
A "FORDULAT" ÉS AZ EGYHÁZ(AK)

(l . rész)

A bolsevik ideológia vallásról, erkölcsről, ál
lamról és jogról
A magyarországi viszonyokra - 1945 után 
közvetlenül hatást gyakorló bolsevik ideológia (és
gyakorlat) a marx izmus-Ieninizmusnak neve
zett nézetrendszeren alapszik . A marxizmus 
mint az közismert - a német filozófia materia
lista ága.! Sajátja volt az az agitatív szellem,
amely az elméletet a gyakorlattal egyesítve a
társadalmi rend megváltoztatására törekedett, s
(gy a francia forradalmi materializmus örököse lett.
Közísmert, hogy Marx és Engels a vallást "a nép
ópiumának" tekintette. Közösen írt munkájukban,
A szent családban már 1845-ben éles támadást
intéztek a polgári rend s ezen belül a val/ás, az
erkölcs, a családi élet el/en.'

Engels Anti-Dühringjében2 a vallás állami be
tiltásá t követelő Dühring nézeteinek bírálata so
rán fejtette ki a vallással kapcsolatos nézeteit.
Eszerint mind enféle vallás külső hatalm aknak a
fantasztikus visszatükröződése az emberek fejé
ben, a társadalom a termelési eszközök birtokba
vételével valamennyi tagját felszabad ítja, s akkor
eltűnik az utolsó idegen hatalom , amely még
vissza tükröződik a vallásban, "eltűn ik magaa val
lási visszatükröződés, abból az egyszerű okból, mert
akkor már nincs többé mit visszatükröznie".

Lenin úgy vélekede tt, hogya legújabb kor
ban a vallás gyökerét a tőke vak hatalm ától
való félelem alkotja. Szerinte fel kell lépni azon
revizionista nézetekkel szemben, hogy a vallás
az ember magánügye. Nem magánügy a vallás
a pár thoz tar tozás szempontjából! Lenin az ate
ista propagandát az osz tályharc részének tekin
ti, s eszközeit az osztályharc mind enk ori érde
keinek rendeli alá. Lenin a vallás .snegezün és ét"
soha sem bízta "spontán folyamatokra", netán a
véletlenre , s különösen nem a távoli jövőre.

Lényeges tárgyunk szempontjából az az állás
pont, amelyet Lenin az erkölcsről vallott: "Taga
dunk mind en olyan erkölcsöt, amelyet embere
ken, osztályokon kívül álló fogalomból vezetnek
le... Erkölcsünket a proletariátus osztályharcának
érdekeiből vezetjük le (oo .) számunkra az erkölcs
a proletár osztályharc érdekeinek van alárendel
ve. (. ..) Erkölcs az, ami elősegiti a régi kizsákmá
nyoló társadalom elpusztítását és valamennyi
dolgozó egyesü lését, a kommunis ták új társadal
mát megteremtő proletariátus körü l."3
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A keresztény teológiában elfogadott erkölcsfoga
lom ezzel szemben: "az ember helyes, Istennek
tetsző cselekvéséről sz óló tanítás, mely Isten ki
nyilatkoztatásán alapul 't.' Az erkölcsről vallott
két felfogás közötti különbség aligha igényel
magyarázatot.

A jogról vallott nézetek az erkölcsről vallottak
kal lényegileg azonosak.

Az orosz föld dekrisztianizálása
A közelmúlt marxista történetírásas az oroszor
szági bolsevik hatalomátvételt követő, egyházzal
kapcsolatos intézkedéseket értékelve megállapí
totta, hogy "a forradalomig az egyház az állam
gépezet részét képezte. A szovjet kormány 1918.
január 2D-án kelt rend elete elválasztotta az ~
házat az államtól, s az iskolát az egyháztól."

