál és 

Kardos Kláránál56 házkutatás elrendelését tartottak 

szükségesnek. 

Az 1955 őszén és telén lezajlott letartóztatási hullám a 

debreceni csoporttagokat tehát nem érintette, a fiatalok 

alapvetően felhagytak a csoportmunkával, voltak, akik 

a várost is elhagyták, de szinte kivétel nélkül 

megtartották hitüket. Rigó István még az ötvenes évek-

ben Ausztráliába, Petőfi Sándor 1969-ben pedig 

Svédországba disszidált, s Petőfi S. János néven 

nemzetközi hírű nyelvész lett,57 többségük azonban 

itthon maradt. Elszigetelt kísérleteket azért néhányan 

még tettek az ötvenes években is, hogy kisközösségeket 

szervezzenek, így Merza Józsefnek és Petőfi Sándornak 

is voltak még 1956 után egyetemistákból álló 

csoportjai. Ők Uhrin Györgyöt kérték meg, hogy legyen 

jelen az összejöveteleken. 

 Uhrin a domonkosoknál volt káplán, de egy idő után 

elhelyezték a szegedi püspökségi irodára, Merzáékat 

pedig behívatták a rendőrségre, és figyelmeztetésben 

részesítették őket. Az összejöveteleken használt 

anyagokat (mint például Godin abbétól a Kovász a ke-

nyérben című munkát, vagy a francia munkáspapokról 

szóló írásokat) elkobozták. Merza József elmondása 

szerint szabadulása után Bulányi felrótta nekik, hogy 

nem vontak be újabb fiatalokat, majd pedig hagyták a 

csoportokat széthullani. 

Az 1955-ös letartóztatások következményeként került 

sor mégis az úgynevezett második Bulányi-perre, 

amelynek elsőrendű vádlottja a fővárosban élő Fekete 

Gabriella hitoktatónő volt, s az elítéltek között volt 

Eglis István is, aki 1948 és 1952 között a Bulányi 

vezette papi közösség egyik legaktívabb tagja volt. 

Bulányi, aki az újabb letartóztatások idején még 

börtönbüntetését töltötte, minderre így emlékezett több 

évtizeddel később: „Tehát azzal mentem el, hogy él a 

mozgalom, és a kint maradók majd folytatják. 

Az előadóm azt mondta, hogy ide figyeljen, a kint 

maradó embereknek megmondjuk, hogy kirakatban 

mozognak, és ha nem értenek az okos szóból, akkor 

majd behozzuk őket ide. ’55-ben kezdték gyűjteni a 

második Bulányi-per számára az embereket, mert le 

tudták ugyan bénítani azokat, akikkel én közvetlen 

kapcsolatban voltam, de azokat, akiknek az ország 

legkülönbözőbb részén lelkigyakorlatokat tartottam, 

azokat nem tudták lebénítani.”58 Egy 1956 

októberében készült államvédelmi jelentés is úgy 

értékelte a történteket, hogy bár Bulányiék 1952-es 

letartóztatásával a mozgalom országos irányítása 

megszűnt, 1953 folyamán a csoportok helyi vezetők 

irányításával egymástól függetlenül újjászerveződtek, a 

korábbihoz hasonló módszereket alkalmaztak, a 

vezetők tudtak egymásról, és kicserélték 

tapasztalataikat is.59 

Bulányi György debreceni kiscsoportjaiból a döntő 

többség értelmiségi pályára lépett, orvosok, tanárok, 

egyetemi oktatók, kutatók lettek, sőt néhányan komoly, 

nemzetközileg is jegyzett tudományos karriert futottak 

be, mint például Berényi Dénes vagy Petőfi S. János. 

Mint fentebb láttuk, olyanok is voltak, akik a szerzetesi 

hivatást választották. Tudomásom szerint a régi 

csoporttagok közül majd csak Kovács Teréz, Merza 

József és Wolcsánszky Erzsébet kapcsolódott be a 

hatvanas években újjászerveződő Bokor-közösség 

életébe, bár Bulányival a későbbiekben mások is lazább 

vagy szorosabb kapcsolatban maradtak, mint például 

Balogh Béláék Debrecenben, vagy Jahn Frigyes és 

Bacsa Erzsébet Tatabányán.60 
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válása után a család az édesanya második férjével 

Nagymágocson élt, majd Klára tizenkét évesen 

Szegedre került gimnáziumba. A szegedi egyetemen 

olasz-magyar szakon végzett, Sík Sándor tanítványa 

volt, 1942-ben doktorált. 1944-ben Auschwitzba 

deportálták, családjából rajta kívül senki nem tért 

vissza. Auschwitzi napló című írása 2001-ben 

nyomtatásban is megjelent. 1945 után Hajdúdorogon, 

majd Zsákán tanított, kapcsolatban állt Bulányiék 

mozgalmával, minden bizonnyal ő a szerzője a 

Hatalmat adott nekik című írásnak, amely a korai 

egyházi szamizdatirodalom részévé vált. Tanári 

állásából elbocsájtották politikai megbízhatatlansága 

miatt, ezután Budapesten gépírásból, fordításból és 

szerkesztésből élt. 1970-ben Ausztriába távozott, 

Klagenfurtban a Szolgálat című folyóirat munkatársa 

lett, többek között Sántha Máté álnéven írt cikkeket és 

fordított könyveket. 

