
BALOGH MARGIT

Született 1961-OOn Szé
kesfehérvárott. Torténész,
1985-ben szerzett diplo
mát az ELTE-n. 1 991·től

az MTA Torténettudomá
nyi Intézet, 1998·tól az
MTA Kutatásszervezési
Intézet munkatársa. A
KALOT ésa katolikus tár
sadalompolitika (1935
1946)címú könyve 1998
ban jelent meg.

ASZERZETEK FELOSZLATÁSA -1950
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Az egyházak és a hatalom viszonyának szempontjából három fő

korszakot különítek el:
I. 1945-1946/48: ezen idő alatt a - fogyatékos, ám mégis léte

ző - polgári demokratikus államszervezetet és jogrendszert a
kommunista önkény és dikta túra váltotta fel.

II. 1946/1948-1956/1958: a leplezet len egy házüldözés ideje,
am ikor a kezdeti nyílt szembenállás r ém ülette és rettegéssé fa
gyott. A vallásszabadság az egyéni vallásgyakorlat szabadságára
korlátozódott, a civil társadalmi szerveződéseket, köztük a vallási
mozgalmakat, egyesületeket és szervezeteket beti lto tták.

Ill. 1958-1989: a kiépülő "puha" Kádár-korszak időszaka, amikor a ret
tegést a túlélés reménye, a szembenállást az együttműködés váltotta fel.

A k orlá tozás évei 1945-1946/48

Az egyház gazdasági
hatalmának megtörése

A magyar történelmi egyházak számos tehertétellel léptek át a II.
világháború után bekövetkezett korszakba.

A változás radikalizmusa eleve magában hordozta az egyhá
zak, kivált a katolikus egyház és az állam lehetséges konfliktusát.
Az egyház korábban össztársadalmi intézményként működött, s to
vábbra is az erkölcs és világnézet egyetlen hivatott intézményének
tartotta magát, ám ezt az igényt az új rend nem vette figyelembe.

Az egyházak szembenállása egyszerre szervezeti adottság és
ideológia-politikai állásfoglalás. Szervezeti adottságnak tekinthet
jük az t a folyamatot, hogy az egyháznak (még) meghagyott intéz
mények (egyesületek, iskolák, egyházi szervezetek) helye mind
szűkebbre zsugorod ott az egyre dogmatikusabb, az ateis ta ideoló
giával agyonterhelt, túlpoli tizált társadalomban. Az egyház ellen
zékiségének elvi és ideológiai alapja pedig az volt, hogy sajá t
világfelfogása összeegyeztethe tetlen a marxizmussal. (A balol
dalnak ugyanez volt a támadási alapja.)

A hatalomnak az egyházak ellen hozott intézkedéseit három
nagyobb csoportba sorolhatjuk:

1. Az egyházak gazdasági hatalmának megtörése. 2. Az egyhá
zak közéleti, kulturális és politikai aktivitásának leszűkítése. 3. Az
egyházak oktató-nevelőmonopóliumának megszüntetése.
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1Magyar Országos
Levéltár (a további

akban: MOL)
XIX-A-21-a-55/1955/Eln.

1955-1956. 4. doboz.

Politikai és közéleti
szankciók

Az iskolák államosítása

Gazdasági téren elsőként az 1945. évi földreformot kell említe
ni. Az egyházak földjét kárpótlás nélkül elvették (ez az intézkedés

. is a katolikus egyházat érintette a legérzékenyebben: 862 704 ka
taszteri holdjából 765684-et sajátítottak ki, a református egyház
nak 102 ezer holdjából 60 ezer hold az egyház tulajdonában ma
radt). A földreformmal megerősödött parasztság ugyan eltarthatta
volna az egyházat, de néhány év múlva lehetetlen helyzetbe ke
rült. A hívekkel együtt kuláklistára került plébánosok 1951-ben
"önként" lemondtak a még megmaradt földingatlanjaikról. A ké
sőbbiekben szinte kizárólag a hatalom kényétől és a hívek áldo
zatkészségétől függött az egyház anyagi léte. l

A második lépés az egyházak politikai, közéleti és kulturális akti
vitásának visszaszorítása, majd teljes felszámolása volt. Katolikus vi
lágnézeti párt csak az 1947. évi választásokon indulhatott: a Demok
rata Néppárt és a Keresztény Női Tábor. A társadalom igényelte je
lenlétüket, s az előbbire szavaztak a kommunista párt után a leg
többen. 1948 tavaszán-nyarán viszont mindkét párt kezdett szét
hullani: több képviselő mentelmi jogát felfüggesztették, majd ha
mis vádak alapján megfosztották mandátumuktól. Vezetőik - Ba
rankovics István és Slachta Margit - elmenekültek az országból.

1946 nyarán megkezdődött az egyházi hátterű, katolikus és
protestáns szervezetek felszámolása. (Csak katolikusból másfél ez
ret oszlattak fel 1946 nyarán.) Mind gyakrabban tiltottak be egy
házi megmozdulásokat, rendezvényeket (körmeneteket, búcsú
járásokat, zarándoklatokat stb.). Az egyházi könyvkiadókat és
sajtót 1948-1949-ben államosították.

A harmadik nagy csapást az egyházak oktató-nevelőpozíciójá
ra mérték, bár azt érintette az egyesületek feloszlatása is. 1947 ta
vaszán formálisan a kisgazdapárttól kiinduló javaslattal került te
rítékre a fakultatív hitoktatás. Röpke két hónap alatt oly mérvű

ellenállás bontakozott ki a terv ellen, hogy a politika vissza
táncolt, s a kérdést levette napirendjéről.

1948 tavaszán a baloldal jobb előkészítés után kezdett az isko
lák államosításának kampányához: béremelést ígérve a pedagógu
soknak mindvégig hangoztatta a kötelező hitoktatás fennmaradá
sát - tehát csak a forma változna, a tartalom nem. Az 1948. júni
us 16-án megszavazott 33. törvény értelmében összesen 6505 isko
lát államosítottak, ebből 5407 általános és népiskola. 98 taní
tó(nő)képző és líceum, 113 pedig gimnázium volt. Az állami stá
tusba került volt felekezeti pedagógusok létszáma megközelítette
a 18 ezer főt. Az iskolák mellett államosították a kórházakat, az
árvaházakat, a szociális és nevelőotthonokat, de még a temetőket is.

Mindezek az intézkedések az egyházakat mint társadalmi ha
talmi tényezőt teljesen kikapcsolták a közéletből. A koalíciós kor
mányzás egyházpolitikája még a polgári liberalizmus "szabad
egyház szabad államban" elvet követő szeparációból indul ki.
Azonban már a koalíció évei alatt is az egyházi érdekeken messze
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túlnövő. felbecsülhetetlen nemzeti értékeket képviselő intézmé
nyeket is leromboltak, amellyel nemcsak a vallás és vallásosság
csonkult, hanem a nemzeti kultúra egésze is. Az intézményeitől

megfosztott egyházaknak fokozatosan csak az istentiszteletek vég
zése és a szentségek kiszolgálása maradt létének igazolására. A
vallásszabadságot kezdték úgy értelmezni, hogy az az egyéni val
lásgyakorlat szabadsága csupán. Az állam egyidejűleg állandóan
az egyházak múltját feszegette, szemükre hányva az elkövetett
(de még inkább az annak vélt) hibákat. Tette ezt azért, hogy iga
zolja az ellenük lefolytatott szigorú eljárást.

