
SZORDÍNÓ VAGY 
KONFRONTÁCIÓ?
A magyar emigráció dilemmája 1956
után a hazai vallásüldözés elleni fel-
lépés módját illetően

„Könnyű az emigránsnak, akinek olyan elhagyott ha-
zája van, amelyre haragudhat! (…) Nagyon nehéz
emigránsnak lenni, ha a számkivetettet nem fűti az el-
hagyott haza ellen füstölgő harag. (…) A harag az
emigráns életének oxigénje, nem is tud élni nélküle.
Csak emigránsnak lenni és haza nélkül lenni, anélkül,
hogy az ember valóban haragudna az elhagyott hazára,
(…) ez nagyon nehéz” — írta Márai már 1951-ben.1
Fokozottan igaz ez az ’56-os emigránsokra, hiszen
a zsarnokság megtapasztalása után a megtorlás
elől kimenekülve valóban volt miért haragudniuk
hazájukra. Ráadásul az otthon maradt szeretteik
kilátástalan helyzete, később pedig a remélt kinti
boldogulásuk elmaradása s az otthontalanság fo-
kozatos keserű megtapasztalása előbb-utóbb sors-
talanság-érzéssé sűrűsödött kinti honfitársaink
lelkében. Érthető tehát, hogy a hazai zsarnoki
rendszerrel szemben széles teret nyert az — akár
a szélsőséges megnyilvánulásoktól sem mentes
— emigráns ellenzékiség, mind politikai, mind
szellemi téren, beleértve a nyáját az ateista ta-
nokkal szemben a szabad világban hevesen
védő egyházi köröket. Hiszen az 1945–47 utáni
bolsevik időktől kezdve folyamatosan meghur-
colt és megalázott egyházi vezetők végső soron
ugyanazt a könyörtelen egyházpolitikát szen-
vedték el, melyet elődeik már 1919-ben „a ma-
gyar kommunista tanácskormány pusztításai”, „a
bolsevizmus szörnyű garázdálkodása” s a „bolsevista
rémuralom” szavakkal illettek.2

Ilyen előzményekkel terhelve adódott az egy-
ház számára némi fellélegzési lehetőség, elvileg
akár már 1958-tól, mikor is (egy jóval később nyil-
vánosságra kerülő MSZMP-határozat szerint) a
Politikai Bizottság ideológiai lazítást tartalmazó
határozatot léptetett életbe, amelyben kijelentette,
hogy a „szocializmus építését” nem lehet admi-
nisztratív eszközökkel erőltetni, mivel az úgy-
mond „történelmi folyamat” — lehetőséget adva
különféle (látszat) lazításokra.3 Annak ellenére,
hogy már akkor is, sőt akár a néhány évvel később
a II. Vatikáni zsinaton meghirdetett dialógusra
mint tárgyalási alapra való hivatkozás térnyerése
után is egyértelmű volt, „hogy nem volt őszinte
szándék a kommunista hatalom részéről a nyitott
és tényleges dialógus kialakítására, az egyháznak
reagálnia kellett az új helyzetre”, hiszen idehaza
„a nyílt ellenállás nem jelenthetett reális alternatí-

vát”.4 De nyilván külföldön sem, bár e gondolat, s
főleg annak a napi egyházpolitikai gyakorlatba
való átültetése „a külföldi magyar emigráns kö-
rökben valóságos érzelmi vihart kavart fel”: pél-
dául az információs anyagok (vallásos könyvek,
illetve később a zsinati határozatok) esetleges ha-
zaküldésével kapcsolatos „elutasító vélemény ki-
hegyezett formája így hangzott: »Lehet otthon
hasznos az egyháznak olyan sajtótermék, amelyet
a kommunisták beengednek az országba?«.”5

A kint élő magyar jezsuiták a 60-as, 70-es
években, a többnyire Münchenben tartott „vi-
lágtalálkozóik” alkalmából élénken foglalkoztak
e dilemmával, tehát azzal, hogy hol, mikor és
milyen körülmények között lehet, illetve kell
(ahogy akkor ott a zenei tempójelzéskor a hang-
tompításra utaló szordínót e szituációra alkal-
mazták) tapintatot és visszafogottságot alkal-
mazni a kritika terén, és mikor nem. A dilemma
már csak azért is nagy volt, mert miközben az
otthoniaktól azt a buzdítást kapták, hogy „a sö-
tétség szidása helyett inkább gyújtsatok gyer-
tyát, hogy világítson”, ott kint testközelből azt
tapasztalták, hogy a szekularizáció nemcsak (sőt
nem elsősorban) Magyarországot (s a magyar
egyházat) sújtja, hanem a teljes Nyugatot, tehát
a bajok okozója nem egyedül a hazai kommu-
nista rezsim. Ráadásul elhangzott olyan véle-
mény is, hogy még egy szerzetesközösségen
belül is lehetnek eltérő vélemények politikai kér-
désekben, hiszen nem vagyunk egyformák, s így
helye lehet az agresszívebb stílusnak is.6

