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A " FORD ULAT" ÉS AZ EG YH Á Z (A K )

(JI . rész) Dekrisztianizáció Magyarországon

Csapda, avagy If a nagy mcgt éues zt és"
A vesztett háború ered mé nye ként Magyarorszá
go n csakne m teljes elitvá ltás ra került so r. Anél
kü l, hogy most egyenként megvi zsgáln án k a
nem kommunista erők álláspo ntját, megállap ít
ha tjuk: valame nnyien a progresszió hitével és
vá rakozásával tek int ettek az el következő idö
szak elé. Ez a vár akozás és hit élt olyan kon zer
vatív go ndolkodású tud ósokban is, mint Szekfa
Gyula. Mit hitt el ez a kiváló tehetségű tud ós?
Mindezt a tőle megszokott alaposságga l előad ta

ut olsó kön yvében, a Forradalom után33 című
mun k ájában. A "bama pogányságot" kemény (és
igazságos) ítéletb en elmarasztaló tört énettudós a
Szovje tuniót olyan "nagylelkű" hatal omként ál
lítja a magyar társad alom elé, ame lynek nincs
szá ndékában proletárdiktatúrát teremteni Ma
gyarországon. Ez Szekfű sze mé ben " tör ténelmi
tény".3-I A szovjet viszonyok megism ert etése (az
egyp ártrendszer." a mag ántul ajdorr'" ) s kieme l
ten a vallásüldözések előadása kísért etiesen egy
bevág a k é s őbbi "á llam és egy ház szükségszerű

sz étv álaszt ása" marxista formuláva l, miként azt
a szovjet enciklopéd iák nyom án készült magyar
tankönyvekben olvasha tjuk.Y A tények kataszt
rofális félreism erése arró l írni 1947-ben Magyar
országon, hogy "Sz tálin élesl átás át" igazolja a
templomo k megn yitása: "A helyzetet Sztálin vi
lágos pillantása ism ert e fel, ő vonta le annak
konzekvenciáit is. Az alkotmá nyba bekerült a
vallás szabadsága, egy ú tta l az egy ház na k teljes
elválasztása az államtól és iskolától",38 s nem ke
vésbé trag iko mikus olvasni: "A sokféle nem zeti
ség éle tét a legliberálisabb nem zetiségi tör vény
sza bá lyoz ta, Sztá lin alkotása, aki már Lenin mel
lett is a nem zetiségi kérd és szakembere VOlt."39

Miért gon áolta kamolYall Magyarország egy ik
legn agyobb tört énettud ósa . a mélyen va llásos
Szekfű Gyula, hogy ez u tán a tövisbokor szőlő t ,

és a bojtor ján fügét terem, s vajon so ha sem hal
lotta a figye lmezte tés t a hami s pr óf ét ákr ő l ?"

Ormos Mária, a korszak ism ert kut atója (1991
-ben) r ámutatott" arra a tendenciára, amelylyel
"akkoriban azo nban csak a beavatottak voltak
tisz tában" , hogy ti. a MKP kezdettől fogva a ha
talom kizárólagos megragad ására készült, de ez t
a törekvését mind en esz közzel lep lezte, "a meg
nyugtató, ám a jövőre nézve félrcvczf'tóA' pozitív
vonások felmutatásával. Ilyen volt az általános
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és ingyenes népoktatás bevezet ése, valamint a
plurális demokrácia megteremtése az általános
és titkos választójog alapján. Majd hozzáteszi:
"Ma már a tör ténelem maga igazolja, hogy a fen
tebb felsorolt pozitívumok illúziók voltak csup án,
Egy rövid átmeneti korszak illúzi ói, am elyeke t
az tett lehetővé, hogy Sztálin még nem döntött
vég leg a volt szövetségeseivel sze mben követen
dő politikájáról. A játékban kétségtelenül részt
vettek az MKP vezetői, akik részben tud atosan ,
részben öntudatlan elősegítették a nagy megté
vesztést. E tapasztalat alapján egyébként be kell
látnunk, hogy nagy töm egeket nemcsak a náciz
mu s és a fasizmus tudott becsapni és félrevezet
ni." (Kieme lés tőlem - K. E )

A " nagy megt éveszt és" sz ínjátékának első

felvon ása volt a föld refo rm.42 Az ipa ri munk ás
ság "nagy megt éveszt ése" az államosítások és a
"t ied a gyá r, magadnak épí ted " jelszóban test e
sü lt meg.

Szekfű Gy ula, a nagy megtévesztett ek egyi
ke még azt is hajlandó volt megállapítani,
hogy "végignézve mindezeket az osztá lyo ka t,
mar ad az ipari munkásság és a vidéki paraszt 
ság. A dolgok logikája szerint a hatalomnak a
forrada lom útján az ő kezükbe kellett esni:,H
Igy elemi téved ései elsőrangú propaganda
an yaget k épezhet tek . Nem látta mindazt, amit
sz igorú logikai rend szerint leírt a kommunista
Milavllll Dilasz,44 bebizo nyítva, hogy a hatalom 
hoz a legk evesebb köze a munkáso sztálynak és
a pa rasz tságna k van .

