JÚDÁSOK És HŐSÖK
Andrzej Grajewski : A Júdás komplexus címu
kö nyve 1999-ben jelent meg a lengy elor szági
d omonkos rendtartomán y által alapított, Poznanban működ ő W Drodze (Úton) kiadónál. Témája az alcím szerint: A megsebzett egyház. Kö-

z ép- és Kelet-Európa keresztényei az elnyomás és a
kollaboráció között. A társadalom eg y részében
va lósz ínű l eg m ár a kérdéskör puszta felvetése
is he ves ellenkezé st ébreszt - s e megállapítás
egyarán t érvényes a mai len gyel, illetve magyar
társadalomra. Csakugyan, miért szükséges évti zedek táv latából foglalkoznunk azokkal a kényes ügyekkel, amelyek összefüggésben állnak
a kommunista vezetők álta l számos országban
működtetett, roppa nt mére tű és sze rvezettségű
tervvel? Hiszen e terv keretében a hatalom arra
törekedett, hogy kollaboránsoka t találjon a lelkipásztorok között.
A mű len gyel kiadásához Lublin érseke, a
Pápai Teológiai Akadémia pr ofesszora, az
1948-ban született Józef Miroslaw Zyci nski írt
el őszót, Az árulás gépezete cím me l. Már az első
bekezdésben megállapítja: " Igen gya kra n találkozunk a köve tkező vélemé nnye l: »Ne tépjü k
fel a sebeke t!« Az ember nincs abba n a helyzetben - szól az indoklás -, hogy t árgy s ze rű ert
megítélje egy kiszeme lt áldoza t s zélsőséges en
nehéz helyzetb en elkövetett áru lásá nak va lós
indítékait. Sze rencs ésebb, ha ezt inkább Istenre
hagyjuk, és a hallgatás lepl ével borítjuk tört énelm ünk e fájda lma s fejezetét!"
Am Zycin ski érsek azonna l kim erítő választ
is ad a felve tett ké telyre: " Ha az eva ngé liu mok
s zerzői t is hasonl ó elvek vezé relték volna, ak ko r ma a Szentírás lapjain semm iféle emlí tést
nem találnán k Júd ás áru lásá ró l. Azt a tén yt is
néma cse nd bu rkolná, hogy Simo n Péter háromszor megtagadta Jézust. Talán még az t a
szakas zt is tú lságosa n kínos nak és méltatl annak
minősíte tték vol na, ame ly az apostolok szend ergésé ről tu d ósít az Olajfák hegyén - ha másé rt nem, hát azért, me rt az olajfák köz ötti sö tétben nehéz lehetett elle nőriz ni, ki alszik és ki
van éb ren. Mind ezzel sze mbe n az evangélisták
ne m kívá nták kiradíroz ni e fájda lma s történéseket - továbbá nem akar ták építő jellegű erkölcsi péld ázatok gyűj te ményévé alakítani a megvá ltás d rámájának pont os leírását. A szü le tő
egy ház közö sségén ek a hit sze llemébe n bele
kelle tt törőd nie a tén ybe, hogy a tizen két ap ostol egy ike (az úgyneve ze tt 8,5 apostoli százalék)
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nem tu dt a elviselni a felad at s úly át, és áru lóna k
bizon yul t. A hit látásm ód ja megk öv etelte tőlük ,
hogy mindebb en mély tartalmú drám át lássanak, nem pedi g holmi pletyka felm entést adó
sze nz áci ój át. Ugya nígy, mi is kötelesek vagyunk e sze llembe n feldolgozn i a tén yt, hogy
lelkipásztorain k körülbelül 10 százaléka - nagyon k ü l ő n b őz ő okok ból - nem vo lt kép es kiállni az óriási pr óbat ételt, és elfoga d ta az
együ ttmű ködés k ülönf éle formáit. Ez az egy ü ttm űköd és a hatalom szá ndéka sze rint a lengyel
egy ház szétveréséhez vezetett voln a."
A Júdás komplexus cí mű köt et e feld olgozáshoz, méltó sze mbes ülés hez nyújt tám aszt. Arra
a fel elősség te ljes és neh éz munkára vá llalkozi k,
hogy az egy ház l á tószögéből közelíti meg az értelem rabul ejtésé ne k évtized eit. bemutatva Júd ás d rám áján ak mai változat ait - [ údás ét, aki
az ideológiai ken yéradók által felajánlott ezü stp énzektől függ. Bemutatja, mil yen lén yeges k ű 
lönbség találh ató az egy ház hu szadik század i
[ úd ás-szindr óm ája, illetve Júd ásnak az evangéliumokb an fell elh ető drám ája között. Az ut óbbi
Júd ás ugyani s megjárta a tanítván y sza ba d d ön tésén ek terét, a Mesterért felajánlott ezüs tpé nze k vonzásába n. Nincs módunk feltárni az ő
d öntésének legm élyebb mozgatórugóit, de még
a leglén yegesebb körülmén yeit sem . A kommunista népköztársaság szervezetébe n viszont a
Júd ások e lőá llításá na k fortélyos gépe zetét alakították ki, zsarolás és provokáció, ha zu gságok és
félretájékoz tatás alka lmazásával. Bebizon yosodik , hogy a nagyratör ö álmok (a va llási meggyőződéséből felszab adított emberr ől ) oda vezettek . hogy a "fe lsza bad ította k" int ézm én yrendszere Júdás sze mé lyét tett e meg az új emberi ség ős m i n tá j á v á . Ha h űs éges ek kívánunk
mar adni az eva ngéliu mo k humani sta k űld et é 
sé hez , akkor sem miképpe n se m szabad elkerülnün k a sze mbes ülést ezzel a rend szerrel.
