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Kísérlet a katolikus egyháznak az
államszocializmus rendszerébe

való integrálására 1950-1951-ben
(Folytatás az előző számból)

A megállapodás után
Érdemes áttekinteni, hogyan érté-

kelte a megállapodást az egyház és az
állam propagandaszinten, illetve való-
jában

A püspöki kar körlevelében a tár-
gyalások megkezdésének okaként a
szerzeteseket érintő „intézkedéseket"
jelölte meg, céljaként pedig, hogy sor-
sukon enyhítsenek, és az őket még
fenyegető rendszabályokat elhárítsák.
Leszögezték, hogy az állam és az egy-
ház viszonyának általános rendezése a
„res maiores" körébe tartozik, amiről
tárgyalni a Szentszék illetékes. „Ellen-
ben súrlódásokra alkalmat nyújtó
egyes kérdésekről tárgyalni a Püspöki
kar hajlandónak nyilvánította magát."
3 9 A megállapodásnak a békés együtt-
élést kell biztosítania a két fél számára
- állapítja meg a körlevél -, és egyúttal
közvetve elismeri a tárgyalások - leg-
alábbis az egyházra nézve - sikertelen-
ségét Ugyanis a célként megjelölt té-
mában nem sikerült semmiféle ered-
ményt elérni: „Fájdalmasan érint azon-
ban bennünket az a tény, hogy a szer-
zetesrendek működésének megvonását
nem tudtuk megakadályozni. Itt meg
kellett elégednünk a tiltakozással, és e
tiltakozásunkat ez alkalommal meg-
újítjuk."

A hatalom részéről adott értékelés
szerint az egyes pontokon a következő-
ket kell érteni. Az első pont szerint a
püspöki kar állampolgári köteles-
ségének megfelelően támogatja az ál-
lamrendet és az alkotmányt, „ebből
következően az egyházi törvények sze-
rint eljár azok ellen az egyházi szemé-
lyek ellen, akik népköztársaságunk tör-
vényes rendje és kormányunk építő-
munkája ellen fordulnak". *° A máso-

dik pont lényege, hogy a püspöki kar
határozottan eb'tél minden, bárhonnan
jövő, a társadalmi rend ellen irányuló
felforgató tevékenységet, tehát a saját
soraiból jövőt is, és nem engedi a hívők
államellenes politikai célokra való fel-
használását. A harmadik pont a népi
demokrácia „alkotó munkája, nemes
céljai" melletti állásfoglalás, külön ki-
hangsúlyozva a szövetkezetesítés je-
lentőségét A következő pont kapcsán
pedig azt emelte ki a kommentár, hogy
a békemozgalom támogatásának ki-
mondása azért fontos, mert még eddig
nem írta alá a püspöki kar a stockholmi
békefelhívást, összességében pedig
azt remélte, hogy az egyház „a megál-
lapodás szellemében bekapcsolódik a
hazánkban folyó építőmunkába és a
békemozgalom tevékeny támogatásá-
ba". A jövőre nézve pedig el kell érni,
hogy a „katolikus tömegek még foko-
zottabban kapcsolódjanak be az építő-
munkába, hogy népünk egysége még
jobban megszilárduljon. A megállapo-
dás a békét és építést akarók kezében
hatásos eszköz népünk, alkotó mun-
kánk, beként ellenségeivel szemben."
Vagyis az „új társadalomtól" idegen-
kedő katolikus tömegek meggyőzését
és bekapcsolását pontosan az ezt ellen-
ző főpapokra osztja ki. A püspöki kar-
nak ki kellett mondania a papi béke-
mozgalom támogatását, azaz nyilváno-
san elismerni hiteles katolikus ténye-
zőnek, amely pedig a későbbiekben
továbbítja a hatalom propagandáját a
hívők felé. Más kérdés - és megvála-
szolása túlmutat ezen dolgozat keretein
-, hogy ez mennyire volt hatásos?