A csapdá t, ame lybe az általam nagyra becsült
Szekfű Gy ula beleesett - jobb h íján - "értelmi
ségi szindr ánuinak" is nevezhetjü k Ald ozata lett a
világhírű természettudós Szellt-Györgyi Albert is,
ak i úgy vélte egy 1937-es nyilatk ozat ában 
utalva az 1936-05 szov jet alkotmá nyra is -, hogy
a Szov jetunióba n is "mcgilldult a polgárosadás"(!).
Pedig N énietí: László 1936-ba n már figyelmezte
tett: Sz tálin a maga sze mma gas ságába akarja le
húzn i a szo vjet va lóságot. 1945-ben közép- eur ó
pai államo k kerültek erre a so rsra.

Szekfű másik - teoretikus - tévedése már
inká bb öná lta tásna k nevezhet ő . Ez pedig az II

tévhit, hogy az értelmiség hatni tud a politi ká
ra. Ekkor a magyar értelmiség több sége még
nem tapasztalh att a meg Magyarorsz ágon . hogy
a bo lsevik d iktatúra keretei között az értelmiség
csa k szolgáló értelmiség lehet. Nem érez te, hogy
azoknak, akiket a hatalom "szövetséges nek" ne
vezett , nem az a feladata, hogy dönt éseke t ké
szítsenek elő, hanem hogy a megh ozot t po litikai



döntéseket igazolják. Minden más cél felmutatá
sa - egyéni helyzettől függően - lázadás, reví
zió, állam - sőt emberiség elleni bűntett.

Ez volt Szekfű nemzedékének tragédiája, s a
nagy megtévesztés háttere.

De igaz-e, hogy mindenki hajótörést szenve
dett, hallgatva a szirének csábító énekét? Voltak
kevesek - ezek között találjuk Mindszenty József
bíborost -, akik nem estek a csapdába. Mind
szenty olyan történelmi korban kapott kinevezést
a főpapok testűletébe. amikor Magyarország a
náci diktatúra legvéresebb időszakát élte, s akkor
került a magyar katolikus egyház élére, amikor a
bolsevik diktatúra vettette ki hálóját hazájára.
Mint írja: "a barna és vörös viharban" kellett
megtapasztalnia mindazokat az embertelensége
ket, amelyeket népe megélni volt kénytelen.

Mit sejtett Magyarország frissen kinevezett
hercegprímása a várható időkről? Az Emlékirata
imban így ír: "Tanulmányaim és megfigyeléseim
alapján tudtam, hogya marxizmus olyan világné
zeti ideológiai irányzat, mely céltudatosan is ateista,
gyakorlati modszcrcibcn vallás és egylzázromboló,
uralmának a világra való kényszerítését könyör
telenséggel hajtja végre s a ezclid képmutatástól
kezdve leg~onoszabb terroreszközöket is lzajlandóigény
be venni." 5 (Kiemelések az eredetiben - K. E)

Úgy vélte: "Egy püspök pedig csak az általa
képviselt ügy elárulásával lehetne lekötelezettje
a kommunizmusnak."'" Mindszenty értékrCJJdjé
ben - ezt bízvást feltételezhetjük - a nyolcadik
fóvűn a megalkuvás volt. "Történelmi tanulmánya
im alapján láttam, hogya megalkuvók minden
kor olajat öntöttek, a kereszténység ellenségeitől

gyújtott tüzekre. En mindig azokat értékeltem.
akik tudták, hogy »új egyházfalók hengerelnek
le régi egyházgyűlölőket, hogymegkezdjék dia
dalittasan tiszavirág életüket. Es az egyház túl
éli őket és térképeiket. Nem a várak és fegyye
rek, hanem az idő emészti meg ellenséfeit. Am
az egyháznak sohasem alkonvodik.v'"

Ebben a szellemben bírálta Mindszenty az
úgynevezett koalíciós idők nem kommunista
politikusait: "Hiba volt az is, hogya vezető ma
gyar politikusok legtöbbje csak felületesen,
vagy egyáltalán nem ismerte Lenin és Sztálin
fontosabb műveit, és az orosz bolsevizmus ar
cát, tetteit, célkitűzéseit, gyakorla tát. (. .. ) En
gem első fogságom emléke állandóan hajtott a
bolsevizmus könyörtelen módszereinek elem
zésére, ideológiájának - amennyire lehet 
maradéktalan megismerésére. Nem szűntem

meg tüzetesen tanulmányozni Róma eligazítá
sait sem, ugyanakkor elmélyedtem a materializ
mus bőlcseletében. és tulajdonképpen 1917 óta
igyekszem elolvasni azokat a kritikai-isrnertető

műveket, amelyeket itthon és külföld ön az
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orosz forradalom kezdetéről és későbbi éta p
jairól, terjedéséről felhajtani tudtam.T"

A vallásszabadság gyakorlata 1945 után
Egy polgári berendezkedésű államban nincs ál
lamvallás. Az egyház tagjai önként vállalják az
egyházhoz tartozás tényét, s mint az állam
egyenlö jogú polgárai élnek jogaikkal és teljesítik
kötelezettségeiket. A polgári állam ugyanis az al
kotmányában elfogadott alapjogok szerint a val
lások szabad gyakorlását és az egyházak szabad
működését szavatolja. s belső ügyeikbe nem
avatkozik. Ilyen módon az állam és az egyház
egymással mell(;rendeltségi kapcsolatban van.

