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ENGEDTESSÉK MEG…

   A  FigyelőNet   internetes  oldalán  többek
között az alábbiakat lehet olvasni:

   «A katolikus, a református és az evangélikus
egyház ez év márciusában közös beadványban
fordult  az  Alkotmánybírósághoz  a  2005.  évi
költségvetési törvény egyes pontjai miatt. 
   E hét elején a három keresztény egyház és a
zsidó felekezet vezetői közös sajtótájékoztatón
kérték, hogy a 2006. évi költségvetési javaslat
módosításával  állítsák  helyre  az  egyházi
intézmények  államiakkal  megegyező  finanszí-
rozását.
   Álláspontjuk  szerint  az  elvonások  oktatási,
szociális  intézményeik  és  közgyűjteményeik
fizetésképtelenségét eredményezhetik, a műkö-
dőképességet  és  fenntarthatóságot  veszélyez-
tetik...» 

   «A történelmi egyházak azt kérik, hogy a jövő
évi költségvetési javaslat módosításával állítsák
helyre  intézményeik  egyenlő  finanszírozását,
különben  Alkotmánybírósághoz  fordulnak.  A
vallási  szervezeteknek  természetesen  nem  az
állami bevétel a legfőbb forrásuk...
   Erdő Péter bíboros felhívta a figyelmet arra,
hogy  a  jövő  évi  költségvetési  törvény  ter-
vezetében  „jelentős  különbözet  bukkant  fel
újra"  az  állami  és  az  egyházi  intézmények
támogatása  között.  Hozzátette:  a  kormányzat
csökkentette a normatívákat, majd az állami és
az  önkormányzati  intézmények  számára  más
finanszírozási csatornákat nyitott, amelyeket az
egyháziak  nem  vehetnek  igénybe.  Felhívta
ezért  a  figyelmet  arra,  hogy  a  vallás  szabad
gyakorlásáról  és  az  egyházak  szabad  műkö-
déséről  szóló  1990.  évi  törvény  garantálta,
hogy  az  egyházak  által  működtetett,  közszol-
gálati  feladatot  ellátó  intézmények  az  álla-

miakkal megegyező mértékű normatív támoga-
tásban részesüljenek.  
   Bölcskei Gusztáv református püspök továbbra
is  az  érdemi  párbeszédet  hiányolja.  Kérdésre
válaszolva elmondta, ha a költségvetési javasl-
atot  változatlan  formában hagyja  jóvá  a  par-
lament,  akkor  elkerülhetetlen,  hogy  az  Alkot-
mánybírósághoz  forduljanak.  D.  Szebik  Imre
evangélikus  püspök  korábbi  alkotmánybírósági
beadványaik  kapcsán  közölte:  fájlalják,  hogy
ilyen hosszú ideig nem kerül napirendre kérvé-
nyeik elbírálása.
    Streit Sándor, a Budapesti Zsidó Hitközség
elnöke  ugyanakkor  a  költségvetés  helyzete
kapcsán kijelentette: tudomásul veszik a taka-
rékosságot,  de  csak  egy  bizonyos  tűréshatá-
rig...»

   Már a tavalyi évi állami finanszírozással kap-
csolatban sajnos megállapítható, hogy az alábbi
aláírt  megállapodást  megsértették  az  illeté-
kesek,  amely  kimondja.  hogy:  «az  egyház
egyetemi  és  más  felsőoktatási  intézményei
valamennyi  évfolyamának  1997.  szeptember
elseje előtt  felvett,  nem hitéleti  hallgatói  után
képzési támogatásban és hallgatói  juttatásban
részesül az állami intézmények hasonló jogcímű
normatíváival azonos összegben.»   
    Ezen megállapodás nem teljesült. 

Az  Oktatási  minisztérium  sajtóirodája   2004.
június 10-én az alábbiakat közölte:

«Néhány  adat  az  egyházi  közoktatás
költségvetési támogatásáról

   Az elmúlt napokban olyan nyilatkozatok láttak
napvilágot, amelyek azt a látszatot keltik min-
tha az egyházi iskolák finanszírozása veszélybe
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került  volna,  ezért  szükségesnek  tartjuk
elmondani, hogy a közoktatás normatív támo-
gatási  rendszerében  az  egyházi  intézmények
fenntartói  kapják  legmagasabb  egy  főre  jutó
központi  költségvetési  támogatást  tanulóik
után.  Esetükben  a  támogatási  normatívák
összegét  ellentétben  más  -  többek  között  az
önkormányzati  -  fenntartók  támogatásával  a
költségvetési törvény teljes körűen rögzíti.
   A  nem  állami,  nem  helyi  önkormányzati
közoktatási  intézmények működtetése  a fenn-
tartó feladata,  melyhez az állam költségvetési
támogatást nyújt.  A közoktatás finanszírozását
elsődlegesen  a  központi  normatív  támogatási
rendszer  biztosítja,  ehhez  járul  a  fenntartók
támogatása.  A  normatív  támogatás szek-
torsemleges, vagyis  fenntartótól  függetlenül
azonos  feladat  ellátásához  azonos  mértékű
támogatás jár.
A helyi  önkormányzatok közoktatási  feladataik
ellátásához a központi (állami) támogatást saját
forrásaikkal egészítik ki. A  központi normatívák
általában  a  költségek  65-75%-át  fedezik,  a
hiányzó részt biztosítják a fenntartók.
   Az egyházak részére az állam ún. kiegészítő
támogatást  is  fizet  közoktatási  feladatok
ellátásához.  A  kiegészítő  támogatás  lényegét
tekintve  az  önkormányzati  iskolák  "fenntartói"
támogatásával  egyezik  meg.  Számítási  alapja
az önkormányzatok ráfordításának az a része,
melyet  az  állami  normatívákon  felül  költenek
oktatásra.  Az  egyházi  fenntartók  ezen  összeg
egy  tanulóra  jutó  része  alapján  újabb  "nor-
matívát"  kapnak  a  központi  költségvetéstől.
Ilyen  típusú  támogatásban  az  önkor-
mányzati és más nem állami intézmény-
fenntartók nem részesülnek. 
 Az  egyházi  fenntartók  központi
költségvetési támogatása 1999-2004 kö-
zött két és félszeresére nőtt, ami megha-
ladja az állami közoktatás támogatásának
növekedési ütemét. Az egy tanulóra jutó
központi költségvetési támogatási össze-
ge is lényeges nagyobb az egyházi intéz-
ményekben, mint az önkormányzati isko-
lákban. 
 E  konstrukcióban  tehát  az  egyházi
közoktatási intézmények finanszírozása a
legbiztonságosabb,  tekintettel  arra,  hogy
részükre mind a központi normatívákat, mind a
kiegészítő  támogatást  közvetlenül  nyújtja  a
költségvetés.

 2001.  óta  a  közoktatási  alapnormatívák
összege  több  mint  60%-kal nőtt.  A
növekedés  hatása  az  egyházi  fenntartók
körében  is  ugyanúgy  érvényesült,  mint  az
állami,  illetve  helyi  önkormányzati  intézmény-
fenntartók körében. Az állami támogatás tehát
nem változatlan mértékű, hanem jelentősen - a
költségvetési kiadások éves átlagos növekedési
ütemét meghaladóan - nőtt. 
   Az egyházi fenntartók természetesen minden
más  minisztériumi,  uniós  és  egyéb  pályázati
forráshoz is hozzáférhetnek, megkülönböztetés
nélkül  vehetnek  részt  olyan  központi  progra-
mokban, mint a Sulinet, vagy a "Beruházás a
21. századi iskolába" fejlesztési program.»

  A Népszabadság tavaly október 26-i számában
az alábbi hír jelent meg: «Az Oktatási  Minisz-
térium nem akar különbséget tenni diák és diák
között  aszerint,  hogy  egyházi,  vagy  önkor-
mányzati fenntartású iskolába jár-e - jelentette
ki  Magyar  Bálint  oktatási  miniszter.  Mint  el-
mondta,  közelíteni  szeretné  egymáshoz  a  két
iskolatípus  támogatását.».  Szám szerint  ez az
alábbit jelentette: 2004-ben az egyházi iskolák
482 ezer forint támogatást kapnak diákonként,
az önkormányzatiak csak 408 ezret, tehát több
mint  70 ezer  forint  a  különbség.  A 2005.  évi
költségvetési  tervezet  szerint  csökken  a
különbség, az önkormányzati intézmények 434
ezer, az egyházi iskolák pedig 440 ezer forintot
kapnának diákonként, ami azt jelenti, hogy még
mindig  többet  kapnának  az  egyházi  intéz-
ményekbe  járó  diákok  úgymond  normatív
támogatásként.» Csak éppen az a gond, hogy
mindennek  az  ellenkezője  volt  igaz.  Erről  a
Magyar  Rádióban,  tavaly  október  28-án  így
nyilatkozott  Veres  András  püspök,  a  Magyar
Katolikus Püspöki  Konferencia titkára:  «Sajnos
ennek az állításnak épp az ellenkezője az igaz.
Mi  is  nagyon  szeretnénk,  és  arra  törekszünk,
hogy ez a különbözőség, amely sajnos most az
egyházi  iskolák  kárára  van,  eltűnjön.  Éppen
ezért  a  vatikáni  megállapodás kapcsán a kor-
mány  kezdeményezte,  még  valamikor  má-
jusban,  hogy nézzük  meg,  vajon teljesült-e  a
vatikáni megállapodásban leírtak szerint az úgy-
nevezett  esélyegyenlőség,  vagy  azonos  finan-
szírozás.  Tavaly,  2003-ban  például  éppen  18
ezer  forinttal  kapott  kevesebbet  egy  egyházi
iskolába járó gyermek, mint az azonos oktatást
végző  közszolgálati  intézmény,  vagyis  állami
intézmény.
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   Az  oktatásban  minden  gyermek  után  egy
normatíva, ez körülbelül számításaink szerint a
gyermekek utáni kötelező összegnek az 55-60
százalékát teszi ki, a maradék 45-40 százalékot
pedig  a  fönntartó  adja  hozzá,  így  lesz  száz
százalék.  Miután  az  egyházi  iskolába  járó
diákok  után  ezt  a  kiegészítő  támogatást  a
minisztérium  fizeti,  az  állami  költségvetésből
fizetik, így lesz egy normatíva, és egy egyházi
kiegészítőből  a  száz  százalék.  Éppen  október
25-én  fogadta  el  a  parlament  a  2003.  évi
zárszámadást, abból kiderült,  hogy az egyházi
iskolába  járó  gyerekek  után  18  ezer  forinttal
kevesebbet kaptunk, tehát ezt az év végéig a
magyar államnak rendeznie kell, meg kell adni
utólagosan. Ebben nem lenne semmi rendkívüli,
hiszen ez mindig így van, de szeretném itt azt
is  elmondani,  hogy  az  állami  iskolába  járó
gyermekek után hogyan jut el az intézményhez
ez  az  összeg.  Úgy,  hogy  vagy  az  állami
költségvetésből,  a  magyar  adófizető  állam-
polgárok befizetett pénzéből adja a normatívát
a magyar állam, a helyi önkormányzat pedig a
helyben  lakó  állampolgárok  adójából,  és  más
bevételekből  fedezi,  amit  a  magyar  állam-
polgárok  fizetnek.  Az  egyházi  iskolába  járó
gyermekek  szülei  is  magyar  állampolgárok,
adófizető állampolgárok, tehát csak két irányba
megy az adónak a juttatása, az egyházi, illetve
az  állami  iskolába.  Ez  biztosítaná  a  joge-
gyenlőséget. Az esélyegyenlőség akkor valósul
meg,  ha  nem lesz  különbség.  Pillanatnyilag  a
kárunkra van egyenlőtlenség, és ezt 2003-mal
kapcsolatban  a  kormánypártok  is  elismerték,
amikor kijelentették, hogy 1,1 milliárd jár még
az  egyházi  iskoláknak.  Az  esélyegyenlőség
azonban valóban akkor valósulna meg, ha egy
demokráciához méltóan ez nem is lenne kérdés,
hogy valaki egyházi iskolába jár-e, vagy állami
iskolába, minden magyar állampolgár egyenlő,
minden  magyar  állampolgárt  egyenlően  kell,
hogy megillessék azok a jogok, amelyek ma a
magyar  törvények  szerint  a  közoktatással
kapcsolatban kimondják, hogy Magyarországon
a közoktatás ingyenes. Tehát, a vallásos szülők
gyermekei számára is ingyenesnek kell lenni.»  

