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A szovjet megszállás

A Szovjetunió és az
ortodox egyház

A megállapodás
elott és után
Mi, akik az 1940-es években voltunk fiatal papok, a nyugati nem
zetiszocializmustól éppúgy féltünk, mint a keleti szovjet kommu
nizmustól, mert tudtuk és éreztük, hogy mindkettő egyaránt em
ber-, nemzet-, nép-, egyház- és vallásellenes.

Az országgyarapodás során még mint kispapok a Központi
Szemináriumban találkozhattunk a kisebbségi sorsból jött társa
inkkal, akik másképpen látták, értékelték a háborús eseményeket,
mint mi. Nálunk nagyobb nemzeti, demokratikus, szociális, és fő

leg politikai öntudattal rendelkeztek. Öket az élet, a sorsuk nem
csak papságra nevelte, hanem társadalmi, politikai szerepekre is.

Így nem csoda, ha a frontokról jött hírek, sikerek és "tervszerű

visszavonulások" következtében a kispapság csakúgy, mint az
egész ország, megoszlott. A kispapok nagyobbik része Londont, a
másik, elenyésző része Moszkvát hallgatta titkokban.

Minél jobban közeledett a frontvonal Magyarország határaihoz
- 1943-44-ben -, annál több teológus kapott helyet, talált mene
déket a Központi Szemináriumban.

Amikor a szovjet csapatok már Pest utcáin harcoltak, az egyik
ilyen, Moszkvát hallgató "teológusról" kiderült, hogy a szovjetek
által küldött menekült volt, aki elárulta megbízóinak, hogy az
egyetem központi épületéből egy oldalajtón keresztül miképpen
lehet bejutni a szemináriumba. A belépő szovjet katonákat nagy
örömmel oroszul üdvözölve térképpel a kezében vezette őket az
épületbe. Ez a teológus azután a szovjet katonákkal eltűnt, és ké
sőbb mint a Pázmáneum teológusa tevékenykedett Bécsben.

Megosztott volt már akkor nemcsak a világi, hanem az egyházi
magyar társadalom is. Mind a nemzeti szocializmus, mind a
kommunizmus megtalálta a maga társutasait a magyar társada
lom minden rétegében. A nemzetiszocializmus hívei és társutasai
a II. világháborúval vereséget szenvedtek, és nem játszottak már
szerepet a háború utáni életben. A kommunista társutasok vak
buzgó hívei is lehettek a kommunizmusnak, de voltak sokan
olyanok is, akik azt hitték, hogy ők majd megkeresztelik ezt a vi
lágnézetet. Az előbbiek legtöbbször haszonélvezői lettek meggyő

ződésüknek, az utóbbiak csalódottak, meghasonlottak sikertelen
ségük miatt.

Sem azok, akik a kommunista ideológia, a proletárdiktatúra
megteremtésén fáradoztak Európában és Magyarországon, de
azok sem, akik harcoltak annak megvalósulása ellen, nem tudták

426



1VÖ. Konrad Onasch
Vlagyiszlav Cipin:
Az orosz ortodox
egyház története.

Bp., 1999, 219·221.

pontosan, hogy mi történt és történik a húszéves kommunista
Szovjetunióban az ortodox egyházzal.'

A szovjet érdekszférába került országok egyházaival ugyanúgy
bántak el, mint odahaza az ortodox egyházzal: ,,1934 a sztálini
terrorpolitika kíméletlen megvalósításának éve volt. A még
1925-ben alakult Harcos Istentagadók Szövetsége 1932-ben ötéves
tervet fogadott el, amely az első évre az összes teológiai iskola
bezárását és a papok élelmiszerjegyekkel való ellátásának meg
szüntetését irányozta elő, a második évre - a templomok töme
ges bezárását, vallásos tartalmú közlemények írásának és »kulti
kus tárgyak gyártásának« betiltását tervezte, a harmadik évben a
"vallási szertartások művelőit" szándékozta külföldre száműzni

