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Kísérlet a katolikus egyháznak az
államszocializmus rendszerébe
való integrálására 1950-1951-ben

A magyarországi római katolikus
egyház 1945 utáni történetében két
igazán meghatározó választópontot le-
het elkülöníteni: az 1948-49. év fordu-
lóját, a Mindszenty-per idejét, és az
1950 nyarától 1951 tavaszáig tartó idő-
szakot. 1-

A Mindszenty-perig a katolikus
egyház önálló politiát folytatott, az
eseményekre szuverén módon reagált,
sőt - a hercegprímás szóhasználatát
idézve - általában a kommunista „acti-
ót" követte valamilyen „reactió" is.
Bár 1948 végére az egyház elvesztette
mozgásterének nagy részét, egyesüle-
teit, iskoláit, nyilvános megmozdulási
lehetőségeit, a befolyása az ellene indí-
tott offenzíva dacára megmaradt. A
Mindszenty-per hatására azonban el-
indult egy lassú, de visszafordíthatat-
lan folyamat. Egyrészt a megfélemlítés
bizonyult hatásosnak: ha így bánik el a
hatalom a vele szembeforduló első fő-
pappal, mire számíthat az egyszerű
plébános, káplán vagy hívő? Másrészt
a hercegprímás és politikájának elítélé-
sével, a követőinek a „reakciósokhoz"
sorolásával a vallásos hitet is megin-
gatták a hívekben.2-

1949 elejétől a fentebb vázolt hely-
zetből kifolyólag, valamint karizmati-
kus, irányító személyiség hiányában
defenzívába került az egyház. „Felhí-
vunk benneteket, hogy a megpróbálta-
tások minden körülményei között őriz-
zétek meg keresztény nyugalmatokat"
- írta körlevelében a megfélemlített
püspöki kar. "

Az év folyamán az egyház már nem
tudott az események befolyásolójaként
föllépni, legtöbbször beletörődve vette
tudomásul a történteket, sőt, előfordult,
hogy tőle idegen, a kommunista veze-
tésnek tetsző „gesztusokat" is tett. így
az 1949-es országgyűlési választások
előtt kiadott körlevél „a Püspöki Kar

szívesen támogatja azokat a törekvése-
ket, amelyek az ország igazi javát és
magyar népünk életszínvonalának
emelését szolgálják" kitétele az adott
politikai helyzetben tulajdonképpen a
népfrontjeloltek melletti kiállásnak te-
kinthető. 4 - Az 1949 őszén bevezetett
fakultatív vallásoktatás tényét konsta-
tálta a püspöki kar, s azon túl, hogy
felhívta a hívek figyelmét, miszerint
erkölcsi kötelességük gyermekük hit-
tanra való beíratása, semmit sem tettek.
Az év végén pedig a püspöki kar hoz-
zájárult ahhoz, hogy a kongruát kapó
papság letegye az alkotmányra az ál-
lampolgári esküt.

Az események azt a látszatot keltik,
mintha az egyház megtalálta volna azt
az irányvonalat, amely egy elfogadha-
tó modus vivendit jelenthetett volna az
állam számára. Ennek ellenére a hata-
lom - úgy tűnik - nem a békére töreke-
dett, az elkövetkezendő egy év az egy-
ház teljes megtörésének időszaka.

Dolgozatunk megkísérli végigkö-
vetni azokat az eseményeket, amelyek
végül is annak okozói, hogy a hatalom
nem fogadta el az egyház új politikáját,
„gesztusait", a modus vivendit. Ho-
gyan törte meg az egyház tekintélyét,
hogyan próbálta a papságot megoszta-
ni? A kiosztott szerepbe való bele-
kényszerítés során hogyan vesztette el
hitelét a tömegek előtt, és végül ho-
gyan próbálta meg a hatalom saját
elnyomó gépezetébe integrálni, céljai
szolgálatába állítani, kihasználni a még
meglévő egyházi szervezetet? Ezen - a
bevezetőnk elején második meghatáro-
zó fordulópontként említett - időszak
legfőbb eseményei, melyeket végigkö-
vetünk, az állam és az egyház közötti
tárgyalások megkezdése, a papi béke-
mozgalom megszervezése, a megálla-
podások aláírása, az ÁEH megszerve-

zése. Lezárásának pedig Grősz érsek
letartóztatását tekinthetjük.