   Ráadásul olvasni, hallani hangokat az egyházi
iskolák állami finanszírozása ellen...
 Már  engedtessék  meg...  Ezzel  kapcsolatban
lenne egy határozott  javaslatom: adják vissza
az  egyházaknak  a  kártérítés  nélkül  elvett,

államosított birtokait! Akkor az egyházak eltart-
hatják magukat!
    Hogyan is vagyunk ezzel? Tekintsünk csak
hátra az időben!

   A teljesség igénye nélkül – mivel több kötetes
tanulmányokat  lehetne  e  témakörről  is  írni  –
hadd emlékeztessek egy-két igazi,  nem hazug
történelmi  tényre,  ami  mindig  is  tudott  volt,
csak éppen a kommunista diktatúra történelem-
hamisítása révén az 1989-es rendszerváltozásig
nem lehetett  nyíltan  beszélni  ezekről.  Kérem,
vegyenek részt  velem az  események felidézé-
sében!
   Képzeletünkben menjünk csak vissza 1945-ig,
s nézzük meg az egyházak és az oktatás kap-
csolatát,  helyzetét.  A  kommunista  diktatúra  a
vallás  és  az  egyházak  vonatkozásában  két
feladat teljesítését tűzte ki célul: megszüntetni
a felekezetek közötti  egyenlőtlenséget és hoz-
zálátni az egyház és állam szétválasztásához.
   Az  egyházak  morális,  szellemi  tekintélye,
anyagi ereje s nemzetközi szervezettsége miatt
a  szovjet  megszállás  nyomán  kiépülő  kom-
munista  diktatúra  kezdettől  fogva  potenciális
ellenségnek  tekintette  a  vallási  szervezeteket,
amelyek  legyűrése  és  államosítása  elenged-
hetetlen feltétele volt a hatalom megkaparintá-
sának és megtartásának. A taktikai szempontot
a  zsidó  Rákosi  (Róth)  Mátyás,  a  Központi
Vezetőség 1945. november 22-i ülésén a követ-
kező  megfogalmazásban  adta  meg:  «...óvato-
san kell  dolgozni  és  nekünk nagyon meg kell
nézni, hogyan és milyen formában támadunk.»
Kahler  Frigyes,  a  problémakör  egyik  jeles
ismerőjének megállapítása helytálló, miszerint a
bolsevisták, a  kommunisták  az egyházak elleni
agresszióikat  úgy  állították  be,  mintha  azok
támadtak volna, ők pedig bevett szokás szerint
felháborodottan provokációt kiáltozván, csupán
jogos önvédelemből cselekedtek.  Azaz, a fele-
kezeti közösségek vezető személyiségeit, egyes
intézményeit  reakciósnak  kiáltották  ki,  a
haladás gátjának tüntették  fel.  Sárba tiporták
papjaik erkölcsi tekintélyét, politikai bűntettnek
minősítették,  ha  hitük  és  a  vallásszabadság
védelmében  léptek  fel.  Kiváltképpen,  amikor
bebizonyosodott,  hogyan  alkudozó.  Folyvást
kompromisszumokat  kötő,  majd  mindinkább
elszigetelődő  politikai  pártokkal  ellentétben az
egyházak képviselték az egyetlen világnézetileg
s erkölcsileg szilárd,  megbízható és meggyőző
erőt. Az egyházakat anyagi függőségbe vonták,
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szerepüket a templomon belüli  hitéletre korlá-
tozták,  kísérletet tettek fokozatos elsorvasztá-
sukra, végső soron céljuk az istenhit és a vallás
felszámolása  volt.  Első  lépésként  az  1945-ös
földreformmal  mindenfajta  kártérítést,  ill.  kár-
pótlás nélkül kisajátították az egyházi birtokokat
A  római  katolikus  egyház  majdnem  egymillió
holdjából,  pontosabban  862.704  kataszteri
holdjából  785.684-et  kártérítés  nélkül
kisajátítottak,  a  református  egyház  100  ezer
holdjából pedig 60 ezret.  A lelkészek, papok,
rabbik  számára  a  létminimumot  meg  sem
közelítő  fizetéseket  határoztak  meg.  Ettől
kezdve  a  hatalom  kénye  kedvétől  és   hívők
adakozásától függött az egyházak anyagi hely-
zete. Egy-két kivételtől eltekintve bezáratták az
egyházi oktatási intézményeket  1945-ben ala-
kítottak  az  oktatás  rendszerén  és  kötelezővé
tették a nyolcosztályos iskola elvégzését. Ekkor
az alsófokú iskolák kétharmada és a középfokú
iskolák  fele az egyházak kezelésében volt.  Az
anyagi  lehetőségeiktől  történt  megfosztásuk
után  következett  az  egyházak  közéleti  akti-
vitásának  szűkítése,  majd  teljes  felszámolása.
1946-ban  mintegy  1500  egyesületet  tiltottak
be,  felszámolták  a  vallásos,  hitbuzgalmi  és
karitatív  egyesületeket  s  később  ugyanerre  a
sorsra jutottak a protestáns szervezetek is.
  Az esztergomi érseki széket 1945. október 7-
én elfoglaló Mindszenty  József  az elkövetkező
három esztendő során rendületlenül szót emelt
a vallás szabad gyakorlása és az emberi jogok
védelmében. Ami azonban a főpap és egyháza
számára  etikai  késztetésből  való  megnyilvá-
nulás  volt,  az  a kommunisták  értelmezésében
kezdettől  fogva  politikai  akciónak  számított.
1946  tavaszán  a  politikai  rendőrség,  nem
sokkal  a  hóhértörvény  közzétételét  követően,
razziát  rendezett  öt  egyházi  iskolában.  A
nyomozók több esetben találtak – általuk elrej-
tett (tipikusan kommunistákra jellemző módszer
az 1989-es rendszerváltozásig is) –  fegyvere-
ket és lőszert, s néhány diákot őrizetbe is vesz-
nek. A bolsevista sajtó agresszív hangnemben
vádaskodott  és  követelt  erélyes  rendszabályo-
kat  a  «reakció  fészkei»  ellen.  Az  egyházi
szervek  s  a  feddhetetlen  parasztpárti  tudós,
Keresztury  Dezső  vezette  kultuszminisztérium
által  azonnal  megejtett  vizsgálatok  azonban
fényt derítettek a manipulációra. Még javában
zajlottak  a  zaklatások,  ,  midőn  április  18-án
újabb  támadás  kezdődött  Gyöngyösön:  csak-
nem  harminc,  javarészt  középiskolás  diákot

hurcolt el a PRO (Politikai Rendészeti Osztály) a
vezetőjüknek kikiáltott ferencesrendi szerzetes,
Kiss  (László)  Szaléz  atyával  egyetemben.  A
ferences  atyát   azzal  vádolták,  hogy  szovjet
katonák  meggyilkolására  bujtatta  fel  három
diákját,  sőt,  a  gyóntatószékben  fel  is  oldozta
őket  bűneik  alól.  A  beismerő  vallomások
valóban elképesztők: szó volt ott fegyverrejte-
getésről,  a  Habsburg-restauráció  előkészítésé-
ről, számtalan terrorakció elkövetéséről, ország-
szerte kirobbanó «általános felkelésről».  Páter
Kiss Szalézt,  a 17 esztendős Kizmán Ottót  és
Bodnár Lászlót, valamint a 16 éves Kiss Sándort
fogolytársaik  visszaemlékezése  szerint   Buda-
pesten, az akkor még orosz ellenőrzés alatt álló
Conti  utcai  börtönben  ítélték  halálra  1946.
szeptember  elején,  amelyet  Sopronkőhidán
hajtottak végre. Nagyon elgondolkoztató, hogy
a kihallgatási jegyzőkönyvekben egyetlen tárgyi
bizonyítékra nem lehet utalást találni, csupán a
vádlottak  önmagukat  és  egymást  terhelő
beismerő  vallomásaikat  tartalmazzák,  amelye-
ket  jogi  értelemben  nem  lehet  bizonyítéknak
tekinteni  a  bűnösség  megállapításához.  Vélel-
mezhető, hogy ezeket a vallomásokat a politikai
rendőrség kényszer alkalmazása közepette csi-
karta ki áldozataiból. 
 Az  egyházak  teljes  alávetése  érdekében
eltávolították  a  pártállammal  szembeálló  és
együttműködni  vonakodó  egyházi  vezetőket.
Belső  puccsal,  kivándorlásra  kényszerítéssel,
megfélemlítéssel  biztosították,  hogy az egyhá-
zak  élére  a  diktatúrával  együttműködni  kész
vezetők kerüljenek.
 Horváth  Csaba  «Magyarország  1944-től
napjainkig» c.  könyvében az  alábbiakról  szer-
zünk dióhéjban tudomást –  a katolikus egyház
mellett –  a protestáns egyházakkal és az izrae-
lita felekezettel kapcsolatban:  
  Az  1948-as  év  az  egyházak  életében  is  a
«fordulat».  Rákosi  1948.  január  11-i  beszé-
dében  jelentette  be,  hogy  az  «év  végéig
végezni kell az egyházi reakcióval». Míg a kato-
likus  egyház  a  konfrontáció  felé  haladt,  a
protestáns  egyházakban  az  együttműködésre
kész erők kerekedtek felül. 
  A  református  egyház  Zsinati  Tanácsa  1948
áprilisában  –  Ravasz  László  püspök  feláldo-
zásával  –  ünnepélyes  nyilatkozatban  ajánlotta
fel készségét az új rend szolgálatára. A mege-
gyezés  kimunkálója  Révész  Imre  debreceni
püspök volt. 1948. október 7-én kötötte meg az
egyezményt a református egyház és az állam,
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amely relatív működési szabadságot biztosított
az egyháznak.
Az evangélikus  egyház Ordass  Lajos  elítélésé-
nek hatására 1948. december 14-én írta alá az
egyezményt.  Ezen  megállapodások  szabályoz-
ták  az  iskolaügyeket  is.  A  református  egyház
négy intézményt – Sárospatak, Debrecen, Pápa
és Budapest  - tarthatott  meg.  Az  evangélikus
egyház két  középiskolát,  az izraelita  felekezet
egy gimnáziumot tarthatott meg, ezekről az öt-
venes évek elején «mondtak le».
 Nézzük valamivel részletesebben a protestáns
egyházak akkori helyzetét:
 A  református  egyház,  a  többi  történelmi
egyházzal ellentétben, nem tagolódik be jelen-
tős befolyással bíró nemzetközi szervezetekbe,
ezért  hagyományosan «nemzeti  alapon» szer-
veződő  «magyar»  egyháznak  számít.  A  refor-
mátus  egyház  elleni  fellépésnél  nem  kellett
tehát  a  kommunista  hatalomnak  nemzetközi
visszhanggal,  nemzetközi  tiltakozással  számol-
nia.
A  református  egyház  két  legtekintélyesebb
püspöke,  Ravasz  László  és  Révész  Imre  már
1945-ben  felemelte  szavát  a  berendezkedő
kommunista diktatúra atrocitásai ellen. Az elő-
renyomuló  szovjet  csapatok  mögött  beren-
dezkedő új hatalom ugyanis  az első pillanattól
kezdve ellenségként kezelte a falvak lelkészeit,
papjait. A tiszántúli egyházkerületben 1945 júl-
iusáig  már   30  olyan   lefogott  lelkész  esetét
regisztrálták,  akiket  rendőri  vagy  népbírósági
eljárás  alá  vontak.  «A  jobboldali  fasizmust  a
baloldali  fasizmus váltotta  » -  állapította  meg
Ravasz püspök.
Rajk László belügyminiszterré történt kinevezé-
sével kezdetét vette a politikai-társadalmi rend
pluralizmusának felszámolása, az önszerveződő
társadalmi  és  egyházi  csoportok,  szervezetek
szétzúzása.  Rajk  kommunista  belügyminiszter
rendelete,  mellyel  mintegy  másfél  ezer
társadalmi egyesületet oszlatott fel – köztük a
KALOT-ot  (Katolikus  Agrárifjúsági  Legény-
egyletek Országos Testülete) és a Cserkészszö-
vetséget -, a protestáns egyházakat is súlyosan
érintette. 1947-ben pedig «köztársaság-ellenes
összeesküvéssel»,  a  hírhedt  «Magyar  Közös-
ség»  üggyel  hozták  összefüggésbe  a  refor-
mátus egyház egyes tagjait.
 A  kommunista  diktatúra  1948  tavaszán
hozzálátott az állam és az egyház helyzetének
«rendezéséhez»:  az  állam  és  az  egyház
szétválasztásához.  Ez  a  kifejezés  az  «újbe-

