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" ... A klerikális reakció tömegagitációjának legfontosabb szervezetei
a különféle férfi és női szerzetesrendek. Magyarországon 23 férfi
szerzetesrend van 2582 taggal és 40 apácarend 8956 taggal; össze
sen tehát 63 rend 11 538 taggal. Ezek a szerzetesrendek a régi rend
szerben hatalmas földbirtokokkal rendelkeztek, a feudális nagybir
tokos osztályhoz tartoztak. Földbirtokaikat a népi demokrácia a
dolgozó parasztság között osztotta fel, de rendházaikat, zárdáikat,
kolostoraikat meghagyta... Felmerül a kérdés: fenntartható-e ez a
helyzet a népi demokráciában?"

A hazai kommunista párt egyik legfőbb vezetője, Révai József
tette fel ezt a kérdést a legmagasabb pártszerv, a Központi Veze
tőség 1950. június l-jei ülésén mondott beszédében.1

A teljes politikai hatalom megszerzésére készülő baloldali erők

a kommunista párt vezetése alatt már a háború utáni években
megindították előbb leplezett, majd egyre nyíltabb vallás- és egy
házellenes támadásaikat. Kifelé ugyan a vallásszabadságot hirdet
ték, de céljuk a hazai proletárdiktatúra felépítése volt a Szovjet
unió példája nyomán. S e társadalmi formációban csupán megtűrt

helyet szántak a katolikus egyháznak. Legalábbis addig, amíg az
- reményeik szerint - meg nem szűnik. (Ugyanígy vélekedtek a
többi történelmi egyházról is.)

A baloldali pártszervezetek s nyomukban a baloldali sajtó mun
katársai - központi irányítású stratégia keretében - 1945 őszétől a
férfi és női szerzetesi iskolák tanárainak tevékenységében igyekeztek
felfedezni minél több úgynevezett reakciós megnyilvánulást: beletar
toztak a fInem megfelelő" társadalmi-politikai nézetek, a magyar
nemzeti érzéssel, történelemmel, a második világháború tényével
és céljaival, a hazai és az európai jövő alakulásával s más hason
lókkal kapcsolatos, iskolai óra alatti vagy szabad időben tett kije
lentések, vélemények.

Számos szerzetesi gimnázium, polgári és elemi iskola, tanító
és óvónőképző paptanárát. szerzetesnővérét vádolták meg, szer
kesztették ki helyi és országos újságokban, rádióban ilyen hamis
vádakkal, rágalmakkal; széles körben rontani kívánva tekintélyüket,
pedagógiai hitelüket az ifjúság és a szülők körében. Korán elkezdő

dött azoknak a cikkeknek a közlése is, amelyek a szerzetesi iskolák
belső világát, az ott tanító szerzetesnővérek, paptanárok munkáját
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2Magyar Kurír,
1946. június 2.

egészében-általában idejétmúltnak, elavultnak, tudományellenes
nek, szabadságellenesnek, demokráciaellenesnek híresztelték.

De embertelenebb eszközökhöz is folyamodtak. A paptanárok
mindegyik szerzetesi fiúiskolában igyekeztek a tanórán kívül is
foglalkozni tanulóikkal, különféle formákban (beszélgetés, játék,
kirándulás stb.), Ezek során szó eshetett aktuális eseményekről,

esetleges jövőbeli perspektívákról is, a vallási-hitbeli témákkal
kapcsolatban, vagy azoktól függetlenül. Számos esetben kreált be
lőlük összeesküvést a politikai hatóság; nem egyszer úgy, hogy a
rendőrség helyezett el fegyvert, lőszert az iskolaépület valamelyik
zugában. Ugyanez megtörtént plébániát-egyházközséget vezető

szerzetesrendek helyi katolikus ifjúsági szervezeteiben is. Ilyen
esetekben diákok is kerültek - a szerzetesek, apácák mellett - a
rendőrségre, bíróságra gyanúsítottként, tanúként, vádlottként.

Történt joggal elítélhető diákbűntény is, de függetlenül a szer
zetes-pedagógusoktól. Mégis: a teljesen vétlen szerzeteseket is be
vonták ezekbe az ügyekbe, meghurcolva s igen súlyos büntetés
ben részesítve őket.

