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A lengyel állampárti szocializmusból Szent Péter székét elfoglaló
II. János Pál pápa szinte mind en megn yilatkozásában és tanításá
ban ott van a keresztény örömhír elenged hetetlen előfeltétele, al
kotóelem e: a bűnbánat, hibáink és bűneink beismerése, megvallá
sa, és term észetesen ennek gyümölcse is: az lsten megbocsátásá
ból/ a kiengesztelődésből fakadó öröm és béke, az egyén és a k ö
zösség újrakezd ésének távlata . Erről beszél a Nagy Jubil eumi Év
előkészítésére kiadott Tertio millennio adveniente apostoli levelében
a pápa (1994)/ tovább á erre utalt már korá bban, 1991. augusztus
20-án a budap esti Hősök terén elmondott beszédében is, amely ki
fejezetten hozzánk szólt. Sor rendben Budapest az első, egye temes
ségben azo nba n az ap ostoli levél a fontosabb.

Rövid tanulm ányunkban nem kívánunk mást tenn i, mint az el
múlt évek egyházi do kumentumai, részben magyar egyházi do
kumentumok tükrébe tekinteni, hogy a ma 'cselekvésére nézve is
eligazítást, bátorítást és útmutatást nyerjünk a részben még feloldat
lan és sürgető kérdésekben. A cél a tisztánlátás, a belátás és megval
lás elősegítése, végső soron a kiengesztelődés és béke ajándékának
megszerzése, ami nélkül csonka maradna keresztény életünk.

II. János Pál pápa megnyilatkozásai

II. János Pál pápa a Tertio millennio adveniente kezd em apostoli leve
lében az ezredvá ltás történelmi alkalmát használja fel tanításra, ú t
mutatásra. A kereszténység a harmadik évez red re készülve, a má
sodik keresztény évez red végén egyre jobban tudatára ébred t gye r
mekei bűnének, és megemlékezett mindarról, amivel a történelem
folyamán eltávolod tak Krisztustól és az eva ngé liumi lelkülettől,

így a világ szá má ra .elienmn úedgot tettek és botrányt okoztak" (33 .).
A pápa emlékezetbe idézi az egyházi hagyom ány sokszor idé

zett megfogalm azását: "Az Egyház Krisz tussa l való kapcsolatá
ból következően sze nt, mégsem fárad bele a bűnbánatba : ls ten
és az emberek előtt mindig sajátjának ismeri el a bűnös gyermeke
ket. Erről mondja a Lumen gentium: »Az Egyház, mely bűnösöket
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foglal magába, egyszerre szent és folytonosan megtisztulásra is
szorul, a bűnbánat és megújulás útját járja szüntelen«" (33.).
Ezért az új évezred küszöbén az egyház sürgeti gyermekeit,
hogy "tisztuljanak meg a bűnbánatban a tévedésektől, a hűtlen

ségtől, az állhatatlanságtól és a késedelmes szívűségtől. A teg
nap bukásainak beismerése a hűség és a bátorság tette, mely se
gít erősíteni hitünket, s figyelmesebbé és készségesebbé tesz a
ma nehézségeinek és kísértéseinek leküzdésére" (33.).

Ezt követően a pápa felsorolja azokat a bűnöket, amelyeket
Isten népe egysége ellen elkövettünk el, és amelyek ma is érezte
tik hatásukat, ezért "elégtételt kell adnunk értük, nagyon kérve
Krisztus bocsánatát" (34.).