A választ arra a kérdésre, hogy a
hatalom valójában hogyan értékelte a
megegyezést, hogyan sikerült azt elér-
ni, és melyek a további céljai, azt az
MDP Központi Vezetőség Titkárság

1950. szeptember 23—i határozatából
tudhatjuk meg. 4 1 Ebben a megállapo-
dást a június 1-i KV határozat végre-
hajtásának jelentős lépéseként értéke-
lik. Tehát ez is része az egyház elleni
küzdelemnek. Konkrétan azért vált
szükségessé, mert a KV határozata
után a „klerikális reakció fokozta tevé-
kenységét: fellépett a szerzetesrendek-
kel kapcsolatos intézkedések ellen,
pásztorlevelekkel, háborús rémhírek-
kel, csodák híresztelésével, folytonos
misézéssel és körmenetekkel komoly
szabotáló tevékenységet fejtett ki a ter-
melés vonalán, különösen a mezőgaz-
daságban. Pártszervezeteinket ez nagy-
részt készületlenül érte, de adminiszt-
ratív rendszabályokkal és részben tö-
megmozgósítással nemcsak visszaver-
tük a klerikális reakció támadását, ha-
nem a tárgyalások útjára kény-
szerítettük a püspöki kart". A megálla-
podások aláírásához vezető út fontos
állomásaként értékeli a papi békemoz-
galom megszervezését. Sőt, ezt a KV
határozat következményének tekinti,
mely „növelte befolyásunkat a vallásos
dolgozók körében, szervezeti és elvi
platformot adott a klérus megbontásá-
ra, két tűz közé vette a püspöki kart, s
így meggyorsította a tárgyalások sike-
rét".

Magát a megállapodást a párt sike-
rének tekinti. „Szembe kell szállni az-
zal a nézettel, hogy az egyezmény
megkötésével lényegében 'mindkét fél
egyformán engedett'. Az egyezmény a
kormány részéről az egyházakkal
szemben évek óta folytatott politiká-
nak a leszögezését jelenti... míg a püs-
pöki kar részéről - legalábbis formáli-
san - nyilvános szakítást jelent eddigi
politikájával." A párt további egyház-
politikájának megértése szempontjából
rendkívül fontos része a határozatnak
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az, mely tulajdonképpen az elkövetke-
zendő időszak taktikáját jelöli ki. En-
nek lényege: az egyház felszámolásá-
nak folyamatát tovább kell vinni. Az
egyházellenes intézkedések indoka pe-
dig az egyezmény következetes végre-
hajtása. Azonban, hogy ezt véghez le-
hessen vinni, ahhoz az szükséges, hogy
valamiképpen ne tartsa be az egyház a
megállapodást. Vagy legalábbis ezt
kell elhitetni a lakossággal. „Be kell
vinni a köztudatba azt is, hogy az
egyházi rakció az egyzmény aláírásá-
val nem tette le a fegyvert. Az egyez-
mény gyakorlati végrehajtása nem
megy harc nélkül." . S amikor a
Grősz—per megrendezésének lehetsé-
ges indokait keressük, legalábbis vé-
giggondolásra érdemes: vajon megfe-
lelően bizonyította-* a per a széles
néptömegek számára, hogy van egyhá-
zi reakció, és nem tette le a fegyvert az
egyezmény aláírásával?

Visszatérve a határozatra, feladatki-
jelölése: „az egyezményt, melyet nem
őszintén kötött a püspöki kar, helyi
munkánkban valóságos tartalommal
megtölteni. Fel kell használni az egy-
házi reakció tömegbefolyásának to-
vábbi szűkítésére, az elmaradott vallá-
sos tömegek megnyerésére, dolgozó
népünk egységének megszilárdítására,
a klérus további megbontására, a népi
demokráciához hű papi mozgalom
megszilárdítására. Mindehhez döntően
és elsősorban az a tény segít, hogy az
egyezmény elvi részében körvonala-
zott államhű politika formálisan az
egyház politikája lett. A haladó katoli-
kus papok platfonnja lett lényegében a
püspöki kar által akarva-akaratlan
szentesített, hivatalos egyházi állás-
pont".