***
Szerzeteseink a háború utáni években is igyekeztek hivatásukból ere
dő feladataikat elvégezni a lelkipásztorkodásban, a különféle iskolák
ban, kórházakban, szociális intézményekben. Nem zavarta munkáju
kat az sem, hogy anyagilag igen nehéz helyzetben voltak: az 1945
tavaszán végrehajtott földbirtokreform anyagi alapjaiktól fosztotta
meg a kolostorokat. Iskoláik továbbra is megkapták - a háború előtt

is nekik járó - állami pénzügyi támogatást ("államsegélyt"), de most
már a szülők nagyobb anyagi áldozatvállalása is szükségessé vált.

Teleki Géza, majd Keresztúry Dezső kultuszminisztersége idején
"felülről" a szerzetesi intézmények minden korábbi erkölcsi és anya
gi támogatást megkaptak. 1946. június 2-án ünnepelték az angol
kisasszonyok szerzetesnővérei az általuk vezetett budapesti Pol
gáriskolai Tanárképző Főiskola félévszázados jubileumát. Részt
vett az ünnepélyen Keresztúry miniszter is, s beszédében elisme
réssel szólt a katolikus - köztük a szerzetesi - iskolákról. Jól
tudja - mondta -, hogy mindegyik hazai katolikus iskola,
"mint eddig is megtette, ezután is elvégzi nagy feladatát, hogy a
nagy eszményeket, az igaznak, jónak, szépnek, a műveltségnek

és hitnek nagy eszményeit tanításával és példájával terjeszti. Erre
kéri Isten áldását".2

E "felülről" jövő segítséggel párhuzamosan "alul", helyileg egyre
erősödött a pap- és szerzetesellenes propaganda a lakosság körében.
Ortutay Gyula 1947. március 14-én kezdődő kultuszminiszterségétől

kezdve azután az egyházi iskolák minisztériumi ügyintézése is egyre
akadályozottabbá vált.
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feltüntetésével.
Bp., 1948.

A helyzet rosszabbodását érzékelve a jezsuiták hazai vezetősé

ge a rendi növendékek nevelését nem látta itthon biztosítottnak,
ezért 1947 és 1948 folyamán 25 növendék - 16 atya kíséretében
- nyugat-európai országokban folytatta rendi életét; 1949-ben to
vábbi 44 növendék és 8 atya követte őket.

Már korábban elkezdődtek a katonai céllal indokolt rendház
lefoglalások. A jezsuiták hatalmas budai Manréza-házát 1948. má
jus 19-én vették el, három napot adva a teljes kiürítésre.

Az 1945-1948 közöttí évek hazai szerzetesrendjeire, rendházaira és
tagjaira vonatkozóan is pontos eligazítást ad az Actio Catholica által
összeállított és 1948-ban kiadott magyar katolikus egyházi névtár.'
(Az idézett Révai-beszéd adatai nem pontosan egyeznek az ebben
közöltekkel.) E hivatalos egyházi statisztika szerint ezekben az években
23 férfi szerzetesrend és 44 női szerzetesrend működött hazánkban.

A férfi szerzetesrendekben összesen 2429 rendtag élt, 157 rend
házban. Közülük 1521 a felszentelt pap, 908 a novícius, tanuló
vagy munkástestvér. Összesen 106 plébániát vezettek, 74 iskolá
ban tanítottak. A legnépesebb férfi szerzetesrendek a következők

voltak: bencések (272 pap-rendtag. 12 rendház, 17 iskola, 30 plé
bánia), piaristák (215 pap-rendtag, 13 rendház, 11 iskola), ciszter
ciek (176 pap-rendtag. 9 rendház, 14 iskola, 22 plébánia), minori
ták (145 pap-rendtag, 26 rendház, 2 iskola, 17 plébánia), jezsuiták
(144 pap-rendtag. 10 rendház, 3 iskola), ferencesek (119 pap-rend
tag, 16 rendház, 3 iskola, 7 plébánia), premontreiek (112 pap
rendtag, 8 rendház, 11 iskola, 5 plébánia).