Magyarországon az Ideiglenes Nemzeti Kor
mány meghirdette a vallásszabadságot, s a felekeze
tek egyenjogúságát. Az egykorú katolikus sajtó
(Vigilia) így értékelte az új viszonyokat: "Az
egyház így szilárd bástyák mögül, a sokszor ké
nyelemre. tunyaságra kísértő biztos fedezékből

lsten szabad ege alá került", s az állami pártfo
gás megszűntével "hívei védelme alá kell hú
zódnia". De vajon húzódhatott-e? A jog szavai
és a gyakorlat kiáltó ellentétet mutattak. Az
1946: l, tc. deklarálta: "Az állampolgárok termé
szetes és elidegeníthetetlen jogai külőnősen: a
személyes szabadság, jog az elnyomástól, féle
lerntől és nélkülözéstől mentes emberi élethez, a
gondolat és vélemény szabad nyilvánítása, a val
lás szabad gyakorlása, az egyesüléSi és gyüleke
zési jog, a tulajdonhoz, a személyi szabadság
hoz, a munkához és méltó emberi megélhetés
hez, a szabad művelődéshezvaló jog s a részvé
tel joga az állam és önkormányzatok életének
irányításában." Ezt az "állampolgárok természe
tes és elidegeníthetetlen jogait büntető törvény is
szavatolta" .49 Nem szavatolta azonban az "anti
klerikális" politika, amely erősebb volt a törvény
szavainál. A vallásos meggyözödés magánéleti
jellegét - s a vallásos emberek összességét az
egyházban - akként fogták fel, hogy annak
minden irányú megnyilvánulása reakciós politi
kai tevékenység. Joggal írhatta Mindszenty: "Mi
közben a kultúrharc Magyarországon kibontako
zott, azzal is tisztában voltam, hogy a keresz
ténység és a bolsevizmus egy látványos világné
zeti harcban _e pillanatban magyar földön méri
össze erejét."?" Mindez kísértetiesen hasonlított a
Szovjetunióban il húszils években tőrténtekhez.

Első lépésként ez a vallásos emberek (és az egy
ház) kiszorítását jelentette - szavakban a vallás
gyakorlásának biztosítását emlegetve - ide ért
ve il vallásos egyesületek feloszlatását" (majd
késöbb valamennyi iskola elvételét). Magától ér
tetődő tehát, hogy az egyház első embere erélye
sen tiltakozott il cserkészet, il KALOT és más hit
buzgalmi egyesület feloszlatása ellen,52 s az ál-



lammal való kapcsolatok rendezése feltételéül az
egyházat (s általa a híveket) ért sérelmek orvos
lását tűzte.S3

1947 tavaszán a fakultatív vallásoktatás beve
zetése jelentett kemény összeütközést a bíboros
és az állam között. Helyesen látta Mindszenty a
helyzetet, amikor azt egy folyamat részeként
szemlélte, amelynek állomásai: fakultatív hitokta
tás - semmilyen hitoktatás - ateista nevelés.s4

A hatalomtól persze a legtávolabb állt az
egyházzal történő megegyezés, kűlőnősen a
konkordátum megkötése. A baloldali erők "an
tiklerikális politikája" 1947/48-tól nyílt állami
vallásüldözéssé alakult, ide értve a Boldog
asszony-év rendezvényeinek hatósági zaklatásait
is. Mindszenty leírásai mindenben egyezőek a
történelmi tényekkel.f

1948-ban néhány hónapon belül az ateizmus
államvallás rangjára emelkedett (noha ezt Magyar
országon nem mondták ki az állam alaptőr

vényében. miként az Albániában történt). A prí
más politikailaglégüres térbe került. Ez a helyzet fel
gyorsította izolálódását.

Ha nem akarunk szembe kerülni a történelmi
tényekkel, meg kell állapítanunk: nem a "ma
kacs" főpap került szembe a politikai hatalom
mal, hanem egy adott politikai helyzetben a ka
tolikus egyház feje a keresztény etika alapján ke
rült szembe különböző minőségi fokon a dikta
tórikus és a demokratikus politikai tényezőkkel.

A lényeg ugyanis a magyarországi katolikus
egyház első szolgájának etikai alapzatú küzdel
me a diktatúraval. "A lelkekben jelentkezőerköl
csi romokv'" felszámolása nélkül aligha volt le
hetséges a nemzet talpraállása. Egyedül a prímás
mondta ki, és mondhatta hitelesen, hiszen a há
ború alatt sem mondott mást:57 "Nem, Kedves
Híveink, a háború sem igazolja a bűnt és nem
függeszti fel lsten parancsolatainak érvényét."sH

Az egyház elleni stratégia felépítése
A háború utáni magyar társadalom többsége val
lásos - római katolikus - volt. Az 1944 végén
hatalomra került új politikai elitben - ha nem is
volt kifejezetten ateista - egyetértés volt "az anti
klerikalizrnusban, mely az egyházak - főleg a
katolikus egyház - túlzott szellemi és politikai
befolyása ellen irányult" .5