Az egyezmény aláírása miatt az
egyházellenes harc konkrét lépésein is
változtatni kellett így a jövőben a
püspöki kar egésze elleni támadások
helyett az egyezmény megszegői ellen
kell fellépni. Ezenkívül a papság minél
nagyobb részét mozgósítani az állami
célkitűzések mellett.

Hogyan gondolta a KV Titkárság az
egyezmény helyileg történő konkreti-
zálását, tartalommal való megtöltését?
Ennek megvalósítását a helyi pártszer-
vezetekre bízta. Útmutatásként a kö-
vetkezőket körvonalazta: a helyi papo-
kat bevonni a békebizottságok munká-

jába, rábírni őket a szövetkezeti moz-
galom nyílt támogatására, felvonultat-
ni őket a választásoknál és a békeköl-
csönjegyzésnél. „Ki kell szélesíteni a
papi békemozgalmat, amely mostmár
az egyház hivatalos álláspontját képvi-
seli."

A feladat megoldása azonnal elkez-
dődött. Folyamatosan jöttek létre a Ka-
tolikus Papok Országos Békebizottsá-
gának megyei tagozatai, megindult a
mozgalom lapja „Kereszt" címmel, s a
vázolt témákban folyamatosan szület-
tek meg a körlevelek.

így az 1950. október 5-i dátummal
kiadott és a Magyar Püspöki Kar által
aláírt körlevél a „megállapodás szelle-
mében" hívja fel a hívek figyelmét
arra, kire szavazzanak. „A tanácsvá-
lasztások alkalmával a választási jogo-
tokat lelkiismeretesen gyakoroljátok.
Adja Isten, hogy a választások eredmé-
nyeképpen olyan emberek kezébe ke-
rüljön népünk ügyei intézésének joga,
akik e joggal teljesen önzetlenül, csak
a köz érdekében élnek, és mind a kül-
ső, mind a belső megbékélést is szol-
gálják."42

Az 1950-es év karácsonyának éjféli
miséjére békekörlevelet adott ki a püs-
pöki kar, amit megismétel 1951.
húsvétja alkalmából, kissé hosszabb
terjedelemben. **

Hasonló propagandisztikus gondo-
latok szép csokrát lehet összegyűjteni
az egri főegyházmegyei körlevelekből.
1951 nyarán Czapik érsek adott ki „a
mezőgazdasági munkák elvégzésére
buzdítás"-t, külön is figyelmeztetve
benne a beszolgáltatási kötelezettsé-
gekre. „Gondosan kezeljük a gabonát,
hogy abból semmi el ne pazarolódjék,
és teljesítsük azt a törvényszabta köte-
lességet, amely a termésből azoknak is
szolgáltatja az élelmet, akik nem a
szántóföldön, hanem a sok elágazó
munkatéren teljesítik feladatukat. Ne
felejtsük el, hogy mi, vallásos emberek
felebarátainkra is segítve gondolunk,
és közülük sem szabad kizárnunk sen-
kit sem." 4 5 Ezek után még fölhívja a
figyelmet az aratás utáni földmunkák
fontosságára, és engedélyezi a „mosta-
ni fokozott munkák idejére" a mise-
rend megváltoztatását így a vasárnapi
és ünnepi miséknél a „cél, hogy a
munka és az istentisztelet egymást ne
gátolják". Sőt, külön hangsúlyozza,

„prudens lelkipásztor ilyen időre nem
tesz semmiféle külön ájtatosságot, kü-
lönösen hétköznapra nem". ^

Szent István napja alkalmából fel-
hívta a figyelmet Czapik érsek, hogy
ez a nap „törvényeink szerint az alkot-
mánynak is ünnepe". Hangsúlyozta
a mezőgazdasági munkák fontosságát,
a szociális együttműködést, a törvény-
tiszteletet, melyek folyománya végül is
az alkotmány elsődlegessége, „mely
alapja és forrása a közjót előmozdító
minden állami törvénynek, amely a
dolgozó nép széles tömegeire támasz-
kodik". .

