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lJTJELZŰ

1906-ban született a Szolnok megyei
Besenyszög községben. Apja tanyai ta
nító volt. Egerben érettségízett, a Te
ológíai Főiskolát Zircen végezte el,
majd a Pázmány Péter (ma Eötvös
Loránd) Tudományegyetemen bölcsész
doktori címet, a budapesti Tanárképző

Főiskolán pedig tanári oklevelet szer
zett, Pályáját cisztercita szerzetesta
nárként kezdte, 19.34-től a rend Szent
Imre (ma állami József Attila) gimná
ziumában latint és magyar irodalmat
tanított. 1933-ban segédlelkész a XI.
kerületi Szent Imre plébánián, 1951
ben - mint esztergomi egyházmegyés
pap - ugyanitt plébános. Nem sokkal
ezután esztergomi kanonokká nevezik
ki. 1958 óta az V. kerületi Alkantarai
Szetit Péter (azelőtt ferences) templom
igazgatója. 1950-ben a katolikus papok
békemozgalmának egyik alapítója, kez
dettől fógva vezető egyénisége. A Ka
tolikus Szó főszerkesztője és az Eccle
sia Szövetkezet és Könyvkiadó Válla
lat igazgatója. Országgyűlésí képviselő.

1963 óta az Elnöki Tanács tagja. 1974
ben az állam és az egyház közötti jó
viszony kialakulásában és fejlődésében

kifejtett munkásságának elismeréséül a
Magyar Népköztársaság Zászlórendjé
nek I. fokozatával tüntették ki.

Még zirci teológus korában közölte
első cikkét a Vox Academica, amely
nek mondandója életprogramnak is be
illett: nem elég nekünk a múlt kultu
sza, az egyházi tradíciók féltékeny ápo
lása. Az értékek védelme természete
sen fontos, de mindennél fontosabb a
jövő megmutatása, egy tespedt, kon
zervált létből való kivezető út megta
lálása. A hogyan tovább kérdésfelveté
se. Mert ha nincs is határozott elkép
zelésünk, legalább szándékaink legye
nek önmagunkkal, legalább azt kör
vonalazzuk, mit vá1'unk vagy mit aka
runk a holnaptól. Ne a vakvilágba él
jünk, hanem az élettel, a történelem
mel szoros kapcsolatban. AKorunk
Szava a maga idejében úttörő jelentő

ségű és máig egyedülálló vallásszoci
ológiai kutatásait tette kozzé, melyek
az egyházközségek és a missziós nővé-
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rek (Farkas Edit és társnői) szociális
tevékenységét vizsgálták. Sok száz cikk
és tanulmány szerzője. Publikált a
Nemzeti Újságban, az Életben, a Ma
gyar Nemzetben, a Vigiliában. Több
vallásos tárgyú könyv írója. Hiszek cí
mű prédikáció-gyűjteménye 1959-ben,
A keresztény ember a mában 1963-ban
és a Jelenlétünk a világban című mű

ve 1968-ban jelent meg.

VALASZÚTON

- Elégedetlensége az egyház korsze
rűtlenségével, gazdasági hatalmával és
Te akciós politikai bejolyásával a ren
den belül is viszályt szított körülötte.
Nézeteinek szóban és írásban egyaránt
kifejezést adott, bírálta a rend szelle
mét és anyagi túltápláltságát, a hala
dó eszméktől való idegenkedését és el
zárkózását. Szociális buzgalom fűtötte,

a tenniakarás vágya. Segíteni próbált
a népnek, a hivő embereknek, paraszt
nak és munkásnak, akik társadalmilag
ugyanolyan elnyomottak és jogfosztot
tak voltak, mint a nem-hivők.

- Amikor a harmincas években el
ső cikkem megjelent, a prior, egy sze
gény molnár fia, ki akart rúgatni a
rendből, mert szerinte kommunista va
gyok. Meglepetésemre, a dzsentri-iva
dék apátúr, Werner Adolf védett meg,
aki nemcsak a szívére hallgatott, ha
nem értelmes, gondolkodó fő is volt.
De a felszabadulás után, amikor éles
re fordult a politikai helyzet, már nem
a személyes érzelmek határoztak. A
renden belül egyre nehezebben éltem,
megf'enyegettek, hogy felfüggesztenek
baloldali magatartásom miatt. A régi
nek és az újnak színt kellett vallania,
dönteni kellett, ki hová tartozik. A
rend hivatalos vezetése a Mindszenty
vonalat követte. Ezzel kimondták ma
guk fölött az ítéletet, pedig az előze

tes tervek alapján két gimnáziumuk
- Zircen és Pesten -, valamint a
zirci papképző megmaradt volna. 1950
tavaszán aztán annyira ellenségessé
vált a légkör, hogy el kellett hagynom
a rendet, Közvetlen előzménye az volt,
hogy Parragi György a Magyar Nem-



zetben cikksorozatot írt a francia ka
tolikusok haladó mozgalmairól, Lamen
naís-tól Ozanamig és Laoordaire-től

Suhard bíborosig, amelyre én válaszol
tam a lap hasábjain. Megpenditve egy
úttal azt a gondolatot, hogy bár a
magyar katolicizmusnak is voltak ér
demes egyéniségei, kiemelkedő képvi
selői, mozgalmat mégsem tudtak soha
kibontakoztatni, mert az intézmény
mindig elkötelezte magát az uralkodó
osztályoknak, a reakciós politikának.
Itt volna tehát az ideje, hogy megvál
tozott társadalmi viszonyok közt vég
re mi is valami hasonlót csináljunk.
Nekünk már azzal a hátránnyal sem
kell számolnunk, amivel annak idején
a franciáknak. Ott a társadalom kapi
talista szerkezete alapvetően ellentmon
dott a szociális igazságosságnak, a ka
tolikus demokraták messzelátó törek
véseinek. Nálunk, a szocialista társa
dalomban egyre inkább a közösség
igazának törvényei fognak érvényesül
ni.