széd»  szabályai  szerint  pont  az  ellenkezőjét
jelentette. Soha még úgy nem fonódott  össze
az egyházi  vezetés az őt elnyomó, sőt puszta
létét is fenyegető államhatalommal, soha nem
szolgálta  ki  úgy  azt  –  az  egyház  érdekeit
semmibe véve -,  mint  az  «őrségváltás»  utáni
évtizedekben.
   A református egyetemes konvent határozata
a bírói függetlenség felszámolása ellen – 1948
elején -  példátlan támadássorozatra ingerelte
az  állampártot.  1948.  márciusában  Mihályfi
Ernő  felszólítására  lemondott  Lázár  Andor
dunamelléki  református  főgondnok,  akit  a
nyomaték kedvéért április 1-én le is tartóztattak
és  a  hírhedt  Andrássy  út  60-ba  vittek.
Ugyancsak visszalépésre kényszerült pár héttel
később  Ravasz  László  püspök,  egyetemes
konventi és zsinati elnök is.
   A  református  egyház  1948.  október  7-én
kényszerült  aláírni  az  állammal  az  «egyez-
ményt», mely értelmében 4 középiskolája ma-
radt és 20 éven keresztül, 5 évenként 25 %-kal
csökkenő  mértékben  részesült  állami  támoga-
tásban.
   1949 szeptemberében Révész Imre tiszántúli
püspök is lemondott. Utódja az a Péter János
lett,  aki  püspöki  székét  otthagyva  a  kommu-
nista  Kádár-rendszer  külügyminisztere  lett.
1950-re befejeződött az «őrségváltás» a refor-
mátus  egyházban.  Ezután  négy  évtizeden
keresztül  olyan  személyek  álltak  a  református
egyház  élén,  akik  az  állampárt  érdekeit
képviselték  az  egyházon belül,  ahelyett,  hogy
az egész egyház érdekeit  képviselték volna.  A
református  egyház  bomlasztása,  rombolása
tehát belső segítséggel folyt.
   Nem  használt  a  református  egyház
tekintélyének az sem, hogy az egyházi vezetők
a TSZCS-k szervezése mellett foglaltak állást. A
lelkészek  többsége  azonban  –  akiktől
közösségük  iránymutatást,  de  legalábbis
vigasztalást várt – megtagadta a fentről küldött
«mintaprédikációk»  hirdetését  és  hívei  mellé
állt.  Sokan közülük egyázhatósági  vagy állam-
biztonsági retorziókat szenvedtek el. 
   Az 1951. évi I. sz. törvény rendelkezett az
Állami  Egyházügyi  Hivatal  (ÁEH)  felállításáról,
amely a politikai és az állambiztonsági szervek-
kel  együtt  az  egyházak  teljes  adminisztratív
ellenőrzését  végezte.  Rövidesen  sor  került  az
ÁEH elnöke és a református egyház két veze-
tője közötti megegyezésre. Ennek értelmében a
református egyház «felismerte», hogy «egyhá-
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za  érdekében  áll»  a  diakonissza  intézetek
megszüntetése,  az  egyházi  földek  önkéntes
felajánlása az államnak, a teológiai akadémiák
és az egyházkerületek összevonása. Feláldozták
tehát  a  sárospataki  és  a  pápai  teológiai
akadémiákat, a budapesti és sárospataki refor-
mátus gimnáziumokat, valamint  a Tiszán-inne-
ni  egyházkerületet.  Mindezt  ésszerűsítéssel,
szűkös  anyagi  lehetőségekkel  magyarázták.  A
felszámolást  ellenző  Pap  Bélát  bebörtönözték,
Szabó Imre esperest  lemondatták  és  száműz-
ték.
 1955-ben  fiatal  református  lelkészek  egy
csoportja  a  Budapest  Református  Teológiai
Akadémián  hitvalló   nyilatkozatot  fogalmazott
meg. Egy évvel később csatlakozott  hozzájuk
Ravasz László is, aki Memorandumában foglalta
össze véleményét a református egyházon belül
kialakult  helyzetről.  1956  nyarán  160  lelkész
aláírásával tárgyalási javaslatot terjesztettek fel
az Egyetemes Konvent elnökségnek az egyházi
élet  megújításának  tárgyában,  amelyet  az
Elnökség  október  27-re  tűzött  ki,  de  a  forra-
dalom miatt az előterjesztés megvitatására nem
kerülhetett  sor.  Október  31-én  a  Református
Megújulási  Mozgalom lemondásra szólította fel
a  kompromittálódott  egyházi  vezetőket  és
felkérte Ravasz Lászlót, hogy térjen vissza újból
régi  beosztásaiba.  A  szabadságharc  vérbefoj-
tása után azonban ez megvalósíthatatlan volt. A
harcokban  két  református  teológiai  hallgató
vesztette  életét:  Magócsi  István  és  Herczeg
Lajos.
 1957-ben  az  újra  megszilárduló  állampárti
diktatúra az ÁEH előzetes engedélyéhez kötötte
az egyházi  összejövetelek tartását,  az egyházi
körlevelek  kiadását,  sokszorosítását.  A  lemon-
datott  vezetőket  visszahelyezték  állásukba  és
brutális  megtorlást  indítottak  a  Megújulási
Mozgalom  résztvevői  ellen.  1957-ben  17  lel-
kész, segédlelkész, illetve teológiai hallgató volt
őrizetben.  Ezalatt  a  református  egyház  7
lelkészvezetője  kapott  és  fogadott  el  magas
állami kitüntetést a kollaboráns Kádár kormány-
tól.  Miközben  Bereczky  Albert  református
püspök  minden  felekezet  nevében  köszönetet
mondott  Kádár  Jánosnak,  Győrben  végrehaj-
tották a kötél általi halálbüntetést Gulyás Lajos
református lelkészen.
 1958-tól  Bartha  Tibor  debreceni  püspök
vezetésével  megkezdődött  annak  az  egyház-
politikai koncepciónak a kiépítése, mely a fenn-
álló társadalmi rendszert szolgálta ki, a szovjet

politikát és a szocializmus eszméit kritikátlanul
támogatta és azokat a nyugati egyházak köré-
ben propagálta. Ez a «szolgáló egyház teológiá-
jának  nevezett  ideológia  maradt  egészen  a
rendszerváltoztatásig a református egyház hiva-
talos «teológiája».

 Az  evangélikus  egyház  történetét  illetően
megtudtuk,  hogy a még szerveződő,  kommu-
nista irányítás alatt  álló nyíregyházi  rendőrség
egyik  első  intézkedése  Turóczi  Zoltánnak,  a
Tiszai Egyházkerület püspökének letartóztatása
és  népbíróság  elé  állítása  volt.  Minden  alap
nélkül háborús bűntett miatt tíz év fegyházra és
állásvesztésre  ítélték.   A  történelmi  egyházak
vezetőinek  együttes  fellépése  eredményeként
tíz hónap múltán kiengedték, püspöki palástját
azonban csak két év múlva nyerte vissza.
   1948  augusztusában  a  «külföldi  segélyek
kezelése  és  felhasználása  körüli  szabálytalan-
ságok»  miatt  az  ÁVO  (Államvédelmi  Osztály)
letartóztatta  Ordass  Lajos  bányakerületi
püspököt,  Radvánszky  Albert,  egyetemes
egyházi  és  iskolai  főfelügyelőt   és  Vargha
Sándor egyetemes főtitkárt.  Ordass püspököt a
valutaüzérkedés  koholt  vádjával  bíróság  elé
állították  és  kétévi  börtönre  ítélték  Kapi  Béla
dunántúli  püspök  három  egyházkerületi
felügyelőtársával «önként» lemondott hivatalá-
ról.  A  protestáns  főpásztorok  helyébe  olyan
egyéneket  léptettek,  akik  már  semmilyen
tekintetben  sem  voltak  hajlandók  együttmű-
ködni a  katolikus püspökökkel.
 A kommunistáknak sikerült bizalmi embereiket,
Vető  Lajost  Nyíregyházán,  illetve  Dezséry
Lászlót  Budapesten  püspökké  választaniuk.  A
külső  és  immár  belső  nyomás  alá  helyezett
evangélikus  egyház  egynapos  zsinatot  tartva,
1948.  december  8-án,  két  hónappal  a
reformátusok  után  elfogadta,  és  egy  héttel
később,  14-én  az  izraelita  felekezettel  együtt
aláírta az állammal az egyezményt.
   Súlyos  csapást  jelentett  az  evangélikus
egyház  iskoláinak  elvesztése.  Az  Evangélikus
Teológiai Akadémiát 1951-ben szervezték meg.
Saját  állandó épületet  nem kapott,  az állandó
költözések és a tanári karra nehezedő nyomás
szinte ellehetetlenítette működését.
   1951-től  az  evangélikus  egyház,  a  többi
egyházhoz hasonlóan, az ÁEH szoros, mindenre
kiterjedő ellenőrzése és irányítása alatt állt. Az
átszervezések  miatt  kettőre  zsugorodott  püs-
pökségek  élén  az  állampárt  és  az  ÁEH bizal-

6



masai,  Vető  és  Dezséry  püspökök  álltak,  akik
békepapi  mozgalom  aktivitásaiként  a  Béke
világtanács, a hazafias Népfront és a pártállami
országgyűlés  munkáiba  is  bekapcsolódtak.
Világi  vezetőknek  dr.  Reők  Iván  főorvost  és
Darvas  József  írót,  kommunista  társutasokat
választották.  Akik  útjukban  álltak,  azokat
leváltatták, vagy ha nem tudták, deportáltatták,
így  Kendeh  György  kelenföldi  lelkészt  és
családját és Keken András Deák téri lelkészt.
   1956-ban a két súlyosan kompromittálódott
püspök  lemondott,  majd  a  szovjet  csapatok
bevonulása után visszavonta lemondását.
   Káldy Zoltán püspök 1958-tól harminc éven
keresztül  kemény  kézzel  irányította  az  evan-
gélikus egyházat. Az ateista állam ideológiájával
egybecsengő  «szolgáló  egyházzá»  kívánta
formálni  a  magyar  evangélikus  egyházat.  Az
állampárthoz fűződő kiváló kapcsolatai révén a
nemzetközi  egyházi  szervezetek  életébe  is
bekapcsolódhatott.  1984-ben  őt  választották
meg  az  52  milliós  Lutheránus  Világszövetség
elnökévé.

   Az  izraelita  felekezettel  kapcsolatosan  az
alábbi ismereteink vannak:
 A  zsidóüldözések,  tömeggyilkosságok,
deportálások,  illetve  a  háborút  követő  kiván-
dorlások után 1949-ben a népszámláláskor 150
ezernél  is  kevesebben vallották  magukat  (1,4
%)  izraelitának.  Ez  a  vallásfelekezet  a
keresztény vallásfelekezetektől több szempont-
ból is eltérő kihívásokkal szembesült a második
világháború után. 
   Kiszely  Gábor  az  ÁVH egy terrorszervezet
története  c.  könyvének  Kommunista  zsidóül-
dözés  c. fejezetében csupán arra szorítkozik,
hogy  bemutassa  a  hagyományos  értékrendet
radikálisan  tagadó kommunisták  azon mester-
kedéseit,  amelyek célja – a gyilkos nemzetna-
cionalizmushoz hasonlóan –  a zsidók diszkrimi-
nációja, s üldözése volt. A kommunista bűnszö-
vetkezetben  s  terrorszervezetében,  a  politikai
rendőrségben  akkoriban  tömörülő  zsidó
származású  személyek  kapcsán  már  leszögezi
az elején, hogy nem zsidókról van szó, hanem
olyan internacionalistákról,  akik – szakítva  az
istenhittel,  a  zsidó  közösséggel  és  hagyomá-
nyokkal,  az  ezzel  együtt  járó  humánus érték-
renddel – egy emberellenes ideológia szolgála-
tába szegődtek és számtalan esetben közönsé-
ges bűnözőként tevékenykedtek.