Augusztus 30-i dátummal pedig
egy, Patocs József vikárius által aláírt
körlevél ajánlotta a szövetkezést. Fel-
hívta a papság figyelmét arra, hogy a
folyó mezőgazdasági munkák kapcsán
a szentbeszédekben hirdesse a tszcs-
szervezés fontosságát. Párhuzamot
vonva az őskeresztény közösségi el-
vekkel, mint evangéliumi gondolatot
állítja be a szövetkezést, mely szelle-
met „minden papnak lelkiismereti kö-
telessége hirdetni és e szerint cseleked-
ni".

Mint a titkárság határozatából kö-
vetkezett, a párt propagandáját legköz-
vetlenebbül a hívők felé a papi béke-
mozgalomnak kellett közvetítenie. A
Katolikus Papok Országos Békebizott-
sága több felhívást, nyilatkozatot adott
ki, melyek szervesen illeszkedtek az
általános propaganda-hadjáratokba,
így már augusztus 18-án levelet inté-
zett az ország katolikus papjaihoz,
hogy Szent István napi szentbeszédeik-
ben emlékezzenek meg az alkotmány-
ról is. Augusztus 27-én tiltakozó táv-
iratot küldött a bizottság a Biztonsági
Tanácshoz a koreai háborúval kapcso-
latban. A tanácsválasztások előtti nyi-
latkozatában legszélesebb nyilvános-
ságot kapott az a megállapítás, hogy
„ebben a békeharcban a legközvetle-
nebb feladatuk most hívőknek és pa-
poknak egyaránt a tevékeny részvétel
az októberi tanácsválasztásokon". 4 9

Később a békekölcsönjegyzésre hívta
fel nyilatkozatuk a figyelmet, majd a
budapesti békekongresszus kapott
nagy publicitást, melyen 70 békepap
képviselte a mozgalmat
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A központilag szervezett propagan-
dakampányoknak természetesen része
volt a megye, a helyi apparátusok általi
lebontás, aktualizálás. így az országos
bizottság nyilatkozatait általában kö-
vették 1-2 nap múlva a megyei sajtó-
ban a helyi plébánosok felhívásai,
melyben támogatásukról biztosították
a központi nyilatkozatot, és fölszólítot-
ták paptársaikat a szellemében való
cselekvésre.

A papi békemozgalom propagandá-
ját nemcsak a Kereszt című lap és a
napi sajtóban megjelentetett cikkek, ál-
lásfoglalások jelentették, hanem igen
fontos szerepe volt az évente, az egy-
házi hatóságok megkerülésével kiadott
békenaptáraknak is. Az első - feltehe-
tőleg 1950 végén adták ki - az 195 l-es
évre vonatkozó volt. A kalendáriumi
részben hónapról hónapra felhívták a
hívek figyelmét az aktuális mezőgaz-
dasági munkákra, elsősorban azokra,
melyeknek elvégzését rendelet írta elő.
A mezőgazdasági gépi munka biztosí-
tására természetesen a gépállomásokat
ajánlották, és még arra is kitértek, hogy
ezt szerződésben előre kösse ki min-
denki magának. Dr. Horváth Richárd
köszöntő írásában kifejtette: a naptár
célja a béke előmozdítása, és mivel ezt
hirdeti az egyház is, „igazi keresztény
ember nem lehet másutt, mint a béketá-
borban". Meggyőzően interpretálja az
egyszerű hívek számára a párt megosz-
tási politikáját, amikor a béke ellensé-
geiről ír: „a béke ellen felmozdulnak
ma is világszerte a gonosz, a sötét, az
elvetemült erők; az igazságtalan társa-
dalmi rend, a kizsákmányoló önzés, a
sok kapzsiság, az embertelen gyűlölet
erői". Természetesen sok érvet tar-
talmaz a naptár még arról, hogy a
mozgalom miért szolgálja a nép fel-
emelkedését, miért egyeztethető össze
a hit és a csatlakozás, de érvel a szövet-
kezeti gazdálkodás előnyei mellett is
például.