S va lóba n, Andrzej Grajewski kön yve azt hirdeti: Krisz tus, a testt é lett Igazság iránti hűsé
günk megköveteli tőlünk, hogy a szellem bátorságával vizsgálju k meg e gyö trelmes dol gokat.
Kutakod ásunk term észetesen szá m talan kínos
részletet is nap világra hoz. Ez korántsem egészségtelen folyama t, ugyan akk or a la pvető kérd és,
miként viszo nyulunk a birtokunkba jutott ada tokh oz. Grajew ski a bevezetést jegyző Zycinski
érsekkel egybehangzóan hirdeti: az ítéletet egye dül Istenre hagyjuk - ám semmiképpe n sem
helyes, ha cinkos hallgatással bontjuk tört énelmün k e fájda lomma l teli lap jait. Az ember az

egyház útja, ugyanakkor az emberi történelem
egyaránt magába foglalja a bűn és az árulás drámáját, nemkülönben a kegyelem működésének
csodáját, amely begyógyítja a bűn ejtette sebeket.
Ezért is emblematikus a mű bevezetőjének János
evangéliumából választott mottója: "Az igazság
szabaddá tesz benneteket" (Jn 8,32).
Grajewski 1953-ban született, tanulmányait a
Sziléziai Egyetem Társadalomtudományi Karán
végezte. 2001-ben ugyanott doktori címet szerzett. Hét esztendőn át volt a lengyel Nemzeti
Emlékezet Intézet igazgatóságának tagja. Egy
évtizede főszerkesztője a Gosé Niedzielny (Vasárnapi Vendég) című, százezer példányban
megjelenő katolikus hetilapnak. Több tudományos munkája közül A Júdás komplexus váltotta
ki a legnagyobb visszhangot, hazájában eddig
két kiadást ért meg, és több nyelvre is lefordították. Magyarul még nem jelent meg. A könyv
hat fejezetben, országonként elemzi a katolikus
egyház megpróbáltatásait. Az első két fejezet a
Szovjetunióval foglalkozik, a harmadik címe:
Magyarország drámája. A kelet-német és a csehszlovák áttekintést követően a záró fejezetben a
lengyel társadalom múlttal kapcsolatos nehézségeiről esik szó. Zycinski érseket idézve: "Grajewski műve leleplezi a lelkiismeret sárba tiprásának intézményesített gépezetét, bemutatva,
hogy miként volt lehetséges Európa közepén, a
20. század derekán kialakítani egy olyan rendszert, amely az erőszakra és a hazugságra épült
- s amelyet ugyanakkor a humanista vívmányok csúcsaként állítottak az emberek elé. FigyeImét a tényekre összpontosítva, Grajewski a
lehető legminimálisabbra korlátozza a személyes
megjegyzései számát. E mértéktartó, már-már
aszketikus stílusának köszönhetően időnként az
élveboncolás benyomását kelti, amelynek során
kizárólag a szike gyakorlott vágásai tárják fel a
szervezet beteg szöveteinek állapotát."
A témával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a Lengyel Katolikus Püspöki Kar is ebben a szellemben nyilatkozott, A párbeszéd és a
tolerancia szükségességéről a demokrácia építésének
folyamatában című körlevelében, amelyet a Wigrében rendezett, 278. Püspökkari Konferencián fogadtak el. A nyilatkozat szövegében több olyan
megfogalmazás található, amelyekről kétségtelenül kijelenthetjük, hogy Grajewski könyvének
célkitűzésére is termékenyítően hatottak. Például többek között az olvasható: .Közös nemzeti
átgondolásra van szükségünk, hogy szembesüljünk az igazság fájdalmas leckéjével, amelyet a
történelemtől kaptunk. Némelyek bármely áron
el akarják kerülni e szembesülést, arra várva, hogy
a társadalom megosztottsága még tovább mélyüljön. Szembehelyezkedve az efféle magatar-
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tással, úgy véljük, hogya hazugság és az elhallgatás alapzatára semmiképpen sem lehet tartós
demokráciát építeni. A megtiport lelkiismeret
és a megtépázott emberi jogok drámáját nem
szabad a hallgatás kényelmesnek tűnő leplével
borítani."]