Miért nem fogadta
el a hatalom az
egyházat?

Mint említettük, a püspöki kar, tu-
domásul véve a fakultatív vallásoktatás
bevezetését, felhívta a híveket gyerme-
keik beíratására. Ez teljes sikerrel járt,
szinte minden tanuló egyúttal hittanra
is beiratkozott. „Felemelő és példaadó
volt az a hűség, kötelességérzés,
amellyel a magyar fiúk s leányok szü-
lei kiállottak a hitoktatás mellett... A
fakultatív hitoktatással kapcsolatban
megnyilvánult a nép akarata. Csaknem
teljes számban kérték a katolikus szü-
lők gyermekeik hitoktatását." 5 ' - írta a
püspöki kar körlevele, azzal folytatva,
hogy az alkotmány szerint minden ha-
talom a dolgozó népé, és mivel itt a nép
akarata nyilvánult meg, ami törvény,
az állam feladata a hitoktatás azonnali
beindítása.

A vezetés a tényt politikai kudarc-
ként értékelte. Rákosi az 1949. szep-
tember 30-i Nagy-Budapesti Pártaktí-
ván „A Rajk-banda megsemmisítésé-
nek és a népi demokráciánk erőinek
növekedése" címmel elmondott beszé-
dében külön is kitért az esetre. Megis-
mételte a korábban már sokat hangoz-
tatott álláspontjukat, miszerint annak
eldöntése, hogy a gyermek részesül-
jön-e vallásoktatásban, a szülő joga,
ebbe az állam nem szólt bele, egyetlen
cikk sem jelent meg erről. „Pártunk és
a népi demokrácia kormánya ezzel
kapcsolatban bebizonyította, hogy va-
lóban a teljes szabadság oldalán áll." 6 '
Ellenben a püspöki kar „kiadott egy
harcias körlevelet, megspékelve Mind-
szenty-idézetekkel, átlátszó célzások-
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kai a pócspetri esetre, és egyben moz-
gósította minden erejét. A hívőket
megrohanták a papok és apácák, elkez-
dődött a nyomás, a fenyegetés minden
formája." Rákosi szerint az állam meg-
egyezési készségét - ami azonban csak
a propaganda szintjén mozgott - gyen-
geségnek tekintette az egyház. „Vilá-
gos, hogy ezen a téren hibát követtünk
el, amikor figyelmen kívül hagytuk,
hogy a reakció visszaél a lehetőségek-
kel. Ezt a hibát most gyorsan jóvá kell
tenni azzal, hogy változtatunk eddigi
módszereinken. Most Rajk vallomásai
és Rankovics közlései alapján látjuk,
hogy az eddigi módszerek nem vezet-
tek eredményre."

A beszéd több szemponbtból is ér-
dekes. Egyrészt, mert több ferdítést is
tartalmaz. Ugyanis a hivatkozott körle-
vélben semmiféle célzás nem található
a pócspetri esetre. 7" Mindszenty-idé-
zetek sincsenek benne, mindössze egy
1946-os körlevélből idéz, de azt csu-
pán a magyar püspöki kar nevében írta
alá a hercegprímás. " Ezenkívül azon-
ban csak az egyházi törvénykönyvből,
a bibliából, az Elnöki Tanács rendele-
téből és a VKM utasításából idéz. Rá-
adásul a körlevél hangneme nem is
harcias, sőt, ezzel kapcsolatos kifogás
addig föl sem merült a sajtóban. Más-
részt, mert közvetve elismeri, hogy az
egyházzal kapcsolatos politika nem ve-
zetett eredményre. Rákosi a fakultatív
hitoktatásra beiratkozottak magas szá-
mát egyértelmű vereségnek értékelte.
A pártvezető számítása ellenére azál-
tal, hogy az egyház politikáját első
emberének elítélésén keresztül ellensé-
gesnek nyilvánították, a vallásos hitet
nem lehetett kiölni az emberekből. Bár
elképzelhető, hogy Rákosi legalábbis
számottevő csökkenésre számított. így
ennek elmaradásának okaként a püspö-
ki kar magatartását, azaz az egyházat
tette felelőssé. A vázolt megoldás pe-
dig - mint sejttette a beszéd - az
egyház elleni küzdelem folytatása.