A nyílt vallás- és egyházüldözés évei

2Rákosi Mátyás:
Válogatott beszédek és
cikkek. Bp., 1951. 267.

Támadás a protestáns
egyházak ellen

3Raffay Sándor
bányakerületi püspök
1945. június közepén

mondott le. A dunántúli
kerület élén álló Kapi

Béla 1948 tavaszán
jelentette be távozási

szándékát, és 1948
öszén végleg

nyugalomba vonult. A
református egyház

egyetemes konventjének
elnöke, Ravasz László

püspök 1948. május
11-én mondott le.

Megegyezések
1948 öszén

Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt vezére 1948. január
10-én nyiltan hadat üzent az egyházaknak: "A magyar demokrácia
eddig minden problémát, mely elé a történelem állította, megoldott.
Amikor napirendre tűzi, végezni fog azzal a reakcióval is, amely az
egyház köntöse mögé búvik."2

A kommunista párt a protestáns egyházak esetében a válasz
tott püspökök és vezető tisztségviselők lecserélésének stratégiáját
választotta. A református és az evangélikus egyház nagy tekinté
lyű vezetői, püspökei 1945-1948 között sorra mondtak le tisztsé
gükről. Utódaik többsége készséges partnernek bizonyult? Az
evangélikus egyház esetében a személyi változások nem jártak
azonnal a megegyezési készség felülkerekedésével, A Raffay Sán
dor bányakerületi püspök helyére lépő Ordass Lajos e tekintetben
követte elődje példáját. Rákosiéknak így a püspök büntetőjogi fe
lelősségre vonása mellett döntöttek. A rendőrség 1948. szeptem
ber 8-án tartóztatta le Ordass Lajos püspököt. vele együtt az
evangélikus egyházegyetem főtitkárát, Vargha Sándort és az egye
temes egyházi és iskolai felügyelőjét, báró Radvánszky Albertet.
Rákosiék ekkor még nem voltak elég magabiztosak ahhoz, hogy a
mindössze fél évvel későbbi Mindszenty-ügyhöz hasonló politikai
pert kreáljanak Ordass püspök körül. Ehelyett az Uzsorabíróság
elé vitték az ügyet, amely devizabűntettbenmarasztalta el a vád
lottakat, és Ordass püspököt két év fegyházra ítélte. A színjáték
kal mindenesetre elérték, hogy eltávolítsák az egyház éléről azo
kat, akik az állammal kötendő megállapodást (s a nagy horderejű

iskolaállamosítást) ellenezték.
Végül a protestáns egyházakon belül a kommunista rendszert

támogatók kerültek túlsúlyba, közülük egyesek később kommu
nista funkcionáriusok lettek. Így nem meglepő, hogy a protestáns
egyházak illetékes fórumai jóváhagyták az iskolák államosítását,
és megegyezést kötöttek a Magyar Köztársaság kormányával.

A Magyar Köztársaság kormánya, valamint a református, az
evangélikus és unitárius egyház, illetve az izraelita felekezet kő

zött 1948. október 7. és december 14. között az "állam és az egy-

404



4Mindszenty József
esztergomi érsek 1947

szeptemberében kb.
200-3OQ-ra becsülte a

két év alatt rendőrségi

eljárást elszenvedett
katolikus papok számát.

1948. július 25-én
XII. Piusz pápának 225

ellélt papról és
szerzetesről írt.

Esztergomi Prímási
Levéltár

(a továbbiakban:
EPL) 5290/1948.

A maréknyi zsidóság

Egy ellenálló érsek
sorsa

ház közötti viszony kérdésének mindkét részről óhajtott békessé
ges és helyes rendezése céljából" ún. megállapodásokat kötöttek.
A négy egyezmény alakosság 30%-át érintette. Ugyanakkor a leg
nagyobb egyházzal, a lakosság 70%-át kitevő katolikussal most
nem írnak alá egyezményt, nemcsak Mindszenty ellenállása mi
att, hanem mert az egyházi törvénykönyv szerint az államokkal
megállapodást kizárólag a Szentszék köthet.

Miért volt szükség a megállapodásokra? Az állam elvárta,
hogy az egyházak sajátos eszközeikkel legitimálják és előmozdít

sák gazdasági, társadalompolitikai és kulturális céljait. Az egyhá
zaknak deklarálniuk kellett egyetértésüket a köztársasággal, a
földreformmal. az államosításokkal. Az egyházak vállalták a hű

ség folyamatos kinyilvánítását: istentiszteleteiken a köztársaságért.
az államfőért. a kormányért, úgyszólván az új rendszerért imádkoz
nak, az állami ünnepeken alkalomhoz illő istentiszteletet tartanak.

Mindegyik megállapodás rögzítette a "kötelező iskolai vallás
oktatás" jogát. A reformátusok hat gimnáziumot, az evangéliku
sok két fővárosi iskolát, az unitáriusok és a zsidók egy-egy kö
zépiskolát tarthattak meg. (Megegyezés híján a katolikusoknak az
1948-49-es és 1949-50-es tanévben nem volt iskolájuk.) Egy ateista
állam iskolamonopóliuma mellett ez az állapot nem lehet tartós. S
valóban, az egyházakkal kötött megállapodások taktikai voltát
éppen az iskolakérdésben bekövetkező fejlemények igazolják a
leginkább: az 1949. évi 5. sz. törvényerejű rendelet fakultatívvá
tette ahittanoktatást; 1952-ben a református egyház egy kivételé
vel "lemondott" iskoláiról, az evangélikus egyház - akárcsak az
unitárius - feladta mindkét gimnáziumát. Az izraelita középis
kola folyamatosan működhetett.

Az egyházak intézményeinek ellehetetlenítésével párhuzamo
san megkezdődtekaz egyházi személyek elleni büntetőjogi eljárá
sok. Az elítélt egyházi személyek számáról különböző, ám
hasonló nagrágrendű adatok láttak napvilágot: évi 170-200 főről

lehetett szó,

Az 1945 utáni egyházpolitika óvatosan kezelte a mintegy száz
ezres nagyságrendű izraelita felekezetet. Részben a holokauszt
friss emléke miatt, részben az 1945 után éledező antiszemitizmus
miatt. 1948-1949-től azonban állami nyomásra visszaszorult az
időlegesen felpezsdült hitélet, cionistaellenes akciók indultak, a
felekezeti egyesületek sorra mondták ki "önfeloszlatásukat". Az
állam maximálisan centralizált, hogy könnyebben ellenőrizhessen.

Az izraelita felekezet ortodox és neológ irányzatát 1950-ben szer
vezetileg egyesítették: létrehozták a Magyarországi Izraelita Vallá
sos Felekezet Egységes Országos Szervezetét.