Azt is lényeges kiemelnünk, hogya műben
bemutatott dokumentumok nem kizárólag az
árulás drámáját tárják elénk, de a hűség számtalan tanúbizonyságát is, amelyből nagyon sokat tanulhatunk. Példának okáért itt most csak
a legendás Stefan Wyszynski prímásra hivatkozom. Komanieéi száműzetése idején, a hazafias
papok mozgalma kapcsán fájdalommal ír azokról, akik napjainkban képtelenek legyőzni a kísértéseket, kenyeret akarnak sütni az egyházra
vetett kövekből, a gonosz lélek tenyerén hurcoltatják magukat, szüntelen hajlongással bókolva
neki és a lehulló kalácsot lesve. A mai Júdások
sorsáról szóló elmélkedését a prímás egy szónoki kérdéssel zárja: "Megbotránkozzam rajtuk?"
Am a botránkozást túlságosan is könnyű reakciónak érezvén, úgy válaszol: "Nem, inkább
bölcs maradok. .."
Kérésemre Andrzej Grajewski 2007 végén levélben összegezte könyvének utóéletét. Lezárásként ebből idézek: "Annak dacára, hogy A
Júdás komplexus lengyelországi megjelenése óta
immár kilenc év lepergett, a mű leglényegesebb
üzenete, miszerint a katolikus egyháznak bátran szembesülnie kell a kommunista diktatúrák
súlyos örökségével, változatlanul időszerű Lengyelországban ugyanúgy, mint Közép-Európa többi országában. Az egyház mindenütt
erős vonakodással viszonyult ehhez az összegzéshez, attól tartva, hogy e folyamat a sebek további feltépéséhez vezet, főként pedig közbotrányokhoz, amelyek gyengíthetik a társadalmi
tekintélyét. Mindazonáltal az egyház nem egy
magányos sziget, amely elkülöníthető lenne a
társadalmi folyamatoktól. Ha elmulasztja e kötelességét, márpedig mindeddig elmulasztotta,
akkor elóbb vagy utóbb fájdalmasan fog szembesülni a média által nyilvánosságra hozott tényekkel."
A most következő részlet a mű nyitó fejezetének teljes szövege.

ZSILLE GÁBOR
1Dialog i toleraneja . In: Swiadectwo dialogu.
Biblos, Tarnów, 1997, 175.

ANDRZEJ GRAJEWSKI:
A SZOVJET MODELL
A viszálynak, amely Kelet-Közép-Európa országaiban, a második világháborút követő években
a katolikus egyház és az állam között kirobbant,
mélyreható ideológiai háttere volt. A kommunista pártok, amelyek az egységes társadalmi-politikai-gazdasági modell megteremtésének igényével léptek fel, ellenségesen viszonyultak a
valláshoz. Ez a marxista-leninista dogmarendszer vonatkozó szakaszaiból is kiderül, amelyek
szerint a társadalom teljes vallástalanítása a gyökeres társadalmi reformok bevezetésének elengedhetetlen feltétele. Az egyház, illetve a keletközép-európai országok kommunista hatalmai
között éleződő viszony fordulópontja az 1948-as
esztendő volt. Addigra a nemzetközi kommunista mozgalomban általánosan elfogadottá
vált a szocializmus építésének alapját jelentő,
kiéleződő osztályharc tézise, továbbá a belső ellenséggel folytatandó, fokozódó harc szükségessége. Ez egyben azt is megszabta, hogy a
kommunistáknak szakítaniuk kellett a különböző független politikai nézetek iránt megnyilvánuló tolerancia addigi gyakorlatával, továbbá el
kellett kezdeniük kiépíteni a párt korlátlan uralmának rendszerét a társadalmi és gazdasági
élet területén, nemkülönben az úgynevezett
szocialista tábor népeinek lelkében. A kommunistáknak már csak egyetlen egy, "végső harcot" kellett megvívniuk: nem másért, mint az
általuk kormányzott emberek lelkéért. A hadműveletet már 1947-ben előkészítették, a kommunista pártok kilencedik nemzetközi kűldőtt
gyűlésén, az Uvegpalotában, szeptember 22. és
27. közötr. Nyilvánosan ott hangzott el először
a világ két, egymással szembehelyezkedőtáborra osztásának tézise. Ugyancsak ott jelentették
be a Tájékoztatási Hivatal - vagyis a Kominform - létrehozatalát, amelynek feladata volt a
tapasztalatcsere és a különböző kommunista
pártszervezetek tevékenységének összehangolása, a bolsevik párt irányítása alatt. A tanácskozás
során Andrej Zsdanov - aki a Bolsevikok Kommunista Egységpártjának Központi Bizottságán 1
belül a Politikai Bizottság tagja volt - előadást
tartott az ideológiai harc fokozásának szükségszerűségéről. A legfóbb tennivalóként azt jelölte
meg, hogy a keleti tömb valamennyi országában fel kell számolni a katolikus egyházat.