E dilemmához értékes adatot szolgáltat az az
ellentét, mely az ’56 után bécsi emigrációban élő,
a katolikus könyvek magyar nyelvű kiadásával és
hazajuttatásával foglalkozó kiadó (az OMC) ve-
zetője, a piarista Török Jenő és a ma már több mint
100 országban működő nemzetközi katolikus se-
gélyszervezet, a Kirche in Not megszervezője,
Werenfried van Straaten között e témában megmu-
tatkozott. Pedig a börtönviselt Török Jenőnek va-
lóban lett volna miért haragudnia népe és egy-
háza üldözőire,7 és W. van Straaten egyháza s a
világ népei iránti elkötelezettsége nemhogy nem
kérdőjelezhető meg, hanem egyenesen példamu-
tató.8 A helyzetet és a tennivalót mégis másképp
ítélték meg. Vitájuk alapja a szervezet Ostpriester -
hilfe, ein Echo der Liebe című közleményének egyik
számában9 megjelent, az 1968-as Prágai Tavasz
nyomán kialakult helyzetet elemző német nyelvű
vezércikk, melyben Straaten az enyhülést üdvö-
zölve nem mulasztotta el a korábbi hivatalos cseh
egyházi vezetés heves bírálatát, midőn így írt:
„A múlt év második fele számunkra meglehetősen rosz-
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szul alakult. A fokozódó vallásüldözéssel szemben ki-
fejtett tanúságtételünket agyonhallgatták, illetve azt
a nagy befolyással bíró ún. dialógus-keresztények — a
sztálinizmust mintegy tisztára mosva — egyre inkább
kétségbe vonták, s nem ismerték el, hogy mindezzel a
jogtalanságig fokozódó vallásüldözéshez járultak hozzá.
Az Ostpriesterhilfe elleni tiltakozás az egyházon belül
elérte csúcspontját. Ránk is nagy nyomást akartak gya-
korolni, hogy igazodjunk a napi divathoz, s hogy a mar-
xista valóságot, mint megváltoztathatatlan történelmi
szükségességet fogadjuk el. Több egykori jótevőnk is
cserbenhagyott minket, úgyhogy húsz év óta most első
ízben nem tudtuk teljes egészében megvalósítani segít-
ségnyújtási terveinket.”

Írása további részében megállapította ugyan-
akkor, hogy a legutóbbi csehszlovákiai események
mégis végtelen hálára kötelezték a kintieket, de
„Nem azért, mert az egyházon belüli ellenfeleink, akik
itteni munkásságunkért korábban annyira nehezteltek
ránk, most a kommunista barátaik beismerő vallomá-
sát követően sarokba szorultak, hanem inkább azért,
mert az a jövő, melyért mi oly sokat dolgoztunk, szen-
vedtünk és imádkoztunk, most a Prágai Tavasz révén
egyre inkább megvalósíthatónak látszik.

Köszönjük Isten anyjának, akinél mi gyermeki bi-
zalommal fordulva menedéket nyerünk, hogy kéré-
sünket ily látható módon meghallgatta. Köszönjük a
Szentatyának, akinek a példája Fatimában10 erőt adott
számunkra, hogy az árral szemben ússzunk. Köszön-
jük nektek mind, akik számunkra az Ő segítségét kér-
tétek, a jövőben is számítunk bizalmatokra.

Mert 20 évvel a sztálini terror után is borzalmas
szükség uralkodik Csehszlovákiában. A mai kormányt,
mely magát még kommunistábbnak nevezi, illetve
annak kell neveznie magát, nem tehetjük felelőssé a
múltért, hiszen legalábbis szakított ezzel a múlttal. Épp
a kommunizmus csődjét éli át s életveszélyes problé-
mákkal küzd. Meg tudjuk érteni, hogy nincs abban a
helyzetben, hogy mindenkit azonnal rehabilitáljon, s
minden igazságtalanságot azonnal jóvátegyen.”

A fenti cikkre Török Jenő egy meglehetősen
terjedelmes (szintén német nyelvű) írással rea-
gált, melynek a Veritatem in caritate11 címet adta.
Íme, néhány fontosabb részlet:

„Annak ellenére, hogy Pater Werenfried von
Straaten személyét nagyra becsülöm és munkásságát
elismerem, s a szenvedő egyház érdekében áldozattal
felvállalt felelősségéből adódó karizmáját nagyra ér-
tékelem, az Isten népe iránti közös felelősség tudatá-
ban, teljes őszinteséggel kénytelen vagyok komoly fi-
gyelmeztetésemnek hangot adni. Mégpedig mindezt
az Echo der Liebe 1968. évi 3. (május-júniusi) szá-
mát bevezető szerkesztői levéllel kapcsolatosan.