Ha az egyház önvizsgálatot tart, nemcsak bűnei tudatosod
nak, amelyeket meg kell bánnia, hogy kiengesztelődjék saját
múltjával, "feledve, ami mögötte van", és "nekifeszüljön az előt

te lévő" küldetésnek, hanem rátalál annak örömteli tapasztalatára
is, hogy "az első évezred Egyháza a vértanúk véréből született: »a
vértanúk vére - a keresztények magoetése« Nagy Konstantin császár
intézkedései nem biztosíthatták volna az Egyháznak azt a kibon
takozását, ami az első évezredben történt, ha nem lett volna a
vértanúk magvetése és az első keresztény nemzedékek szent öröksége. A
második évezred végén az Egyház újra a vértanúk egyháza lett. A
papokat, szerzeteseket és laikusokat ért üldözések a világ legkü
Iőnbözóbb részein vértanúk vérének nagy magvetését végezték.
Miként VI. Pál az ugandai vértanúk szenttéavatásakor mondott
homíliájában kiemelte, a Krisztus melletti vérontással tett tanú
ság a katolikusok, ortodoxok, anglikánok és protestánsok közös
öröksége lett" (37.).

Ezt a tanúságtételt nem szabad elfelejteni. Fel kell tárni, meg
kell örökíteni, ahogy az ősegyház az első századokban üldözé
sek közepette is megtette azt, és gondoskodott arról, hogy
martirológiumokban megörökítsék a vértanúk tanúságtételét.
Folytatni is kell a gyűjtő munkát, hisz a Krisztus mellett tanú
ságtevők száma az egyház története során és ma is igen nagy.

"A legnagyobb tisztelet, amellyel a helyi egyházak a harma
dik évezred küszöbén Krisztust megtisztelhetik, annak bizonysá
ga lesz, hogyaMegváltó mindenható jelenléte a hit, a remény
és a szeretet gyümölcseit termi sok-sok nyelvhez és fajhoz tarto
zó férfiban és nőben, akik a keresztény hivatás legkülönbözőbb

formáiban követték Krisztust" - írja II. János Pál pápa (37.).
Ebben az ugyan később kifejtett, de korábban is ismert mé

lyebb összefüggésben értelmezhetők azok a mondatok, amelyeket
a pápa 1991. augusztus 20-án Budapesten a katolikus magyar hí
vőknek mondott. Okfejtése ez volt: ha a katolikus magyar egyház
hivatásához hű akar maradni, és a "nemzet épületét" is meg akarja
tartani, akkor ismernie kell a régmúltját is, Szent István királya
örökségét, de ismernie kell közelmúltját is, amely egy nemzet és a' .
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kereszténység számára is a nagy próbatétel ideje volt: "Mindnyájan
tudjátok, milyen sok támadás érte ezt a házat különféle időkben a
külső ellenségek részéről, és azt is, hogy mennyi nehézséggel kel
lett megbirkóznia .a belső feszültségek és megosztottságok miatt.
Ma Magyarországon új helyzet állt elő, most nem fenyegetik külső

ellenségek. Ez egyedülálló lehetőséget nyújt az ősöktől épített ház
megerősítésére" (4.). Tanítását így folytatja a pápa: "Az Úr Krisz
tus - az út, az igazság és az élet - az a szilárd szikla, amelyre
maradandóan lehet építeni. Magyarország felszabadult a külső el
nyomástól; eljött az óra, amikor meg kell szabadulnia a lelki rab
szolgaság különféle formáinak belső kötelékeitől is. A béke neve
igazságosság, szolidaritás és szeretet" (4.). "Mennyien vannak köz
tetek, akik az üldözés alatt is kitartóan megőrizték a hitet! Az ő

tanúságtételük ma hatalmas ösztönzést ad a közösség minden
tagjának, egyrészt arra, hogy Krisztussal egységben maradjon,
másrészt pedig arra, hogy az új és annyira szükséges evangelizá
lásnak bátor és meggyőződéses apostola legyen" (S.).

A Magyar Katolikus Püspöki Kar megnyilatkozásai

A ma és a holnap evangelizálásának feltétele történelmünk, vele
magyar "üdvösségtörténetünk" ismerete, a tanúságtevők példájá
nak ismerete. Ennek a gondolatnak továbbvitele és bővebb kifejtése
olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Kar által Igazságosabb és test
vériesebb világot! címmel közreadott körlevelében (1996). A fenti gon
dolatsorhoz kapcsolható a körlevél 97. pontjában megfogalmazott
gondolata: "Nem tudunk még megfelelően szembenézni múltunkkal: az
elmúlt évek eseményeinek tényfeltáró munkája is jórészt elvégzetlen, még
inkább hiányzikazonban az, hogy a keletkezett sebek, igazságtalanságok és
torzulások káros következményeibó1 kigyógyuljon egyén és társadalom."