Mi történt a valóságban? A marxizmus elmé
letén alapuló vallástalanaó gyakorlat először az
orosz ortodox kereszt ényekre csapott le. Szol
zsenyicin a lelkiismereti szabadságnak szovjet
módra történő érvé nyszerzésé t megélte. így írt
r61a:7 S bár Lenin 1917 végén a "szigorú forra
dalmi rend" megalapozása céljából "a részege
sek, huligánok, ellenforra dalmárok és egyéb
személyek anarchista kísérlet einek köny örtelen
elnyo m ását" követelte, (.00) ugyanő tágabb
megfogalm azását is adta a feladatnak. Hogyan
szeroezzük meg a versenyt? című cikkében (1918.
január 7-10.) Lenin mint egyetlen közös nagy
célt hird ette meg az "orosz föld megtisztítta
tását minden kártékony rovart ól" . Hogy kik es
tek bele a rovaroknak ebbe a széles osz tályába,
azt ma már nem lehet tökéletesen kinyomozni.
Rovarok voltak természetesen a zernsztvo-ta
gok.8 (.00) Csupa rovar ült az egy ház községi ta
n ácsokban , rovarok éneke ltek a templomi k óru
sokban. A papok mind rovarok voltak, de még
inkább "a szerzetesek és az ap ác ák" .

A fékeveszett vallásellenes gyűlölet gyökereit
keresve minden bizonnyal Bergyajevnek kell iga
zat adnunk: "Lehetetlen a kommunizmust meg
érteni, ha csak mint társadalmi vagy gazdasági
rendszert nézzük. A vallásellenes propaganda
szenvedé lyességét és a Szovjet-Oro szországban
végrehajtott vallásü ldözést csak akkor érthetjük
meg, ha a kommunizmusban valamiféle vallást
ismerünk fel, amely le akarja válta ni a keresz
ténységet. Csak egy vallás - nem ped ig egy
gazdasági vagy politikai tan - állítja magáról,
hogy birtokába n van az abszolút igazságnak ,
kizárólagosa n és nem tűrve konkurenciát maga
mellett. Csak egy egyház ad ha t ki az egész biro-



dalom lakosságára kötelező »katekizmust«.
Más szóval a kommunizmus azért üldöz minden
vallást, mert maga is az! És mint olyan, »egyetlen
igaz vallás«, ezért nem bírja elviselni a többi »ha
mis vallás« tételét. Saját hitét akarja kényszerrel,
erőszakkal keresztül vinni, anélkül, hogy törőd

ne az emberi szellem szabadságával. Ez a végle
ges »e vildg« vallása, utolsó, végleges tagadása a
másoilagnak. és szellemi életnek. É;wpen ez ad neki
spirituális és misztikus jelleget."

A szovjet vallásüldözés legújabb összefogla
lását - a magyar szakirodalomban - Gereben
Agnestől olvashatjuk.l"

A tÖTVényszéken kfvüli bfráskodás feladatának
végrehajtója a nyomozói, ügyészi, sőt bírói hatal
mat koncentráló VCSK volt. Szolzsenyicin meg
fogalmazása szerint: "az emberiség történelmé
ben egyedülálló büntető szerv, mely egy kézben
egyesítette a felügyeletet, a letartóztatást, a vá
dat, a bíráskodást, s az ítélet végrehatását". Lát
juk tehát - akárcsak 1793-ban Franciaországban
- Oroszországban megkezdődöttaz általános tá
madás a vallás kiirtása érdekében. E támadás
egyik vonulata az állami rendelkezések formájá
ban jelenik meg, másik vonulata a felizgatott tö
meg rombolá sa, akárcsak a sansculotte-ok terror
mozgalmai során (azzal a különbséggel, hogy a
szovjet agitátorok által felizgatott tömeg temp
lomrombolásait, papok tömeges keresztre feszí
tését és más módon végrehajtott kínhalálát
megőrizte az utókor számára a fílmszalag").
Szolzsenyicin így fogalmazza meg a kegyetlen
valóságot: ,,1918-ban, hogy ezzel is siettessék a
kultúrforradalom győzelmét,fosztogatni s tömi,
zúzni kezdték a védőszentek ereklyéit, s rabolni
a templomi kincseket. A feldúlt templomok és
kolostorok védelmére népfelkelések törtek ki. Itt
is, ott is félreverték a harangokat, s a pravoszlá
vok összecsődültek, egyik-másik botot is ragad
va. Természetesen némelyiket a helyszínen fel
kellett koncolni, másokat le kellett tartóztatni."
A pravoszláv egyház az "októberi napokban"
az önmagát ateistának valló, s a kereszténység
gel mint megsemmisítendő ellenséggel szem
ben fellépő államot zsinati határozatban Ifa sá
tán mesterkedésének" minősítette, s a régi egy
házi tradícióknak megfelelőenvisszaállították a
patriarchátust, Tyihon püspökötl 2 kinevezve pát
riárkának, aki átkot mondott a szovjet államra.
Példáját követték a többi egyházak is.