(a tényleges körülmények között a »külföld« természetesen eufe
misztikus szóhasználat volt), a negyedik évben volt esedékes az
összes vallás még meglévő templomainak bezárása, és végül az
ötödik évre várt az elért eredmények megszilárdítása." "A Harcos
Istentagadók Szövetségének terve, amely a vallások gyökeres kiir
tását tűzte ki célul, megbukott. Az 1937. évi népszámlálás, amely
a lakosság vallásos meggyőződését is vizsgálta, megállapította,
hogy az akkor többségben lévő falusi lakosság 213-a, a városi la
kosság 1/3-a vallja továbbra is hívőnek magát. A népszámlálás
után a Harcos Istentagadók Szövetségében, amelynek több mint 5
millió tagja volt, tisztogatásokat végeztek, aminek eredményekép
pen a tagok fele elhagyta a szövetséget. Sokan közülük a törvény
telen megtorlás áldozatai lettek, táborokba internálták vagy kivé
gez ték őket.

A »vallás legyőzésére« más, a propagandánál megbízhatóbb
nak tekintett módszert választottak - a megtorlást. Csak
1937-ben több mint 8000 templomot zártak be. A templom bezá
rására bármi okot adhatott, például az a körülmény, hogy egy ki
lométeren belül iskola van a közelében, de leggyakrabban a pa
pok vagy az egyházközségi tanács egyik tagjának a letartóztatása.
Ahhoz, hogy a közösséget feloszlatottnak nyilvánítsák, elegendő

volt megvádolni a közösség egyik tagját.
1937-ben a letartóztatások a papság többségére kiterjedtek, ez

alkalommal nem kímélték az újítókat sem. Ahogy ez akkor szo
kás volt, a letartóztatottakkal szemben a legostobább, legfantaszi
kusabb vádakat hozták fel, mint összeesküvés, kémkedés, szabo
tázs és terror. Szerafim (Osztroumov) szmolenszki érseket azzal
vádolták, hogy ellenforradalmi bandát vezetett. A letartóztatott
püspököket általában agyonlőtték. Az életben maradt papok nagy
többsége börtönben, táborban és száműzetésben volt. Az egyház
szervezete összeomlott.

1939-ben főpapi székhelyén maradt az egyházfő, Szergij
moszkvai metropolita, Alekszij (Szimanszkij) leningrádi metropo
lit, Nyikolaj (larusevics) peterhofi érsek, aki a novgorodi és
pszkovi egyházmegye vezetője volt, valamint Szergij (Voszkre-
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Országok és egyházak
a szovjet befolyás

idején

Mindszenty és Puskin
szovjet nagykövet

Balogh István a
kormányban

szenszkij) dmitrovi püspök. 1939-re egész Oroszországban össze
sen csak 100 székesegyház és egyházközségi templom maradt.
Ukrajnában a forradalom előtt meglévő parókiáknak 3%-a műkö

dött. 1940-ben az egész kijevi egyházmegyében két parókia ma
radt három pappal, egy diakónussal és két kántorral, míg
1917-ben az egyházmegyéhez 1710 templom, 23 kolostor, 1435
pap, 277 diakónus, 1410 kántor és 5193 szerzetes tartozott."2

A szovjet befolyási övezetbe került országok politikai, társa
dalmi, gazdasági, ideológiai bekebelezése nem volt egyszeru és
könnyű. Még azokban az államokban sem, ahol a szovjet hatalom
szláv népeket és görög keleti egyházakat talált. Öket aránylag
mégis könnyen tudta a moszkvai pátriárka befolyása alá rendelni.
A protestáns egyházi közösségek erős nemzeti jellegüknél fogva
nehezebben fogadták el a szovjet államegyháziság kereteit. Más
volt a helyzet a római katolikus hívekkel és az egyházzal.

