
AZ OPUS PACISRÓL
Grősz József békepolitikája
és a Vatikán (a BM és az ÁEH
dokumentumai tükrében)

A forradalom bukását követő konszolidáció so rán
az Egyházügyi Hivatal (EH) egyre inkább magá-
ra talált, és gyakorolni kezdte új hatalmi pozícióját.

1957
Március 26-án az EH elnöke javaslatot tett Grősz
érseknek új nyilatkozat kiadására az állam és az
egyház javuló viszonyáról, és határozat készíté -
sére az Országos Béketanács megszüntetett Ka-
tolikus Bizottságának újjászervezésre.

Április 10-én megjelent a püspöki kar nyilat -
ko zata: „az egyházat és az államot érintő kérdé-
sek rendezésében — a kölcsönös megértésre tö-
rekvés szellemében — megbeszélések folynak.
Egyes kérdések megoldást is nyertek, amiben
mind két fél zálogát látja annak, hogy a többi füg-
 gőben levő kérdésben és a sérelmek orvoslásában
is megtörténik a megegyezés.”

A határozat: „Áthatva az egyház békegondo-
latától, aggodalommal szemlélve az emberiség
fölé tornyosuló veszedelmeket, Krisztus földi
helytartójának útmutatását követve foglalunk ál-
lást az emberiség megkímélése és megmentése
mellett. Kívánjuk, hogy a tömegpusztító és vég-
pusztulást előidéző fegyverek legyenek végle-
gesen kitiltva és hatásosan betiltva. Elvárjuk, hogy
egyházunk valamennyi papja magáévá tegye a
béke gondolatát, és híveivel egyetemben azon elv
mellé álljon, amely a problémák megoldását bé-
kés tárgyalások útján kezeli. Tárgyalásokat foly-
tattunk az Országos Béketanáccsal (OB) is, és a kö-
vetkező megállapodásra jutottunk: A püspöki kar

1. az általános békefeladatok művelésére meg-
alakítja az Országos Béketanács Katolikus Bi-
zottságát (OBKB).

2. katolikus békemunkát egyházi keretekben,
egy katolikus »békeműben,« az »Opus Pacis«-
ban (OP) szervezi, amely hangot ad az OB, illet-
ve az OBKB által felvetett békegondolatoknak.”

Május 27-én a püspökkari értekezlet fő témá-
ja a határozat véglegesítése és a katolikus béke-
mozgalom megalapítása volt. Grősz érsek beszá -
molt arról, hogy a tervezetet az EH elé terjesztette.
Többfordulós vita során az EH vezetői makacsul
ragaszkodtak bizonyos személyi javaslataikhoz,
elsősorban Beresztóczy Miklós és Mag Béla be-
választásához a KB elnökségébe.

Grősz érsek közölte, hogy nem vállalják ezek-
nek a személyeknek a bevonását, amire Horváth
János hangoztatta, hogy akkor fenntartják a ka-

tolikus papok korábbi szervezetét, és a békevé-
delmi törvények alapján járnak el azokkal a
püs pökökkel szemben, akik a papi békebizottság
működését akadályozzák.

A következő tárgyaláson az EH-ban Grősz ér-
seknek sikerült elérnie, hogy Halász György és
Horváth Richárd személyét az EH is elvesse, de
Beresztóczy Miklós, Mag Béla és Micháczy József
kapcsán heves vita folyt. Ehhez az EH ragaszko -
dott, s miután ketten amúgyis tagjai voltak az OB-
nak, Grősz érsek nem látta nehézségét, hogy mint
papok csatlakozzanak a KB-hoz.

A konferencián Badalik Bertalan titkos szava -
zást javasolt Beresztóczy személyéről, amit elve-
tettek. Döntés nélkül áttértek az OP Szervező és In-
téző Bizottságának tagjaira. Ezt azzal fogad ták el,
hogy Beresztóczy Miklós, Mag Béla és Micháczy
József személyére visszatérnek. Elvetették azt a ja-
vaslatot, hogy a püspöki kar fogadja el a Katolikus
Papok Országos Békebizottságának a funkciójáról
való lemondását, s egyben vegye tudomásul tag-
jai bekapcsolódását a KB, illetve az OP munkájá-
ba. A püspöki kar kijelentette: „ezt nem vesszük
tudomásul, ragaszkodunk ahhoz, hogy a papi bé-
kebizottság mondja ki a feloszlását”.

Arra a kérdésre, hogy a KB-nak lesz-e megyei szer-
vezete, Grősz érsek azt válaszolta, hogy „az EH-ban
megmondták egyenesen, nem lesz megyei szerve -
zet”. Az érsek kifejtette: „Az OP-ban nagyrészt püs-
pökök vesznek részt, és a püspökök dolga, hogy jó-
váhagyják a KB munkáját. Ezért itt lesz a szerve a
KB-nak. Itt tisztára tőlünk függ, hogy itt mit csi-
nálunk. Az OP hangot ad az OB, illetve a KB által
felvetett békegondolatoknak (és slussz).” Újabb rö-
vid vita után Beresztóczy személyét is elfogadták,
és megállapodtak abban, hogy a résztvevőkkel ki-
egészített nyilatkozatotelküldik az EH-ba.