A Magyar Katolikus Egyház nem fogadta el az oktatási és szo
ciális intézmények egyetlen, kommunista kézben való összponto
sírását. 1948 és 1950 között a katolikus egyház maradt az egyetlen
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Mindszenty
letartóztatása

intézmény, amely ellent mert állni az egyre erősebb és szélsősége

sebb totális hatalomnak.
Erre a határozott szembenállásra a kommunista párt és a kor

mány előbb sajtóhadjárattal és a propaganda erősítésével, majd a
püspöki kar elnökének, Mindszenty József bíboros hercegprímás,
esztergomi érseknek a letartóztatásával (1948. december 26.) és
életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélésével válaszolt. (Az állami
alkalmazottakat súlyos fenyegetésekkel igyekeztek rábírni, hogy
írják alá az érsekre halálbüntetést követelő röpiratokat.)

A kommunistáknak "kapóra jött" a hercegprímás rendíthetetle
nül következetes szembehelyezkedése a totális állammal, mert így
a katolicizmusról kijelenthették, hogy "reakciós ellenzék". Mind
szenty magatartása előnyt adott a kezükbe: nem kényszerültek a
számukra kellemetlen "kultúrharc" címén támadni az egyházat. A
levéltári iratok tanúsága szerint még 1948. november végén is
volt esély a per elkerülésére. Addig - mind egyházi, mind kom
munista vonalon - erőfeszítéseket tettek egy megállapodás elő

készítésére, a diplomáciai kapcsolatok visszaállítására, de sikerte
lenül. A tárgyalásos megoldáson felülkerekedett az agresszió, az
erőpróba. A per alapanyaga 1948 májusára összeállt, december
8-án kész volt a vádanyag is.

Az ország első számú egyházi vezetőjének letartóztatása nem
volt kockázatmentes. 1948-ig elítéltek ugyan már két evangélikus
püspököt. ám Mindszenty volt az első olyan letartóztatott főpap,

akit bíborosként a nemzetközi jog is védett. Mi lesz, ha a nemzet
közi felháborodás hullámai nagyobbak lesznek a vártnál? Termé
szetesen nem a Szovjetuniótól vagy a formálódó kelet-európai
diktátúráktól tarthattak: Lembergben és Zágrábban már megelőz

ték Budapestet a főpapi perekben (első volt 1945. április ll-én
[oszyf Szlipij lembergi érsek, követte 1946. október 13-án Aloysius
Stepinac zágrábi érsek). De míg Szlipijt és Stepinacot a fásiszták
kal való együttműködéssel vádolhatták, addig Mindszentyt a ma
gyarországi fasiszták, a nyilasok bebörtönözték! A hidegháború
kellős közepén ellene már az új nemzetközi politikai helyzetnek
megfelelő vádakat kreáltak: az új ellenséggel, az amerikaiakkal
való szövetkezéssel, kémkedéssel, összeesküvéssel. hazaárulással
és valutaüzérkedéssel vádolták. Mindszenty Józsefet a bíróság
életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte, de tudjuk, halálos ítéletre
is komoly esély volt.

Az ítélettel - legalábbis a katolikus egyház szempontjából 
egy korszak zárult le.

A likvidáló egyházpolitika "kemény" évei: 1950-1953

A főellenség: a
katolikus egyház

A vallás és a kereszténység első számú ideológiai ellenséggé lépett
elő, az egyház és az egyháziak mint "klerikális reakció" 1948-1950
re a szocializrnus építését akadályozók gyűjtőfogalma lett.
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5EPL 7480/1948. és
7823/1948. Az utasítást

az angolkisasszonyok
S.M.V. intézetének

magyar tartományának
főnöknője küldte 1948.

október 5-én Mindszenty
József hercegprímás,

esztergomi érseknek. Az
utasítás szerint a

jelöltek és az újoncok
semmire nincsenek

kötelezve.
Az ideiglenes
fogadalmasok

szétszóratás után is a
rend kötelékébe

tartoznak és
fogadalmaikat megtartani

kötelesek addig, míg
fogadalmuk ideje le nem

jár. Ekkor azonban
teljesen szabadokká
válnak. Ha rendben

akamak maradni,
megújíthatják

fogadalmaikat. Az
örökfogadalmasok csak
annyiban szóródhatnak

szét, amennyire
kénytelenek.

Fogadalmaik érvényben
maradnak. Elbocsátást

vagy felmentést csak a
Szentszéktől kaphatnak.

(A hercegprímás a
püspöki kar elé vitle a

szöveget, amely azt
elfogadta. A

tartományfőnöknőhöz

intézett válaszlevelében
kérte hallgatását

.mindaddig, amíg a
körülmények ilyen

fordulatot vesznek".)
6MOL

XIX-S-1-h-445.644/1947.

A proletárdiktatúra egyházpolitikája megfélemlítő, megregulá
zó és likvidáló szándékba csapott át. Az állami program végső

célja az egyház- és vallástalanítás, azaz hogy belátható időn belül
- mintegy 20 év alatt - felszámolják a vallásosságot és annak
hordozóit, az egyházakat. Mindszenty hercegprímás elítélése is
kevésnek bizonyult azonban ahhoz, hogy a katolikus egyház ve
zetését a rendszer elismerésére vagy bármiféle megegyezés aláírá
sára bírják. Hogy egyáltalán leüljön a tárgyalóasztalhoz, ahhoz
újabb drasztikus lépéseknek kellett bekövetkezniük.

1950. szeptember 7-én az Elnöki Tanács 34. sz. törvényerejű

rendelete megvonta a szerzetesrendek működési engedélyét. A
rendelet kiadása nem volt váratlan esemény. A szétszóratás fenye
gető árnya már évekkel korábban is felsejlett. Az Esztergomi Prí
mási Levéltárban például egy 1944. augusztusi (eredetileg 1919
ben összeállított), a nyilas hatalomátvétel esetén várható szétszóra
tásra vonatkozó utasítás található az 1948-as iratok között.5

Az egyesületek 1946. nyári feloszlatásakor is akadt példa arra,
hogy egyes túlbuzgó és tudatlan szervek egyúttal a szerzetesektől

is megpróbáltak megszabadulni. Pápán fordult elő az az eset,
hogy a ferences világi harmadrend tagjait a helyi rendőrség

államvédelmi osztálya többször is kihallgatta, mire tisztázódott,
hogy a rend nem egyesület.6

1948-ban iskolák, majd a szociális intézmények (és 1951-ben a
kórházak) államosításával a szerzetesek többsége elvesztette mű

ködési területér, az állam szempontjából feleslegessé vált. A taní
tással foglalkozó rendek még külön bosszúságot is okoztak azzal,
hogy noha az állam felajánlotta a tanítás lehetőséget az államosí
tott iskolákban, de az egyházi vezetés tilalma miatt nem éltek vele.