  Kiszely rávilágít,  hogy a zsidóság kritériuma
természetesen nem a vallásosság, de még csak
nem is az istenhit,  hanem bizonyos fokú – az
egyén  belátásától  függően  laza  vagy  akár
nagyon szoros – kötődés azookhoz az évezre-
des, a közösségben tovább élő tradíciókhoz és
szellemiséghez, amely – végtére e hitből ered-
vén –,  ha másban nem is, tudati kapcsolatban
áll a Szentfölddel. Ennek mikéntje, tehát, hogy
igenli-e, sőt támogatja-e – akár személyes lete-
lepedésével  is  –  az  Izrael  Államot,  az  a
mindenkori egyéni megítélésétől függ, akárcsak
ezen állam kritikus szemlélete. A kommunisták
internacionalista  ideológiája  mindezt  kezdettől
fogva elveti. Kiszely ugyanitt rámutat egy igen
súlyos ellentmondásra is: vitathatatlan ugyanis,
hogy  a  háború  utáni  években  –  kivált  a
bolsevisták hatalomátvételét követően – , igen
nagyszámú,  magát  zsidónak  valló  ember,
köztük  hitközségi  vezetők  is  olykor  igen aktív
tagjai voltak a kommunista pártnak. Egy részük
valóban a SZDP bekebelezése után került oda,.
De mi a helyzet azokkal, akik zsidó szervezetek
munkatársaiként  egyben  MKP-aktivistaként  is
működtek?  Akadt  közöttük  rabbi  is,  ami
legalább  annyira  visszataszító,  mint  a  tagsági
könyvvel  ugyan  nem  rendelkező,  a  párt
utasításait  viszont  odaadó  igyekezettel,  híven
végrehajtó  katolikus  és  protestáns  egyházi
személyek,  akik  mindehhez  még  ideológiát  is
gyártottak – békepapi mozgalom elnevezéssel.
Ezekben az esetekben azonban egy elenyésző
kisebbségről van szó, melynek viselt dolgai nem
általánosíthatók,  de  mindez  természetesen
személyes felelősségüket nem csökkenti.
   A  változó  nevű  zsidó  hitközség  vezetői  a
gettók felszabadulása után folyvást tárgyaltak,
sőt,  bizonyos  fokig  együttműködtek  az  állam-
hatalommal,  mivel,  s  ez  magától  értetődő,
csakis  ezúton tudtak  gondoskodni  a  túlélőkről
és  segíteni  a  kivándorolni  szándékozókat.  Azt
megelőzően nemzetszocialistákkal  és  nyilasok-
kal  is  kapcsolatban  álltak.  Ártatlan  százezrek
élete volt a tét. Az említett könyv szerzője ezzel
kapcsolatban az alábbiakat mondja: «A kérdés
[...]  megkerülhetetlen:  hol  vonható  meg  a
határ?  Gyilkos  időkben,  midőn  emberéletek
számokban  méretnek,  szabad-e  a  többség
megmeneküléséért  feláldozni  a  kisebbséget?
Vagy  éppenséggel  a  többséget  kiszolgáltatni
hóhérainak  –  bármiféle  meggondolásból  –  a
kisebbség  megmentése  érdekében?»  Kiszely
felhívja a figyelmünket,  hogy  a kommunisták
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zsidóellenes,  önnön  anyagi  gyarapodásukat  is
szolgáló  tevékenységének elemzésekor két lé-
nyeges  pontra  kell  rámutatni.  Veszedelmes
önámítás  annak  feltevése,  hogy  egyvégtében
bibliai  próféták  istenfélő  gyülekezete  tárgyalt
volna velük. A zsidó vezetők közt is akadt torz
jellemű,  a  saját  javait  s  befolyását  növelni
igyekvő gátlástalan bitang, amint akadt köztük
kényszerből,  kétségbeesésből  opportunista  is.
Éhező és hajléktalanná vált százezrek – köztük
megannyi  más  vallású  ember  –  nyomorát
kellett  enyhíteniük,  egyengetve  közben  a
Szentföldre  való  kivándorlást  választók  útját.
Mindmáig  sokszor  éri  őket  vád:  anyagilag
támogatták  a  kommunista  pártot  és  az
erőszakszervezeteket,  köztük  a  politikai
rendőrséget.  Valóban,  s  ez  bizonyítható.  Mint
az  is,  hogy  gengszterektől  kellett  megvásá-
rolniuk  –  ugyancsak  horribilis  összegekért  –
annak lehetőségét, hogy elvégezhessék munká-
jukat. További kutatások feladata annak feltárá-
sa, ki, miként állta meg helyét ebben az ember-
telen helyzetben. S ítélet is csak azután követ-
kezhet!
  A hagyományosan kettős  identitású magyar
zsidóság,  mely  egyszerre  vallotta  magát
magyarnak  és  zsidónak,  faji  alapú  megkülön-
böztetésen  és  szörnyű  üldöztetésen  ment
keresztül. Kettős gyökerűsége meglazult, ezért
–  valamint  a  zsidó  állam  megteremtésének
ígérete miatt – erőteljes vonzerőt gyakorolt rá a
cionizmus.  (A  Magyar  Cionista  Szövetség
feloszlatásakor,  1949-ben közel  43 ezer  tagja
volt, volt tagjainak egy része a Pártba, majd a
népgazdaság  és  az  államapparátus  különböző
funkcióiba férkőzött be.) A cionizmus  határo-
zott programmal és jövőképpel rendelkezett és
így  nem  fért  össze  a  totális  befolyásra  és
ellenőrzésre  törekvő  állampárt  céljaival.
Megkezdődött tehát a zsidó közélet megtisztítsa
a  cionistáktól,  a  polgári  elemektől  és
mindazoktól,  akik  a  pártállami  befolyás
korlátlan  érvényesülésének  útjában  álltak.  A
hitközségen  belül  Benedek  László,  a  zsidó-
kórház főorvosa vezetésével megalakult a kom-
munista  párt  szervezete.   1950-re  a  magyar
zsidóságot  egységes szervezetbe tömörítették.
A  magyar  zsidó  közösség  egyre  jobban  elszi-
getelődött  a  nemzetközi  zsidó  szervezetektől,
amelyek  –  különösen az  amerikai  Join  (Ame-
rican  Jewish  Distribution  Committee)  –  oly
sokat segítettek a magyar zsidóság talpra állí-
tásában.  Egyik  napról  a  másikra  «imperialista

kémszervezetté»  váltak,  vezetőiket  letartóz-
tatták, kiutasították, zaklatták. Koncepciós per-
be fogták Berend Béla szigetvári  főrabbit,  akit
egyenesen  a  nyilasokkal  való  kollaborálással
vádoltak. Börtönbe zártak több cionista vezetőt
(1949),  öngyilkosságba  kényszerítették  Szűcs
Gézát,  az  amerikai Joint magyarországi  igaz-
gatóját  és  ikertestvérét,  a  hitközség  jogtaná-
csosát,  mert  megtagadták  az  általuk  segélye-
zettek névjegyzékének kiadását (1951. augusz-
tus 11.). Az ÁVO azért követelte a  listát, mert
Szűcsék  sok  időközben  kitelepített  zsidót,  ill.
olyan nem zsidókat  is támogattak, akik 1944-
ben  zsidómentő  akcióban  vettek  részt.  Végül
1953-ben,  szovjet  utasításra  és  recept  szerint
megkezdődtek a nagy cionista per előkészüle-
tei.  A szovjet  típusú rendszerekben ugyanis a
nyílt  antiszemitizmus  cionista  ellenségként  je-
lentkezett.  Ezért  próbálták  a  párt  vezetői   a
lakosságnak a joggal  gyűlölt  terrorszervezetek
iránti elkeseredettségét és indulatait védelmük-
ben  a  zsidóellenesség  irányába  kanalizálni.  A
lefogottak között zsidó származású pártvezetők
voltak, az ÁVH több zsidó származású főtisztje,
maga  Péter  Gábor;  a  hitközség  és  a  zsidó
közélet  legismertebb  vezetői  –  akiket  többek
között  Raul  Wallenberg  meggyilkolásával  is
vádoltak  –,  zsidó  származású  orvosok,  mér-
nökök. Kiszely ezzel kapcsolatban így fogalmaz:
«A  rendszer,  amely  önkényesen  ideológiai
alapon  merészeli  feloszlatni  a  társadalmat,
természetesen attól sem riad majd vissza, hogy
bármikor meghatározza, ki a cionista és ki nem.
S attól fogva csak az nem látja meg az alantas
antiszemita  jellegét,  aki  nem  akarja.  Hisz
cionista  nem  lehet  más,  csak  zsidó.  Sztálin
pedig majd megmutatja – nem tart már soká –,
hogy  minden  zsidó  cionista.  Lehet  tehát  újra
zsidókat  tisztogatni  Magyarországon.  Ennek
egyik  legfőbb  oka  a  szovjet  imperializmus
veresége.  Ugyanis  hiába  támogatta  Moszkva
kezdetben  - fegyverszállítással is – Izrael Állam
megalakulását,  igen hamar felismerte,  hogy a
Szentföldön nem vetheti meg a lábát. Ezt aztán
soha  nem  fogja  megbocsátani  a  hálátlan
zsidóknak...» Sztálin halála után (1953. március
5.)  a  nagy  leszámolás  félbemaradt  és  a
lefogottak  többsége  szabadlábra  került.  Péter
Gábor és több, vele együtt lefogott zsidó ÁVH-s
tiszt ügye azonban folytatódott. A kommunista
párt vezetői között és terrorista szervezeteiben
(PRO, ÁVO, AVH, KATPOL, GRO) ugyanis szép
számmal  vettek  részt  zsidó  származású
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kommunisták,  akik  nemcsak  Istenüket,  de
hazájukat  és  származásukat  is  megtagadták,
amikor emberellenes kommunista ideológia ki-
szolgálóivá váltak.
   A cionizmus és a cionisták megbélyegzése és
üldözése azonban – a szovjet példát követve –
egészen a rendszerváltozásig tartott.

  És  most  nézzük  ezen  tanulmány  elején
említetteket kiegészítve a katolikus egyház to-
vábbi helyzetét:
  Az  1949-es  népszámlálás  adatai  szerint
hazánk lakosságának 70 %-a, hat és fél millió
fő katolikus vallású volt.  Ennek megfelelően a
katolikus  egyház  rendelkezett  a  legnagyobb
társadalmi, közéleti, és politikai befolyással és a
legjelentősebb anyagi erővel is.  Oktatási,  szo-
ciális,  kulturális,  hitbuzgalmi  intézményei  és
egyesületei behálózták a teljes országot. Fontos
szerepet  játszott  a  nemzeti  kultúra  és  a
hagyományok ápolásában és megtartásában.
  A  magyar  katolikus  egyház  élére  1945.
október 7-én olyan karizmatikus főpapot állított
a  Szentszék,  aki  nemet  mondott   mindkét
terrorista  diktatúrára.  Veszprémi  püspökként
megjárta a nyilasok börtöneit, 1949-től pedig a
kommunistákét.   Mindszenty József hercegprí-
más  vezetésével  a  katolikus  egyház  hívők
százezreit  mozgósította  intézményei  védelmé-
ben. Mindenekelőtt iskoláit féltette és a kötele-
ző vallásoktatás megszüntetését sérelmezte. A
kommunista hangadók izzásig szították a gyű-
löletet a bíboros és az egész katolikus egyház
ellen. Elég csak a nyolcvanas évek újságcikkei-
nek  vagy  tankönyveinek  szövegeire  gondolni,
hogy  még  a  közvetlen  rendszerváltozás  előtti
években is hogyan hamisították a történelmet.
Itt  van  például  a  Népszabadság 1981-ben
megjelent «Ez történt, cikksorozat az 1956-os
ellenforradalomról» c. kötet, amelyet  az 56-os,
kommunisták  által  ellenforradalomnak  titulált
események 25. évfordulója alkalmából adtak ki.
Ebben  többek  között  az  alábbiakat  lehet
olvasni: ««Mindszenty általános fejtegetéseiből
is elég egyértelműen kitetszett, hová szándéko-
zott visszavinni az országot és melyik táborhoz
kívánta csatlakoztatni. Az általánosságoknál na-
gyobb  visszhangot  mégis   azok  a  látszólagos
mellékes megjegyzései váltották ki, amelyekben
kijelentette: „a bukott rendszer erőszakának és
csalárdságának  minden  nyomát egyházi  vona-
lon felszámoljuk”, „a katolikus egyház intézmé-
nyeinek...  visszaadását  joggal  elvárjuk”.  Az

egyház „intézményei” ugyanis nemcsak a sajtó-
orgánumok vagy  rendházak voltak,  hanem az
egyház  földbirtokai!  [Szerk.:  a  földbirtok  nem
intézmény!]  És  tekintettel  arra,  hogy  a
felszabadulás  előtt  a  katolikus  egyház  volt  a
legnagyobb földbirtokos Magyarországon, ezen
mást,  mint  a földreform visszacsinálását,  nem
lehetett érteni...». E szöveg alatt beillesztették
a  bíboros  fényképét  az  alábbi  aláírással:
«Mindszenty  hírhedt  beszédét  mondja,  amely-
ben a nagybirtokok visszaadását követeli. Arcán
a népi hatalom elleni fanatikus gyűlölet»:

  Vagy nézzük az 1984-ben Tankönyvkiadó által
megjelentetett  általános  iskola  nyolcadik
osztályos  történelemkönyvét  (Bíró  Ferencné:
történelem  és állampolgári ismeretek 8.  I. kö-
tet),  amelyben  így  értékelik  a  második  világ-
háború  környéki   katolikus  egyházat:  «Közel
félmillió hold földdel  rendelkezett.  Jelentékeny
szerepe  volt  a  gazdasági  és  politikai  életben
egyaránt. A katolikus főpapság szorosan össze-
fonódott  a  legfelső  vezető  körökkel,  az  arisz-
tokráciával és a nagytőkével. Minden haladást,
változtatást ellenző politikai támogatói voltak az
egész korszak folyamán.» (94. old.) Vagy: «A
néphatalom megszilárdulása után  a katolikus
püspöki karban érlelődött a felismerés, hogy a
merev ellenállás az állammal szemben aláássa
az egyház létét, gyengíti tömegkapcsolatait. Az
alsópapság körében mindinkább gyarapodott a
megegyezést óhajtók tábora. Mindszenty bíbo-
ros letartóztatása és elítélése miatt a katolikus
egyház  vezetői  azonban  sokáig  elzárkóztak  a
tárgyalások elől. Az állam és  a katolikus egy-
ház  hosszas előkészítő tárgyalások után 1950-
ben kötött  megállapodást.  A  katolikus  egyház
az egyezségben vállalta, hogy támogatja a Ma-
gyar  Népköztársaság  államrendjét,  és  nem
engedi meg a hívők vallásos érzületének, vala-
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mint a katolikus egyháznak államellenes célokra
való felhasználását. Felhívta a katolikus hívőket,
hogy minden erejükkel vegyenek részt abban a
nagy  munkában,  amelyet  a  népköztársaság
kormányának vezetésével az egész magyar nép
végez. Kifejezte egyetértését a kormány béke-
politikájával.  A  megállapodásban  az  állam
vállalta  a hívők vallásszabadságának biztosítá-
sát, az egyház szabad működését, valamint az
egyházi intézmények állami támogatását.»

  Tovább  folytatva  ezen  tanulmány  elején
megemlített  katolikus  egyházzal  kapcsolatos
tényeket a  napvilágra került  valós történelmi
tények  alapján  kicsit  másképp  láthatjuk  a
kommunisták  által  manipulált  történelmi  ese-
ményeket.
  Már  említettem  feljebb,  hogy  egymást
követték  az  egyházi  intézmények  és  iskolák
elleni  rendőri  akciók,  zaklatások.  Rákosi  1948
januárjában kiadott hírhedt jelszavát követően
a kommunisták  országos kampányt indítottak
az  egyházi  iskolák  államosítása  érdekében.  A
párt  kizárólagos  uralma  a  tanügyben  és  a
kultúrában  is  érvényesült.  1948-tól
megindították az. ún. szakérettségire előkészítő
tanfolyamokat,  melyek  a  középiskolai
képzésben  nem  részesült  munkás-  és
parasztfiatalokat egy-két év alatt készítették fel
egyetemi és főiskolai tanulmányokra. Megindult
a közép – és kisebb mértékben – a felsőfokú
oktatás  tömegesítése  is.  A  munkás-  és
parasztfiatalok  aránya  1953-ra  a
középiskolákban 65 %-os, a felsőoktatásban 55
%-os  volt.  A  «kulturális  forradalomnak»  a
folyamata még szélesebbre tárta a felsőoktatás
kapuit;  megindult  a tömeges esti-  és levelező
képzés («indokolt esetben» egy-két év alatt is
mód  nyílt  egyetem  elvégzésére  /ún.
gyorstalpalók/).  A  mennyiségi  és  «ká-
der»-szemlélet  azonban  a  magasan  kvalifikált
réteg  felhíguláshoz  vezetett.  Az  értékmérő  a
politikai  elkötelezettség  volt,  a  szakmai  tudás
háttérbe  szorult.  1949  novemberében
újjáalakították  a  Magyar  Tudományos  Akadé-
miát  szovjet  mintára.  Tagjainak  megválasz-
tásánál  fontos  szerepet  játszott  a  politikai
megbízhatóság.  Számos  kiváló  tudóst  viszont
töröltek  a  tagok  sorából.  Kutatóintézet
hálózatot  építettek  ki,  amelyek  ugyan  fontos
szerepet  töltöttek  be  a  tudományos  életben,
ezzel párhuzamosan viszont elsorvasztották  az
egyetemek  kutatási  tevékenységét.  A

természettudományok  privilegizált  helyzetet
élveztek,  a  társadalomtudományokat  a  napi
politikai feladatok szolgálatába állították. Egyes
tudományokat  (szociológia,  pszichológia  stb.)
burzsoá tudománynak ininősítve - tiltották.
A kizárólagosság nemcsak a gazdasági,  társa-
dalmi,  politikai,  kulturális  viszonyokat  uralta,
hanem rátelepedett az emberek érzésvilágára,
szemléletére,  tudatára  is.  A  magyar
nemzettudat  szinte  jóvátehetetlen  károkat
szenvedett.  A  szocializmust  -  lám  -  egy  a
«fasiszta»,  «utolsó  csatlós»  címkékkel  meg-
bélyegzett  nép  kezdte  építeni.  A  vezetés  a
nacionalizmus  legkisebb  megnyilvánulásától  is
rettegve  próbálta  internacionalizálni  a  magyar
nép  tudatát.  A  «szocialista  hazafiság»  a
szocializmushoz  és  nem  a  hazához  kötődést
jelentette, a proletár internacionalizmus pedig a
Szovjetunió iránti elkötelezettséget. 
Manipulálták  a  magyar  történelmi-irodalmi
progressziót,  és  a  «plebejus  szemlélet»
erőltetésével  próbálták  likvidálni  a  magyar
nemzeti hagyományokat. Megszüntették hagyo-
mányos  nemzeti,  állami  és  egyházi  ünnepein-
ket:  1951-52-ben kiiktatták  az  ünnepek  közül
március  15-öt,  az  Úrnapját,  pünkösdhétfőt,
karácsony  másnapját  és  a  húsvéthétfőt.  Au-
gusztus  20-i  Szent  Istvánból  az  alkotmány
ünnepe  lett.  A  népköztársaság  ugyanakkor  új
ünnepeket kapott: április 4-et, november 7-ét,
május  elsejét  (május  másodika  fizetett
nunkaszünetté lett).
   A hatalom monopolizálását a szellemi életben
is követte az alternatív irányzatok és a szabad
gondolat  kiszorítása,  a kultúra államosítása.  A
művészi  ágak  kötelező  stílusa  a  szocialista
realizmus,  az  ettől  eltérő  eszmeiségű
alkotásokra,  ha  a  cenzúra  figyelmét  nem
kerülték el, a betiltás várt. 
  1948  nyarán  felgyorsultak  a  katolikus
egyházzal  kapcsolatos  események.  Az
iskolaállamosítás  idején  az  ún.  Pócspetri
«rendőrgyilkosság»,  az azt  követő  koholt  per,
majd  az  egyháziak  elleni  persorozat  a
megfélemlítést  és  Mindszenty  letartóztatását
készítette  elő.   A  pócspetri  esemény  a
következőképpen  zajlott  le:   a  kormány  egy
országos kampány jegyében felszólította a helyi
hatóságokat,  hogy  írásban  kérjék  az  egyházi
tanintézetek  állami  kézbe  vételét.  Erről
vitatkozott  a  kelet-magyarországi  Pócspetri
község  képviselőtestülete  1948.  június  3-án
este,  miközben a helység  számtalan  lakosa a
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községháza  előtt  tüntetett.  A  faluban  ekkor
még  nem  volt  villanyvilágítás.  Midőn  a
tömegben zűrzavar támadt, a kirendelt rendő-
rök  egyike,  Takács  Gábor  puskatussal  kezdte
verni  az  embereket.  Fegyvere  elsült,  amely
halálát okozta. Ez az esemény megfelelő ürügy
volt a katolikus papság, a hívő magyar paraszt-
ság és az egész falu ellen. Kádár János, Péter
Gábor  és  a  párt  lapjától,  a  Szabad  Néptől
vásárhelyi  Miklós  is  lementek  a  helyszínre,
amelyet teljesen megszállt az ÁVO. A falu szinte
minden lakosát bántalmazták. Az egész ország
attól harsogott, hogy  «klerikális reakció rend-
őrt  gyilkolt».  A  helybéli  volt  segédjegyzőt,
Királyfalvi Miklóst vádolták Takács meggyilkolá-
sával, amelyre – mint bevallja –  Asztalos János
plébános  bujtatta  fel.  A  június  11-én  zajló
statáriális eljárás két halálos ítélettel végződik.
Királyfalvyt  kivégezték,  a  lelkipásztorét  élet-
fogytiglani  fegyházbüntetésre  változtatták   A
kommunista sajtó az alábbiakat írja: «Az utolsó
szó jogán Asztalos János elismerte bűnösségét;
az  ő  cselekedeteire  sem  került  volna  sor  az
ismert előzmények, azaz Mindszenty pásztorle-
vele nélkül.» Az ügy harmadik vádlottját, Som
Lajos  tanítót  életfogytiglani  fegyházra  ítélték
(1972-ben szabadult). 
    A döntő csapást az iskolák államosításával
mérték  az  egyházra:  1948.  június  16-án  a
parlamenttel  sürgősséggel  elfogadtatták  az
egyházi iskolák állami kézbe vételét. Az ellene
szavazó  képviselők,  egyházi  tisztviselők  és
szülők  tiltakozása  az  «ÁVH»  közbelépését
eredményezte. Az 1948. évi XXXIII. tc. alapján
1948.  június  20-án  államosították  az  egyházi
iskolákat:  6505  oktatási  intézményt  vett  át  a
magyar  kommunista  pártállam,  melyből  5437
általános- és népiskola,  113 gimnázium és 98
tanítóképző  és  líceum  volt.  Kb.  18  ezer
felekezeti  pedagógus  került  –  ha  került  (!)
állami  státusba.  1949-ben  megszüntették  a
kötelező  hitoktatást,  helyette  önkéntes alapon
szerveződő,  «fakultatív»  hittanórákat  engedé-
lyeztek.  A  hitoktatásra  járó  gyerekeket  és
szüleiket  folyamatosan  zaklatták,  fenyegették.
Az egyházi iskolákban végzett diákok hátrányos
megkülönböztetésére számíthattak a középisko-
lai  és egyetemi  felvételiknél.  De nemcsak:  ha
véletlenül mégis bejutottak, a tanulmányaik so-
rán  és  még  az  azt  követő  munkahelyeken  is
voltak a zaklatásnak a legkülönfélébb megnyil-
vánulásai,  még  a  nyolcvanas  években  is,  a
rendszerváltozásit megelőző közvetlen időszak-

ban  is.  Erről  e  jelen  sorok  írója  is  tud  saját
bőrén tapasztalt,  személyes  példákat  említeni.
Az  iskolák  mellett  államosították  az  egyházi
kézben  lévő  kórházakat,  nevelő-  és  szociális
otthonokat  és árvaházakat.  Kész helyzetet  te-
remtve  a  kommunisták  és  ügynökeik  ismét
tárgyalásokat javasoltak a főpásztornak. Mind-
szenty bíboros – aki 1948. július 25-én a pápá-
hoz írt levelében 225 pap és szerzetes elfogá-
sáról és elítéléséről számolt be az elmúlt  esz-
tendők  során  –   azonban  kitartott  amellett,
hogy «a rendszer  minden tette  négy éven át
abszolút  törvénytelenséget  jelentett,  amit  a
püspöki kar nem ismerhet el törvényesnek». Az
államosítással «feleslegessé» vált szerzetesren-
dek  működési  engedélyének  megvonásával,  a
szerzetesekkel  és  apácákkal  szembeni  brutális
bánásmóddal  gyakoroltak  nyomást a katolikus
egyház még szabadlábon lévő vezetőire.
   A hercegprímás személye elleni támadások
erősödtek,  a kommunista irányítású sajtó már
ún. «mindszentyzmusról» harsogott, s fenyege-
tett  is  a  Szabad  Nép  1948.  november  10-i
számában az alábbi sorokkal: «A népi demokrá-
cia nem fogja tűrni, hogy felelőtlen kalandorok
– bármilyen formában is – reakciós szervezke-
désre használják fel az egyházat! Ezt követően,
tizenkét  nap múlva  a  Politikai  Bizottság  tagja
már  tanulmányozhatták  ismeretlen  szerzőtől
számukra készült  A klerikális reakció elleni harc
c.  javaslatköteget  (vö.  említett  Kiszely-könyv
105-108. old.), amit érdemes tanulmányozni:

 «A  klérus  elleni  harcban,  különösen  az
iskolaügyben  elért  komoly  sikereink  ellenére,
fejlődésünk  ezen  a  téren  messze  elmarad  az
ország általános gazdasági és politikai fejlődése
és a szomszédos demokráciák mögött.  Veszé-
lyes  elmaradottságunk  behozására  általános
támadást kell indítanunk azzal a céllal, hogy a
dolgozó  osztályok  körében  megtörjük  a  reak-
ciós klérus befolyását. Az ingadozó vallásos de-
mokrata tömegek megnyerése érdekében nem
szabad  frontális  támadást  kezdenünk  a  vallás
ellen: továbbra is fenn kell tartani azt a fővona-
lat, mely az egyház reakciós politikája ellen tá-
mad.
 Támadásunk  célja:  Kiszorítani  a  reakciós
befolyást,  első  sorban  a  munkásság  és  a
parasztság  köréből.  Mindszenty  tevékenységét
és a mindszentyizmust  rendőrileg,  politikailag,
gazdaságilag lehetetlenné tenni. Előkészíteni az
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egyház és az állam különválasztásához. Fokozni
a közvetett vallásellenes propagandát.
   A munkásosztályon belül célul kell kitűzni a
klerikális befolyás teljes megsemmisítését.
  Üzemek:  papok  szerzetesek,  apácák  az
üzemekbe nem tehetik be a lábukat. Felelős az
igazgatóság és az üzemi bizottság. Az egyház
titkos agitátorait el kell távolítani az üzemekből.
Üzemi  pártszervezeteink  kötelessége,  hogy
eljussanak  az  agitáció  és  rémhírterjesztés
gócáig, nyilvánosan leplezzék azt, magyarázzák
meg a  munkásoknak,  hogy  milyen  szándékok
vezetik  a  rémhírterjesztőket  és  a  munkások
bevonásával távolítsák el az ilyen elemeket az
üzemekből.  [...]  szemináriumok,  az  egyház
szerepéről mint a kapitalizmus főtámaszáról. Be
kell  vinni  –   különösen  az  asszonyok  közé  –
konkrét  napi  agitáció  segítségével,  hogy
Mindszenty  politikája  egyenlő  a  háború  politi-
kájával. Üzemeken és lakóterületeken egyaránt
meg kell  szerveznünk a suttogó propagandát.
Különösen kiélezni azokat az eseteket, amikor a
klérus  emberi  szabotázsra,  munkahalogatásra,
betegség  szimulálására  uszítanak.  Szembe-
állítani ezt a háború alatti helyzettel, amikor kö-
telességteljesítést prédikáltak. Bemutatni Mind-
szentyéket (sic!) mint az idegen ellenség ügy-
nökeit.  Hangulatot  kelteni  az  egyház  állami
támogatása  ellen.  Lejáratni  az  egyház  külön-
böző gyűjtési akcióit. Egyházadó-sztrájkot szer-
vezni.  Az  üzemi  fiatalságon  belül  mozgalmat
indítani a reakciós hittanórák látogatása ellen.
Az ifjúsági üzemi sport- és kulturális szerveze-
teinek  fokozott  támogatása  és  az  egyház
megfelelő  rendezvényeinek  megakadályozása.
[...]  Lakóterület:  ide  vonatkozik  az,  ami  az
üzemekre. Ezen kívül: Mindenféle jótékonysági
és  gyűjtési  akciót  olyan  engedélyhez  kötni,
melyet  Budapesten  a  kerületi  elöljáró  és
községeken a jegyző külön is támogatott már.
A  koldusokat  személyre  szóló  igazolvánnyal
felszerelni.  A  házmegbízott  és  a  házfelügyelő
felelős  azért,  hogy  enélkül  gyűjtési  és
jótékonysági  akció a házban ne folyhasson. A
körzetek  vezetésével  tömbönként,  itt-ott
házanként  akcióbizottságok  alakítandók  az
egyházi reakció elleni munkára. Ezek leleplezik
és  a  helyi  viszonyoknak  megfelelő
módszerekkel eltávolítják a háziapostolokat és a
klérus  többi  agitátorait.  Szervezik  az
antiklerikális felvilágosító és politikai előadások
közönségét.  [...]  Vasárnapok  meghódítása  –
különösen  az  ifjúság  körében  –.  Mulatságok,

szórakoztató  előadások,  érdekes  viták,
sportesemények,  színházi  és  mozi-akciók
szervezése,  külön  erre  a  célra  felállított  helyi
bizottságok  segítségével.  [...]  Egyházköz-
ségekbe  behatolás  csoportosan  (viták
szervezése).
 Iskolák.  Cél:  a  klerikális  befolyás  megsem-
misítése a tanulóifjúság körében, úgy az iskolán
belül,  mint  az  iskolán  kívüli  szabadfoglal-
kozásban. A kötelező hitoktatás eltörlése – első
lépésként  a  dolgozók  iskolájában.   [...]
Agitáció:  a  klerikális  reakció  a  tanulás  és  a
tudomány  ellensége,  nem  akarja,  hogy  jó
szakembereink  legyenek,  veszélyeztetik  az
ifjúság  kenyerét  és  jövőjét.  Kongregációk  és
Szívgárda működésének adminisztratív megne-
hezítése,  vezetőinek  áthelyezése,  diszkreditá-
lása. Egyes tekintélyes középiskolák és egyete-
mek tanári  kara testületileg foglaljon állást és
nyilatkozzon a klerikális reakció garázdálkodása
ellen az iskolában.
 Falu:  A  plébániák  kizárólag  vallási
tevékenységet  fejtsenek  ki  és  mondjanak  le
minden politikai, vagy kulturális aktivitásról. Ne
hajtsák  végre  Mindszentyék  politikai
instrukcióit.  [...]  Második  lépésként:  küzdeni
azért, hogy a helyi plébániák ne a nagybirtok és
kapitalizmus,  hanem többé-kevésbé  a  demok-
rácia mellett agitáljanak. Ezért: az állami hozzá-
járulást  ne az egyházmegyén, hanem az állami
illetményhivatalon  keresztül  kapják  a  papi
személyek.  A községtől  élvezett  természetbeni
járandóság  mértékét  függővé  kell  tenni  a
plébánia politikai magatartásától.  Helyi szerve-
zeteink  közvetve,  vagy  közvetlenül  kezdjenek
tárgyalásokat a plébánosokkal a politikai maga-
tartást illetően.  Néhány országosan kolportált,
elrettentő  letartóztatással  alátámasztani  a  tár-
gyalások sikerét. Népszerűsíteni a demokratikus
papokat. Kiküzdeni az egyházközségek összeté-
telének megváltoztatását. Az egyházközség ma
legtöbb helyen kulák csoportosulás  és szerve-
zeti kifejezője a kulákok, úri elemek és papok
összefogásának. Demokratizálni kell az egyház-
községeket:  a  többségnek  a  mi  embereink
kezébe  kell  kerülnie.  [...]  Szabadművelődési
körök  és  gazdakörök  feloszlatása  és  vagyo-
nának,  helyiségeinek  átszármaztatás  a  falusi
művelődési  körök  számára.  Illusztrált  brosúra
kiadása:  Az  egyház  a  nagybirtok  támogatója.
Az  egyház  a háború pártján.  Két  világháború
tapasztalatai és Mindszenty mai politikája.
   Közigazgatási vonal:
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   Politikai akciónkra legszorosabban koordinálni
kell rendőri intézkedéseinket. Bizonyos letartóz-
tatások,  rendőri  leleplezések  és  bírói  tárgya-
lások  legyenek  kiindulópontjai  az  új  offenzív
politikai  agitációs  és  gazdasági  vonalon  egya-
ránt.  Ugyanakkor  a  politikai  tömegmunkánk
előkészíti  a  talajt   döntő  jelentőségű  rendőri
intézkedésekhez. A tervezett rendőri intézkedé-
sekről itt felesleges beszélnünk. A feladat min-
den esetre  az,  hogy leleplezzük Mindszentyék
hazaáruló  imperialista  kapcsolatait,  a  földre-
formellenes, termelőmunka-ellenes háborús po-
litikát,  méghozzá nem csak külpolitikailag,  ha-
nem  helyi  ügyek  kapcsán.  A  kísérő  rendőri
feladatok: tömegdemonstrációk betiltása, rend-
őri  és  közigazgatási  eljárás  éjjeli  misézőkkel,
házapostolokkal,  kolduló  és  házaló  apácákkal,
szerzetesekkel,  uszító  papokkal  szembe.  [...]
Felső  politika:  A  püspöki  kar  megbontására
irányuló  kísérleteink  kevés  sikerrel  jártak.  Az
ilyen  jellegű  tárgyalásokat  és  ígérgetéseket
egyes főpapok részéről  inkább elterelő manő-
vereknek  kell  értékelnünk.  Ennek  ellenére
folytatnunk kell  a tárgyalásokat,  mert erőfölé-
nyünk  világosabb  kidomborítása  esetén  na-
gyobb  engedékenységre  és  sikerre  számítha-
tunk. Azonnal feltételként meg kell kísérelnünk
egyes  Mindszenty-ellenes  főpapokat  demokra-
tikus  berendezkedésünk  vívmányaival  kapcso-
latban pozitív nyilatkozatokra bírni a nyilvános-
ság előtt. Ezt a minimumot állítani feltételként,
hogy valóban ellenzik-e Mindszenty politikáját.
    Az offenzíva irányítása:
 A kampány irányítását közvetlenül a titkárság-
nak kellene kézben tartania, oly módon, hogy
egyelőre  minden  egyes  ülésen  állandó
napirendi pontként szerepeljen az egyház elleni
harc  kérdése.  Egy  külön  bizottság  volna
megbízva a kérdések konkrét előkészítésével a
titkárság  számára,  a  határozatok  végrehaj-
tásával  és  a  végrehajtás  ellenőrzésével,  a
különböző  területek  koordinálásával.  Ebben  a
bizottságban benne kell  lennie:  a propaganda
és  a  kultúrpolitikai  osztálynak,  a  szervezési
osztálynak  és  a  nagy-Budapesti
Pártbizottságnak.»
   Rákosi Mátyás  a Központi Vezetőség novem-
ber 27-én zajló  ülésén elmondott  referátumá-
ban pedig már fellelhetők voltak azok az ele-
mek, amelyek a bíboros elleni eljárás koncep-
cióját alkották.
  A  Rákosi  Mátyás,  Révai  József  és  Farkas
Mihály  alkotta  «egyházi  hármas  bizottság»

1948.  december  8-i  ülésének  jegyzőkönyvébe
Rákosi saját kezűleg írta be utólag a koncepció
alapvonásait.  «Napirend:  1.  Az  egyházzal
folytatott  pénzügyi  tárgyalások,  2.  Bodnárék,
valamint  Cavallier  József  és  Szekfű  Mind-
szentyhez   intézett  levelének  további  felhasz-
nálása.  3.  Velics  (római  magyar  követ)  kikül-
dése és instruálása. 4. a katolikus Mindszenty-
ellenes  diákmozgalom kiszélesítése.  5.  A  XIV.
Kerületi sportcsarnoki  gyűlés. 6. Rendőri intéz-
kedések.
   [...] 3. pont: Velics a Vatikán elé terjeszti a
Mindszenty  elleni  vádanyagot  Erről  Rákosi
elvtárs  beszél  vele,  majd  Kádár  elvtárs  infor-
málja  és pro  memoriát  készített  vele a váda-
nyagról, amelyet Velics állított össze  és Kádár
elvtárs ellenőrzi.» (Beszúrás Rákosi kézírásával:
«Az  információ  a  következő  öt  pontra  vonat-
kozik: 1. Legitimizmus. 2. Kémkedés. 3. Szent
Korona.  4.  Mindszenty  fasiszta  múltja.  5.
Valutaügyek.»