A megállapodás után kialakult hely-
zet hatalom általi értékelését egy 1951.
április 3-i keltezésű, az MDP KV Agi-
tációs és Propagandaosztály által ké-
szített jelentésből rekonstruálhatjuk. 2

Ez első részében a „reakciós papok"
tevékenységének a megállapodások

utáni kiszélesedését regisztrálja. Példá-
kat hoz a papok demokráciaellenes
megnyilvánulásaira, melyek akadá-
lyozzák többek közt a termelést. Be-
számol a feloszlatott szerzetesrendek
„illegális továbbműködéséről" és arról,
hogy egyes püspökök a békepapi moz-
galmat úgy próbálják meg ellenőr-
zésük alá vonni, hogy saját bizalmi
embereiket választatják be. A további
taktikát a „klerikális reakció tevékeny-
ségének megakadályozásában" és a pa-
pi békemozgalom továbbfejlesztésé-
ben látja.

Érdemes végigmenni a dokumen-
tum javaslatain: hogyan tervezte vé-
gigvinni az egyház elleni intézkedése-
ket, és hogyan valósultak meg elképze-
lései.

Javasolta a jelentés, hogy a kor-
mány deklarálja, hogy semmiféle püs-
pöki vagy segédpüspöki kinevezést
nem ismer el, amely tudta és hozzájá-
rulása nélkül történt, továbbá őszig in-
tézkedni kell a kegyúri jogok gyakorlá-
sáról. Ennek megvalósítására július 3-
án került sor. Az Elnöki Tanács által
kiadott törvényerejű rendelet kimond-
ta, hogy érsek, címzetes érsek, püspök,
segédpüspök, főapát, apát és szerzetes-
rendi tartományfőnök kinevezése csak
az Elnöki Tanács hozzájárulásával tör-
ténhet.53 A rendeletet 1946. január 1-
ig visszaható hatállyal kellett alkal-
mazni. A gyakorlatban az állam ezen-
túl is belenyúlt az egyházkormányzat-
ba. Püspöki (érseki) vikáriusok, provi-
káriusok, titkárok és irodaigazgatók ki-
nevezését úgy befolyásolta, hogy álta-
lában más egyházmegyék békepapjai
kapják ezen tiszteket. Később az
ÁEH felállításával valamennyi egy-
házmegyei aulába miniszteri biztost
neveztek ki, aki közvetlen adminisztra-
tív felügyeletet gyakorolt. Az ÁEH
általi irányítás lényegére rávilágít egy,
az MDP KV Agitációs és Propaganda-
osztály által készített javaslat, mely a
katolikus papok kinevezéséről és áthe-
lyezéséről szól. Eszerint az ÁEH elő-
zetes hozzájárulása nélkül 1951 júniu-
sától a püspökök nem nevezhettek ki és
nem helyezhettek át papokat. A határi-
dő lejártával, feltételezi a dokumen-
tum, hogy a püspökök a saját emberei-
ket kívánják jutalmazni, és „mellőzni a
kormánnyal jól együttműködő papokat

és a békepapokat". S 5 Ezért }a -asolja
az eddigi állapot további fer utartását

A jelentés következő pontjának ja-
vaslata: az „Egyházi Hivatalt nem
ősszel, hanem két hónapon belül kell
létrehozni." 56 Ez így is történt, az
1951. évi 1. te. rendelkezett az Állami
Egyházügyi Hivatal felállításáról,
mely tulajdonképpen a Miniszterta-
nács felügyelete alá helyezte az egyhá-
zakat, a 110/1951. (V.19.) M.T. számú
rendelet pedig intézkedett a törvény
végrehajtásáról.57