A munka és fizetés nélkül maradt szerzetes tanárok, tanárnők

és óvónők - Sárközy Pál ~annonhalrni főapáthelyettes számítá
sai szerint összesen 2689 fő - jövője egyébként komoly problé
mát okozott a püspöki karnak. 1950 tavaszára jutott arra a felis
merésre, hogy a szerzetesrendek rendkívül nehéz anyagi helyzete
miatt kénytelen fölszólítani számos szerzetest a rendek elhagyásá
ra és arra, hogy térjenek haza szülőfalujukba vagy máshová, és
igyekezzenek vagy foglalkozást keresni, vagy pedig hozzátartozó
ik támogatásából fenntartani magukat/'

A sajtóban mindig nagy visszhangot kapott, amikor a politikai
rendőrség egyházi személyt "leplezett le". Anyomozók éberségé
nek köszönhetőerr 1950 tavaszán több szerzetest is elfogtak. Már
cius 20-án vették őrizetbe a nyomozók Vezér Ferenc pálos szerze
tes házfőnököt és társait szovjet katonák meggyilkolásának gya
nújával. (Amikor egy év múlva Grősz érseket is letartóztatták,
nem kis erőfeszítéssel személyér összekapcsolták a később kivég
zett szerzetessel,")

Maga az iskolaállamosítási törvény is "fogyatékosnak" bizo
nyult: a rendházakban lévő egyházi iskolákat nacionalizálták
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Mindszenty József
hercegprímás 1947.

július 31-én kelt levele
a belügyminisztemez.

7EPL 7480/1948.
Sár1<özy Pál

főapáthelyettes

levéltervezete a
tartománytőnöknőknek;

Kalocsai Érseki Levéltár
- Iskolai határozatok.
3879/1948. Kivonat az

1948. augusztus 27-i
püspökkari ülés

jegyzőkönyvéből.

Srörténeti Hivatal 
0-13.405/1. Magyar

Római Katolikus
Püspöki Kar.

Jelentés. Bp.,
1950. május 31. 214.
9Ha nem végrehajtott

halálos ~élettel

végződött volna, azt is
mondhatnák, hogy

tragikomikus per folyt
Vezér Ferenc ellen. A

per adatai szerint Vezér
Ferenc a felelősségre

vonástól tartva bujkált,
többek között a

gellérthegyi
sziklatemplomban,

Pécsett. Soltvadkerten
stb. A területileg

illetékes érseki-püspöki
irodák mindenütt kiadták
neki a jurisdictiót, hogy
mint pap működhessen

az egyes
egyházmegyékben (ilyen

alapon bánnelyik
püspökkel

összekapcsolható
volL). A kalocsai érseki

iroda sem cselekedett
másként, de ezen felül

ugyan, de magukban a rendházakban - mint nem államosított
intézményekben - továbbra is ott laktak a szerzetes tanárok és
tanítók. A 33. tv. 3. paragrafusa, valamint a végrehajtást szabályo
zó 80DO/1948. sz. VKM-rendelet 8. paragrafusa szerint ugyanis az
állam használatába kell venni "az iskolát magában foglaló épület
nek az iskola céljára szolgáló részét", továbbá "a tanulóotthont
magában foglaló épületnek a tanulóotthon céljára szolgáló részét"
és a kizárólag erre a célra szolgáló telkeket. Tehát nem lehetett ál
lamosítani a "rendeltetésszerűen" nem az iskola és tanulóotthon.
hanem a szerzetesi élet céljaira szolgáló épületrészeket, telkeket,
kerteket és más ingóságokat! A törvény végrehajtásával felha
talmazott államosítási bizottságok ugyan több helyen is megkísé
relték - több-kevesebb sikerrel - a rendházakat is igénybe ven
ni, de ettől még paradox helyzet alakult ki: a még fertőzetlen kol
légista ifjúságnak egy fedél alatt kell laknia a klerikális reakcióval!

Mit lehet tenni a csupán részben államosított rendházi épüle
tekkel? A kultuszminiszter - nem meglepő - válasza: .Szüksé
gessé vált, hogy ezeket az eddig felerészben államosított rendházi
épületeket teljes egészükben államosítsuk, és az ott lakó szerzete
seket, apácákat áttelepítsuk egyházi tulajdonban és kezelésben lé
vő rendházakba. Erre az intézkedésre azért van szükség, mert az
1950/51. tanév elején újabb nagyszámú rnunkás- és szegénypa
raszt származású tanulót kell elhelyeznünk kollégiumokba, hogy
számukra ezzel továbbtanulási lehetőséget biztosítsunk. (...) Más
részt pedig azért, mert a felerészben államosított épületek adott
ságai olyanok, hogy a tanulók és szerzetesek elkülönítése lehetet
len és így a tanulók jelentős klerikális befolyás alá kerültek."lo
(Még kínosabb helyzet alakult volna ki, ha a szerzetesek tovább
taníthattak volna az államosított iskolákban, hisz akkor nem csak
puszta létezésük veszélyeztette volna a fiatalok egészséges szel
lemi épülését...) E tarthatatlan állapot megszüntetésére tehát Dar
vas József kultuszminiszter 1950. április 15-én 350 budapesti és
605 vidéki szerzetes pap, illetve apáca átköltöztetését javasolta,
ami számításai szerint IDO ezer forint költséggel járna, ám cserébe 33
iskolai és kollégiumi "objektum" szabadulna fel 3870 új férőhellyel.

Az ügydöntő lépésre a Magyar Dolgozók Pártja Központi Ve
zetőségének 1950. július l-jei ülésén került sor: Révai József
nagyívű előadást tartott a klerikális reakció aknamunkájának
nemzetközi és hazai összefüggéseiről. illetve az osztályharc élező

déséből eredően felfokozott harc szükségességéről.

A politikai kultúra ízléséhez igazodó referátum szerint "A kle
rikális reakció tömegagitációjának legfontosabb szervezeti keretei
a különféle férfi és női szerzetesrendek. Magyarországon 23 férfi
szerzetesrend van 2582 taggal és 40 apácarend 8956 taggal (...),
összesen tehát 63 rend 11 538 taggal. Ezek a szerzetesrendek a ré
gi rendszerben hatalmas földbirtokkal rendelkeztek, a feudális
nagybirtokos osztályhoz tartoztak. Földbirtokaikat a népi demok-
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Soltvadkerten
kápolnaép~ést

engedélyeztek a pálos
rend számára, hogy

abban reftózhessen el a
bűnös pap. Noés

tennészetesen a
kalocsai érseknek

tudomása volt arról,
hogy Vezér Ferenc

gyilkolt. (A perről az
elsó tényfeltáró

ismertetés: Jámbor Ottó:
Ártatlanul elítélve.
Magyar Nemzet,

1989. augusztus 5. 10.)
1oMOl 276. I. 651353.
ó. e. (Kovács Éva 

História szerk. -
gyűjtése.)