Q

Bizonnyal igaz Ormos
Mária vélekedése, aki szerint a hatalomra törő

MKP "nemcsak az egyháznak mint intézmény
nek lehetetlenné tétele miatt, hanem azért is, mert
így az állandó politikai nyomás elől a templomba
sem volt tanácsos menekülni".60 Igaz az a megál
lapítása is: "A 20. századi diktátúrák története
mutatja, hogya totális rendszerek minden idegen
befolyást ki akarnak küszöbölni mind a politiká
ból, mind a társadalom életének egészéből."?'
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A harcos ateizmus elvi álláspontját képviselő

bolsevik ideológia - mint az [emelian [aroszlao
szkij"2 nyomán jól ismert - csak olyan módon
tudta elképzelni a társadalom feletti uralmát. ha a
számára "idegen befolyást" jelentő istenhitet
megszünteti. E stratégiai cél elérését szolgálta a
"progresszió" és a szabadságjogok érvényesülését
hangoztató megtéuesztés, a nyers fizikai erőszak, a
tömegmegmozdulásokkal történő manipuláció,
az állam és az egyházak közötti "megegyezések",
a sajtóban folytatott hecckampányok. Ezt azonban
csak a legmagasabb kommunista fórumokon
mondták ki nyiltan. Az egyház elleni harcban
kulcsfigurák voltak olyan renegát (apostata) ke
resztények, akik a kommunista párt tagjaként
léptek fel volt egyházuk ellen, vagy <;lz egyházuk
kebelében maradva - a szovjet "Elő Egyház"
mintájára - a "békemozgalom" álcájában buz
gólkodtak az egyháziak) önfelszámolásában. Az
első csoport kiemelkedő figurája Ortutay Gyula,
akinek "titkos belépését a pártba" az MKP titkár
sága 1945. március 7-én elfogadta.63 Ortutay a
nyilvánosság előtt mint a Kisgazdapárt kultusz
minisztere szerepelt, még 1949-ben i,s.

Az egyház felszámolására az AVO-n belül
Rákosi utasítására már 1946-ban megszerveztek
egy alosztályt kizárólag az "egyházi ügyek" keze
lésére. Az Egyházügyi Alosztály vezetésére Ti
hanyi [dno« államvédelmi tiszt kapott kinéve
zést. 64 Az alosztály feladatkörét 1951-ben az AI
lami Egyházügyi Hivatal vette át.

A római katolikus egyházon belül szervezett
békepapi mozgalom számára "megszerzett" pa
pok esetében a hatalom nem válogatott az eszkö
zökben. Erkölcsi támadhatóságra alapozott zsaro
lás, fizikai kinzás, kényelem- és vagyonszeretet,
karriervágy, vagy gőg kielégítését célzó vesztege
tés volt a leggyakrabban használt eszköz."

A támadás a politikai dokumentumok tükrében
A MKp66 (MDp67) "belső használatra" készült
dokumentumai kíméletlenül őszinték. Rekonst
ruálható belőlük az alkalmazott taktika. A egy
házellenes támadás elhatározását már az MKP
KV 1945. november 22-i ülésén írásban rögzíti a
jegyzőkönyv68 Rákosi rámutatott: uo' .óvatosan
kell dolgozni és nekünk nagyon meg kell nézni,
hogyan és milyen formában támadunk." Ehhez
képest a támadások sohasem az egyház, hanem
annak - úgymond - "legreakciósabb" képvi
selői és intézményei ellen irányulnak, "ezzel
oppozícióba kényszerítve magát az egyházat".69

1946. március 24-én az MKP országos érte
kezletén Rákosi "önkritikusan" kijelentette, hogy
a "klerikális reakció elleni harcot" elhanyagol
ták: "Az eredmény az lett, hogy ezt a tartózko
dásunkat gyengeségnek tekintették és ettől még



szemtelenebb lett a klerikális reakció." 1946.
szeptember 29-én (az MKP II. kongresszusán)
pedig pártprogrammá tette az egyházak meg
semmisítésének feladatát azzal az indoklással,
hogy "a magyar egyházak kezdettől fogva elIen
szenvvel nézték a demokráciát" .1°

Szklarska Porebában 1947 szeptemberében
Révai Józsefa Tájékoztató Iroda alakuló ülésén a
magyar "klerikális reakció" felszámolását követel
te. Mindez nem volt lehetséges a hercegprímás
"kikapcsolása nélkül". Ezt az akciót személyesen
Rákosi Mátyás irányította (operatív módon is).
Először a közvéleményt kellett befolyásolni a napi
sajtó 71 és írásos propag.andaanyagok,72 valamint
kierőszakolt tüntetések 3 segítségéve!, amelyeket
országszerte filmhíradókon mutattak be. 1948
karácsonyán Rákosi elérkezettnek látta az időt

kiadni a letartóztatási parancsot. Ő iránitotta
mindvégig a prímás koncepciós perét is?