A Szovjetunió a befolyása alá került országokban erős katoli
kus, Rómától függő hierarchiát talált. A mindenütt uralomra ke
rült kommunista pártot és ideológusait a katolikus egyházak be
törése a legnehezebb feladat elé állította, és törekvésük mindenütt
ellenállásba ütközött. Így volt ez Hlond és Wiszinsky varsói ér
sekkel, Beran érsekkel Prágában, Mindszenty esztergomi érsekkel
Magyarországon, Rornzsa Tivadar munkácsi görög katolikus püs
pökkel Kárpátalján, Márton Áronnal Erdélyben Romániában, és
Stepinac zágrábi érsekkel.

A kommunista kormányok Moszkvától való függését mi sem
bizonyítja jobban, mint Mindszenty József esete Puskin szovjet
nagykövettel. Zakar András a következőkkel egészítette ki azt,
amit Mindszenty Emlékirata/ban is leírt: Ritkán fordult elő, de
1947 tavaszán a hercegprímás látogatást akart tenni Puskin nagy
követnél, és ezt a szándékát írásban jelezte a követséggel. A vá
lasz az volt, hogy majd értesítik az időpontról. Jó két hét után
egyszercsak azt mondta Öeminenciája: Titkár úr, megyünk a
szovjet követségre. De - válaszoltam én, - még nem kaptunk
értesítést, hogy mehetünk. Két hét alatt már válaszolhattak volna
- mondta Mindszenty -, és elindultunk. A követség udvarára
megérkezve még a lépcsőkig sem értem, már jött is a titkár, és
hangosan, hogy a kocsiban is lehetett hallani, azt mondta: A kö
vet úr még nem kapott engedélyt Moszkvából, hogy fogadhassa a
bíboros urat. Erre Mindszenty rámparancsolt: Titkár úr, szálljon
be, elmegyünk! - Másnap én a bazilika javításánál a tetőn vol
tam, amikor jelezték, hogy Puskin követ a feleségével van itt, és
szeretné megtekinteni a munkálatokat. Azonnal bejelentettem
Öeminenciájának, mire ő így válaszolt: ő sem fogadott engem, én
sem fogadom őt.

Jellemző eset Balogh István bekerülése is a kormányba. 1944
novemberében Révai József és Erdei Ferenc Szegeden azért keres
ték fel Donászi Kálmán volt képviselőt, hogy ajánljon nekik egy
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katolikus papot, aki a megalakítandó kormány tagja lehetne, mert
Moszkvából azt az utasítást kapták, hogy a kormányban okvetle
nül legyen katolikus pap, mert azoknak hisznek az emberek. 00
nászi több nevet is említett, de egyik sem tetszett Révainak és Er
deinek. Végül azt mondta: Van itt a közelben egy pap, de az egy
kicsit fleknis. Miért? - kérdezték. Hát valami pénzügyi manipu
láció miatt. Ez kell nekünk! kiáltással ott hagyták Donászit, és Dr.
Balogh István 1944. december 23-tól 1947. május 31-ig a mínisz
terelnökség államtitkára lett. Hivatalából való felmentése után
száműzetésbe került a Nógrád megyei Kemencére plébánosnak.

A csehszlovákiai kassai kormány is megtalálta a maga katoli
kus papját Dr. Straka József besztercebányai pap személyében. Ö
azonban ott a közoktatásügyi minisztérium vezetője lett. Straka
radikálisan kommunista volt az egyházával szemben is. 1945
márciusában autóval érkezett Rimaszombatba,ahol akkor ideigle
nesen plébános voltam. Egyik nap késő délután bekopogtatott a
szovjet városparancsnoktól nem sokkal előbb visszakapott plébá
nia kapuján, és szállást kért egy éjszakára. Természetesen felaján
lottam a szállást, de azt is megmondtam, hogy vacsorára át kell
mennünk a nővérekhez - én is náluk étkezem. Ekkor meglepeté
semre kifakadt és azt mondta: Köszönöm, de a nővérekhez nem
megyek. Az apácáknak mars ki az iskolákból, mars ki a kórhá
zakból, mars vissza a civil életbe! Megrökönyödésemet látva iga
zolásul a következőket mondta: Én Rómában végeztem a teológi
át. Amikor hazajöttem, itt mindenki Hlinka-párti volt. No, én
most kommunista vagyok, mert a híveink is kommunisták, tehát
a pap is kommunista! Azt válaszoltam neki, hogy akkor itt min
denki a Hlinka-párt tagja volt, tehát a papok is azok voltak. Ek
kor felém bökött az ujjával, és azt mondta: No ugye, maga anyás
(értsd: anyaországi), akkor csak mars ki az ötven kilós csomaggal.
- Dr. Strakát is menesztették. A pozsonyi teológián lett filozófia
tanár. Rákban halt meg, apácák ápolták, akiktől élete végén bo
csánatot kért.