A lehallgatott konferencia „jegyzőkönyvét” is tar-
talmazó BM-jelentés aggódva állapítja meg, hogy
„az ellenforradalom alatt megszüntetett, majd új-
raszervezett EH-ban eluralkodott az a nézet, hogy
a jövőben nincs létjogosultságuk. Az egyháznak pe-
dig messzemenő szabadságjogokat kell kapnia.
A teljes bizonytalanság és perspektívátlanság lát-
tára — írja a jelentés — a püspöki kar már no vember
4-e után hamarosan megkezdte a haladó gondol-
kodású papok likvidálását. Az EH néhány erőtlen
ellenlépése eredménytelen volt, annál is inkább, mi-
vel a Katolikus Papok Békebizottságának a tevé-
kenységét maga az EH állította le. Így az EH ke-
zében nem volt meg az a fegyver, ami az egyház
egységét megbontotta. Ilyen légkörben született
meg az OP és a KB, amely távolról sem helyette-
sítheti a megszűnő Katolikus Papok Békebizottsá -
gát. Még kevésbé töltheti be azt a célt, sőt a helyé-
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be állított OP-szal akarva-akaratlanul az egyház már
megbontott egységét állítja helyre.”

„A megállapodás szerint — folytatja a jelentés
— az új mozgalomnak csak vezetősége van, két-
harmad részben püspökökből áll. A püspöki kar
által felterjesztett és az EH-ban elfogadott két szer-
vezetben az alábbi személyek szerepelnek:

Országos Béketanács Katolikus Bizottsága (OBKB):
elnök: Hamvas Endre, tagjai: Kujáni Ferenc, Be -
resztóczy Miklós, Peisz Lajos, Mag Béla, Zemp lén
György, Miháczy József.

Opus Pacis (OP): elnök: Grősz József, tagjai:
Ham vas Endre, Kovács Sándor, Papp Kálmán, End -
rey Mihály, Radó Polikárp, Sík Sándor, Zemplén
György. Szervező és Intéző Bizottság: Bády Ferenc,
Beresztóczy Miklós, Kujáni Ferenc, Mag Béla, Mi -
háczy József, Potyondi Imre, Rojkovich István.

Nincs tagsága, nincsenek helyi szervei, nem
lesz helyisége, sajtója stb. Egyszóval semmi, ami
betölthetné funkcióját, az egyház bomlasztását,
a katolikus tömegek helyes irányba befolyásolá-
sát, a papok sorompóba állítását a szocializmus
építése érdekében. A püspöki kar két konferen-
ciája, amely ezt a témát tárgyalta, világosan mu-
tatja, mit szánnak a mozgalomnak szerepül, és mi-
lyen perspektívának néz elébe.”

Egy másik BM-összefoglaló szerint azonban:
„A püs pökkari határozat közzétételének előfelté-
tele volt: a békepapi mozgalom önfelszámolása.
A ha tározatot mind a napi sajtó, mind az Új Em-
ber aktuális száma közölte, azonban a sajtóközle-
mény nem tartalmazta a nyomatékosan meg jelölt
feltételt, a békepapi szervezet megszüntetését. Ezt
Grősz József azonnali tiltakozása követte, és idő-
legesen felfüggesztette az OP életbeléptetését.

Miközben a hivatalos egyházzal ilyen megál-
lapodás jött létre — írja a jelentés —, súlyos ellen-
tétek alakultak ki az EH és a papi békemozgalom
vezetői között, [mert] nem védte meg őket az egy-
házi reakció támadásaitól. Állandó biztatást kap-
tak támogatásukról, a gyakorlatban azonban konc-
ként odadobva látták magukat. Az EH vezetője
ugyanis azt követelte tőlük, hogy: az Országos Vá-
lasztmány június 5-én tartandó ülésén a Katolikus
Papok Békebizottsága mondja ki a feloszlását és
gyakoroljanak önkritikát. A békemoz galom veze-
tői ezt megtagadták.

A feloszlás kimondását azért, mert mindezideig
az volt a megállapodásuk, hogy beolvadnak az
újonnan alakult mozgalomba. Az önkritikát azért,
mert a vádakat, amiket a vatikáni dekrétum
meg  határoz, nemcsak az érintettek nem ismerik
el igaznak. Politikailag nem tartják jónak a nagy
bűnbánatozást sem, mert ezzel elismernék a rá-
galmakat, nem is beszélve arról, hogy a papi béke-
mozgalom a történelem lomtárába került.

Heves vitákban követelték a sajtó és a [Dezső
utcai] helyiségek mindenáron való megtartását.

Ez — mint mondták — még az OP keretein be-
lül is bizonyos mértékig biztosítana valamilyen
szervezettséget, amivel a békemozgalmi papokat
még mozgósítani lehet. Az EH azonban elutasí-
totta a kérésüket.”