A szovjetben szerzett tapasztalataira támaszkodva, Zsdanov a következő forgatókönyvet javasolta az egyház elleni háborúhoz: mindenekelőtt meg kell semmisíteni a hierarchia felső részét, vagyis a püspökök tömeges letartóztatásával kell indítani; a letartóztatások következő
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hullámának a papság kiemelkedő tagjait is el
kell nyelnie, majd következik a világi aktivisták
bebörtönzése. Ezzel egyidejűleg a hatalomnak el
kell kezdenie külőnbőző csoportok szervezését
papokból és világi hívekbó1, akik készenlétben
állnak, hogy a politikai tényezőknek megfelelő
en, tevékenyen támogassák a hatalmat a hierarchia ellen kitűzött céljainak megvalósításában.
Zsdanov tudatosan támaszkodott a bolsevikok által a húszas években alkalmazott eljárásra. Akkor a pravoszláv egyház elleni harcukban
a politikai rendőrség, a GPU 2 által beszervezett
lelkészek csoportjait használták fel, amelyeket
~z Elő Egyház mozgalomba tömörítettek. Az
Elő Egyház csoportjainak tevékenysége számos
püspök letartóztatását eredményezte. Egyiküket, Vjenyamin pétervári metropolitát az Elő
Egyházzal szembeni ellenszegüléséért 1922-ben
agyonlőtték. ,Tyihon pátriárka letartóztatását
követően az Elő Egyház lelkészei teljesen átvették a moszkvai patriarkátus irányítását. S bár a
hatalom később püspököket és metropolitákat is
bebocsátott az irányító testületbe, mégis szüntelenül ott lebegett fölöttük a fenyegetés, hogy
szembeszegülésük esetén lágerbe küldik őket,
helyüket pedig azonnal elfoglalja néhány engedelmes, a párthoz lojális lelkipásztor. Az Elő
Egyház mozgalom tehát kétségtelenül közvetlen
elődje volt a hazafias papok mozgalmának,
amelyet a negyvenes évek folyamán a hatalom
vezetői oly erőszakosan próbáltak terjeszteni a
szocialista országokban. Zsdanov programbeszéde mindamellett további utasításokat is tartalmazott, amelyek az oktatásügy átszervezésére, illetve az ifjúság nevelésére vonatkoztak.
Az ateizmusnak kettős szerepet kellett betöltenie: ideológiai kötőanyagként biztosította az
összes, Kelet-Európában működő kommunista
párt egységét, ugyanakkor a népek rabigába
hajtásának eszközéül is szolgált, szembehelyezkedve a meglévő hagyományokkal és nemzeti
sajátosságokkal. Ily módon a párt diktálta ateizmus az egész kommunista világban egy új vallás méltóságára emelkedett, miközben mások
leigázásának, illetve a saját káderek egyesítésének módszerét is jelentette. Ez volt a legkifinomultabb fegyver, amellyel Kelet-Európa új urai
meg akarták szelídíteni az általuk irányított társadalom lelkét. E feltételek mellett a vallás ellen
folytatott harcnak politikai jelentősége volt; arcul csapását jelentette minden olyan értéknek,
amely számtalan nemzedéken keresztül lelki és
nemzeti alapját képezte a lengyel, cseh, szlovák,
magyar, horvát, szlovén, bolgár, román vagy
éppen német kultúrának. Jóllehet e népek
mindegyike más-más mértékben azonosult a
vallási értékekkel, mégis elmondhatjuk, hogy

ezek az értékek mindenütt a társadalom kétségbevonhatatlan erkölcsi kereteit és magatartási
normáját alkották.
A vallás ellen folytatott háborúban emberek
százezrei pusztultak el, akiket a jövendő keresztény nemzedékek vértanúkként fognak tisztelni. Elegendő arra emlékeztetnünk, hogy Oroszországban csaknem a teljes pravoszláv egyházi
vezetést meggyilkolták. Vagy emlékezzünk az
Oroszországban vértanúságot szenvedett katolikus papokra; a világi hívek ezreire, akik megtorlás áldozatai lettek, amiért megpróbálták
megakadályozni a templomok fosztogatását; a
hitoktatásért vagy titkos istentiszteleten való
részvételért lágerekbe hurcolt vértanúkra. A
kommunistáknak a megtorlások ellenére sem
sikerült felszámolniuk a kereszténységet. Viszont az is igaz, hogy az ateista tanrendszer, ilIetve a még gyakorlatiasabb materializmus komolyan megtépázta Kelet-Európa társadalmainak erkölcseit és hagyományait. Felnőtt több
olyan nemzedék, amely soha nem hallott a vallásról, sem Istenről; neveltetéséből pedig minden olyan szálat kitéptek, amely kedvező színben mutathatná be az egyház szerepét e társadalmakban. Azok körében, akik a legkeservesebb időkben is megőrizték a hitet, újjászületés
vette kezdetét. Ugyanis pusztán azzal, hogy hű
ségesek maradtak, nyílt hitvallást tettek a totalitárius hatalommal szemben, és egyben sziklaalapot nyújtottak az önkényuralommal birkózó
társadalom számára. Még ha nem is leplezték le
nyilvánosan a rezsimet, akkor is az ellenállás
magjainak bizonyultak. Hiszen ilyen volt a
rendszer belső logikája: mindent ellenőrizni kívánt, de éppen ezáltal az ellenszegülés csíráit
kristályosította ki.