A magyar katolikus egyház minden megtett, hogy lelki, szel
lemi, kulturális, anyagi tekintetben megfeleljen az 1945-ben ura
lomra került előbb koalíciós, majd kommunista pártkormány kö
veteléseinek. De hiába volt minden. Az államegyházban gondol
kodó kommunista párt ezt nem értette meg soha. Ezért lett az
1950-es kikényszerített Megállapodás ellentétes mind egyházi,
mind állami törvényekkel.

Az 1948. november 3-4-én tartott püspökkari ülésen az utoljára
elnöklő prímás nagyrészt a Civilta Cattolica című folyóirat alap
ján beszámolt a környező országokban bennünket érdeklő egy
házpolitikai, hitéleti eseményekről. Pontos adatok alapján megvi
lágította a hazai eseményeket, és kimutatta a saját személye ellen
felhozott vádak alaptalanságát.' Az ülés hivatalos jegyzőkönyve
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csak az idézett sorokat közli. Dr. Rogács Ferenc pécsi segédpüs
pök naplójában az Események - jelentésekről bővebben írt:

"A hercegprímás a következőkről tájékoztatta püspöktársait:
Lengyelországban a nyáron deviza- és erkölcsi perek. Hlondot
vádolták, hogy ő az egyház és állam ellentétének szítója. Hlond
meghalt, és az ellentétet tovább szííják, folyik a támadás. Hittan
helyett marxista világnézet. Támadják a Vatikánt. X. 31-én püs
pökkari körlevél a materializmus ellen, a szülők kötelességéről.

Nyugat-Ukrajnában templomokat zárnak be. Hét püspököt de
portáltak. A papság bátran viselkedik.

Romániában iskolák államosítva. VIII. 5-én új vallástörvény, ál
lami ellenőrzés, új papi eskü, a papokat az állam nevezi ki. 15
püspökség helyett 3 van. 36 görög katolikus pap ortodox lett. Bu
karesti Te Deum, Csiszár érsek vitte esküre a püspöki kart, és
már elküldték.

Csehszlovákiában Te Deum, mégis üldözik az egyházat. Mor
vai haladó papok. Most kimondták körlevélben, hogy a katoliciz
mus és a kommunizmus nem egyeztethető össze. A politizáló pa
pokat visszahívják. A csehek, románok együttműködtek, ez nehe
zíti helyzetüket. És ma rosszabbul állnak, mint mi. Papjaikat most
nehezen tudják visszafordítani. Lengyelország és Magyarország
nem békült, papjaik bátrak kezdettől.

Nálunk: pedagógusokat nem kaptak. Kötelező hitoktatásról
már kevesebbet beszélnek. Debrecenben öt piaristát lopás miatt
elítéltek. Andrássy út 60. alatt 6 pap elkínzottan a földön. Apos
tata papok előnyben. Mária-napok ellen. Andics Erzsébet: A kato
likusok eszménye a buta ember (Szabad Népben).

