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BEVEZETÉS
Ez a könyv kárpátaljai (kárpát-ukrajnai, „kárpátontúli”) szöveggyőjtemény-sorozatom negyedik darabja. [Az elsı három: VERGİDİ SZÉL
(szépirodalom 1953-1988); APRÓPÉNZ A TÖRTÉNELEM SZÍNPADÁN
(sajtótörténet 1945-1948); GÖRCSOLDÓ SZÉL („szovjet magyar” irodalom
1945-1991).]
Az ISTEN VIRGÁCSAI címet a kötet utolsó, 154. szövegoldalának
utolsó bekezdése magyarázza.
A borító elsı oldalán az ungvári „új” zsinagóga – 1904-ben épült, neomór stílusban – látható, amelyet a „szovjethatalom” az 1950-es években
hangversenyteremmé („területi filharmónia”) alakított át: a fıhomlokzat
nagymérető Dávid-csillagát eltávolították, s a kıtáblák helyére ókori líra került. A nagymérető Lenin-profil a Moszkvai Mővész Színház (MXAT) társulatának hatvanas évek-beli vendégszereplése idején készült fotón szerepel.* (A könyv technikai elıkészítıje, Slezsák Zsolt a kép alsó részérıl a
közönséget ábrázoló részt egy késıbbi, emberek nélküli felvétel alsó részére cserélte.)
A borító hátsó oldalán Gyilove (magyarul: Trebusa-Fejérpatak) község
1750-ben épült „Mária mennybemenetele” hucul fatemploma látható, bejárata fölött „Múzeum”, értsd: tájház felirattal.** (Figyelemre méltó, hogy a
templom eltávolított keresztje helyére hanyagul „visszaretusálták” a görögkeleti – vagy a pápai? – keresztet…)
Egy szelíd megjegyzés… Az említett zsinagóga és fatemplom sorsa
még kedvezıen is alakult: hiszen Magyarországon is sok istentiszteleti
épületet ismertem, amelyek a II. világháború alatt iszonyú, utána pedig
méltatlan sorsot szenvedtek el.
Az ISTEN VIRGÁCSAI terjedelme a 2010-es GÖRCSOLDÓ SZÉL terjedelmének a felét sem éri el. Ennek két oka van: az egyik a pénz hiánya; a
másik pedig az a meggondolás, hogy az ateista agitáció és propaganda
céljaira készült szövegek sokasága sem nyelvi megformálásában, sem tematikus-információs tartalmaiban nem annyira egyéni és változatos, mint a
legalább valamennyire tehetséges szerzık szépirodalmi igényő, bármit is
„megéneklı” vers-, novella- és esszétermése. Ezért aztán fölösleges az
*
**

In: Советское Закарпатье. Справочник. Ужгород, 1965
(A zsinagóga fényképe az orosz nyelvő útikönyv 91. oldalán.)
In: В горах и долинах Закарпатья. Москва, 1971.
(A fatemplom fényképe az orosz nyelvő építészet-történeti zsebkönyv 115.
oldalán.)
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„egy kaptafára” készült ateista szövegek bıséges, ismétlésként ható „túlközlése”…
A könyv 8. oldalán lévı „kisbibliográfia” viszont tájékoztat még négy
(tulajdonképp hat) fel nem használt fontosabb kiadványról; és ide kívánkozik azon szerzık említése, akik a GÖRCSOLDÓ SZÉL-ben vallás- és egyházellenes mőveikkel is szerepelnek: Balla D. Károly, Balla László, Kovács
Vilmos, Sándor László.
AZ ISTEN VIRGÁCSAI szövegei a „történelmi keresztény egyházak”
szovjet ideológiai szempontok szerinti kemény kritikája mellett „elverik a
port” a XX. század nagyobbik felében még többnyire „káros szektáknak”
nevezett, fıként az USA-ból indult hívı-közösségeken is, amelyek – hasonlóan Magyarország északkeleti részéhez – hamar elterjedtek cseh, majd
szovjet Kárpátalján is. A Szovjetunió hatalmas területein szétszórtan élı
zsidó (izraelita) és muzulmán (mohamedán) vallási közösségek hívei és
tisztségviselıi szintén „megkapják a magukét”.
Az ateista brosúrák és „népszerő tudományos kismonográfiák” szerzıi
és szerkesztıi többségükben az ungvári egyetem filozófiai fakultásának
munkatársai; de akadnak közöttük újságírók, „a munkásmozgalom régi
harcosai”, még egy járási párttitkár is.
(Volt annak valami groteszk bája, amikor az egykori debreceni KLTE –
felnevelı, majd munkáltató alma materem – több ciklusban is rektorságot
viselt valláskritikus-filozófusa, vagy utolsó „kisfınököm”, az orosz irodalom
tanszék vezetıje, meg a szintén debreceni „agráros” filozófus professzor
nevére bukkantam összeállítói munkám során; hivatkozott szaktekintélyi,
esetleg recenzensi minıségükben…)
A fentiek fı oka, hogy Magyarországon is sok olyan vallási, egyházi tárgyú monográfia és szakcikk-győjtemény jelent meg, amelyek a „maroknyi”
kárpátaljai magyarság „felhomályosítása” céljából „elkövetett” propagandamunkácskákhoz kitüntetett jelentıségő forráskiadványként szolgálhattak;
annál is inkább, mert segítségükkel egyrészt el lehetett vetni az oroszból vagy
ukránból fordítás gondját; másrészt bizonyítani lehetett, hogy a Magyar
Népköztársaság tudományos dolgozói a „Nagy Testvér”-rel nagyjából azonos módon ítélik meg a vallástörténet és az ateista nevelés kérdéseit.
A „történeti-tudományos” megközelítés mellett a propaganda hétköznapi, aprópénzre váltott formája az egykori hívık, sıt lelkészek „önvallomásai” arról a nehéz útról, amelyet végigjárva „megtértek élethez, fényhez”; azaz a vallás sötétségébıl kiszabadulva, eljutottak a szovjet haza ragyogó távlatokat ígérı valóságába, és az épülı kommunizmus lelkes közösségi munkásai lettek. Ezeket az „önvallomásokat” újságírók „pofozták ki”:
sok olyan jól sikerült, hogy az újságból kiemelve, önálló brosúrába győjtve
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is megjelent; elıfordult, hogy némileg felfrissítve, kicsit más címmel második kiadásban is…
Mint az elızı győjteménybe, az ISTEN VIRGÁCSAI-ba is az eredeti kiadványokból szkenneltük be a szövegeket, gyakrabban nagyítva, ritkábban
kicsinyítve, szükség szerint.
Az igényes olvasó felvetheti: miért nincs szó a bevezetıben több, „igazán fontos” kérdésrıl? Azért, mert (egyrészt) nem vagyok a téma szakértıje; (másrészt) nem vagyok elfogult sem a vallások-egyházak, sem a valláskritika-ateista propaganda iránt. Ezeréves meg-megújuló vitáikban egyik
tábor mellett sem „teszem le a garast”: ha megtenném, mindkét irányban
megalapozott szkepszisem, etikám sérülne…
Három megjegyzés azért ide kívánkozik.
a)
Az orosz ortodoxia (a pravoszláv hit) tulajdonképp államvallás;
még Sztálin is respektálta, ha politikai szükségét érezte (pl. a II.
világháború idején).
b)
A Habsburg Birodalom (és a Magyar Királyság) igényei szerint „kigondolt” görög katolikus, „uniátus” egyház megvalósítása elsısorban szintén geopolitikai-stratégiai érdekeket szolgált a XVII. században.
c)
Ez utóbbi tárgyban tájékozódásra a mindenki által elérhetı objektív („pozitivista”) forrást; Révai Nagy Lexikona VIII. kötetének (Bp.,
1913) Görög katolikus magyarok; Görög katolikusok; illetve Görög
katolikus unió szócikkeit (686-687. o.) ajánlom.
E „breviárium” elıszavát is idézettel zárom, ezúttal Heinétıl: „Mit Isten
fız, jól van fızve”, ám de „Melyik Isten a valódi?”

(Edelény-Borsod, 2011. május 26.)

*
(A könyv nyomdaköltségének felét M.T.L. fizette.)

*
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A KÖNYVBEN KÖZÖLT SZÖVEG(RÉSZLET)EK
FORRÁSAI
1) Kárpáti Igaz Szó, 1948. IV. 9.
2) A világosság felé. Összeállította: K. Vlaszov. Fordítás ukránból.
1961 (48 o.)
3) Rotman Miklós: Új ember születik. 1961 (44 o.)
4) Kacsó Béla: A megtalált út. 1964 (32 o.)
5) Hit és meggyızıdés. Összeáll.: V. Lengyel. 1969 (76 o.)
6) Veress Gábor: Meggyızéssel, jó példával. 1969 (52 o.)
7) Szikszai Aladár: A haladás leple alatt. 1972 (128 o.)
8) Szikszai Aladár: A reverenda mögött… 1976 (144 o.)
9) Bukovics D., Gajdos B., Gajdos M.: A haladás útjában.
Az igazság a görög katolikus egyházról. 1980 (128 o.)
10) Megtérve élethez, fényhez. Cikkgyőjtemény.
Összeáll.: Nemes János. 1983 (72 o.)
11) Szikszai Aladár: Sorsunk a kezünkben van. 1986 (136 o.)

*
NÉHÁNY FEL NEM HASZNÁLT FONTOSABB
KIADVÁNY
– Menekülés a sötétségbıl. Összeáll.: K. Vlaszov. 1961 (36 o.)
– Szikszai Aladár: A kálvinizmus szépítés nélkül. 1978 (88 o.)
– Balla László: Meddıfelhık. Regény. 1964 (192 o.)*
– Balla László: A tanulók vallásellenes nevelése a magyar irodalom
óráin. Kijev-Uzshorod, Ragyanszka Skola Kiadó, 1964 (180 o.)
[* Ukrán és orosz fordításban is megjelent:
- Xмари без дощy. Київ, „Молодь”, 1965 (276 стор.)
- Облака без дождя. Москва, „Сов. Писатель”, 1968 (272 стр.)]
Megjegyzés: Ahol nincs jelölve, a kiadás helye minden esetben
Ungvár/Uzshorod.

*
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Az uniátus egyház álarc nélkül
A kárpátukrán értelmiség egy bizonyos részénél még ma is az
a téves felfogás uralkodik, hogy az uniátus egyház progresszív szerepet játszott országunk dolgozóinak harcában a magyar harácsolók, a földesurak és tőkések gazdasági, politikai és nemzeti elnyomatása ellen. Az uniátus egyházat - a történelmi igazsággal
ellentétben -, úgy ábrázolták, mint a gyarmatosító elnyomással
szembeni ellenállás központját, olyan központot, amely lelki táplálékot nyújtott a népnek sok évszázados szabadságharcában. A
történelem ilyen meghamisításában érdekelt egyházi körök azt a
mesét terjesztették, hogy a Kárpáti terület ukránjainak kultúráját
kizárólag az uniátus egyház papsága hozta létre. Ebből a célból
íróknak neveznek ki olyan papokat, akik tétlenségükben versírással próbálkoztak, de önálló múveket soha nem alkottak. Azonban
még ez is kevés. Az „ébresztők" dicsfényével veszik körül a nép
olyan nyílt árulóit, mint például Dovhovics Vaszilij pap. Bonkálló
ukrán renegát - a budapesti egyetem tanára -, azt írta róla,
hogy állítólag ő fektette le a kárpátukránok nemzeti fejlődésének
programját, mert: „Az iskola befejezése után kezdetben latinul, magyar-oroszul és magyarul írt. Élete végén - kizárólag magyarul."
Irodalmi múltunk meghamisítói rendszerint Duchnovicsra, Pavlovicsra, Sztavrovszki-Popradovra hivatkoznak, akiknek a XIX.
század második felében kifejtett tevékenysége kétségtelenül figyelmet érdemel. Azonban ezzel kapcsolatban rá kell mutatnunk két
körülményre: elsősorban is ők az eperjesi görög katholikus püspökség papjai voltak, nem a mukacsevóié, amelynek ügyeiről most
szó van, másodszor pedig: műveik már régen elvesztették az élő,
tevékeny irodalom jellegét és csupán, mint irodalom-történeti emlékek tarthatnak érdeklődésre számot.
Ismeretes, hogy Európa a múlt században gazdag volt a forradalmi-felszabadító harcok hatalmas történelmi eseményeiben. A
népfelszabadító eszmék, a szociális egyenlőség és az osztályharc
eszméi azonban nem tükröződtek vissza az uniátus papok költészetében. A papok többségének művei idegenek voltak és maradtak
formájuk, tartalmuk és célkitűzéseik szempontjából a nép számá-
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ra, nem szólítottak harcra az elnyomók, a földesurak és a tókések
ellen, nem hintették el a népben a Keletról jövó felszabadulásba
vetett hitet, nem szólítottak fel egyesülésre a keleti szláv testvérekkel. Amikor a megszállók megtiltották a rabszolgasorban éló
Kárpáti területieknek, hogy felhasználják az ukrán és az orosz
népi kultúra gyümölcseit, és erószakosan rájuk kényszerítették az
úri, magyar kultúrát, a helyi irodalomhoz való viszonyt a következó
elv határozta meg: „ha nincsen ló, a szamár is jó". Ez az idó azonban szerencsére már visszavonhatatlanul a múlté. A Kárpáti területiek most szabadon és akadálytalanul élvezhetik az ukrán és
az orosz kultúrát.
Kétségtelen, hogy a népellenes áruló kultúra legfőbb hordozója
nálunk az uniátus egyház, az uniátus papság volt. A falusi papok
közül azok, akik a mindenható unitus püspökök politikája ellen
mertek fordulni, kiérdemlik elismerésünket.
Az unió, amelyet egyes pravoszláv papok 1646-ban fogadtak el
Uzshorodon, politikai jelentőségű esemény volt, amelyet vallásos
formába burkoltak. A magyar húbéruraknak, a Habsburg-dinasztiának és a Vatikánnak volt erre szüksége, egyrészt, mint a kárpátukránok elmagyarosításának eszközére, másrészt, mint az
orosz-ukrán Kelet felől jövő politikai behatás meggátlására. A nép
tévedhetetlen megérzéssel felismerte a fenyegetó veszélyt. Elkeseredetten, véres harc indult meg az erőszakos katholizálás, az uniátus egyház ellen, amely nyílt vezetője volt a magyar mágnások
elnemzettelenítési és elnyomatási politikájának. Elegendő megemlíteni az akkori Máramaros- és Szatmár vármegyékben 1760-ban
történt tömeges zavargásokat. Az ukránok dolgozó tömegei fel1éptek azok ellen, akik megakarták fosztani őket vallási és nemzetiségi jogaiktól. Elfoglalták a templomokat, elűzték az uniátus papokat, birtokukba vették az uniátus egyház, a földesurak és a
papok földjeit és az Oroszországgal való egyesülésért harcoltak. Az
egyenlőtlen harcban, amelyben a megszállók kegyetlenül legyilkolták a felkelés résztvevőit, szellemi táplálékul a nép számára az
Oroszországból törvényes és törvényellenes úton szerzett könyvek
szolgáltak erkölcsi támaszul.
A „mukacsevói püspökség területén használt szertartáskönyvek
történelmében" a következő statisztika található: ,,Az Uzsoki hágón
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keresztül 1755. április l-jén és május 18-án, valamint 1762-ben
Moszkvából, nagyobb számban hoztak be könyvet. Az országba
1759-ben 9 szekér, 1760. április l-én pedig 690 könyvet hoztak
be, ezek között 150 ABC-s könyvet. Ugyanez év május 13-án
behoztak 309 könyvet, 1769-ben 733-t, köztük 400 ABC-s könyvet".
Az uniátus egyház hivatalos köreinek áruló kapcsolata a magyar
bűnügyi szervekkel világosan kitűnt az 1913-1914. évi máramarosi per idején. A vádlottak padjára ültettek és elítéltek 93 parasztot a pravoszlavizmus terjesztéséért és az Oroszországgal való
együttérzésért. Az uniátus egyház e perben a magyar királyi
ügyészség legfőbb támogatójának szerepében lépett fel. Bizonyítékokkal szolgált s a vád rendelkezésére bocsátotta a koronatanút - az ágens-provokatőr papfiút - Duliskovicsot.
Az uniátus egyház sorozatos árulását nem utolsó sorban azok
az anyagi javak és előnyök magyarázzák, amelyeket a magyar harácsolóktól kaptak. Említésre méltó, hogy az 1914-18. évi imperialista háború végéig az uniátus egyház élvezte azt a jogot, mely
szerint a paraszt köteles volt átadni a papnak termése egy részét
és díjtalanul, meghatározott napot dolgozni a papi földeken. Az
uniátus papság a kárpáti parasztság legfiíbb kizsákmányolójaként
lépett fel. ·
A Kárpáti terület ukrán népe elnemzettelenítésének és elmagyarosításának sötét ügye különösen Pankovics, Fircák és Pap püspökök személyében talált szenvedélyes harcosokra. Ez az irányzat
a csúcspontját a XX. század elején és az imperialista háború idején
érte el. Pap püspök elhatározta, hogy végleg megszüntet mindent,
ami Kievre és Moszkvára emlékeztet. Harcot hirdetett a Juliánusnaptár ellen (amely szerint a pravoszláv egyház tartja ünnepeit),
az orosz ABC és az ószláv templomi könyvek ellen.
A naptár- és nyelvkérdést hivatalosan a konsistórium elé terjesztették megvitatásra. ,,A konsistórium ülésén, amelyet 1916.
május 24-én tartottak, - írja „Emlékirataiban" Hadzsega doktor,
Pap Antal püspök a következő kijelentést tette: a prjasevói (dr.
Novák István) és a hajdúdorogi (Miklósi István) püspökökkel április 11-én Uzshorodon és május 4-én Nyíregyházán tartott tanácskozáson elhatározták, hogy június 24-től kezdve minden ün-
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nepünket a Gregoriánus-naptár szerint ünneplik. A püspök a konsistórium elé terjesztette e határozatra vonatkozó körlevelét. Utána felolvasták Csernoch esztergomi érsek és Tisza miniszterelnök
ez alkalomból küldött üdvözlő levelét. Tisza ugyanakkor tájékoztatta a püspököt, hogy az állam támogatására siet, ha a keresztülvitelben nehézségek merü1nének fel." (20. oldal)
Mélyen emlékezetembe vésődött a Tisza által Pap püspöknek
nyújtott segítség megnyilatkozása. Emlékszem, hogyan kényszerítették a magyar csendőrök a népet a templomba római katholikus húsvétkor, és hogyan verték meg azokat, akik e napokon
a mezőkön dolgoztak.
Pap 1916 szeptemberében eltávolította az orosz ABC-t. Ezzel
azonban még nem értek véget Pap magyarosítási intézkedései. A
háború után, amelyet az osztrák-magyar monarchia elvesztett,
még egyszer megkísérelte, hogy kezébe vegye a kárpáti ukránok
sorsát. A kanonokok és a hozzá közelálló papok (Szabó, Koszej,
Grigássy, Volosin, aki később 1938-1939-ben a Kárpátukrajna
bábkormányának miniszterelnöke volt), Uzshorodon 1918. november 9-én megalakították „Magyarország Ruthénjeinek Tanácsát",
amely a következő határozatot fogadta el: „A ruthén nép ragaszkodik régi hazájához és annak területi sérthetetlenségéhez, egyidejűleg tiltakozik minden olyan intézkedés ellen, amely a magyarországi ruthénoknak elszakítására irányul magyar őshazájuktól,
vagy veszélyezteti a magyar államot."
Nem az uniátus egyház érdeme, hogy a kárpáti-ukránok történelme az első világháború után más úton indult. Pap püspök kénytelen volt elhagyni a Kárpáti területet. Az uniátus egyház azonban
továbbra is híve maradt a szentistváni eszmének. Titokban hirdette népünk körében a magyar revizionizmus, a magyar bárók és
grófok elkerülhetetlen visszatérésének gondolatát. Az uniátus egyház a Csehszlovák Köztársaság fennállásának egész ideje alatt kitartóan terjesztette a Horthy-féle magyar kultúrát. A püspöki palota falai között, az uzshorodi papnevelő intézet növendékei
körében, a papi családokban, jelentéktelen kivétellel, a magyar
nagyúri szellem uralkodott. Magyarul beszéltek, magyar újságokat
és könyveket olvastak. Az uniátus papok jól éltek, a nép munkájából s ugyanakkor a nép ellen dolgoztak.
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Intim kapcsolat állott fenn a mukacsevói püspökség és a népellenes magyar-barát Kurtyák- és Bródy pártja, az Autonóm Földmúvesszövetség között, amelyet a magyar revansisták hoztak létre
1923-ban a kárpátukránoknak magyar nemesség általi újabb leigázása érdekében. A Kurtyák- és Bródy pártját a Csehszlovák
Köztársaság idejében - mint ismeretes - ketten pénzelték: Budapest és Sztojka püspök, a hitvédelem titkos alapjából. Ilymódon
a Vatikán és Budapest útjai találkoztak és ez Kárpátukrajna újabb
megszállásához vezetett a magyar leigázók által.
A magyar megszállók 1939 márciusában elfoglalták a Kárpáti
terület ősi ukrán földjét. A horthysta harácsolók nem egészen hatevi uralma alatt területünkről 85.507 ember hurcoltak el a haláltáborokba, 51.073 embert zártak gyűjtőtáborba, akik közül sokan
elpusztultak a Németországban végzett rabszolgamunkán.
3,032.718.100 rubel anyagi kárt okoztak. Gazdasági pusztulás, a
lakosság kegyetlen megkínzása és a kíméletlen elnemzettelenítés,
ez volt a magyar megszállók 1939-1944. évi kárpáti politikájának
alapelve. Ennek a politikának a legaktívabb vezetője az uniátus
papság, az uniátus egyház volt.
Ki ne emlékezne a magyar megszálló hadsereg parancsnoksága
mellett működő politikai biztosra, a magyar kémszervezet főnökére,
az 1939. évi katonai diktatúra idején: Marina kanonokra, az irgalmatlan gyújtogatóra, vagy ahogyan nevezték, a feketecsuhás ördögre?
Az ukránok tízezreinek ártatlan vére terheli ez árulónak, a magyar
bűnügyi szervek fizetett ügynökének, az ukrán iskolák magyarosítójának lelkiismeretét. Va]on nem Ilnicki kanonok és Pápai protonotárius volt-e a Kárpáti terület négy zsamokának - Perényi, Kozma,
Tomcsányi és Vince kormányzói biztosoknak főtanácsadója. A magyar parlament képviselőjévé nevezte ki a Horthy-kormány Demjenovics, Ortutay, Boksay Iván, Fencik, Kampó uniátus papokat, az
Uzshorodon lévő kormányzói biztosság mellett működő tanácsadóés véleményező bizottság tagjaivá pedig - lvancsó, Kabaci, Dankulinec, Hrabár papokat. A Kozma kormányzói biztos által alakított
Kárpátaljai Tudományos Társaságba, amelyet a kárpáti ukránok az
ukrán- és az orosz néptől való nemzeti elszakadása eszméjének terjesztése céljából hoztak létre, Kondratovics, Boksay Emil, Murányi
Iván, Ivancsó Elek papok kerültek be.
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Ezek a Kainok és Júdások viselik a felelősséget a magyar megszállók által a sokat szenvedett kárpáti földön elkövetett példátlan,
rettenetes bűncselekményekért és kegyetlenkedésekért. A tényeket nem szabad elfelejteni, annál is inkább, mert nem az egyszerű
papokról, hanem az uniátus egyház vezetőrétegéről van szó. Az
uniátus egyházmegye a magyar nagyhatalmi nacionalisták kedvében járva, elrendelte, hogy vasárnaponként és ünnepnaponként
köteles imádságként vegyék fel a magyar állami himnuszt. 1943ban a magyar nemzetiségű Dudást jelölték ki püspöknek a mukacsevói egyházmegye káptalanjának beleegyezésével. Az uniátus
egyház a budapesti fasiszta-barát útmutatásoknak megfelelően
megáldotta a magyar fegyvereket és a Nagy Honvédő Háború idején külön imádságokat tartott Németország győzelméért a Szovjetunió felett.
Az egyház hivatalos képviselőinek a dolgozók e1len elkövetett
súlyos bűncselekményei ellenére, népünk határtalan nagylelkűsé
get tanúsított a Kárpáti terület 1944 őszén, a Vöröshadsereg egységei által a rabiga alól történt dicsőséges felszabadítása után. A
magyar kémszervezet néhány ügynökének kivételével, akiket bíróságnak adtak át, az alsó papság egyikének sem görbült meg a
hajaszála sem. Nem volt megtorlás. Az uniátus egyház azonban
távolmaradt attól az úttól, amelyen feltartóztathatatlanul halad
(. .. ) a dicső jövő felé, felszámolva az átkozott múlt hagyatékait. Az
uniátus egyház nem szorítkozott a néma szemlélő szerepére. (... )
egyházzá vált, akadályokat igyekszik gördíteni a nép szocializmus
felé vezető útján, örül nehézségeinknek, becsmérli sikereinket. Az
uniátus papság, egyes kivételektől eltekintve, felforgató munkával
foglalkozik: a háború elkerülhetetlenségét hirdetik, dicsőítik anyugati demokráciák rendszerét, terjesztik a szovjetellenes, ellenforradalmi irodalmat, befolyást igyekeznek gyakorolni a lakosság elmaradott rétegeire. Néhány példát hozunk fel.
1váncsó negroveci (Volovci körzet) un iá tus pap 194 7. február 28án zavargásokat szervezett. Pop dubravai (tjacsevói körzet) uniátus pap a (. .. )ben megszervezte Csern(. .. ) elvtárs, a falusi Szovjetés kolhoz elnökének galád meggyilkolását. Ivancsó lyutai (nagybereznai körzet) uniátus pap, a magyar-orosz nyelvtanító, Kozma
kormányzói biztos személyes barátja volt.
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Nincs szükség e felsorolás folytatására. Meg kell azonban állapítani, hogy az egyház egyetlen esetben sem zárkózott el az uniátus
papok csuhájában járó politikai bűnösöktől.
Az ügyek ilyen állása után teljesen világos, hogy az uniátus egyház idegen test nemzeti és állami szervezetünkben.
A mukacsevói görög-katholikus egyházmegye képviselői Nyugat
felé igazodnak s ( ... )kán szlávellenes és demokráciaellenes politikáját folytatják. Arra törekszenek, hogy Nyugatról becsempésszék
hozzánk az álkultúrát.
A Szovjetunióban az egyház el van választva az államtól, a vallásszabadságot pedig az alkotmány biztosítja. Nálunk egyforma a
magatartás az összes vallásokkal szemben. A szovjet emberek
azonban tudják azt és emlékeznek arra, milyen álláspontot foglalt
el a nagy megpróbáltatások idején az egyik vagy másik egyház.
Emlékezünk a Nagy Honvédő Háború napjaira. Míg a pravoszláv
egyház mindig a néppel együtt, valóban résztvett az ellenség elleni
harcban, addig az uniátus egyháznak a reakció táborában látható
hivatalnokainak nagyobb része a német-magyar megszállók közvetlen ügynöke volt.
Gyümölcséről minden fát megismersz! mondja a népi közmondás. Az események és a tények három évszázados története
azt bizonyítja, hogy az uniátus egyháznak fája által termett gyümölcs népellenes, szovjetellenes méreggel van teli. A görög-katholikus egyház híveinek ideje meggondolni, va.üon nem túlságosan
cinikusan és szánalomnélkül élnek vissza az uniátus egyház vezetői vallásos meggyőződésükkel idegen politikai célok érdekében?