Ezen időszak másik fontos ütköző-
pontja a békemozgalomhoz való vi-
szony volt. A Magyar Értelmiség
Nemzeti Bizottsága békefelhívására
még 1949 tavaszán elég tartózkodóan
reagált a püspöki kar. A Grősz érsek
által aláírt nyilatkozat kimondja, hogy

„a katolikus egyház állásfoglalása a
háború és a béke kérdésében annyira
tiszta és világos, hogy a magyar püspö-
ki kar részéről minden külön megnyi-
latkozás felesleges". Egy évvel ké-
sőbb aláírásgyűjtés indult a stockholmi
békefelhíváshoz való csatlakozásra,
melyet a „Megvédjük a békét mozga-
lom" országos tanácsa irányított, s a
propaganda mindenképpen szerette
volna a papság egy részét is megnyer-
ni. Április 25-én a katolikus egyház-
hoz fordultak, hogy támogassa az akci-
ót. A püspöki kar megtárgyalta a kér-
dést, és az erről kiadott nyilatkozatá-
nak és rendelkezéseinek értelmében
szüntelenül imádkoznak, hogy „ne az
öldöklés, hanem a megbékélés és
együttműködés szelleme töltse el a né-
pek valamennyi vezetőjének szívét.
Imáink mellett tanításunkkal és mun-
kánkkal is törekszünk a béke megóvá-
sára és tartós megvalósítására", ' Vé-
gezetül pedig kijelenti: „ezt a nyilatko-
zatot a Magyar Püspöki Kar nemcsak a
maga, hanem a világi papság, a szerze-
tesek és szerzetesnők nevében is teszi,
és ezzel pótol minden más nyilatkoza-
tot és aláírást". n '

Ezzel a nyilatkozattal a püspöki kar
kifogta a propaganda vitorlájából a
szelet, és egyúttal súlyos csapást is
mért hitelére. A békeszándék ismételt
kinyilatkoztatásával próbálta elvenni
az élét azon támadásoknak, melyek a
Vatikánt, és ebből következően a ma-
gyar egyházat is az „imperialista hábo-
rús uszítok" táborába sorolta. Az utol-
só kitétellel megpróbálta megelőzni,
hogy a papság aláírja az íveket; így
elejét venni az esetleges utólagos kom-
munistákkal való együttműködés vád-
jának, és lehetetlenné tenni az aláíró
pap példájával agitáló propaganda-
munkát Ráadásul az egyház békeaka-
ratát kifejtő gondolatmenet eleve ütkö-
zőpontot jelentett a hatalommal szem-
ben. Békeértelmezése ugyanis alapve-
tő ideológiai ellentmondásban áll a
kommunista pártéval. Hiszen nem tesz
különbséget osztályszempontok alap-
ján, és így mindenféle gyűlöletet elítél.
S ebbe beleérthető az osztálygyűlölet,
az osztályharc tagadása is. Ezt az állás-
pontot pedig a Rákosi-vezetés nem
tűrte el, főleg nem pedig úgy, hogy
ráadásul jelentős nyilvánosságot is
kapjon.

Az adott időszakról összefoglalva
azt mondhatjuk, hogy a Mindszenty-
per óta az egyház kerülte a konfliktuso-
kat az állammal, a rá nézve sérelmes
intézkedéseket is tudomásul vette,
megnyilatkozásai mindenképpen a
megbékélés irányába mutattak. Az ak-
kori kommunista vezetés számára
azonban ez az egyház nem volt beil-
leszthető a hatalmi rendszerbe. Első-
sorban azért, mert még megvoltak hí-
vei, akik hallgattak papjaikra. Másod-
sorban azért, mert nem a kommunista
vezetés elgondolásainak megfelelően
reagált az eseményekre, nem lehetett
az „új társadalomért folytatott harc"
szolgálatába állítani szervezetét. Azaz
a megegyezést egy olyan egyházzal
kellett megkötni, amelyik már megfe-
lelt a hatalom elvárásainak.