A püspökök érezték ezt, és ki is fejezték, hogy az egyház se
beinek begyógyulása, a kiengesztelődés egyúttal a magyar társa
dalom gyógyulását, kiengesztelődését is szolgálja. A munka saj
nos "jórészt elvégzetlen" maradt a következő években is. 200S
tavaszán ismét fellángolt a társadalmi vita, amelyet aztán az írott
sajtó felkapott, és a társadalmi vita erőteljesen politikai színezetet
kapott. Ekkor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai szük
ségesnek látták egy újabb nyilatkozat közzétételét. Ez a nyilatko
zat is ad rövid történeti áttekintést. Felhívja a figyelmet arra,
hogy az ügynőkkérdés. mely az állampárti diktatúra kísérőjelen
sége volt, nem csupán egyházi, hanem össztársadalmi probléma.
A nyilatkozat elismeri, hogy az elmúlt évtizedek egyházüldözésé
ben nemcsak olyanok voltak, akik példaszerűen és hősiesen álltak
ki katolikus hitük mellett, akikre az egyház tisztelettel tekint, ha
nem voltak, akik "összeroppantak a zaklatások súlya alatt, vagy
éppen valamilyen emberi gyengeségük folytán zsarolhatóvá vál
tak, ezért vállalkoztak az együttműködésre. Ők tehát minden-
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képpen áldozatai lettek egy olyan embertelen rendszernek,
amelynek létrehozói és fenntartói lehet, hogy ma is politikai
közhatalmat gyakorolnak. Ezeknek a politikusoknak nincs erköl
csi alapjuk arra, hogya beszervezetteket elítéljék. A beszervezet
tek között bizonyára voltak olyan papok, szerzetesek és világiak,
akik sajnos, ártó szándékkal, súlyosan vétettek embertársaik el
len. Tetteikért kérjük a sértettek és Isten bocsánatát."

Ezt követően a nyilatkozat az ügynökkérdés politikai beágya
zottságáról szól, elutasítja a szeretetlen számonkérést, felelősségre

vonást, annak ellenére, hogy tudja, vannak még ma is olyanok,
akik adósak a bocsánatkéréssel, de a krisztusi szeretet szellemében
mégsem vonhatjuk őket felelősségre. "EI ne ítéljetek senkit, hogy tite
ket se ítéljenek el" (Lk 6,37). Különbséget tesz a nyilatkozat a politi
kusok és az egyházi személyek szerepe között, ez utóbbiak fInem
viselnek közjogi tisztségeket". Végül summázza, hogy "az ügynök
múlt már nem ismerhető meg a maga teljes valóságában". A 2005
tavaszán keletkezett társadalmi vita fInem szolgál másra, mint az
Egyház elleni támadásra és az egyházi személyek lejáratására" .

Közelmúltunk történetének vázlatos áttekintése

A kommunista diktatúra 1945, a II. világháború befejezését követő
esztendőkben, majd a pártállamként nevezett korszakban tragikus
csapdát állított a keresztények, a magyar katolikus egyház elé. Ha a
katolikus egyház kezdetben azonnal leleplezi a hazugságot, a szóla
mokat, nem száll bele a hatalmi játékba, akkor rövid időn belül le
hetetlenné teszi saját intézményrendszerét, hívei helyzetét. Arra,
ami a keresztényekre várt, kevesen gondolhattak a valóságnak
megfelelően,mert nem ismerhették. A másik lehetőség: belemerész
kedik a diplomáciai és hatalmi játékba, elsajátítja a hazugság álsá
gos beszédmódját, majd engedve a zsarolásnak, csábításnak, külön
féle fondorlatoknak, együttműködő, lojális lesz. Kiszolgálja azt a
hatalmat, amelynek célja végső soron léte, az általa képviselt érté
kek lejáratása és megsemmisítése, teszi ezt abban a reményben,
hogy átmenti önmagát, illetve egy maradékot. Ez a "konstantini
korszak" egyházának ismétlődő csapdája és tragédiája nagyban és
kicsiben egyaránt. Az már csupán történelmi részletkérdés, hogy az
egyházon erőt venni akaró rendszert a diktatúra melyik válfajának
mondják, nemzeti szocializmusnak vagy kommunizmusnak.