A hazai női szerzetesrendekben ekkor összesen 9036 nővér élt,
580 rendházban. Tanítottak 328 iskolában, vezettek 127 óvodát; 80
kórházban és 173 szociális intézményben tevékenykedtek. Legné
pesebb közösségeik: szentvincés irgalmas nővérek (1470 rendtag,
91 rendház, 52 iskola, 13 óvoda, 24 kórház, 18 szociális intéz
mény), kalocsai szegény iskolanővérek (1331 rend tag, 43 rendház,
45 iskola, 21 óvoda, 11 szociális intézmény), Isteni Megváltó Leányai
(1078 rendtag, 78 rendház, 49 iskola, 36 óvoda, 17 kórház, 2 szociális
intézmény), szatmári irgalmas nővérek (561 rendtag, 32 rendház, 26
iskola, 14 óvoda, 12 szociális intézmény), angolkisasszonyok (455
rend tag, 7 rendház, 22 iskola), Miasszonyunkról nevezett szegény
iskolanővérek (416 rendtag, 23 rendház, 30 iskola, 3 óvoda, 4 szo
ciális intézmény), ferences apácák (300 rendtag, 13 rendház, 13
kórház). Nyolc apácaközösségnek 200-300 között, hat rendnek 100
200 közötti tagja volt; a többiekben a létszám 100 alatt mozgott.

Ezekben az években tehát 11 465 férfi és női szerzetes élt hiva
tásának Magyarországon, 737 rendházban.

A baloldali politikai erők 1948 tavaszán indították meg döntő roha
mukat az egyházi - köztük a szerzetesi - iskolák ellen. A minisz-
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4Beke Margit (szerk.):
A magyar katolikus

püspökkari
tanácskozások története

ésjegyzőkönyve;

1945-1948. között.
Köln-Budapest,
1996. 359-360.

ter 1948. május 15-én mint befejezett tényt közölte a nyilvánosság
előtt, hogy az országgyűlés az egyházi iskolákat államosítani
fogja. A bejelentés országos elutasítást váltott ki, de a kommunista
párt által irányított propagandaszervezet az egész országot el
árasztotta népnevelőivel.Az egyházi iskolák elleni pergőtűz szü
net nélkül folyt a sajtóban, rádióban; tömeggyűléseken zajlott az
agitálás (egyben megfélemlítés); a szerzetesi gimnáziumok múltjá
nak, még inkább jelenének ócsárlása, a szerzetesek, apácák becs
mérlése, iskoláik reakciós voltának bizonygatása. Ezek mellett az
egyik legfőbb vád: a szerzetesek sohasem foglalkoztak a néppel,
hanem csak az úri rétegek gyermekeivel. De a katolikus szülők is
hallatták hangjukat: gyűléseik sokaságáról küldték tiltakozó táv
irataikat a miniszternek iskoláik védelmében, mindenfajta iskola
államosítást, iskolaelvételt ellenezve.

A püspöki kar előtt - egybehangzóan a rendfőnökök szándé
kával - alternatíva állt 1948 májusában: ellenkezés nélkül elfo
gadja, mintegy önként felajánlja eddig jogosan-törvényesen birto
kolt oktatási-nevelési intézményeit; vagy pedig deklarálja, hogy
nem kívánja azok államosítását, elvételét. ezt az államhatalom
erőszakos cselekményének tekinti.

A püspökök és rendfőnökök a második utat választották.
Rákosiék többször is próbálkoztak megkörnyékezni egyes

rendfőnököket, hogy a többi egyházi vezetővel szemben más utat
kövessenek, de ezek nem jártak eredménnyel. Az Új Ember június
13-i számában Sík Sándor piarista rendfőnök nyilatkozatot közölt.
"A magyar piaristák egy szívvel-Iélekkel állnak a magyar katoli
kus egyház Isten-rendelte vezetői: prímása és püspökei mögött és
a legteljesebb testvéri szolidaritással valamennyi magyar férfi és
női tanítórend mellett...".

Június IS-én a püspöki kar ülésén Hamvas Endre csanádi püs
pök beszámolt római útjáról. "Az iskolaügybeni magatartásunkat
helyeslik a Vatikánban - mondta többek között, S a téma megbe
szélésének záradéka a jegyzőkönyvben: A Szentatya helyesli a
magyar püspöki kar álláspontját: elvi dolgokban nem lehet en
gedni. Helyeslőleg tudomásul vétetik.,,4

Június 16-án az országgyűlés megszavazta az 1948. évi 33. tör
vényt az iskolák államosításáról. E napon a parlamentben hatá
lyos jogszabály született az egyházi iskolák korábbi fenntartóitól
való erőszakos elvételéről. Indoklása azonban ingatag, érvelése
hamis, félrevezető volt. Az egyházi iskolák államosítását nem pe
dagógiai-tanügyi célok indokolták, hanem konkrét kommunista
hatalmi-pártpolitikai indítékok - ez akkor is nyilvánvaló volt
mindenki előtt. Hamisan érveltek a katolikus iskolarendszer
korszerűsítésének követelményével is: valóban korszerűsítésre
szorult a katolikus népiskolák háború előtti hálózata; de min
den tekintetben modemek voltak a szerzetesi általános és közép-

420
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Bp. 1987. 1143.