Nekivágtam a világnak. Úgy jöttem
el a rendtől, hogy még csak meg se
kérdezték: van megtakarított pénzed?
Miből fogsz élni? Szó szerint az utcá
ra kerültem. Hiába mondía ki a Kó
dex, hogy kötelesek gondoskodni min
den kilépőről, kötelesek munkát és el
helyezést biztosítani. Mint annyi mást
a magyar egyházban, ezt sem vette
senki komolyan. De azt komolyan vet
ték, hogy bennünket, az együttműkö

dés híveit, az állam "arannyal etet".

~ Tulajdonképpen ez a cikk volt a
jeladás, a mozgalom megalakítására
tett első nyilvános javaslat.

- Ezt a cikket újabbak követték,
mind határozottabban megfogalmazva
egy születendő mozgalom céljait. Azon
igyekeztem, hogy az eleinte csak ösz
tönös vágyainkat, tétova elképzelésein
ket kivehető formába öntsem és ezzel
megteremtsem a kivitelezés lehetősé

gét. De történtek már előbb is próbál
kozások, folytak tapogatózásole mindkét
részről. Az államnak nem lehetett kö
zömbös, hogy a hivő tömegek mikép
pen illeszkednek be az új társadalom
ba, a józanul gondolkodó egyháziaknak
pedig nem lehetett közömbös híveik
sorsa, az egyház jövője. Suhard bíbo
ros emlékezetes körlevele, amely a ke
resztény ember társadalmi magatartá
sát. evilági szelgálatát világította meg
látnoki módon, hazánkban is sok pap
lelkiismeretét felrázta. A korán elhunyt
Bánáss László püspök a Suhard-i szel
lemet kívánta meghonosítani. 1946-os

karácsonyi üzenetében a kölcsönösség,
a kapcsolatkeresés és a tárgyalások út
ját egyengette. Hirtelen halálával a
pozitív kezdeményezéseknek részünk
ről vége szakadt. 1946 elején elkészült
egy megállapodás-tervezet, amely a
kormányzat részéről ötven évre bizto
sította volna a felekezeti iskolák 
szám szerint míntegy húsz - fenntar
tását és tankönyvvel való ellátását, né
hány, kizárólag vallásos jellegű rnoz
galom és szerv tevékenységet, Remé
nyeink azonban szertefoszlottak, ami
kor Mindszenty prímás megkötötte ma
gát: "Vagy míndenb vísszakapunk, vagy
semmit sem fogadunk el !" Ez beárnyé
kolta az .állami részről kifejezésre jut
tatott bizalmat és tárgyalókészséget.
másfelől viszont kezdetéül szolgált
azoknak az egyháziaknak egyházkor
mányzati részről történő üldözéséhez,
akik a szellemi és lelki bizonytalan
ság helyett az egyensúly és az egyház
hűség megtartását óhajtották az új vi
lágrendben. De ez keltette föl azok
nak a gyanakvását, fokozott bizalmat
lanságát is, akik a személyi kultusz
éveiben nem kívánt állampolgárt lát
tak a vallásos emberekben" a papok
ban megtűrt személyt, egyházi csen
dőrt.

Nagy késéssel, talán az utolsó pilla
natban léptünk elő mi, harmincöt pap,
majd négyszáz, hogy mentsük, ami
még menthető. Abból a csődből, amit
a Mindszenty-politika létrehozott, alig
lehetett már egyenlő partnerként ki
mozdulní, ajánlatokkal, kérésekkel elő

állni. Aláírtunk egy nyilatkozatot, mely
Iyel elköteleztük magunkat a leendő

mozgalomnak, amiről még nem tudtuk,
hogyan is valósítjuk meg. Nem voltak
kész elképzeléseink. Menet közben ala
kult és épült minden. Azt tettük, amit
tizenöt évvel később a IL vatikáni zsi
nat utólagosan igazolt. A hierarchia
gátló, majd passzív viselkedése miatt
olyan hátránnyal indultunk. hogy amit
a kezdet kezdetén szerettünk volna,
egy haladó katolikus szervezetet, amely
nek papok és világiak egyaránt a tag
jai lehetnek, arról már nemigen be
szélhettünk. A személyi kultusz egyéb
ként sem bízott feltétlenül a népben,
félt is tőle. mert az elkövetett hibák
visszatetszést szültek, hát hogyan bí
zott volna a hivő tömegekben, kűlönő

sen a történtek után!? Képviselői

minduntalan kitértek az elől, hogy a
munkánkba világiakat is belevonjunk,
mert attól a mozgalom megerősödik,

hatékonyabbá válik és nem korláto
zódik a többé-kevésbé intézményesen
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elkülönült papságra. Viszont lehetséges
maradt, hogy biztassuk a hivő embe
reket helytállásra' lelkiismereti problé
máikban is. Én akkor is megmondtam
és azóta is mondom, hogy ha a szo
cialista társadalom és az egyetemes
emberi értékek szelgálatát nem ágyaz
zuk bele a hitigazságokba. az evangé
lium tanításába, számunkra az üres
szólammá és sablonná válik, amely mö
gött nincs igazi meggyőződés.