Most azonban - 1948-ban - még az előké

szítés folyt a megyei (városi) MKP (MDP) szer
vezetek és az AVO közreműködésével. Szokolay
Zoltán kutatásai nyornárr" részletesen megis
merhetjük ezt az országszerte alkalmazott mód
szert, amelyet Révai József és Farkas Mihály tit
kársága vezényelt." Terveket készítettek a me
gyei pártbizottságok 1948 má jusától, az iskolák
álIamosítása érdekében szervezendő kampány
ban részleteiről. Ilyen akciót~rv leírása maradt
fenn Csongrád megyében." Az intézkedési
programok kiemelik az egyházak megosztásá
nak szükségességét ("reakciósok" és "demokra
tikusan gondolkodó, haladó katolikusok"). Kű

lön hangsúlyt kapott Mindszenty elszigetelése.
A pedagógusok szakszervezete, a kommunista
vezetésű nőszövetség (MNDSZ) mind "felada
tot kapott". A "kulcsszerep" természetesen a
sajtóé. "Leleplező" cikkei az egyházi iskolákban
uralkodó viszonyokról nélkülözhetetlenek: "saj
tónk úgy vigye az egyházi vonalat. hogy az ol
vasóközönség azt lássa, hogy az egész megye
népe az álIamosítás ügye melIett áll". Majd egy
kézzel írt feljegyzés a munkaterven: "A hírszer
zés megszervezni a járási ti! az ávóval! a közsé
gekben szintén küldjenek észrevételeket!" (sic')

Az 1948. év utolsó heteire és 1949 első ne
gyedévére készített egyházelIenes akciók forga
tókönyvei országszerte hasonlóak.

A központi direktíváknak megfelelően meg
fogalmazott "Munkaterv,,78 meghirdette: "I. Köz
vetlen harc Mindszenty ellen, tömegmozgalom
má tenni a mindszentyzmus elIeni harcot, meg
szervezni a tiltakozásokat és a karácsonyi gyer
mekakcióban megakadályozni a klérus akcióját.
II. Harc a klerikális és a kulákreakció elszigetelé
sére: agitációs munkánk kiszélesítésével a kleri
kális reakció kulák kapcsolatának leleplezésével
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a vallásos dolgozó tömegek szembeálIításával a
klérussal szemben. III. Kulturális vonalon elszi
getelni a klerikális reakciót. Ennek érdekében:
kiszorítani a szabadművelődési ügyvezetőség

bői, tanácsokból, a kulturális rendezvények terü
letéről, kiszorítva a klerikális műsoranyagot, ki
szélesítve falusi kultúrmunkánkat népi elemek
kel, feifrissítve a kulturális vezetést."

A forrás további oldalain a Mindszenty elIeni
országos hajsza megszervezésének kulisszái
mögé is betekinthetünk: "A megyei sajtóban jól
kidolgozott Mindszenti-ellenes (sic') munkás és
paraszt nyilatkozásokat kihozni, rom. kat. paptól
Mindszenty ellenes nyilatkozatot kihozni, a tilta
kozásokat kelIő kommentárral kihozni. Felelős:

Molnár Géza." A további teendők függetlenül
Mindszenty József személyétől a valIás elIen irá
nyulnak. Ilyen akció a karácsonyi gyermekakci
ókból az egyházak teljes kiszorítása. Ugyancsak a
vallás ellen irányultak - Jaroszlavszkij "utasítá
sai" nyomán - a következő intézkedések: "Be
dobni a népnevelőinket a klérus elIeni harcba a
templomba menő vagy templomból jövő töme
gek közé" ... "Dec. 28-ig a karácsonyi akciók el
lenőrzésével párhuzamosan minden községben
leellenőrizni, kik a hitoktatók ... " "Jan. IS-ig meg
vizsgálni a tanítókat, kik a szívgárdának vagy
egyházi énekkaroknak. vagy kongregációknak a
vezetői. Erről december 20-ig az igazgató-tanítók
tegyenek jelentést a pedagógus szakszervezet me
gyei titkárságához. S fenti határidőig személyesen
is ellenőrizzék." "Az iskolákból kirekeszteni a kű

lön vallási előadásokat és külőn vallásórákat."
"Az ÁV079 tartsa megfigyelés alatt a klerikális re
akció működését .. , erről tegyen jelentést heten
kint (síel) a megyei titkárhoz." A dokumentum
arról is rendelkezik, hogy: .Hitközségi képviselő
testületek alS-éig mindenütt ülést tartanak,
melyről táviratot küldenek elítélik Mindszentyt,
kidoboltatják a faluban, hogy a katolikusok kőzűl

minél többen vegyenek részt a gyűlésen. b/ AI
lást foglalnak a helyi mindszentyk ellen is."(Betű

szerinti idézet - K. E)
Most azonban lépjünk egy kissé előbbre az

időben, mert azt kívánjuk igazolni, hogy a
Mindszenty-per egy folyamat egyik (kétségte
len legfontosabb) állomása, amelynek végső

célja az egyház ősszeroppantása.közvetlen célja
pedig az iskolák államosítása "szükségességé
nek" igazolása, valamint az állam és az egyház
közötti "egyezmény" kikényszerítése volt. 1949.
január 4-én meg is kezdődtek a "tárgyalások" a
püspöki kar és az állam között. 1950. augusztus
30-án Grósz József kalocsai érsek és Oarvas József
vallás- és közoktatási miniszter aláírta azt a
"megállapodást",80 amelyet nyomban követett a
szerzetesrcndek .rncgszüntetése" .81 Ezzel az állam



fontos lépést tett a teljes egyházkormányzat ál
lami felügyelet alá helyezése felé, amely az
1950-es "egyezmény" aláírója. Crősz József és
számos társa ellen folytatott persorozat után
következett be. Igy az 1947: XXXII. tc. - a fele
kezetek teljesegyenjogúságáról alkotott törvény - a
felekezetek egyenlő leigázásaként valósult meg.