6Ajegyzőkönyv a
Pannonhalmi Bencés

Gimnázium irattárában;
jelzet nélküli anyag.

iskolák, s a szerzetesek által vezetett tanító-, tanítónő- és óvónő

képző intézetek.

Június 7-i ülésén a püspöki kar a bekövetkező új helyzetről tárgyalt,
s határozatukat június 12-i keltezéssel küldték szét a katolikus is
kolák vezetőinek.Ebben elrendelték: "Egyházmegyei pap, szerzetes
és szerzetesnő az esetleg most államosításra kerülő iskolákban igaz
gató, tanári, tanítói állást nem vállalhat. Ez a rendelkezés a hitok
tatókra természetesen nem vonatkozik't.f

Bölcs előrelátásról tett tanúságot e határozatával a püspöki kar.
Egy év elteltével, 1949 szeptemberétől ugyanis - az új tantervek,
új tankönyvek alapján - már az ateizmus-materializmus alapján volt
kötelező az oktatás az összes hazai iskolában; a összes pedagógus
kötelességévé ezt tették s ezt kérték tőlük számon. Ugyanebben az
évben megindult a pedagógusok "világnézeti átképzése", ez alól
nyilván a szerzetes-pedagógusok sem lettek volna kivételek. S ugyan
csak 1949 szeptemberében kezdődött el a vallásos világi pedagógusok
figyelése, denunciáIása, áthelyezése, fegyelmi tárgyalásokra rendelése.
Mi várt volna vajon egy szerzetesre, szerzetesnővérre, ha a vallásos
világi pedagógus is titkolni kényszerült vallásos meggyőződését?

Vajon hogyan érezték volna magukat a szerzetestanárok, kedvesnő

vérek a kommunista igazgatás alatt álló iskolákban, amelyeket a
proletárdiktatúra közoktatáspolitikája kegyetlen eszközökkel a
materializmus-ateizmus legfőbb műhelyévé kívánt alakítani?

Hogyan érezték volna magukat például azon a bemutató órán,
melyet 1949. november 18-án tartottak a Pannonhalmi Állami Gim
názium II. osztályában?" (Két tanéven át állami gimnázium volt az
itteni bencés gimnázium, kommunista igazgatóval, civil tanárok
kal.) A téma a Csongor és Tünde volt, illetve Ifa mű magyarázatán
keresztül bemutatni a marxista irodalomelmélet módszerét". Az óra
után a tanár "önbírálata", majd a másik magyar szakos tanár értéke
lése következett. Eszerint a bemutató tanár Ifa marxista ideológiá
ban igen kiképzett elme" - olvasható a jegyzőkönyvben. .Elöa
dásában a Csongor és Tünde társadalmi beágyazottságának teljes
megmagyarázására törekedett, a marxista ideológiát fényes dialekti
kával alkalmazta a Csongor és Tünde viszonylatában, élesen kidom
borítva, hogy a polgári filozófiák értelmezni alaposan sosem tudták
azt (még Babits sem, az ő irodalmi szemléletének éppen úgy meg
vannak a sajátságos társadalomtörténeti okai, mint Vörösmarty vál
tozásainak)." Az óra eredménye: "A tanulók mélyen rádöbbentek ar
ra és teljes mértékben átlátták, mennyire hamis volt az elmúlt évti
zedek uralkodó irodalomtörténeti szemlélete...". 1949 májusában-jú
niusában nyolc tanuló érettségizett. Az érettségi elnöknek ez volt a
véleménye róluk: "Az ifjúságot itt a népi demokrácia, a szocializmus
építésére nevelték, Rákosi, Sztálin és a Szovjetunió szeretetére nevel-
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ték". Vajon ebben hogyan vettek volna részt nyugodt lelkiismeret
tel a korábban itt tanító bencés tanárok?