Kísérlet az egyház
átalakítására

Azt, hogy milyen egyház felelt meg
a hatalom igényeinek, és hogyan gon-
dolta megvalósítani azt a folyamatot,
amely révén a magyarországi katolikus
egyház eljut odáig, arról némi fogalmat
nyerhetünk az MDP KV határozatából,
mely 1950. június 1-i keltezésű, és az
„MDP KV határozata a klerikális reak-
ció elleni harcról" címet viseli. A do-
kumentum - mely főbb megállapítása-
iban Révai Józsefnek a Központi Ve-
zetőség ülésén elmondott beszédét kö-
veti 1 2 ' - első pontja leszögezi, hogy „a
klerikális reakció aknamunkája a népi
demokrácia ellen az utóbbi hónapok-
ban fokozódott", és ennek fő okát „az
osztályharc élesedésével az ország-
ban", és „az imperialista háborús uszí-
tok fokozódó agresszivitásával" ma-
gyarázza. Ezen okmeghatározás telje-
sen természetesen következett az akko-
ri politikai szemléletmódból, s azáltal,
hogy az osztályharc alapjaira helyezte
át a probléma kezelését, minden egy-
házellenes intézkedést jogos önvéde-
lemnek, a „békéért folytatott harc" ré-
szének állíthatott be.

A határozat a továbbiakban vázolja
a „klerikális reakció" elleni harc straté-
giáját és taktikáját. Már itt előrevetül
az elkövetkezendő időszak néhány in-
tézkedése, így a második pont kimond-
ja, hogy a püspöki kar legutóbbi nyilat-
kozatával l ' „lényegében félreérthe-
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tétlenül a békemozgalom ellen for-
dult", amivel a „hatalmukat vesztett
volt uralkodó osztályok" eszközévé
vált. Ezzel az azonosítással a püspöki
kar egészét ellenségnek moru'.ia ki. A
következő pont utal a papság megosz-
tására: kimondja, hogy a békemozga-
lommal szembefordult püspöki kartól
meg kell különböztetni a „lelkészkedő
papságnak azt a részét, mely őszintén
és meggyőződésből csatlakozott a ma-
gyar dolgozó nép nagy békemozgal-
mához". A második részben pedig ki-
mondja: a pártnak támogatnia kell ezt a
réteget. A szerzetesrendeket a „kleri-
kális reakció tömegakciójának legfon-
tosabb szervezetei"-nek tartja, s létü-
ket feleslegesnek a „szocializmust épí-
tő népi demokráciában". Azaz előreve-
tül a szerzetesrendek közeli feloszlatá-
sa.

A határozat II. és III. része a konkrét
feladatokat határozza meg általános-
ságban, illetve a párton belül. így a
fentebb már említett megosztási politi-
kát, erkölcsileg és az anyagi támogatás
terén is, a főkegyúri jog gyakorlásának
szükségességét, a fakultatív vallások-
tatásra járók számának csökkentését, a
hittudományi karok leválasztását a tu-
dományegyetemekről, és az egyházi
egyesületek hatósági ellenőrzés alá vo-
nását A párton belül pedig a vallás
elleni szigorú küzdelmet jelezte. „Párt-
tagságunk között folytatott türelmes
felvilágosító munkával el kell érnünk,
hogy felismerjék: gyermekeik hittanra
való küldésével, az egyházi szertartá-
sokon való részvétellel öntudatlanul is
a klerikális reakció törekvéseit segítik
elő." Vagyis miközben azt hangsú-
lyozza minden propagandaanyag, hogy
a párt a teljes vallásszabadság biztosí-
tásáért száll síkra, tagjai számára a
vallás gyakorlását üldözendő cseleke-
detnek minősíti.

A megállapodáshoz
vezető út

A Mindszenty-per után az állam
nem szorgalmazta az addig propagan-
daszinten annyira áhított megegyezést,
a megfélemlített egyházzal szemben
megpróbálta a legjobb tárgyalási pozí-
ciót kivárni. Ehhez hozzájárult a püs-
pökök létbizonytalansága: több doku-
mentum és feldolgozás utal arra, hogy

a Mindszenty-pert követően több püs-
pökkel kapcsolatban legalábbis fölme-
rült a leszámolás gondolata. 1 4 ' Maga
az egyház sem erőltette a tárgyaláso-
kat Először a Mindszenty-per, utána a
püspökök elieni vádak, mindezek mel-
lett Róma álláspontja miatt.