11 Mal, MDP KV 108.
Jegyzókönyv az MDP

KV 1950. május 31-én
és június Hén tartotl
üléséről. Mikrolilm. A

referátum 1950. május
25-i vázlata szerint az
eredeti elóadó Rákosi

Mátyás lett volna. (Mal
276. f. 53/53. Ó. e.) A
sajtó néhány nap után
ismertette a beszédet:

Szabad Nép,195O.
június 6. Harc a

klerikális reakció ellen. A
magyarországi latin- és

görögszertartású
egyházmegyei és

szerzetes római
katolikus papság és női

szerzetesek névtára,
iskolák, közjóléti és

hitbuzgalmi egyesületek
feltüntetésével (Bp.,

1948.) adatai szerint
1948-ban

Magyarországon 580

racia a dolgozó parasztság között osztotta fel, de rendházaikat
(zárdák, kolostorok stb.) meghagyta. A 63 szerzetesrendnek 636
kisebb-nagyobb rendháza volt. 1 rendházra tehát mindössze 18
lakó jutott. Ez a helyzet annál kevésbé tartható fenn, mert a férfi
és női szerzetesrendek vagy maguk mondtak le azokról a felada
tokról, amelyeknek teljesítése volt állítólagos hivatásuk (ez vonat
kozik a tanító rendekre), vagy régi szerepük feleslegessé vált (ez
vonatkozik azokra a rendekre, amelyeknek a szegénygondozás és
a betegápolás volt a feladatuk), vagy reakciós politikai célok érde
kében csalárdul visszaéltek szerzetesi tevékenységükkel (ez vo
natkozik a kolduló és missziós rendek tagjainak túlnyomó többsé
gére. A szerzetesek és apácák százai és ezrei járják az országot és
mint az imperialisták agitátorai, mint reakciós hírverők lépnek fel."u
Ezt a helyzetet a népi demokrácia természetesen nem tűrhette to
vább. Révai rendszabályokat sürgetett, s szerinte a kormány he
lyesen jár el, ha a rendházak egy részét közcélokra veszi igénybe,
a munkás- és dolgozó parasztfiatalság tanulását biztosító kollégi
umok céljaira. Szavai a nyílt támadás megindítását jelentették. Az
oktatási célok időközben Tito-ellenes mezt öltöttek magukra, s így
nem a fővárosi rendházakból, hanem a Jugoszláviával határos
sávból szállították el és internálták 1950. június 9-ről ID-ére virra
dó éjszaka az összes - kb. kétezer - férfi és női szerzetest.
Csendben elterjedt, hogy Szibériába viszik őket... (A belügymi
niszter ekkor Kádár [ános.)

A szerzetesrendek kétségbeesett főnökei segélykérően fordultak
a püspöki karhoz. "Minden előzőnél súlyosabban érintenek ben
nünket és velünk együtt az egész magyar katolicizmust - az
utóbbi napokban a déli országrészben történt események. Ezen a
nagy földterületen ugyanis a szerzetesség de facto megszűnt. Az
ottani összes női és férfi szerzeteseket - köztük 80-85 éves ag
gastyánokat, betegeket, nyomorékokat és örök clausurás apácákat
- számra mintegy ezer embert - arra utalva, hogy ott tartózko
dásuk »a közrend és közbiztonság szempontjából aggályos« és
1939-es és 1948-as rendeletekre való hivatkozássallakóhelyükről

kitiltottak, a véghatározatban jelzett »lakóhelyelhagyás« és »távo
zás« előírást messze túlhaladva erőszakosan elhurcolták és kény
szerlakásképpen a felsőbb országrészekben lévő szerzetes házak
ban és püspöki palotákban zsúfolták össze, ahol - a kijelölt há
zat elhagyniok nem szabad. A kijelölt szerzetesházakban a szerze
tesek az ottlakókkal sűrűn, a legtöbb helyen teljesen gettószerűen

vannak összezsúfolva. szállásukról, élelmezésükről gondoskodás
nem történik, nem egy helyen a legelemibb életszükségletek kielé
gítése is kérdésessé válik, mert a kitiltás és elszállítás mindenütt
az éjszakai órákban, meglepetésszerűen történt, a felkészültségre
egészen rövid idő, legtöbb helyen egy-két negyedóra, helyenként
csak percek állottak rendelkezésükre és így hirtelenében alig vi
hették magukkal a legszükségesebbeket, - számosan semmit
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rendházban 9036
apáca és 157

rendházban 2429 férfi
szerzetes élt. A

feltüntetett létszámok a
rendtartományon

kívüliek nélkül értendő.

(Ezek száma: 604,
illetve 214 fő.) Meg kell

jegyezni, hogya
szakirodalom adatai

eltérőek, de
nagyságrendileg

azonosak.
12Történeti Hivatal 

0-13.405/1. Magyar
Római Katolikus

Püspöki Kar. Jelentés.
Bp., 1950. június 20.

240.

13Egri Érseki Levéltár
Czapik-hagyaték.

Rendezetlen anyag

1"Történeti Hivatal 
0-13.405/1. Magyar

Római Katolikus
Püspöki Kar.

Jelentés. Bp., 1950.
június 20. 239.
15A tárgyalások

jegyzőkönyveit Gergely
Jenő közzetette Az

1950-es egyezmény és
a szerzetesrendek

felszámolása
Magyarországon cmű

könyvében (Vigilia
Kiadó, Budapest, 1990.).

sem, egyeseknek még a teljes felöltözésre sem volt idejük. A ve
lük szemben tanúsított eljárás sok helyen sima és emberséges volt
ugyan, de számos helyen - olyan helyeken is, ahol semmi ellen
állást nem tanúsítottak - durva és kegyetlen, az emberi méltósá
got és a női szeméremérzést sértő. Mikor a nép, amely termé
szetesen másnap megtudta a történteket, itt-ott csoportosulni kez
dett/ több helyen a hatósági közegek ezek előtt minősíthetetlen

rágalmakat szórtak az eltávolított szerzetesekre, olyan ponosztet
teket, amelyekre soha még álmukban sem gondoltak."!

Az 1950. június 20-i püspökkari konferencia a helyzet tarthatat
lanságára való tekintettel a tárgyalások kezdeményezése mellett
foglalt állást, Grősz József kalocsai érsek ilyen értelmű levéllel
fordult Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszterhez,
amelyben felszólalt a szerzetesekkel szemben foganatosított intéz
kedések ellen. A levélnek több fogalmazványa fennmaradt, az
alábbiakban az elküldöttnél keményebb hangvételű tervezetből

idézünk: "Mélyen fájlalható, hogy ezek az állami életet nem érin
tő és nem zavaró ideális felfogású szerzetesek, akik annak idején
sok zsidó embert mentettek meg az életnek, ma is szabadságuktól
megfosztva, méltatlan körülmények között, nyomorúságban ösz
szezsúfolva zárlat alatt vannak anélkül, hogy élelmezésükről és
megfelelő elhelyezésükről a hatóság gondoskodnék. Szeretnők fel
tételezni/ hogy ezek a szomorú tények csupán egyes hatóságok
túlkapásainak tudhatók be, de nem maga a Népköztársaság kor
mányzata kíván vallásüldözés jegyében majdan a törvény ítélő

széke elé kerülni és az emberi szabadságjogok meg nem becsülé
sével a nemzetek közvéleményében megörökítődni.'/13

A konferencia után Sárközy Pál pannonhalmi kormányzó apát
kijelentette, hogy a szerzetesek áttelepítésével a katolikus front át
törést kapott, a püspöki kar nem készítette elő a szerzeteseket az
ellenük hozott intézkedések bekövetkezésére, úgyhogy az teljesen
váratlanul érte őket, s ezzel (a békeívek aláírását követő tavaszi ak
ció után) második győzelmét aratta a baloldal. l 4

A tárgyalásokra kijelölt egyházi bizottság eredeti összetétele: el
nök Czapik Gyula egri érsek, tagok: Hamvas Endre csanádi püs
pök/ Sárközy Pál bencés főapát, Sík Sándor piarista rendfőnök és
Schrotty Pál ferences rendfőnök. (A kormány kérésére a bizottság
tagja lett Grősz József kalocsai érsek is.) A tárgyalások első fordu
lója 1950. június 28-án volt, s azt további hét tárgyalás követte.v
A szerzetesrendek ügye a második forduló után került előtérbe. A
kormánybizottság kijelentette, hogy számukat a múlthoz viszo
nyítva aránytalanul nagynak találja, ezért azt redukáltatni kíván
ja. Elvben erre három mód kinálkozott. 1. Egyházi feloszlatás, ami
a kánonjog értelmében kizárólag csak a Szentszéknek állt jogá
ban. 2. Állami feloszlatás. Czapik Gyula egri érsek püspöktársai
nak kifejtette, hogy ez a mód jelen körülmények között nem jöhet
szóba, "hiszen tárgyalásról és megegyezésről van szó, amit az
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16Egri Érseki levéltár,
Czapik-hagyaték.