   1948.  december  26-án  letartóztatták  és
életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték Mind-
szenty  József,  esztergomi  érseket,  a  magyar
katolikus egyház fejét.  Pere 1949. február 3-8-
ig tartott a Budapesti Népbíróságon, Olti Miklós
tanácsa  előtt.  Az  ügyész  Alpy  Gyula  volt.  A
tárgyalás egész ideje alatt folyt a közvélemény
megdolgozása. Példátlan sajtóhadjáratban, tün-
tetések  és  egyéb  demonstrációk  százaival
próbálták meggyőzni a megfélemlített országot
Mindszenty «bűneiről», vagy az ő nyelvükön: a
«fekete  reakció»  kártékony,  népellenes
tombolásáról.  A  dokumentumok  vizsgálatából
kiderült, hogy Mindszenty József és társai ügye
a  pártvezetés  kidolgozta  politikai   koncepción
alapult,  amelyhez  az  ÁVH  készítette  és
szállította  a «bizonyítékokat», mindenekelőtt a
terheltek  beismerő  vallomásait  s  a  koncepció
megkívánta – és ennek megfelelően manipulált
– adatokat, illetve dokumentumokat. Valóságos
bűncselekményt  az  1949.  február  3-a  és  5-e
közötti  tárgyaláson  bűnösnek  talált  és  elítélt
személyek   egyike sem követett el. Bizonyítha-
tó továbbá, hogy a politikai rendőrség a beis-
merő  vallomások  kicsikarására  ezúttal  is
törvénytelen  eszközöket  alkalmazott,  amint  a
per,  beleértve  az  első  s  a  másodfokú  ítélet-
hozatalt,  maga  is  törvénysértő  volt.  Kiszeli
Gábor  a  következőkben  összegezi  a  perrel
kapcsolatos  megállapításait:  «Jóllehet  a
törvénysértő  per,  s  a  nyomozásnak  aligha
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nevezhető  jogtipró  koncepciórealizálás  eleve
semmissé teszi a bíboros ellen felhozott váda-
kat,  üdvös  rámutatni  arra,  hogy  Mindszenty
József  és  elvbarátai  bűnténnyé  stilizált  legiti-
mizmusa  nem  volt  büntetendő  cselekmény  a
háborút követő években, de még a Köztársaság
védelméről meghozott 1946. I. tc. Értelmében
sem,  amely  biztosította  a  szabad  vélemény-
nyilvánítási jogot, s a  gyülekezési valamint az
egyesülési szabadságot. Legalábbis elméletben.
A  bűncselekmény  elkövetése  sokkal  inkább  a
kommunista párt és az ÁVH részéről vélelmez-
hető. A koncepció s a per konstruktőrei azon-
ban még azt a fáradtságot sem vették maguk-
nak, hogy bizonyítsák a cselekmény jogellenes-
ségét. Márpedig enélkül nincs bűncselekmény.
S nem áll  meg az a vád sem, mely szerint a
hercegprímás  idegen  hatalmak  képviselőivel
fenntartott  kapcsolata során, állami vagy szol-
gálati  titoknak minősülő adatokat  szolgáltatott
volna ki.  Mindszenty valóban több alkalommal
találkozott s folytatott eszmecserét az Amerikai
egyesült  Államok  diplomáciai  képviseletének
mindenkori  vezetőivel  s  más  nyugat-európai
diplomatákkal.  Ez  nem  csupán  joga,  hanem
részben  hivatali  kötelessége  is  volt.  Annál
inkább vélelmezhető a hűtlenség s a demokra-
tikus államrend megdöntésére irányuló szervez-
kedés elkövetésének bűntette az MKP, majd az
MDP vezetősége s az e testület tettestársaként
működő  politikai  rendőrség  esetében.  Ami
pedig  a  valutaüzérkedés  vádját  illeti:  a  vád
képviselője  e  tekintetben  is  adós  maradt  a
tárgyi bizonyítékok feltárásával, a bíróság pedig
beérte  a  vádlottak  önmagukat  s  egymást
terhelő beismerő vallomásával.  A kérdés, vajon
az érvényben levő – s az egyházak karitatív és
önfenntartó  tevékenységét  égbekiáltó  uzsora-
áron – gúzsba kötő jogszabályok nem voltak-e
eleve amorálisak, vagyis a jogállamiság mércé-
jével mérve semmisek. Eltekintve attól, miként
hágták át például az olyan állami szervek, mint
a  Gazdasági  Főtanács  vagy  [...],   a  politikai
rendőrség az idevágó jogszabályokat.»

  1949  augusztusában  a  Magyar  Népköztár-
saság  Alkotmánya  rendelkezett  a  szekulari-
zációról,  de  már  előtte,  1948  őszén  «szabá-
lyozták» a református, az unitárius, az evang-
élikus és az izraelita felekezetek viszonyát az ál-
lamhoz.  Eszerint  a  magyar  Népköztársaság
«biztosítja  az  állampolgárok  lelkiismereti  sza-
badságát  és  a  vallás  szabad  gyakorlásának

jogát».  (sic!)  Az  előbbiek  s  az  ezt  követő
események  viszont  egyáltalán  nem  tanús-
kodnak  a  lelkiismereti  és  szabad  vallássza-
badság gyakorlásának lehetőségét.
   A  hercegprímás  1948-1956-ig   szabadság-
vesztésre szóló büntetését töltötte, 1956-1971-
ig az USA budapesti nagykövetségén tartózko-
dott, majd 1971 őszén a magyar kormány és a
Szentszék  közötti  megállapodás  eredménye-
képp végleg elhagyta az országot. 1975. május
6-án halt  meg Bécsben.  Hamvait  – végakara-
tának megfelelően – a híres búcsújáró helyen,
Máriazellben temették el, majd 1991-ben haza-
szállították hamvait s az esztergomi bazilikában
helyezték örök nyugalomra. A Szentszéken fo-
lyamatban van a boldoggá avatása.
   Elítélése  – s ezt a kommunisták is nagyon jól
tudták – még korántsem volt elégséges ahhoz,
hogy  a  római  katolikus  egyházat  a  teljes
behódolásra rávegyék. Bevezették a «klerikális
reakció» fogalmát. A római pápától a legkisebb
falu plébánosáig mindenki «reakcióssá» vált. A
börtönök  megteltek  a  katolikus  egyház  pap-
jaival, mindennapossá vált a katolikusok zakla-
tása. A katolikus egyház, amíg tudott, ellenállt.
Végül  1950  nyarán  három  egymást  követő
esemény után meghátrált.  A püspöki  kar  újra
szembesült azzal, hogy a kommunisták kegyet-
lensége  és  brutalitása  nem  ismer  határt.
Megrendítette őket a szerzetesrendek felszámo-
lása, a földönfutóvá tett és üldözött apácák és
szerzetesek,  mintegy  tízezer  testvérük  sorsa,
átérezték  tehetetlenségüket  és  kiszolgáltatott-
ságukat. Attól is tartaniuk kellett, hogy a kom-
munista  párt  által  az  egyházra  kényszerített
békepapi mozgalom esetleg egyházszakadáshoz
vezethet. Reményvesztetté váltak, mert látták,
hogy  még  az  erős  és  tekintélyes  lengyel
püspöki  kar  is  megegyezésre  kényszerült  a
szocialista állammal. Az «egyezségben» a kato-
likus  püspöki  kar  kötelezte  magát  a  Magyar
Népköztársaság  államrendjének  és  kormányá-
nak támogatására,  a kormány pedig  a vallás-
szabadság  és  az  egyházi  működési  szabadsá-
gának  biztosítására  tett  ígéretet.  A  katolikus
egyház  nyolc  iskolát  visszakapott,  ahol  tanító
rendekre bízhatta az oktatást.
  Egy  év  sem  telt  el,  és  Grősz  József,  az
egyezményt aláíró kalocsai  érsek került  célke-
resztbe.  Révai  József,  a  kommunista  párt
legfőbb vezető testületének tagja dolgozta ki a
készülő  koncepciós  kirakatper  stratégiáját.  A
tárgyalást  1951 nyarán rendezték meg,  Grősz
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érsek  15  év  fegyházbüntetést  kapott,  Vezér
Ferenc pálos rendi szerzetest halálra, Endrédy
Vendel zirci apátot 14 évre ítélték, míg társaik
súlyos  börtönbüntetést  kaptak.  Az  ÁVH  arra
kényszerítette  a  váci,  székesfehérvári  és  a
szegedi-csanádi püspököket, hogy békepapokat
nevezzenek ki fontos egyházi tisztségekre. 1951
júliusában Czapik Gyula egri érsek vezetésével
a  püspöki  kar  szabadlábon  lévő  tagjai
felesküdtek a Magyar Népköztársaság alkotmá-
nyára.
  1951.  július  4-én  az  Elnöki  Tanács  szabá-
lyozta az egyházi  tisztségek betöltését:  érsek,
püspök,  segédpüspök,  főapát,  szerzetesrendi
tartományfőnök kinevezése csak az ET előzetes
hozzájárulásával volt érvényes.
   A vallásos meggyőződés és vallásgyakorlás
minden téren hátrányos helyzetet jelentett. Az
aktív  ateizmus  érvényesülése  súlyos  egyéni
lelkiismereti  válságokat,  családi  és  erkölcsi
konfliktusokat,  valamint  «kettős  nevelést  és
magatartást»  eredményezett.  Testileg-lelkileg
generációkat  nyomorított  meg  a  kommunista
diktatúra.
   A  kommunisták  elérték  céljukat.  Az  ÁVH-
terror  megtörte  a  főpapok  ellenállását  és
kiterjesztette a pártállam hatókörét az egyházra
is. Az ÁVH-ra támaszkodva «adminisztratív» , a
törvénytelenség  és  az  embertelenség  szinte
valamennyi  eszközével  felmorzsolták  a
hierarchia csúcsát,  főpásztorai  és jeles szolgái
tekintélyének  lerontása  során  kompromittálták
magát  az  eklézsiát,  melynek  végül  államosí-
tották  kormányzatát.  Azonban  mindennek
dacára sem érezhették magukat biztonságban.
Hisz  ekkor  már  két  esztendeje  zajlott  az
önfelszámolás,  amely  1949 májusában kezdő-
dött Rajk László és társai letartóztatásával.
   II. János Pál pápa magyarországi látogatása
– 1991 augusztusa – a negyven éves vallásül-
dözés végét jelképezte.
 Azért azt se felejtsük el, hogy voltak ember-
séges kommunisták is. Előfordult, hogy a papok
embermentő,  ellenálló  tevékenységükhöz  nem
ritkán előbb találtak segítő partnert a munkás-
mozgalom  soraiban,  mint  saját  hittestvéreik
között. Papok és kommunisták együttműködése
az európai antifasiszta mozgalomban egyébként
történelmi  példa  lehet.  Közel  hozta  őket  egy-
máshoz  a  meghurcoltatás,  a  börtön,  a  közös
bajban,  szenvedésben  való  egymásrautaltság.
Gazdag memoárirodalom bizonyítja, hogy hány
pap, szerzetes köszönheti életben maradását a

kommunista fogolytársak, veszélyt nem ismerő
mentőakcióinak.  Ugyanakkor  megható  vissza-
emlékezéseket  olvashatunk,  amelyekben mun-
kásmozgalmi  veteránok  mondanak  köszönetet
egykori pap-fogolytársak önzetlen szolgálatáért.