***
A kórházakban és szociális intézményekben dolgozó szerzetesnő

vérek sokaságának "államosítása" a legnagyobb csendben ment
végbe. Az összes szerzetes több mint fele, a szerzetesnővérek leg
nagyobb hányada ezen a területen dolgozott. Az egyházi iskolák
megszüntetését azzal indokolta a hatalom, hogy létre akarta hozni
az egységes szocialista iskolarendszert, egységes materialista-ateis
ta tananyaggal. Az egészségügyi és szociális területen tevékenyke
dő kedvesnővérek munkájára ezután azért nem tartottak igényt,
mert a szociális- és egészségügy ellátását a szocialista állam felada
tának deklarálták, amely nem szorul az egyház kőzreműkődésére.

S ennek az "államosítás"-nak a megoldása jóval egyszerűbb

volt. Az apácák, illetve hazai rendfőnökségeik- a háború előtt is
- egy-egy állami, illetve önkormányzati kórházzal, szociális in
tézménnyel álltak szerződéses viszonyban, s ennek alapján gon
doskodtak megfelelő számú és felkészültségű szerzetesnővér ren
delkezésre bocsájtásáról. E világi "munkáltató" intézmények 1949
folyamán, majd 1950 tavaszán egyszerűen felbontották e szerző

déseket, miután világi személyzetet állítottak az apácák helyébe,
súlyos zavarokat okozva az átmenet idejére és még hosszú időre

a kórházak és szociális intézmények életében.
Sem a püspöki kar, sem a rendi elöljárók nem tiltották meg a nő

véreknek, hogy a szerződések felbontása után korábbi munkahelyü
kön vagy máshol hasonló munkakörökben tovább dolgozzanak. Al
kalmazásuktól azonban az intézmények vezetői mindenütt elzárköz
tak: miniszteri rendelkezésre ugyanis csakis azokat foglalkoztathat
ták, akik kiléptek rendjükből. ilyen viszont csak kevés akadt.

Az idézett 1948-i név tár szerint összesen 69 kórházban és 173
szociális intézményben dolgoztak ekkor apácák. A legtöbb apácát e
munkaterületekre küldő rendek: vincés irgalmas nővérek (24 kórház,
18 szociális intézmény), Isteni Megváltó Leányai (17 kórház, 2 szo
ciális intézmény), Jézus Szíve Népleányai (14 szociális intézmény),
kalocsai szegény iskolanővérek (11 szociális intézmény), Miasszo
nyunkról nevezett szegény iskolanővérek (12 szociális intézmény),
szegénygondozó nővérek (30 szociális intézmény), Szociális Misszió
társulat (20 szociális intézmény), Szociális Testvérek Társasága (22
szociális intézmény), ferences nővérek (13 kórház). Rajtuk kívül még
12 női szerzetesrend küldött nővéreket e területek szolgálatára.

***
Iskoláik államosításával, az egészségügyi és szociális munkaterüle
tekről való kizárásukkal a hatalom óriási csapást mért a szerzetes-
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rendekre: megszokott évszázados tevékenységük után valami újra
és másra kellett átállniuk. Ennek az új és más tevékenységi kör
nek a megtalálása - a folytatódó, erősödő egyházellenes táma
dások kereszttüzében - nem ment könnyen. A korábban isko
lákban tanító férfi szerzetesek, mint felszentelt papok számára a
lelkipásztori munka nyújtott lehetőséget; rendi elöljáróik s az
egyházmegyés főpásztorok igyekeztek mind a férfi, mind a női

szerzeteseknek a hitoktatás, az ifjúságpasztoráció, valamint az
egyházközségi szociális-karitatív munka területein tevékenységi
lehetőségeket teremteni. A szerzetesi hivatás gyakorlati megva
lósulásának új tartalmát, új távlatait keresték ekkor szerzetese
ink, akik az ifjúság katolikus nevelésének, valamint a különféle
okok miatt rászorulók segítésének elhivatottjai, elkötelezettjei
maradtak az új körűlmények között is.