A csapások, amelyek a negyvenes és ötvenes
évek során az európai szocialista országokban a
katolikus egyházra zúdultak, szervezetének
számos létfontosságú részét lerombolták, de a
vallást nem tudták kiszakítani a népek tudatából. Sikertelenül zárult a vállalkozás, hogy ateista szövetséget alkossanak a keresztény Európa szívében. Az egyházellenes lépések túlnyomó részének aktuálpolitikai kampány jellege
volt, az éppen időszerű igények szerint történtek; céljuk az ellenzékkel folytatott harc volt,
vagy kísérlet a nemzeti tudat felszámolására. E
lépések mindazonáltal erősen hatottak az egyház és az állam viszonyát meghatározó modell
alakulására Kelet-Közép-Európa szocialista országaiban. E modell totalitárius volt: a világi
hatalom azon törekvése határozta meg, hogy
korlátlan ellenőrzést terjesszen ki a helyi egyházak életére, beleértve az ateista világnézet rákényszerítését az egész társadalomra, valamint
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az ellenállás megtorlását. A vallásügyi politika
megvalósításában fontos szerep jutott a különleges szolgálatoknak, amelyek titkos megfigyelés alá vonták a lelkipásztorokat és a híveket,
továbbá "pártfogásukba vették" a papság körében állami utasításra létrehozott szervezeteket.
E különleges szolgálatok szerepe egészen a
kommunista rendszer felbomlásáig meghatározó volt, annak ellenére, hogy 1956 után a kommunista vezetők megpróbálták korlátozni a biztonsági szolgálatok befolyását a közéletre.
A magyar forradalom sikertelen kísérlete jelentősen hatott a Szovjetunióban, illetve az
egész szocialista táborban elkezdődött átalakulásra. E hatások kedvezőtlenek voltak. A budapesti utcai harcok rémképe még sokáig ott tornyosult a rendszer gyökeres átépítésének szándéka előtt. Az a szerep is felmérhetetlen jelentő
ségű, amelyet a kiszabadított Mindszenty József
hercegprímás három napon keresztül magára
vállalt, s akinek nem kis része volt a fővárosban
folyó utcai harcok elcsitulásában. 1956-ot követően a propaganda közönséges imperialista ellenforradalmárként tüntette fel, a későbbi években pedig határozottsága és meg nem alkuvása
miatt a keleti blokk leggyakrabban támadott
egyházi vezetői közé tartozott. Az esély, amely
1956-ban felvillant. többek között Nyikita Hruscsov döntései következtében hiúsult meg. Paradox módon Hruscsov, miközben feldúlta a sztálini rendszert, egyidejűleg felújította annak kevésbé hatékony társadalmi szeletét - vagyis a
vallásellenes kampányt. 1959 és 1964 között a
Szovjetunióban bezárták a világháború idején
még nyitva hagyott templomok többségét, a
pravoszláv és katolikus egyház papságát pedig
újabb tömeges letartóztatások tizedelték meg.
Ebben a helyzetben aligha lehetett bármiféle
kedvező változásra számítani a keleti tömb többi országában. A kommunista vezetők bizonyára mindannyian ismerték Hruscsov kijelentését,
miszerint a hetvenes évek végéig az egész
Szovjetunióban felszámolják a vallási életet.
Kelet-Európa országainak társadalmi életében új mozzanatot jelentettek a hetvenes években létrejött emberi jogvédő szervezetek, amelyek késöbb a demokratikus ellenzék alapját adták. Az ilyen körökben megfogalmazott alapelvek a vallásszabadságra is vonatkoztak. A politikai ellenzék képviselői - akik mindaddig kű
Iönféle ortodox marxista szerepkörökben tűn
tek fel- párbeszédet kezdeményeztek a katolikus lelki irányultságú emberekkel. Ezzel egy
időben azokban az országokban, ahol a hatalom kirívóan korlátozta a hívő emberek jogait,
vagyis Csehszlovákiában, Romániában, Magyarországon, számtalan kisebb, nem hivatalos

vallási közösség alakult, általában egy-egy titkosan szentelt püspök személye körül. Idővel
szervezett formába tömörülve, más szóval föld
alatti egyháznak is nevezve, természetes társakra, gyakran pedig szövetségesekre is találtak a
politikai ellenzék köreiben. Megfigyelhető volt
e folyamat például a csehszlovákiai Charta '77
esetében. A hetvenes évek folyamán Kelet-Közép-Európában a politikai légkör távol állt a
kommunista pártokon belüli éles ideológiai csatározástól. A pártvezetések köreiben befejező
dött a hatalomért folytatott harc, és az ideológiai tisztogatás is lezajlott már. A fontos emberek
hosszú időre összeállított névsora lehetővé tette
.a különféle előnyökből való merítgetést, és a
teljes pártapparátus gyors meggazdagodását.
