
AZ EGYHÁZ BŐ TÖRTÉNETI 
KÖNTÖSE 

Tímár Ágnes apátnő emlékére 
 
Hatvan évvel ezelőtt büntetőeljárások sorozatát 
folytatták le Magyarországon olyan katolikusok 
ellen, akiknek közösségi életét a kommunista ha-
talom illegálisnak minősítette. Az 1961 nyarán sza-
badságvesztésre ítéltek között volt Halász Piusz 
ciszterci szerzetes, papi lelkigyakorlatok püspö-
kök által is nagyra becsült vezetője. E „legális” — 
állami engedéllyel, ellenőrzés mellett tartott — lel-
kigyakorlatokon azonban olyasmi is elhangzott, 
ami akadályt gördíthetett a kommunista egy-
házpolitika aktuális célkitűzésének, az egyház-
szervezet instrumentalizálásának útjába (Piusz 
atya írásait ebből a szempontból úgy értelmezték, 
mint „szolgálati szabályzatot az ellenálló papok 
számára”). Az egyik fennmaradt lelkigyakorlatos 
anyagban olvasható: „Figyeljük csak meg: egyre 
gyakrabban teszünk ünnepélyes hitvallást ke-
resztény hitünk mellett, s ugyanakkor hitünk el-
lenségeit szolgáljuk ki. Nemzetközi összejövete-
leken az egyház hierarchikus díszeivel fölékesítve, 
ugyanakkor a fehér galamb-rend jelvényeit is hor-
dozva ünnepi pátosszal kijelentjük, hogy Róma 
hű fiai vagyunk és azok is akarunk maradni, s 
köz ben olyan szerepet játszunk, amit Krisztus so-
hasem játszott volna, s olyan szavakat mondunk, 
amit a Szentlélek sohasem adott volna ajkunkra. 
Nem lehet Krisztus misztikus testéhez hűnek ma-
radni, ha Krisztus titokzatos Lelkét megtagadjuk! 
Eretnekségünk ma nem a tanban, hanem a ma-
gatartásunkban van. Elsősorban nem az egy-
házhoz, hanem Krisztushoz kell hűnek marad-
nunk! Félreérthető kifejezés ez. De ki kell sarkítani 
az igazságot, mert még vezető egyháziak is ki-
sajátítják az egyházat a »reálpolitika«, a jog és az 
intézmény számára. Krisztus alakja azonban 
olyan egyértelmű, hogy Őt nem lehet kisajátíta-
ni. Ezért Krisztus elítélő tekintete elől az »egyház« 
bő történeti köntöse mögé rejtőzünk.”1 Az 1959/60 
táján fennálló viszonyoknak ez a radikális érté-
kelése a lelkigyakorlat „műfajának” megfelelően 
azt a célt szolgálta, hogy megingassa a hallgatók 
önelégültségét, s ezáltal felfogásuk, magatartásuk 
megváltoztatására, a hagyományos katolikus ér-
 telmezés szerinti megtérésre sarkallja őket. A kor-
társak persze könnyen dekódolhatták az utalá-
sokat, amelyek az állammal kollaboráló békepapi 
mozgalom újjászervezésére, a püspöki kar asz-
szisztálására, a cserébe hullatott kitüntetés-eső-
re vonatkoztak. A prófétai beszédek stílusát idé-

ző szöveg azonban egy alapvetőbb kérdésre is rá-
irányítja a figyelmet: az „egyház bő történeti kön-
tösére”, vagyis az egyház kétezer éves története 
alatt felgyülemlett tapasztalatokra hivatkozás 
valóban elárulása az evangéliumi eszményeknek? 
Hogyan látták ezt azok, akik az 1960-as évek Ma-
gyarországán börtönbe kerültek hitükért, s ho-
gyan azok, akik az egyház túlélése érdekében 
kompromisszumos megoldásokat kerestek? 