Rogács Ferenc feljegyzései alapján - ismeretes, hogy a magyar
püspöki kar az 1950. augusztus 29-i konferenciáján foglalkozott
utoljára a Megállapodás szövegével." A két hónap óta folyó tárgya
lások után még akkor is az volt a kérdés, hogy lehetséges-e egyál
talán a megegyezés, és elfogadják-e a kormánybizottság, illetőleg

Rákosi diktátumaként Hamvas püspök által megfogalmazott Meg
állapodás szövegét.

A tanácskozást Czapik érsek vezette be. Elismerte, hogy nem
örvendetes az eredmény, de mindenképpen nehéz helyzetben
vannak. Megfontolandó, hogy mi lesz, ha az elfogadást megta
gadják. Ez esetben kegyetlen eljárás várható a szerzetesek ellen,
akik átkozni fogják a püspöki kart. Aláírása esetén azonban eny
hítenék a helyzetüket. Csak abban a tudatban teszik meg ezt a
püspökök, hogy humánusabb eljárás várható így velük szemben.
Ha a kormány nem tartja be a megállapodást, a világ előtt ő lesz
a felelős. Mi nem veszítünk becsületben - folytatta Czapik -,
legfeljebb áldozatot hozunk a szerzetesek és az egyház érdekében.
Ezt a megállapodást kísérő levelükben ki is fejezik majd. Kényte
lenek a megoldást elfogadni. Ha odadobnak, hogy tegyenek, amit
akarnak, ez kedvesebb volna nekik. A felelősség mindkét esetben
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a püspöki karé. Mi hajlandók vagyunk koncentrációba menni 
mondta Czapik -, de a Megállapodás aláírásának megtagadása
esetén papjainkat lefogják, a püspöki udvarokba biztosokat ültet
nek be, s állami papnevelést vezetnek be. Czapik elismerte, hogy
az egyház működési szabadságának biztosítására az előterjesztett

Függelék lett volna a legfontosabb, de ennek a megállapodásba va
ló felvételére a kormánymegbízottak nem voltak hajlandók, s csak
jegyzőkönyvbe foglalták. Czapik azzal fejezte be szavait, hogy ők

már nem léphetnek vissza, többet nem tudnak elérni, az előter

jesztett szöveg a végső.'

Czapik bevezetője után Badalik Bertalan, Shvoy Lajos, Dudás
Miklós, Rogács Ferenc, Sárközy Pál, Sík Sándor és Schrotty Pál
szóltak hozzá. Rogács Badalik hozzászólása után felvetette a tit
kos szavazás gondolatát, mert mint Rogács mondta, egyházi dol
gokban a törvénykönyv titkos szavazást ír elő. Hamvas leintette,
de nem szólt a püspöki karról. Grősz érsek nem rendelt el titkos
szavazást, hanem kijelentette, hogy a püspöki kar szótöbbséggel
elfogadottnak jelentette ki a kormánnyal kötött megállapodást.

A kar az aláírással azt is elfogadta, hogy megállapodás gyakor
lati végrehajtására paritásos bizottságot kell alakítani a Magyar
Népköztársaság kormánya és a püspöki kar megbízottjaiból. A
konferencia a paritásos bizottság tagjaiul Grősz József és Czapik
Gyula érsekeket, valamint Hamvas Endre püspököt küldte ki.

A püspöki kar döntéséről még aznap értesítette Grősz József
érsek Darvas József kultuszminisztert, és másnap, 1950. augusz
tus 30-án aláírták a megállapodást.

Alig száradt meg az aláírás a papíron, 1950. augusztus 31-én
Zöld Sándor belügyminiszter szigorúan bizalmas napirenden kí
vüli előterjesztést tett a Minisztertanácsnak a szerzetesrendek mű

ködési engedélyének megszüntetéséről. Azt kérte, hogy a csatolt
törvényerejű rendelet-tervezetet a Népköztársaság Elnöki Tanácsa
fogadja el és kihirdetésre terjessze elő. Az Elnöki Tanács 1950. évi
34. számú törvényerejű rendeletként 1950. szeptember 7-én ki is
hirdette. A törvényerejű rendelet már készen volt a Megállapodás
aláírása előtt, mert a sorszámot utólag, kézzel írták rá."