Június 5-én — írja a jelentés — „a megszűnő bé-
kebizottság választmányi ülésén a kb. 80 fő borús
hangulatban vette tudomásul a mozgalmuk fel-
oszlatását. A 21 hozzászóló lelkes taps mellett ígér-
te további munkálkodását a szocializmus érde-
kében. Nem közölték ugyanis velük, hogy az
OP-nak nincsenek szervezetei, és így a hozzá-
szólók lelkesen ajánlották fel hatéves tapaszta-
latukat. Az akali plébános azonban kijelentette:
»Még egy ilyen győzelem és belepusztulunk.« A
celldömölki plébános pedig felvetette egy párhu-
zamos mozgalom megalakításának kérdését. Az
ilyen felszólalások nyílt tetszést arattak. Beresztóczy
Miklós is, és Horváth Richárd is — a hozzászólá-
sokra adott válaszában, meggyőződése ellenére
ugyan — dicsérő kifejezéseket használt az OP-ra.”

A feloszlatás kimondása után ült össze az OP
Szervező és Intéző Bizottsága Hamvas Endre
püspök elnökletével, és megtárgyalta a prog-
ramtervezetet, amely eleve egy alap- és két mó-
dosított változatban készült. Saád Béla, az Új Em-
 ber szerkesztője („Kövér” fedőnéven ügynök), és
Michelics Vid, a Vigilia munkatársa („Molnár Béla”
fedőnéven ügynök) készítette a tervezetet az új bé-
kemozgalmi szervezet megalapítására. Az elne-
vezést állítólag Endrey püspök javasolta. Hamvas
püspök az EH által módosított tervezetet támo-
gatta, mert az (akkor) még nem igényelte a ko-
ronákon (az esperesi gyűléseken) a békeprobléma
kérdéseinek megtárgyalását. Hamvas püspök
még a szocializmus szót is kihúzta a tervezetből.

A résztvevők neve, ismert előéletük, főként a
név szerint kiközösítettek bevonása nyugtalan-
ságot okozott a kispapok között, és felkeltette a
szeminaristák belső ellenállását az új szervezet-
tel szemben, ami röviddel később külső ellenál-
lásba ment át, és végső soron a Központi Pap-
nevelő Intézet felrobbantásához vezetett.

A BM-jelentés szerint „az OP jövőjére vonat-
ko zó szándékára rávilágít Grősz érseknek a Va -
ti kánhoz intézett levele, amelyben kifejti: »az OP
árán elértük a papi békemozgalom likvidálását«. Ami-
kor az OB is felismerte a püspöki kar valódi szán-
dékát, azonnal egy tervezetet készített az OP to-
vábbfejlesztésére.”

Az elemző megállapítja: „Kétségtelen, hogy a
papi békemozgalom önfelszámolása számunkra
hátrányos volt, mert szilárdan mellettünk álltak,
vállalták a nehézségeket és támadásokat a Vatikán
és a magyar katolikus püspöki kar részéről. Az
OP megalapítását mégis pozitívumként kell te-
kintenünk, mert az OP-ban a hivatalos egyház fel-
ső vezetése is részt vesz, és amennyiben a Vatikán
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ezzel szemben lép fel, úgy az egész püspöki kar-
ral találja magát szemben. Az bizonyítja, hogy az
OP megalapítása részünkre pozitív, hogy a Va -
tikántól azonnal támadás érte.”

Május 27-én a Congregatio Consistorialis — a Va-
tikán erősen, szinte ultrakonzervatív politikájának
megfelelően — tárgyalta a magyar katolikus püs-
 pöki kar és a magyar állam között kialakult vi-
szonyt. Az előterjesztés negatívan értékelte a
püspöki kar szereplését Magyar or szá gon.

Június 10–15. között a Szent Kongregáció Hi-
vatala is napirendre tűzte a magyar püspöki kar
helyzetét. Az első megállapítás az volt, hogy a
Vatikán többszöri ellenzése dacára is megalapította
az OP békemozgalmat, ezzel alárendelte a püspö-
ki kart az államnak, és védelmébe vette azokat a bé-
kepapokat, akik évek óta együttműködtek a kom-
munista kormánnyal, akiket a Vatikán állandóan
bírált és támadott. A második megállapitás az volt,
hogy mindezekért Hamvas Endre csanádi püspök
a felelős, aki évek óta kiszolgálja a kommunista kor-
mányt. Az ülésen éles vita támadt a bíborosok és
Tardini államtitkár között. A bíborosok keményen
el akarták ítélni az egész püspöki kart. Az államtitkár
pedig azt javasolta, hogy ne lépjenek fel keményen
a püspöki kar ellen, és nyíltan a kommunista-ba-
rát papok ellen sem. Végül is a Szent Kongregáció
Hivatala egyszerű levél formájában közölte az OP-
ról és a püspökök politikai magatartásáról a véle-
ményét. Ezt az enyhe intézkedést a BM az állam
szempontjából rendkívül szerencsésnek tartotta,
mert „ha az OP megfelelő szervezeti formákat kap,
és a tevékenységét országosan ki tudja szélesíteni,
igen hasznos lehet az állam részére”.