Az ’56-os forradalom leverése után a régi 
ÁVH-s gárdával újjászerveződő politikai rendőr-
ség 1958-tól gyűjtötte szisztematikusan az infor-
mációkat az iskolai hitoktatáson kívüli ifjúsági lel-
kipásztorkodást folytató csoportokról, ennek a 
nyomozásnak lett a fedőneve „Fekete Hollók”. 
A koncepció szerint, amelyre az 1961-es persoro-
 zatot felépítették, e csoportok egy esetleges rend-
szerváltozásra készültek elő, céljuk egy „keresztény -
szocialista burzsoá demokratikus államrendszer” 
létrehozása volt, amihez az ifjúság konspiratív 
mó don zajló nevelésével akartak új elitet képez-
ni. A különféle lelkiségi irányzatokhoz kötődő, 
egymással laza, vagy éppen semmilyen kapcso-
latban nem álló csoportok között az állambiz-
tonsági szervek konstruáltak összefüggést, s eh-
hez igazították a perek struktúráját. Az eltiport 
forradalomhoz kapcsolódást és a pártalapítást a 
Keresztény Front nevű szervezet rövid működése 
biztosította, az ellenséges hatalmaknak történő 
kémkedést Tabódy Istvánnak a Központi Sze-
mináriumból 1959-ben eltávolított papnöven-
dékek felszentelése érdekében tett erőfeszítései bi-
zonyították. A főperben a „vezérkart” ítélték el, 
amelynek élére a csanádi püspökség számvevő-
jét állították, ezzel csatlakoztatva a szervezkedést 
a püspöki karhoz; a mellékperek a „vezérkar” tag-
jaihoz kötődő közösségekre sújtottak le (Regnum 
Marianum, budai és egri ciszterci ifjúsági csopor -
tok, Mária Légió, Katolikus Ifjúmunkások Egye-
sülete, pécsi katakomba-cserkészet, szegedi ifjú-
sági közösség, ciszterci rendi utánpótlás, a későbbi 
kismarosi nővérek). A keresztény jellegű bélyegek 
gyűjtésére — állami engedély nélkül — alakult 
klub és további, aktív lelkipásztori tevékenységet 
folytató papok eljárás alá vonása még szélesebbé 
tette a rendszerellenesség fogalmi körét. A letar-
tóztatások 1960 novemberében kezdődtek, a leg -
átfogóbb és legnagyobb belügyi apparátust meg-
mozgató rajtaütésre 1961. február 6-ról 7-re virradó 
éjszaka került sor. Az 1961 nyarán-őszén, majd a 
következő év elején zajló 17 perben 86 személyt 
ítéltek 1–12 év szabadságvesztésre „a népi de-
mokratikus államrend megdöntésére irányuló 
szervezkedés” vádjával, ehhez egyes esetekben 
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a Magyar Népköztársasággal szembeni hűtlenség, 
sajtóvétség, természet elleni fajtalanság vádja járult. 
Az elítéltek közül 46-an papok és szerzetesnők vol-
tak, 40-en laikusok. További 120 személlyel — na-
gyobbrészt világiakkal — szemben alkalmaztak 
egyéb retorziót: papok esetében a mű ködési en-
gedély megvonását, amely maga után vonta az 
egyházi elöljárók által foganatosított szankciókat, 
a többnyire fiatal hívek esetében pedig munka-
helyükről történő elbocsátást vagy kizárásukat az 
egyetemekről. Több százra tehető azok száma, 
akiket az államhatalom házkutatással, terheltté 
nyilvánítással, megalázó tanúkihallgatással fél-
említett meg, vagy a munkahelyen, iskolában érte 
őket presszió.2 