Az erőszakkal, szovjet katonai hatalommal létrehozott Magyar
Népköztársaság térdre kényszerítette a Magyar Katolikus Püspöki
Kart, és megalázó egyezséget kötött vele 1950. augusztus 29-én.
Ennek a kiszolgáltatásban fogant egyezménynek volt a következ
ménye többek között a szerzetesrendek feloszlatása, illetve a négy
szerzetesrend megmaradása is. Ahogy ezek a szűkre szabott kere
tek kialakultak, a hatalom nem elégedett meg elért eredményei
vel, elkezdődött a "törvényes keretek" között meghagyott katoli-
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kus egyház ellehetetlenítése és a hivatalos kereteken kívülre
szorított tagjainak a feltérképezése, majd súlyosabb retorziók al
kalmazása is. Az erkölcsi értékek a fejük tetejére álltak: "reakciós"
lett, aki egyházi intézménye belső tisztulását, javát, építését szol
gálta, és "haladó" lett, aki ezt - a hatalmat kiszolgálva - aláás
ta, pusztította, a hatalmat elvtelenül kiszolgálta. A diktatúra min
den váratlan, előre ki nem számítható dologtól fél, mint a
kényszerneurotikus beteg, ezért agresszív, megsemmisít. Ahol még
nem tud felszámolni, ott "bomlaszt", belülről zülleszt, hogy a vég
eredmény ugyanaz legyen, a megsemmisülés vagy megsemmisítés.
E cél érdekében minden eszközt megengedhetőnek tart, zsarolással
áldozatokat, vagy az emberi gyengét másként kihasználva együtt
műkődőket gyűjt, és az így vagy úgy motivált és irányított áldoza
tokkal teszi lehetetlenné a kiszemelt további áldozatokat. A mási
kak, a másként gondolkodók célcsoportja megsemmisítésének
sajátos módja ez, hogy hatalmon maradjunk. Bárhogy próbáljuk is
ezt a folyamatot érteni, értelmezni, valahol e nyomás, zsarolás és
kiszolgáltatottság ellenére is van bűn, van egyéni felelősség, hogy
mit, meddig, miként lehet megcselekedni. Van bűn, és szükséges
a bánat, hogy kiengesztelődés és béke következzék.

A kor állampárti diktatúrája előbb nyers, majd látszólag
"puha" módszerekkel közelít a kereszténység, benne legnagyobb
ellenfele, a katolikus egyház megsemmisítésére. Célja érdekében
minden eszközt megengedhetőnek tart és bevet. Vannak szentje
ink és hőseink, ott van a hűséges hívők sokasága. Sokan voltak,
akik áldozatul estek, de azt is el kell mondani, hogy ugyancsak
számosan vannak olyanok is, akik ebbe a megtévesztő játékba be
leszálltak, együttműködtek, különféle csábításoknak (hatalom, érvé
nyesülés, anyagiak, egyházi méltóság) engedve ellenszolgáltatást
nyújtottak. Az "emlékezet megtisztítása", múltunkkal való kien
gesztelődésünk és tisztánlátásunk, de maga a keresztény önbecsü
lés is megkívánja, hogy ezen jelenségek és személyek mellett ne
menjűnk el szó nélkül, természetesen az elítélés szándéka nél
kül. Tudjuk, hogy az ítélet nem a miénk. A bennünket körülvevő
társadalom egyházellenes rétege is számon kéri tőlünk a múlt
feltárását. Ha magunk nem tisztázzuk e kérdéseket, a továbbiak
ban is zsarolhatók vagyunk. Azzal, hogy az egyház kiszolgálta
tott volt, és mindannyian áldozatok lettünk, nem lehet védekez
nünk. Mivel ez nem mentesít minket, ezért nem kerülhetjük el
azt, hogy bizonyos kényes esetekben, kérdésekben nyilatkoz
zunk. Ez azonban csak a tények ismeretében történhet.