Július 9-i keltezéssel a Sacra Congregatio Con -
sis torialis nevében Piazza kardinális intézett levelet
Grősz Józsefhez arról, hogy az OP-t egyházi
szempontból helytelenítik: „A legutolsó időben né-
hány olyan tájékoztatás érkezett, amelyek — ha iga-
zak — joggal okoznak aggodalmat a lelkekben. Bi-
zonyára a nehéz kérdésekben az ottani püspökök
más eljárást követtek, de az Apostoli Szentszék újó-
lag megállapítja, hogy nyílt gyűléseket tartanak,
amelyek tevékenysége beleesik az egyház által el-
ítélt in tézményekbe. Ezért a Szent Kongregáció, a
szük ségtől kényszerítve, a püspököket kitartóan
arra inti, hogy az Apostoli Szentszéket részletesen
és pontosan tudósítsák arról, ahogy ezek történ-
tek, és ezek igazi indítékairól és súlyáról. Neked,
aki a püspöki konferencia elnöki tisztét ideigle-
nesen töltöd be, azt a feladatot adom, hogy minél
előbb és minél jobban végrehajtsd azt, amit veled
ebben a levélben közöltem, és erről engem vég-
rehajtás után értesíts.” A le velet a BM elkobozta,
Grősz József később sem kapta kézhez.

Július 16-án a Sacra Congregatio Concilii pre-
fektusa, Ciriaci kardinális írt levelet Grősz József -
nek: „Minthogy a politikában való aktív részvétel

nem áll összhangban a papi személyek kel, az egy-
ház ezt általában csak különleges körülmények kö-
zött és meghatározott feltételek mellett engedé-
lyezte, vagy megfelelő büntetéseket is kilátásba
helyezve kifejezetten megtiltotta. Ha a magyar egy-
házi tartományban a dolgok ilyen jellegűek, ezért
úgy rendelkezik, hogy az egyházi személyeket a fen-
ti országban minden politikai tevékenységtől büntetés
terhe mellett eltiltja. Ha pedig ezek — amitől Isten
óvjon — engedelmeskedni vonakodnának, ma-
gával a tettel ipso facto, a Szent  széknek különle-
ges módon fenntartott kiközösítésbe esnek.” A le-
velet a BM elfogta és ide iglenesen visszatartotta.

A vatikáni dekrétumok hatását és következ-
ményeit egy újabb BM-jelentés így írja le: „Ezek az
intézkedések az állam és a katolikus egyház, va-
lamint a Vatikán és a magyar püspöki kar közötti
viszonyban új helyzetet teremtettek. Miután mind-
két vatikáni rendelkezés beavatkozást jelent a
Magyar Népköztársaság belügyeibe, az Egy ház ügyi
Hivatal, mint illetékes szerv, először szóban, majd
írásban is közölte Grősz Józseffel, hogy mindenféle
vatikáni rendelkezés kihirdetését megtiltja.” Erről
a tilalomról Grősz érsek titkos levelet küldött a
Vatikánba, amely fennakadt a BM szűrőjén.

Július 23-án az OP, röviddel a vatikáni figyel-
meztetés után — amit ugyan a püspöki kar akkor
még nem ismerhetett — többszáz egyházi személy
részvételével gyűlést tartott a Béke Világtanács co-
lombói értekezletének anyagairól. A gyűlésnek a
sajtó — közte a katolikus is — és a rádió útján meg-
felelő nyilvánosságot biztosítottak.

A BM-jelentéséből tudjuk, hogy „az események
egybeesése következtében a Vatikán és a püspö-
ki kar között újabb feszültség és véleményeltérés
keletkezett. Erre utal többek között Grősz érsek
kifakadása is, aki a vatikáni intézkedések kézhez -
vétele után, bizalmas körben kijelentette: »jöj jenek
ide és csinálják jobban, mint mi, s ne onnan kiáltoz-
za  nak ránk«. A rendelkezés a Sacra Cong re ga tio
Consistorialistól származik, ahová a püspökök fe-
gyelmi ügyei is tartoznak.”

Augusztus 29-én a püspöki kar konferencián tár-
gyalta meg a vatikáni intézkedésre küldendő választ,
amiben többek között a következőket írták: „A püs-
pöki kar szerény véleménye szerint nem tett olyas-
mit, ami a Szentszék intézkedéseivel ellenkeznék,
az egyház ügyének ártana, a hívek lelkiismeretét
megzavarná, vagy éppenséggel az egyház által el-
ítélt tanítások és intézkedések támogatására alkal-
mas lenne. Ellenkezőleg, mindent megtett és meg-
tesz az egyház jogainak védelmére, érvényesítésére
és a hívek lelkiismereti szabadságának biztosítására.
Igaz, megalakítottuk az OBKB-t és az OP-t. Meg-
tettük, hogy megszűnjék az az állapot, amely 6 éven
át megosztotta a papságot, hogy a katolikus béke-
munka az Evangélium szellemében és Szentséges
Atyánk útmutatása szerint történjék. Papjaink és
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híveink megértéssel és megnyugvással fogadták ezt
az intézkedésünket Vannak, akik elégedetlenek ve-
lünk, de azok felelőtlen emberek. Kérjük, hogy a
magyarországi ügyek intézését bízzák nyugodtan
a püspöki karra. Rajta vagyunk, hogy lépésről lé-
pésre javít suk az egyház és az állam közötti egy-
re inkább nor malizálódó viszonyt.” Ezt a szep tem-
ber 2-ai keltezésű levelet az EH csak október 15-én
küldte el a Vatikánba.