A „Fekete Hollók”-ügy és az 1961-es perhul-
lám értelmezhető a Kádár-rendszer első éveinek, 
a szovjet-típusú diktatúra ezen „második beren-
dezkedésének” politikai mozgásai felől, amint a 
kommunista hatalomnak „a társadalmi autonó-
mia felszámolására” irányuló általános törekvé-
se felől is. Az állampárt legfelsőbb döntéshozó 
szerve (MSZMP KB PB) 1960 nyarán emelte „a 
belső reakció elleni harc” fő csapásirányai közé 
a leszámolást „az illegalitásban dolgozó klerikális 
erőkkel”, ezáltal a politikai rendőrség megerősí-
tést kapott az ifjúsági csoportok megfigyelésére, 
bomlasztására nemcsak katolikus, hanem refor-
mátus, evangélikus és izraelita „vonalon” is. Az 
sem elhanyagolható szempont, hogy a széleskö-
rű nyomozással az állambiztonsági tisztek bizo-
nyítani akartak: az ’56-os forradalmat követő meg-
torlások után továbbra is szükség van rájuk. 
Egyházpolitikai téren — miután az 1958-as párt-
határozatok különbséget tettek az ellenőrzött 
keretek között tolerálandó „vallásos világnézet” 
és az ellenségesnek tekintett „klerikális reakció” 
között — a pártvezetés szerint 1960-ra sikerült a 
katolikus püspöki kart, ha nem is teljes mérték-
ben lojálissá, de kezelhetővé tenni, ami betudható 
a testület elöregedésének, a több mint egy évti-
zede tartó megfélemlítésnek, de a korábbinál si-
keresebb ügynöki behálózásnak is. A megtörés si-
kerességét igazolta a püspöki karnak nem sokkal 
az 1961. februári letartóztatások után, állami 
nyomásra kiadott és minden katolikus plébáni-
ára eljuttatott nyilatkozata, amely — mintegy 
megelőlegezve a várható bírósági ítéleteket — sú-
lyos szavakkal marasztalta el azokat az egyházi 
személyeket, akik „nem elsődleges feladatukat, 
a lelkek krisztusi szolgálatát teljesítik”, s így „bű-
nös tevékenységükkel a katolikus egyház kárá-
ra is cselekszenek”. Egyúttal a püspökök elhatá-
rolták úgy magukat, mint „a hazáját becsületesen 
szolgáló, törvényeit tiszteletben tartó katolikus 
papságot (…) az ilyen felelőtlen egyházi szemé-
lyek cselekményeitől”, bízva abban, hogy „a jö-

vőben ki-ki a maga területén elő fogja mozdíta-
ni a magyar állam és a katolikus egyház között 
kialakult jó viszonyt”. 

Az állam ellenségeivé nyilvánított egyházi sze-
mélyek és laikusok számára, akiknek egy része 
már megjárta a Rákosi-rendszer börtöneit, vagy 
feloszlatott szerzetesrend tagjaként több mint egy 
évtizede élt hátrányosan megkülönböztetve, az 
államhatalom részéről tapasztalt retorzió nem je-
lentett meglepetést, az egyházi vezetés megbé-
lyegző nyilatkozata és elhatárolódása annál in-
kább. Egyszerre megkérdőjeleződött az a séma, 
hogy a vallás ellenségei, a kommunisták üldözik 
az egyházat, a katolikusok pedig — élükön a püs-
pökökkel — hősiesen vagy türelmes szenvedés-
sel ellenállnak a diktatúra nyomásának (kivéve a 
kevés kollaboránst, akik félelemből vagy elő-
nyöket remélve a kiközösítést kockáztatták). A le-
tartóztatottak későbbi visszaemlékezései arról 
tanúskodnak, hogy a püspöki kar nyilatkozata za-
vart keltett (az állami szervek várakozásának meg-
felelően), a főpásztorok szavai, amelyek az egyház 
ellenségeként is elítélték őket, évtizedek távlatá-
ból is fájó sebeket ejtettek. „Mi mindannyian az-
zal a meggyőződéssel cselekedtünk — emlékezett 
Tabódy István —, hogy a Szentszék akaratát tel-
jesítjük, és a püspökeink egyetértenek velünk”.3 
„Ott, azon a széken, a maga helyén a püspököknek 
kellene ülni — idézte fel a kihallgató tiszt szavait 
Tímár Ágnes, egy apácaközösség vezetője —, és 
maga elviszi helyettük a balhét… Maga ott rohad 
meg a börtönben, ők a kisujjukat sem mozdítják 
meg magukért.”4 

Az egyházi perekben szabadságvesztésre ítél-
tek többsége az 1963. márciusi amnesztiával sza-
badult a börtönökből. Nem sokkal később magyar 
állami kezdeményezésre kezdődött az a — köz-
vélemény előtt leplezett — tárgyalássorozat a Ró-
mai Szentszékkel, amelynek gyümölcse az 1964. 
szeptember 15-én aláírt „részleges megállapodás” 
lett. A vatikáni diplomácia valódi szándékai és 
erőfeszítései felől tájékozatlan magyar katoliku-
sok körében a megállapodás híre újabb zavart kel-
tett, s különösen igaz ez azokra, akik meg voltak 
győződve arról, hogy hitükért szenvedtek fog-
ságot, megaláztatást (és akikre esetleg még újabb 
perek, büntetések vártak). Az ő számukra kevés-
sé voltak érdekesek a várható eredmények, a ró-
mai pápa képviselőjének megegyezése a kom-
munista hatalommal identitásukat, egyházképüket 
tette próbára. Így idézte fel a benne kavargó ér-
zelmeket a jezsuita Pálos Antal: „Hallatlanul tra-
gikusnak tűnt (azt hiszem, életem egyik mély-
pontjának lehet tekinteni) az 1964. szeptember 
közepén kötött megállapodás… Úgy éreztem, 
hogy a Szentszék elárult bennünket, ellenfele-
inknek adott igazat, a mi egész helytállásunk és 
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küzdelmünk a tisztességért — semmivé vált. Ilyen 
gondolatok kavarogtak bennem, és ez rettenete-
sen megviselt idegileg. Kijártam az erdőbe és na-
gyokat sírtam… Persze így utólag nem olyan nagy 
dolog ez: az egyházban mindig volt politika is. Ak-
kor azonban hosszú éveket vett igénybe, amíg a 
levertségből meggyógyultam.”5 