(Kárpáti Igaz Szó, 1948. IV. 9.)
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M. DAVIDOVICS,
a faf?ereskedelmi lerakat

szállítnuínyozúja, huszti lukus

TÖBBÉ NEM AKAROK SÖTÉTSÉGBEN ÉLNI!
Akárcsak sok velem egykorú, korosabb ember. sokáig
f·ltem úgy, mint apáim - szigorúan betartottam a »szentírás« törvényeit. Gyakran volt az az érzésem, milyen valószínűtlenek is egyes vallt1si dogmák, de véleményemnek
nem mertem hangot adni, mert hát az istenfélelmet már
gyermekkoromban belém oltották. Ezt a félelmet minden
vallásos ember ismeri, és csak az szabadulhat meg tőle,
aki az értelmére haHgat, nem pedig a vallás törvényei
szerint cselekszik, aki ismeri az életet és lépést tart vele.
Most már tudom, hogy minden vallás elvakítja az embert, megalázza méltóságában. A talmud azt mondja, hogy
az élet célja: az ember lelkiüdvössége. Lelkünket azonban
csak úgy menthetjük meg, csak úgy kerülhetünk be a
»paradicsomba« , ha lemondunk a tevékeny társadalmi és
munkáséletről, a földi boldogságról. A talmud szerint bű
neinktől csakis a vallási előírások és parancsolatok betartásával szabadulhatunk meg, még ha ezek az előírások
ellenkeznek is népünk, szocialista társadalmunk érdekeivel.
Vegyük például az egyházi ünnepek feltétlen betartását.
:\'\inden vallás évenként több tucat ünnepet tart. V;'.trosunk ban sok olyan vallásos zsidó van, aki nem dolgozik az
egyházi ünnepnapokon. ;\:\ilyen kárt okoz ez gazdasági
terveink teljesítésében, ha meggondoljuk, hogy az olvasztárok az év minden percében 123 tonna ( 11 traktorra
való) acélt csapolnak, a szövőnők 20000 méter szövetet,
a cipőgyári dolgozók 1 OOO pár lábbelit készítenek, az építők pedig öt lakást fejeznek be!
A vallás szentesíti a bűncselekményt, a gyilkosságot,
a lopást, az erőszakot, ha azt 1»isten nevében« követik el,
és a vallás érdekei megkövetelik. A történelemből_ tudjuk,
hogy a zsidó papoknak is milyen szerepük volt a hitet-
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Jenek máglyahalálában és azoknak a haladó szellemű embereknek az üldözésében, akik a nép érdekeit védelmezték,
síkraszálltak a tudomány és a kultúra fejlődéséért. A rabinusok korunkban is nemzeti -ellenségeskedést, a különböző
vallásúak közötti gyűlölködést, az asszonyi méltóság megalázását hirdetik és beavatkoznak az ember szellemi életébe. A mi városunkban még sok fanatikusan vallásos
ember van. Ezek isten büntetésével fenyegetik azokat, akik
nem tanítják gyermekeiket a tóra és a talmud olvasására
és nem adakoznak a hitközség javára.
A talmudisták arcátlansága odáig fajult, ho1gy »szemet
szemért, fogat fogért« bibliai elv szerint ítélkező bírósá-'
gokat szerveznek. En is eljártam a bíróságok tárgyalásaira és hittem is igazságszolgáltatásukban. Csakhamar
meggyőződtem azonban arról, hogy a zsinagóga húszastanácsának tagjai, a talmudisták, védelmére kelnek azoknak a sikkasztóknak, akikre lesújtott az igazságszolgáltatás keze, és azon fáradoznak, hogy vezetőik meggazdagodjanak a város vallásos ember.einek rovására.
Hofman Farkasnak, a zsinagóga húszas-tanácsa elnökének lakásán nemrégen összegyűltek a talrnudisták, hogy
elítéljenek engem azért, mert rámutattam Lejbovics Borisz helytelen tetteire, amelyekkel megsértette a szovjet
törvényeket: védelmébe vette azokat az üzérkedőket, akiket elítélt a népbíróság.
Nem akarok semmi közösséget azokkal, akik a vallási
törvények szerint élnek, elvetik a társadalmi rend szabályait, gyűlölik a népek barátságát. Nincs szükségem
Jahve isten kegyeire, aki egyáltalán nem segített rajtam,
amikor fasiszta fogságban voltam.
Mindebből egyszer s mindenkorra levontam a tanulságot. Megértettem, hogy a vallás életünk kerékkötője, árt
a kommunizmus építése ügyének. A kommunizmus pedig
csak az összes dolgozók - a munkások, kolhoztagok, értelmiségiek - közös erőfeszítése eredményeképpen v a !ósulhat meg.
Egyszer s mindenkorra elvetem a vallási egoizmust
és individualizmust, s minden erőmet a kommunista építés
ügyének akarom szentelni. Hiszen az egyéni boldogság és
az egyéni szükségletek mindenirányú kielégítése csak úgy
lehetséges, ha minden ember számára megteremtik a boldog élet körülményeit.
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NAGY G.,
a berehovói keriileti
Macsola !?özúg lakosa

A PAPOi( A.LNOI( MESTERKEDÉSEI
1946-ban történt. Rác Miklós református pap, aki akkor Macsola községben is »szolgáltatta az igét«, kihirdette a templomban, hogy engem beválasztottak a macsolai prezsbitériumba. Igen meglepett a hír, hiszen nem
jártam rendszeresen templomba, nem vettem részt a hivők
összejövetelein, ahol megválaszthattak volna a húszas-tanács tagjául. Velem senki sem beszélt, engem nem kérdeztek meg: tudtom és beleegyezésem nélkül választottak
meg.
Sajnos, akkor nem tulajdonítottam jelentőséget a dolognak. Gondoltam, hogyha ezentúl sem járok majd el az
egyházi személyek összejöveteleire, levonják a kellő következtetést és nem tartanak a maguk emberének. Egyetlenegy összejövetelre sem mentem el. Nemrégen azonban
megtudtam, hogy az egyházi személy,ek még mindig prezsbiternek tekintenek engem. Ez igen felháborított.
frásban is közölhettem volna a prezsbitériummal, hogy
nem akarok tagja lenni, mivel ebbe sohasem egyeztem
bele. Mégis, úgy gondolom, sokkal helyesebb, ha a sajtóban leplezem le az egyházi személyek álnok mesterkedéseit. Hiszen az, amivel az egyház foglalkozik - nem más,
mint mesterkedés. Az egyház jól látja, hogy egyre csökken
a hívők száma. Még kevesebb az olyan ember, aki hajlandó
tevékenykedni az egyház érdekében. Éppen ezért az a jelentéktelen csoport, amely a papok befolyása alatt áll, még
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a mesterkedésektől sem riad vissza: azt a benyomást szeretné kelteni, hogy sokan vannak. .. Azt híresztelik, hogy
a faluban a tekintélynek örvendő ,emberek az ő híveik.
így ,akarják a papok megőrizni »nyájukat«, ahogy a hívő
ket nevezik.
Nem lenne helyén való, ha tovább tűrném, hogy a
papok saját céljaikra használják fel személyemet. Nem arról van szó, hogy most szakítok a prezsbitériummal, hanem arról, hogy a széles tömegek előtt ki akarom jelenteni: .sohasem tekintettem magam prezsbiternek. Csalással választottak meg.
Dgy érzem, határozottan harcolni kell az egyház minden aljas cselekedete ellen. Én sohasem voltam vallásos.
Az élet megtanított, hogy a boldogságot ne az égben trónoló istentől várjam, hanem saját kezemmel teremtsem
meg, itt a földön.
Bár szüleim vallásosak voltak, már fiatal koromban
meggyőződtem a vallási hiedelmek képtelenségeiről. »Ha valami baj ér, imádkozz az istenhez, ő majd megsegít!« - oktattak szüleim. És én meghallgattam őket. De
hiába imádkoztam, az isten mégsem segített, a bajok csak
nem múltak el. Apám Pécsi úr zsellére volt, anyám szülésznő. Mind a ketten dolgoztak, mégis szűkösen éltünk.
A nyomor sírba vitte két fivéremet. Még tizennégy éves
sem voltam, amikor elvesztettem anyámat. Apám egészségét is aláásta az embertelen robot. Munka után kellett
néznem, hogy eltartsam a családot. Megnősültem, de egy
hét múlva a feleségem is meghalt.
·»!Ha van isten, miért nem hárítja el rólam a bajt?« -vetődött fel bennem a gondolat, de még nem volt hozzá
eié,g bátorságom, hogy a gondolatot tett kövesse. Aztán
·kitört a háború. Akkoriban a jegyzőnél szolgáltam. Itt saját szememmel láttam, hogyan csapják be az urak a népet
a papok segítségével. A nép tönkrement, ők pedig gazdagodtak. A papok azzal áltatták az embereket, hogy ezt
isten akarj a így, hogy mindez a »mindenható« akarata
szerint történik.
1944 szeptemberében behívtak a magyar hadseregbe.
Kolozsvár közelében bombatámadás érte szerelvényünket,
én megsebesültem és többedmagammal a beregszászi kórházba kerültem. Itt elhatároztam, hogy ha az urak »isten
akaratából« harcolnak a szovjet nép el len, akkor nincs
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szükségem se ezekre az urakra, se az istenre. Megszöktem
a horthysta hadseregből, bujkáltam, vártam a szovjet hadsereg bejövetelét.
Eletemben új szakasz kezdődött. Már 12 éve dolgozom
a falusi kereskedelmi hálózatban. Családos vagyok. Mind
a négy gyermekem iskolás. Boldogan élünk. Es ezt a boldogságot nem az istentől, hanem a szovjet kormányzattól
kaptuk.
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M. POROHNAVEC
Poljana községi lakos

EZT AJANLOM
1932-ben 28 éves koromban kerítettek hálójukba a jehovisták, akkor léptem be szektájukba. A szekta tanítása
ugyan lényegében véve nem különbözik a katolikus, unitus
és görögkeleti vallás tanításától, Jehova isten hirdetői
azoban akkor még szegényesen öltözködtek, szerényen éltek, és ez megkülönböztette őket a katolikus és más papoktól. Ez a különbség bizonyos fölényhez juttatta a szektánsokat, akik testvériséget és egyenlőséget hirdeUek, ami
megnyerte a jogfosztott nincstelen kárpátontúliakat, akik
annaK idején területünk összlakosságának több mint 80
százalékát tették ki.
A különböző hittérítők éppen az elnyomott munkanélküli emberek között találtak hívőkre, később pedig »hittestvéreikre«.
Az 1932-1933-ban Poljanán felbukkantak a »szebb
jövő« hirdetői, akik, amint később kiderült, az amerikai
tőke köv,etei voltak. ügyesen kihasználták az emberek baját és ezzel bizonyos sikereket értek el.
A prédikátorok mindenekelőtt azokat az embereket
igyekeztek megnyerni, akik valóban harcolni akartak falube!ijeik jobb sorsáért. Erdekes, hogy a szektánsok eleinte
nem álltak elő követeléseikkel. Csaknem teljesen hozzáidomultak a szegény néphez. Bármennyire is sajnálatos, de
tény, hogy sok polj.anait kábított el a vallási mákony.
Eszembe jut első találkozásom a szekta vezetőivel. Ki-
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utaztunk Szvaljavára, Szolocsinóra, a mukacsevói kerületi
Veliki Lucskiba »testvéreinkhez«. Bárhol jártunk, mindenütt e szavakkal fogadtak: »Térj be, testvér, pihenj meg
egy kicsit«, különféle étellel, itallal, kínáltak bennünket,
s nekem tetszett ez a dolog.
Teltek a napok, a hónapok. Semmi változást nem vettem észre. Egy alkalommal azonban Lango jehovista pap
a gyülekezeten kijelentette: »Testvéreim, ez így tovább
nem mehet. Tökéletesen meg kell ismernünk az evangéliumot.«
Azelőtt néha olvasgattam a Karpatszka Pravda kommunista lapot és a falunkba érkezett brosúrákat. Olvasni
kezdtem hát az evangéliumot, amit ingyen kaptam.
Amikor János evangéliumában azt olvastam, hogy az
egész föld lakosságából csak 144 OOO ember kerül be a
»mennyországba«, megdöbbentem. De hiszen a földön több
mint 2 milliárd ember él! Mi lesz a többivel?
A kárpátontúliak azonban annak idején jórészt írástudatlanok voltak, így a hasonló dolgok nem váltottak ki
belőlük kételyeket.
A jehovista szertartások sem tetszettek nekem. Felháborított a »szentlélek eljöv1etelekor« végzett imamormo!ás,
a reszketés, a böjtölés. Hiszen családom amúgy sem lakott
jól soha, hát kellett még ehhez a böjt?
Az is érdekelt, honnan szerzik a pénzt a szekta vezetői,
mikor a szektában alig voltak gazdag emberek. Honnan
telik az ajándékokra, amiket osztogatnak, meg a fényűző
összejövetelekre? A jehovista papok azt állították, hogy
mind~zt az istentől kapt;ík. Később megbizonyosodtam róla, hogy az amerikai tőke »istene« pénzeli őket.
Meg.szabadultam a vallási mákonytól, kinyílt a szemem. Megláttam a valóságot, felfigyeltem a községben
végbement szocialista átalakulásokra, és ekkor elfogott a
szégyen. Szégyelltem, hogy vak voltam, és hogy egyes ismerőseim még ma is vakok.
A jehovisták mindent megkövetelnek az államtól, ami
törvény sz.erint megilleti őket: pontosan kapják a nyugdíjat, a sokgyermekes anyák a seg·élyt. De ha be kell tartani a szovjet törvényeket, például, becsületesen és lelkiismeretesen· szolgálni a hadseregben, ezt már megtagadják, mert hát a hadseregben esküt kell tenni, holott az
evangéliumban ez áll: »Ne esküdj az égre, mert az ég az
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isten trónja, ne esküdj a földre, mert a föld az isten
vánkosa ... « Micsoda hazug,ság! Nyíljon ki hát a szeme
minden jehovista »testvérnek«, hogy lássa meg a technika
é.s kultúra fejlődését. Talán nem hallották a szovjet szputnyikok hívójeleit? Hol van hát az az »isteni« ég, ha a
Hold irányába fellőtt űrrakéta több, mint 500 OOO kilométert tett meg és a Nap holdjává vált!
Nos, ez az, ami engem arra késztetett, hogy egyszer
s mindenkorra szakítsak a szektánsokka !.
Azt ajánlom az összes többi hívőknek is, hogy kövessék
példámat.
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FELDMAN 0.

berehovói lakos

MIÉRT SZAKITOTTAM A VALLASSAL?
Az utóbbi időben mind a területi, mind a kerületi la·
pokban több cikk is foglalkozott azzal, milyen ártalmas
az egyház, és rámutatott arra, hogy miért szakítottak a
vallással az egykor istenhívő emberek. Én nagy érdeklő·
déssel olvastam ezeket a cikkeket, annál is inkább, mert
közvetlenül érintettek engem.
Minden vallás tétlenségre kárhoztatja, tudatlanságban
tartja az embert, gátolja a valóság tisztánlátásában, s
arra készteti a hivőket, hogy természetfeletti erőktől vár·
ják helyzetük javulását, a »másvilágon« keressék boldog·
ságukat. Egyszóval minden vallás akadályozza a hivőt
abban, hogy az új társadalmi rendszer, a kommunizmus
tevékeny, odaadó és tudatos építője legyen. A zsidó val·
lás e tekintetben ugyanolyan, mint a többi.
Nem volt könnyű erre a következtetésre jutnom, hiszen
valaha nagyon vallásos ember voltam.
Zsidó elemi iskolába, az úgynevezett hájderbe jártam.
Itt az imádkozásra fordították a legnagyobb gondot.
Imádkoznunk kellett a kenyérért, amellyel éhünket csillapítottuk, a vízért, amellyel szomjunkat oltottuk, imádkozrmnk kellett lefekvés előtt, felkelés után.
Jól emlékszem, amikor egyik alkalommal rosszul fe.
leltem az órán, ezt nem annak tulajdonítottam, hogy nem
tanultam meg alaposan a leckét, hanem annak, hogy reggel nem fejeztem be az imámat.
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A középiskolában is kötelező tantárgy volt a hittan, de
ezzel párhuzamosan tanultunk különböző tudományágakat
is. Akkor döbbentem rá először, hogy a tudomány és a
vallás - kérlelhetetlen ellenségek. Ez vezetett aztán arra
a felismerésre, hogy a vallás - csalás.
Barátaim között többen voltak olyanok, akik kapcsolatban álltak a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagjaival.
Tőlük kaptam az első marxista könyveket, velük együtt
néztem meg a Potyomkin, a Csapajev és más szovjet filmet. A könyvek és a filmek nagy hatást gyakoroltak
rám, de azért még nem hagytam abba az imádkozást, tovább jártam a templomba. S noha vallási meggyőződésem
erősen megingott, még mindig hittem az istenben.
Bármennyire is furcsa, de kételyeimet jelentős mértékben apám mélyítette el, noha vallásos szellemben igyekezett nevelni. Amikor a fasiszta Németország háborút indított a Szovjetunió ellen, Kamjanszke községben laktunk.
A falusi kommunisták zöme akkor börtönben sínylődött.
Azok pedig, akik odahaza maradtak, állandó csendőri
felügyelet alatt álltak. Az egyik kommunista, névszerint
Bihari Károly, gyakori vendég volt nálunk. Esténként felfelkereste apámat.
Egy alkalommal elhatároztam, hogy kihallgatom a beszélgetésüket.
- Az oroszok győznek - jelentette ki apám. - 1919ben Oroszországban voltam, ismerem őket. Ha az ellenség
akkor nem bírta legyőzni a szovjeteket, akkor ma sem sikerül neki.
»Igaz lenne? Apám rokonszenvezik a kommunistákkal?
Nem fél, hogy letartóztatják? - gondoltam magamban. Ha ez így van, akkor a kommunistáknak igazuk van. De
hát nem hisznek az istenben. Csak saját erejükben hisznek! ... «
Az ezt követő események teljesen eltávolítottak engem
a vallástól. Munkatáborba kerültem. Megjártam a közismert jugoszláviai bóri ólombányákat, saját szememmel
láttam, hogyan lőtték agyon a fasiszták azokat, akik nem
bírták ki a nehéz munkát. 1Amikor odakierültem, még 400an voltunk. Néhány hónap múlva alig egypáran maradtunk életben.
Az őrizetünkre kirendelt szakaszparancsnok egy Szabó
nevű szakaszvezető volt. Tudtuk, hogy vallásos ember,
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minden vasárnap templomba jár. Egy alkalommal, amikor Szabó kegyetlenül megverte egyik társunkat, megkérdeztük, nem fél-e az istentől?
- Itt nincs isten! - mordult ránk és a szemünk láttára megölte a társunkat.
»Igen, nincs isten. De nemcsak itt nincs, hanem egyáltalán nem is létezik - gondoltam. Mert ha lenne, nem
tűrné az ilyen szörnyű megaláztatásokat.«
Amikor véget ért a háború és a húgom elmesélte, hogyan mérgezték meg szüleimet az emberek százezreivel
együtt a gázkamrában, és hogyan égették el őket az
Auschwitz melletti haláltábor krematóriumában, megszületett bennem a döntő elhatározás. Rátértem az egyetlen
helyes útra, amely nem a kegyetlen reakcióhoz vezet a
vallás sötétségén keresztül, hanem a szocializmushoz, a
tudatosan vállalt munka segítségével.
Ezen az úton haladok a többi szovjet emberrel együtt.
A szovjet emberek szabadítottak fel, ők mentették meg az
életemet, amikor megszöktem a munkatáborból és a Losonc környéki erdőben bujdostam a magyar és német fasiszták elől.
Nos, így szabadultam meg a vallási hiedelmektől.
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M. MAHINEC