Még alig száradt meg a tinta az "egyezmé
nyeri", amikor Farkas Mihály 1950. szeptember
elején az újabb "harci szakaszra" hívta fel a figyel
met. Révai József pedig 1951. április 14-én "a kle
rikális reakciot" mint "az imperializmus legfon
tosabb ügynökét" jelölte meg. Május 4-én az
MOP Titkársága ülésén az egr:házpolitika módo
sulásának kérdéséről beszélt. 2 Kifejtette, miként
lehet "egyik vagy másik püspökre fő tüzet
irányitani (Elsősorban Crőszre, Péterire (sicl) és
Shvoyra, utánuk Hamvasra és Papra)". Elhatároz
ták a "pálosok elleni per előkészítését". A forrás
így folytatódik: "A per vádlottjait »amalgán- (sicl)
módszerrel kell kiválogatni: a pálosokon kívül
vádlott legyen a ciszter rendfőnök és néhány püs
pök, akik ellen komoly bizonyítékaink vannak.

A/ A per politikai vonala a következő le
gyen: A vádlott pálos szerzetes gyilkosságainak
elkövetésénél szövetkezett a népi demokrácia
esküdt ellenségeivel, ellenforradalmi szerveze
tet épített ki, és ebben a munkájában támaszko
dott nemcsak saját rendjére, hanem az egész
klerikális reakcióra. beleértve a püspöki kart.

B/ A pernek bizonyítani kell, hogya vádlott
püspökök a régi rend vissza-állítását akarják,
esküdt ellenségei a népi demokráciának, illegá
lisan dolgoznak ellene, megszegik törvényein
ket, kémkednek. valutan. ietet kötnek stb. Ezek
a püspökök csalárdul írtak alá az állammal kö
tött egyezményt, egy pillanatig sem gondoltak
az egyezmény becsületes betartására, nem lehet
tehát rájuk bízni az egyezmény betartásáról
való gondoskodást sem.

C/ A pernek bizonyítani kell, hogya legfon
tosabb szerzetesrendek, megszegve az egyez
ményt és az állam törvényét illegalitásba vonul
tak, szervezett állam ellenes működést fejtenek
ki a reakciós püspökök tudtával és segítségével.

O / A pernek bizonyítani kell, hogya szerze
tesrendek és tagjai erkölcsi mocsárban élnek. (. .. )

Közvetlenül a vádirat közzététele előtt össze
kell hívni a püspöki kart, elébe kell tá rni a vád
iratot és meg kell kérdezni, hogy az állammal
kötött egyezmény értelmében milyen egyházi
szabályokat hajlandók foganatosítani a vádlot
tak (beleértve a püspökök) ellen. Fel kell vetni a
vádlott püspökök lemondását. A püspöki kar
előreláthatóválasza az lesz, hogy nem tehetnek
semmit, a püspököket a pápa nevezi ki, letnon
datni őket nincs módjukban stb., stb. Erre a kor-
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mány jelentse ki: a püspökök ezzel a vonako
dással megszegik az állammal kötött egyez
ményt. A kormánynak ennél fogva kötelessége,
hogy a maga eszközeivel gondoskodjék az
egyezmény betartásáról. azoknak az államelle
nes papok és püspökök felelősségre vonásáról.
akik veszélyeztetik az állam és egyház jó viszo
nyát és békéjét ... Számolni kell azzal is, hogy az
ellenségnek sikerülni fog a Crősz és társai elleni
pert összekapcsolni a jelenlegi közellátási ne
hézségekkel, a tszcs fejlődés következtében ki
éleződő osztályharccal a falun, és a népi de
mokrácia ellen hangolhat majd bizonyos kispol
gári, paraszti, értelmiségi, sőt egyes elmaradot
tabb osztályrétegeket is."

A Titkárság úgy határozott, hogy: "A püspö
kök közül csak a legkompromittáltabbakat kell le
tartóztatni. A letartóztatás után egy-két napon be
lül össze kell hívni a püspököket, a katolikus egy
házzal történt megegyezést aláíró rendfőnököket

és a papi Békebizottság három tagját. Közölni kell
velük a tényállást, követelve a püspököktöl, hogy
a megegyezés értelmében lépjenek fel a bűnös

püspökök ellen. A megbeszélés közvetlenül a
vádirat nyilvánosságra hozatala előtt történjen."83

Nem kétséges tehát, hogy a "megegyezés"
nem más, mint az egyház felszámolását elősegí

tő hivatkozási alap, amelyet minden esetben
"megsért" az egyház, bármit is tesz, ami hivatá
sa körébe tartozik. Ezért "a kormánya maga esz
közeivel gondoskodjék egyezmény betartásá
ról", vagyis átveszi nyíltan is a~ egyházkormány
zást. Ez 1?51. május IS-én az Allami Egyházügyi
Hivatal (AEH) felállításával meg is történt.84

A Crősz-per és a hozzá csatolt szatellit-perek
bonyolult rendszert képeztek, s az előre elkészí
tett tervek szerint zajlottak le. Az 1951. június
28-án kihirdetett ítélet szerint Crősz József 15 év
börtönbüntetést kapott, és súlyos büntetés várt a
per, valamint a szatellit-perek többi vádlottjára is.