Az egyház és az állam közötti újfajta, s immár 
legmagasabb szinten jóváhagyott kapcsolatot a va-
tikáni illetékesek szemében a gyakorlati megfon-
tolások mellett egyháztörténeti érvek is igazolták. 
A szentszéki diplomácia akkori főtárgyalójának, ké-
sőbbi vezetőjének, Agostino Casarolinak a hagya -
tékából — az úgynevezett Ostpolitik hitelesnek 
szánt narratíváját alátámasztandó — kiadott, nyil-
vánvalóan válogatott iratok között olvasható a 
Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációjá-
nak 1963. július 16-i üléséről készült jegyzőkönyv. 
A hozzászóló bíborosok közül Fernando Cento fő-
penitenciárius azt az álláspontot képviselte, hogy 
a Magyarország és Csehszlovákia kormányaival 
kilátásba helyezett tárgyalás „megfelel a vatikáni 
politika évszázados hagyományainak, méltó az el-
ismerésre és hasznos szolgálatot tesz”. Gustavo 
Testa, a Keleti Egyházak Kongregációjának titká-
ra „emlékeztetett arra, ahogy a Szentszék a francia 
forradalom után, a Kulturkampf alkalmával, az 
Olaszországgal történt kiegyezéskor, Franciaor-
szágban a Vichy-kormány összeomlását követően 
cselekedett. Ezeket [a megegyezéseket] csak a lel-
kek javának szempontja engedte létrejönni, még 
ha olykor a presztízsszempontok mást javalltak vol-
na is.” Más bíborosok kellő óvatosságra és körül-
tekintésre intettek, Alfredo Ottaviani, a Szent Of-
fi cium titkára pedig arra figyelmeztetett, hogy a 
tárgyalás „kellő okossággal és megfelelő módon le-
gyen vezetve, nehogy gyengítse vagy elbátortala-
nítsa a két ország katolikusainak belső frontját”.6 

A Szentszéket képviselő Casaroli prelátus ab-
ban a jelentésében, melyet a magyar féllel 1964 
márciusában folytatott tárgyalásairól készített, 
nem táplált ugyan illúziókat egy radikális vallás -
politikai változás közeli bekövetkezését illetően, 
a kapcsolat fenntartását mégis előnyösnek látta, 
különös tekintettel arra, hogy a magyar kormány 
hajlandónak mutatkozott a Szentszék illetékes-
ségének elismerésére az addig belügynek tekin-
tett egyházi kérdésekben.7 Egy 1965. évi, csehszlo-
vák vonatkozású jelentésében aztán számot vetett 
a belső megosztottság bekövetkeztével. „Ezeknél 
a tárgyalásoknál — írja — a mind megalapozot-
tabb tapasztalat ezt mutatja: hatalmas nehézségek, 
szegényes eredmények, és ezek is mindig bizony -
talanok és kockázatosak; olykor negatív reakciók 
éppen azok részéről, akiknek a Szentszék segít-
séget szeretne nyújtani, még ha a helyzet szo-
morúságához és a többet elérés lehetetlenségéhez 

képest mérsékeltet is, és akik felé szeretné meg-
mutatni szívbéli együttérzését; alaptalan talál-
gatások azok részéről — katolikusok részéről is 
—, akik képtelenek megérteni, hogy a legkemé-
nyebb és jogtalan kommunista iga alatt nyögő 
egyházi élet jogainak és lehetőségeinek törvényes 
védelmére indított akció nem jelenti az elfogadását 
vagy egyenesen jóváhagyását ennek az igának, 
sem lemondást ezen még érvényre nem juttatott 
elvek és jogok elismeréséről és tiszteletben tar-
tásáról.”8 