Az okot, ami miatt a hatalom végül
is kikényszerítette a megegyezést, a
mezőgazdaság „szocialista átszervezé-
sének" fölmerülő problémáiban, a föl-
lépő nehézségekben kell keresnünk.
Az egyház ekkor még szinte teljesen
megőrizte a parasztságra gyakorolt ha-
tását; a szövetkezetek melletti agitáció-
hoz szükség volt az egyház pozitív
állásfoglalására is - ezek később meg
is történtek, rendkívül szép csokrot le-
het belőlük gyűjteni a körlevelekből, a
békepapi mozgalom kiadványaiból és
a napi sajtóból.

Az egyház tárgyalóasztal mellé való
ültetéséhez egyetlen, de hatásos érve
volt a hatalomnak: a szerzetesrendek
feloszlatása.15'

Már az év elejétől bekövetkeztek
olyan lépések, melynek szenvedő ala-
nyai szerzetesek voltak. Ezen eljárások
ellen a püspöki kar, illetve a szerzetes-
rendek főnökei óvást emeltek a kor-
mánynál, a püspöki kar pedig körlevél-
ben hozta a hívek tudomására a zakla-
tások tényét és az ellene indított fellé-
péseiket, bár felolvasását több helyütt
megakadályozták.16" A végső kifejle-
tét azonban az 1950. június 1-i KV-
határozat jelezte a szerzetesrendek fe-
leslegessé válásának kimondásával, és
a „klerikális reakció propagandagépe-
zetének" nyilvánításával. Június 7-én
és 9-én éjszaka a jugoszláv határkör-
zetből 320 szerzetest és 600-700 apá-
cát brutális módon kitelepítettek, majd
június 18-ról 19n"e virradó éjszaka az
ország minden részében hasonló akci-
ók következtek be, ekkor kb. 2000
szerzetest és apácát internáltak. ' Az
események hatására Grősz érsek leve-
let írt Darvas József miniszternek, ami-
ben kifejtette, hogy a püspöki kar
„szükségesnek, valamint alkalmasnak
látná olyan tárgyalás megindítását,
melynek folyamán egyrészt ő a szerze-
teseket ért bántalmakat és sérelmeket
feltárhatná, másrészt a kormány képvi-
selői kifogásaikat felhozhatnák, hogy
így mindkét rész egyetértésével a sé-
relmek orvoslásának módját megtalál-

nák". 1 8 ' A tárgyalási ajánlat elküldésé-
nek kiváltó okáról Grősz érsek a pápá-
hoz írt jelentésében a következőt írta:
„Maguk az elhurcoltak állandó rette-
gésben éltek, félve a külföldre való
deportálástól... A szerzetesrendek ezen
pusztulása után a püspökök június 20-
án új tiltakozást küldtek a kormánynak,
kérve, hogy ezt az ügyet tárgyalják
meg, és így valami orvoslást találja-
nak." 19"

Tehát a püspöki kart a szerzetesren-
dek feloszlatása kényszerítette tárgya-
lásra, és egyedül ebben a témában kí-
vántak megbeszéléseket folytatni. A
kormány megtárgyalta Grősz érsek le-
velét, és úgy döntött, hogy azon a
püspöki kar elnöke is vegyen részt,
kijelölte a saját delegációját, és június
28-ára kitűzte az első forduló időpont-
ját

A tárgyalások konkrét lefolyásának
viszonylag alapos földolgozottsága mi-
att elegendőnek tartjuk a dolgozatunk
szempontjából leglényegesebb mo-
mentumokat összefoglalni.20" Az álla-
mi küldöttség az egyház helyzetét tel-
jesen leszabályozó tárgyalássorozatot
kívánt kezdeményezni, míg az egyház
csupán a szerzetesrendek kérdéseit kí-
vánta tisztázni. A teljes rendezést a
Szentszék a saját jogának tartotta fent
Végül mégis belement a püspöki kar a
teljes rendezés kidolgozásába. A tár-
gyalások több fordulón keresztül elhú-
zódtak, egyik fél sem tartotta a másik
fél javaslatainak egy részét kompro-
misszumos alapnak. A megállapodás-
hoz való eljutás hirtelen, a püspöki kar
részéről a hatalomnak szinte minden
kívánságát elfogadva csak augusztus
1-je után következett be, egy újabb,
meghatározó esemény, a papi béke-
mozgalom megszervezése után.