A soron következő pont javasolta az
alsópapság személyi illetményeinek
rendezését A természetbeni juttatások
eltörlését, a plébániai földek állami
tulajdonba vételét, és rendszeres illet-
mény folyósítását a lelkészkedő pap-
ság részére. Ez a földek önkéntes fel-
ajánlása formájában ment végre. A fel-
ajánlás módját földművelésügyi mi-
niszteri rendelet szabályozta, és a püs-
pökkari konferencia „döntött" róla au-
gusztus 7-én. Czapik érsek utasította
„az összes egyházi javadalmasokat, il-
letőleg egyházi alapítványok kezelőit,
hogy saját érdekükben minden egyházi
földingatlant... haladéktalanul, de leg-
később szeptember l-ig ajánlják fel az
államnak". Az illetmény rendezésé-
nek módja egyben a javaslat egy másik
pontjának teljesülése is volt. Ez a pont
azt mondta ki, hogy a papi békemozga-
lom „népszerűsítése érdekében, a moz-
galom politikai jellegét nem csökkent-
ve, a papi békebizottságok foglalkoz-
zanak az alsópapság olyan természetű
érdekvédelmi problémáival, amelyek a
Kormány segítségével megoldhatók.
Az alsópapság érdekében hasonló in-
tézkedésekre a Papi Békebizottság te-
gyen javaslatot".

Ennek megfelelően - mint arról a
Kereszt beszámolt - a Katolikus Papok
Országos Békebizottsága kezdemé-
nyezésére a lelkészkedő papság kül-
döttsége kereste fel Darvas kultuszmi-
nisztert, és kérte a kongnia rendezését
Darvas a Minisztertanács elé vitte az
ügyet, mely a kérésnek eleget tett. A
várt hatás természetesen nem maradt
el, a Kereszt hírt adott a plébánosok
köszönetéről. 6 1 Egy feljegyzés az
egész ország területén kiváltott hatást
elemzi. E szerint „nemcsak a papi
békemozgalomhoz tartozó papok, de
az attól távolállók is nagy örömmel
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nyilatkoztak a Kormány intézkedésé-
ről", mely „nem kis mértékben járult
hozzá a papi békemozgalom erősítésé-
hez". Számos levél, távirat érkezett a
békebizottsághoz, melyben az aláírók
hangsúlyozták, hogy „a jövőben na-
gyobb mértékben fogják támogatni a
Kormány politikájának megvalósítá-
sát". Számosan keresték fel a megyei
papi békebizottságokat, kifejtve, hogy
a Kormány intézkedése meggyőzte
őket, hogy a papi békemozgalomban a
helyük. Azóta a Kereszt című lapra is
napi átlag 30-40 új előfizetés érkezik.

Ez utóbbival tehát teljesült a tárgyalt
javaslat újabb pontja, mely a Kereszt
példányszámának emelését írta elő.

Javaslatot tett a dokumentum az Or-
szágos Papi Békebizottság irányítása
alatti kegytárgy-előállító és -terjesztő
szövetkezet létrehozására, mely „kapja
meg a hatóság által lefoglalt kegytár-
gyakat", és a Nemzeti Banktól hitelt.
Ez meg is történt, 1951. szeptember
4-én megindult az Ecclesia-szövetke-
zet működése.

A javaslat legfigyelemreméltóbb
pontja a következőképpen szól: „az
illegálisan működő szerzetesrendek el-
len rendőri, bírói eljárást kell előkészí-
teni". Ennek végrehajtása során ke-
rült börtönbe, lágerbe számtalan bírói
ítélettel elítélt és el nem ítélt, letartóz-
tatott és internált egyházi személy.
Ezen túl azonban ez a pont talán egy
újabb gondolattal szolgálhat a Grősz-
per megértéséhez is. Hiszen annak há-
rom - alig összefüggő - főbb vonulata
közül az egyik a szerzetesrendekkel
kapcsolatos.