Az 1918. januári, "az egyház és az állam, va
lamint az egyház és az iskoláztatás ügyének
szétválasztásáról szóló rendelet" kibocsátásakor
az oroszországi keresztények ismét tiltakoztak, s
a pátriárka felhívást intézett a világ kereszténye
ihez, mentsék meg az oroszországi kereszténye
ket a bolsevik vallásüldőzéstől.P A bolsevik ha-
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talom - sajátos gondolkodásmódjával- önma
gában ezt az alapvetően emberi jogi sérelem miatt
történt tiltakozást is olyannak tekintette, amely
okot (ürügyet) ad a vallás és egyház elleni újabb
támadásra. Az éhínségre hivatkozással 1922. feb
ruár 23-án a Népbiztosok Tanácsa" elrendelte az
egyházi értéktárgyak lefoglalását. Tyihon pátriár
kát az állambiztonsági szervek (neve akkor vál
tozott OGPU-ra) 1922-ben letartóztatta. A szovjet
"aranyvadászat" megindulásával egy időben fel
gyorsult a vallásellenes ideológiai támadás is az ate
ista mozgalom megszervezésével. (Vö. 1793-ban
Franciaországban.) Irányításában jelentős érde
meket szerzettl 5 Jaroszlavszkij és Boncs-Bru
jevics. Az országszerte létrejött ateista körök és
brigádok számára 1922-ben megjelentették az
Ateista l 6 cimű folyóiratot. 1925-ben összeült a
"Harcos ateisták első kongresszusa". 1928-ban
megszervezték az ateizmus új ideológiai felleg
várát, az ateista egyetemet. A hatalmas méretű

egyházellenes offenzíva eredményeként a hívők

számát jelentősen sikerült ugyan csökkenteni, de
nem sikerült az egyházat megsemmisíteni. Ezért
az OGPU kapta feladatul, hogy vonja ellenőrzése

alá az egyházat. Szolzsenyicin szavaival élve "kira
katpereket rendeztek, amelyeket agyonlövések
követtek. Moszkvában azokat végezték ki, akik
terjesztették a pátriárka felhívását. Pétervárott pe
dig Benjámin metropolitát, aki akadályozta az
egyházi vezetés átjátszását az Elő Egyház kezébe.
A kormányzóságokban (. ..) azokat börtönözték
be, akik nem tették le az esküt az Elő Egyház dia
dalmas erejére.,,17 íme megjelent a szovjet "béke
papság", a francia alkotmányos papság utóda
ként. Elkészült a stratégiához a megfelelő taktika,
készek voltak a szervezés módszerei is, amelyek
kel majd Magyarországon is találkozunk.

Minden megpróbáltatás ellenére voltak, ma
radtak - nagy számban - hőslelkű papok is,
akik ellenálltak az egyház megsemmisítésére
irányuló törekvéseknek," vállalva a vértanúsá
got. Közülük nálunk a legismertebb, Mindszen
ty bíboros által is hivatkozott - napjainkban
oltárra emelt - Romzsa Tódor görög katolikus
püspök, akinek vértanúsá~áról magyarul is je
lent meg összefoglaló mű.

A hatalom a kolhozosítási kampányhoz kap
csolódva Ifa kulák-papi befolyás leküzdése" ci
mén fordult az ellenállást tanúsító falusi papság
ellen, s felhasználva a helyzetet sorra zárták be
"közigazgatási úton" a templomokat.