tereszvai lalws

AZ f:.LET IGAZSAGA
Sokáig tartott, míg megérlelődött bennem az elhatározás, hogy végképp szakítok a szektánsokkal, és általában a vallással, bármilyen álarcot is öltsön magára.
Hosszú ideig nagy hatással volt rám a jehovisták és más
szekták legreakciósabb »tanítása«. Nem egy és nem két
napig, hanem éveken át vezettek az orromnál fogva, hajtogatták nekem elméletük igazságát. Ezért most, miután
szilárdan eltökéltem, hogy új életet kezdek, őszintén elmondom, hogyan lettem jehovistává.
Tizennégy éves voltam, amikor 1942-ben Petro ,\fotrinec és Hanna Hrican, a tyacsevói kerületi Krasznij községi
lakosok, akik a jehovista szekta aktív tagjai voltak, nekiláttak, hogy alaposan »megdolgozzanak« és megnyerjenek
engem a szektának.
- Jehova isten tanúi örökéletűek lesznek az isten országában - mondották. - Aki viszont nem lép be a
szektába, az elpusztul a szörnyű armagedoni csatában ...
Hát ismertem én akkor az életet? Nem. Egy olyan kisfiúból, mint amilyen én voltam, igazán azt faraghattak,
amit akartak. fgy lettem a szekta tagja.
Abban az időben a magyar fasiszták tartották megszállva Kárpátontúlt. A nép súlyos járomban görnyedt.
A jehovisták - akik központjuk, illetve e banda amerikai
vezére, a népbutító Rootherford utasításait követték -,
kihasználták a dolgozók nehéz helyzetét, tőkét kovácsol-
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tak tudatlanságukból, hogy így terjesszék ki befolyásukat
és toborozzanak új fagokat a szektába. A biblia leple alatt
nemcsak vallási, hanem politikai szervezetet is alakítottak.
A jehovisták a bibliánál sokkal többre becsülik azt,
amit a Brooklynban (USA) megjelenő szovjetellenes sajtótermékek írnak, többek között az őrtoronv, az Uralom,
a Gazdagság stb.
Szennyes könyveikben Rootherford és társai - az amerikai imperialistáknak ezek a lakájai - különböző rágalmakat szórnak a Szovjetunióra, arra ösztönzik híveiket,
hogy szegjék meg államunk alkotmányát; ugyanakkor
mindenképpen magasztalják és a »teokratikus« állam példaképéül hozzák fel Amerikát. fgy álcázzák magukat a
bibliával, hogy leplezzék szovjetellenes bujtogatásukat.
Amikor a Kárpátontúlon bevezették a szovjethatalmal,
a jehovista szekta nem szüntette be tevékenységét, csak
alattomosabban kezdett működni, illegalitásba ment. Különösen aktív volt a kalinai Kanyuka és több más vezető.
Én vakon hittem és mindenben engedelmeskedtem nekik.
1952-ben feleségemmel együtt Donbászra mentünk dolgozni. f:n a kohóműbe kerültem, feleségem a vasúthoz.
Itt nem voltak jehovisták, tehát »rokon lelkű« embereket
kerestünk. f gy kerültünk az úgynevezett ötvenednaposok,
másképpen »reszketők« szektájába.
Kezdődött minden elölről. A\unka után, fáradtan feleségemmel eljártunk a szekta összejöveteleire, ahol az úgynevezett »próféták« - a szekta legtapasztaltabb vezetc'5i
--- ima közben olyan önkívületi lelkiállapotba próbálják
hozni a hívőket, amikor az ember szinte eszét veszti, egész
testében reszketni kezd és értelmetlen szavakat mormol.
Az ilyenekre azt mondták, hogy »más nyelven« beszélnek.
A szekta aktivistái között, természetesen, azonnal akadtak tolmácsok, akik lefordították ezeket a badarságokat,
s persze úgy, ahogy akarták. ... Azt mondták, hogy ez istentől származó jel, és mi elhittük nekik ...
A szektában külön helyet foglalnak el a »próféták«,
akik által isten szól a hívőkhöz. Nekünk két ilyen prófl~
tánk volt ott: J akob és Vaszilina. ők azonban hamarosan
összekülönböztek, mire a szekta tagjai két táborra oszlottak: egyesek J akobnak adtak igazat, mások Vaszilinának.
-- :\ilikor lesz ennek vége? - aggodalmaskodtunk.
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- Isten akarata ez - mondotta papunk, nh szerint
Kobiljanszkij. - Próbára akar tenni bennünket. ..
Valójában persze az egész nem volt más, mint két
csaló marakodása, akik hajbakaptak a koncon.
Amikor hazatértem a Kárpátontúlra, megint csak járni
kezdtem a jeho\·ista gyülekezetbe. A »tékozló fiú« visszatért a maga »szektáj{1ba«.
lv\it is beszéltek a jehovista vezetéík az utóbbi időben?
.\\indannyian emlékszünk még azokra a ne\'ezetes napokra, amihlr -- hála a szovjet emberek szorg3lmas munkájának -·- fellőtték a világürbe az elsií műholdakat. Nemsokára elindult a Hold irúnyába a Szovjetország címerével egy rakéta, amit egy űrrakéta követett. Az egt'SZ haladó emberiség csodálattal adózott a kommunista párt vezette szovjet nép nagyszerű teljesítményének. Természetesen, ennek nem nagyon örültek az amerikai és más imperialisták. Híresztelni kezdték, hogy a Szovjetunió technikai vívmányai veszélyeztetik a »szabad világot«. Megszólaltak hű lakájaik - a jehovista szekták vezetői is.
A gyülekezetekben erősítgették - nyilván Brooklyn utasítására --, hogy a kommunisták {dlítólag el akarják
hagyni a Földet, űrrakétáikon más bolygóra költöznek,
azokat pedig, akik a Földön maradnak, atom- és hidrogénbombával semmisítik meg ... Hát ilyen képtelen badarságokat fecsegnek, idáig merészkednek szovjetellenes rágalmazó propagandájukban a jehovi.sta vezetők.
- Közeleg .Armagedon! - rémítgetik lépten-nyomon
a szekta tagjait, és valójában az új világöldöklést propagálják, amelyet az amerikai imperialisták készítenek elő.
ők maguk persze egy cseppet sem félnek Armagedontól.
gazdagodnak mások kárára, épít,keznC'k a hivőktől kicsalt pénzen.
Lassan kinyílt a szemem. Kezdtem tisztába jönni a
dolgokkal.
- Mit gondolsz, nem kellene abbahagyni az egészet?
-- kérdeztem egy alkalommal feleségemtől. - Vagy talán
alábbvalók vagyunk, mint a többi becsületes ember? A
gyerekeink is nőnek. .. Csak nem keverednek ők is a szektánsok közé! ...
- Igazad van! -- mondotta helyeslően feleségem. -Meg aztán fiatalok vagyunk még. Moziba járhatnánk, elmehetnénk a klubba is. Te az utóbbi időben szívesen olvas-
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gatsz ... Ismerünk már mindenféle szektát, de igazságot
nem találtunk bennük.
Én az utóbbi időben csakugyan sokat olvastam. Feleletet kerestem arra az é.gető kérdésre: hol az igazság?
Nagy segítségemre volt Jaroszlavszkij nagyszerű könyve: »Biblia hivőknek és hitetleneknek«, Mereszijnek a Zakarpatszka Pravdában megjelent cikkei, volt jehovisták
megnyilatkozásai a kerületi lapban. Ezután figyelmesebben kezdtem szemlélni a világot, láttam, hogy az emberek
évről évre jobban élnek, saját maguk intézik boldogulásukat, de nem a kiagyalt Jehova isten, hanem a szovjet állam és a kommunista párt segítségével.
Sajnos, az ember élete rövid, és én nagyon sajnálom
a szektás gyülekezetek sötétségében és az imádságban
elfecsérelt éveket.
Ezért fordulok most azokhoz, akik még mindig a jehovista szekták lélekmérgező befolyása alatt állanak: kövessétek példámat, tépjétek le magatokról a béklyót, lépjetek
a világosság, a lüktető szovjet élet útjára! Az igazságot
ne a bibliában, ne az amerikai imperialisták lakájai által
kiadott szennyes könyvekben keressétek. Ezt csak szovjet
életünkben, a lenini kommunista párt tanításában találjátok meg.
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MOLNAR J.
berehovói lakos

NE HIGGYETEK AZ ADVENTISTÁKNAK!
Amikor 1940-ben meghalt édesapám, mi édesanyámmal
·nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Bn anyai nagynénémhez költöztem, Bustyinóba. Sokáig laktam ott. Megfigyeltem, hogy nagynéném szombatonként soha sincs otthon.
Reggel ment, és csak későn este jött vissza. Néha el-eljárt hozzánk egy középtermetű, idősebb, őszes hajú ember. Nagynénémnél ilyenkor összegyűltek a szomszédasszonyok, zárt ajtók mögött sokáig beszélgettek, szent
énekeket énekeltek.
Akkor még fogalmam sem volt, mi megy végbe körülöttem. Csak később tudtam meg, hogy nagynéném adventista. Szombatonként istentiszteletre járt a szomszéd
faluba. Az az ősz hajú ember pedig, aki olykor ellátogatott hozzánk, adventista prédikátor volt, Ivan Himinecnek hívták. Nagynéném később engem is magával vitt az
istentiszteletekre.
Amikor felcseperedtem, beálltam dolgozni a Kalinyin
Kolhozba, majd a Beregszászi Szőlőszovhozba. Tudtam,
hogy Beregszászban is vannak adventisták, de nem kerestem fel. őket. Az volt az érzésem, hogy nélkülük boldogabb lesz az életem.
Férje halála után nagynéném gyakrabban ellátogatott
Beregszászba. 1Egy szombati nap azt mondja nekem:
- Oj prédikátor van a ti adventista gyülekezetetek·
ben, gyere, hallgassuk meg.
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Először húzódoztam, de aztán mégiscsak elmentem. A
beregszászi gyülekezet új »papja«, Doktor, nagyon barátságosan fogadott bennünket. Az istentisztelet után velem
még külön is elbeszélgetett. Rá akart beszélni, hogy gyakrabban járjak a gyülekezetbe. A következő szombaton
azonban csak nem mentem el. Valahogy egyre ellenszenvesebbé vált számomra ez a vallás. De az adventisták nem
akartak kiengedni a kezükből.
Aznap este valaki kopogott lakásom ajtaján.
Kinyitottam az ajtót. Doktor volt, az új pap. Még nyájasabban beszélt, mint azelőtt, sőt meg is hívott, hogy
keressem fel a lakásán. Elmentem.
- Pusztulás vár az egész világra - magyarázta. ·Közeleg a végítélet órája. Ha életben akarsz maradni,
lépj be közénk.
A következő szombaton elmentem a gyülekezetbe.
Ez 1954 őszén történt. Akkoriban nemcsak én kerültem
az adventisták hálójába. Négyen voltunk: Mártonyi ·
György Kaszonyból, egy zatisnei ember, egy beregszászi
asszony és én. A pap külön foglalkozott velünk. A szombati egésznapi istentisztelet után sem engedett bennünket haza, hanem még magyarázta a bibliát. 24 úgynevezett
bibliai oktatás után előkészített minket a keresztelésre.
1955 nyarán, adventista szokás szerint, megkereszteltek
bennünket és felvettek a gyülekezetbe.
így lettem én, huszonhárom éves koromban, adventista. Sokszor szerettem volna elmenni a moziba vagy a
hangversenyre szórakozni úgy, ahogy a többi fiatal. De
nem lehetett. Megtiltották. Csak a bibliát volt szabad olvasni, más semmit.
A pap, Doktor, állandóan figyelte a hivők minden lépését. Egyszer ünneplő ruhába öltöztem és elmentem sétálni a városba. Amikor Doktor észrevett, nyomomba szegődött és figyelt. Később felelősségre vont azért, hogy
olyan emberekkel beszélgettem, akik nem adventisták.
Az adventista szertartások rendkívül visszatetszőek.
Aldozásnál például mindenki egy kehelyből iszik. De még
kellemetlenebb az úgynevezett »lábmosás«, amikor a hivők egymás lábát mossák.
A reggeli és délutáni istentisztelet után a siekta egyik
tagja körbejárja a termet és pénzt gyííjt. A pap számára
persze ez a legfontosabb. Igaz ugyan, hogy az adomá-
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nyokkal még nem éri be. Prédikációiban nem mulasztja
el megemlíteni, hogy minden hivő köteles minden havi
fizetésének egytizedét felajánlani »istennek«. S ebből a
»tizedekből« bizony egész tetemes összeg gyűl össze minden hónapban a pap zsebében.
- Én a kolhozban főleg termékben kapom a munkabért Hogy fizessem hát a »tizedet«? - kérdeztem a paptól.
- f:n annak idején az anyám tudta nélkül adtam el
egyet-mást, és ebből a pénzből fizettem a »tizedet« - válaszolta a prédikátor.
Én azonban nem voltam hajlandó ilyen tisztességtelen úton gyarapítani Doktor jövedelmét. Es bizony megtörtént, hogy egy-két hónappal elmaradtam. Ilyenkor a
pap rám pirított az istentiszteleten.
- Az ilyen emberek megrövidítik az úristent.
Akkor még nem tudtam, ki kit rövidít meg. ,\fost már
tudom: Doktor és a hozzá hasonló adventista papok rövidítik meg a vallási mákonnyal félrevezetett embereket.
Dgy éreztem, nem haladhatok tovább egy úton az adventistákkal, és elhatároztam, hogy kilépek a szektából.
A dolog nem ment olyan könnyen. Az adventisták, amikor látták, hogy már nem járok az istentiszteletekre,
gyakran kerestek fel a lakásomon. Himinecen és Doktoron kívül eljött hozzám az adventista Ivan Horjanszkij
Zatisne községből, Horvát Iván és Himinec M.ária Beregszászból és mások is. Azzal rémítgettek, hogy boldogtalan leszek, ha elhagyom őket.
- Megbüntet az isten. Nem lesz nyugtod - hajtogatták az adventisták. - Az ördög örökké háborgatni fogja lelkedet.
Bizonyos mértékig igazuk volt, mert annyira felzaklattak, hogy csakugyan nem tudtam nyugodtan aludni.
De befolyásuk rám egyre jobban gyengült.
Az adventisták között sokan vannak olvanok, akik szakítani szeretnének a szektával. Doktor· és legaktívabb
hívei most hazug híreket terjesztenek rólam, hogy féken
t.artsák a többieket. Azt mondják, hogy állítólag megbántam kilépésemet, és hogy elkeseredésemben a vonat alá
akartam feküdni. Ez nem igaz.
tn örülök és boldog vagyok, hogy végül is szakítottam
az adventistákkal.
(A világosság felé. Ungvár, 1961)
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men. A szerző többbek között archeológiai ásatásokkal
igyekszik bizonyítani a bizonyíthatatlant - a bibliai le~
gendák igazát, áltudományos elmélkedésekkel próbálja
megfoltozni az istenhit szakadozó köntösét. Erre az »újdonságra« is fel kell készülnünk ateista, vallásellenes
munkánkban.
Van azonban egy ennél veszedelmesebb forrás is,
ahonnan a vallásos hit utánpótlást kaphat. Aki látta a.
»Viharfelhők Borszk felett« című új szovjet filmet, különösen érzékelni fogja ezt a veszélyt. Olja Rozskova fiatal életének egy nehéz pillanatában nem kap kellő támogatást az erre hivatott emberektől, sőt durván megsértik
legtisztább érzelmeiben. S tüstént ott teremne.k mellette a
vallási mákony hirdetői, egy embertelen vallási szekta
hívei, akik kihasználják a leány nehéz lelki vívódását,
behálózzák és majdnem pusztulását okozzák.
·
Sajnos, mindennapi életünkben is gyakran előfordul,
hogy nem figyelünk fel arra, amikor környezetünkben valakit szerencsétlenség ér, nem nyúlunk kellő tapintattar
hóna alá, pedig egy idejében alkalmazott megfatő, meleg, baráti szó sokszor többet ér minden hivatalos. intéz-.
kedésnél. Og·y is mondhatnánk. hogy néha annyira lekötnek a nagy problémák, a kollektíva sorsáról való álta.lános:
gondoskodás, hogy nem jut időnk az egyeddel, az emberrel
foglalkozni. S ezt a jelenséget siet aztán htékesíteni az
egyház egyik-másik buzgó képviselője a maga számára. ő·
»figyelmes« is, »megértő« is, rendkívül leleményes a különböző körmönfont módszerek alkalmazásában, ahogyan
nyújtja a lelki vigasztalást - vagyis lényegében megvásárolja a bajbajutott ember lelkét.
·
Ezen a téren is, mint mindenütt máshol, tanulhatunk
LeninHíl, hogyan kell a nagy állami ügyek intézése mellett megtalálni a módját annak, hogy a kisember problémái ne maradjanak figyelmen kívül. Szergej Mironovics
Kirov írja visszaemlékezéseiben, hogy Lenin mindenki~
nek a szívéhez megtalálta a kulcsot; órák hosszat el tudott beszélgetni a munkásokkal és parasztokkal apró-cseprő dolgaikról. Ha mi is így cselekszünk, ezzel eszmeiellenfeleinket, köztük a vallásprédikátorokat is fontos harci eszközüktől fosztjuk meg.
Nem szabad végül megfeledkeznünk azokról az egyházi próbálkozásokról sem, amelyek, úgymond, két legyet
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(Rotman Miklós: Új ember születik. Ungvár, 1961)
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Kacsó Béla
A MEGTALÁLT ÚT
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- En felolviasom önnek.
Csa1k most vettem ész:re, hogy a zöld posztóval bevont
asztalon, az iratok, akiták és a 1nál am talált áHamellenes
könyvek között ott vain a biblia is. Az ítélőbíró felv1ette, belelapozott és olvasni kezdte:
- »Ha valaiki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az
ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és
nőtestvé1rei1t, s:Öt még a maga lel.két is, nem lehet az én tanítványom« Ehhez mit szól, Kacsó Béla?
Hallgattam. ·
- Kacsó Béla v,ádlott, feleljen nekem: tisztelte ön atyját és anyj,át, mint ahogy azt isten parancsba adta és kő
táblába véste, vagy meggyűlöl1te őket és mindenkiiit, még
a ,saj,át lelk!ét is, mi·nt ahogyan azt istennek fia: Krisztus
kö vetel te?
Hallgattam. Fejemben össz ezavarodtak a gondol,atok.
Példázatok jutottak eszembe, de nem tudtam végiggondolni őket.
»Ne vígy minket a kísértésbe és szabadíts meg a gonosztól. .. « - suttogt,am imag~amban, de hasztalan, mert a
sátán tovább kísértett. Szemem be volt hunyva, de apámat láttam és a hangját hallot:tam:
- Hát az én házamrba többé ne tedd be a lábadat,
fiiam.
Ez régen történt, azután, miután megkereszteltek.
Aztán újra az ítélőbíró hangját hallotitiam:
- Feleljen, ~acsó Béla vádlott: isten parancsát tartotta meg vagy Krisztusét, az ő egyszülött fiáét? Tisztelte ön a hozzátartozóit va,gy meggyűlölte őket?
Hallgattam. Magiamban imádrkozt1am, és a szentírás,ra
gondolitam és Krisztusra, isten egyszülött fiára, aki érettem is meghalt a kereszten.
Eszembe jutott Lukiács eVia~ngéliuma 22. részének 2.
verse: »Es a főpapok és az írástudók keresnek vala módot, hogyan öljék meg őt, mert féltek a néptőL«
Igen, cs1ak a főp1a,pok és az írástudók kívánták isten
egyszülött fiának halálát, mert féltették tőle hatalmukat.
Es mit ír Lukács evangéliuma 23. részénelk 4. ve1rsében? »Monda pedig Piliátus a főpapolmak és a sokaságnak: Semmi bűnt nem találok ez emberben.«
Homlokomat kiverte a verejték. Allitam némán és arra
gondoltam, hogy mindez miért éppen most jut eszembe.
Miért? HM azért, merit én is itt áHok földi bíráim előtt ...
1

1
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Az én ,egész életem csupa harc volt. Eleinte csak a
mindennapi kenyérért küzdöttem, aztán az igaz hitért.
Engem addig is sokszor megkísértetit a sátán, de mindig
e! tudtam űzni magamtól; ott a tárgyalóteremben azonban nem bírtam vek Szinte láHam lángoló sz,emét és
hallottam csúfondáros hangját:
- Hát ki kívánta Krisztus halál,át, l<cacsó Béla, a
főpapok vagy a nép?
- Meg v1agyon írva, hogy a főpapok - mondtam.
- Igen ám, de az is meg vagyon írva, hogy Poncius
Pilátus római hely.tartó szabadon akarta bocsátani. Es
tudod, mit mondott erre a nép? Emlékezz cs1ak Lukács
,evangél1iuma 23. részének 18-21. versére: »De felkiálta
az egész sokaság, mondván: Vidd el ezt, ... feszítsd meg
őt.« Mikor mond há1t igaziat Lukács: amikor iazt írja, ho1gy
a főpapok és az kás.tudóik kívánták Krisztus halálát, vagy
amikor •azt állítja, hogy mag,a 1a nép követelte keresztre
f eszíttetését?
- Távozz tőlem, sátán - mondtam magamban, de ő
tovább folytatta.
- Nem becsületes módszer ,ez, Kacsó Béla. Hiszen
te félsz szemlbenézni az ig1azs,á1ggal. Félsz még a szentírástól is. Félsz tőle, mert az is olyan zavaros, mint a te
gondoliataid.
- Távozz tőlem, sátán - mondtam újm, de ő csak
beszélt tov ább.
- Te sátánnak hívsz engem, Kacsó Béla, pedig én a
lelkiisimereted vagyok. A te lel'kidsmereted, a gondolkozásnak, a józan észnek egy szifor,ája, amit még nem sikerült megölnöd magadban. Pedig tele van a lelked gyű
lölettel. Ej szaka jársz, lopakodva, mint a rossz lelkek, és
hirdeted az embereknek a gyűlöletet: »Ha valaki hozzám
jő, és meg nem gyűlöli az ő 1atyját és anyját, feleségét és
gyerimekeit, fitestvéreit és nőtesitvéreit, sőt még a mag.a le1k1ét is, nem lehet az én taní,tványom.« Ezt hirdeted,
Kacsó Béla. És elszakíitod az aipát a fiútól, testvért a
testvértől. Hány család békéjét bolygattad fel és tetted
tönkre? Hány naiv lélekbe oltottad bele a félelmet, az
örökös rettegést? Hogyhát bekövetkezik a végítélet, az
armagedoni csata ... Képzeld csak el ezt a csatát, Kacsó
Béla. öldőklő angyalainak élén megjelenik az Dr, hogy
kőt kövön ne hagyjon, halomra kaszabol}ák a több mint
kétmilHárd embert, felkoncolj.ák testvéreidet, gyermekei1
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Lengyel Pál tiszteletes úr, aki az anyaórszágból jött
hozzánk igét hirdetni, egyre több hősi halott nevét sorolta fel, a1kiknek a lelkiüdvösségéért imádkozni szólította
a híveket, és mind dörgede!mesebb hangon szidta azoka,t,
akik ilyen súlyos megpróbáltatásoktól terhes időkben elkerülik isten házát.
Egyik vasárnap délelőtt Heé Gyulát és feleségét bekísérték a csendőréírsre.
- Hát miért nem jársz te templomba? - szegezte
Heé Gyulának a kérd.ést a szakaszvezető.
- En Jehova tanúja vagyok, szakaszvezető úr kezdte a magyarázkodást Heé Gyiula, de tovább nem jutott, mert olyan pofont kapott, hogy orrán-száján megindult 'a vér.
Heé Gyulát egy félórán át kínozták, hárman verték,
ököllel, puskatussal. Utána a szakaszverntő fellocsoltatta
az ájult embert és megkérdezte tőle:
- Hát megimagya'fáztam-e neked, hogy hol is la1kozik
a magyarok istene, és elmégy-e hozzá az ő templomába?
- Nem - nyögte az összetört ember.
- Nem-e? - nyújtotta el a szót a szakaszvezető. Na jó, hozz,áitak be az asszonyt! - intett a legényeknek.
Heé Gyuláné már az első ökölcsa pástól végigvágódott
a padlón. A csendőrök nem emelték fel, elkezdték rugdosni a fekvő asszonyt.
- Ne bántsák, inkább elmegyek - ordította magánkívül Heé Gyula.
Heé Gyula felvont szuronyok között ment a tempiomba. Beült az egyik padba és amikor elkezdte énekelni,
hogy »Mint a sz•ép híves patakra«, a száján újra kibugygyant a vér. Minden oldalbordája s1aj goitt, rettenetes nyilalLást érzett a veséje tá}án, és zúgott a feje.
Heé Gyula nem hallotta az igét, pedi,g Lengyel Pál
tiszteletes úr éppen azt magyarázta, hogy ha Krisztus
urunk leszáHana a mennyek országából, minden bizonynyal honV1éd ruhát öltene magára és elmenne a keleti
frontra harcolni a barbárok ellen.
Bak Józsi bácsi kommunüsta volt, nem járt templomba, de valahogyan a fülébe jutott a dolog. Másnap megállított.a a papot és megkérdezte tőle:
- A tiszteletes úrnak nem kell leszállani a mennyek
országábÓ'l, mint isten fiának, miért nem ölt hát honvéd
1
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ruhát magá1ra, és miért nem megy a keleti frontra hősi
haiált halni?
- Fogja be a száját, mert elvitetem a csendőrökkel
- förmedt rá a pap.
Heé GyuJ,a már csak a szovjet időikbe,:1 csináltatott
magának műfogat. Azután az eset után egy hétig ápolta
a feleségét, és soha senkLnek nem mondta el, hogy ez
alatt a hét alatt mi ment végbe a lel1kében.
Egyik este megjelent nála Buger Kacsó Irén és a fejére olvasta a vádat:
- Te megt:agadtad Jehova istent, Heé Gyula. A'legtagadtad, mert ezt az asszonyt jobban szereted, mint őL
Heé Gyula ágyban fekvő feleségére nézett.
-- Jobban! - mondta sötéten és kiutasította házáb0!
a vendéget.
Heé Gyuia azóta elkerüli a templomot, és elkerüli
Buger Kacsó Irént is.
Negyvenháromban Király Já,nost behívták katonának.
Megtagadta a katonai szolgálatot, nem akart fegyvert
fogni.
Király Jánost bebörtönözték, nem ,sokkal utána hadbíróság elé állították, halálr1a ítélték és kivégezték
A hír megr.ázta a falut. Az emberek sajnálták Király
Jánost. Volt ugyan elég gy.ászolnivalójuk, de más az, ha
valaki a fronton esiik el fegyverrel a kezében, és megi,n t
más, ha a falhoz állítj.ák és agyonlövik.
Jehova tanúinak egy ember halál.a árán me.gszületett
az első vértanújuk. A csendőrszuronyok illegalitásba kényszerítették őket, de talán éppen ezért !kovácsolódtak össze
és kezdte;k újra tért hódíta1ni.
A háború ugyan nem az ismételten megjövendölt armagedoni csatával ért véget, de éppen elég nyomorúságot zúdított az emberekre, amelyből nekem is kijutott
;annyi, amennyi elég volt ahhoz, hogy elővegyem a bibliát és magyar,ázatot keressek benne azokra a dolgokra,
amelyeket nem értettem.
A feleségem kedvesebb lett hozzám, Buger Kacsó Irén
és társai testvérüknek szólítottak és 'elhívtak a gyülekezetbe. Könyveket kapfam tőlük, amelyekben elkezdtem keresni egy új, igazságos világot.
Szorgalmas és jó tanítvány voltam. Szinte betéve
tudtam a bibliát.
Es negyvenhatban Tiszaújlakon megkereszteltek.
(Ungvár, 1964)
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Edelmann Adolf,
a filozófiai tudományok
kandidátusa