Elkövetkezett a kommunista elit nagymértékű
"élvhajhászata", amely kedvezett a megfeszített
vallásellenes ideológiai harc enyhülésének. Tapintatos jólét köszöntött be, és ebből számos
egyéb társadalmi csoport is kivette a részét. Az
egyház tehát egy új kihívással nézett szembe,
amelyet Európa nyugati részén már jól ismertek, s amelynek kereteit nem a marxista-leninista ideológiára alapozott ateizmus határozta meg,
de a gyakorlatias, a fogyasztói társadalom és a
hedonizmus párlataként megjelenő ateizmus. A
gyakorlatias materializmus megszilárdulásából
következő nehézségek legalább olyan komoly
fenyegetésnek bizonyultak Kelet-Közép-Európa
népeinek vallási életére, mint a sztálinista és
posztsztálinista rendszer korábbi megtorlásai.
A veszélyt csak fokozta, hogy az egyház lelkipásztori munkájának lehetőségei rendkívül korlátozottak voltak, igaz, közvetlen létét semmi
sem fenyegette.
Egyház és állam viszonyában ezáltal két,
egymástól világosan elkülöníthető modell rajzolódott ki. Az egyik, amely még az ötvenes
években alakult ki, és a nyolcvanas évekig úgyszólván változatlan formában fennmaradt,
Csehszlovákiában, Romániában és Bulgáriában
uralkodott. Fő jellemzői voltak az egyházi vezetés felszámolására irányuló törekvések, a Szentszékkel való kapcsolattartás korlátozása, a papság minden lelkipásztori kezdeményezésének
szoros felügyelete, illetve a világi hívek bármiféle szervezett tevékenységének teljes tilalma. E
helyzetben erősödött meg a titokban felszentelt
papok és püspökök körül gyülekező, nem hivatalos lelkiségi mozgalmak hálózata. Az egyház
és állam viszonyát meghatározó másik modellt,
amelynek különböző változatai Magyarországon, Jugoszláviában és a Német Demokratikus
Köztársaságban voltak érvényben, az egyházzal
szembeni nagyobb tolerancia jellemezte. Ezen
országokban a hatalom beleegyezett az egyház
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szervezetének és püspökeinek létébe, és nem
avatkozott a Vatikánnal fenntartott kapcsolatokba. Ezzel szemben számtalan nehézséget támasztott a szervezett hitoktatás ellehetetlenítésére, hogy végképp megszüntesse a fiatalabb
nemzedék vallásos nevelését, és az egyház társadalmi tevékenységét sem engedélyezte. Kivételes helyzetben volt a lengyel egyház, amely
Stefan Wyszynski bíboros, Lengyelország prímása vezetésével - és a társadalom nagy tömegeinek támogatásával- sikeresen meg tudta védeni (már amennyire a "létező szocializmus" feltételei ezt engedték) a vallásszabadság
szélesnek mondható kereteit.
Karol Wojtyla bíboros pápává választását az
összes szocialista ország katolikusai annak reményével fogadták, hogy az a pap, aki olyan jól ismeri a létező szocializmust, képes lesz sikeresen
elkormányozni a szabadság mezejére az egyházat a keleti tömbben. II. János Pál pápasága első
percétől hangsúlyozta, hogy a szocialista országokban élő helyi egyházak számíthatnak a támogatására. A kedvező változásokhoz mégis
hosszú, gyakran meddő tárgyalásokon keresztül
vezetett az út. E változások irányában hallatlanullényeges tényezőnek bizonyult az a következetesség, amellyel II. János Pál a vallásszabadságról beszélt - és az emberi jogokról mint minden egyéb szabadság és reform alapjáról. A pápa
a hitükért üldözést szenvedettek iránti szolidaritását is számtalanszor kinyilvánította. Törekedett új püspököket kinevezni, de csakis azzal a
feltétellel, hogy a jelölt az egyház szemében hiteles személy legyen. Ennek köszönhetően nem
volt arra példa, hogy olyan papot szenteltek volna püspökké, aki a kommunista hatalom által ellenőrzött mozgalmak bármelyikéhez tartozott. A
Szentszék az ellen is fellépett, hogy a papságot
ismételten megpróbálták beszervezni különféle
politikai szervezetekbe.
Az egyház köré szerveződött független kő
zösségek a hetvenes években kezdtek határozottan új formákat ölteni. Ez természetes folyamat volt. A szervezett egyházat olyan tér vette
körül, amely mentes volt az állam mindenütt jelenvalóságától. Felnőtté vált egy olyan ifjú nemzedék, amely az úgynevezett létező szocializmust már kellően érett fejjel tapasztalta meg ahhoz, hogy ne legyen illúziója a hatalom birtokosainak valódi céljait illetően. E fiatalság, helyét
keresve az életben, rátalált a kereszténységre,
nem ritkán kitagadtatva ezért a szülői házból. A
kereszténységhez történő visszatérés nem kizárólag világnézeti vagy erkölcsi választásnak minősült, de a kelet-európai viszonyok mellett politikai döntésnek is. Emiatt a vallási csoportok
önkéntelenül összetűzésbe kerültek az állam-

mal. E folyamat különösen is szembetűnő volt
Csehországban és Szlovákiában, ahol a titkosan
folytatott hitoktatásnak, az engedély nélküli lelkipásztori működésnek, illetve az egyre népesebb zarándoklatoknak a nyolcvanas években
mind világosabb politikai üzenetük volt.