Rendezetlen anyag.

A papi békemozgalom

17MOl 276. f. 54/108.
Ő. e. Az. MOP
Titkárságának

1950. július 12-i ülése.
18MOl 276. f. 5411()8.

Ő. e. Az. MOP
Titkárságának 1950.

július 26-i ülése.
19Hogy a papságon

belül a szakadást
elhár~sák, a püspökök

1957-ben saját
békemüvet, az ún. Opus

Pacis-t hMák létre,
Ennek az lett a

rendeltetése, hogy
keretet adjon az egyházi

személyek békéért
(szocializmusért) kifejtett

tevékenységének.
20Grősz érsek a

kultuszminisztemek írt
levelében jelezte: a

megállapodás nem érinti
a Szentszék jogait.

Ezért míg a
protestánsokkal és az

izraelitákkal kötött
megállapodást

köuétették, ezt az
egyezséget sosem

publikálták a Magyar
Közlönyben.

21Egyházi vonatkozású
jogszabályok
gyűjteménye.

ilyen aktus eleve lehetetlenné tenne.,,16 3. A rendek kitiltása az or
szágból anélkül, hogy azokat feloszlatnák vagy tagjaival szemben
erőszakot alkalmaznának.

A főpapok álláspontjával a kormánybizottság nemcsak partne
re őszintesége miatt, hanem jól működő besúgói révén is tisztá
ban volt. Akárhány rendkívülí püspökkari ülést tartottak, arról
igen rövid időn belül részletes államvédelmi jelentés készült 
legalább két verzióban. (Ezek a jelentések ma a Történeti Hivatal
ban találhatók.)

Időközben az állam újabb fegyvertényt könyvelhetettel: kolla
boráns/ illetve egyszeruen csak a helyszínre szállított papok és
szerzetesek 1950. augusztus l-jén a püspöki kar ellenében meg
alakították az ún. papi békemozgalmat. Az alulról jövő kezdemé
nyezésként beállított és felkarolt gyűlés az MDP Titkárságának
ülésein többször is napirendi pont volt. A július 12-in például Rá
kosi Mátyás meghatározta, hogy a gyűlést kezdeményező bizott
ság fIa jövő héten összeül, kitűzi a konferencia időpontját, melyen
kb. 200 pap lesz jelen és egy napirendi pont lesz: »Az egyház vi
szonya a népi demokráciához és a békéhez«"Y A meghívottakról,
a felszólalókról, a sajtóban megjelentetendő "barátságos cikkről.

az eseményről forgatandó filmről (filmhíradóról?) a július 26-i
ülésen Kádár János belügyminiszter referált. Ugyanő határozta
meg a gyűlés hangulatát: "Nem szabad megengedni, hogy a gyű

lésen túlságosan békülékeny és tompított hangnem uralkodjon...
legyen harcos kiállás.; Mondják el, hogy fenyegetés érte őket,

mert demokratikus meggyőződésüknek engedve jelentkeztek a
gyűlésre.,,18 A papi békemozgalom az állam egyik eszköze volt
arra, hogy az egyházat átalakítsa és saját politikai koncepciójához
idomítsa. A békepapok az Országos Béketanács keretében működ

tek, előbb mint a püspökök egyházon belüli ellenzéke, majd mint
az állam bizalmi emberei.19

Az események végeredménye közismert: 1950. augusztus 30-án
a minisztertanács nevében Darvas József miniszter, a Magyar Ka
tolikus Püspöki Kar nevében Grősz József kalocsai érsek aláírta a
megállapodást.t" Ebben a megállapodásban a püspöki kar többek
között kötelezte magát, hogy "az egyház törvényei szerint eljár
azok ellen az egyházi személyek ellen, akik a Magyar Népköztár
saság törvényes rendje és kormányának építő munkája ellen fel
lépnek" / és hogy fInem engedi meg a hívők vallásos érzületének,
valamint a katolikus egyháznak államellenes politikai célokra
való felhasználását,,?l Az egyház beletörődött a szerzetesrendek
műkődési engedélyének megvonásába, csak négy (a piarista, a
bencés, a ferences és a szegény iskolanővérek) rend működhetett

tovább korlátozott létszámban. Az intézkedés nemcsak az
egyházat érintette, hanem sértette a vallásszabadsághoz való
állampolgári jogot is, hiszen eszerint egy hívő állampolgárnak le
hetőséget kell adni arra, hogy élhessen a másokat nem sértő jogá-
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Összeálíüotte: Völgyesi

Mátyás. ÁEH kiadása,
Bp., 1974.

A megállapodás után

val, és mondjuk szerzetes lehessen. A szerzetesi életforma állam
polgári jogból állami adománnyá vált.

Immár öt évtizede vita tárgya, hogy a megegyezés aláírása és
ezzel lényegében a kommunista rendszer elismerése helyes és
szükséges volt-e? Mellette szól, hogy a püspökök nem akarták
mártíromságba vinni a szerzetesek és a világi keresztények
tízezreit. Ellene szól, hogy az egyháznak morális, prófétai köteles
sége van minden politikai hatalommal szemben, s hogy a megál
lapodás nem garantálta az egyházüldözés lecsendesedését.

Tény, hogy ettől kezdve a katolikus egyházat is állami felügye
let alá helyezték, s ennek országos szerve az 1951 májusában
létrehozott az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) lett. (Az ÁEH
létrehozásáról ugyanazon a napon döntött az MDP Titkársága,
amikor kidolgozták Grősz József kalocsai érsek és több társa le
tartóztatását és perének menetét.)

Az állam egyházpolitikajának végrehajtására, az egyházak tel
jes adminisztratív ellenőrzésére létrehozott Állami Egyházügyi
Hivatalról szóló 1951. évi 1. sz. törvényt az országgyűlés május
18-án fogadta el, s másnap már hatályba is lépett. 1990-ig bezáró
lag ez volt az utolsó törvényi szintű jogszabály, ami az egyházak
ra vonatkozott. Ezt követően már csak törvényerejű rendeletek,
illetve ÁEH-rendeletek születtek.

Az egyházpolitika elvi, politikai kérdéseiben a pártközpont
döntött, a kivitelezés formálisan az ÁEH-ra tartozott, de "kemé
nyebb" eszköze a politikai rendőrség volt. A megegyezést követő
en internálták négy egyházmegye püspökét, és börtönbe zárták a
megegyezést aláíró Grősz József kalocsai érseket.