A JUDAIZMUS
A zsidó vallás, melyet másképp judaizmusnak is neveznek, nomád sémi törzsek, úgynevezett habirok (héberek)
körében keletkezett i. e. II. évezredben. A második évezr·ed végén e törzsek meghódították Palesztina területét,
és idővel, miután áttértek a földművelésre, államközösséget létesítettek. A legerősebb törzs kiemelkedése azzal
járt, hogy e törzsnek az istene, Jahve, kiszorította a többi
törzs istenének hitét. Az új vallási irányzat ezzel vette
kezdetét.
Ismeretes, hogy a judaizmusnak következő történelmi
szakaszai vannak:
l. A nomád héber törzsek között elterjedt törzsi vallások kora. A törzsek tagjai ekkor még bálványokat, totemeket és természetfeletti jelenségeket imádnak, tehát a
totemizmus és fetisizmus kora ez.
2. Az ókori, úgynevezett bibliai korszak, amely a rabszolgatartó zsidó államok fennállása idejének felel meg
(i. e. X. század - i. e. 1. század). Ebben az időben alakult ki a zsidó vallás, amelynek alapvető tételeit: az egyistenhitet, a messiásvárást, a tízparancsolatot, az ünne-
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pekről szóló törvényeket es sok más előírást, metve parancsolatot a biblia ószövetségi könyveiben foglalták öszsze. Ebben a korszakban az istentiszteleteket a szentélyben tartották állat és termény áldozatokikal.
3. A középkori, úgynevezett talmudista, vagy rabbinikus korszak judaizmusa, a diaszpórában (szétszóródottan) élő, gettóba zárt zsidóság vallása volt. Erre a korszakra a hűbéri társadalom nyomta rá bélyegét. A zsinagógákban megtartott istentiszteletek jellemzik. Alapjában
véve a judaizmusnak ez a váHozata áll fenn a mai napig
az ortodox judaizmus formájában.
4. Az újkori, vagy a modern judaizmus, amely több
irányzatot ölel fel (neológus, vagy reformjudaizmus, rekonsztruktivizmus, liberális és neochassidikus irányzat).
A kapitalista társadalomban élő hívő zsidók világszemléletének felel meg, és úgy tekinthető, mint e vallás tényezőinek, a hit hanyatlása és a hívők tömeges elpártolása
elleni reakciója. Ezek az irányzatok az ortodox vallás
merev, 613 előírás és tilalom sz;igorú követelményeit enyhítik, éspedig azért, hogy fokozzák a vallásnak a hívők
lelki életére gyakorolt hatását.
Amint látjuk, több évezredes története folyamán a
judaizmus sok változáson ment keresztül. Ezeknek a változásoknak társadalmi alapjuk volt. Ezt bizonyítja e val~
lás alapvető igéinek változása is. E vallás védelmezői azt
bizonygatj álk, hogy a judaizmus ~ezdettől fagya tiszt.a
monoteisztikus vallás, egyedüli egy istenbe vetett hit volt.
Az· igazság az, hogy egyistenhitté a Jahve-kultusz több
száz éves· változás után, egyrészt a zsidó királyok egyeduralmának és a jeruzsálemi szentély tekintélyének meg·
szilárdítása érdekében, másrészt a fejlett ókori idealista
és misztikus tanítások befolyása alatt a zsidóság képzeletvilágában vált azzá az időszámításunk előtti évszázadokban. Ebből az egyisternhitből fejlődött ki idővel a
keresztény, majd a mohamedán vallás.
A zsidó vallás ugyanúgy, mint a keresztény, a biblián
alapszik. A Tóra, mint az ószövetség többi könyve, így
a biblia is, valójában nem tartalmaz semmi »szentet«,
hanem az akikori társadalom törvényeinek, előírásainak,
valamint a mítoszoknak és elbeszéléseknek a gyűjteménye.
A mai ember számára e könyvek nem jelenthetnek élettapasztalatot és a bennük foglalt törvények és tanítások
11. ·tudománynak is, életviszonyaiknak is ellentmondanak.
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Bet:irtásuk :1 hívöknck csak nehézségeket okoz minden·
napi életükben.
Az ószövetség, ugyanúgy, mint az új szövetség, nagy
befolyá ssal volt az európai civilizáció fejlődésére. De köz·
'ismert tény az is, hogy a biblián alapuló világszemlélet
hosszú évszázadokon keresztül akadá lyozta a tudomány
fejlődését, sok tudós pedig szaba dságáva l, ső t életével
fizetett azért, mert bátor volt szembeszállni e könyvek
állítá sa ival. Igéik az ember ember általi kizsákmányolását
szentesítették. Hi szen a zs idó va llá s áltn I hirdetett és e
könyvekben lefektetett igék az egyislermek, a zsidó nép
kiválasztottságának, a fcltámadásnak és a tú lvilágnak
az eszméje, a vallási ünnepek egész hangul ata, passziví·
tása, a sorsba való belenyugvásra nevelték a kizsákmányolt tömegeket.
A zsidó vallás nemcsak az alázatosság és engedelmesség, hanem a kiválasztottság, a nemzeti elkülönülés
és az »Ígéret földjére« való visszaté rés sze llemében neveli követőit.
A zsidó burzsoá nacionalizmus, a cionizmus mindezt
annak bi zony ításár a igyekszik felhasználni, hogy a zsidó
nemzetiség egységes, osztályrétegeződése nem lényeges,
és az isten által előre megszabott a sorsa. Mindennek
alaptalan ságát és reakciós voltát azonban tények bizonyítják.
A jeruzsálemi Eichrnann-per során bebizonyosodott,
hogy 1944-ben, amikor a Magyarországon élő zsidóságot,
köztük a kárpátontúliak tízezreit is szerelvényszámra szá J,
lítottá k a haláltáborokba és halálkamrákba, a budap esti
zsidótanács tagjai Kasztner Rez ső cionista ügynökkel az
élükön, hogy mentsék bőrüket, kiszolgálták a fasisztákat.
A fasiszta tömeggyilkos Eichmann is bei smerte. hogy
~,Magyarországon nem ment volna olyan rendben a deportálás, ha lapjuk nem hajtogatja állandóan: »A németeknek
engedelmeskedni kell. Csak munkára viszne-k, nem lesz
semmi baj ... «
. .. A félrevezetett tömegek belenyugodtak sorsukba ,
engedelmeskedtek. A 600 cionista vezető azonban és a
rabbik, a gazdag zsidó csa ládok, köztük Rabinovics a
munkácsi Spira rabbi veje nem osztozott a félmillió
magyarországi és kárpátontúli zsidó dolgozó sor sában.
őket a fasiszták kiengedték az országból. Az ismert ipari
·· mágnásokat: Weiss .Manfrcdot, Horn Ferencet és Goldber·

45

ger Leót pedig személyesen Horthy utasítására szállították repülőgépen Svájcba.
Izrael cionista körei napjaink véres eseményeit KözelKeleten szintén a Tórára és a zsidó vallásra való hivatkozással akarják igazolni. fgy például, az izraeli d,iákok
között hirdetett pályázaton annak a diáknak a dolgozata
nyerte el az első dJj at, a!ki a következő\Qet írta: »A mi
Könyvünk Könyvében. . . Izrael nem egy vékony, hosszú,
mesterséges és tekervényes határokkal övezett földsáv.
Az isten Abrahámnak tett ígéretében mondotta:
»A te magodnak adom ezt a földet, Egyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig.«*
... Hogy ezek a szavak valóra váljanak, Izrael államnak továbbra is léteznie kell, de nem olyan formában,
mint amilyenben ma létezik, hanem széles történelmi
határok között.« 1
Egyes fanatikus hívők azt próbálják bizonygatni, hogy
a zsidó vallás bírálata egyenlő az antiszemitizmussal. Ez
teljesen téves, vagypedig nagyon ügyetlen és rosszindulatú állítás.
A kommunista párt mindig élesen elítélte az antiszemitizmust.
Lenin »A zsidók eHeni pogromuszításról« című beszédéb.en mondta, hogy nem a zsidók a dolgozók ellenségei.
A munkások ellenségei: a világ kapitalistái. A zsidók között vannak munkások, dolgozó emberek - a többségük
az. Ezek testvéreink a tőkés elnyomatásban, társaink a
szocializmusért folyó harcban. A zsidók között vannak kulákok,. kizsákmányo,lók, kapitalisták, ugyanúgy, mint az
oroszok között, ugyanúgy, mint minden Hemzetben:
örök szégyent hozott magára az átkozott cárizmus,
amely gyötörte és üldözte a zsidókat. örök szégyent hoznak magukra azok, akik a zsidók elleni gyűlöJködés, a
.más nemzetek iránti gyűlölet magvát hintik el.

·* Móz.es 1. könyve, 15„ 18.
1 »Komszomol.sz'kiaja pravda«, 1967. július 13, orosz kiadás.

(Hit és meggyızıdés. Ungvár, 1969)
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nak a mi kerületünkre ·is. Az· elsőfokú pártszervezetek felhasználják az eszmei ráhatás minden eszközét. arra, hogy az embereket a tudományos-materialista világnézet szellemében neveljék, leküzdjék a vallási babonákat, ugyanakkor meg ne sértsék a hivők önérzetét.
Nem utolsósorban az ő türelmes munkájuknak tudható be, hogy az utóbbi években számos
hivő vált ki az egyházból, több egyházi személy
tagadta meg a vallást és leplezte le a vallási
tanokat. Az utóbbiak közé tartozik Török Győ
ző egykori borzsavai református pap, Pál Sándor szombatista prédikátor Muzsijevóról, Kacsó Béla, a Jehova tanúi szektájának egykori
vezetője Gátról és mások.
Mindnyájunk számára világos, hogy a vallási előítéletek teljes leküzdéséhez még hoszszú időre és sok munkára van szükség. Válsága ellenére a vallás nem szűnt meg létezni,
még él és hat. Ez több okkal is magyarázható,
többek között a vallásellenes munkában felmerülő hiányosságokkal, különösen azzal, hogy
gyakran szem elől tévesztjük a vallás új taktikáját: a jelenkori körülményekhez való alkalmazkodását.
Az egyházak nem nézik tétlenül, hogyan
szakadnak el tőlük hiveik, s mindent megtesznek, hogy feltartóztassák ezt a folyamatot. Régebben például az evangélista baptisták a minden világitól való önmegtartóztatást hirdették,
s kinyHvánították ellenséges magatar,tásukat a
környező valósággal szemben. Ma azonban vallási tanaikat a szovjet emberek érzelmeihez,
hangulatához és nézeteihez idomítják s nem
48

tiltják el őket a társadalmilag hasznos munkától.
Az egyházaknak ez az alkalmazkodó készsége megnyilvánul a természettudományokkal
szembeni magatartásukban is. A tudomány és
a technika példátlan vívmányai ugyanis egyre
jobban elmélyítik a vallás válságát és nagyon
fontos tényezők az ateista nevelésben. Ezért a
papság ma nagy igyekezettel próbálja összebékéltetni a vallást a tudománnyal, s ezzel
számos esetben meg is téveszti a kevésbé felkészült embereket.
A papságnak megvan a maga jól bevált
stratégiája és eszközei a hivek toborozására.
Egyik leghatásosabb eszközük a jótékonykodás,
amelyet a szekták gyakorolnak nagy előszere
tettel. Amint tudomást szereznek arról, hogy
valakit szerencsétlenség ért, vagy anyagi nehézségekkel küzd, igyekeznek megkörnyékezni,
részvétet mutatnak iránta, még anyagi segítséget is nyú}tanak neki, közben persze igyekeznek
behálózni védenceiket, ami sokszor 5ikerül is
nekik
Mindez arról tanúskodik, hogy az egyházak a tömegek körében végzett ateista munka
legkisebb lazaságát is kihasználják.
Természetesen a pártszervezetek ezt nem
hagyják figyelmen kívül s hogy úgy mondjam
- belekalkulálják munkájukba.· ·
E célból kerületünkben, az esti egyetemen
kívül, az Ismeretterjesztő Társaság kerületi· tagozata is ateista előadó iskolát szervezett,
mintegy 70 személy részére. A közelmúltban
módszertani szemináriumot tartottunk. Témája:
Az agitátorok foglalkozzanak külön-külön min49

den hivővel. A szemináriumot Váriban rendeztük meg, ahol mintegy 50 jehova tanúja él. A
szeminárium tagjai felkeresték a szektatagok
családjait és elbeszélgettek velük. Majd közösen állították össze és vitatták meg a vallásellenes munka tervét külön-külön Gáton, Rafajlevón, Váriban és más falvakban.
Az ateista propaganda hatékonyságának
felmérésében nagy segítséget nyújtanak az
egyes falvakban végzett szociológiai kutatások.
A vallásellenes munka megvitatása és a hiányosságok feltárása a szemináriumokon, az
ateizmus elméletéből és módszertanából rendezett viták fel vértezik a propagandista kádereket, növelik tudásukat, harcos hozzáállásukat.
Különös figyelmet fordítunk arra, hogy megtanítsuk az„ ~.teis~.a„ propagandi.st,~kat: fo~lal-
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szemközti beszélgetések lehetővé teszik a személyes kapcsolatok megteremtését. A hivők így
inkább megnyilatkoznak, elmondják _a propagandistának mindazt, ·amiről a nyilvánosság
előtt soha nem beszélnének. Köztudott ugyanis,
hogy az istenfélelem érzése, különösen a szektába menekülés mögött sok esetben egyéni sérelmek és különböző okok kiváltotta komplexusok húzódnak meg. Ezekről pedig nem szívesen
beszél az ember a nagy nyilvánosság előtt.
Csak a meghitt otthoni környezetben, az
őszinte emberséges szóval folytatott beszélgetések hoznak tartós sikert. Rendszerint ellenkező
hatást vált ki a csufondároskodás, a hivők vallásos érzéseinek sértegetése. Jól tudják ezt az
olyan agitátor-tanítók, mint Bihari Sándor, Kovács Emil, Nyeste Albert, Botos Zoltán, Deák
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Ferenc, Izsák József, Kamenca Miklós és mások.
.
A jehovisták korábban nehezen hajlotta~ a
nyílt, őszinte beszélgetésekre. Ma már sikerült
elérni, hogy Váriban, Popovón és Lipovón a
hivők rendszeresen eljárnak az ateista estekre
s így a közösség meggyőző erejével is hatnak
rájuk.
A rendszeres, jól átgondolt és tapintatos nevelőmunkának a legtöbb esetben meg is van az
eredménye. A Lenin Otja Kolhoz pártszervezete, például, már korábban felfigyelt arra, hogy
a Papi-tanyán élő jehovisták a tavasz beálltával rendszeresen más területekre mennek s ott
vállalnak munkát. E mellett persze »hittérítéssel« is foglalkoztak. Türelmes felvilágosító
munkára volt szükség s természetesen arra is,
hogy normális feltételeket teremtsünk számukra itthon, hogy ne érezzék magukat kiközösítetteknek. Ma már ott tartunk, hogy többségük
a kolhozban dolgozik s munkájuk után kellő
megbecsülésben részesülnek. A nyár folyamán
például többet közülük dicséretben és anyagi
jutalomban részesített a kolhoz vezetősége. f gy
tehát a kollektív ráhatás is megteremti a megfelelő légkört a további felvilágosító munkához.
Az ateista nevelésben fontos helyet foglal el
a könyv, a sajtó.
A könyvnek - legyen az szépirodalmi vagy
okosan szerkesztett vallásellenes mindig
megvan a hatása. A muzsijevói Pál Sándor, aki
vallásos ember volt, elmondja, hogy a vallásellenes könyvek és cikkek döbbentették rá a
vallás ideológiai tarthatatlanságára, ezek alakították ki benne a materialista világszemléle51

(Meggyızéssel, jó példával. Ungvár, 1969)
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val együtt mégis örültek az ún. felszabadulásnak.
A református templomokban megkondultak a
harangok és »hálaadó istentisztelete~et« tartottak. A református lelkészek nyíltan a megszállók szolgálatába álltak.
Ezt követően Kárpátontúlnak a horthysták által történt ún. felszabadítása évfordulóján a református lelkészek hálaadó istentiszteleteket
tartottak. Csomár Zoltán lelkész 1940. november 10-én az ún. felszabadítás második évfordulóján az uzshorodi kerületi ~dsráti templomban a hálaadó istentiszteleten elhangzott beszédében kijelentette: »Ez a mai évforduló is ...
nevezetes dátum ... pirosbetűs nap ... ünnep.« A
dolgozóknak azonban nem volt mit ünnepelniük. Az ő helyzetük, úgy anyagi, mint politikai
tekintetben, egyre rosszabbodott. A lelkészeké
viszont egyre inkább javult. Az államtól magasrangú tisztviselőknek kijáró havi fizetést kaptak. Azól{ az anyagi javak, amelyekben közvetlenül az egyházközségek részesítették őket,
szintén nem voltak megvetendőek.
Minden december 6-a, Horthy Miklós nevenapj a, ugyancsak nagy ünnep volt a református
lelkészek számára, amelyen valamennyi templomban ünnepi istentiszteletet tartottak. Konkoly-Thege István erre az alkalomra külön
templomi imádságot is írt. Ezeken az istentiszteletél{en a református lelkészek szinte az
égig magasztalták Horthy Miklóst, és legfőkép
pen azért adtak hálát az istennek, hogy »a Vezérnek sikerült levernie a vörös forradalmat«
(Felvidéki prédikátor, 1939, 12. szám).
A kárpátontúli református lelkészek a kor54

tnanyzó dicseretét a magyarorszagi retormátus
egyház vezetőitől tanulták. Kádár Imre Egyház
az idők viharában című Budapesten 1957-ben
megjelent könyvében írja, hogy Enyedy Andor
és Győri Elemér református püspöicök egyaránt
a kormányzót mondták a legnagyobb magyarnak és reformátusnak. Farkas István püspök n
kormányzóval kapcsolatban kijelentette, hogy a
szentlélek ellen követ el bűnt az, aki ellene lázadni mer. Ámde Ravasz László püspököt a
horthysta rendszer és a kormányzó személyének
magasztalásában senki se tudta felülmúlni. Azt
állította Horthyról: »Ő a központ, az erőfor
rás, a fundamentum és a bizonyosság.«
Hasonló jelenség viszont a területün·~cön is
volt. Bary Gyula nagyberegi lelkész, esperes
például Horthyt nemes szívű embernek, erőstra?:~
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hasznosnak és eredményesnek nevezte. 1940 tavaszán Horthy M.iklós kormányzóságának 20.
évfordulója alkalmából a beregi református
egyházmegye közgyűlése alattvalói hódolatát
fejezte ki a kormányzónak, s határozatában az
isten küldötte vezérnek nevezte.
A református lelkészek politikai tevékenységében fontos szerephez jutott a szovjetellenes
és antikommunista propaganda. Röviddel a
Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzel
me után Tóth Lajos az Igehirdető című lelkészi
folyóirat 1918. évi márciusi számában azt állította, hogy Oroszország megszűnt nagyhatalom lenni és hogy bizonyára soha nem is lesz
azzá.
A református lelkészek szovjetellenes tevékenysége a második világháborúban érte el a
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tetőfokát.

Azt állították, hogy a Szovjetunió
támadta meg Magyarországot. Híveiket pedig
arra buzdították, hozzanak meg minden áldozatot az »istentelen Oroszország« legyőzése érdekében. Azzal ijesztgették híveiket, hogy szörnyű
sors vár rájuk, ha a Szovjetunió győz a háborúban. Enyedy Andor református püspök, például, ahogy ez az Igazság és élet című folyóirat 1937. 8. számából kitűnik, azt állította,
hogy a Szovjetunióban a gyermekeket elveszik szüleiktől.
»Ez a háború keresztes háború a kultúráért
és a kereszténységért, az istentagadás ellen, az
Antikrisztus ellen« - írta a Felvidéki Prédikátor e. folyóirat hasábjain Konkoly-Thege István, de ezt hirdette számos kárpátontúli református lelkész is. A papok egy része egyszerűen
nem akarta tudomásul venni, hogy a második
világháború az imperializmus megoldhatatlan
ellentéteinek a szüleménye és azt közvetlenül a
világuralomra törekvő német fasiszták robbantottá:< ki. Ez a háború kétségtelenül óriási bajokat és szenvedést zúdított az egész emberiségre is és hatalmas károkat okozott neki, de
különösen a szovjet népnek. Országunkban 1 710
várost, 70 ezer falut, majdnem 32 ezer iparüzemet romboltak le. A fasiszta megszállók 98 ezer
kolhozt, 1 836 szovhozt és 2 890 gép- és traktorállomást tettek tönkre. De a legnagyobb veszteséget mégis az jelentette. lwvy 20 millVi
szovjet ember vált a második világháború áldozatává.
A rri'ásodik világháború mérhetetlen szenvedése~<et és károkat ~okozott Kárpátontúl lakosságának is. A fasiszta megszállás nehéz éveiben
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200 ezer embert hurcoltak el börtönökbe és
büntetőtáborokba. Több mint 114 ezren elpusztultak. A fasiszta megszállók 103 hidat, 13
alagutat, 3 vasúti fűtőházat és 41 vasútállomást
robbantottak fel. Az üzemek túlnyomó többségét megrongálták, berendezését elszállították.
Az anyagi kár több mint 3,75 milliárd rubelt
tett ki.
A református egyház egyes vezetőinek a népellenes politikában való részvételét bizonyítja
az is, hogy többen közülük képviselők voltak a
horthysta parlamentben. A református püspökök
hivatalból voltak felsőházi tagok. Szabó Zoltán
sárospataki teológia tanár ugyancsak parlamenti képviselő volt. Egyes lelkipásztorok területünkön tagjai voltak a megyei és a helyi községi képviselőtestületnek, ai<tív tevékenységet
fejtettek ki a megszálló hatóságok rendeleteinek
teljesítése érdekében.
Talán egyetlen egyház papjai sem beszéltek
olyan szépen a felebaráti szeretetről, mint a
reformátusok. ők bizonyára felemelik szavukat
az igazságtalanság, embertelenség ellen gondolták sokan az egyszerű, jóindulatú hívek
közül a zsidói< üldözése és elhurcolása idején.
Tévedtek. Ravasz László püspök 1942-ben megjelent Koreszme és kijelentés című írásában a
következőket írta az úgynevezett zsidókérdéssel
kapcsolatban: »A kijelentésnek az a parancsa,
hogy szeresd felebarátodat, nem azt jelenti, hogy
nem hozok zsidótörvényt, nem azt jelenti, hogy
fajvédelmet ne léptessenek életbe.« Az országgyűlésben püspök- és lelkésztársaival
együtt
meg is szavazta az úgynevezett zsidótörvényeket, amelyei< következtében csupán Kárpáton57