1980 augusztusa új korszakot nyitott Lengyelország világháború utáni történetében.
Evekkel késöbb bebizonyosodott, hogy azok az
események Európa történetében is fontos fordulópontot jelentettek. A sztrájkhullám, amely elő
készítette a kommunista rendszeren belüli első
független társadalmi mozgalom, a Szolídaritás''
születését, egyben a teljes addigi társadalmi élet
átértékelődését is magával hozta. A vallási értékek, amelyeket a kommunista rendszerben csak
a régi társadalmi-közgazdasági képződmények
továbbélésének tekintettek. és elkerülhetetlen
megsemmisítésre ítéltek, a végbemenő krízis pillanataiban nem csupán az emberi cselekvés fontos mozgatórugói lettek, de egyben a mély erkölcsi tartalék megismételhetetlen vonásait is kölcsönözték a történéseknek. A Lengyelországban
bevezetett hadiállapot nem tudta feltartóztatni
ezeknek az eszméknek a térnyerését - sem lengyel földön, sem az ország határain túl.
A nyolcvanas évek során Kelet-Közép-Európa országaiban változatlanul érvényben voltak
a sztálini időkben kidolgozott alapelvek, amelyek nagymértékben korlátozták a vallási közösségek függetlenségét. Továbbra is mindenütt
fennállt, hogya katolikusoknak nem volt joguk
saját társadalmi szervezeteket alapítani, nem
adhattak ki katolikus sajtótermékeket. és ráadásul a társadalmi-politikai életben is hátrányos
megkülönböztetés sújtotta őket. A kelet-közép-európai országokban egybehangzóan bejelentett, gyökeresnek ígért belső változások
azonban arra a reményre jogosítottak. hogy a
vallásos emberek gondjait is orvosoini fogják.
Hiszen nem lehetséges úgy megreformálni a
társadalmat, hogy közben megtagadják tőlük a
jogot hitük szabad megvallására. Az azt megelőző évek tapasztalatai egyébként is azt mutatták, hogya szocialista országokban minden reformtörekvés növelte az egyház szabad mozgásterét. A fennálló helyzetben a hívők természetes szövetségesei voltak míndazoknak, akik
demokratikus változásokat kívántak. Am a feszült pillanatokban, amikor az érzelmek oly
gyakran túlcsaptak az értelem határain, az egyház tanítása a feltétel nélküli megbocsátásról, az
ellenség szeretetéről és az irgalmasságról képes
volt csillapítani a megrázkódtatásokat, semlegesíteni a kibékíthetetlen ellentéteket. Ilyen légkörben mentek végbe a "bársonyos forradalmak", amelyeknek kezdetét a Lengyelország-
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ban 1989 telétől folytatott kerekasztal tárgyalások jelentették, s amelyek egész Kelet-KözépEurópában a kommunista rezsimek bukásával
zárultak.
A totalitárius rendszerek békés megdöntésének eseménysorozata még sok-sok évig lenyű
gözi majd a történészeket, akik megkísérelnek
választ találni a kérdésre: miként volt lehetséges, hogy Európa keleti részén úgyszólván harc
nélkül összeomlott egy totalitárius birodalom.
Igen, egy egész birodalom, amelynek határait
óriási hadsereg őrizte, belső vidékeit pedig a
biztonsági szolgálatok ravaszul működő apparátusa. Az önkényuralom veresége különböző
társadalmi, politikai és gazdasági feszültségeket
okozott, ám ugyanolyan mély szellemi válságot
is. íme, a szemünk láttára befejeződött az évezred egyik leghosszabb vallásháborúja. egy háború, amelyet az 1917 októberében lezajlott forradalom után a marxista ateizmus minden létező vallási közösség, kiváltképpen a kereszténység ellen folytatott. A bolsevikok oroszországi,
majd Kelet-Európa valamennyi országában bekövetkezett győzelmének következménye ugyanis
nem csupán a társadalmi és politikai rendszer
teljes átépítése volt, de a régi világ maradványának minősített vallás felszámolása is. A polgári forradalmak a kereszt árnyékában születtek
- előbb Lengyelországban, majd Kelet-Németországban, Csehszlovákiában, Litvániában, Ukrajnában és Romániában. 1990-ben még Moszkvában is megtörtént, ráadásul a legnagyobb
becsben tartott kommunista ünnepen, május elsején, hogyafelvonulók menete .Krísztus feltámadt!" kiáltással átgázolt a Vörös téren felállított
kordonon, egy hatalmas keresztet cípelve, amelyet Lenin mauzóleuma előtt felállítottak. E színpadias hitvallás az istenkeresés drámáját jelképezte egy olyan országban, ahol annak idején elrendelték az 6 végleges halálát. A kereszténység
nélkül nem lett volna lehetséges békés győzel
met aratni Kelet-Európa kommunista diktatúrái
fölött. A forradalom földindulása nem harcba
sűrűsödve, az erőszak, a bosszú és a gyűlölet jegyében zajlott le, hanem minden jóakaratú ember közös erőfeszítésével, az egység és a testvériség perceiben.