Visszaemlékezéseiben, amelyeket már bíbo-
rosként írt a keleti tömb országaiban folytatott tár-
gyalásairól, Agostino Casaroli bíboros felidézi a 
magyar megállapodás után szinte azonnal jelent -
kező nehézséget, amely abból fakadt, hogy a kom-
munisták továbbra sem vették le a napirend ről a 
„klerikális reakció elleni harcot”, és újabb letar-
tóztatásokra került sor (ezúttal a jezsuiták kerültek 
célkeresztbe az úgynevezett Világszolidarizmus-
ügyben). „A budapesti dokumentum aláírásáról 
szóló hírt — olvashatjuk a memoárban — ter-
mészetesen különböző érzelmekkel fogadták… 
Felkészültünk a kritikákra és a tiltakozásokra, s 
azok nem is várattak magukra. Főleg mert a Bu-
dapesten született megállapodás nemcsak hogy 
nem hozott semmi javulást a magyar egyháznak, 
de aláírása után — talán az ügy egyenes követ-
kezményeként — több szempontból tovább rom-
lott a helyzet. Ennek legfontosabb jelei voltak, hogy 
újabb papokat tartóztattak le és ítéltek el.”9 A Szent-
 szék mégsem szakított látványosan a magyar tár-
gyalóféllel, sőt javaslatot tett a munkakapcsolat 
rendszeressé tételére, a bíboros szerint azért, mert 
a kezdeményezés „kudarca kioltotta volna a re-
ményt azokból, akik azt gondolták, hogy némi pis-
lákoló fényt látnak az oly sokáig elviselhetetlen-
nek tűnő sötétségben”.10 

Úgy az 1964-es, mint a későbbi tárgyalások 
jegyzőkönyvei arról tanúskodnak, hogy a Szent-
szék valóban folyamatosan napirenden tartotta 
a bebörtönzött és hivatásuk gyakorlásától eltiltott 
papok és szerzetesek ügyét. De a magyar katoli-
kusok, közöttük azok, akiket a Szentszék tárgya -
lókészsége a kommunistákkal egzisztenciálisan 
érintett, erről mit sem tudhattak. Olvashatták vi-
szont a „részleges megállapodás” nyomán püs-
pökké szentelt Cserháti József ekkor megjelent egy-
háztani művét, amely az egyház és az állam 
viszonyának katolikus megközelítésével is fog-
lalkozik.11 A könyv a II. Vatikáni zsinat idején je-
lent meg, Cserháti a témát már a zsinat új kon-
textusában („párbeszéd a világgal”), mindazonáltal 
a hagyományos katolikus tanításra támaszkod-
va fejtette ki. Konklúziója szerint „az egyház és 
az állam Isten akaratából szolgálják az emberi-
séget. Mind a két megbízatás és hatalmi kör az 
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Istentől ered. Isten jelölte ki az egyház és az ál-
lam külön feladatkörét, de ezzel egymáshoz is ren-
delte őket. (…) Az állam az egyház részéről 
mindenkor elvárhatja saját tekintélyének alátá-
masztását, de az egyház is rászorul saját érde-
kében mindenkor az állammal való rendezett kap-
csolatra. (…) Az egyház az állam nagy feladatai 
és különösen közösségi célkitűzése elől sohasem 
zárhatja el magát, viszont joggal kívánja meg az 
államtól üdvösségi feladatának teljesítésére a 
szükséges szabadságot, az állampolgárok részé-
re a szabad vallásgyakorlást és belső rendjében 
a természettörvények, valamint a reá bízott po-
zitív isteni törvényeknek tiszteletben tartását.”12 
Mindennek alátámasztására Cserháti felidézi a 
bibliai alapokon és a természetjogi érvelésen 
nyugvó katolikus államtan főbb tételeit. Az egy-
ház és az állam viszonyát a „sajáttörvényszerű-
ség elvéből” vezeti le, s hivatkozik Krisztus sza-
vaira: adjátok meg a császárnak, ami a császáré” 
(Mt 22,21); az én országom nem ebből a világból 
való (Jn 18,36); ember, ki tett engem bíróvá vagy 
végrehajtóvá köztetek (Lk 12,14).13 Hivatkozik az 
ókorból I. Gelasius pápa dekrétumára, a közép-
korból Aquinói Szent Tamásra, az újkorból pedig 
XIII. Leó pápa enciklikáira, s ezek alapján azt ál-
lapítja meg, hogy „politikai, szociális és kulturális 
programot az egyház nem kapott Krisztustól”.14 
Mindezzel a szerző azt a benyomást kelti, hogy 
az egyház számára elvileg problémamentes a ko-
ronként változó államalakulatokkal való együtt-
működés, s ez magától értetődően érvényes 
1964 Magyarországára is. 