Epilógus
Az általunk vázolt időszak történé-

seit lehetetlen értelmezni anélkül, hogy
ismerjük a pártvezetés valódi viszo-
nyát a valláshoz, valódi elképzeléseit a
vallásosság megszűnéséről, a vallás el-
halásáról. Ami ebből eddig nyilvános-
ságra került, az nagyrészt az ideológia
és a propaganda szintjén mozog. Ezen
a téren egyértelműnek látszik a kép: a
marxizmus klasszikusainak „tanítása"
kimondja, hogy a szocializmus építésé-
nek előrehaladtával mintegy megszű-
nik a vallás, társadalmi gyökereinek
elvesztése miatt. A szocializmus építé-
sének a vizsgált korszakbeli adott fo-

kán azonban a hangsúly a vallás elleni
küzdelmen volt, hiszen az hátráltatta a
kijelölt úton való haladást. A vallás
ugyanis „gátolja a tömegek öntudato-
sodását, osztályharcos szellemben való
nevelését", a felebaráti szeretet hirde-
tésével, mely a „tömegeket az osztá-
lyellenséggel és az imperializmussal
szemben pacifizmusra, engedékeny-
ségre, megalkuvásra neveli, osztály-
harc helyett osztálybékét hirdet, s ezzel
gátolja az osztályellenség leleplezését
és elszigetelését". 6 5 Gátolja az „új
kommunista erkölcs" és az osztályharc
kifejlődését. Ezért alapvető a párt
szempontjából a vallás elleni küzde-
lem. Véleményünk szerint ez a straté-
gia lényege 1945 után. S a taktika
rendkívül változatos, sokszínű. Szere-
pel benne a vallást közvetítő szervezet,
a papság megosztása, lejáratása, után-
pótlásának akadályozásával lassú fel-
számolásra ítélése, vagy a „termé-
szettudományos felvilágosító munka",
mellyel a hittételeket próbálták cáfolni,
egyúttal szintén a papság erkölcsi hite-
lét rontani. A hierarchia elleni föllépé-
sek rendkívüli változatosságot mutat-
tak, szerepelt köztük propaganda, ha-
zugság, tiltás, megosztás, erőszak,
honcepciós perek: ahogy éppen az
adott politikai helyzet ezt megkívánta.

Dolgozatunkban megpróbáltunk ar-
ra is rámutatni, hogy a vázolt időszak
majd minden fontosabb egyházzal kap-
csolatos döntése az egyház elleni küz-
delemnek volt alárendelve. S ebből a
megközelítésből - figyelembe véve a
fentebbi két megjegyzésünket - Grősz
érsek pere is ennek a folyamatnak
egyik fontos és meghatározó állomása.
Ugyanis ezzel befejeződött a bevezető-
ben meghatározott második korszak a
magyarországi katolikus egyház életé-
ben. Ettől kezdve a megfélemlített püs-
pöki kar, föladva minden önállóságát,
az egész egyházszervezettel együtt az
ÁEH politikájának végrehajtójává vált
A hierarchia beintegrálódott az elnyo-
mó szervezetbe, ennek részévé vált. A
társadalom azon rétegei felé közvetí-
tette a hatalom törekvéseit, amelyik
felé annak legkisebb befolyása volt: a
hívők, a szabad egzisztenciával rendel-
kező rétegek maradványai, a szövetke-
zetbe be nem lépett parasztság felé. Az
aktuális propagandakampányok részé-
vé vált a pap: szentbeszédekben buzdí-

tott a kolorádóbogár elleni küzdelem-
re, beszolgáltatásra, békekölcsönjegy-
zésre, vasgyűjtésre, és mindenre, amit
a párt propagandaosztálya kitalált.

A folyamat groteszkségét az emig-
ráció történészei már régebben érzé-
kelték. „A kommunisták - írta László
T. László 1964-ben az általunk is vizs-
gált időszakról, igaz, kissé sarkos meg-
fogalmazásban - mostmár arra töre-
kedtek, hogy a kifosztott és elnémított
egyház új köntöst öltve magára ismét a
pódiumra álljon és újra megszólaljon,
rabszolgatartójának ünnepélyes hűsé-
get fogadjon, róla dicséreteket zengjen,
parancsait vakon teljesítse, s minderre
szerződésben is kötelezze magát
Mindez első hallásra szinte lázálomnak
tűnhet, pedig pontosan ez történt.,,66
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