Mi nem látszatokat akartunk, hanem
valódi értékeket. Nem tessék-lássék 10
jalitást, hanem őszinte odaadást. Azt
vallottuk, hogy az egyház nincsen sem
korhoz, sem társadalmi, gazdasági, po
litikai berendezéshez kötve. Az egyház
nak nem az a dolga, hogy ezeket meg
változtassa. Fizikai ereje sincs hozzá.
Az egyház küldetése, hogy Krisztus
üzenetét az emberiséghez közvetítse,
az emberek lelkét megszentelje, őket

üdvözítse. Minden kor emberéhez el
leüldetett. A szocializmus korának em
bereihez is. Akik igénylik, elsősorban

azokhoz. Az egyháznak tehát meg kell
találnia a helyét az új társadalmi
rendben is, a lehető legkevesebb üt
közéssel, A ,..mindent vizsgáljatok meg;
ami jó, azt tartsátok meg" - Szent
Pál-i elv alapján (I Tessz 5,21). Ugyan
akkor azt is vallottuk, hogy a hivő

embernek. egyúttal jó hazafinak is kell
lennie. Ilyen szempontból is kerülni
kell az ütközést. Ez ártana a nem
zetnek, megnehezítené az egész közös
ség fejlődését, mert a hivő emberben
zavart és feloldhatatlan konfliktust tá
masztana hitének és társadalmi szere
pének vállalása között. Egyháznak, ál
lamnak többet ér, ha előítéletek és
akadályoztatások nélkül megtalálja he
lyét az új társadalomban és annak
megbecsült, egyenrangú polgára lesz.

- A harmincöt katolikus pap által
összehívott országos értekezletet 1950.
augusztus l-én a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem aulájában tartották meg.
A mintegy négyszáz pap és szerzetes
előtt Horváth Richárd mondott előadói
beszédet. Érdemes felidéznünk ma már
történelmi példázatú megállapításait
melyeket az idő nemcsak hogy ner1~
koptatott el, hanem még jobban ki
fényesített.

- Korfordulón állunk. A múlt so
hasem tér vissza. És ehhez kell a ma
gatartásunkat is szabnunk. Meg kell
vallanunk azonban, hogy ez a felisme
rés a papság körében eleinte csak alig
néhány ember sejtelmeiben, érzéseiben
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volt meg, alakult ki míndig világosab
ban az értelmükben és végül is öntu
datuk erejében. És nem fent, barokk
paloták hűvös szobáiban, hanem lent,
inkább azok között az emberek között,
papok és hívek között, akik benne él
nek az életben, közvetlen közelből lé
legzik be ennek az életnek a benyo
másait, elsősorban a legegyszerűbb

szerzetesek és a falusi papok lelkében, '
valamint néhány igen magas kultúrá
jú katolikus értelmiségi ember, pap és
világi meggyőződésében. Nem hiányzott
közöttük a bátor sem, aki az ilyen
felfogásnak hangot próbált adni.

Az ilyeneknek a hangját azonban a
felsőbbség egészen konok és elmara
dott politikai felfogással, szerencsétle
nül, magának szinte csalhatatlanságet
követelő öntudattal - még politikai,
gazdasági, társadalmi, kulturális kér
désekben is -elnémította vagy leg
alábbis elnémítani törekedett. Jöttek a
letiltások, a felfüggesztéssel való fe
nyegetések, a felfüggesztések. Pedig
nekünk, papoknak és világiaknak egy
aránt, nem az elválasztó részeket és a
heves vitapontokat kell keresnünk a
másik emberrel szemben, hanem azo
kat a pontokat és azokat a dolgokat.
amelyekben egyek lehetünk és együtt
mehetünk. Mi egyszerre akarunk és
tudunk is lenni jó katolikusok és jó
állampolgárok. Jó hivő emberek és jó
hazafiak.

Új kor jött el. A szocializmus kora.
A jövő útja a szocializmus útja. És
nem volt még a történelemben a ke
reszténység számára annyira vele ro
kon, egylényegű, hozzá közel álló, új
kort nyitó eszmeáramlat, mint éppen
a szocializmus.

irtekezletünk azért jött össze, hogy
kimondja: egyházunk magatartásának
meg kell változnia Népköztársaságunk
kal szemben, hogy kijussunk abból a
zsákutcából, amelybe egyes katasztró
fapolitikát folytató egyházfők. a hala
dás elleni elfogultságukban és értet
Ienségükben, a régi rendszert vissza
kívánva - katolikus egyházunkat jut
tatták.

Az utat, amelyen elindultunk, ne
künk kell tovább törnünk. Nem sima,
nem széles és nem kitaposott ez az út.
De egyszer, a mi munkánk és verej
tékünk és vérünk árán, az lesz ...

- Ma már nem lehet kétséges sen
ki számára sem: azt, hogy egyház és
állam kapcsolata rendezett, kölcsönö
sen megértésre törekvő és optimálisan
fejlődő, mindenekelőtt Horváth Ri-



chárdnak és társainak köszönhetjük,
akik az első lépéseket meatették. Nél
külük nem tartanánk itt, nem tapasz
talhatnánk 'a normalizálódá.s újabb és
újabb bizonyítékait. Munkájuk sikerrel
járt: a hivő és nem-hivő ember szót
ért egymással, egyház és haza szétvá
laszthatatlan, a világnézetek közötti
párbeszéd megtermékenyíti az alkotó
életét.

A MOZGALOMRÓL - BIZALMASAN

- Nem tudnám ma sem szabatosan
megfogalmazni, mi hajtott akkor ben
nünket. Nem tudnám pontosan meg
magyarázni, mit miért tettünk. Halá
los merészséggel ugrottunk bele a mély
vízbe, és fogalmunk sem volt, hol fo
gunk biztonságosan partot érni. Jóval
később világosodott meg előttem, hogy
cselekedetünk karizmatikus cselekedet
nek minősül. Kegyelmi ajándéknak,
amit - függetlenül érdemes vagy ér
demtelen voltunktól - Istentől kap
tunk, mint fölismerést, sugalmat, hogy
ennek birtokában az egyház javára
fordítsuk minden erőnket. Ellenőrizhe

tetlen természetfölötti ösztönzésre vé
geztük a munkánkat.