Az 1961-ben elítéltek közül Lénárd Ödön pi-
arista szerzetesnek (akit ekkor már másodszor zár-
tak börtönbe, harmadik fogságából pedig 1977-
ben szabadult) megadatott, hogy nemcsak egyéni 
tapasztalat-történetét hagyhatta örökül, hanem a 
rendszerváltás után hozzáférhetett a saját magára 
és sorstársaira vonatkozó levéltári forrásokhoz, 
amelyeket az egyre bővülő ismeretek birtokában 
többször feldolgozott. A perhullám harmincadik 
évfordulóján jelent meg tanulmánya az 1961-es 
perhullámról,15 amelyben egyrészt a szemtanú 
szólalt meg „a maga forró élményanyagával”, 
másrészt a történész végzettségű szerző („a ben-
nem élő historikus”) próbálta „Klió mérlegére ten-
ni az emlékező áthevült szavait”. De nemcsak ez 
adja értékét ennek a reflexiónak, hanem az is, hogy 
a források feldolgozása során nem azok szóhasz -
nálatát veszi át, azaz önmagukra nézve nem tart-
ja érvényesnek a kommunista hatalom által kre-
ált frazeológiát. „Ez a perhullám — írja — az ún. 
»hallgató egyház« egészét rohamozta meg, tehát 
egy csapással fel akarta számolni mindazokat a 
hívő egyéneket és gócokat, akik az eddig való ül-
döztetésekkel nem törődve, csendben és feltűnés 

nélkül, de lankadatlanul szolgálták az Isten Or-
szága ügyét”.16 Az „Isten Országa” evangéliumi 
kifejezés, s ennek beemelése az események ér-
telmezésébe más összefüggést teremt, mint amit 
az állambiztonsági és bírósági iratokban használt 
terminológia sugall. Lénárd Ödön e kifejezés se-
gítségével egyúttal hatálytalanítja a rájuk alkal-
mazott államellenesség-egyházellenesség para-
digmát: „Magatartásunk (…) nem kerülhetett 
szembe az egyházéval, mikor az elvileg nem for-
dul semmilyen államrend ellen sem, amint kie-
melten sem kezeli egyiket sem. Viszont szükség 
esetén bármelyikkel szemben is védi az Isten Or-
szága jogait, valamint az emberét, az Isten gyer-
mekéét is, számolva az adott történeti helyzettel. 
De az esetek súlyával növekvően, akár vértanúi 
készséggel is fordul szembe bármelyikkel, ha eze-
ket lényeges sérelem éri.”17 Ezt a készséget, amely 
a kommunista diktatúra vallásellenességével 
szembeszálló keresztényeket jellemezte, a ta-
nul mány visszatérően a jézusi tanításból vezeti 
le: ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak 
(Jn 15,20); aki meg akarja menteni életét, elvesz-
ti azt (Mk 8,35); terhemre vagy, mert emberi mó-
don, s nem Isten tervei szerint gondolkodsz (Mt 
16,23). A tanulmány, miközben emléket állít a 
kommunista diktatúra üldözöttjeinek, a perifé-
riára szorított közösségek és a „legális keretek” 
között működő egyházszervezet „csendes több-
ségének” egysége mellett is érvel, szintén bibliai 
megalapozással: „A történelem számos helyzetére, 
alakulatára gondolva pedig egyenesen bebizto-
sítása a csődnek, ha valaki a minden esetre érvé -
nyes, egyetlen hiteles megoldást keresi. Az Isten 
Országában például egyszerre és egymás mellett 
létezhetik a prófétáló hűség és a csöndes szol-
gálat” (vö. Iz 42,1-4; Iz 58,1).18 A kommunizmus 
bukása által biztosított távlatból szemlélve az ese-
ményeket, miközben látja maga körül a tertulli-
anusi mondás beteljesülését („a vértanúk vére a 
keresztények magvetése”), az egyház és az állam 
közötti, 1964-es megállapodás is más fényben tű-
nik fel a szerző számára: „Hogy az 1950-es Meg-
egyezést Róma elutasította, míg a következő évti-
zedben a Vatikán kezdte el a maga »keleti politikáját« 
— ezen a múltban sokan értetlenkedtek, de napja-
 ink eseményei igazolják azokat, akik meghallot-
ták a fű növekedését is”.19 