túlról 100 ezer zsidót hurcoltak el. Területünk
református lelkészei is kivették részüket a felettesek által is megszavazott és a zsidók ellen
irányuló törvények végrehajtásából. Es miért
ne? Hiszen például a berehovói kerületben a
macsolai református egyházközség például .30
hold jól termő szántóföldhöz jutott a zsidók elhurcolása révén. Több református egyházközség
pedig, ha jobb földekről volt szó, kicserélte
földjét az elhurcolt zsidói< földjével.
Voltak esetek, amikor a református egyház
képviselői nyíltan is kimutatták zsidógyűlöletü
ket. Egy példa a sok közül. A berehovói kerületi lipovói (hetyeni) református egyházközség
presbitériuma elutasította Mile Ilona kérelmét,
hogy véglegesítsék állásában ..Miért? Talán nem
végezte kielégítően munkáját? Dehogynem!
Egészen másról volt szó. lv\ile Ilona egy volt
zsidóhoz ment férjhez. A presbitérium azzal
vádolta a tanítónőt, hogy az »férje befolyása
alatt, aki csupán formálisan tért át a református vallásra, de valóságban megmaradt zsidónai<, nyíltan kijelenti azon óhaját, hogy szegény
hazánk (Magyarország) veszítse el a háborút,
mert ettől várja sorsának jobbrafordulását«: A
tanítónő, hogy ne maradjon kenyér nélkül, panasszal fordult a felsöbb egyházi szervekhez. A
beregi református egyházmegye közgyűlése 1942
októberében a panasz igazságos orvoslása helyett azt tanácsolta a lipovói presbitériumnak,
hogy a tanítónőt végleg bocsássa el állásából.
A református papok a Szovjetuniót mindig
igyeke~tek befeketíteni, az Amerikai Egyesült
Allamokkal szemben viszont egészen más álláspontra helyezkedte~c Tóth Sándor lelkipásztor
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még 1920-ban az USA-t a legnagyobb nemzetnek nevezte. Ugyancsak ő írta A csonka törzs
jövője című 1920-ban
Budapesten megjelent
könyvében: »Az Eszakamerikai Egyesült Államok alapításának oka, fennmaradásának biztosítéka és a nemzetek között elsőnek emelkedése
a tifüa mély meggyőződésem szerint az, hogy a
nemzet kezdettől fogva mindmáig szüntelenül
az igazságot kereste.« Tóth Sándorral együtt
számos református lelkész hangsúlyozta, hogy
»... annak az országnak minden pénzdarabj án
ott olvasható a felírás: »We trust in God - Mi
istenben bízunk«. Elferdítve a valóságot, egyes
református lelkészek rózsás színben tüntették
fel az amerikai munkásosztály helyzetét is.
»Amerika azért nagy és azért halad oly utólérhetetlenül óriási léptekkel előre - írta a már
említett könyvében Tóth Sándor -, mert ott
minden munkás éppen úgy a i<ét kezében hordja
jövendő tőkéjét, házát, jólétét, mint Napóleon
szerint a közkatona tarsolyában a marsallbotot.«
A papok ilyen és ehhez hasonló állításai is elő
segítették, hogy Magyarországról és Kárpátontúlról sokan Amerikába mentek szerencsét próbálni. Többségük természetesen ott is csak tengette életét és még annyit sem tudott összekuporgatni, hogy hazatérjen. Ennek ellenére Tóth
Sándor mégis kijelentette: »En úgy szeretném,
hogy a magyar ember mind ki mehetne oda,
ahonnan én jövök« (mármint Amerikába - a
szerző). Napjainkban még furcsábban hat a református papok akkoriban elhangzott ilyesfajta
állítása: »Amerika a lelkiismeret és a vallásszabadság klasszikus hazája«. »Amerika nem ismer
faji és vallási különbséget«. Azok a könyvek és
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folyóiratok, amelyekben az USA társadalmi
rendszerét agyondicsérték, Kárpáton túlra is eljutottak, területünk lelkészei pedig fel is használták őket. A szlovákiai és kárpátaljai református egyháznak már 1922-ben hivatalos kapcsolatai voltak Svájc, Hollandia, Svédország és
Amerika reformátusaival. 1922 nyarán az amerikai református és presbiteriánus egyházak
képviselői ellátogattak Szlovákiába és Kárpátontúlra. A szlovákiai és kárpátaljai református egyház nemegyszer kapott jelentős összegeket az amerikai presbiteriánus egyháztól.
Csupán 1924-ben az amerikai presbiteriánus
egyház 80 ezer korona segélyt folyósított neki.
A magyar református papok, akik a lelkiismereti szabadság harcosainak igyekeztek feltüntetni magukat, nem riadtak vissza a szlová'ri:
rewnna LUSOK JogamaK Kona wzasaw1. l ::iuu-oan
a Szlovák Kálvin-szövetség lapja, a Slovenské
Kalvinské Hlasy azt követelte, hogy a szlovák
reformátusok számára az egyházi élet minden
terén vezessék be a szlovák nyelv használatát.
A Konventet (a szlovákiai és kárpátaljai református egyház legfelsőbb irányító szerve) a
szlovákok ellen irányuló magyarosítási töre":<vésekkel vádolták. Mivel Szlovákia területén 31
szlovák református egyházközség volt, a lap a
szlovákiai és kárpátaljai református egyház
keretén belül egy szlovák egyházmegye szervezését javasolta. A szlovák reformátusok kérését nem teljesítették. 81 szlovák református
egyháztag Pályini községből az egyház vezető
ségéhez intézett levelében ezt írta: »A tót kálvinistát századokon át elnyomták, elmagyarosították, sőt, most is rablánc alatt tartják.« Ez
~
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a megállapításuk, bár nem a szociális lényegből
és osztály-elnyomásból indult ki, a református
egyház törekvéseire nagyjából helyesen világított rá.
l 943 nyarán Berehovón megalakították az
Eszak-Kelet Magyarországi magyar közműve
lődési egyesületet. Ekkor már a Szovjet Hadsereg egyre nagyobb sikereket ért el, és kétségtelen, hogy az egyesület valódi célja nem a
népműve\és volt, hanem az, hogy ellensúlyozza
a tömegek fasisztaellenes hangulatát, vagyis
amint azt a programja is meghatározza: »A keresztény és magyar öntudat és önbizalom élesztése«. Az akkori magyar kormány, amely a népművelés céljaira nem fordított valami nagy
összegeket, az adott esetben a háborús nehézségek ellenére is lehetségesnek találta, hogy havi 800 pengő anyagi támogatásban részesítse
ezt a »kulturális« egyesületet. Ha arról volt
szó, hogy a dolgozókat a kommunista eszmék
befolyásától kell távol tartani, a kormány nem
sajnálta a pénzt. Az egyesület 60 tagú vezető
ségében 7 református lelkész kapott helyet:
Szutor Jenő (Berehovo), Györke István (Nove
Szelo), Huszti Béla (Zmijivka), Narancsik
Imre (Muzsijevo), Isaák Imre (Tyacsevo), Sárkány Lajos (Korolevo) és Kiss Sándor (Bilke).
1944 ősze fordulópontot jelentett Kárpátontúl
dolgozóinak életében. A Szovjet Hadsereg egyszer s mindenkorra felszabadította őket az évszázados gazdasági és politikai elnyomás alól.
Megnyílt előttük az új, boldog élet kapuja.
A felszabadított városokban és falvakban a
vallásos emberek már másnap nyugodtan templomba mehettek. A legi<ülönfélébb felekezetek
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tagjait senki sem akadályozta vallási szertartásaik végzésében. A református hivők ráébredtek
arra, hogy a vallásüldözésről szóló fasiszta propaganda, amelyet egyes lelkészek is terjesztettek, nem más, mint koholmány. Sőt néhány lelkész is kezdte ezt belátni. Azt sem hallgathatjuk el azonban, hogy ennek ellenére nem nézték jó szemmel a rendszerváltozást és a vallás
leple alatt politikai tevé~{enységet folytattak.
Mészár Ilka berehovói kerületi kisbégányi lakos azelőtt néhány hold földet bérelt az egyháztól. A terület felszabadulása után ezt a földet a néptanács ingyenes használatba átadta
neki. A pap és a presbitérium azonban továbbra is »bért« követelt. A községi Tanács akkori
titkára megmagyarázta Mészár Ilkának, hogy a
presbitérium követelése törvénytelen. Miután
tv1észár Ilka határozottan megtagadta a »bér«
fizetését, a lelkipásztor javaslatára és ~övete
lésére a helybeli egyházi bíróság mindkettőjü
ket kiközösítette a református egyházból. Még
aznap megszólaltak a harangok, mint temetés
idején. A harangozással azt akarták jelképezni,
hogy a községi Tanács titkára és Mészár Ilka
az egyház számára meghalt.
A felszabadulás előtt K.árpátontúl egyházközségei a magyarországi református egyház
kötelékébe tartozta~c Ezért a terület tanácsi
szervei lehetőséget adtak önálló kárpátontúli
református egyház megalakítására és vezetőinek
megválasztására. Ennek ellenére 1947 tavaszán
Ravasz László püspök, a magyarországi református egyház akkori vezetője, a horthy rendszer hűséges kiszolgálója, levelet írt az Amerikai Egyesült Államokba Newtonnak, a baptista
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világszövetség akkori elnökének A világ becsületes dolgozói örömmel vették tudomásul, hogy
a Szovjet Hadsereg eredményes harcai következtében szabaddá vált Kárpátontúl lakosai újraegyesülhettek az Ukrán Szovjet Szocialista
Köztársasággal. Ezzel szemben Ravasz László
püspök azt írta, hogy »a második világháb8rÚ
után Kárpátalja anneksziroválva lett a szovjetek által«.
1956-ban Tyacsevo lakosai kérelmezték a helyi Tanácstól, hogy a város i<özpontjában létesítsenek gyerrnekjátszóteret. A játszótérnek tervezett terület a református templom mellett volt.
A presbitérium, vagyis a református egyházközség vezetősége ezért ellenezte a játszótér
megnyitását.
Falvainknak nagy szükségük volt épületekre
a falusi Tanácsok, a kolhozvezetőségek, iskolák,
klubok és könyvtárai<: számára. Ezért megtörtént, hogy a dolgozók képviselőinek helyi Tanácsai a lelkipásztoroknak más lakást ajánlottak fel, a nép pénzén épített parókiákat pedig,
amelyekben addig laktak, társadalmi célokra
adtái<: át, mert a parókia általában a falu közepén volt. Ezeket az intézkedéseket az egyháztagok túlnyomó többsége helyeselte, de a lelkészek - nem! A presbitériumokra, s a hívek
félrevezetett rétegére támaszkodva, panaszokat
írtak különböző szervekhez. Mukacsevón a parókia épületében például óvodát szerveztek. Az
állam ezzel számos dolgozó anya helyzetén
könnyített. Ez azonban nem érdei<elte a mukacsevói református egyházközség vezetőit. »Ezt
a lakást a vallás szabad gyakorlásához nélkülözhetetlennek tartjuk« -- írták panaszukban.
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Egyes lelkészek t'.tgy igyekeztek feltüntetni
ezeket az igazságos és szükséges intézkedéseket,
mint támadást a vallásszabadság ellen. Lajos
Sándor, a vinohradovói egyházmegye esperese
1947. augusztus 11-én r.djelentette, hogy »az
esetleges zavargásokért nem vállal felelőssé
get«. Nem is kellett vállalnia, mert semmiféle
zavargások nem voltak. A hívek nem hagyták
magukat egyes reakciós beállítottságú papok és
presbiterek által félrevezetni.
Az Amerikai Egyesült Államokban sok magyar él. Egyrészük református. Vannak köztük
egykori kárpátontúl iak is, akik főleg a harmincas években, a gazdasági válság idején
hagyták el szülőföldjüket az éhhaláltól menekülve. Lelkészeik többsége mindent megtesz
azért, hogy ne szerezzenek tudomást azokról az
óriási szociális átaiakuiásokrói, amelyek a
szocialista táborhoz tartozó országokban végbementek. Torz képet festenek az egyházak
helyzetéről a Szovjetunióban, Magyarországon
és a többi szocialista országban.
Néhány évvel ezelőtt egyes amerikai magyar
református lel':<észek a szocialista Magyarország
politikai renr.bzerét a »sátán társadalmának«
nevezték, és nyíltan arra szólították az ország
lakosait, hogy ne vegyenek részt a szocializmus
építésében. Napjainkban kissé tompább lett a
hangjuk, de mondanivalójuk lényege nem sokat
változott.
Országunk lakossága érdeklődik a szomszédos Magyarország dolgozóinak élete iránt és
örül a szocializmus építésében elért sikereiknek.
1956 őszén az imperialista körök által támogatott ellenforradalmi elemek kísérletet tettek az
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[…]
(Ungvár, 1972)
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kintett, Bratislavában megjelenő Katholikus
Lelkipásztor című folyóirat 1937. évi 4. számában a következőképpen szögezett le: »Németországban tisztelettel nézzük azt a fegyelmezettséget, önmegtagadást, amellyel rendet teremtett a birodalomban. Főképp pedig megelég~déssel gondolunk arra, hogy ez a német
uralom felismerte a szociáldemokrácia és a
kommunizmus romboló erejét és leszámolt velük.«
A Vatikán védőszárnyai alatt fejtette ki tevékenységét a görög katolikus egyház is, amelynek kárpátontúli képviselői a római katolikus
egyház vezető személyiségeihez hasonlóan lelkesen üdvözölték a fasiszták hatalomra jutását
Olaszországban, Németországban, majd Spanyolországban, s mindent elkövettek, hogy
megakadályozzák a dolgozók egységes fellépését a fasiszta veszéllyel szemben. Az újságok
közzétették Fenczik görög kátolikus pap nyilatkozatát, aki a Horthy-megszállás idején azzal
kérkedett, hogy ő Hitler, Mussolini és Horthy
eszméiért szenvedett. Annyira szívén viselte a
fasiszta eszmék terjesztését, hogy Hitler főmű
vét, a Mein Kampf-ot lefordította Kárpátontúl
ukrán lakossága számára.
A Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaká
ban a hitleristáknak és szövetségeseiknek jelentős területeket sikerült elfoglalniuk. A Szovjetunió megszállt területeire a Vatikán számos
papot és szerzetest küldött a katolicizmus terjesztésére és befolyásának növelésére, akik tevékenyen támogatták a fasiszta hadsereg parancsnokságait és a megszálló hatóságokat.
Ezért a hitleristák nagyra értékelték a pápa
ügynökeinek tevékenységét, s a német főpa67

rancsnokság utasította a hadseregparancsnokokat, hogy minden eszközzel támogassák és
könnyítsék a katolikus papok és szerzetesek
missziós tevékenységét a megszállt területeken.
Erich Koch, Hitler ukrajnai helytartója, 1942
augusztusában kijelentette: »Semmiféle szabad
Ukrajna nem létezik. A mi munkánknak az a
lényege, hogy az ukránok Németországban dolgozzanak, nem pedig az, hogy boldoggá tegyük
ezt a népet. Ukrajna köteles azt adni, amire
Németországnak szüksége van ... « (Vilna Ukrajina c. újság, 1957. október 18). A megszállt
területekre küldött katolikus egyházi személyek
tevékenysége részben az ukrán nép hóhéra által a fentiekben megjelölt feladatok végrehajtására is irányult.
A második világháborúban csupán Ukrajna
területén 4 millió szovjet állampolgár vesztette
életét. A német fasiszták Ukrajnából 2 millió
szovjet embert szállítottak kényszermunkára
Németországba. A hitleristák és szövetségeseik
több tízmilliárd rubelnyi anyagi kárt okoztak
köztársaságunknak.
Az Ukrajnában működő, valamint a megszállók nyomában a Vatikánból érkező katolikus papok megfeledkeztek a fennhangon hirdetett felebaráti szeretetről és szótlanul tűrték a fasiszták állatias tetteit és pusztítását.
Míg a német fasiszták magyarországi szövetségesükkel együtt hódító háborút folytattak a
békeszerető szovjet nép ellen, a megszállt területeken korra és nemre való tekintet nélkül a
lakosok ezreit gyilkolták le, a kárpátontúli római és görög katolikus templomokban az »isten
szolgái« buzgón imádkoztak a német és a magyar fegyverek győzelméért. De nemcsak imád68

koztak, hanem aktívan támogatták is a horthysta Magyarország megszálló szerveit népellenes
politikájuk keresztülvitelében. Számos görög és
római katolikus pap ezért magas kormánykitüntetésben is részesült.
A Vatikán nem ítélte el a hitleristáknak
Auschwitzban, Buchenwaldban, Dachauban és
a többi haláltáborban véghezvitt vandál tetteit,
amelyeknek az emberek milliói váltak áldozataivá. A pápai trónról nem hangzott el tiltakozás
a fasiszták bestiális cselekményei ellen. Pedig
tud a Vatikán tiltakozni is. Igen aktívan tiltakoztak például a katolikus egyház vezető körei
a második világháború befejezése után, amikor
a háborús bűnösök egy része a vádlottak padjára került. 1945-ben a pápai kancellária 200
hitlerista hóhér megkegyelmezéséért
folyamodott. Kegyelmet kért Greizer volt lengyelországi német birodalmi helytartó számára is,
aki több mint egymillió lengyel legyilkolásáért
felei ős.
A második világháborút követően, elsősorban
az amerikai, angol imperialisták aktív segítségével több tőkés országban ismét felütötte fejét
a fasizmus, amiben jelentős szerepet játszottak
és játszanak a katolikus szervezetek, főleg a
pártok.
... VI. Pál röviddel azután, hogy pápává választották, olyan lépésre szánta el magát, amely
egyedülálló a katolikus egyház történetében.
Megnyittatta a Vatikán titkos irattárát és elrendelte a XII. Pius pápa személyével k1pcsolatos okmányok két kötetben való kiadását. Ezt
azért tette, mert a második világháború után
még a katolikus körökben is egyre többen hangoztatták: XII. Pius felelős azért, hogy számos
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országban a katolikus egyház a fasisztákat támogatta, a reakció oldalán állt. VI. Pál ezt
megengedhetetlennek tartotta, és Sandra Sassone olasz egyháztörténész szavaival élve, előd
jének teljes erkölcsi rehabilitációját remélte.
Ez azonban nem sikerült. Még Sandra Sassone
is, aki mint egyháztörténész a katolikus egyház érdekeit képviseli, s ezért a helyzetet szépíteni igyekszik, kénytelen elismerni, hogy
egyes vádakat cáfolni nem lehet, sőt bizonyos
pontjaik az eddigieknél is jogosultabbaknak
tűnnek. Ezért találóan nevezi Tarján Imre magyar tudós egyik írásában a XII. Pius »rehabilitációjára« irányuló kísérleteket céljukat tévesztett vállalkozásoknak.
XII. Pius védelmezői közül sokan még most
is azt állítják, hogy a pápa és környezete nem
tudott a koncentrációs táborokról és arról a
vandalizmusról, amit a fasiszták az általuk
megszállt területeken véghez vittek. Vajon így
volt-e? A fentebb említett Sandra Sassone ezzel
kapcsolatban határozottan kijelenti: »Hogy XII.
Pius pontosan tájékozva volt mindarról, ami a
koncentrációs táborokban és a megszállt területeken végbemegy, az, mint ahogy más fórumok közléseiből már feltárult, a most közzétett
dokumentumokból világosan kitűnik.« (Világosság, 1966, 7-8. sz. 469. old.}
•
Jean-Marie Domemach, az Esprit című francia katolikus folyóirat főszerkesztője még a
hatvanas években megírta: »Nyíltan meg kell
mondani: a katolikus egyház nem lépett fel
eréllyel a hitleri faji politikával szemben ... «
Nem bizony! Sőt! Aktívan támogatta azt. A kereszt és "a horogkereszt szoros szövetségét cáfolni lehetetlen!
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Az 1949 februárjában lezajlott Mindszentyper az egész világ előtt bebizonyította, hogy a
katolikus egyház egyes vezetői Magyarországon a népi hatalom elleni imperialista összeesküvés aktiv résztvevői voltak. Mindszenty reakciós tevékenységével kissé részletesebben foglalkozunk, mert az bizonyos hatással volt területünk egyes katolikus papjaira is.
A német nemesi családból származó .lV\indszenty bíborosnak, Magyarország volt hercegprímásának eredeti neve -- Pehm József. Felemelkedését az ország legmagasabb katolikus
főpapi méltóságába elsősorban annak köszönhette, hogy hűségesen kiszolgálta a népelnyomó, kizsákmányoló horthysta-rendszert, dicshimnuszokat zengett Hitlerről és Mussoliniről.
Mindszenty felszabadulás utáni népellenes
tevékenységével eredeti levéltári iratok alapján
Orbán Sándor foglalkozik részletesen Egyház
és Allam (1945-1950) című könyvében, amely
1962-ben jelent meg a l\'1.agyar Tudományos
Akadémia Történettudományi Intézetének kiadásában. Az említett időszakban az esztergomi érsek egész tevékenysége a társadalom demokratikus átalakítása ellen irányult. A földosztás, az állam és az egyház különválasztása,
az egyházi iskolák államosítása, a köztársaság
kikiáltása ellen foglalt állást. A felszabadulás
utáni első körlevelében, még mint veszprémi
püspök, Horthy ellenforradalmi rendszerének
bukását a magyar nemzet mohácsi, majtényi,
világosi tragédiájához hasonlította.
Egyes főpapok és papok a földreform kijátszására törekedtek Itt is Mindszenty mutatott
példát. Amint azt Orbán Sándor megírta, arra számított, hogy a földosztó bizottságok között nincs kapcsolat, az egyik úgysem tudj a,
mit tesz a másik, s hat helyen is visszakérte az
egy helyen engedélyezett 300 hold földet. Egyházi tekintélye és kapcsolatai révén több reakciós földbirtokost is hozzásegített ahhoz, hogy
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a rendeletileg engedélyezettnél több földet
hagyjanak meg nekik.
1945 őszén Budapesten fővárosi választásokat tartottak. Október 3-án Mindszenty levelet
írt a Kisgazdapárt elnökségének a választásokkal kapcsolatban. Bár nyíltan nincs szó róla,
de meg lehet érteni: a hercegprímás helyteleníti, hogy a katolikusok kommunista jelöltekre
szavazzanak. Néhány napra rá az országgyű
lési választásokkal kapcsolatban Mindszenty
aláírásával a püspöki kar körlevelet adott ki,
amelyben a népi demokráciát a fasizmushoz hasonlította. E levél már nem köntörfalazott. A
tömegeknek a népi demokráciától való elriasztását szolgálták a körlevél alábbi sorai: »Ez az
irányzat újabb veszélybe sodorhatja szerencsétlen és súlyosan megpróbált hazánkat.« Ezt nyílt
és konkrét felszólítás követte, miszerint keresztény választó ilyen irányzatra nem szavazhat.
Mindszenty reakciós politikai irányvonalának
volt a következménye, hogy röviddel az országgyűlési választások után, ahogyan
arról az
Oj Sopron tudósított, egyes katolikus ifjúsági
szervezetek tüntetéseket szerveztek a Kommunista Párt és a Szovjet Hadsereg ellen. A következő év tavaszán
már terrorakciókat is
végrehajtottak. Annak a gyöngyösi csoportnak
az élén, amely fegyverrel támadt a kommunistákra és a szovjet katonákra, egy katolikus
pap állott. Egyes katolikus papok reakciós tevékenységéről a Parasztpárt lapja, a
Szabad
Szó 1946. május 26-i száma meg is állapította:
»Most már nemcsak szóval lázítanak, hanem
fegyverekkel is.« 1948-ban a területünkkel szomszédos Szabolcs-Szatmár megyei Pócspetriben
72

is megkísérelte a papi reakció, hogy ellenforradalmi hangulatot szítson.
Mindszenty nyilvános nyilatkozatai, templomi beszédei egyre élesebben támadták a népi
demokráciát. Azt a prédikációját, amelyet 1946.
február 10-én mondott, egyes reakciós beállítottságú, vagy a régi, elnyomó rendszert viszszaváró, illetve megtévedt emberek tüntetése
követte, akik Szálasit és Mindszentyt éltették.
Mosonmagyaróváron, Vácon és Keszthelyen
a katolikus gimnáziumok diákjai reakciós szellemű röplapokat szerkesztettek és terjesztettek.
A budapesti piarista gimnáziumban is volt egy
illegális csoport, amelynek tagjai robbanóanyagokat készleteztek diverziós célokra.
Mindszenty egy évvel a felszabadulás után
is »megszállóknak« nevezte a Szovjet Hadsereg alakulatait, de a nyugati hatalmak seregeiről egészen másként vélekedett.
Mindenáron
arra törekedett, hogy a szovjet csapatokat Magyarországon angol és amerikai katonák váltsák fel.
0 és közvetlen hívei a nyugati hatalmakban
reménykedtek. Végső céljuk a Habsburg-királyság visszaállítása volt. Amerikai útján a hercegprímás tárgyalt is Habsburg Ottóval. Feltétlenül megjegyzendő, hogy külföldi, nyugati
útjain Mindszenty nemcsak politikával, a népi
demokratikus rendszer elleni tevékenységgel,
hanem üzleti ügyekkel is foglalkozott. A magyarországi katolikus egyház legfőbb papja
ugyanis egyáltalán nem vetette meg a pénzszerzési lehetőségeket.
Az esztergomi érseki palota első számú lakója és közvetlen munkatársai az országból
nem a legtörvényesebb úton kijuttatott infor73

mációkkal láttak el egyes nyugati hatalmakat.
Orbán Sándor könyvében megállapítja, hogy a
Mindszenty által irányított illegális mechanizmus 1946-1947 fordulójára már teljesen szervezetten működött.
A népi demokratikus országokban élő egyháztagok túlnyomó többsége és az alsópapság
jelentős része óhajának ellenére a Vatikán mindenképpen akadályozta, hogy az egyház és az
állam között normális kapcsolatok jöjjenek létre. f gy volt ez Magyarországon is, ahol az állam minden lehetőt megtett, hogy rendezze viszonyát a katolikus egyházzal, de az ország
reakciós főpapjai Mindszenty bíborossal az élükön halogatták a megállapodás megkötését.
f:lénk és állandó figyelemmel kísérte Mindszenty területünk katolikusainak életét is. őket
éppúgy, mint a többi vallásfelekezetek tagjait,
egy pillanatig sem akadályozta senki vallási
szükségleteik kielégítésében. A bíboros ezt sehogyan sem akarta tudomásul venni. Nyugatra
juttatott jelentéseiben gazdáit a kárpátontúli
helyzetről is tájékoztatta, de a valóság teljes
eltorzításával. Olyannak igyekezett feltüntetni
önmagát, mint aki szívén viseli a kárpátontúli
katolikusok sorsát, és segíteni akar nekik. De
hogyan? Azt fontolgatta, hogy miképpen lehetne diverzáns papokat küldeni Kárpátontúlra ...
Népellenes, reakciós tevékenységéért e bíboros elnyerte méltó büntetését. Egyes kapitalista
országok reakciós sajtójának az a kísérlete,
hogy Mindszentyt mártírnak, a katolikus helytállás pt'·l<laképénck iiintcssc fel, nem sok sikerrel járt,
1956 őszén, amikor az ellenforradalmárok
külső és belső erői a néphatalom megdöntését,
74