Mindenekelőtt komolyan kell intenem mindenkit
attól, hogy a szép, karitatív és apostoli tevékenységgel
kapcsolatban káros, veszélyes és téves megállapítások
jussanak ki a köztudatba, hogy nyomukban az egyhá-

zon belül kétségtelenül meglévő ellentétek tovább mé-
lyüljenek és gyűlölködést kiváltó érzelmek szülessenek.
Mindez ugyanis árt annak az egységnek, melyre az
egyház törekszik, s melyet az Úr is megkíván, azaz,
hogy a testvérek közti nézeteltérések ne a gyűlölködés-
ben nyilvánuljanak meg. Az egyházon belüli pluraliz-
mus értelmében az természetes, hogy léteznek nézet-
különbözőségek, különösen lényegtelen dolgokban.
Nagyon veszélyes viszont, ha a Zsinat által elfogadott
irányelvekkel szemben nagy szenvedélyességgel és szé-
les publikum előtt azokkal ellentétes véleményeket han-
goztatnak. Mégpedig éppen a dialógus szellemét sértve,
egyértelműen igazolva az antikommunista nézeteket.

A fentiek általánosságban való előrebocsátása után
lépjünk azonban tovább! Számunkra, szorongatott
egyházunk számára semmi sem veszélyesebb s káro-
sabb, mint mikor a politikai indítékokat összekapcsol-
ják a karitatív cselekedetekkel. Még konkrétabban:
mikor a keresztények, illetve az egyház tevékenységét
egyértelmű antikommunista állásponttal együtt tá-
lalják. Így ugyanis éppen a keresztény szervezet által
kerül hangsúlyozásra az a nézet, melyet a marxisták
vallanak: az igazi ellenségek a katolikusok, tőlük ered-
nek az ellenállási mozgalmak, s ők az »ancien régime«
csökönyös hívei. De mindazok, akik kapcsolatban áll-
tak a »hallgató egyház« igazi, eleven tagjaival, tudják,
hogy ők nagyon is kereszténységnek romlatlan vallá-
sos ügyét képviselik: a Krisztus melletti tanúságtételt
egy ateista világban, akiknek a marxista államegy-
házhoz éppúgy nincs semmi közük, mint a politikai
reakcióhoz. Olvassuk el például a »Glasa Concilia«
néhány hete intézett figyelmeztetését a szlovákokhoz,
mely kifogásolta, hogy az egyházi körök nem határo-
lódtak el kellő mértékben a politikától. Ennek fényében
válik számunkra világossá, hogy odaát, illetve a kül-
földről hozzánk látogató barátaink mily szorongó ér-
zéssel olvassák az uszító emigráns-sajtót. Két jugo-
szláviai paptestvérünk néhány napja keményen ki is
jelentette: az a hangvétel, mely az »Echo der Liebe«
részéről tapasztalható, kifejezetten destruktív módon
hat az ottani keresztényekre, s csupán azt a politikai
emigráns-réteget szolgálja, akiknek semmi közük
Krisztushoz, az egyházhoz és a zsinathoz.”

Ezután sorra górcső alá vette a cikk néhány ál-
lítását, elsősorban a „nagy befolyással bíró ún. dialó-
gus-keresztények — a sztálinizmust mintegy tisztára
mosva…” szóhasználatot, mert „Félrevezető és káros,
amikor állandóan összemossák az Ostpriesterhilfe val-
lási-karitatív tevékenységét a politikával — annak foly-
tonos politikai motivációt adva. Úgy tűnik, mintha a
karitatív tevékenységnek az indítéka csupán a kommu-
nistaellenes beállítottság lenne. Mintha a valóban meg-
lévő szükség nem kínálna egyéb motivációt.” Ugyan-
így „Az Ostpriester hilfe elleni tiltakozás az egyházon
belül” szövegrészt is, hiszen „Alapvető tévedés (mely
persze logikus módon a politikai gondolkodásmódból
ered), hogy a dialógus fölöslegessé teszi a szükséget
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szenvedő egyház megsegítését. Épp ellenkezőleg: a se-
gítség ugyanis éppen lelki támaszt ad az egyháznak a
dialógus folytatásához. Papok és laikusok! A Zsinat
után így beszéltek az Ostpriesterhilfe köreiben:
’Amennyiben tovább folytatódik a dialógus, megszűn-
nek az adakozások!’ Csak az ellenállási mozgalom tá-
mogatói osztják ezt az álláspontot.”