A kommunista hatalom az erőszakra épült.
Ezért, hogya titkosrendőrség szerepe mindenütt olyan jelentős volt, kiváltságai pedig hallatlanul sokfélék, többek között: a köz- és a magánélet minden területének titkos megfigyelése,
a provokáció bármely formájának korlátozás
nélküli alkalmazása, az ügynökhálózat tevékenysége. A kommunista titkosrendőrség tevékenvségének alapját az ügynökök jelentették.
Atvették a bevált, az orosz államvédelmi ható-

s ág" álta l kidolgozott régi m ódszert, ame llyel
minden tá rsad almi csoportba és sze llemi m ű 
hely be be tudtak hatoln i, és 1945 ut án egész Kelet-Európá ba n álta lánosa n alka lmaz ták. Ily m ódo n létrejött a világtörténe lem legkiterjedtebb
titkosszolgálat i ügynök há lóza ta, ame ly összes ség ébe n egy m illió beszer vezett munkatársat
foglalkozta to tt. Az ügynököket k ülönb öz ö kategóriákba sorolt ák. attó l függően, hogy milyen
tevékenység re kívá n ták őket felhaszn álni. E
rendszer kiépítéséh ez Len gyelország is hozzájáru l t, A kommunizmus bukása az t a feladatot állíto tta az érin tett tár sad alm ak elé, hogy készítsenek szá mvetés t a d ikta tú ra é vei ről. A múl tról
foly tatott vita a legt eljesebb mért ékben összefügg a jelenleg i h el yzetről folytatott esz mecserével. Ennek so rán nem kizá rólag az ítéletalkotás a cél, d e a meg fel el ő alape lve k kidolgozása
is; az a lapelve k é. ame lye k szabá lyozzák a társad alm i életet, s egy be n megteremtik egy d emokrati ku s rendszer fund am entumát. E vita a volt
kommunista országok egyi ké t sem kerülte el.
E fájda lmas folyam at nem kerülhett e el az
egy házat se m, ame ly mind en más, a l étez ő
ko mmu nis ta rendszerbe n fennállt sze rvezethez
hasonl óan áldoza ta volt a kül önl eges szo lgálatok felügyeletén ek és besziv árgásán ak. Ennek
az a lá re n de lődés nek egyi k formáját jelentett e az
ügynö khá lóza t, ame lye t a titk osszolgálat építe tt
ki az egy házon belül, a világi hívek és a lelki pásztoro k között egyarán t. A múltról folytatott
feltá ró vita, hogy mil yen is vo lt az egyes részegy házak helyzete, csakis a teljes társad alomba n végzett összegzés ered mé nye leh et. Azokban az országokba n, aho l végreha jtott ák az át-

.világ ítás t, és megn yitották a kül önl eges szo lgá latok ira tt árait. az egy ház nak is állást kellett
foglalnia e kérdéskörben. Ugyan akk or nem csupán az e lsőd leges vizsgá latok indokolják a
pr oblém a tár gyalásának szü kségességét. A legkülön félébb egy háza khoz tart ozó, hat alm as
számú keresztén y h ősi es ség én ek kö s zönh ető,
hogy a ko mmu nista rend szer képtelen volt rákényszeríteni az embe riség re a maga totális látom ását a társadalmi él etről. Ebben az összecsapásban ren geteg h ős és vért anú lép ett e lő, d e
azo kbó l is akad t egy kisebb csopo rt, akik nem
mar adtak hű ség es ek . A keresztén y egyházakba
beé pült kommunista titkosszolgálatok tevéken ységén ek kérdése, illetve az államna k a vallási élet felett gya ko rolt e lle nőrzése megköv eteli
a vizsgálatot. Csaki s akk or kaphatunk hit eles
kép et arró l, hogy milyen is volt az egyh áz azokban a baljós és bon yolult i dőkben.
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A Sap ientia Füzetek sorozatban megjelent:

A szerzetesség jelene és

jövője

Melyek a sze rze tesség evangé liu mi gyö kerei? Hogyan vá ltozott a szerze tesi életforma a II. Vatikán i zsina t után ? Melyek a szerzetesi életforma kulcskérd ései ma? Hogyan alaku l
azoknak az élete, akik belépnek egy sze rze tesközösségbe?
Hogyan teljesedh et ki egy sze rze tes személyisége nap jainkba n? - Ezekre a kérd ésekr e keresett vá lasz t a Sapientia Sze rze tesi Hittudomán yi Főis ko lá n rend ezett két konfere ncia . Kötetünk az ott elha ngzott e lőa dáso k szövegét
tartalmazza .
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