Az ő pere már nem az egyház tárgyalóasztalhoz ültetését szol
gálta, hanem "a munkára fogást". Az állam nem volt elégedett az
egyház néma főhajtásával - szolgálatot kívánt: az egyházak ne
csak elszenvedjék, hanem támogassák is a szocializmus építését.
A megfélemlített főpapok - immár Czapik Gyula egri érsek ve
zetésével - 1951. július 21-én felesküdtek az alkotmányra.

Az ÁEH tisztviselőit behelyezték a püspöki aulákba, akik az
tán ellenőrizték a levelezést és az egyházmegyei központok mun
káját; kierőszakolták. hogy a nagyobb plébániákra a katolikus
békepapi mozgalom tagjait nevezzék ki, a nyakaskodó papokat
pedig egyszerűen letartóztatták.

Mindezek dacára ez az üldözött és megnyomorított egyház
változatlanul az ellenzékiség intézménye volt. A betiltott szerze
tesrendek egyike-másika illegalitásban tovább működött, sőt ti
tokban új közösségek is alakultak. A vallási élet új közösségi
formájaként megjelentek - és az állandó rendőri és bírósági ül
döztetés ellenére a kommunista kor egész időszakában fennma
radtak - a kisközösségek és bázisközösségek. A vallásgyakorlás
maradt a nonkonformista magatartás egyetlen nyilvánosan is le
hetséges kifejezési formája.

412



Az a tény, hogy az egyház gondolkodásmódja, szervezete és
tagsága nem volt maradéktalanul beolvasztható a totális rend
szerbe, a hatalom számára irritáló és permanens kihívást jelentett.
Az egyház puszta léte csökkentette a politikai berendezkedés sta
bilitását, és megkérdőjelezte annak legitimitását. Az egyháznak
viszont, részben a kommunizmus vallás- és egyházüldöző politi
kája miatt, részben a hatalommal nem azonosuló emberek elvárá
sa miatt, vállalnia kellett az ellenzéki szerepet. A totális rendszer
és az egyház ellentéte olyan elemi volt, hogy az inkább erősítette,

semmint gyengítette az egyház egységét.
Voltak ugyan kivételt jelentő szigetek - mint az említett béke

papság -, de összességében ezen időszakot a püspökök, papok
és hívek egysége és sorsközösség-vállalása jellemzi.

Az "olvadás" évei: 1953-1956

A kormánynak a vidéki lakosság megnyugtatása, a termelőmunka

serkentése, a megnövelt beszolgáltatási terhek teljesítése, a termelő

szövetkezetek népszerűsítése érdekében - nyilvánosan soha ki
nem mondva - nagy szüksége volt az egyház segítségére (is). E
feladatra az 1951 óta szervezett békepapság elégtelennek és hitelte
lennek bizonyult.

Az 1953. júniusi párthatározat, majd az új miniszterelnök,
Nagy Imre kormányprogramja (nem gyökeres, de) fordulatot ho
zott az egyházpolitikában is. 1953. október végén a püspöki kar
megbízottai - Czapik érsekkel az élen - hivatalos látogatást tet
tek Nagy Imre miniszterelnöknél, amelynek eredményeként több,
főként anyagi engedményt kaptak.

Letartóztatásokkal, házkutatásokkal, retorziókkal vagy az
ÁEH-ba való fenyegető felrendelésekkel nem lehetett a kívánt
eredményt elérni. A durva eszközök mellett lassan és szinte ész
revétlenül, de megjelentek a finomabb egyházpolitika eszközei is,
ami abból a felismerésből fakadt, hogy a nyílt egyházüldözés re
zignáción kívül ellenállást is eredményez. A változásoknak kö
szönhetően 1955 nyarán Mindszenty József életfogytiglani fegy
házbüntetését, majd Grősz József kalocsai érsek börtönbüntetését
felfüggesztették, mindketten házi őrizetbe kerültek.

Bár 1955-ben politikai visszarendeződés történt, 1956 tavaszán
a bel- és külpolitikai helyzet már lehetetlenné tette, hogy a kom
munista vezetés továbbra is a "kemény kéz" politikáját kövesse.
Az Egyházak Világtanácsának Központi Bizottsága és a Lutherá
nus Világszövetség közbenjárásának eredményeként 1956. október
5-én a MNK Legfelsőbb Bírósága felmentette az 1948-ban tör
vénytelenül elítélt Ordass Lajos evangélikus püspököt. Ezt köve
tően, október 8-án a Magyar Evangélikus Egyház Egyetemes Tör
vényszéke hatályon kívül helyezte és törvénysértőnek nyilvánította
az egyház különbíróságának 1950. április l-jei ítéletét, amellyel Or-
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dasst elmozdították püspöki hivatalából. A határozat Ordasst minden
joghátrány alól mentesítette, kimondta teljes rehabilítácíóiát.f

Proletárdiktatúrában elítélt püspök rehabilitálása példa nélküli,
igazi szenzáció volt. A katolikus püspökök is felbátorodtak: 1956.
október 17-i püspökkari értekezletükön általános rehabilitációt és
a törvénytelenségek felszámolását követelték.23 A forradalom elő
készítésében és megszervezésében az egyházaknak semmilyen
szerepe nem volt. A gomba módra szaporodó nemzeti és egyéb
bizottságokban csak elvétve akadt papi személy. Kétségtelen
azonban, hogy az egyházak a néppel együtt örültek a változások
nak. Az újra megjelenő A Szív című katolikus lap cikke lelkendez
ve állapította meg: "A nagyszerű forradalom lerázta az Egyház
kezéről a bilincseket.,,24 A papokat, apácákat és a világiakat töme
gével szabadították ki börtöneikből. A püspöki irodákból eltűntek

a Rákosi-rendszer egyházpolitikájának gyűlölt és megvetett krea
túráí, az egyházügyi megbízottak és a társutas békepapok. A pro
testáns egyházak 1948-1949-ben .megválasztott" vezetői sorra le
mondtak. A forradalom néhány napja alatt lényegében összedőlt

az egyházak pórázon tartásának azon struktúrája, amit az Állami
Egyházügyi Hivatal öt év fáradságos munkájával kiépített.

Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek október 30-án ki
szabadult ki házi őrizetéből. Személyéhez felfokozott reményeket
fűzött a legtöbb magánember és politikus. A kommunizmussal
való szembenállás jelképévé és a szabadságharc győzelmévé ma
gasztosult alakja biztatást adhatott bizonyos restaurációs törekvé
seknek, de tegyük gyorsan hozzá: ezeknek csak külső segítség
esetén lett volna esélyük. Ám a forradalmat szovjet tankok tipor
ták el, a bíboros az amerikai követségen talált menedéket.

A "békés egymás mellett élés" kezdete

Nem kis mértékben 1956 traumája nyomán nyilvánvalóvá vált,
hogy a vallást és az egyházakat nem lehet erőszakkal megsemmi
síteni. Az állam jobbnak látta, ha kialakítja az egyházzal való
együttélés formáit, miközben a lényeg ugyanaz maradt: a vallás és
annak szervezeti kereteinek, az egyházak elsorvasztásának straté
giai célja.