Az "emlékezet megtisztítása"

E korszak megértésének, láttatásának, és végül a keresztény kő

zösség, az egyház önmagával történő kiengesztelődésénekcélját is
szem előtt tartva a Magyar Katolikus Püspöki Kar 2006. márciusi
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konferenciáján létrehozta a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítványt
abból a megfontolásból, amelyet aztán az alapítvány preambulu
mában meg is fogalmaz:

"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megállapítja, hogya
20. századi magyar történelem bővelkedett az egyház elleni durva,
erőszakos és törvénytelen támadásokban. Előbb az 1918-1919-es
balos forradalmak egyházellenessége, majd az 1944-45-ös kegyet
len nyilas diktatúra üldözései sújtották az egyházat. Ezt követte a
beözönlő szovjet csapatok erőszakossága, majd az 1945-ben létrejött
szovjet mintájú kommunista diktatúra, amely fokozatosan egyre
durvábban, törvénytelenebbül lépett fel a katolikus egyház, kivált
képp annak vezető főpapjai ellen. Ez után mind az egyházmegyék,
mind a szerzetesrendek által képviselt egyházi intézmények felszá
molásra kerültek, és a világiak által működtetett közösségeket is
megszűntették. Az állam és egyház kőzött 1950-ben létrejött meg
állapodás, majd az állam és a Vatikán között 1964-ben köttetett
szerződés alapvetően meghatározta a Magyar Katolikus Egyház
mozgásterét a szocializmus évtizedeiben. A keresztény tanításhoz
való hűségük miatt sokan szenvedtek üldöztetést - köztük töb
ben börtönbüntetést is - ezen időszakban. Mindezek elválasztha
tatlanok Magyarország politikai történetétól.

A megpróbáltatások során az egyházi személyek funkciójuk
tól, betöltött hivatali szerepüktől függően különböző módon vol
tak kitéve támadásoknak. Ezek alapos, konkrét történészi esz
közzel történő föltárása néhány kivételtől eltekintve napjainkig
elmaradt. Történtek különböző kísérletek, főként szubjektív meg
közelítésekben, ezért elengedhetetlen, hogya 21. század elején a
Magyar Katolikus Egyház hivatalos minőségében is feltárja eze
ket az eseményeket, a benne szereplők sorsának alakulását, és az
így szóba jöhető történeti dokumentumokat.

Mindezeket fölismerve, a Magyar Katolikus Püspöki Konfe
rencia (képviseli: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom
budapesti érsek) alapítvány létrehozását határozta el, Budapest
székhellyel, amely az üldözés során legendás személyiséggé vált
Lénárd Ödön piarista szerzetes nevét viseli."

A történelem kutatása, elmélyült feltárása és megismerése kö
zelebb visz bennünket az igazsághoz, oszlatja a lelkünkre, közös
ségünkre vetett árnyékot, segít a tisztulásban, a kiengesztelődés

ben és a béke megszerzésében, hogyerőteljesen megváltozott, és
a továbbiakban is gyorsan változó, sokszínű, időnként a kereszté
nyekre értetlenül, netán ellenségesen tekintő környezetünkben is
megteremthessük egyházi közösségeink számára az Evangélium
megélésének és továbbadásának örömteli szolgálatát. Szent Pál
példáját kell követnünk, s kiengesztelődve és megbékélve vele
vallanunk: "elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök an
nak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás ju
talmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban" (Fil 3,13b-14).
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