57 Petőfi S. János (1931-2013) nyelvész, a 

szemiotikái szövegtan kutatója. Miskolcon született, 

1951-ben került Debrecenbe, és itt a debreceni Kossuth 

Lajos Tudományegyetemen végzett matematika-fizika- 

ábrázoló geometria szakon 1955-ben. 1961-ben aztán 

német nyelv és irodalom szakon is diplomát szerzett. 

Középiskolákban tanított, majd 1964-től az MTA 

Számítástechnikai Központjában a Gépi Nyelvészeti 

Csoportban dolgozott, majd pedig az MTA 

Nyelvtudományi Intézetének munkatársa volt. 1969-ben 

külföldre távozott. 1971-ig a Göteborgi Egyetem 

Modern Svéd Nyelv kutatócsoportjában, valamint az 

Umeái Egyetemen dolgozott, itt készítette el doktori 

értekezését is. 1971 és 1972 között az 1966-ban 

alapított Konstanzi Egyetemre került, ahol a 

Szövegnyelvészeti Kutatócsoport egyik alapító 

tagjaként tevékenykedett. 1972-1989 között a Bielefeldi 

Egyetemen dolgozott, mint a Fakultat für Linguistik und 

Literaturwissenschaíf professzora. 1989-ben pedig a 

Maceratai Egyetemen a nyelvfilozófia professzora lett. 

Forrás: Tolcsvai Nagy Gábor: Petőfi S. János 

emlékére, http://www.nytud.mta. 

hu/hirek/psj/tolcsvai_nagy.pdf 2016. július 3. 

58 Bulányi Györggyel Iványi Gábor beszélget, 

http://www.c3.hu/scripta/beszelo/97/12/bul.htm 2016. 

június 10. 

59 A dokumentumot ismerteti: Bálint 2004. 

60 Hasonló kísérletet tett a Bulányi-perben 

harmadrendű vádlottként elítélt Lakos Endre szegedi 

ifjúsági csoportjainak feltérképezésére Bálint 2000; 

valamint Mezey 2013, 76-88. 

 

 

 

 

 

 

BULÁNYI GYÖRGY 

ÖNÉLETRAJZ... 
(RÉSZLETEK) 

 
Bokor-fiatalok (1947-ben!) 

 

Vissza kellene mennem az állomáshelyemre, 

Debrecenbe. De vasút nincs. MÁV vezérigazgatóvá 

lesz egy mátyásföldi katolikus férfi, apám barátja a 

Krédóból: Zakariás. Megvan a protekció. Ennek 

erejében február elején beszállhatok egy 

marhavagonba. Elbúcsúzom szüleimtől, testvéreimtől. 

A búcsúzáskor anyám kezembe nyomja a megőrzött 

oldalszalonnát: 

- Kellhet neked az úton... 

Nő a csomagjaim száma. Az írógépem, s az 

aktatáskámban a disszertációm mellé oda-kerül a 

szalonna. Három nap alatt érünk Debrecenbe. Hol itt, 

hol ott veszteglünk a nyílt pályán. Órákat is. Tanyák 

közelében. A tanyákon még értéke van a pengőnek. 

Élelmet veszünk. Kicsit félve mondják a horribilis 

összegeket: tíz vagy húsz pengő, s mi boldogan adjuk 

nekik annak fejében, amit adnak. Koksz is kerül a 

vagonba. Baltával kell apróra vágni, hogy 

meggyulladjon. A végén kikötünk Debrecenben, a 

kisállomáson. 

Megyek a rendházba. László Miska még mindig 

egyedül, én vagyok az első fecske. A szobám úgy van, 

ahogy öt hónapja otthagytam. A városban egyetlen 

fiúgimnázium működik, a református kollégiumban. 

Tanár sokkal több van mint gyerek. Azért kapok valami 

beosztást. Éktelen lárma, amikor belépek a tanterembe, 

vannak bent vagy nyolcvanan. Megállok a katedrán, s 

nézem őket mozdulatlanul. Megvárom, míg halálos 

csend lesz. Majd mondok valamit arról, hogy megszállt 

ország vagyunk, s nagyon kell tudnunk, hogy mit 

csinálunk. Leülnek néma csendben, s okíthatom őket a 

német nyelvre. 

Az első piarista diák, akit megismerkedem, Forrai 

Pityu. Hetedikes. Talán az előző tan-évben jött át 

Szatmárnémetiből, ahol a jezsuitáknál tanult. Anyjának 

cukrászdája van a Piac utcán szemben a Szent Annával. 

Ez a név nemcsak a templomot jelenti, hanem utcát és 

a város katolikus fertályát is. Pityu nagyon 

http://www.nytud.mta/
http://www.c3.hu/scripta/beszelo/97/12/bul.htm