- Eszerint a kényszerítő külső be
avatkozást, pressziót emlegető rémhí
rek alaptalan rágalmak voltak, melyek
kel a mozgalom növekvő tekintélyét
próbálta meg tépázni a reakció.

- Senkitől sem kényszerítve, sokak
tól gáncsolva, lebeszélve, és elijesztve,
és csak kevesektől bátorítva, híva és
akarva jöttünk össze. Pressziót eleinte
csak a saját lelkiismeretünk gyakorolt
ránk, miután láttuk,' merre tartanak
az események, hogy az egyház hama
rosan végveszélybe kerül és a hivő

emberek létfeltételei fokozatosan rom
lanak. Az egyházon akartunk segíteni,
nem a személyi kultusznak. Állásfog
lalásunk kezdetben is mindig tartal
mazott kritikai elemeket. Már a moz
galom útját előkészítő, első Magyar
Nemzet-beli cikkemben is felhívtam az
illetékesek figyeimét arra, hogy ebben
a nagy társadalmi átalakulásban sok
felé a szemét is megszaporodott, fel
bukkantak a képmutató korijuktúra
lovagok, akik a zavarosban halásznak.
Meg kell tisztítani tőlük az utat, tisz
tára kell söpörni a házunk táját, De
az 1950. augusztus l-én tartott referá
tumomban szintén megjegyeztem : "Per
sze, hogy hiba is van, elég. Mikor nem
volt? Máról holnapra nem lehet pa-

radicsomot csinálni a földön." Az őszin

te szó vonzotta az embereket a moz
galomhoz, a nyitott érvelés meggyőzé

sünk legfőbb erejének bizonyult. Hor
váth János professzor, irodalomtörté
nész, akinek az egyetemen kedves ta
nítványa voltam, meg is üzente, hogy
olvasta cikkemet a Magyar Nemzet
ben, a krítíkaí részek különösképpen
tetszettek neki. Csodálkozott a bátor
ságomon, De így voltak a papok is. Az
alakuló gyűlés után országszerte tar
tottunk tájékoztatókat. Felmértük, hogy
ha mozgalmunk nem ölt szervezeti
formát, előbb-utóbb felbomlik, nem
lehet összefogni. Ezért a budapesti
központ mellett rnegyénként bizottsá
gokat állítottunk fel, rendszeresen ta
lálkozókat rendeztünk. Volt, ahol alig
jöttek el, volt, ahol 40-50 ember je
lent meg. Legalább kétezer egyházival
beszélgettünk el személyesen is, külön
külön. Lassan tudatosítottuk bennük,
hogy ha azt akarjuk, hogy az egyház
tovább éljen, akkor mindnyájunknak
alkalmazkodnunk kell az új körülmé
nyekhez. Az egyháznak helye van eb
ben a társadalomban is, nem forgat
hatja visszafelé a történelem kerekét.
Közre kell működnünk a fejlődésben,

hiszen nincsen nagypolitika egyházpo
litika nélkül és fordítva: nem lehet
egyházpolitika csak anagypolitikával
összefüggésben. Nem késleltethetünk
egy világtendenciát csak azért, mert
ateista világnézetet hírdet. A hitigaz
ságok és a marxista elvi igazságok kö
zött meglévő különbségek nem befo
lyásolhatják a míndennapí életet. Ok
talanság volna semmit se tenni addig,
amíg el nem döntöttük, van-e vagy
nincs-e Isten, mert az élet közben to
vábbhalad, az életnek nem lehet aka
dálya.

- Vajon a személyi kultusz szorítá
sában történtek-e később kísérletek a
beavatkozásra?

- Ahogy terebélyesedett a mozga
lom, annál kevésbé tudtuk megszűrní,

kik azok, akik csak a· saját pécsenyé
jüket jöttek rnegsütní, kik csatlakoz
tak hozzánk karriervágyból, félelem
ből, belső bízonytalanságból, illetve ed
digi ellenséges magatartásuk bocsána
tára számítva. Bizonyos mértékű fel
hígulás mutatkozott, melyet fékező ten
denciák kísértek. Nem ismertük egy
mást eléggé. Sokkal könnyebben, si
mábban ment volna minden, ha meg
értésre törekszünk. Rákosiék a mozgal
mat is a saját ízlésüknek megfelelűen

szerétték volna irányítani s próbálták
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felhasználni. A személyi kultusz dagá
lya minket is elnyelessel fenyegetett.
Parragi György elárulta nekem, hogy
52-53-ban Rákosi a mozgalmat is,
minket is likvidálni kívánt, mert ösz
szefüggést látott Nagy Imre fellépése
és a mozgalom növekedése között, sőt

egy tömegbázis lehetőségétől félt, amely
a' Nagy-féle vonalat támogatná.

- Ezt a veszedelmet igyekezett el
hárítani a miniszterelnök-helyettesnek
hatvanadik születésnapjára küldött üd
vözlő távirat, mely őt "mint népünk
szép emberi életén és boldog jövőjén

fáradhatatlanul munkálkodó nagy taní
tót és vezetőt, mint nagy államférfiút"
köszöntötte, akinek "bölcsessége az ál
lam, és egyház ügyeinek rendezésében
is mindenkor olyan megnyugtató mó
don nyilvánult meg".