A szerzetesek mindenütt korábbi rendházaikban laktak tovább
ra is, legtöbb esetben volt iskolájuk közvetlen szomszédságában.
Az előző időszakban használt átvezető ajtókat azonban az új is
kolafenntartók mindenütt elfalaztatták. Ebben a helyzetben talán
még jobban irritálta a szerzetesek léte a hatalom országos és helyi
képviselőit, s most még inkább igyekeztek minden lehetőséget

megragadni arra, hogy különféle rágalmakkal rosszhírüket kelt
sék/ a közvéleményt ellenük hangolják.

Zalaegerszegen például a Notre Dame-nővérek államosított
egykori katolikus tanítónőképzőjében 1948 őszén "államellenes
diáksztrájk"-nak minősítettek egy tanulói "koncepciós" fegyelmi
ügy nyomán támadt tömeges tanulói óramulasztást. A pártköz
pontból országos botrányt támasztottak az ártatlan ügyből. Ennek
kapcsán a központi kommunista lap, a Szabad Nép 1948. novem
ber 6-i számában Varga Domokos írt nagyszabású "leleplező" cik
ket. Ebből valók e bekezdések:

"Idén nyár óta állami az iskola. De egybe van épülve az inté
zet és a zárda. És a zárdában 75 apáca lakik. Nagyobb »gondjuk«
van az ifjúságra, mint valaha. Instruálják, zongorázni, kötni tanít
ják őket, vagy csak úgy barátságból beszélgetnek velük. De köz
ben folyton hullatják lelkükbe a magvakat. Élesztik bennük az
elégedetlenséget a demokratikus iskola ellen és kívántatják velük
vissza a régit. Mikor még a máterek voltak a minden..."

"Nem lehet egymagában, elszigetelten nézni a zalaegerszegi
diáksztrájk ügyét. A Mindszenty-vezette klerikális reakció ország
szerte elkeseredett kísérletekkel akarja megtartani magának a sza
vára még hajló fiatalokat. Ebből erednek a titkos szervezkedések,
az állami iskolákat gyalázó beszélgetések, a tanulás elleni törek
vések/ és ha elérkezettnek látják az időt: ebből lesznek a lázadá
sok. Ezért nem állhat meg Zalaegerszegen a megtorlás egy tanár
nő elküldésével és tíz diák kicsapásával. Nem csak egy tanárnőről

és nem csak tíz diáklányról van szó. Lehetetlenné kell tenni végre
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***
1948-ban, 1949-ben mintegy 11 ezer női és férfi szerzetes, szerte az
országban, arra a jövőre igyekezett berendezkedni, hogy ezután
nem iskolában, kórházban, szociális intézményben dolgozik, ha
nem a diktatúra által igen szűkre behatárolt tevékenységi területen:
a közvetlen pasztorációban. Szerzeteseink világosan látták: a koráb
bi állapot visszaállítása lehetetlen; hosszú időre kell erre az új életre
berendezkedniük. Arra azonban aligha gondoltak, hogy a politikai
hatalom államosítási döntései nyomán szerzetesi életüknek ez az új
lehetősége is hamarosan szertefoszlik.

A magyar egyház szétzilálására törekvő párthatalom támadás
sorozatának nagy hadműveletei zajlottak le ezekben az években:
a katolikus iskolák elvétele (1948 június), Mindszenty bíboros be
börtönzése (1949 február), a fakultatív hitoktatás bevezetése (1949
szeptember). 1950 folyamán került sor az újabb nagyszabású ak
cióra. Ezt hirdette meg Révai József idézett beszédével.

Fenntartható-e szerzetesek meglevő helyzete a "népi demokrá
ciában"? - tette fel a kérdést. Válaszának lényege: az államhata
lom a 11 ezer szerzetesre, mint ellenségre gyűlölettel tekint; ezért
"meg kell oldani ezt a problémát". Tevékenységüket így látta: "A
reakciós papság és a szerzetesek rendszeres házi agitációt folytatnak.
A legkülönfélébb vallási mezben fellépő szervezeteket teremtik meg
felnőttek és gyermekek számára: bibliaköröket. ministránsköröket,
rózsafüzér-társaságokat, Szent Antal-láncokat (l), temetkezési egye
sületeket. Ugyanakkor a szórakoztatás, a testedzés eszközeivel is
csábítani próbálják a fiatalokat. Többszáz ilyen kisebb-nagyobb »val
lásos«, »hitbuzgalmi« egyesület van, régiek és újak, amelyeknek a
tevékenysége legnagyobb részt sem vallásos, sem hitbuzgalmi, ha
nem politikai tevékenység".