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány az 1956. október 23-i
állapotot tekintette status quo-nak. A visszarendeződés érdekében
négy megoldandó feladat állt a kormány előtt:

Első lépés: megbízható személyekkel feltölteni nemcsak a köz
ponti, hanem a kevésbé fontos egyházi állásokat is. 1957-ben ki
bocsátották az egyházi állások betöltését szabályozó 22. sz. tör
vényerejű rendeletet, amellyel az állam minimálisra csökkentette
a püspökök belső kormányzati jogát: minden papi (kivéve kisebb
vidéki plébánosi és kápláni posztot), minden teológiai professzori
és minden egyházi középiskola igazgatói állás betöltése, vagy át-
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helyezés illetve leváltás állami hozzájárulástól függött. önmagá
ban az állami hozzájárulás még nem jelenti azt, hogy a kinevezet
tek ab ovo az államnak elkötelezettek voltak. Ám bizonyos, hogy
mire valakiből püspök lehetett, megbízhatóságát négyszer-ötször
vették nagyító alá az Állami Egyházügyi Hivatal illetékesei. Vé
gül is kiépült egy erősen kontraszelektált hierarchia. Az 197D-es
években kinevezett új püspökök egy olyan új lelkészi generáció
hoz tartoztak, amelynek nem volt lehetősége korábban vezetői

képességeit kifejleszteni és tapasztalatokat szerezni.
Második lépés: "az ellenforradalom támogatásával hatalomra

jutott egyházi vezetők és csoportok gyors félreállítása..." A félreál
lítás fokozatai: elszigetelés, lemondatás, leváltás, internálás, bör
tönbüntetés, ritkán "véletlen" balesetek. Az 1956. október-novem
beri lemondásokat - mivel azok az események kényszere alatt
születtek - az Elnöki Tanács érvénytelennek nyilvánította. Sze
mélyi vonatkozásban legelőbb a reformátusoknál, 1958-ra az
evangélikusoknál, s legkésőbb, mondhatni csak 1977-re a katoli
kusoknál is "helyreállt a rend".

Harmadik lépés: az erősen kompromittálódott papi békemoz
galom reformja. Már 1957 áprilisában megalakult az Országos
Béketanács Református Bizottsága, május 24-én Katolikus Béke
bizottsága, s túl ezen az Opus Pacis, amelynek keretében maga a
katolikus püspöki kar szervezte a békemunkát.

Negyedik lépés: A közvetlen politikai érdekeket nem sértő en
gedményekkel néhány egyházi igény kielégítése. Mint például
hittankönyvek, imakönyvek, lapok megjelentetésének könnyítése,
törvénytelenül kisajátított egyházi épületek visszaadása, rádiós
vallásos félórák kiterjesztése a katolikus egyházra, ahittanbeíratás
szigorú feltételeinek enyhítése stb.

E négy lépésből álló intézkedéscsomagot annak hangsúlyozásá
val fogadta el a kommunista párt intéző bizottsága, hogy fokoza
tosságot kell megállapítani, s az egyes egyházak között differenci
álni kell: "A katolikus egyházat, mint az egyházi reakció magyar
országi fő képviselőjét elszigeteljük a hozzánk lojálisabb egyhá
zaktól.,,25

Kádáréknak 1958-ra sikerült restaurálniuk a Rákosi-korszak
egyházpolitikájának főbb elemeit, de ami lényeges, hogy ezt nem
kizárólag adminisztratív módszerekkel tették. A kormány nemzet
közi elismertetése, a labilis belpolitikai helyzet, az új gazdaság
politikai tervek megvalósítása érdekében a korábbi nyíltan likvi
dáló szándékú egyházüldözést felváltotta a "nemzeti egységet"
előtérbe helyező népfrontpolitika.

A Magyar Szocialista Párt Központi Bizottságának 1958. július
22-i határozata szentesítette az új típusú szövetségi politikát, elis
merte, hogy Ifa szocializmus építésének korszakában az egyházak
még hosszú ideig fennmaradnak, ezért megsemmisítve a kleriká-
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lis reakció ellenforradalmi kísérleteit, az egyházakkal pozitív
együttműködésre törekszünk".

Az egyházpolitika nyílt vallás- és egyházüldöző szakasza 1956
1958 táján tehát lezárult. Az egyházpolitika mérlegének egyik ser
penyőjében a marxizmus-leninizmus azon tétele állt, miszerint az
egyházat és a vallást ki kell gyomlálni, a másikban pedig az a kö
rülmény, hogy az egyházak léteznek, s hogy jelentősen nagy szá
mú ember vallja magát vallásosnak. Amikor felerősödtek a párton
belüli dogmatikus, szektás nézetek, erősödtek az egyházakkal
szembeni megszorítások és adminisztratív intézkedések. Ezt jelzi
például az 1960. június 21-én elfogadott újabb párthatározat,
amely a belső reakció elleni harc fő irányát - a nemzeti kommu
nista és horthysta szervezetek mellett - a katolikus klerikális
erőkben jelölte meg. A határozat végrehajtásaként 1960 őszén és
1961 elején nagyszabású rendőrségi akcióra került sor, amelynek
során mintegy 300 egyházi személyt vettek őrizetbe. A bebörtön
zött papokat elítélő püspökkari körlevél előbb jelent meg, mint a
sokéves börtönbüntetéseket kiszabó bírósági ítélet. ..

A "közmegegyezésnek" is nevezett politikai gyakorlat alapja a
társadalom politikai közömbösítése volt. Ezen belül - az eseten
kénti túlkapások ellenére is - az egyházpolitika a pragmatizmus
felé haladt. A "klasszikus" Kádár-korszakot már egyértelműen az
jellemzi, hogy amíg az egyház létezik, fel kell használni. A hata
lom kimondottan támaszkodni igyekezett az egyházakra, miköz
ben minimális mozgásteret adott nekik.

Az egyházaknak nem volt egyszerű és könnyű döntés megvá
lasztani a követendő utat. A válaszok bizonytalanságra, megosz
tásra és vitákra adnak lehetőséget. Számos hívő gondolta úgy,
hogy a végsőkig menő harc az egyetlen következetes és értelmes
magatartás a kommunizmussal szemben; míg mások úgy találták,
hogy jobb és ésszerűbb további ellenállás nélkül elfogadni a hely
zetet.

Tény, hogy 1956-1958 után fokozatosan összezsugorodott az
egyházak ellenzékisége, olvadt a szocializmussal szembeni nyílt
ellenállás. Idővel az állam, illetve a pártvezetés oly tökélyre fej
lesztette a népfrontpolitikát, hogy az egyházak nemcsak eltűrték,

hanem kifejezetten kiálltak a rendszer gazdasági, majd később 
az 1970--es évekre - politikai céljainak támogatása mellett. A cse
kély engedményekért cserébe az egyházak segíthettek az öregek,
fogyatékosok, szenvedélybetegek gyógyításában. Külpolitikai té
ren az egyházak bekapesolódtak a békemunkába, különösen fon
tos szerep hárult a Keresztyén Békekonferenciára, amely határo
zottan javította a szovjet tömb külpolitikai optikáját. Végered
ményben igazolták, hogy szocialista társadalomban is boldogul
hatnak az egyházak és a vallásos emberek.
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