Mindszenty József - akit 1945. szeptember
IS-én nevezett ki XII. Piusz pápa a magyar ka
tolikus egyház élére - így összegezte a vallás
szabadság kommunista értelmezését: "A szov
jetszerű vallásszabadságban nincs benne az
egyház kulturális, társadalmi és karitatív tevé-



kenységének engedélyezése, ahogyan mi azt
Nyugaton ismerjük. A magyar kommunisták,
akik ismerték a moszkvai elméletet és gyakorla
tot, itthon a magyar egyház akkori helyzetének
megfelelőenazt hangsúlyozták, hogy nem szán
dékuk az egyházat eddigi működési területeiről

kiszorítani, (... ) szűkebb pártkeretekben termé
szetesen a marxi tétel volt érvényes: a vallásos
ideológia felépítmény, az elnyomott és kizsák
mányolt nép elbutítását szolgálja. Csak pártta
goknak adták elő Lenin tanait arról, hogya
marxizmus minden vallást és az összes egyhá
zakat valamennyi vallási intézménnrcel együtt
a polgári reakció szervének tekinti." o

A háborús vereség néhány következménye Ma
gyarországon21

Attól a pillanattól kezdve, hogy a szovjet haderő
1944 októberében megindította a hadművelete

ket Magyarország meghódítására, megkezdő

dött az a folyamat, amely egy új - a korábbi (s
nemcsak a nyilas) hatalommal élesen szemben
álló - tényleges hatalmi helyzetet hozott létre.
Ezt a folyamatot elősegítette az a tény, hogy a
háborús események következtében szétesett az
államgépezet. Magyarország az 1947-es párizsi
béke ratifikációjáig nemzetközi jogi értelemben
is megszállt ország volt,ahol a polgári élet, az újjá
szervezett kormányzati apparátus egy célt szol
gált: a Vörös Hadsereg hadműveleti célját.

Első perctől jelen volt tehát a kialakuló új ha
talomkettőssége a koa/(ci6n belül: 1/ a kormányza
ti adminisztráció, amely a fegyverszüneti álla
pothoz illesztette a polgári újjászervezést, és 2/
a politikai megtorló-megfélemlítő kemény mag,
amely mindenkor a szovjet szervek akaratát va
lósította meg, s csaknem kizárólag a kommunis
tákb61 szerveződött.

Kétségtelen tény, hogy mindkét vonulatra leg
felsőbb szinten a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
(SZEB) felügyelt. Ehhez képest alakították az or
szág gyakorlati gazdaságpolitikáját, amelyben ab
szolút elsőbbséget élveztek a j6vátételi célú re
konstrukci6k. Megkezdődött a szovjet mintájú terv
utasításos rendszer előkészítése. A politikai életben
a polgári értékeket képviselő kormányz6párt felszelete
lése, az úgynevezett szalámitaktika kierőszakolásá

hoz vezető hatalmi harc előidézése indult el. A
folyamatos polgárháborús pszichózis mestersé
ges megteremtése volt ugyanis a nyílt kommu
nista hatalomátvétel egyik nagyfontosságú pro
pagandafegyvere.

Nem lehetett kétséges az 1945-ös választások
győztesei előtt sem,22 hogy mit jelent valójában
Vorosilov marsall intervenciója a miniszteri tár
cák szétosztásánél.P Fellépése azt eredményezte,
hogya fegyveres hatalmat jelentő minisztériu-

390

mok a kommunisták irányitása alá kerültek. A
szovjet hatóságok ezzel az aktussal mintegy "ér
telmezték" a [altában kötött megállapodás valós
jelentését az ő olvasatukban: "minden népnek
joga van arra, hogy megválassza azt a kormány
formát, amelyben élni akar", a nagyhatalmak,
csak a "belső béke feltételeit" teremtik meg.24

A diktatórikus kormányzat legfontosabb ele
me a terror. Egy demokratikus állam ezzel az
eszközzel csak rendkívüli esetekben él, ha az el
lene támadó célja nemtelen és a támadás más
ként el nem hárítható. Ilyen esetben az állam
terror-politikája - kizárólag rövid távon - ta
lálkozhat a társadalom többségének támogatá
sával is. Más a helyzet azonban, ha a társada
lommal szemben alkalmazza az állam a terrort.
Ez a terror erkölcstelen és jogtalan, s ha az állam
jogtalan terrort alkalmaz, tarthat attól, hogy a
társadalom fellázad. Ennek a feltételezett lázadás
nak a diktatúrák leggyakrabban egy újabb ter
rorral veszik elejét. Más sz6val, meg kellfélemlíteni
a társadalom egészét. A végső cél a társadalom
akaratának szétzúzása, az egyesember szolgaialá
vetése. A Szovjetunióban mindez a lenini-sztálini
időszakban folyamatosan ment végbe.