a régi, kizsákmányoló rendszer visszaállítását
ki céljukul, Mindszenty ismét az események középpontjába került. A bíboros Ori utcai
székháza az ellenforradalom egyik fő fészkévé
vált. A nyugati újságírók, egyes kapitalista
országok budapesti követségének alkalmazottai,
a népi demokratikus rendszer ellenségei egymásnak adták a kilincset, Mindszenty pedig kijelentette nekik, hogy ott fogj a folytatni, ahol
nyolc évvel azelőtt kénytelen volt abbahagyni.
Szavát be is tartotta. Amíg csak tehette, mindent elkövetett, hogy az ellenforradalmi események kommunista- és szovjetellenessége még
jobban fokozódjék.
Egy svájci lap közlése szerint Mindszenty arra kérte a pápát, Spellman New York-i érseket
és Eisenhower akkori amerikai elnököt, hogy a
Nyugat fegyveres erői minél előbb »szabadítsák
fel« Magyarországot. Restaurációs terveiröl
nyíltan szólt rádióbeszédében is. A népi demokratikus rendszert eltemette, a jövő társadalmi rendje alapjául a magántulajdont képzelte. Leszámolással fenyegette meg mindazokat, akik kiá!lnak a népi hatalom védelmében.
Az ellenforradalomnak azonban nem sikerült
felülkerekednie, és Mindszenty az amerikai követségre menekült. Szabad idejét, és az volt
bőven, írással töltötte. Csaik úgy ontotta a rágalmakat a néphatalomra, a kommunistákra, az
igazi hazafiakra. Nyugatnak pedig éppen ilyen
irományokra volt szüksége. A »szegény« bíboros csupán egyetlen amerikai folyóirattól,
amelyben könyve megjelent, 250 ezer dollár
tiszteletdíjat kapott.
A Magyar Népköztársaság és a Vatikán között létrejött megállapodás lehetéívé tette a
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nak átvizsgálásakor irredenta, revansiszta kiadványok kerültek elő, például plakátok, amelyeken K.árpátontúl és Szlovákia volt látható
Magyarország határain belül, háttérben az égbolttal, előtérben egy gyermekeit vezető anyával: A kis magyarok a Nagymagyarországért
aláírással, vagy a trianoni határok közötti Magyarország a Nem, nem, soha! irredenta jelszóval. Előkerült még 200 »ruszin« nyelvű, valamint 100 magyar nyelvű röplap, titkosíráshoz
szükséges eszközök, nagy mennyiségű szentistváni koronát ábrázoló jelvény. A kém tevékenységét maga az egykori magyar miniszterelnök szentesítette, a máriapócsi kolostor fő
apátja, valamint több más egyl_iázi vezető pedig
tevékenyen előmozdította. (KTAL, f. 2„ op. 2„
szpr. 778, ark. 21-27.)
A csehországi és szlovákiai fasiszták példáját
követve, 1938 áprilisában a Fenczik- és a Bródyféle párt egy új tömörülést hoz létre - a »Kárpátorosz autonómista blokkot«. Idővel a többi
burzsoá párt is csatlakozott hozzá. E »blokk«
a végrehajtó hatalom egészének a »kárpátoroszok« kezébe való azonnali átadását követelte.
Fenczik a politikai harcba bevetett egy maga
fabrikálta jelszót: »Egy az isten, nyelvében egy
a nép, egy a haza az autonómiában.«
1938 októberében Kárpátontúl autonómiát kapott, s kormányának élére az unitus Bródy
András került. A kormányban helyet kapott
Fenczik mint tárcanélküli miniszter és Volosin
is, mint oktatásügyi miniszter. Bródy, Fenczikkel és Sztojka püspökkel karöltve ún. népszavazás örve alatt felkínálta eladásra Kárpátontúlt
a horthystáknak. E terv keresztülviteléhez nagy
reményeket fűztek a Fenczik által létrehozott
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fasiszta rohamosztagokhoz, a »feketeingesek
orosz nemzeti gárdájához«. M.agvát a Duchnovics Társaság kebelén nevelkedett volt orosz
cserkészekből összeverbuválódott terrorlegények
képezték. A fasiszta hitvallás emlőin nevelkedett
eme zsírosparaszt- és papfiúk, valamint deklasszálódott elemek élén az unitus Krajnyák és
Reberka állt. A náci rohamosztagok példáját követve terrorhadjáratba kezdtek a dolgozók ellen,
utat tisztítva a fasizmus számára.
1938 novemberében Fenczik a csehszlováklengyel határ közelében állomásozó ún. »Kárpáti
Légió« keretében egy rohamosztagot szervezett.
A Csehszlovák Köztársaságtól való teljes elszakadás jelszaváv;il takarózva e »légió« rablótámadásokat hajtott végre a falvak ellen, amivel
csupán a dolgozók gyűlöletét váltotta ki.
1938. október 26-án Kárpát-Ukrajna miniszterelnöke Volosin lett. A Volosin-kormány azzal
különbözött elődjétől, hogy Kárpátontúlt nem
Horthynak, hanem Hitlernek igyekezett átjátszani.
A müncheni alkut követően Volosinék teli torokból hangoztatták, hogy a »kommunista veszély«-től és a horthystáktól csakis Hitler mentheti meg Kárpátontúlt. Hitler lakájait azonban
rövidesen nagy meglepetés érte, mert a Führer
- a Vatikán tudtával - Magyarország kezére
juttatta Kárpátontúl délnyugati részét, Uzshorod, Mukacsevo és Berehovo várossal, mivel az
megbízhatóbb és erősebb szövetségese volt a
Szovjetunió ellen előkészülőben levő háború
esetén. Ez volt az a bizonvos bécsi döntés, amit
a hitleri diplomácia a »nemzetiségi kérdés«
igazságos megoldásával indokolt meg.
A horthystákat azortban ez nem elégítette ki,
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ezért elhatározták, hogy az egész területet elfoglalják. 1938. november 19-én a magyar hadvezetés harci készültséget rendelt el. Az olasz
légierő parancsot kapott a honvédek támogatására. Kozma Miklós, Sztojka püspök és Marina
kanonok között egyezség jött létre Kárpátontúl
megszállási tervét illetően. Még pásztorleveleket
is küldtek a hívőknek. Nem tétlenkedett Bródy
és Fenczik sem: ők proklamációt szövegeztek
meg, amelyben »hívták« a magyar csapatokat
Kárpátontúlra. Ugyanakkor a határt átlépte a
lengyel banditák egy százada, s Fenczik »fekete„
ingeseivel« együtt támogatta a horthystákat.
Magyarország mégis kénytelen volt egy időre
elhalasztani megszállási tervének végrehajtását.
A nácik vezére ugyanis előnyösebbnek látta
ideig-óráig meghagyni az autonóm Kárpát-Ukrajnát, ami lehetővé tette a számára, hogy ideiglenesen lepaktáljon az amerikai és francia
imperialistákkal, és arra ösztökélje őket, hogy
Kárpátontúl bázisán teremtsenek meg egy
»Nagy-Ukrajnát«, természetesen egy szovjetellenes háború révén.
A Huszton berendezkedett burzsoá nacionalista vezérek a klérussal együtt egy pártba, az
Ukrán Nacionalista Egyesülésbe tömörültek.
Minden más pártot törvényen kívül helyeztek.
Az új fasiszta gyülevészhad továbbra is a
»boldog jövendő«-ről szóló mesékkel áltatta a
dolgozó tömegeket. Ezzel egyidejűleg Hoffmann
német konzul tanácsára a Volosin-féle unitusok
fasiszta mintára egy sor koncentrációs tábort
hoztak létre. A központi Rahovón, a Dumen hegy
lábánál volt, ahová a munkások és parasztok
ezreit zárták. A sebtiben összetákolt volosini
»hadsereg« - a »kárpáti szicsek« semmivel sem
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különböztek a német rohamosztagoktól: német
volt az egyenruhájuk, német a fegyverük és fasiszták is képezték őket ki. A lvovi szeminárium
neveltjével, Rohács Ivannal és Klimpus Dmitróval élükön a »bátyko« (Volosin) nagyobb dicsőségére betörtek a falvakba, és tanítójuk, a
hitleristák példáját követve véres leszámolásokat hajtottak végre.
A Volosin által vezetett unitus papság és a
burzsoá nacionalisták továbbra is kenetteljesen
biztosították a parasztokat és a munkásokat,
hogy Hitler megvédi Kárpát-Ukrajnát. Ugyanakkor alattomban igyekezett összeesküdni a német helytartókkal egy »Nagy Egységes Ukrajna« megalakítására a Szovjet-Ukrajna elleni
katonai támadás útján, Szovjet-Ukrajna »Kárpát-Ukrajnához« csatolása által. A külföldi ukrán fehéremigráció sietett Piemonte névvel illetni Kárpátontúlt. A fasiszták eme agyrémét a
dolgozók természetesen ellenségesen fogadták.
Egy egyszerű terebljai parasztember például így
szólt a kárpátontúli fasisztákhoz: »Maguk arról
beszélnek nekünk, hogy a szovjet, nagy Ukrajnát ehhez a mi Kárpát-Ukrajnánkhoz akarják
csatolni. Ogy néz ki, hogy maguk a gunyát
akarják a gombra varrni. Pedig ez nálunk másként van: mi a gombot varrjuk a gunyára.«
E napokban a vidék papsága nem mindennapi aktivitásról tett tanúbizonyságot. Egymással marakodó két részre oszlott, s mindegyik a
maga oldalára akarta állítani a hivőket. A jezsuiták egyik része a megszállt Uzshorodon
maradt, s Sztojka, a mukacsevói egyházmegye
püspöke, a magyar fasiszták régi ügynöke vezette. A másik tábor vezére, az újdonsült huszti
egyházmegye püspöke, Nyárady Dionisius lett,
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aki a volosini Kárpát-Ukrajnát szimbolizálta.
Az egyházmegye titkárává a Vatikán Resetilo
jezsuitát nevezte ki. Egyébként XI. Pius pápa,
aki az olasz, német és magyar fasisztákkal
szövetségben Szovjetunió elleni keresztes hadjáratot készített elő, még ennek előtte Csehszlováki8 feldarnbolását tervelte el és Kárpátontúl jelentős részének a magyar fasiszták kezére juttatását, vagyis azt, amit a Bécsi döntés
meg is valósított. Eme papi-fasiszta politikai
kombinációról tanúskodik az a tény is, hogy
XI. Pius még 1937 szeptemberében bullát adott
ki Modus vivendi címmel, amely Kárpátontúlon
görög katolikus érsekség és Huszt központtal
egy új püspökség létesítését irányozta elő. Nyárady Septickij metropolita bizalmasa volt. Papp
Antnl mukacsevói püspök szűk baráti körben
meg is jegyezte, hogy Nyárady képes akár hullahegyek árán is a Vatikán kedvében járni.
A burzsoá nacionalista és klerikális sajtó
nagy hűhót csapott püspökké történt kinevezése
körül. Az egyik lap még azt is írta, hogy a Vatikán a görög katolikus egyház számára delegálja egyik adminisztrátorát, dr. Nyárady
Dionisiust, aki átveszi a vezetést. Kiderült, hogy
a Vatikántól kapott eme vezetést Nyárady éppen
úgy megosztotta a fasiszta Hoffmann konzullal,
mint ahogyan Septickij, Nyárady pártfogója,
annak idején osztozott a kijevi Központi Rada
vezetésében a kaiseri tábornokokkal.
A Vatikán figyelemmel követte a Kárpát-Ukrajna körül lezajló eseményeket. Az Osservatore
Romano c. vatikáni lap 1939. február 5-i számában például azt írta, hogy az új apostoli
vizitátor munkája máris nagy sikerrel járt.
Az addig úgyszólván ismeretlen Kárpátontúl
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egycsapásra a nyugati államok számára valóságos diplomáciai felfedezéssé vált. A jezsuita
Volosin vezette és egy sereg burzsoá nacionalistával rendelkező kormány a burzsoá világsajtó
figyelmének központjába került. Leginkább az
angol sajtót foglalkoztatta. Septickij metropolita londoni ügynöke 1938 decemberében arról
értesítette megbízóját, miszerint »A mi nemzeti
ügyünk itt most nagyon divattá vált. Egyetlen
nap sem múlik el anélkül, hogy akár a rádió,
akár a sajtó ne vetné fel a mi kérdésünket akár
Lengyelország, akár a bolsevizmus, akár Kárpátontúl viszonylatában.«
1939. február 12-én antidemokratikus korlátozásokkal és szicsterror kíséretéb~n választások zajlottak le a Volosin-féle szejmbe. Nyárady
püspök, aki tisztában volt azzal, hogy a dolgozók a fasiszta lakájok iránt ellenszenvvel viseltetnek, választás előtti pásztorlevélben szólította fel a választókat Volosinék támogatására. Azokat, akik az állam érdekeivel szembe
akarnak szegülni, azzal fenyegette, hogy megbünteti az isten és kiátkozás lesz az osztályrészük. A feltételezett »ellenzék« javarészét Volosinék koncentrációs táborokba vetették.
A választók csupán egy listára, az Ukrán
Nemzeti Egyesülés listájára szavazhattak, amelyen 32 jelölt volt. E lista élén természetesen
Volosin neve állt, aki addigra már kikiáltotta
magát a kárpát-ukrán nép bátykójának. A szavazás eredményét szemmel láthatóan meghamisították. Miként ezt a későbbiekben Oleksza
Borkanyuk megemlíti, számos falu parasztsága
egyáltalán nem vett részt a szavazásban.
A választási komédia után a papok megtették az előkészületeket Kárpát-Ukrajna elsií
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szejmjének összehívására, amely kikiáltotta volna függetlenségét, igaz, német protektorátus
alatt. Még 1939. március 10-én Dionisiusz püspök azt az utasítást adta ki, hogy a szejm
megnyitását, amely március második felére
esett, a legnagyobb egyházi pompával ünnepeljék meg, és hogy hő imával kérjék isten áldását a kormány és a szejm tagjaira.
A volosini püspök és papjainak imádsága
azonban még nem is érhetett az istenhez, mert
amíg Volosinék a hitleristákkal alkudoztak egy
Nagy Egységes Ukrajna létrehozásáról, Hitler
odaadta a maradék Kárpátontúlt is Horthy-Magyarországnak előlegképpen a Szovjetunió elleni háborúban való részvételéért. 1939. március
15-én a magyar horthysta hadsereg megindult,
és néhány nap leforgása alatt az ukrán nacionalista operett-államot be is kebelezte.
Amikor a Horthy-Magyarország 1939-ben megtette az előkészületeket Kárpátontúl teljes megszállására, Sztojka püspök rádióbeszédében elragadtatva helyeselte a horthysták tervét,
noha korábban a Csehszlovák Köztársaságra
esküdött fel. »Kérlek benneteket főpásztori szívem egész melegével, éspedig a fő tisztelendő
papságot, a mélyen tisztelt tanítóságot, az egész
intelligenciát és főleg titeket, kedves jó testvérek, magyar népünk fiait és leányait és kedves
gyermekeiteket, fogadjátok bizalommal és szeretettel a bevonuló honvédeket.« (KTAL, f. 151„
op. 18„ szpr. 2303„ ark. 1.)
A laikusok számára Sztojka püspök »igen
szeretett fő pásztor«, »jóságos atya« volt, kém. társai viszont- német-magyar lakájnak hívták.
Amikor 1939 márciusában a Horthy-katonák
betörtek Kárpátontúlra és kezdetét vette a tö84

meges terror, amikor mindennapossá váltak a
megszállók által elkövetett erőszakos cselekmények és véres bűntettek, a reverendás fő-főkém
Kárpátontúl megszállása alkalmából külön
pásztorlevelet adott ki, amelyben arra szólította a hívőket: »felszabadítókként« dicsőítsék
a Horthy-ezredeket. Ez az áruló azt tanácsolta
a népnek, örömmel bocsássa a hódítók rendelkezésére a vidék kincseit. »Nem üres kézzel tértünk vissza új honunk keblére mi magunk sem„.
hatalmas tölgyeseinket és fenyveseinket hoztuk
magunkkal, folyóink még sebesebben folynak
majd a magyar síkságra ... Feltárjuk új hazánk
előtt sóbányáink méhét.«
Nemcsak tárt karokkal fogadta a görög katolikus papság a megszállókat, de fegyveresen is
részt vett számukra az út megtisztításában.
Egy bizonyos Mondy pap például azzal kérkedett, hogy »még amikor a csehek megszállták
Uzshorodot (1919 - a szerzők), a papneveldében már ott volt a fegyver, amit én titokban
csempésztem be és osztottam szét a papnövendékek között. Ez az akció elsősorban a kommunisták, másodszor pedig a csehek ellen irányult. A hatóságoknak a fegyverek beszolgáltatására vonatkozó szigorú rendelkezése ellenére sikerült előbb elrejtenem, majd alkalmaznom is ezeket. A magyar-cseh incidens ( 1938
- a szerzők) idején mi a papnevelde ablakából
lőttünk ezekből a fegyverekből«. (Szovjetszkoje
Zakarpatyje. 1950. május 30.)
Egy másik magyar kém és diverzáns, Fankovics Jenő pap, a Horthy-seregek betörésének
idején magyar hivőivel fegyveresen támadt a
csehszlovák és ukrán katonákra, támogatást
nyújtva a honvédeknek és a szabadcsapatosok85

nak az ellenség üldözésében. Nem maradt el
tőle Minyó János lelkipásztor sem. A magyar
megszállás küszöbén körutat tett Kárpátontúl.
falvaiban, melynek során aknamunkát fejtett ki
a Csehszlovák Köztársaság ellen és rágalmakat
terjesztett a Szovjetunióról. Ténykedése fejében
a megszállás után papi tisztsége mellett megtették Packanyovo bírójává is. » ... A hatóságok
kérelmére elvállaltam Patkányoson a községi
bírói hivatalt - írta Minyó az Ung megyei fő
ispánhoz címzett ún. Nemzetvédelmi cselekményeink rövid leírásában 1943. május 3-án -,
és így nagy szolgálatokat tettem a m. kir.
csendőrségnek ... Most Feketeardón (ma Csor·
notiszovo - a szerzők) vagyok lelkész, és itt
a rutén nyelvű istentiszteletet fokozatosan magyar nyelvre változtatom, úgyszintén bizalmas
információkkal látom cl a feketeardói és királyházai csendőrőrsöt.« (Tujemne sztaje javnirn.
143. old.) Van-e valami meglepő ebben a beismcrésben? Hiszen V. I. Lenin még a Szocializmus és a vallás e. müvében rámutatott arra,
hogy a rendőri nyomozás ráerőszakolása »isten
szolgálóira« nem véletlenszerű, mert ők mindig
is az államvédelmi szervek alapos informátorai
voltak és annak is maradtak.
Ha az unitus papok különböző okoknál fogva
nem is vehettek r('szt a diverzáns tevékenységben, mindig szívesen a szabadcsapatosok rendelkezésére bocsátották a fegyverek elrejtésére
és tűzállások kiépítésére a különféle egyházi
építményeket. Martin csehszlovák zászlóaljparancsnok egyik jelentéséből arról értesülünk,
hogy 1938 novemberében a Beregen áthaladó
2. századra a templomból, az egyházi iskolából
és néhány más épületből tüzet nyitottak.
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Jelentős szolgálatokat tett a magyar fasisztáknak Ilniczky kanonok is. Tizenkét tagú apparátusa élén előbb a lakosság hangulatáról gyűj
tött értesii:léseket, majd a büntető szervekkel
együtt döntött abban, kit hogyan büntessenek.
fgy tehát az akkori időszak eseményei arról
tanúskodnak, hogy a kárpátontúli unitus egyház nyíltan a fasizálódás útjára lépett. Ez nem
véletlen jelenség, hiszen Benito Mussolini tanítómestere éppen az a Xl. Pius pápa volt, aki,
ahogyan maga mondta, csak a duce hatalomrajutása után hajtotta első ízben nyugodtan álomra a fejét. Benne volt a pápának a keze mind
Hitler, mind Franco tábornok hatalomrajutásában is. Pont a Vatikán volt az, aki segített
Hitlernek, hogy bekebelezze Ausztriát, segített

Csehszlovákia feldarabolásában, ösztökélte a fasisztákat, induljanak tűzzel-vassal a Szovjetunió ellen.
Franz von Pappen még 1934-ben kijelentette,
hogy »a Harmadik Birodalom az első olyan
állam, amely nem csupán elismeri, hanem valóra is váltja Vatikán magasztos elveit«. Kudenhoff-Calergi gróf pedig azt bizonygatta, hogy
a katolicizmus nem egyéb, mint a kereszténység
fasiszta formája. (Jaroszlav Halan. N\.űvek.
II. köt., 342., 354. old., Kijev, 1953.) fgy tehát
semmi rendhagyó nincsen abban, hogy a görög
katolikus egyház politikája Kárpátontúlon nem
volt egyéb a fasizmus, az ötödik hadoszlop politikájánál, amely vakon és feltétlenül teljesítette Berlin, Budapest és a Vatikán minden
követelését.
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A REVERENDAS HORTHYSTAK
Kárpátontúl Horthy-Magyarország általi bekebelezését és ennek a dolgozók számára tragikus következményeit a papok minden úton-mó~
don igazolni igyekeztek.
»Maga az isten akarta, hogy a Kárpátok
területe ... egyszer és mindenrrnrra Magyarországhoz tartozzon« - hirdették a görög katolikus egyház papjai. »Ad dig ostromoltuk az eget,
mígnem 1939. március 15-én a dicső magyar
honvédek belépése útján ... kiűzettek drága
szülőföldünkről... az istentelen agitátorok« nyilatkozott az egyházmegyei konzisztórium
1939. július 4-i ülésén Sztojka püspök. A lderikális reakció öröme határtalan volt. »Vidékünk
újra a régi hazához, Szent István államához
tartozik, melyet megtölt a vallásosság és az
istenesség« - írta a Misszijnij Kalendar 1940.
évi számában.
Kárpátontúl dolgozói azonban nem békéltek
meg a megszállással. A kommunisták által létrehozott és vezetett illegalitás antifasiszta tevékenységet fejtett ki.
1939. szeptember 20-án Ilkovics tisztviselő a
következőket jelentette a rn ín isztertanácsnak:
»A csehszlovák uralom alatt a kommunista párt
volt a legnagyobb Kárpátalján. Az utóbbi választásokon a párt 100 ezer szavazatot kapott
(a cseh agrárpárt mintegy 45 ezret, a Bródypárt körülbelül 34 ezret, Fenczik pártja pedig
28 ezret). E párt ma nem létezik, de a kommunista mozg"!lom fennmaradt. Bródy és Fenczik pártja a múltban képtelen volt felszippantani ezt a mozgalmat és nem látszik lehetségesnek, hogy ezt a jövőben sikerülne megtenniük.«
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A jelentés szerzoJe még rámutatott, hogy a
kommunista mozgalom elfojtása rendkívül fontos, de. nehezen megoldható feladat, amit
» .. ·.sem Bródyra, sem Fenczikre bízni nem lehet«, mivel ők erre alkalmatlanok.
A kárpátontúli kommunista mozgalom felgöngyölítéséhez végül is a magyar fasiszta államvédelmi szervek fogtak hozzá a mukacsevói
unitus egyházmegye, mégpedig Marina és 11niczky kanonok közreműködésével. Az utóbbi
isten nevében arra szólította a munkásokat és
parasztokat, békéljenek meg a megszállással.
Oktalan dolog lenne, állította Ilniczky, a magyar-ruszin oszthatatlan közös érdekek elé
akadályokat gördíteni egyes szétszórt csoportok passzivitása, avagy rosszindulatú megnyilvánulása által. De miben is nyilvánultak meg
ezek a »közös érdekek«? A Sztojka püspök ígérte mézeskalács helyett a hódítók az országrészben a börtönök és koncentrációs táborok
egész hálózatát hozták létre. A Horthy-fasiszták
183 395 embert hurcoltak el K.árpátontúlról, s
közülük 114 982 áldozatul esett a fasiszták bestialitásának. A nép olyan nagyszerű fiai is az
áldozatok között vannak, mint Oleksza Borkanyuk, a kommunista párt területi titkára, a partizán Csizsmár-testvérek, Dmitro Vakarov költő
és sokan mások.
Mártirhalálukat, sokak halálát éppen a görög
katolikus egyház képviselői okozták. Elég itt
csupán Bencának, az Irsava vidéki egyházfinak
a tevékenységére utalnunk, akinek a kezdeményezésére a csendőrök több mint 1535 hazafit
hurcoltak a börtönökbe és koncentrációs táborokba, akik többsége ott pusztult. Mindezen
felül a megszállók több mint 100 ezer darab
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szarvasmarhát, 22 ezer lovat, körülbelül 26 ezer
sertést, tizennyolc és félezernyi juhot és még
sok egyéb értéket hurcoltak el területünkről. A
Kárpátontúl gazdaságát és a magánszemélyeket
ért kár meghaladta ( 1945-ös évi árakban) a
375 611 340 rubelt.
Budapest igen nagyra értékelte a mukacsevói
egyházmegye »atyá«-inak árulói és lakáji ügybuzgóságát, bőkezűen jutalmazta népellenes tevékenységüket. Marina és Ilniczky 300 ezer,
illetve 150 ezer koronát kapott, Sztojka püspököt »érdemeiért« 100 ezer koronával »jutalmazták«. A már említett Benca és Minyó érdemrendet, Fankovics az érdemrendhez még 500
pengő »segély«-t kapott. Ilniczky és Marina a
fasiszta rendszer fötanácsosai lettek, Ortutay
és Fenczik országgyűlési képviselők.
Az unitus egyház népellenes tevékenysége világosan megnyilvánult abban a szégyenletes szerepben is, amelyet még a XIX. század második
felében megindult magyarosítás felelevenítésében vállalt. Sztojka püspök például még 1941
januárjában létrehozta a Kárpátaljai Tudományos Társaságnak nevezett szervezetet, amelynek élére a Horthy-rendszer a maga régi ügynökét és provokátorát, Harajda Ivant nevezte ki.
E Társaság, amely gyakorlatilag a Fenczik-féle
Duchnovics Társaság hajtása volt, »nagyszabású« fasisztabarát »irodalmi tevékenység«-et
bontakoztatott ki. Sztojka kezdeményezése hamarosan követőkre talált. Marina, llniczky és
a Veliki Komjáti-i lelkész, Rabár segítségével
még 1941-ben Szerednyén létrejött a Kurtyák
Ivanról elnevezett társaság. Fő feladata az elnemzetietlenítési tevékenység volt, az, hogy
meggyőzze a »ruténokat«, nincsen bennük sem90