A kommunista propaganda a kezde-
tektől előszeretettel választotta szét az
egyházi hierarchiát „reakciós" főpap-
ságra, és „baloldali érzelmű lelkészke-
dő papságra". Ez utóbbiakról pedig
folyamatosan próbálta bebizonyítani,
hogy azonosulnak a dolgozó nép, ezen
keresztül pedig a párt céljaival. A koa-
líciós időszakban úgy tűnt, hogy ez a
megkülönböztetés a szokásos Rákosi-
féle szalámi-taktikához hasonlóan pró-
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balta megkeresni - ugyanúgy, ahogy
korábban a politikai rétegeken - most a
papságon belül a haladó réteget, hogy
azt leválassza az egészről. Azonban
lényeges tettek, illetve eredmények ez
irányban nem mutatkoztak. A fentebb
említett KV-határozat mondta ki elő-
ször egyértelműen, hogy fokozni kell a
harcot a „reakció élesedő aknamunkája
ellen", ugyanakkor segíteni és támo-
gatni kell a „dolgozó néppel becsü-
letesen együttműködni kész" lelkész-
kedő papságot. Két héttel később a KV
titkársága bizalmas utasítást adott ki a
fenti KV-határozat végrehajtására,
mely kimondja: „A béke védelmének
jelszavával konkrét feladatainak meg-
valósítárása kell mozgósítani a falusi
dolgozó kis- és középparasztokat, nő-
ket, fiatalokat, a városi dolgozó kispol-
gárokat, klerikális befolyás alatt álló
dolgozókat, hadiözvegyeket stb. A bé-
kemozgalmat fel kell használni a kato-
likus alsópapság és felső vezetők
szembeállítására."21'

A kormány és a püspöki kar tárgya-
lásán - 1950. június 28-án - is fölme-
rült Rákosi tárgyalási érveként a papi
békemozgalom: „Itt szándékosan nem
beszéltem az alsópapság kérdéséről,
nem volna nehéz a püspöki kart a
lelkészkedőpapság egy részével szem-
beállítani." & -

A szervezés ezalatt pedig már javá-
ban folyt, az MDP vezetőivel egyetér-
tésben és velük egyeztetve. (23.)
Ugyanis már július 16-án megjelent a
sajtóban egy 35 katolikus pap által
aláírt felhívás, mely kimondja, hogy az
egyház eddigi politikája megváltozta-
tása, a megegyezés elősegítése céljából
a hónap végére értekezletet hívnak
össze Budapestre.24'

Az augusztus elsején megtartott
„katolikus papok országos békeérte-
kezletén" az arról kiadott propaganda-
füzet függelékében közölt névsor sze-
rint 273-an vettek részt. 2 5 ' A napi
sajtó mindenesetre többszáz részvevő-
ről adott hírt. 2 6 ' A történetírás már
elemezte, kik adták ezen az értekezle-
ten nevüket a mozgalomhoz. Nemcsak
a főpapság maradt távol, hanem még a
„papi középréteg" is. Túlnyomó több-
ségben plébánosok mentek el, főleg

Budapestről és az egri főegyházme-
gyéből.27>

Az értekezlet teljes összhangban
folyt le. Széchy Antal megnyitójában
leszögezte: „azért jöttek össze, hogy
megvitassák, miként legyenek segítsé-
gére a kormánynak abban a törekvésé-
ben, hogy a magyar dolgozó nép szo-
ciális fejlődését biztosítsa, állást fog-
laljanak a stockholmi békehatározatok
mellett, és kifejezzék készségüket a
népköztársaság kormányának támoga-
tására. 2 8 - Horváth Richárd előadói be-
szédében példákkal „bizonyította",
hogy „nem volt még a történelemben a
kereszténység számára annyira rokon,
hozzá közelálló, új kort nyitó eszmeá-
ramlat, mint éppen a szocialismus". Az
értekezlet céljairól, a mozgalomról el-
mondta, „a néptől jövő, a néppel együtt
menetelő, a néphez hűséges papok
megmozdulása", mely azért jött létre,
hogy „kimondja: egyházunk magatar-
tásának meg kell változnia népköztár-
saságunk iránt". A főpapok politikáját
katasztrófapolitikának nevezte, akik a
régi rendszert kívánják vissza. Köve-
telte: legyen vége annak a felfogásnak,
miszerint „az a teljes értékű pap, aki
osztja a reakciós politikai elveket",
azaz az egyházfők politikáját. Ennek
megváltoztatása érdekében a mozga-
lom leplezetlen célja: „a haladó gon-
dolkodású papok nagy tömegéből el
kell választani azt a kisebb számú cso-
portot, amely nem enged elmaradt, re-
akciós politikai rövidlátásából".
Mennyire összecseng ez a KV Titkár-
ság bizalmas utasításában foglaltakkal!