Amíg fizikai állapota engedte, Lénárd Ödön 
atya újabb és újabb levéltári forrásokat tárt fel an-
nak érdekében, hogy a magyar katolikusok kom-
munizmus alatti történetét a maga összetettsé-
gében tudja bemutatni, értelmezni.20 De nem állt 
meg itt, a személyes tapasztalatok rögzítésén és 
az immanens történelmi ok-okozatiság megér-
tésén túl az ember által alakított és átélt (egyház) -
történelem transzcendens összefüggéseinek ma-
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gyarázatára is vállalkozott Történelemszemlélet 
című könyvében.21 E műben a keresztények dik-
tatúrával szembeni ellenállása teológiai síkon ér-
telmeződik, mivel a 20. századi totalitárius álla-
mokra a történelmi Rossz manifesztálódásaként 
tekint a szerző.22 A totalitárius állam nemcsak azért 
nem érdemli meg a fölöttes hatalomnak kijáró en-
gedelmességet (vö. Róm 13,1–2), mert istenelle-
nes és Isten helyett magának követeli az abszo-
lút hatalmat, hanem azért sem, mert emberellenes: 
ideológiája révén az egyén szabadságára tör, és 
bűnös struktúrákat hoz létre. A vallási alapon 
nyugvó ellenállás azonban más, mint a politikai 
jellegű („humán”), amely a hatalom átvételére irá-
nyul: „az ellenállásnak legsajátosabban keresztény 
formája a tanúságtétel, ami a legegyszerűbb hét-
köznapi helytállásoknál kezdve egészen a vérta -
núságig nyúlhat.(…) A humán eredmény-cent-
rikus, a transzcendentális keresztény viszont 
hűség-centrikus. A keresztény ellenállás lényege, 
hogy minden sürgetéssel, fenyegetéssel, hátrá-
nyokkal szemben rendületlenül éli a maga ke-
resztény életét, ha kell, a vértanúságig.”23 

A történelmi folyamatok és az egész történe-
lem teológiai értelmezése csakis akkor juthat el 
a mélyebb megértésig, ha — Lénárd Ödön kife-
jezésével — beletorkollik a történelemmisztikába, 
a történelemben kibontakozó Istenarc látványá-
nak szemlélésébe, amely „lenyűgözi a történelem 
misztikusát”. Ezen a szinten a saját élmény-
anya gát egyháztörténeti tapasztalattá formáló te-
ológus, immár mint szemlélődő „felfogja, hogy 
az Isten (…) nemcsak az egyedi embert hordoz-
za, mint annak teremtője, hanem át is dereng a 
maga valóságában az emberiség álmain és ka val-
 kádjain, anélkül, hogy azt egy az egyben, mint va-
lami bábjátékot, mozgatná”. Aki idáig eljut, 
nem csak Isten hatalmára, gazdagságára és elő-
relátására csodálkozik rá, hanem elképesztő sze-
rénységére, amivel „háttérben marad, és engedi 
falnak futni az egocentrikus ember primitivitását 
és brutalitását”; és türelmére, amivel „mindig be-
várja akár a gyümölcsfák beérését, akár a füge-
fák kiszáradását”. „Mindez a történelem szemlé -
lőjéből kiváltja az Istennel szemben az áradó 
bizalmat, konkrétan ráébreszti saját maga isten-
gyermekségére, és mélyen tudatosítja benne Is-
ten irgalmát, ami egyébként a történelemszem-
léletnek átfogó, végső és megnyugtató megoldása. 
(…) Látásai nyomán a történelmi jelenségek las-
san kezdik a szeme előtt felvenni azokat az 
alapjában véve teljesen egyszerű és magától ér-
tetődő formációkat, amikkel más síkon például 
a Hegyi Beszédben találkozhatunk.”24 
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