mi közös sem az oroszokkal, sem az ukránokkal. Ezzel szemben a program leszögezte, hogy
a ruszin nép vallási, művelődési, gazdasági,
szociális és politikai törekvéseit csakis a szentistváni birodalom keretén belül valósíthatja
meg.
Egyes lelkipásztorok, amint azt a Habsburg
birodalom éveiben is tették, áttértek a magyar
nyelvű istentiszteletre. Minyó csornotiszovói
pap 1943. május 3-i keltezésű, Ugocsa megye
föispánjához intézett jelentésében közli, hogy
fokozatosan áttér a magyar nyelvű istentiszteletre. A lelkipásztorok ismét, mint ezt az első
világháború idején, 1915-ben a Nizsnyi Vorota-i
kerület papjai tették, kérték, ne ruszinoknak,
hanem ruthéneknek nevezzék őket. 1943-ban
Demjanovics rahovói pap így indokolta meg
»ruthén« mivoltát: »Az a ruszin, aki képzeletben akár, de átlépi hazánk határát; mi, ruthé·
nek pedig örökre az ezeréves hazánkban kívánunk maradni. A ruthének többségének nincsen
szüksége az autonómiára. Hiszen az autonómia
az államtól való elkülönülést jelenti, nekünk,
ruthéneknek pedig a magyar állammal való
legszorosabb egységre kell törekednünk.«
A kárpátontúli unitus papok igyekeztek túllicitálni egymást a fasiszta állammal szembeni
lojalitásuk bizonygatásában. 1943-ban, amikor
a kárpátontúli ukránok ezrei börtönökben sínylődtek, koncentrációs táborokban pusztultak,
amikor golyók és akasztófák oltották ki a hazafiak ezreinek életét, az uzshorodi ceholnya i
templom papja, Ortutay a magyar parlamentben ilyen kijelentést tett: „A nemzetiségi kisebbségeink iránt a kormány részéről tanúsított
bánásmód, amelynek szemtanúi vagyunk, a ma91

gyar nagylelkűség oly nagyszerű ténye, úgy
mondhatnánk, a magyar lelkület és romantika
oly ragyogó fellobbanása, hogy kárpátaljai viszonylatban mi azt szoktuk mondani: »A ruthének részvényei magasabb árfolyamot értek el,
mint a magyaroké ... « Mi ennél többet nem is
kívánunk." (J. Halan. Művek. 2. köt. 416. old.)
Hű maradt önmagához Fenczik is. Miután
parlamenti mandátumot kapott, még nagyobb
kedvvel folytatta népellenes tevékenységét. 1939
júliusában benyújtott a kormánynak egy sajátos tervezetet Kárpátontúlon a fasiszta rendszer
megszilárdítására. A tervezet kimondta, hogy
» ... tekintettel az orosz, azaz kommunista szomszédságra, számolni kell ezek nagy befolyásával. Megszerezni Kárpátalját nem volt nehéz,
de azt meg is kell tartani.«
A Kárpátontúlon érvényesülő iskolapolitikai
elvek meglehetősen világosak voltak. Először is,
a kormányzat célul tűzte ki az ukrán ifjúság
számának leépítését a polgári iskolákban és a
gimnáziumokban. A második elv az ukrán iskolák magyarosítása volt. Marina kanonok ezeket
az elveket teljességgel magáévá tette. Az ő tevékenységének eredménye az, hogy a Mukacsevói Allami Gimnázium 1938. évi 1500 diákjából
1942-ben már csupán 766 folytatta tanulmányait.
A hivatalos magyar statisztika kimutatása
szerint 1938-ban az ukrán gimnáziumok tanulólétszáma 2407 fő volt. 1942-ben ez a szám
1743-ra csökkent. De még ez az elenyésző tanulólétszám is - pedig a tanulók zömükben
papok, tanítók és aranyparasztok csemetéi voltak - aggasztotta a fasiszta kormányzatot. »A
tényleges szükségletekhez viszonyítva még ez
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a létszám is eléggé magas« - jelentette ki a
belügyminisztérium egyik tisztviselője.
Marina kanonok nemcsak csökkentette az ukrán tanulók létszámát, hanem fokozatosan magyarosította is őket. f gy például az uzshorodi
ukrán tanítóképző 216 növendékéből 88 magyar
nemzetiségű volt; a 253 tanítónőképzői növendékből pedig 132. A növendékek ilyen arányú
nemzetiségi megoszlására hivatkozva a magyar
kormány egyszerűen alaptalannak minősítette
az ukrán nyelvű oktatást.
Ivan Franko, az ukrán nép nagy fia a haladásellenességet jelölte meg az unitus papság
fő jellemvonásaként, mivel mindig és mindenütt
irtotta a szabad gondolkodást, a haladás bármely, még a legcsekélyebb megnyilvánulását is.
A Vatikán által az ukrán népre erőszakolt unió
és az unitus papság megkövetelte, hogy a hivők
nemcsak az orosz nemzeti történelemről, hanem
az orosz írásról, az orosz ünnepekről, sőt talán
még az orosz nyelvről is mondjanak le.
Egy 1942." évi iskolaügyi értekezleten Pataki
kormánytisztviselő kifejtette elképzeléseit a »helyi nyelv kialakítására« vonatkozóan. Kiderült,
hogy a leghatásosabb elnemzetietlenítési eszköznek azt a nyelvtant tekintik, amelyet Volosin még az Osztrák-Magyar Monarchia idején
alkotott meg. »Az új nyelvtannak azonosnak
kellene lennie a Volosin-félével, természetesen
minden arra vonatkozó utalás nélkül, hogy a
nyelvtan eredetije a Volosiné« - írta Pataki.
A kárpátontúli unitus papság vezetői szívvl'I·
lélekkel azonosultak a fasizmus hódítási törl'k·
véseivel és terveivel, készségesen elszegődkk
a fasiszták szekértolóinak.
1939-ben a Keleti Egyház Kongregációja ki·
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jelölte a mukacsevói egyházmegye feladatát az
eljövendő szovjetellenes háború esetére. Az
»egy akol, egy pásztor« elvre hivatkozva a
kongregáció a kárpátontúli unitus papságot
bízta meg a majdan meghódított területek lakosságának egyetlen vatikáni akolba terelésével, más szavakkal szólva, a Szovjetunió népeit
a fasisztáknak fegyvereik erejével le kellett igázniuk, a papoknak pedig katolizálniuk őket.
Pásztorleveleikben és prédikációikban az unitus papok nem átallották erkölcsileg megindokolni a háborút, mint olvan tisztító hatású elkerülhetetlenséget, amely ;>kijózanítja és megmenti a bűnbe süllyedt emberiséget«. Hogy előké
szítsék a dolgozókat a hitleristák által a Szovjetunió ellen indítandó háborúra, az unitus papok a háború elkerülhetetlenségét isten akarat<ínak nyilvánították. »Ügy tlínik, az isten most
maga akarja keresztre feszíteni azt az emberiséget, amely kidobta őt parlamentjeiből, kormánya iból, iskoláiból.« Sztojka püspök éppen
ez idő tájt oktatta fekete csuhás hadát a Duspasztir hasábjain: »Manapság már nyilvánvaló
ama elv, miszerint ln morte vita rnea!« (Halálban az életem.) Az unitus papok - püspökükkel együtt - e jelszót ügyesen alkalmazták is
a Szovjetunió elleni fasiszta háborúban.
Az imperialista kor rablóháborúinak jellegét
leleplezve V. I. Lenin kimutatta, hogy itt korántsem »bűnökről«, vagy »isteni tervekről«
van szó, hogy a háború nem a véletlen műve,
hanem a kapitalizmus elkerülhetetlen velejárója, bizonyos foka, amely éppen olyan törvényes formája a kapitalista létnek, mint a béke.
A mukacsevói püspökség vezetöi és a lelkipásztorok túlnyomó többsége minden rendelke94

zésükre álló eszközzel támogatták a hitleristákat és magyar csatlósaikat a Szovjetunió ellen
indított orvtámadásukban. Hetenként ünnepi
istentiszteleteket tartottak a fasiszta fegyverek
győzelméért, a klerikális sajtó harctéri tudósításokat közölt, amelyek meghamisították a tényeket, dicshimnuszokat zengett a fasiszták hő
siességéről, példájuk követésére buzdított.
Amikor 1942-ben a keleti fronton életét vesztette a kormányzó fia, Horthy István, egy egyházi ünnep alkalmával Sztojka püspök ilyen
szavakkal fordult a hívőkhöz: »Szeressük hazánkat és maradjunk hűek hozzá, mert ez isten
'akarata ... A ruszin népnek is áldozatot kell
hoznia, akárcsak a haza mindegyik tagjának.
Meghozta a legnagyobb áldozatot maga az államfő, a kormányzó úr is, amikor szeretett fiát
a harctérre küldte, aki ott hősi halált halt. Ha
pedig a legfőbb hadúr is meghozta a legnagyobb áldozatot, akkor mi is örömmel meghozzuk azokat az áldozatokat, melyek tőlünk megköveteltetnek.« Amint azt a Blahovisznik közölte, a pásztori szózat után imát mondtak azokért
a honvédekért, »akik a fronton az istentelenség
ellen harcolnak«, és győzelmük ért könyörögtek.
A mukacsevói püspökség nemcsak a maga
jövedelmének jórészével járult hozzá a háború
folytatásához, hanem a hívőket is arra szólí·
totta, fizessék lelkiismeretesen a hadiadókat,
viseljék türelemmel a nélkülözést. A Blahovisz·
nik 1942-ben több ízben is felszólította az olv:1·
sókat: »Tudjuk, mit jelent a téltől szenvedni.
De ne csak magatokra gondoljatok, hanem ;1
bolsevik frontokon helvettünk és értünk har·
coló testvéreinkre is.
csak tehetitek, gyűjtsl'·
tek számukra meleg gyapjú ruhaneműt.«

Ha
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A papok előszeretettel hangsűlyozták a hivők
előtt, hogy a másvilágra csupán a »halhatatlan
lelküket« vihetik magukkal, s az isteni bűnbo
csánat attól függ, mennyi »jót« vagy »rosszat«
cselekedtek földi életükben, vagyis milyen mértékben segítették a hódítókat a Szovjetunió elleni rablóháborúban. »Ha mindenki, a legkisebb
gyermektől a legidősebb apóig, a legszegényebb
is meg a leggazdagabb is, a leggyengébb is, a
legerősebb is megtesz mindent a sikeres hadviselés érdekében, az istennek hozza áldozatát«
- írta 1944 márciusában a Negyilja, majd folytatta: »Ha nem támogatjuk minden gondolatunkkal, minden tettünkkel a krisztusi egyház
harcosait, azzal a sátán eszméjét támogatjuk
és nem azt kívánjuk, hogy a krisztusi testvériség és szeretet uralkodjon itt, hanem a testvérgyilkosság és a gyűlölet.« Nem kis szerepet vállaltak a háború propagálásában a papok a Kár·
pátontúlon létesített laktanyák és erődítmények
felszentelésekor is. »Lehetséges, hogy vidékünk
déli részének lakói nem is tudnak arról, hogy
kormányunk a hadügyminisztérium révén ilyen
erődítmények felépítését határozta el az északkeleti határok mentén - írta a Negyilja 1941.
augusztus 31-i számában. - Ezeken drága földünkre az ellenség csak óriási erőfeszítések árán
hatolhat át. A minap egy új kaszárnya felszentelésére került sor. A szertartást a helyi lelkipásztor végezte. Gyönyörű prédikációjában rámutatott arra, hogy a kaszárnyák a mi védel·
münkre épülnek, és hogy ez a védelem isten
segedelmével történik, aki, mint látni való, ve·
lünk van.«
De sem az isten, sem az erődítmények, sem
a kaszárnyák, bár felszentelték ezeket, nem se96

gítettek a fasisztáknak és reverendás szolgáiknak véghezvinni véres terveiket.
Az unitus sajtó nemcsak a fasiszták »vitézségét« és »hősiességét« magasztalta az égig,
hanem tábori papjait is. A Blahovisznyik c. folyóirat 1942-ben helyénvalónak találta közölni,
hogy » ... a katolikus papság szintén hősiesen
kiveszi a maga részét a háborúból... Görögország és Jugoszlávia meghódításakor 27 katolikus tábori papot másodosztályú Vaskereszttel, négyet pedig első osztályú Vaskereszttel
tüntettek ki. Ez ideig 350 német tábori lelkészt
tüntettek ki hadiérdemrenddel. A legtöbb lelkész
az olasz hadseregben szolgált. ..
. . . Nálunk is egyre több lelkipásztor megy a
frontra, hogy ott lelki táplálékot és vigaszt
nyújthasson a szenvedőknek és haldoklóknak.«
Csakhogy a tények arról tanúskodnak, hogy a
papok nemcsak lelki vigaszt nyújtottak, ha-nem
más feladatokat is végeztek. Gyakran ott találhattuk őket a hóhérok között, ahol tevékenyen
segédkeztek a hazafiak kínzásában.
A hírhedt Marina kanonok a Novakovics tábornok vezetése alatt működő ideiglenes katonai közigazgatási hatóság tanácsosa volt. Számos hazafi neki köszönhette, hogy a fasiszták
kínzókamr áiba került.
A jezsuiták azt állították, hogy a háború nem
erkölcstelen vagy embertelen dolog. Tények bizonyítják, - mondották -, hogy még a tömeggyilkosságok is »törvényesek« lehetnek. A papok azt bizonygatták a hívőknek, hogy a háborúban tiszta lelkiismerettel lehet gyilkolni, rabolni, ha ez »isten szent nevében« történik.
Az arcvonalba indulóknak Sztojka püspök azt
igyekezett sugallni, hogy 3 ezer kilométernyi
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távolságban is a szentistváni hazát védelmezik
majd, azt a falut, ahol születtek, azt a templomot, ahol megkeresztelték őket . . . Azt igyekezett elhitetni velük, hogy a küzdelem az ő szebb
és boldogabb jövőjükért folyik, s ezért, ha kell,
a legnagyobb áldozatokra is készek kell hogy
legyenek. 1943 júliusában, a kurszki csata küszöbén az uzshorodi papok leplezetlenül militarista jellegű körmeneteket szerveztek. Ortutay
a szószékről hangoztatta, hogy a körmeneteket
és imádkozásokat az egyház a hazáért, a békéért, a győzelemért szervezi.
A szovjet hadsereg Sztálingrádnál, a kurszki
kanyarban mért csapásai, 1944. évi ragyogó támadása, Magyarország határaihoz történő gyors
közeledése ijedelmet okozott a papok között. A
papság végső erejéből mindent megtett annak
érdekében, hogy megfélemlítse a dolgozókat, elterelje figyelmül\et a fasiszták ellen, tulajdon
felszabadításukért vívott harctól.
Miért is kell fizetni, miért is kell az állatokat
beszolgáltatni, miért kell a háborúba menni? kérdezték a papok, és tüstént válaszoltak is. Azért fizetjük az adót, hogy a mindnyájunk
gondját viselő állam sikeresebben készüljön fel
a védelemre. Azért szolgáltatjuk be az állatokat,
hogy az édes hazánkat és mindnyájunkat saját
vérük árán védelmezők a lehető legjobban teljesítsék feladatukat. E jezsuita szólamokat rendszerint azok fejére szórt átok követte, akik nem
engedelmeskedtek a megszállóknak.
»Aki az államunk érdekei ellen cselekszik írta a Negyilja 1944. március 12-i számában -,
nyomban ellenséggé, édes hazánk és népünk
árulójává válik. Az ilyenek semmiféle körülmények között sem érdemelnek kegyelmet.«
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1943-ban meghalt Sztojka püspök. A magyar
kormány, hogy teljes legyen az ellenőrzése a
kárpátontúli unitus egyház fölött, célzást tett
arra, hogy a magyar nemzetiségű Dudás Miklóst kellene püspökké tenni. Az uzshorodi lakájoknak ez megfelelt, s így ki is jelentették,
hogy »Jöjjön és irányítson bennünket!« Az ukrán papok élére tehát magyar püspök állott.
A pápai trón számára rövidesen világossá
vált, hogy Magyarország a katasztrófa küszöbé.n áll és semmiféle Arpád-vonal nem mentheti meg attól, hogy a Vörös Hadsereg szét ne
verje. A mukacsevói egyházmegye megkapta
a Vatikán útmutatásait, miként dolgozzanak a
megváltozott körülmények között. Dudás püspök e célból csoportmegbeszéléseket tartott papjaival Uzshorodon, Mukacsevón és Huszton.
Papjait arra szólította, ne essenek pánikba, maradjanak a helyükön és várják az utasításokat
a továbbiakra. Jómaga viszont mindenáron
szabadulni akart a mukacsevói egyházmegyétől.
1944 szeptemberében, közvetlenül területünk felszabadítása előtt Dudás Miklóst és az uzshorodi papi szeminárium főnökét, Romzsát a pápai
nuncius Budapestre hívta. Romzsa Budapestről
püspökként tért vissza Kárpátontúlra.
Bár az egyházmegyének több más, ismertebb
funkcionáriusa is volt, például Chira Sándor,
a választás mégis Romzsára esett. A Collegium
Russicumot végezte el, alkalmas volt a szovjethatalom körülményei közötti munkára. Az is
őmellette szólt, hogy nem kompromittálta magát sem mint Fenczik-, sem mint Volosin-követő,
így nem kellett tartania az antifasiszta erők
esetleges vádjától sem.
Romzsa püspök - V. Bicskiv-i elmagyaroso99

dott ukrán kulákcsemete tevékeny szovjetellenes munkába fogott. A terület felszabadulását
követően Romzsa naponta értesítette Mindszenthy bíborost a vidék helyzetéről, a tanácsok
tevékenységéről, mert éppen Mindszenthy volt
a Vatikán és Washington szemében az összekötő láncszeme annak az összeesküvésnek, amely
célul tűzte ki Kárpátontúl elszakítását SzovjetUkrajnától és a Habsburg Ottó nevével fémjelzett ún. Dunai Monarchiához való csatolását.
Vatikáni utasításra az unitus papság agitációt
folytatott Kárpátontúlnak a Szovjet-Ukrajnával
már megvalósult egyesülése és a szovjet hadseregbe való belépés ellen. Mereszij Za bramoju
monasztirja c. könyvében idézi Romzsa püspök
szavait: »Célunk nem csupán a hit terjesztése
és megszilárdítása a nép körében. Van még egy
célunk: harcolni a jelenlegi kommunista rendszer ellen.«
Tudta, hogy a szovjethatalom elleni harc nem
könnyű dolog és ehhez meg kell óvnia megbízható kádereit. 1945-ben például Ursztának, a
szteblivkai papnak levelet küldött, amelyben javasolta neki, jó volna, ha ott maradna és vállalna valamilyen, az egyházi hivatásával öszszeegyeztethető beosztást, ha pedig ez lehetetlennek bizonyulna, költözzön Husztra és onnan
irányítsa a híveit, ahogyan Dudás Miklós püspökkel annak idején Huszton megbeszélték.
A szovjethatalom első éveiben az ukrán burzsoá nacionalizmus Kárpátontúlon ismét az unitus egyházban talált támaszra. Septickij lvovi
metropolita tanítása az volt, hogy »Ha kell,
imával, ha kell - karddal cselekedjetek«. Romzsa ezért nyújtott menedéket egyházmegyéjében
a Nyugat-Ukrajnából idemenekült nacionalis100