Darvas József vallás- és közoktatá-
sügyi miniszter beszédében kifejtette:
a kormány egyetért a mozgalom célki-
tűzéseivel, törekvéseivel, támogatja
fejlődését. Sőt, ha kell, „segítséggel és
védelemmel" is ott fog állni az állam a
mozgalom mellett

A hozzászólók egyöntetűen támo-
gatták az értekezlet célkitűzéseit, s él-
tették a békét, a szocializmust, a Kore-
ával való szolidaritást.

Az elfogadott határozat kimondja,
hogy a résztvevők „akarják az egyház
és az állam közötti sürgős megegyezést
az egyház és az állam törvényeinek
kölcsönös tiszteletbentartásával". Ki-
fejezték hűségüket a népi demokrácia
állama iránt, és ígéretet tettek, hogy az
ötéves terv megvalósításáért, a nép

anyagi és szellemi felemelkedéséért
mindent megtesznek. „Szembenállnak
minden olyan külső és belső reakciós
törekvéssel, természetesen elsősorban
a soraikon belül jelentkező reakcióval,
mely az ötéves terv megvalósítását, a
szocializmus építését hátráltatni igyek-
szik." Támogatják a nép békeharcát,
csatlakoznak a stockholmi felhíváshoz,
és aláírásra szólítják fel a papságot.

Végül pedig kérték, hogy a „néphez
hű papságot és szerzeteseket az állam-
hatalom teljes erejével támogassa hiva-
tásának teljesítésében, az ország újjá-
építéséért, a tartós békéért kifejtett
munkájában.".

Végezetül az értekezlet elhatározta,
hogy a megindított mozgalom vezeté-
sére megalakítják a Katolikus Papok
Országos Békebizottságát.

Ami végül megegyezésre kény-
szerítette a püspöki kart, az feltehető-
leg nem annyira maga az értekezlet,
sokkal inkább az azt követő propagan-
dakampány. Ennek két főbb vonulata
különíthető el. Az egyik az új mozga-
lom melletti pozitív, a másik az egyet
nem értők elleni negatív kampány. Az
első vonulatot jelentő híradások nap
mint nap beszámolnak újabb csatlako-
zókról. A Szabad Nép nemcsak a tá-
mogatók neveit és beosztását közli,
hanem általában rövid nyilatkozatukat,
levelüket is, melyben magasztalják a
kezdeményezést, az általa támogatott
célokat, és kárhoztatják az ellenzőit.29'