Mester Margit, és a szerzetesi élethez ragasz
kodó több ezer szerzetes számára a Crősz-per

azért is jelentős, mert a hatalom precedens érték
kel mondatta ki - ez a Crősz-per koncepciójá
hoz tartozik -, hogyaszerzetesrendek a népi
demokrácia megdöntésére irányuló illegális
szervezetek! Ez a teljesen valótlan tétel lesz ké
sőbb Mester Margit elítélésének "jogalapja" r

mint olyan megdönthetetlen vélelem, amellyel
szemben bizonyításnak helye sem lehetett.

Az Elnöki Tanács 1951. évi 20. törvényerejű
rendeletével a főkegyúri jog gyakorlását rendel
te el, így az érseki, püspöki, segédpüspöki, apá
ti, tartományfőnöki (és helyetteseik) kinevezése
csak az Elnöki Tanács hozzájárulásával volt le
hetséges. Az ÁEH pedig "valamennyi aulába
miniszteri biztosokat nevezett ki azzal a fel-



adattal, hogya kormányzat egyházpolitikai in
tézkedéseit végrehajtsák" .S5

Az MOP PB 1951. június 28-i ülésén (Rákosi
Mátyás előadásában) értékelte az egyház elleni
hadjáratot és meghatározta a teendöket/" Figyel
met érdemel, hogy az "egyház ügyét" Rákosi ez
úttal is összekapcsolta a "burzsoázia likvidálása
nak" kérdésével: "A burzsoázia mozgósította az
egyházat is. Bár a papi reakció most is mozog és
aktív, de hol van attól, amikor Mindszenti (síel)
vezette őket. (... ) Azt hiszem, hogya csapás,
amit a reakcióra mértűnk, elég tűrhetően elő volt
készítve politikailag és bűnügyileg is. Elmond
hatjuk. hogy az AVH ezúttal megtette, amit vár
tunk tőle és semmi kétség, hogya burzsoáziára
igen komoly csapás, különösen arra a részre,
amihez nehéz egyébként hozzáférni, a papi reak
cióra. Mi már megbeszéltük, hogy fogjuk ezt to
vábbvinni. Szociális vonatkozásaiban, abban,
hogy az egyszerű munkásernber, a dolgozó pa
raszt látja, mit jelent a papi reakció, sokkal alkal
masabb az agitációra mint a Mindszenti ügy. Ab
ban sok volt a nemzetközi vonatkozás, de ebben
Hagyó Kovács, a halastóban megsérült gyerek, a
látástól vakulásig való dolgozás, felidézték a
múltat az elé a réteg elé, amely szívesen elfelejti.
A fő agitáció ezzel kapcsolatban augusztusban,
szepr-ben fog kezdődni. Véleményem, hogy bel
ső kihatásaiban ez a csapás nem kisebb, mint
amit a Mindszentivel mértünk. Mindszentinél az
volt a fontos, hogy megtörtük az egyház vará
zsát, kiderült, hogyahercegprímást is dutyiba
lehet tenni és rajta is remeg a gatya, ha a népi de
mokrácia bírósága előtt áll, az istenek alkonya
őket is elérte. Papi körökben meglehetős pánik
van. C..) Akit a pápa kinevez, elvi het jük interná
ló táborba. Esküdözött, hogy meg leszünk vele
elégedve... Visszaállítjuk aplacetum regiumot.
A magyar állam illetékes szerveinek előzetes

hozzájárulása nélkül nem lehet püspököt. stb. ki
nevezni. Utána megyünk tovább. Ennek a lépés
nek tulajdoníthatjuk, hogy ezekben a napokban
folynak a hittanra a beiratkozások és igen kis
számban. Azt hittük, hogy fokozatosan kell le
szorítani. Vigyázzunk, hogy ne csináljuk erő

szakkal. Ennek a pernek a belpolitikai jelentősé

ge azért is nagyobb mert a Mindszenti per óta
két és fél év telt el és a nép fejlődött. Hogyan
fogjuk ezt tovább vinni. Az egyházi részen to
vább fogunk menni lépésről-lépésrevissza fog
juk szorítani. Hozzá kell fogni és fel kell rázni a
Pártot ezekkel a tényezőkkel szemben... "

Hasonlóképpen értékelte a helyzetet az MOP
PB 1951. augusztus 23-i ülésén: "Megállapította,
hogy a katholikus klérus elleni harcunkban je
lentős eredményeket értünk el, hogy különösen
a Crősz-per komoly sikert képez. Ehhez járult

468

egy sor állami intézkedés, majd a püspökök es
kütétele. C..) A Titkárság megállapítja, hogya
nagy vereség után a klerikális reakció megkí
sérli rendezni sorait és az egyház »egységének«
helyreállítását. Megkísérli felszámolni a politi
kai izolálódást. A Titkárság aláhúzta, hogy to
vábbra is differenciálás politikáját kell vinni."s7

Az egyházkormányzat teljes állami felügye
let alá helifgezése tehát szovjet minta szerint
megtörtént s. Ezt követte - miként a fentebb is
mertetett politikai terv azt elhatározta - a híVÓK
nagy tömegeinekeiidegenitese, vagy (ha ez nem sike
rül) erőszakos e/szakítása az egyháztól. (Azt az inst
rukciót ugyanis, hogy "vigyázzunk, hogy ne
csináljuk erőszakkal",valójában senki sem vette
komolyan. és nem is kérte számon senki sem a
"vigyázást".) ,,1951. szeptember lS-től a kultusz
tárea szinte lehetetlenné tette az iskolai vallás
oktatást mondhatni egy világnézeti »elvonókú
rénak« vetették alá a hívők ezreit."s9

Ebben a politikai helyzetben különösen inge
relte az egyre gőgösebb tejhatalmat gyakorló
diktatúrát, ha akadtak olyan papok, vagy szer
zetesek (szerzetesnők), akik ellenszegültek a
hatalom akaratának. Az ő sorsuk hamar betelje
sedett az AVH valamelyik börtönében.