A BM-nek a konferenciáról írt jelentése megál-
lapítja: „Meg kell jegyezni, hogy a számunkra ked-
vezőnek mondható válasz ebben a formában nem
tükrözi teljesen a püspöki kar valóság ban sokkal
negatívabb álláspontját, mert a válasz létrejöttében
állami tényezők is közreműködtek.”

„Grősz érsek titkos levelének a visszatartása
ellenére is a Vatikánnak tudomása volt arról, hogy
dekrétumainak a kihirdetését az állam megtiltotta,
mivel ez a körülmény a Külügyminisztérium szó-
vivője útján nyilvánosságra került. Természete-
sen a püspöki karra is értendő a dekrétum azon
kitétele, hogy az egyházi személyeket a fenti or-
szágban minden politikai tevékenységtől bünte-
tés terhe mellett eltiltja.”

„Nem szándékozunk eltúlozni — írja a jelen-
tés — vagy túlértékelni ezt a véleménykülönb-
séget. Meg kell mondani, hogy értékelésünk
sze rint nincs meg a reális alapja annak, hogy Ma -
gyar or szágon a közeljövőben egyházszakadásról
beszéljünk.”

December 30-án a Sacra Congregatio Consis to -
ri a lis nevében Marcellus Mimmi kardinális vá-
laszolt. „E szent kongregáció megkapta főtiszte-
lendőséged folyó év szeptember 2-án E–134/1957.
szám alatt kelt levelét, és az abban foglaltakat fi-
gyelmesen áttanulmányozva kötelességének véli
az alábbiak közlését:

A Szentatya értesült arról, hogy az ottani egy-
házi vezetők milyen nehéz helyzetben vannak. Ő
mégis erősen aggódik amiatt, ahogyan ily nehéz
kérdésekben néhány püspök viselkedik. A Szent-
atya reményét helyezi a szent főpapok hitébe és
odaadásukba, hogy nem estek kétségbe, ha kintről
valamilyen balsors érte őket, és nem bátortalanod -
tak el. Szilárdan kitartanak az egyház jogainak vé-
delme mellett, állhatatosak a pásztori kötelezett-
ségek teljesítésében. Minthogy pedig a pp-k közül
néhányan állandóan akadályozva vannak, legyen
gondja az ordináriusoknak, hogy ne adjanak ki a ma-
gyar pp. kar nevében tett semmilyen nyilatkozatot, ha-
csak nyilvánvalóan nics szó a keresztény tanítás kü-
lönleges érdekeiről, vagy a katolikus egyház
jogáról. Végül a kegyelmes püspökök emlékezze-
nek arra, hogy egyedül az Apostoli Szentszék jogosult
az állam vezetőivel tárgyalásba bocsátkozni.”

A levelet a BM elfogta, lefordíttatta és jelentést
készített: „Véleményünk szerint a Vatikán még azt
a néhány nyilatkozatot is sokallja, amit a püspöki

kar az elmúlt év folyamán tett (a kormány irán-
ti bizalomról, az ENSZ ötös bizottságának jelen-
téséről, a béke ügyéről és az államsegélyekről),
ami lényegében az egyházpolitikában elért ered-
ményeket jelentette, és az »akadályozott«, tehát
a funkciójukból kimozdított püspökök miatt
(Mindszenty József, Badalik Bertalan, Péteri Jó -
zsef) feszíteni akarja a viszonyt az állam és az egy-
ház között. Ismerve a magyar katolikus püspö-
ki kar Vatikánhoz való hűségét, a nyilatkozatok
adásában tanúsított készségét és őszinteségét, ja-
vasoljuk, hogy Grősz érsek a fenti levelet ne kap-
ja meg. További utasításig azt visszatartottuk, és
tájékoztatjuk az Egyházügyi Hivatal vezetőit.”

1958
Az állami vezetők szorgalmazták, hogy — Róma
december 31-ei állásfoglalása és tilalma ellenére
— az elmúlt év során tett püspökkari béke meg -
nyi latkozások minél szélesebb körben nyilvános -
ságot kapjanak, és a lelkészkedő papság részéről
kellő alátámasztást nyerjenek.

Az OP Szervező és Intéző Bizottságának janu -
ár–februárban megszervezendő egyházmegyei
békegyűlések megtartására tett javaslatot.