Rákosival háromszor beszéltem.
Első alkalommal valósággal elkápráz
tatott tájékozottságával. Arról tudósí
tott, hogy a világ különböző részein
hogyan áll a katolikusok ügye, mílyen
szerepet játszanak a társadalom életé
ben. A tények halmazából természete
sen más következtetéseket vont le,
mint én, és az ismeretek csoportosítá
sát is másképpen végezte el, nem a
történelmi objektívitásnak, a sokrétű

elemzésnek kedvezve. Dicsérte törek
véseinket, az indulást pozitívan érté
kelte és a mozgalom további folytatá
sára biztatott. Ö se, más vezető em
ber se adott konkrét megbízatásokat.
Egyedül azt hangsúlyozták, hogy mind
ebből az egész népnek csak haszna le
het, államnak is, egyháznak is előnye

származik. Észrevettem, hogy Rákosi
minden alkalommal jól felkészült, ál
talános műveltségéből bőven merített,
de az élet gyakorlatához felszínesen
kötődik, Nem értett az árnyalatokhoz,
az ellentmondások rendszerezéséhez,
nem hatolt le a mélyebb összefüggése
kíg, a dolgokat leegyszerűsítette majd
nem a 2 X 2 szintjélg. Mégis, az volt
a benyomásom, hogy képzett filozop
ter, aki tele van félelemmel és bizony
talausággal. 16 évet töltött börtönben,
utána a Szovietunióban élt 1945-ig, te
hát nem ismerhette a maga összetett
valóságában a magyar társadalmat.
Ahogy ott ült előttem, _mereven, ösz
szehúzott térddel, megértettem, hogy
ez az ember a Farkasok és Péter Gá
borok áldozata, akik szorongásaít, kép
zelgéseit szítiák benne, erkölcsi gátlás
talartságát táplálják. Nem sokat teke
tóriázott: nem Iatolgatta, mikor kit te
gyen félre az útjából, hogy legalább
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egy időre megszabaduljon belső rémü
letétől. Egyetlen közvetett akciójukra
emlékszem. A Veszprém megyei papok
békebizottságának alakuló gyűlésétól a
Grősz-féle összeesküvés és a főpásztor

nyilvános elítélését kívánták, a konst
rukciós perek idején, 1951 júniusában.
Rákosi rendkívül szűklátókörűen, nem
történelmi távlatokban gondolkodott. A
politikai machiavellizmus törvényei sze
rint,

- De éppen ezekben a nehéz évek
ben fogalmazódott meg a másik olda
lon, a marxisták táborában is a szö
'L'etségi politika tartós és hosszú távú
programja. A nemzeti egység gyakor
lati megvalósításának koncepciója ilyen
bonyolult korszakban kezdett körvona
lazódni a jövőben gondolkodó, a szo
cializmusért testi-lelki felelősséget vi
selő kommunistákban.

- Még rendi tanár koromban talál
koztam a XI. kerület párt.titkárnője

vel, akit Rákosiék később eltávolítot
tak a pártbizottság éléről, s ő arra bá
torított, próbáljak világi papként bá
zist teremteni a haladó papi gondol
kodásnak. Én azt feleltem, ha most
kilépnék, nem lenne többé hitelem.
1948-49-ben odáig érett a helyzet,
hogy Parragi Györgytől megtudtam, a
párt részéről is támogatják elképzele
seimet. Akkor még nekem semmiféle
kormányszintű kapcsolatom nem volt.
Nemsokára Parragi és Balogh páter
kérte, írjarn le, mit és hogyan csinál
nék. Ok ezt továbbküldték, Ezután Ré
vai József kultuszminiszter hívatott
megbeszélésre. Okos, intelligens ember
nek tűnt, nem kellett sokat magyaráz
kodnom előtte, értette a dolgát, de az
egyház és a vallás kérdései iránt va
ló érzéketlensége folytán, pusztán ide
ológusként nézte azt, ami történik, jel
lemző rá, hogy amikor a mozgalom
várható nehézségeit ecseteltem, bizo
nyos egyházi körök ellenállására és a
hívek megzavart tudatára hivatkoz
tam, értetlenül és tanácstalanul csap
ta össze a kezét: - Hogy lehetnek
ilyen süketek? Miért nem tudják fel
fogni, rniről van- szó? Ez abszurdum!

Végül Kádár János kéretett magá
hoz, aki akkor a pártközpontban má
sodtitkárként dolgozott. Az ó hangja
már igazi emberi hang volt. Nagyon
megértően bánt velem, egyetemes gon
dolkodása, humanitása és elvhű követ
kezetessége mély hatást gyakorolt rám.
Már az érdeklődése is lényeget érin
tett, mert alapvetőerr emberi vonat
kozásra reagált: Ki merek-e állni?



Vállalom-e a következményeket? Iga
zam tudatában cselekszem-e? Igen, vá
laszoltam, .különben el sem indultam
volna ezen az úton. Megígérte, hogy
segíteni fognak. És a bizalmáról biz
tosított.