"A szerzetesek és apácák százai és ezrei járják az országot és mint
az imperialisták agitátorai, mint reakciós hírverők lépnek fel".B

(Belső utasításaiban Révai József bizonyára ekkor is kifejezte azt a
kívánalmát, amelyet később, 1951. április 24-i dátummal foglalt írás
ba, a Grősz-pert előkészítendő: "A pernek bizonyítania kell, hogy a
szerzetesrendek és tagjaik mély erkölcsi mocsárban éltek".9

1950. június l-jén tette közzé a kommunista párt legfelső testü
lete "a klerikális reakció elleni harcról" szóló határozatát.i" Esze
rint fokozni kell a vallás, főként a katolikus egyház elleni harcot,
új stratégiát kell kidolgozni ennek részleteire vonatkozóan. Ebben
is olvasható: "A klerikális reakció tömegagitációjának legfonto
sabb szervezetei a különféle férfi és női szerzetesrendek".

Miért veszélyesek ezek? "A klerikális reakció a népi demokrá
cia országaiban, Magyarországon is, az amerikai imperializmus
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kiszolgálójának, a Vatikánnak utasításait hajtja végre. A klerikális
reakció az imperialisták ötödik hadoszlopának szerepét játssza
Magyarországon. Az imperialista háborús uszítók klerikális ügy
nöksége, amely szorosan együttműködik az imperialisták jobbol
dali szociáldemokrata és titóista ügynökeivel, annál veszélyesebb,
mert reakciós politikáját »vallásos« mezbe igyekszik bújtatni". E
mai olvasatában tragikomikus szöveg akkor halálosan komoly,
súlyos vádat jelentett.

A Központi Vezetőség tehát úgy döntött: Magyarországon fel
kell számolni a szerzetesrendeket. Kétségtelen, hogy a kommunis
ta stratégák 1950 nyarán mesteri módon tervezték meg és bonyo
lították le két, számukra igen fontos egyházpolitikai probléma
számukra kedvező "megoldását". Egyrészt a hazai szerzetesren
deket először eszközül használták fel arra, hogy a püspöki kartól
kicsikarják a régóta várt megegyezés-szöveget; másrészt éppen e
megegyezés árnyékában, e megegyezés garanciáit felhasználva
megszüntették a szerzetesrendeket.

A kommunista vezetők felismerték a szerzetesrendek szervezeti
felépítéséből származó lehetőséget míg az egyházmegyés papságot
csak alkalmanként és egyénenként ritkíthatják. a szerzetesrendek
mint önálló közösségek teljes egészükben likvidálhatók, egyszerű

jogszabállyal megszüntethetők, s ezáltal egyetlen tollvonással tíze
zernél több egyházi "aktivista" tevékenységét tehetik lehetetlenné a
hívek körében.

De meglelték e cselekményük okos elleplezésének módját is.
Néhány, 1948-ban elvett katolikus gimnáziumot visszaadnak, az
ezekhez rendelt csekély számú szerzetes - államilag szigorúan
ellenőrzött - tevékenységét engedélyezik. Ennek alapján mind a
hazai, mind a külföldi közvélemény előtt joggal hangoztathatják.
a szocializmust építő Magyarországon szabadon működhetnek a
szerzetesek, nyitva állnak a katolikus iskolák kapui.

Megegyezett a kommunista államhatalom és a katolikus egyház
- írták alá augusztus 3Q-án; szeptember l-jén a kultuszminiszter
közölte a püspöki karral a szerzetesrendek működési joga felfüg
gesztésének tényét; szeptember 7-én megjelent az erről szóló tör
vényerejű rendelet. Megegyeztek - ez tudatosult az ország közvéle
ményében, a hazai katolikusok millióinak körében, a külföldi érdek
lődők fejében; semmit sem tudva az 1950 nyarán lezajlott tárgyalá
sokról, püspökök-rendfőnökök küzdelméről Rákosiékkal, szerzetes
rendjeink megmaradásáértY

De a tényeket érzékelték: ezután a Magyarországon megha
gyott nyolc rendház mintegy 250 szerzetese tovább élte szerzetesi
életét; 11 ezer hazai szerzetes földönfutó lett.
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