   Most már valamivel más világ van, de... Igaz
ugyan, hogy elmúltak  a vérengzős terror nap-
jai, évei, de nyugalom még sincs hazánkban. S
ami  a  legszomorúbb  most  is  fel-fellángolnak
egyházellenes  kijelentések,  akciók.  A  kommu-
nisták mit hoztak létre az egyházi intézmények
és földbirtokok államosítása után? Leginkább a
mindennemű lezüllést  juttatták  csúcspontra.  A
Kádár-korszak  utolsó  éveiben  a  kommunista
vezetés  nagyon  súlyos  gazdasági-társadalmi-
politikai  válsághelyzettel  szembesült.  összessé-
gében a nyolcvanas évek végére az ország 30
%-a jutott a társadalmi létminimum szintje alá.
Egyre  súlyosabb  jelek  utaltak  az  önpusztító
életmódra  és  -körülményekre.  jellemzővé  vált
az «elidegenedés», az «értékrendek» szükség-
szerűen  átformálódtak.  Megnövekedett  a  kor-
rupció,  annak  minden  formája.  Mindezeket  a
többségében  negatív  folyamatokat  az  erkölcsi
válság  is  súlyosbította.  Az  ökológiai  károso-
dások szinte eltörpültek az erkölcsi  környezet-
szennyeződés  mellett.  A  magyar  társadalom
«szelularizálódott»,  majdnem teljesen eltűnt  a
hit  és  a  humánum  szelleme,  felerősödött  –
jobbik  esetben  –  az  egymás  iránti  közöm-
bösség.  Mindez   az  elmúlt  hosszú  évtizedek
szovjet diktátumú hazai  kommunista diktatúra-
nak köszönhető. A kommunista diktatúra veze-
tői  és vak kiszolgálói  felrúgták a civilizált  nor-
mavilágot.  Hiába  hangoztatták  milliók  megté-
vesztésére a nemes eszméket, mint a szabad-
ság, a demokrácia, a becsület és a tisztesség.
Ezek  az  elmúlt  félszáz  esztendőben  részükről
nem léteztek:  csak  nevükben  voltak  ezek  az
általuk hangoztatott eszmék közösek a hagyo-
mányos  értékekkel,  számukra  csupán  csak
feltételes érvényű ideológiai frázisok, amelyeket
addig  használtak,  amíg  a  célszerűség  megkí-
vánta.  A  hivatásos  bűnözők  is  e  fogalmakra
hivatkozva torolják meg egymás közt a lopást
és  a  rablást.  A  Kádár-rendszer  minden  har-
madik  családból  elhurcolt,  bántalmazott  és
megnyomorított  embereket.  Az  egyik  legfélel-
metesebb szervezete a politikai rendőrség volt:
tevékenységéről könyvtárakat lehetne írni, gaz-
tettek, a szenvedések bibliotékáját... 
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   Mint ahogy a holokauszt zsidó áldozatainak
leszármazottjai kártérítésben részesültek, ugya-
núgy  abban  kellene  részesülniük  a  kommu-
nizmus áldozatainak is: a még élőknek s azok
leszármazottjainak.  Ugyanígy  az  egyházakat.
Kártéríteni az egyházakat is és visszaadni nekik
az  erőszakkal  elvett,  államosított  birtokaikat,
vagyonukat  hogy   elláthassa  önmagát  és  to-
vább folytathassák az élet minden területén  az
emberiség érdekében a tevékenységüket.
   Sajnos az utóbbi néhány esztendő történéseit
figyelve, tapasztalhatjuk, hogy több lett a kato-
likus  vallás,  illetve  az  egyházak,  a  vallásos
emberek érzületei  elleni  támadás.  Mint  ahogy
Veres András püspök úr is alátámasztotta. Bizo-
nyos  kormányzati  időszakokban  felerősödnek
ezek a hangulatok, és a katolikus egyház ellen
nagyon  durva,  és  politikai  célzatú  provokatív
föllépés történt a közelmúltban: Gusztos Péter
szabad  demokrata  képviselő  egy  sajtótájé-
koztatón  többek  közt  azt  javasolta,  hogy
adóztassák  meg a  perselypénzt,  szűnjön  meg
az egyházak adókedvezménye, tárgyalják újra a
vatikáni szerződést,  az egyházakat tartsák el a
hívők.
  Veres Péter püspök az alábbiakat nyilatkozta
ezzel  kapcsolatban  a  Magyar  Rádióban:
«Vádolnak  bennünket,  hogy  az  egyházakat
megilletnek bizonyos kedvezmények, például a
helyi adók vonatkozásában az egyházak enged-
ményben  részesülnek.  Csak  azért  részesülnek
ilyen  helyi  adókedvezményekben,  amiért  min-
den más, azon a településen működő szintén
adókedvezményben részesülő szervezet, vagyis
azért, mert közintézmény, közfeladatokat lát el,
vagy éppen alapítvány, társadalmi szervezet. A
pártok  is  például  ugyanezekben  az  adókedv-
ezményekben  részesülnek,  mint  az  egyházak,
tehát  nem  az  egyházaknak  szóló  sajátos
privilégium ez. 
   [...]  Amit  nem is  értek,  hogy egy demok-
ratikus politikus, vagy egy demokrata párt ho-
gyan vethet fel, amikor Magyarországon törvé-
nyek tiltják  a dupla  adóztatást,  és talán nem
gondolták át, hogy ebben az esetben, hogyha a
hívők egyház számára adott persely pénzét újra
adóztatni  szeretnék,  akkor  nemcsak hogy tör-
vénytelenséget követelnek, hanem a pártoknak
adott  tagdíjat  is  meg kellene és más adomá-
nyokat is meg kellene adóztatni. Ezt a magyar
törvény nem kívánta mindez ideig.
   Az egyház papjait ma is hívők adományából
tartják fenn, perselypénzből  is,  de az egyházi

hozzájárulásból.  Ezt  nem tette,  nem teszi  ma
sem az  állam,  mint  esetleg  más  szomszédos
országban, vagy az állami költségvetés fizeti a
papokat  is mint  például  tanárokat,  vagy vala-
milyen  közalkalmazásban  résztvevő  munkáso-
kat.  Magyarországon  nem így  van,  hanem az
egyházközségek  tartják  fönn  a  papjaikat.
Ugyanakkor,  ha  a  Gusztos  Péter  képviselő
úrnak az a vágya, hogy az egyházakat a hívők
tartsák  el,  szeretném  figyelmeztetni,  hogy  a
hívők nem képesek azoknak a műemléktemp-
lomoknak  a  fönntartására,  amelyek  nemzeti
értéket képviselnek. Tehát ezért járul hozzá az
állam  a  templomoknak  a  karbantartásához,
hozzájárul  nem  az  egész  összeget,  tehát  a
hívők  még  itt  nagymértékben  hozzájárulnak
ahhoz,  hogy ezek a közös nemzeti  kincsünket
jelentő  templomokat,  műemléképületeket
fenntartsák. De ugyanúgy szeretném kérni azt
is, hogy a pártokat is a párttagok tartsák fenn,
tudniillik  jelenleg az  az  érdekes különbség  áll
elő, hogyha megvizsgáljuk, hogy mennyi pénzt
kapnak az egyházak az állami költségvetésből
és  mennyi  pénzt  kapnak  az  egyes  pártok  az
állami  költségvetésből,  ha  ezt  egy  főre
lebontjuk, sokszorosa a pártok pénzének nagy-
sága,  nagyságrendileg  különbözik  ahhoz  ké-
pest,  amit  az  egyes  hívők  kapnak  az  állami
költségvetésből.  De azt  hiszem, hogy ezen az
úton keresgélni egy nagyon eltévedt, és nagyon
rossz  irány  lenne,  mert  biztos  vagyok  benne,
mindenki érzi és tudja, ,hogy az egyházak, mai
is az egész társadalomért, a társadalom erkölcsi
növekedéséért  él  és  tevékenykedik,  és  azt
hiszem, hogy ott  ahol  a keresztény értékrend
érvényesül,  munkahelyen,  társadalomban,  a
családban,  ott  nem a  romlás,  hanem éppen-
séggel, a növekedés figyelhető meg. És ebben
nem  vagyok  biztos,  hogy  minden  társadalmi
szervezet,  amelyek  ma  az  állami  költségve-
tésből támogatásban részesülnek, ugyanezt célt
tűzték ki maguk elé, vagy ugyan ezt a gyümöl-
csöt szeretnék.»
   A fent  említett  parlamenti  képviselő  azt  is
állította,  hogy,hogy  az  egyház,  az  egyházi
személyek  után  nem  fizet  sem  nyugdíj,  sem
társadalombiztosítási járulékot.
   Erre az alábbiakat felelte a püspök úr több
rádióriportban:  «Igen és ez  még szembe volt
állítva  azzal,  hogy  ugyanakkor  ugyanazt  a
szociális és egészségügyi ellátást várja el mint a
többi  állampolgár,  akik  fizetnek.  Ez  az  állítás
valótlan,  hazug  állítás,  hiszen  az  egyházi
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személyek után,  a papok,  szerzetesek után  a
Püspöki  Konferencia  maga  fizeti  be  ezeket  a
járulékokat,  tehát  a képviselő  úr  állítása  nem
igaz.
   Valótlanságot  állított  Gusztos  Péter,  hiszen
fizetünk  egészségügyi  és  nyugdíjbiztosítást  a
minimálbér  után,  ezt  központilag  fizeti  a
Püspöki  Konferencia.  Természetesen  a  mini-
málbér  után  fizetett  hozzájárulás  mértékében
fogják  kapni  a  minimálnyugdíjat  az  egyházi
intézményben  dolgozó  egyházi  személyek.  De
ha ők valami módon munkaszerződéssel vannak
foglalkoztatva,  akkor  nem a minimálbér  után,
hanem a teljes fizetésüknek megfelelő mérték-
ben fizetik mind az egészségügyi, mind a nyug-
díjbiztosítást.»
   Tehát  jó  lenne,  ha  ezek az  egyházellenes
hangok végre elcsitulnának s az egyházak ér-
dekében is  történne érdemi dolog.  Ismételten
hangsúlyozom, ne felejtse el senki, mint ahogy
már  említettem:  a  egyházaknak  igen  jelentős
ingatlanállománya,  akár  földjei  is  kártérítés
nélkül  a  magyar  állam  tulajdonában  vannak,
amelynek  semmi  hozadékát  az  egyház  nem
élvezi. A magyar állam adja vissza nekik, mert
azok nem őt illetik! Mivel az egyházakat meg-
fosztották  teljesen az önellátásukhoz és fenn-
tartásukhoz,  a  kezükben  lévő  intézmények
fenntartásához  szükséges  alapvető  gazdasági
forrásaitól  a  mai  magyar  államnak  erkölcsi
kötelessége is anyagi támogatásban részesíteni,
kártéríteni  és   a  törvénytelenül  eltulajdonított
birtokaikat  visszaadni. Mert ezek nélkül elkép-
zelhetetlen  nemcsak  önellátásuk,  önfenntar-
tásuk, de még az általuk irányított intézmények
fenntartása  és  üzemeltetése.  Ne  felejtsük  el,
hogy  az  egyházi  iskolákban  magasan  felül-
múlták  az  állami  iskolai  oktatást.  Elég,  ha
összehasonlítjuk az akkori és a mostani diákok
tudásszintjét.  Már  lényeges  a  tudásszint-
különbség pl. a 40-es években születettek és a
10 évvel később született generációk között az
előbbiek  javára!  Vagy  hasonlítsuk  össze  az
egyházak  alatt  működő  kórházakban  folyó
gyógyítást  a  maival.  És  még  sorolhatnánk  a
példákat.

   Csak ennyit akartam mondani. Hangsúlyozom
a  teljességre  törekvés  igénye  nélkül.  Azt
hiszem, van min elgondolkodniuk a mai állami
vezetésnek (is).
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Balogh S. - Gergely J. - Izsák L.- JakabS. -Pritz P. -
Romsics I.: Magyarrszág a XX. században, Kossuth
Könyvkiadó, Budapest, 1986.
Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek az igazságért,
Ecclesia, Budapest, 1985.
Horváth  Csaba:  Magyarország  1944-től  napjainkig,
Ék Sorozat, Pécs, 1991.
Kiszely  Gábor:  ÁVH, egy terrorszervezet  története,
Korona Kiadó, Budapest, 2000.
Romsics Ignác: Magyarország és a nagyhatalmak a
20. században, Teleki  László alapítvány,  Budapest,
1995.

**********

Frissítés (2005. december 13.):

Magyar  Rádió: «Az  utóbbi  években  egyre
kevesebb  kiegészítő  normatív  támogatást
kapnak a kormánytól az egyházi intézmények -
mondta el a Magyar Rádiónak Hardi F. Gábor, a
Szülői  Közösségek  elnöke.  -  2005-ben  már
problémák  voltak,  kevesebbet  kaptak  az
iskolák,  mint  2004-ben.  128  ezer  forint  volt
tanulónként,  szemben  az  önkormányzati
intézményekkel,  ahol  151  ezer  forint  volt.
Körülbelül százezer diák jár egyházi közoktatási
intézménybe,  akkor  ez  már  hárommilliárd
forinttal  kevesebb  összeg.  Ezt  a  kiegészítő
normatíva  különbözetet  a  következő  évben  a
zárszámadási törvény alapján kell megkapnia a
közoktatási intézményeknek – tette hozzá Hardi
F. Gábor.
   Az elnök azt is elmondta, hogy 2005-ben a
128  ezer  forint  egy  főre  jutó  kiegészítő
normatív  támogatást  megkérdezésük  és
tárgyalás  nélkül  összesen 970 forinttal  emelte
meg  az  állam.  Vagyis  szerinte  az  „egyenlő
munkáért  egyenlő  bér”  elve  szintén  csorbát
szenved,  mert  a  tervezet  szerint  a
közalkalmazotti  bérkategóriát  az  egyházi
közoktatási intézmények egyéb alkalmazottaira
és  a  pedagógus  alkalmazottaira  sem  kell
alkalmazni, ami azt jelenti, hogy adott esetben
egy  pedagógus  akár  minimálbérért  is
alkalmazható.» (http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=163062)

N.B.  A  felekzeti  iskolák  ilyen  módon  való
hátrányos  helyzetbe  helyezésével  a  jelenlegi
magyar  kormány  hasonló  eredményt  ér  el  a
múlt rendszer kommunista pártállaméhoz: ezzel
előidéziheti  a  működésük  fokozatos  ellehetet-
lenítését.
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