A második vonulat főleg a Pétery
püspök elleni támadásokból áll. Ő volt
ugyanis az, aki leghatározottabban
foglalt állást a mozgalom ellen. Előze-
tesen megtiltotta, hogy egyházmegyéje
papjai részt vegyenek a budapesti érte-
kezleten. Miután mégis 14-en elmen-
tek, közülük azokat, akik békebizottsá-
gi tagságot vállaltak, szentszéki bíró-
ság elé idéztette, így dr. Verney Kornél
vecsési, Csömöz Gáspár szolnoki és
Máthé János kecskeméti plébánosokat
Bár a problémát a hatalom a kor szelle-
mének megfelelően röviden megoldot-
ta: a bíróság tagjait, dr. Brusznyai Jó-
zsef teológiai tanárt, dr. Oetter György
és dr. Széli Kálmán kanonokot az ál-
lamvédelmi hatóság augusztus 10-én
letartóztatta, kihallgatta, majd internál-
ta. ' Mindezt a propaganda hosszasan
és jelentősen kihasználta. így Darvas
József miniszter nyilatkozatban ítélte
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el Pétery püspököt, amiért megtiltotta
papjainak a részvételt, 3 1 ' a másnapi -
augusztus 12—i - Szabad Nép pedig
ismertette a szentszéki bíróság elé idé-
zést, a szokásos módon megideologi-
zálva: Pétery, a „fasiszta" püspök vála-
szút elé állítja az alsó papságot, vagy a
békéért harcolnak a nép oldalán, és
felfüggeszti őket; vagy politikai
meggyzőződésük ellenére a püspökük
mellé állnak, és akkor papok maradhat-
nak. „A békeszerető papok most a
dolgozó nép segítségét kérik. Nem
akarják aláírni ezt a becstelen nyilatko-
zatot, Péteri (!) püspök népellenes ter-
veit nem hajlandók szolgálni." 3 2 ' Már
ekkor közli a lap, hogy a vecsés-újtele-
pi egyházközség dolgozói tiltakoztak a
püspök eljárása ellen, és sejteti a kifej-
letét: nemcsak a vecsésiek, hanem az
egész magyar nép szembe fog szállni a
„főpapi terrorral". Még aznap ülést tar-
tott a „Megvédjük a békét" mozgalom
Országos Tanácsa, melyen Andics Er-
zsébet is felszólalt. Itt Pétery püspökről
„az imperializmusnak az ügynöke, fa-
siszta" jellemzést adta, és elmondta,
hogy az Országos Békevédelmi Bizott-
ság a kormányhoz fordult, s kéri „Pé-
tery József fasiszta főpap garázdálko-
dásának megakadályozását". 3 3 ' Ezek
után a tanácskozás ugyanezt határozat-
oan is követelte.

A propagandafolyamat ezután telje-
sedik ki, és válik igazán hatásossá.
Augusztus 12-én ugyanis Szolnok és
Vecsés katolikusai békegyűlésen „bé-
lyegezték meg" Pétery püspököt. S itt
már nem a történteket ítélték el, hanem
a főpapot! A váci püspököt ellenségnek
bélyegezték, s a katolikus hívők „mély
megvetéssel forulnak el" tőle, „szavaik-
ban gyűlölet háborog". S a végkifejlet: a
katolikusok üzenték: „Nem lesz több
híve a háború papjának". ' Máshol
pedig szintén egy hívő nyilatkozta:
„Elmarad a templomból, mert látja,
hogy a csabai templom papja a háborút
szolgálja". 3 6 i Az augusztus 16—i Sza-
bad Népben még mindig olvashatók til-
takozások Pétery püspök ellen; sőt, ek-
kor már a váciak szájába adva: „nem
akarunk egy városban lenni olyan püs-
pökkel, mint Pétery Úr". 3 7"

Ebben a közhangulatban, augusztus
17-én fogadta el a püspöki kar az
állam feltételeit; ettől kezdve mintegy
varázsütésre véget ért a propaganda

ezen vonulata. Némi stiláris finomítás,
illetve a kormány és a püspöki kar
általi elfogadás után augusztus 30-án
Grősz József kalocsai érsek és Darvas
József vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter aláírta a „A Magyar Népköztár-
saság Kormánya és a Katolikus Püspö-
ki Kar megállapodása" című dokumen-
tumot. 3 8 '

A megegyezésnek az érdekessége,
hogy bár két részből áll, az elsőben a
püspöki kar vállal kötelezettséget, a
másodikban az állam, tulajdonképpen
mindegyik pontja az egyházra kény-
szerít rá valamit. így a püspöki kar
elismeri a Népköztársaság államrend-
jét, elítéli az akárhonnan jövő felforga-
tó tevékenységet, felhívja a hívőket a
„szocialista építőmunkában" való rész-
vételre, támogatja a békéért folyó moz-
galmat. A második részben az állam
vállalja, hogy biztosítja az egyház mű-
ködési szabadságát, amin azonban
csak a templomon belüli hitéletet értet-
ték, kihagyva az egyház több történel-
mi küldetését és tevékenységét, így pl.
a tanítást, a karitászt Az állam hozzá-
járul 8 katolikus egyházi iskola vissza-
adásához, és a hozzá szükséges tanító
rendek működéséhez. Azaz az egyház-
nak bele kellett törődnie az összes töb-
bi elvesztésébe. A kormány vállalta 18
éven át, folyamatosan csökkenő mér-
tékben az egyház anyagi szükségletei-
nek fedezését, azaz véglegessé vált a
vagyoni háttér elvesztése.

(Folytatás a következő számban.)
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