A rendelet megjelenése előtt már augusztus 29-én Veres József
államtitkár által a Belügyminisztérium egy újabb szigorúan bizal
mas körlevelet adott ki a megye, fővárosi tanácselnököknek.

Az egyes szerzetesrendek működési engedélyének megvonása tárgyá
banfolyó év szeptember hó l-je körül rendelet jelenik meg. Végrehajtásának
bizalmas előkészítésére az alábbiakat rendelem el:

Leltározó bizottságok megszervezését...
A leltározás kezdetét és befejezését...
A leltározó bizottság fellépését és a volt szerzetesek közül felelős kije

lölését...
A leltározás tárgyát és módját...
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A felleltározott volt rendház vagyonának biztosítására kijelölt köz
igazgatási felelős ...

Az elkészítendő leltárak példányszáma...
Napi jelentések....

Az előbbi rendelet kiegészítéseképpen Veres József államtitkár
ismét szigorúan titkos megjelöléssel, a következőket rendelte el
1950. szeptember 4-én:

Az Elnöki Tanács rendelete 34/1950. szám alatt f hó 7-én jelenik
meg, tehát a leltározó bizottságok munkájukat e napon kezdjék meg, kör
rendeletemben megszabott időben és módon.

A kormánya megmaradó szerzetesrendek (ferencesek, bencések, pia
risták, szegedi Iskolanővérek) alább felsorolt rendházait mentesíti Nóg
rád-Hont megye terü1etén: Amegye területén nincs mentesítés.

Szeptember 21-e után a megszüntetett szerzetesrendek volt tagjai a
rendházon kívül szerzetesi ruhát nem viselhetnek.

A megyei (fővárosi) tanács elnöke a leltározást követő napon kétféle
kérdőívet oszt szét a közigazgatási rendházfelelős útján a volt szerzete
sek között:

a) az egészségügyi képesítésű (orvos, ápoló, műtős stb.) volt szerzete
sek számára a Népjóléti Minisztérium kérdőívét,

b) egyéb munkára jelentkezők számára szolgáló kérdőívet.

A V.K.M. az oktatási vonalon elhelyezkedni kívánók számára szintén
eljuttat kérdőíveket a volt szerzeteseknek.

A kitöltött kérdőíveket a tanácsok elnökei tartoznak összegyűjteni és kü
lönfutárral f hó 29-én a B.M. IV-5. Rendőrhatósági osztálynak elküldeni.

Ismételten nyomatékosan felhívom, hogy a leltározó bizottságokat, va
lamint a közigazgatási felelős beszéljen a szerzetesekkel arról, hogy a
kormány és a püspöki kar között létrejött megállapodást a kormány igen
komolyan veszi és elvárja, hogy az egyház részéről ugyancsak mindent
megtegyenek a megállapodás betartására.

A rendház-felelősök, mint arról 00421/1950. I./9. Ü.cs. sz. korrendele
tem rendelkezik, kötelesek 24 órán belül a leltározás időpontjában a
rendházban tartózkodó volt szerzetesekről két példányban a személyi
adatok feltüntetésével kimutatást készíteni. A rendőrhatóságok a kimuta
tás egyik példányát haladéktalanul küldjék meg a kerületi jőkapitánysá
gokon keresztül a B.M. IV-5. Rendőrhatósági osztálynak?

A Megállapodást a kommunista kormány előbb rendeletekkel,
azután a megígért Paritásos Bizottság működtetésével akarta a
gyakorlatba átültetni. Az első, túlzottan adminisztratív volt, a má
sodik nehézkes az egyháziak jelenléte miatt. Végül is a kormány
1951. május 19-én létrehozta az elhíresült Állami Egyházügyi Hi
vatalt, amelyben az egyházak és egyháziak csak szenvedő ala
nyok voltak.
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