Grősz érsek levélben kérte fel az egyházme-
gyék ordináriusait, hogy a nemzetközi helyzet-
ről, az egyház békeszolgálatáról és az atomenergia
békés célú felhasználásáról tartsanak előadásokat
az egyházmegyei papi gyűléseken. Grősz érsek
azt is kérte, hogy a békegyűlések előkészítéséről
és azok lefolyásáról — az ordináriusok — írásban
tájékoztassák az OP ügyvezető igazgatóját.

A gyűlések helyét és időpontját az egyház-
megyék főpásztorai határozták meg, és a béke-
gyűlésekre minden papot meghívtak. Januárban
9 egyházmegye rendezte meg a gyűléseket, ame-
lyeken közel 2600 pap (45 százalék) és 300 kispap
vett részt. Hat egyházmegye gyűléseit a főpász-
torok nyitották meg. Hamvas Endre a volt papi
békemozgalom csanádi egyházmegyei vezetőjét
bízta meg az elnöki teendők ellátásával.

Az Egyházügyi Hivatal jelentést készített a me-
gyei kormánybiztosok beszámolói alapján, amely-
hez javaslatokat is csatoltak:

„1./ A KB ülése után az OB elnöksége tartson
ülést, amelyen foglaljon állást a leszerelési világ-
kongresszus támogatására, békemozgalmi lap
megindítására, az OBKB és az OP vidéki szerve -
zetének kiépítésére. Az OBKB javasolja, hogy az em-
lített kérdésekben az OP is foglaljon állást. Az EH
javasolja, hogy az OBKB tevékenységének meg-
szervezésére tagjaiból válasszon titkárt (dr. Be -
resztóczy Miklóst ajánlja).

2./ Az OBKB javaslatai alapján az OP Szervező
és Intéző Bizottsága üljön össze, fogadjanak el nyi-
latkozatot, amelyben támogatják a leszerelési
vi lág kongresszust, és kijelentik, hogy a magyar
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rk. egyház delegációt küld ki a világkongresz-
szusra. Egyben felhívják a külföldi katolikus
szervezeteket a világkongresszus támogatására.

3./ A »béke és barátság hónap« rendezvényein
az OBKB és az OP aktívan vegyen részt. Előtte cél-
szerű volna országos katolikus békegyűlést ösz-
szehívni.

4./ Az OP tevékenységébe aktívan be kell von-
ni a volt haladó gondolkodású békepapokat. E cél
érdekében szükséges a haladó papok egyházi
funkcióba állítása és a rehabilitáció folytatása. Rö-
vid időn belül el kell érni, hogy a haladó papok
pozitív tevékenységükkel befolyásolják az OP
munkáját, és ebben a munkában ők vállalják az
oroszlánrészt. Ennek érdekében a Béketanács és
az EH erősítse és támogassa a haladó papokat.

5./ Az »Új Ember« című lapban és a »Vigilia«
című folyóiratban jelenjenek meg összefoglaló, ér-
tékelő cikkek az OP egyházmegyei gyűléseiről,
és a cikkekben határozzák meg az OP tevékeny-
ségének további irányát.”

Január 21-én az EH elnöke felvetette Horváth
Richárd részvételének kérdését az OP indítandó lap-
jában. Néhány nappal később már konkrétan ki-
fejezte azt az igényét, hogy Horváth Richárd tag-
ja legyen a „Katolikus Szó” szerkesztőbizottságnak.

Február 12-én a budapesti EH kormánybiztos
a havi beszámoló jelentésében feladatának érzi,
hogy az OP-ból élő mozgalom legyen a párt és az
állam célkitűzéseinek megvalósításához, illetve az
OP-nak nemcsak országos, hanem egyházmegyei
és megyei szervezetei, ügyvezetői is legyenek.

Március 12-én kelt havi jelentésében pedig
már azt a célkitűzést lehet látni, hogy „az OP és
az OBKB működését a volt békepapok részvéte-
létől, aktivitásától tesszük függővé, s míg ezek tel-
jes létszámban nincsenek ismét vezető beosztás-
ban, addig eleve nem lehet jó ezek működése”.

Május 13-án a püspöki kar lehallgatott konferen -
ciáján az aktuális napirendi pontok megtárgyalá-
sa után — a BM-jelentés szerint — Grősz József a
következő bejelentést tette: „Na most kérem rös-
telkedve előterjesztem az OP március 26-i ülésé-
nek határozatát, amely szerint minden egyház-
megyében alakíttassék meg az OP egyházmegyei
bizottsága 5–6 taggal, akiket az ordinárius nevez
ki. Azért terjesztem ezt röstellkedve elő, mert az
előzetes tárgyalások alapján közel egy éven át hir-
dettem a püspöki karnak és az érdeklődő papok-
nak, hogy az OP-nak nem lesz sem megyei, sem
egyházmegyei szervezete. A püspök urak és a jó-
ravaló papok is csak így barátkoztak meg valahogy
az OP-szal. Én ezt ma sem tartom szükségesnek,
hiszen a papoknak a békemunkában annyi segí-
tője van, amennyi kell. A januári papi békegyűlést
is megrendeztük egyházmegyei bizottság nélkül.
Főképpen pedig nem tudom, hogy mi a szán déka,
vagy a célja az EH-nak ezekkel a bizottságokkal,

mert hogy valami céljuk van vele, az bizonyos, és
hogy szükség nincs rájuk, azt ők is tudják. Mind-
azonáltal ha a püspöki kar célszerűnek látja és elhatá-
rozza ennek a megalakítását, nem ellenzem a követke-
ző feltételekkel:

1./ A bizottság elnöke a püspök, és tagjait min-
den külső beavatkozás mentesen a püspök nevezi ki.