A protestáns egyházak esetében - bár a dikta
túra első számú ellenségének a katolikus egyhá
zat tekintette'" - a hatalom ugyancsak kemé
nyen fellépett, s megkísérelte a teljes ellenőrzés

megszerzését elsorvasztásuk érdekében. Vagyis a
protestánsok azt kapták [uuúmuí, amit a katolikusok
büntetésül. Ordass Lajos evangélikus püspök meg
hurcolása és elűzése egyházi tisztségéből, vagy
Ravasz László és Révész Imre református püspö
kök lemondatása és felcserélésük Rákosi jelölt jei
vel - a kriptokommunista Bereczky Alberttel és
Péter Jánossal - megelőzte a protestáns egyhá
zak "megállapodását" a kommunista állammal.

Az egyházüldözés legújabb kori fejezete 
bár mérhetetlen károkat okozott, nem csak az
egyházaknak, de az egész társadalomnak - az
üldözők akarata ellenére számos vértanút és
hőst adott a társadalomnak, akiknek példája
nemzedékeknek ad útmutatást.

KAHLER FRIGYES

33Szekfű Gyula: Forradalom után. Bp.. 1947.
34Szekflí: i. m. 84.
35UO. 133-135.
36UO. 140.
37UO. 151-153.
}SUo. 152.
39UO. 155.
40 Mt 7,15.
41TSz.5-10.
42Szekfű: i. m. 103-105.



43UO. 105. Meghatározása egybevág a későbbi Tu
dományos szocializmu« (Szerk. Honfi József. Bp., 1977.)
egyetemi tananyag definíciójával: népi demokrati
kus hatalom ... a munkásosztály és a parasztság for
radalmi demokratikus diktatúrája (129.).

44Milovan Dilasz: Az ríjosztály (szamizdat kiad
vánx)·

Emlékirataim, 51.
46Emlékirataim, 50.
47Emlékirataim, 51.
48Emlékirataim, 50-51.
4Y1946. évi X. törvény
50Emlékirataim, 154.
51 1946. július 4-én Rajk László belügyminiszter

valamennyi civil szervezetet, így a hitbuzgalmi
egyesületeket is feloszlatta. A döntést szovjet rész
ről is sürgették.

521946. július 21.
53Emlékirataim, 138-139.
54y Ö. Emlékirataim. 170-178 és 206. YÖ. még az

1947. április 12-i körlevélben foglaltakat: Emlékirata
im, 424.

55Emlékirataim, 151-156. és 194-201.
56Emlékirataim, 62.
57Emlékirataim, 35-42.
58Emlékirataim, 62.
59TSz. 13.
60TSz. 10.
61 UO.

62Jemeljan Jaroszlavszkij: Lenin, a kommunizmus
és a vallás. Moszkva, 1933. UŐ.: A kommunizmus és a
vallás. Bp., 1959., valamint a Bezbozsnik (Ateista,
vagy Istentagadó) című folyóiratban 1920-1924 kő

zötti írásai.
63MSZP (Magyar Szocialista Párt) Politikatörté

neti Intézet Levéltára (PI.) 274. f. 4. 20. ö.e.
64A Legfóbb Ügyészség B.18 300/1989., megálla

pítá~ a Mindszenty-per perújítási nyomozása során.
6°Lénárd Odőn: Erő az erőtlenségben. Eszmélődés

élmények és dokumentumok fölött a magyarkatolicizmus
helytállása köréból a kommunista diktatúra alatt. Kéz
irat a Kahler-bizottság anyagában. Rámutat a béke
papi mozgalom két (excommunicalt) atyja: Horváth
Richárd és Beresztóczy Miklós, valamint a minisz
terelnökségi államtitkári posztot betöltő Balogh Ist
ván "beszervezésére" (29-47.). A zsarolás és meg
vesztegetés módszerét kombinálta később is a hata
lom a legfelsóbb szinten, így Máté János esetében.

6:Magyar Kommunista' Párt
6'Magyar Dolgozók Pártja
68p!. A. KV. 83. F. Jegyzőkönyv.
6QTSz. 32.
70YÖ. MKP [ll. Kongresszusának jegyzóköl11jve.

Bp., 1946.
71 y Ö. Szabad Nép, 1948. október 6., 19., novem

ber 10., 14., 16., december 21.
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72YÖ. Gergely Jenő: A katoiikus egyház Magyaror
szá90n 1944-1971. Bp., 1985.

3A tüntetésekre kivezényelték az egyházi isko
lák tanulóit és tanárait. A püspöki székhelyeken a
püspöki palota előtt tartották a tüntetéseket. A tün
tetésekre "csasztuskákat" írtak, amelyet skandálni
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