Jalta után Sztálin a kelet-európai térség urá
nak érezhette magát. A szovjet lágerrendszer
ezért a háború után válogatás nélkül fogadott
be ezer számra románt, szerbet, magyart, fran
ciát, keresztényt és zsidót, kommunistát és pol
gári gondolkodót. A cél az volt, hogy a terrorra
épülő kelet-európai birodalmi gondolat az egész
térségben, így Magyarországon is megvalósul
jon. A magyar egyházak az új körülmények kö
zött - magától értetődően - humánus alapon
ott folytatták tehát embermentő tevékenységü
ket, ahol a "barna pogányság" világában abba
hagyták. Ennek az áldozatvállalásnak lett vérta
núja Győr püspöke, báró Apor Vilmos. Nem ke
vesebbről van szó tehát, mint arról, hogy a
szovjet hatalom magyarországi képviselete és
az egyházak - élén a legnagyobb létszámú ró
mai katolikus egyházzal - között az első össze
csapások az általános moralitás sl1cján történtekmeg.

Ennek a küzdelemnek a kezdetektől volt bátor
és elszánt képviselőjeMindszentyJ6zsef veszprémi
püspök, majd esztergomi hercegprímás. Mind
szenty első főpásztori szózata2S a hadifoglyok em
beri jogainak tiszteletben tartásáról, az elesett ka
tonák megbecsüléséről és az értük való imáról
szólt. Szólt még az egész társadalmat alapvetően
érintő kérdésről, az igazolási eljárásról: "az igazo
ló eljárás tölti el szorongó aggódással sokak lel
két. Mi bízni akarunk az eljáró közegek méltá
nyosságában és igazságszeretetében. (. ..) Kicsiny
nemzet vagyunk, bosszú és megtorlás címén nem
irthatjuk egymást." A vallásszabadság és a de-



mokrácia a főpásztori szózatban a maga teljessé
gében és eszmei tisztaságában áll előttünk:

"Hogy pedig nemzeti létünk és hazánk fennma
radását biztosítsuk, ragaszkodunk szent hitünk
höz, amely hazánkat és nemzetünket ezer éven
át fenntartotta. Nem üres mondás, hanem törté
netileg igaz tény, hogy kard szerezte, kereszt tar
totta fenn a hazát. Egy állam sem tudott fennma
radni, mely nem az igazságra és erkölcsre épült,
már pedig az igazság oszlopa Szent Pál szerint
az egyház (TTim 3,15). (. ..) A demokrácia, a sza
badság jelszavával indulunk az új életnek. Mi
lyen szép jelszavak ezek! A demokrácia azt je
lenti, hogy a nép minden egyes tagja, minden
egyes rétege egyenlő jogokkal vesz részt, közvet
ve vagy közvetlenül a közügyek intézésében."

Megkerülhetetlenül felvetődik a kérdés: va
jon a hercegprímás küzdelmét mennyire támo
gatták 1944-től az újjáalakult politikai pártok?

Magyarországon sokan - közöttük történé
szek is - szívesen beszéltek 1945-48 közötti de
mokráciáról és e folyamatot lezáró fordulat évé
ről. Prof. M. Kiss Sándor, e kor kiváló kutatója,
pályája kezdetétől minden, ebben a témakörben
tett megnyilatkozásában "fenyegetett", "korláto
zott" demokráciáról beszél, teljes joggal. Vala
mire való magyar politikusnak tudnia kellett,
hogya hatalom a Szovjetunió és a szovjet veze
tés által irányított kommunisták kezében volt. A
kommunisták, mint a végrehajtó hatalom esz
közét a belügyet, és annak összes létrehozható
eszközét azonnal a kezükbe kaparintották. Igy
került sor 1945. január 17-től Péter Gábor veze
tésével (de szovjet tanácsadók felügyelete alatt)
~. Politikai Nyilvántartó Iroda (majd Rendészeti
Ugyosztály) megszervezésére. Május közepére
már működött a Vidéki Főkapitényság.i"