2./ Ha bárhol beavatkozás történik, és ezt az
érdekelt püspök jelenti, a bizottság egy egyház-
megyében sem alakul meg, illetve a már mega-
lakult bizottságok is feloszlanak.

3./ A bizottság senki által és semmi más cél-
ra nem használható, és csak a püspök tudtával és
beleegyezésével hívható össze.

Én — mondotta Grősz érsek — ezek mellett a
feltételek mellett is félve mennék bele az egy-
házmegyei bizottságok megalakításába, mert a fel-
tételeket ma talán tudomásul veszik, de biztosan
hamarosan megkezdődnének a mesterkedések,
hogy a régi papi békebizottsági embereket nyom-
ják a megyei bizottságokba.”

A püspökök igen rövid ideig vitatkoztak ezen
a kérdésen, Hamvas kivételével negatívan fog-
laltak állást — már akik közbeszóltak —, olyan
javaslatok merültek fel, hogy „húzzuk el az
ügyet, hallgassunk az érsek úrra” stb. Végül a püs-
pöki kar úgy döntött, hogy nem hajlandó meg-
alakítani az OP egyházmegyei bizottságait, hanem
csak egy-egy összekötőt küldenek ki.

Október 17-én, ugyancsak püspökkari konfe-
rencián —a BM „jegyzőkönyve” szerint — Grősz
érsek bejelentette: „Na most jönnek a papi béke-
bizottságok! Az EH a megegyezést megszegve, a
közelmúltban megalakította az OP-tól függetle-
nül a katolikus papok megyei békebizottságát.”
Grősz József elmondta, hogy megkérdezte az EH
elnökét: mi köze az EH-nak a papi békebizott-
ságok megalakulásához. Majd hozzátette: „az OB
így akar az EH-n keresztül nyomást gyakorolni
reánk”. Ezután felolvasta Horváth Richárdnak a
„Katolikus Szó” harmadik számában megjelen-
tetett cikkét, amelynek lényege, hogy a megyei
papi békebizottságok az Országos Béketanács
szervei, a Hazafias Népfront irányítása alatt mű-
ködnek, semmi közük nincs az OP-hoz.

Grősz érsek kijelentette, hogy „ezek szerint a
megyei papi békebizottságok a püspöki kar ha-
tározata ellenére jöttek létre. Ha tovább folyik a bé-
kebizottságok szervezése, nem marad más hátra
mint az, hogy a püspöki kar feloszlatja az OP-t.”

Egyik püspök megjegyezte: „Tulajdonképpen
ott vagyunk, hogy a régi papi békemozgalom újul
meg.” Egy másik azt javasolta, hogy „Grősz érsek
oszlassa fel az OP-t”. Grősz érsek válaszában hang-
súlyozta, hogy „ezt ő nem vállalhatja fel, csak a
püspöki kar határozata értelmében”. Javasolta,
hogy a püspöki kar foglaljon állást: az OP mellett
van-e szükség megyei papi békebizottságokra?

710

Kéthasábos:Layout 1  2011.08.15.  13:01  Page 710    (Black/Black plate)



Titkos szavazásban állapodtak meg. A megyei
békebizottság megszüntetésére szavaztak tízen,
mellette foglalt állást egy, egy pedig tartózkodott
a szavazástól. A kérdés lezárásaképpen Grősz ér-
sek kijelentette, hogy „amennyiben a megyei bi-
zottságok működnek, az OP-ra nincs szükség”.

Ezután ismét szavazásra tette fel a kérdést: az
OP fennmaradjon-e, vagy nem? Közbeszólásra is-
mét titkos szavazást rendelt el: heten az OP fel-
oszlatása mellett szavaztak, öten pedig a fennma-
radása mellett foglaltak állást. A szavazással mind
a békebizottságok, mind az OP-szal kapcsolatos vi-
tát lezárták. Grősz érsek megállapította, hogy
„nem készültek fel az OP és a papi békebizottsá -
gokkal kapcsolatos határozatok meghozatalára”.