Mt:RLEG

- Az 1950. augusztus l-én megtartott
országos papi értekezlet ötpontos hatá
rozatot fogadott el. Ezt egyúttal p'rog
ramnyilatkozatnak is szánták, melyben
leszögezték: ,,1. akarják az egyház és
az állam közötti SÜ1'gŐS és teljes meg
egyezést, az egyház és az állam törvé
nyeinek kölcsönös tiszteletbentartásá
val. .. 2. Kifejezik hűségüket a népi
demokrácia állama, a Magyar Népköz
társaság iránt. Mindent megtesznek,
hogy hozzájárulhassanak a magyar nép
anyagi és szellemi életszínvonalának
emelkedéséhez. Nem akarják, hogy a
katolikus Anyaszentegyházat a reakció
a maga céljaira felhasználhassa. Nem
siratják vissza a múlt szociális igaz
ságtalanságait. Előre akarnak haladni
a néppel hazafiságban, szeretetben,
munkában összeforrva. 3. Fenntartás
nélkill. támogatják a magyar nép bé
keharcát és ebből tevékenyen ki akar
ják venni a maguk részét... 4. Elíté
lik a háborús uszítást, a gyarmati és
félgyarmati népek szabadságharcának
elnyomását célzó imperialista háborús
beavatkozásokat. . . 5. Kívánatosnak
tartják, hogy a néphez hű papságot és
szerzeteseket az államhatalom teljes
erejével támogassa hivatásának teljesí
tésében, az ország újjáépítéséért, a tar
tós békéért kifejtett munkájában."

Véleménye szerint teljesítették-e ezt
a programot? Megfeleltek-e maradék
talanul a határozatnak?

- Főbb vonásaiban, lényegileg telje
sítettük. De nem maradéktalanul. Azt
hiszem, a legkevesebbet a papság és a
hivő nép szellemi színvonalának eme
léséért tettük. S ennek egyre égetőbb

hiányát érezzük. Amíg az emberek ál
talános műveltsége nő, addig vallási
műveltségük stagnál vagy csökken,
mert sokban korszerűtlen lelki és szel
lemi ismeretekkel zsúfolt, nem tart lé
pést az emberi személy kulturálódásá
nak egész folyamatával. Híveink nem
eléggé műveltek, mert papjaik sem
azok, és az emberek nem kapják meg
tőlük azt, amit keresnek, vagy nem
olyan szinten kapják meg, amilyenre
igényük van.

- Elteriedt az a nézet, hogya papi
békemozgalom mára már betöltötte
szerepét, eredeti hivatásának eleget
tett, léte mindinkább protokollárissá
válik.

- Ez részben igaz. A papi béke
mozgalom túlnyomórészt elvégezte, amit
eredetileg célul tűzött ki magának: az
állam és a püspöki kar viszonya jó,
az egyház és a kormányzat tárgyalásai
tisztességes mederben folynak, minden
ÚJ jelenség, előrelépés kölcsönös meg
beszélések témája, a magyar állam és
a Vatikán kapcsolata kielégitő, a hivő

emberek hazánkban megbecsült és
megbízható tagjai a szocíalísta társa
dalomnak. A püspökök közül már töb
ben maguk is békemozgalmí emberek
voltak, mielőtt e magas tisztségbe ke
rültek. Valóban úgy tűnik, hogy bel
földi tevékenységünk leszűkült és hi
vatalosabb jellegű lett, de ezzel pár
huzamosan megnövekedett a mozgalom
papjainak külföldi békediplomáciája,
nemzetek megértését. szolgáló munkája.

Eszembe jutnak most Kádár János
szavai, melyek egy népfront-összejöve
telen hangzottak el: Az emberek sze
retnek jól élni, szeretik a komfortot,
de szeretnek hinni is. Ezért nekünk
időnként újra és újra meg kell őket

győznünk az ígazunkról, mert a hitek
is kopnak, a meggyőződésre is rára
kódhat salak, amit onnan el kell távo
lítani. Ú gy gondolom, mi, békemozgal
miak is hasonlóképpen vagyunk, A ha
ladó szellemet szüntelenül ébreszteni,
erősíteni kell, újra és újra el kell
mondanunk, mit jelent egyház és haza
kettős kötelezettsége. Az élettel együtt
kell élnünk, segíteni. az embereknek,
hogy kérdéseikre megtalálják a he
lyes válaszokat. Fel kell világosítanunk
őket; hogy emberien élni csak erköl
csösen lehet. Örülünk annak, hogy év
ről évre sok pap utazik külföldre tu
ristaként is, meghívásra is. De nem
mindenki tudja a látottakat, hallotta
kat mérlegelve és értékelve feldolgoz
ni. A nyugati propagandakiadványok
és reakciós sajtótermékek sokakat fél
revezetnek, megtévesztenek. Ezeket a
kétes hatásokat ellensúlyoznunk kell,
érveléseit korrigálnunk és a szocializ
mus pozícióiból bírálnunk.

- Hogyan látja a papi békemozga
lom jövőjét?

- Vannak, akik a papi továbbkép
zés, a művelődés keretéül kívánják,
mások politikai és teológiai fórumot
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szeretnének belőle kialakítani. E téren
már hasznos kísérletekről is beszámol
hatunk: a Szabolcs megvelek szellemi
éhségétől, bátorságától, példaadó nyi
tottságától érdemes tanulni. A teoló
giai továbbképzést nagyon okos el
gondolásnak tartom, de ennek kivite
lezése több nehézségbe is ütközik. Egy
részt képzett előadókra volna szükség
mindenütt, akikkel mi nem rendelke
zünk, másrészt egyházi hatóságaink
könnyen felvethetik illetéktelenségünk
kérdését. Nem kisebb gond a tanfolya
mok lebonyolítása, hiszen ahhoz, hogy
ezek a tanfolyamok eredményeket hoz
zanak, könyvekre, az előadások témái
val foglalkozó teológiai munkákra is
szükség volna. Fontos teendők még a
papi utánpótlás biztosítása, a fiatalok
nevelése. Ok már ebben a nyugodt,
kiegyensúlyozott, derűs légkörben fog
hatnak hozzá hivatásuk teljesítéséhez,
amiért mi, idősebbek annyit dolgoz
tunk, aminek formálásáért annyit fá
radoztunk. Ma már a pap sokszor
partnere a helyi vezetésnek, részt ve
het az ország vagy a község ügyeiben,
eseményeiben fehér asztalnál tanács
kozhat, a saját és a hívei problémái
ról. Ez a megszeltdült, korrekt bánás
mód, emberi tisztesség, párbeszéd a kö
zösség érdekeiért annak az útnak ér
telmét jelzi, amit 1950-től máig végig
jártunk. Alakuló gyűlésünkön a meg
jelentek zöme a feloszlatott szerzetes
rendek tagjaiból tevődött össze, akik
ar'r'a számítottak, .hogy mi valamikép
pen visszaállíttatjuk majd a rendeket.
Sok-sok panasz, sirám hangzott el és
kevés politikum, mert a papokat fő