Úgy vélte továbbá, hogy az egyháznak nem az
az elsődleges feladata, hogy megítélje vagy akár
csak minősítse a társadalmi berendezés szerke-
zetét, ezért — szerinte — egy, a hívekhez szóló
írásban nincs helye az olyan állításoknak, hogy
„Nagy a nyomás, (…) hogy igazodjunk a napi divat-
hoz”, „a marxista valóság, mint megváltoztathatatlan
történelmi szükségesség”, vagy hogy „a mai kor-
mány, mely magát még kommunistábbnak nevezi, il-
letve annak kell neveznie magát, (…) nincs abban a
helyzetben, hogy mindenkit azonnal rehabilitáljon”.
Ráadásul téves az az állítás is, hogy az akkori
csehszlovákiai események összefüggnének az
egyház kommunista-elleneségével. Végül: a pápa
fatimai zarándoklatának nem az volt a célja, hogy
„erőt adjon számunkra, hogy az árral szemben úsz-
szunk”, hanem éppen ellenkezőleg az, hogy be-
kapcsolódjunk a II. Vatikáni zsinat által meghir-
detett dialógus egészséges áramlatába.

Törököt egyébként mindig is élénken foglal-
koztatta az a kérdés, hogy hogyan kell az új vi-
szonyok között is az Evangélium szellemében
élni, függetlenül a külső politikai és társadalmi
helyzettől. Ennek különösen jellemző bizonyítéka
az a hét lapnyi levél, melyet a PAX ROMANA
1967. évi kerekasztal-konferencia felkérésére az
aktuális teendőkkel kapcsolatban fogalmazott
meg.12 Ebben — több egyéb téma mellett — rá-
mutatott, hogy még ma is „Ideálunk az ősegyház
szelleme, a pogány világban élő keresztények példája,
akikkel kötelezve érezzük magunkat arra, hogy megad-
juk a császárnak, ami őt illeti, de sohasem azt, amivel Is-
tennek tartozunk. És megfordítva, amit Istentől várunk
az egyház közösségében: a hitet, amely formálja világ-
nézetünket, nem a »császártól«, illetve annak intézmé-
nyétől, a Párttól várjuk. Ezt neveztük mi akkor »har-
madik út«-nak. Középútnak a makacs, múlthoz
görcsösen ragaszkodó, passzív, holtvágányos reakció
Scyllája és a nyakló nélkül, elvfeladással még világné-
zeti síkon is az államot támogató és az államegyházat
készítgető Charybdis között. A szellem, a magatartás
helyes volt, de a problémák megoldásához az vezet, ha
értékeljük tapasztalatainkat, ha revideáljuk tévedésein-
ket és — akár tetszik, akár nem — érvényre juttatjuk az
egyházban XXIII. János pápával és a II. Vatikáni zsi-
nattal beállott fordulat gyakorlati következményeit.”
Maga is beismerte, hogy „mi nagyon sokat polemi-
záltunk a marxizmussal, pedig végeredményben az is
hitrendszer, ha nem is természetfölötti. Ez a gyakran
harcias polémia az egyháztörténelmi fejlődés során is

elavult már. Itt kötelességünk revíziót tartani, és ez nem
szégyen.” Önkritikusan be is vallotta, hogy „1958-
ban még mi is Bécsben a hivatalos osztrák egyházi uta-
sítás szellemében a Világifjúsági Találkozón igen har-
cias polémiát folytattunk,13 amitől ma tudatosan
disztanciáljuk magunkat főpásztorunkkal együtt”.

Összefoglalásul álljon itt Török fenti írásában az
e dilemma kezelésére megfogalmazott, ars poéti-
kának is beillő intése, mely szerint ez esetben is a
legfontosabb szempont a „Tolerancia. Éspedig nem-
csak az elszakadt keresztény testvérek és nem kereszté-
nyek, vagy hitetlenek iránt. Egymás iránt is. (Legyen sza-
bad hozzáfűzni: paptársak között is.) Tételezzük fel a jó
szándékot másban is, tiszteljük a velünk ellentétben meg-
győződésből fakadó döntését, és ne vegyük megvetésnek
a másik eltérő, sőt ellenkező magatartását. Az egyiknek
meggyőződése szerint kooperálni kell, a másik ebben
minimálista és passzív, a harmadik pedig »illegális hit-
oktatásért« börtönt is vállal. Az ellentétes álláspontok egy-
mást ellensúlyozzák, korrigálják és dialektikusan alakul
ki az összkép, amely annál szebb, [ha] minél többen van-
nak, akik a Szentlélekre hallgatnak.”
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