1959
Október 29-én az újra önálló Állami Egyházügyi Hi-
vatal (ÁEH) országos értekezletet tartott, amely-
nek beszámolójában fontos megállapításként sze-
repel a Vatikán, a kompromisszumokra kész új
pápa áthidaló megoldásokat kereső, a „modus
vivendi” irányába forduló politikája. Ennek elle-
nére: tovább kell lazítani a Vatikán és a magyar ró-
mai katolikus egyház közötti kapcsolatokat; fo-
kozottabban támaszkodni kell az újjászervezett
papi békebizottságokra, erősíteni kell a lojális
papok mozgalmát, hogy jelentős hatással legyenek
mind az alsópapságra, mind az OP-ra;  fenn kell
tartani az OP-t, mert ezzel a püspöki kar bizonyos
elkötelezettséget vállalt a Va ti kánnal szemben,
azonban szerepe csak másod la gos legyen a Kato-
likus Papok Békebizottsága mellett;  meg kell aka-
dályozni (továbbra is) a püspöki kar római uta-
zását;  a párt Politikai Bizottsága fontosnak és
szükségesnek tartja a Vatikán elleni harcnak a ba-
ráti országokkal közösen kialakítandó irányelveit.

Az ÁEH — a fenti irányelveknek megfelelően
— értékelő összeállítást készített az OP-ról: Az OP
és az OBKB több nyilatkozatot adott ki.Alulról jövő
kezdeményezés alapján 1958 augusztusától közi-
gazgatási megyénként megalakultak az OBKB
megyei bizottságai, lényegében az 1956 előtti bi-
zottságok formájában, azonban előnyösebb hely-
zetben vannak, mint az 1956 előttiek voltak, mert
az OBKB-ban ezidő szerint püspökök is részt
vesznek, és az OP fedezi a jelenkori papi béke-
mozgalmat. A megyei bizottságokba a békemoz-
galom legtekintélyesebb papi személyiségeit vá-
lasztották be. Ezek most így egyházi részről
kevésbé támadhatók. A megyei papi bizottságok
megalakulása ellen a püspöki kar 1958 októberé-
ben tiltakozott ugyan, hogy az OP és az OBKB meg-
alakulásakor erről nem volt szó, és ők ezt „nem fe-
dezik a tekintélyük kel”. Grősz érsek és a Hivatal
elnöke fél évre elhalasztotta a OP és a OBKB fel-
oszlatását. A félév ugyan régen letelt, azonban a püs-
pöki kar részé ről azóta sem jelentkeztek.

1961
Október 3-án Grősz érsek elhunyt. Politikai meg-
fontolások alapján a püspöki kar Hamvas End-
re csanádi püspököt választotta utódjául a püs-
pöki kar elnökévé.

December 20-án az OP és az OBKB közös ülést
tartott. Az eseményről az ÁEH készítette a be-
számo ló jelentést: „Az ülésen megválasztották
Ham vas Endrét, a püspöki kar és az OBKB el-
nökét az OP elnökévé is. A megüresedett helyekre
egyhangúlag Kovács Vince c. püspök, váci apos-
toli kormányzót és Brezanóczy Pál egri apostoli
kormányzót. Az OP új elnöke felkérte az egy-
házmegyék vezetőit, hogy adjanak ki körlevelet,
amelyben méltatják az elmúlt év eredményeit, és
buzdítják, hogy a következő évben még jobban
dolgozzanak. A jelentés megállapításai:

1./ Az ülés jó hangulatban folyt. Hamvas püs-
pök megköszönte, hogy őt választották meg az
OP elnökének, és megígérte, hogy törekszik azt
továbbra is kiérdemelni. Fontosnak, hasznosnak
és szükségesnek ítélte meg a papi békemunkát,
és kérte a papi békemozgalom vezetőit (Beresztó -
czyt, Mag Bélát, Horváth Richárdot), hogy foly-
tassák az eddig eredményesen végzett papi bé-
kemunkát.

2./ Ezen az ülésen is tapasztalható volt, hogy
az OP-ban és az OBKB-ban a kezdeményezést és
végrehajtást a szilárd békepapok tartják kezük-
ben, akik megnyilatkozásaikkal befolyásolják e
szervek munkáját. Az egyházon belüli reakció el-
leni harchoz jelentős segítséget ad mindkét szerv,
amely az egyházon belül nagy tekintélyre tett szert
és a püspöki karral szemben rivalizáló testület lett.

3./ Beresztóczy Miklós, az OBKB főtitkára be-
számolójában kiemelte, hogy a nemzetközi és a bel-
politikai események bizalommal kell, hogy eltöltsék
a papságot és a híveket is. Hangsúlyoz ta Hamvas
Endre püspök érdemeit az állam és az egyház jó
viszonyának művelésében, és kijelentette, hogy a
püspök törekvésében maga mögött tudja a józan
katolikus papságot és a híveket.”

�

Ezzel, és a Vatikán gyökeresen változó keleti poli-
tikájával új szakasz kezdődött az OP történetében.
Immár lényegesen különbözött a Grősz Jó zsef
kalocsai érsek által kiharcolt „békeműtől”, amely
kísérletet tett az egyház aktív politizálásának mi-
nimálisra csökkentésére. A magyar katolikus egy-
háznak a Béketábor békepolitikájában való aktív
részvétele ezután még közel 30 évig érseki/püspöki
vezetéssel tovább folytatódott.

SZÉKELY TIBOR

Részletesebben és dokumentáltan lásd Székely
Tibor: Kispaplázadás, 1957–1961 című kötetében:
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