ként személyes sorsuk, egzisztenciájuk
foglalkoztatta. (Az állam annyit segí
tett, hogy plébániákhoz juttatta az em
bereinket.) Ma a politizálás, a nemzet
ügyeivel való törődés, a kiállás a szo
cializmus mellett természetes cselek
vés, mint ahogy az a hívek szolgálata,
Krisztus hirdetése, az evangelizálás.

Darvas József író, egykori vallás- és
közoktatásügyi míníszter 1950-ben azt
mondta, hogy "mi soha nem követel
tük és nem is fogjuk követelni sem a
katolikus egyház, sem más egyház
egyetlen papjától. egyetlen hívétől sem,
hogy legyen hűtlen egyházához, vallá
sos meggyőződéséhez. A Magyar Nép
köztársaság alkotmánya hazánk min
den polgára számára biztosítja a teljes
lelkiismereti szabadságot s mi a mi al
kotmányunkat, népünk alkotmányát
tiszteletben tartjuk. Azt valljuk, hogy
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a nép államához és az egyházhoz való
hűség teljesen összeférnek." A jelenle
gi, kipróbáltan jó politikának, az egész
séges közszellemnek köszönhető, hogy
Darvas József emlékezetes szavai ma
nem puszta kijelentéseknek, megnyug
tatásnak tűnnek, hanem érzékelhető

valóságoknak, bizonyított tételnek.

Hol vagyunk már attól a primitív
politikai - a papság körében eléggé
általános - felfogástól, amely a fel
szabadulást követően a rendszer bu
kását [ósolta, azt képzelte, hogy ami
itt épül, mind lelkiismeretlenül épül,
a hidak nemsokára összeomlanak, az
utak felszakadnak - addig meg "gug
golva is kíbírjuk", Hol' vagyunk már
attól, hogy a butaságot, a reakciós
hirverést, a hierarchikus tekintélyt
előbbre helyezzük a tényeknél, a tör
ténelmi tapasztalatoknál. az értelem
belátásánál. S ha még néhol akad is
olyan eset, hogy a pap behúzódik plé
bániája falai közé és nem hajlandó tu
domásul venni, ami kint, a világban
történik, ha akad is olyan pap, aki
fél az ateizmustól. a materialista vi
lágnézetű emberektől - ma már nem
ezek a jellemző példák! Ott tartunk,
hogy már nemcsak a jelen, hanem a
jövő fogadására készülünk. A holnap
felé tekintünk, amely az új emberé.
Minden tényezőnek össze kell fognia
az új ember, a szoclalista ember kine
veléséért, mert össze kell fognia, ha
igazi és maradandó eredményt akar: a
szocializmus új emberét, az erkölcsi
leg megnőtt és kiteljesedett embert,
akik kőzött vannak a mi híveink is. A
békemozgalom jövője tehát ma már
azonos az egyház jövőjével. A kettő

szétválaszthatatlan. .

- A' jövő azonban itt kezdődik, itt
szövőd~k, napjaink méhében fogan. Mi
lyen előképet őriz önmagában az egy
ház holnapjáról? Korunk eseményei és
korunk emberei miként alakíthatják,
mivé formálhat ják az új idők keresz
ténységét?

- Sok mindent a Szeritlélekre kell
bíznunk, de nekünk magunknak is el
kell végeznünk. amit csak tudunk. A
kegyelem segítségével és erőink leg
javával készítjük magunkat erre a jö
vőre. A földi, evilági dolgokban, fel
adatokon keresztül vezet az útunk az
abszolútum felé, az Isten felé, ezért
ezeket kötelesek vagyunk a leglelkiis
meretesebben segíteni, részt venni ben
nük, pozitív magatartást és munkálko-



dást kell tanúsítanunk és végeznünk
velük kapcsolatosan. Ezért jelenti a
vallás az "evilági dolgoknak is a leg
nagyobb támaszukat. Istent szeretnünk
kell, teljes elménkből, minden erőnk

ből," Istenben pedig felebarátunkat,
mint önmagunkat, és Istenben szeret
nünk kell az életet is, minden ügyei
vel és dolgaival, mert ha nem szeret
jük, máris csorbát szenved istenszere
tetünk is. Ez az istenszeretet tehát
a hivő emberben az élet legmegbízha
tóbb és legerősebb mctorja kell, hogy
legyen. Ez a hitünkben remélt, szere
tett, követett, átölelt abszolút jövő

tesz naggyá bennünket, embereket. Hi
szen a végtelent, a véghetetlent akar
juk.