A politikai osztály személyi állománya 95
százalékban kommunista párttagokból szervező
dött. 1946 márciusában a politikai rendőrség 35
ezer embert tartóztatott le Magyarországon. Kő
zülük sokaknak nemcsak hogy köze nem volt a
nácizmushoz, hanem antifasiszta, sőt ellenálló
magatartást tanúsítottak, igaz, ennek során nem
a kommunista oldalon álltak. Kellő figyelmet
szentelve az MKP főideológusának - a kiemel
kedő koncepciós perek, közöttük a Mindszen
ty-per egyik "társszerzőjének" - Révai József
nek a Szabad Népben megjelent, a "reakcióról"
írott cikkének,27 mindenki választ kaphatott arra,
hogy kik kerülnek a közeljövő üldözötteinek vé
get nem érő listáira. "Reakciós az, aki antikommu
nista." Más szavakkal: ellenség mindenki, aki
nem kommunista, avagy pem támogatja a kom
munista párt politikáját. Igy egy csapásra millí
ókra tágult az ellenség köre: csaknem az egész tár
sadalom. Körvonalazódott tehát a "bűnös nem-
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zet" elleni büntetőhadjárat ideológiája. Az első

számú közellenség (gy a katolikus egyhJiz lett.
A hercegprímás, mint a magyar katolikus

egyház feje, rendkívül rövid idő alatt sajátos
konfrontációs rendszer középpontjába került.
Nemcsak a kommunistákkal ütközött össze, de
azokkal a nem kommunista politikusok egy ré
szével is, akik politikai megfontolásból nem vál
laltak konfrontációt a kommunistákkal. A prtmás
tehJit anélkül, hogy gyakorlatilag politizált volna,
politikailag légüres térbe került. Eza helyzeta későb

biekben előseg(tette izolál6dását. A feltett kérdést
tehát úgy is lehet vizsgálni, hogy a "makacs"
főpap került szembe a politikai hatalommal, de
lehet úgy is - s a történelmi tényeknek ez felel
meg -, hogy egy adott politikai helyzetben a
katolikus egyház feje a keresztény etika alapján
került szembe különbözőminőségi fokon a dik
tatórikus és a demokratikus politikai tényezők
kel. Ugy véljük, a Mindszenty-kérdés itt mutat
túl önmagán. A lényeg ugyanis a magyarorszá
gi katolikus egyház első szolgájának etikai alap
zatú küzdelme a diktatúrával. Mindszenty Jó
zsef végül is úgy politizált, hogy klasszikus ér
telemben nem politizált, hanem egy erkölcsi vi
lágképet védett. Küzdelme egyrészt így válik
konkréttá, és így válik általános értelemben pél
da értékűvé. A diktatúra megteremtését egyelő
re időszerűtlennek tartó sztálini utasítás azon
ban nem jelentette azt, hogy a Rákosi Mátyás ve
zette MKP ne folytassa teljes erővel a "párt ökJé
nek" nevezett Allamvédelmi Osztály, (majd, AI
lamvédelmi Hatóság) - a hírhedt AVO, AVH
Péter Gábor vezetésével - kiépftését és a civil tár
sadalom ellenimindenirányú hadviselést.28

Az úgynevezett népbíróságok felállítasa," va
lamint az internálások rendszere'" okán Bibó Ist
ván A magyar demokrácia válsága című tanulmá
nyában már 1945-ben jelezte, hogy kibontakozó
ban van a terror. A rendkívüli hatalomkoncentrá
ció Moszkva céljait szolgálta. Sztálin 1947-ben
szakított a nY.1:1gati szövetségesekkel, majd a
KOMINFORM31 alakuló ülésén közölte vazallu
saival: "meg kell gyors(tani a társadalmi haladást".
A címzettek, közöttük Rákosi előtt vitán felül
állt, hogy a sztálini típusú állami berendezkedés
azonnali megteremtésef a soron következő fel
adat, ami egyet jelent a hagyományos magyar
államberendezkedés megszüntetésével és az év
ezredes,magyar kereszténység megsemmisftésével.

Az AVO 1947. április 11-12-i országos érte
kezletén kapta meg a politikai vezetéstó1 a pa
rancsot az "új demokrácia" megteremtésére.
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