Az egyház külső arcát nagyon befo
lyásolja az evilági élet, a társadalom
arca, szerkezete. Hogy milyen lesz az
egyház külső arca, erről előre prófé
tálni nagyon nehéz, vagy nem is le
het. Egy azonban biztos: személyes
döntés dolga lesz ehhez a hivő egy
séghez tartozni. Igazat adok Karl Rah
nernak, hogy nemigen lesznek nagy
kiterjedésű, szélesebb körű egységek,
népegyház nem lesz soha, de minde
nütt lesznek kisebb-nagyobb csoportok,
kisközösségek, mint mustármag, mint
kovász a társadalomban, amelyek örök
reménységet és hitet sugároznak majd
magukból. Ne feledjük, hogy a transz
cendentális érdeklődés az emberekből

kitörölhetetlen. A jólét, a civilizáció
nem elég az ember lelkének, az ani
ma naturaliter christiana vágyán sem
mi sem vehet erőt. A meggyőződések

és felfogások, hitek és nézetek plura
lizmusában, az egységre törekvő tár
sadalomban mindig lesznek emberek,
akik az abszolút jövőt, az Istent kere
sik, a hi tben nyugszanak meg és tőle

kapják meg lelkük békességét. De ép
pen e békesség szolgálatának, a re
mény növelésének erejében nem kihul
ló, hanem nagyon is egybetartó képes
ségű, hasznos tagjai lesznek az evilági
társadalomnak is.

A mai embernek új világképe van,
és sok mindenre kielégitő feleletet vár.
A csak hagyományos engedelmesség,
bizalom és ráhagyatkozás az egyház
tanítására és eddigi szerepére a törté
nelemben - hiányérzetet kelt benne.
Új viszonyok között, az új jövendőhöz

kéri a feleletet. Tisztelet adassék a
régiben is mindennek, ami időtlen,

ami maradandó, de az újnak is, ami
a jövendőt hirdeti nekünk. Ebben is
az Isten jár a történelemben.

AZ ÉLETÚT V:~Gl!;N

- Sík Sándor mondta nem sokkal a
békemozgalom megalakulása után, hogy
mind.en magyar papnak, az egész pap
ságnak osztatlanul be kellett volna
lépnie már az első percben. Horváth
R.ichárd nem kevés lelkierőt és éleslá
tást követelő kezdeményezését, úttörő

vállalkozását nagyra értékelte, olyan
ember munkájának, akinek gazdag éle
te lesz.

- Én csak lehetőség voltam és va-"
gyok. Hivő lehetőség: saját törekvése
men túl csakis az Isten kegyelme tu
dott s tud belőlem valamit csinálni.
Az igazság túlzott és kíméletlen kihe
gyezése lehet az irgalmasság megölője

is. Lehet a könyörület sírásója is. Le
het a szeretet kizárója is. Mint aho-'
gyan viszont is: a szeretet egyoldalú,
igazságtól, értelemtől, józanságtól, íté
lőképességtől elszakított hangsúlyozott
sága és gyakorlása lehet szétmállasztó
és ártó gyöngeség is, a szeretet ere
jének feláldozása is, egy ellentétes ol
dalon kihasznált és megszületett igaz
ságtalanság is. Az Isten megajándéko
zott a kegyelmével: nem fordultam
önmagam, a hitem ellen, amikor igaz
ságtalanságok, vádak értek, éppen azok
részéről, akiknek segíteni akartam,
akiktől segítséget reméltem. 1951-ben
a híveimtől. Miután a Szerit Imre plé
bániát átvettem, csaknem fél évig boj
kottáltak. Én nem akartam oda plé
bánosnak menni. Kell ugyan egyházi
beosztás, mert másként nem lehet az
egyházért dolgozni, de nem kell se
rang, se cím, se pozíció. Csak maga a
szolgálat, A gimnáziumban tanítottam
a gyerekeket: volt méltóságosok, kato
natisztek, gazdag polgárok gyerekeit.
Tudtam, nem sok jóra számíthatok,
mégis vigasztaltam magam: végtére is
keresztények. Nem akként viselkedtek.
Adáz gyűlölettel vettek körül. A ke
resztelést, temetést, esküvőt máshol vé
geztették. Azon a környéken sok száz
apáca és volt szerzetes élt, akik mér
gezték a légkört, szították a hangula
tot ellenem. Fél év múltán csitulni
kezdett a harag, lassan-lassan felol
dódtak a feszültségek, az emberek be
fogadtak. 1957-ig a lelkipásztoruk vol
tam. Kölcsönös megelégedettséggel és
rokonszenvvel váltunk el egymástól, a
híveim meg én.

Aztán az egyház támogatása hiány
zott. Az amerikai követségen Mínd
szenty prímás első dolga volt, hogy a
Szabó Imréhez eljuttatott cédulán 31
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embert exkommunikáltasson, illetőleg

megbélyegezzen. A képviselőség míatt
Máté Jánost, Beresztóczy Miklóst és
jómagamat. Egyházjogilag három éven
túl az exkommunikációt érvénytelení
teni kell, vissza kell fogadni azokat a
papokat, akikben megvan a jószándék,
akik az egyház fiainak vallják magu
kat, és addig is, amíg ez megtörténík,
gondoskodni kell tisztességes megélhe
tésükről és rendezett körülményeikről.

Ezt a két sebet viseltem magamban.
De nem vádolok senkit, nem ítélkezem
senki fölött. Megteszi azt az Isten,

~..
• , ~ I

618

megteszi a történelem. Hálás vagyok
Istennek ezért a gazdag, küzdelmes,
sokaktól félreértett életért. Azért, hogy
ebben a korban élhettem.

Miért fogalmaz múlt időben? Itt
van még közöttünk.

- Tavaly már meghaltam egyszer.
i\. klinikai halálból hoztak vissza.
Kaptam még egy kis hosszabbítást.
Rossz szívvel, betegen élek. Krisztust
hívom. A találkozónkra készülök ...

HEGYI BÉLA.

Mohácsi
Regös Ferenc:

Alvó kisfiú