táknak, akik a nép haragja elöl szöktek ide.
Jankovszkij M. Bereznij-i pap lett, Csubatij a
majdani parókiát kapta meg, Danilovics diakonussá lett.
Romzsa segített Gojdics volt eperjesi püspöknek is, hogy a mukacsevói kolostorban menedéket találjon, mert a Bandera-féle illegális
mozgalomban Puha álnéven vezető szerepet töltött be, ö volt az összekötő a Münchenben székelő központ és a banditák között. Romzsa is,
Gojdics is egyaránt azt remélte, hogy a »nagyhatalmak« beavatkoznak Kárpátontúl ügyeibe.
A szovjetellenes akciók költségeit az egyházmegye fedezte, azt pedig a Vatikán látta el.
Az illegális unitus-bandera mozgalom Kárpátontúlon a szovjethatalom létrejöttének első
időszakában számos leplezetlenül szovjetellenes
cselekményt hajtott végre. fgy például 1945 áprilisában a szevljusi (ma vinoh-radovói) kerület
Trosznik falujában a Sztankaninec pap vezetése alatt álló kulákbanda valóságos pogromot
rendezett a helyi pravoszláv templomban, terrorizálta a szovjethatalmat támogató parasztokat.
A reverendás bandavezér idővel beismerte, hogy
a budapesti felsőbb egyházi vezetőség utasításának értelmében cselekedett. Egy másik effajta
reverendás »lovag«, Drebitykó, a boronyavai kolostor rendházföje a Drohobics területen műkö
dő banderista terrorosztagokkal teremtett öszszeköttetést és követett el bűncselekményeket.
Később ugyanő lopta meg a Szvaljava kerületi
Bisztrij település templomát.
1945 végén az uzshorodi Bazil-rendház szerzetesei Puskás László lelkipásztor lakásán rejtették el jezsuita »irodalmukat«. 1948-ban, a
mukacsevói Csernecsa Hora-i jezsuita fészek
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Elgondolkoztam: vajon minden lelkész hiszi
azt, amit hirdet? Mégis igaza volna a szólásmondásnak: »Sok pap vizet prédikál és bort
iszik«?
Sokszor találtam szemben magamat ellentmondásokkal. Nemegyszer jutottam arra a következtetésre, hogy a vallás a tudomány ellensége. De kötelességtudó voltam gyermekkoromtól kezdve, és így elvégeztem a teológiai
főiskolát. Pap lettem. Az egyháznak szolgáltam,
noha tudtam, hogy megtéveszti az embereket,
elvonja őket a boldogságért folytatott harctól.
A lelkiismeret különösen akkor szólalt meg bennem, amikor a dicsőséges Vörös Hadsereg felszabadította területünket. Nagy volt a tanítóhiány.
»Vajon nem itt van-e a helyem?« - gondoltam
magamban, és jelentkeztem tanítói szolgálatra.
Ki is neveztek. De a tanév megkezdése előtt választanom kellett, hogy vagy lelkész maradok,
vagy tanító. A kettő egyszerre nem lehetek. Itt
követtem el életem egyik hibáját, amit azóta is
sokszor megemlegetek: rövid vívódás után a
lelkészi pálya mellett döntöttem. Hogy miért?
Restelltem elhagyni. Nem volt elég erőm, hogy
szakítsak a régi, megszokott életformával.
Ugyanakkor láttam, hogy több lelkész maga
sem hiszi azt, amit hirdet, és egyre jobban kinyílt a szemem, hogy sok egyháztag ha szokásból el is jár olykor a templomba, de életén,
cselekedetein nem látszik a hit, sőt sokszor voltam fültanúja hívők ajkáról elhangzott hitetlen beszédnek.
Ismét gondolkodni kezdtem: hát nem fából
vaskarika-e ez? Allítólag hivő, s mégis hitetlen.
Miért támogatja akkor az egyházat? Csakhamar
rájöttem, hogy megszokásból. Altalában a falusi
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ember jellemzője a megszokotthoz való ragaszkodás. Elismert tény például, hogy a villany
áldás, mégis mily nehezen lehetett sokakat rávenni, hogy hagyjon fel a petróleumviiágítással.
Egyházi vonatkozásban is úgy gondolkoztak és
gondolkoznak sokan: mivel őseink is így csinálták, mi is így folytatjuk. S folytatják gondolkozás nélkül. Van-e értelme ennek? Saját
magukat csapják be az ilyenek. Allandó és élénk
figyelemmel kísértem a kibontakozó szovjet élet
gyors fejlődését. Magam sem akartam elmaradni ettől a fejlődéstől. Előfizettem és olvastam
az újságokat, hallgattam a rádiót, közben a
falusi könyvtár olvasója lettem, válogatás nélkül vettem ki a könyveket, mint aki mindent
egyszerre akarna tudni. A könyvek megismertették velem a szovjet emberek hősies és önfeláldozó harcát a jobb életért.
Azt mondják: »Egyszer a kökény is megérik«.
fgy jártam én is. Ezek után érthetővé válik, hogy
döntésem nem érdekből történt, nem is meggondolatlanságból, sőt nem is rábeszélés eredménye,
mint azt néhány képzelődő gondolta. Az erjedő
mustnak előbb-utóbb ki kell forrnia magát. Amikor palástom leteszem a vállamról, mintha megkönnyebbülnék, mintha frissebb lenne körülöttem
a levegő. Igaz, merész és érthetetlen dolognak
látszik egy begyakorolt pályát elhagyni, amikor
nehezen és sok-sok tanulással megszerzett képesítésem van, s deresedő fejjel új életet kezdeni
egy még szokatlan pályán. De úgy érzem, hogy
jobb későn, mint soha. S bízom benne, hogy szovjet társadalmunk támogatni fogja még a papot is,
aki megismerte a helyes utat és új életre vágyik, segít a súlyos betegségből lábadozó betegnek. Ezentúl én az isten országa helyett,
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mely ködbe vész, az ember orsiágát akarom
és fogom tehetségem szerint építeni, az ország
és a dolgozó nép érdekében.
Meguntam az álszenteskedő szerepemet. Mi
értelme a terhet hordozni, ha azt levetheti az
ember? A régi rezsim alatt megvetés tárgya
volt az, akinek volt bátorsága ledobni magáról az egyháztagság terhét, mert felvilágosult
elmével nem volt hailandó vallásosdit iátszani.
Nem kaoott állást, üldözték. A Szovjetországban valódi lelkiismereti szabadság van. melvet
az Alkotmánv garantál. Ezért merrgyőződésem
nek megfelelően cselekedhetek. Ezelőtt hányszor irigyeltem azokat a volt egyházi alkalmazottakat, akik bátran szakítottak meQ'unt életükkel, mely bizonyára őket is nvomta, mint engem.
S egyre iobban érlelődött bennem a gondolat: miért ne tehetném meg én ugvanazt? Lassan, fokról-fokra eliutottam mostani döntésemig, mely egy belső, állandó fejlődés eredménye. Biztos vagvok benne, hogy így lesz ez még
másokkal is, mint ahogy például a hóvirág is
órák alatt mutatkozik meg a föld felszínén, de
felbukkanása hosszahb, feltartóztathatatlan folvamat eredménve. Bízom benne, hogy az én
példám sokaknál meg fogja gyorsítani a fejlő
dési folvamatot, segíteni fog az öntudathoz való mielőbbi eljutásban.
Igaz, számomra kissé nehéz saiát lelkivilágom, személyes titkaim mások előtti feltárása,
de érzem, meg kell tennem, hátha ezzel segítek
más, hasonló helyzetben levő, a múlttal szakítani nehezen tudó lelkészeknek és egvszerű ee-yháztaf!oknak, hogy megszabaduljanak a vallási
tehertől.
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Különösen szeretném, hogy az ifjúság, a
gyerekek öntudatát ne mérgezze meg a vallás,
maradjon tiszta. Nemegyszer tapasztaltam,
mennyire nem szívesen mennek úrvacsorára,
áldozásra a templomba, de a nagymamák erő
szakkal elviszik őket. »f gy kell« - állítják a
nagymamák. Nem, nem kell, szeretném nekik
megmondani határozottan.
Em1ékszem, milyen furcsán néztek rám gyermekeim, amikor elérkezett számukra a konfirmáció, vagyis az első úrvacsora ideje. A kérdésükre, hogy mit tanuljanak, ezt válaszoltam:
»amit a többi«, azaz semmit. Semmilyen könyvet sem adtam kezükbe az előkészülethez, mert
nem akartam egyrészt elvonni őket az iskolai
tanulástól, másrészt nem akartam befolyásolni
életszemléletük kialakulását. S bár lett volna
időm és tehetségem arra is, hogy őket családi
körben vallásoktatásban részesítsem, ezt nem
tettem meg. Sose parancsoltam meg nekik atyai
szigorral, hogy templomba járjanak. Igaz, régebben elég gyakran eljöttek »becsületből«,
nem akarva atyjuk tekintélyét lerombo1ni. De
azért sem szóltam egy rossz szót, hogy nagyobbik fiamat az utóbbi időben sohasem láttam a
templomba jönni. Sőt, egyszer csak e1ém állt
és közölte, hogy komszomol szeretne lenni. Mit
mondtam neki? »A te dolgod, fiam, engem ne
nézz. Rosszat nem tanulsz ott.« Ezek .alatt az
évek alatt annyira megismertem a komszomolszervezetet, hogy tudom: ott kötelességtudásra, hazafiságra. becsületre nevelik az ifjakat.
S ma örömmel látom, aki eddig is jó tanuló és
kötelességtudó volt, amióta komszomoltag, még
illedelmesebb, érettebb, szeretetreméltóbb.
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Vázlatosan átfutva ez életem érettségi utáni
25 esztendeje a mai napig. Még csak egyes
mozzanatokra szeretnék rámutatni, melyek szintén szerepet játszottak szilárd döntésemben.
Gondolom, tanulságos és példamutató lesz mások számára.
Említettem. hogy már elsőéves teológus koromban feltűnt a biblia több ellentmondása.
Hosszadalmas lenne most ezeket pontról pontra felmutatni, különben is már több újságcikk
és előadás foglalkozott velük. En csak egyes
esetekre mutatok rá, melyek bennem az első
kételyeket váltották ki.
Magánszorgalomból áttanulmányoztam egy
buddhista hitvallású könyvet. S rájöttem, hogy
a biblia Krisztus szájába ad sok tanítást, amit
Buddha, azaz a buddhista vallás alapítója hat
évszázaddal időszámításunk előtt hirdetett.
Krisztus állítólag a mennyből hozta le az üzenetet, az új tanítást, s közben kiderül, hogy azt
600 évvel azelőtt a távoli Indiában már hirdették. Egves történetek, tételek sokszor nemes a k
meglepően hasonlatosak, hanem teljesen egyezők.

Van egy másik dolog. Tanultuk, ho~y a
»szentírást«, azaz a »bibliát« úgy kell elfogadni, ahogy van, vagyis egy jottánvit sem szabad
hozzátenni vagy elvenni. Tökéletes alkotás.
Maga az isten vezette az egyes könyveket írók
kezét. Nem titko1hattam magam előtt, hogy
jobban is vezethette volna. Három evangélista
például - Máté, Márk {.~s Lukács - egy-egy
történetet egymásnak te! jesen ellentmondva ír
le. Melyiküknek van iga.za? Kinek higgyünk?
108

Nekünk parancsolták, hogy mindegyiknek higygyünk, mert a biblia minden szava, úgymond,
igaz. De hát az mégsem lehetséges. Ugyanaz
az esemény csakis egyféle módon történhetett.
Vagy vegyük Jónás történetét. A cethal gyomrába került három napra és sértetlenül jutott
onnan ki. Hát, valamilyen rendkívüli hit kell
ahhoz, hogy ezt valaki el tudja hinni. Ez ugyanis ellentmond a biológia legelemibb törvényeinek is.
Ezeket az ellentmondásokat a végtelenségig
lehetne sorolni. De nincs értelme! Ha egy ember egyszer hazudik, annak még akkor sem hisznek, ha igazat mond. !gy vagyunk a bibliával is.
Az emberi fejlődés gyermekkorában hatásos tudott lenni, mert minden gyerek szereti a mesét
és el is hiszi. De egyszer, előbb-utóbb, csak
felnő a gyermek, tanulni, okosodni kezd. Már
nem hiszi el a meséket, megismerkedik a természet törvényeivel. Már nem lát annyi mindent
csodának, kezdi megérteni őket. fgy, napról
napra fejlődik az emberiség is. A tudomány
napsugara egyre intenzívebben oszlatja el a
ködöt az eszmei világban. Egvre nehezebb a
felvilágosulás útján haladó emberekkel dajkameséket elhitetni. Babonákban hivő ember már
alig akad. Azonban tapasztaltam az egyházi
munkám alatt, hogy a hivő nép sokszor titkolj a,
hogv már nem tud hinni. Restelli bevallani.
De furcsa - kitől és miért restelli? Nagyobb
szégyen a képmutatás.
Megfigyeltem azt is, hogy az úgynevezett
»apostoli hitvallást«. melyet fennhangon kellene
a gyülekezetnek elmondania, alig egy-kettő
mondja, sok csak alig mormolja. Több olyan is
volt, aki nyíltan megmondta, hogy a hitvallás
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tételei közül többet sehogy sem tud elhinni, például azt, hogy Krisztus szcntlélcktől fogantatott, születék szűz Máriától, s nem hisznek a
feltámadásban. Miért nem beszélnek akkor erről
nyíltan? Vessük le az álszemérem és szégyenkezés álarcát! Nézzünk egymás szemébe őszin
te tekintettel! A becsületes embernek nem kell
szégyelleni bevallani, hogy tévedett. Nagyobb
szégyen eltitkolni ezt.
En nem akarok senkit arra rébeszélni, hogy
hagyja ott az egyházat. Csak azokhoz akarok
szólni, akik maguk is érzik, hogy nem tudnak
hinni. S ma már igen sokan vannak ilyenek,
kiknek azonban nincs meg az erkölcsi bátorságuk azt bevallani, a káros múlttal szakítani.
Kérdezem: ha nem tudnak hinni, vagy így
még egyszerűbb: ha nem hisznek, miért csapják be saját magukat és másokat? Mi haszna és
értelme ennek? Ki, vagy mi kényszeríti őket
erre?
. Igaz, egykori lelkésztársaim közül egyesek
·mondhatják, hogy a református egyház nem káros. Lehet, hogy így volt néhány évszázaddal
·ezelőtt, amikor egyes reformátorok vezetésével
kivált az egyetemes katolikus egyházból, mert
nem nézhették annak sok visszaélését. Most
. azonban más a helyzet. Az egyház elvonja az
embereket az aktív élettől. Az erkölcsös életre
való intés, a gőgösség ostorozása, a testvériség
hirdetése, a jó szándékú emberek békeharcának
támogatása csak azt a célt követi, hogy megtartsák a hívőket.
Napjainkban az ember nem maradhat passzív.
Véget ért a legendabeli, bibliai »csodák« korszaka, amelyeket nem is láttunk. Eljött az új
csodák korszaka, amelyeket a tudomány, a
1
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haladó emberiség hajt végre. Ezek valóban hihetetlen csodák. Gondoljunk csak az íírrakétára,
amely a szovjet ember akaratából a Föld körül
kering.
Befejezésül újra visszatérek arra, amit már
említettem. Ha valaki elolvassa önvallomásomat és józan értelemmel meg tudja érezni az
abból kiáradó őszinteséget, gondolkozzék el egy
kicsit! S ha úgy érzi, hogy egyetért velem, vonja le a megfelelő következtetéseket és vesse le
az álszenteskedés álarcát.
Alarc csak farsangi bálokba való. A mindennapi, a munkás, alkotó életben nyílt tekintetű,
öntudatos és határozott emberek kellenek. A
még boldogabb jövendőt csak úgy építhetjük,
ha levetjük az olyan gátlást, mint a vallás, a
nem létező istenben való hitet.
TOROK ZOLTAN
Verbovec, vinohradovói

kerület

Kárpáti Igaz Szó
1959. március 22.

MIÉRT SZAKfTOTTAM AZ EGYHAZZAL
Levél a

szerkesztőséghez

Tudom, hogy ismerőseim és a református
egyház hívei, ha meghallják, hogy több mint
20 esztendei lelkészi szolgálat után teljesen szakítottam az egyházzal, lemondtam lelkészi állásomról és új életutat választottam, bizonyára fel fogják tenni a kérdést, hogy mi is késztetett engem erre az elhatározásra. ügy gondo111

lom, leghelyesebb lesz, ha a nyilvánosság előtt,
az újság hasábjain adom meg a választ.
Az az elhatározás, hogy szakítok az egyházzal, nem most érlelődött meg bennem.
Majdnem 30 éve, hogy az akkori társadalom
által belém nevelt tévhittel beléptem a losonci
teológiai szemináriumba. Hamarosan azt tap.asztaltam, hogy a szeminárium vezetői minden erejükkel gondolat nélküli, engedelmes bábokat akarnak formálni belőlünk. Annak, akiben
a bíráló szellemnek a legcsekélyebb csíráját is felfedezték, annak nem volt többé helye e haszonleső, becsvágyó és képmutató társ.aságban. Az
is világossá vált előttem, hogy jövendőbeli lelkésztársaim túlnyomó többségének egyáltalán
nem meggyőződése a lelkészi hivatás. Tanárainknak csupán a rájuk váró gondtalan életmód reményében engedelmeskedtek. Ezért a
képmutatásra is hajlandók voltak.
Kiábrándultam a losonci teológiai szemináriumból az ott tapasztalt állapotok láttán. A
kolozsvári egyetem teológiai tagozatára mentem át lelkészi tanulmányaim folytatása céljából. Fölösleges volt. Ott is ugyanolyan állapotokat találtam: képmutató és álszent tanárokat,
növendékeket. Nyugodtan állíthatom, hogy elő
ször a losonci és a kolozsvári teológián, az ottani óriási képmutatás, erkölcstelenség láttán
kezdett megrendülni bennem az istenben és
az egyház tanításaiban való hitem. Sajnos, akkor
még nem volt annyi erőm, hogy nyíltan megmondjam az egyház tanításaiban való kételkedésemet és szakítsak az egyházzal. A Horthy-rendszer idején szó sem lehetett a lelkiismereti szabadságról. Még az ateistákat is arra kényszerítették, hogy valamelyik egyházhoz tartozzanak.
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Ha nem is vették igénybe az egyház szolgálatait, az egyházi adót bíróság útjan mégis behajtották tőlük. Szigorú megtorlást alkalmaztak
azokkal szemben, akik nyíltan szakítani mertek
az egyházzal.
1944 őszén a dicső Szovjet Hadsereg felszabadította Kárpátontúl területét és minden állampolgár számára meghozta az igazi lelkiismereti
szabadságot. Azok az óriási szocialista átalakulások, amelyek területünkön néhány év .alatt
végbementek, végleg megrendítették a vallásban
való hitemet. Nyugodtan szakíthattam az egyházzal, de ekkor még nem tudtam elhatározni
magamat erre a lépésre. Mindig visszatartott
az a régi, maradi felfogás, hogy mit mondanak
majd híveim és ismerőseim.
A világosság elől azonban elzárkózni nem lehet. Napról napra látva a párt és a kormány
erőfesz1téseit a dolgozó nép életszínvonalának
emelésére, ,a kultúra áldásainak a legfélreesőbb helyekre való eljuttatására, minden szovjet állampolgár életének boldogabbá tételére,
arra a végleges elhatározásra jutottam, hogy
nem leszek tovább a sötétség és .az elmaradottság szolgálatában. lgy született meg bennem a
döntés: szakítok eddigi tartalmatlan életmódommal. Minden erőmmel arra törekszem, hogy
becsületes, a közösség javára végzett munkával
teljes értékű, hasznos tagja lehessek szovjet
társadalmunknak.
Azért is szakítottam a vallással, mert rájöttem, hogy az tudományellenes.
Elhihető-e, hogy isten világosságot már az
első napon tudott teremteni, amikor a Napot, a
Holdat és a csillagokat, ugyancsak a biblia
állítása szerint, csak a negyedik napon teremtet113

te meg? Hogyan szaporodhatott el az emberiség, ha az első emberpárnak két fia volt, akik
közül egyik megölte a másikat? Milyen az a
»mindentudó« isten, aki Mózes 3. könyve 11. része szerint a nyulat kérődző állatnak nevezi? Elképzelhető-e ember, aki le tudja írni saját halálát, sőt még temetését is, mint Mózes? Illés,
Elizeus és a többi próféták »csodatételeiről« ne
is beszéljünk. Ezek nemhogy a tudománynak,
hanem még a józan észnek is ellentmondanak.
Aki figyelmesen olvasgatta a »szent könyvet«,
a bibliát, könnyen meggyőződhetett arról, hogy
az első lapjától az utolsóig valótlanságokkal
van tele. A biblia :.igazságai« szerint élni a
XX. század emberének, enyhén szólva, nevetséges.
A másik komoly ok, amiért szakítottam a vallással, annak felismerése volt, hogy az a kizsákmányolók érdekeit szolgálja.
Elnyomatásban éltek a kapitalista rendszerben kerületünk dolgozói. A nép legjobbjai a kommunisták politikai jogokért, az életszínvonal megjavításáért folyó harcra szervezték a
dolgozókat. S mit tettek a nép nyomorának,
jogtosztottságának megszüntetése érdekében a
különböző vallások hirdetői?
- Nyugodj bele az »isteni« akaratba, ne lázadozz ellene. Mindig voltak és lesznek szegények és gazdagok, szerencsések és szerencsétlenek, s ha te azok közé tartozol. akiknek kevés
jutott a földön az anyagi javakból, akkor se lázadozz, mert türelmességedért méltó jutalmat
nyersz a mennyekben - hangzott szinte minden
vasárnap a templomi szószékekről a lelkészek
szava. Azokat, akik mégis szót mertek emelni
az igazság mellett, mert itt, a földön akartak
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emberhez méltó életet élni, a papok a pokol tüzével és más kiagyalt rémségekkel ijesztgették.
A párt és a kormány mindent elkövet annak
érdekében, hogy életünk még szebb és boldogabb legyen: a tudományt és a technikát, valamint a szovjet emberek millióit mozgósítja a
nagy cél - a kommunizmus elérésére. A vallás hirdetői pedig napjainkban is passzivitást
nevelnek az emberekbe. En úgy vélem, vétkezik
embertársai ellen, aki aktív, építő munka helyett passzivitásra akarja nevelni őket.
Végül is a lelkészi pályát azért hagytam ott,
mert az megalázó!
Nem becsületes dolog olyan tanoknak a hirdetése, melyeket az ember maga sem hisz. Es
megalázó, hogy egy fel nőtt ember mások könyöradományaira szoruljon.
Néhány hónapja dolgozom csak a Vörös Zászló Kolhozban, de ez alatt a rövid idő alatt mintha újjászülettem volna. Boldogít az a tudat,
hogy nem álszenteskedéssel, szorgalmasan dolgozó, jóra törekvő népünk félrevezetésével, hanem becsületes munkával keresem kenyeremet.
Levelem utolsó sorai hadd szóljanak volt
lelkésztársaimhoz: Ti, akik mindig az emberek
iránti szeretetről beszéltek, tudjátok meg, hogy
a sötétség és a babona terjesztésével csak roszszat tesztek az embereknek. Működésetek felelőtlenséget jelent az emberekkel szemben. Hagyjátok hát abba a képmutatást. Ne féljetek letenni a palástot. Mondjátok meg az embereknek az igazat. Ha ezt megteszitek, életetek nem
lesz hiábavaló.
TOROK VIKTOR,
volt református lelkész
VQrÖs Zászló
1960. május 20.
(Ungvár, 1983)
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néptömegek harca a kereszténység ellen. A pravoszláv hit védelmezői mindezt azzal próbálják megokolni, hogy a pogányok egy része fa.
natikusan ragaszkodott régi hitéhez. Nem egészen erről van szó. A keresztény vallás ugyanis
a fejedelmi hatalom erősödéséhez járult hozzá,
s a feudális orosz állam kialakulásához. Az
egyház ugyanakkor szentesítette a néptömegek
kegyetlen kizsákmányolását és elnyomatását is.
Több pravoszláv pap a történelmi tényekkel
ellentétben még napjainkban is azt állítja, hogy
az orosz nép elsősorban vallásosságának köszönhetően került ki győztesen az ellenségeivel
vívott harcokból. Egyes papok, akik ha nem is
hallgatják el teljesen a nép egyszerű fiainak
hősies harcát a haza külső ellenségei ellen, úgy
tüntetik fel a dolgot, mintha ennek a hősiesség
nek a forrása a vallásosság, a pravoszláv egyház tanítása lett volna.
Különösen aktívan hangsúlyozták a pravoszláv papok az »égi erők« jelentőségét a nagy
honvédő hábörú éveiben. Fotyij
püspök például egyik szónoklatában egyenesen azt állította, hogy »erőnk és győzelmünk forrása a Krisztusba vetett hit« (Zsurnal Moszkovszkoj patriarchij i, 1944., 3. szám, 30. old.) De még napjainkban is akadnak egyházi személyek, akik
szerint népünk »kiimádkozta« a g1yőzelmet,
amely a szentek közbenjárása nélkül nem lett
volna lehetséges.
1985-ben az egész haladó emberiség megemlékezett a szovjet népnek a nagy honvédő háborúban aratott győzelme 40. évfordulójáról. A
megemlékezések négy évtized múltán is fényesen tanúskodtak az emberiség halálos ellenségét - a fasizmust legyőző Szovjetunió világ1
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történelmi jelentőségű érdemeiről, a szocialista
rendszer erejéről. Ennek köszönhető a győze
lem, nem pedig az »isten segítségének«, valamiféle »égi erőknek«.
A körülményeiktől, a politikai, társadalmi, gazdasági viszonyoktól függően a különböző vallásfelekezetek tanításaiban bizonyos új momentumok jelentkeznek. Például. Vannak teológusok,
akik nem tagadják, sőt, esetenként el is ismerik
a társadalmi fejlődést. Azonban értékelhetjük-e
pozitívan ezt a változást? Nem nagyon, mert
szerintük a társadalmi fejlődés is az »isteni
gondviselés«, az »isteni akarat« eredménye.
A szocialista országokban működő különböző
egyházak teológusai a kapitalista világgal kapcsolatban nem egyszer hangsúlyozták, hogy ott
társadalmi változásokra van szükség. Valóban.
Ezt mondják a kommunisták is. Csakhogy a
teolúgusok egészen másként látják ezeknek a
víiltozásoknak a ll:~nyegét, módozatait. A Zsurnal Moszkovszkoj patriarchiji hasábjain például
az olvasható, hogy » ... maga az isten akarja a
világ megváltozását...« ( 1967., 6. szám, 51.
old.)
Egyes teológusok, mint például Nyikodim volt
leningrádi metropolita, elismerik, hogy »a történelem nem a véletlenek értelmetlen láncolata
vagy a vak sors megnyilvánulása ... « Ez így
egészen korszerűen, sőt, tudományosan hangzik. Csakhogy a metropolita szerint mindez
azért van így, mert Krisztusban az isten testet
öltött. (Zsurnal Moszkovszkoj patriarchiji, 1965.,
5. szám, 41. old.)
A vallás védelmezői továbbra is azt állítják,
hogy a társadalmi fejlődés törvényei megismerhetetlenek, a tudomány képtelen fel tárni a tör118

ténelmi események törvényszerűségeit. Szerintük erre csak a vallásos hit képes. »Az emberiség története - olvashatjuk a Zsurnal Moszkovszkoj patriarchiji 1943. évi 4. számában -,
olyan, mint egy isteni költemény, melyben az
események előre meghatározott rendben, fenséges harmóniában bontakoznak ki. Az emberek,
rendszerek, népek, emberiség - mindez az isteni akaratnak van alárendelve.« Ugyancsak a
valóság eltorzítása, a társadalmi fejlődés objektív törvényszerűségeinek tagadása az az állítás, hogy »az emberiség történelmének sarkköve,
megértésének kulcsa a kereszténység'«.
A kereszténység csupán a világvallások egyike. A buddhizmus és az iszlám teoretikusai nem
maradnak el a keresztény teológusoktól annak
állításában, hogy az emberiség történelmét
megérteni éppen az ő tanításaik segítségével
lehet. Tulajdonképpen mindegy, hogy m-elyik
vallási irányzatról van szó. Alapjában véve
azok valamennyien a providencializmus nézeteit vallják. A providencializmus alatt azt a
vallásos, idealista filozófiai elméletet értjük,
amely szerint a történelem, az emberi társadalom fejlődését az isteni gondviselés irányítja.
A providencialista nézetek káros volta különösen nyilvánvaló napjainkban, a fejlett szocialista társadalom és építése viszonyai közepette. Hiszen közel hetven évvel ezelőtt Oroszországban, a szárazföld majd egyhatodán, nem
valami természetfeletti erőnek, isteni gondviselésnek, hanem a kommunista párt vezette dolgozó tömegeknek köszönhetően megvalósított
szocialista forradalom eredményeként számolták fel a kizsákmányoló rendszert, amelyet pont
a különböző vallásfelekezetek vettek körül a
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szentség fényével. A szocialista társadalom felépítése országunkban, népünk nagy sikerei a
népgazdaság összes ágazataiban, a tudomány,
a közoktatás és művelődés területén szintén a
dolgozó tömegek odaadó, alkotó munkájának
eredménye.
A jelenkori társadalmi fejlődés kérdéseivel
egyházi részről legalaposabban az úgynevezett
»forradalom teológiája« foglalkozik. A nagy
októberi szocialista forradalom, a világban
végbemenő óriási szociális, politikai, nyugodtan mondhatjuk úgy, hogy forradalmi változások késztették a teológusokat arra, hogy kidolgozzák a forradalommal kapcsolatos álláspontjukat.
A múlttal ellentétben számos egyházi személy,
s nemcsak a szocialista országokban, már nem
ítéli el, hanem megengedhetőnek, sőt, esetenként
szükségesnek tartja a forradalmat. Szociálispolitikai szempontból ez tagadhatatlanul haladó felfog,ás. De nézzük csak tovább: a forradalom mintájának ők az őskereszténységet tartják.
A kialakuló keresztény közösségnek tagjai
úgyszólván teljes egészében· kétségkívül a római birodalom elnyomott rétegeiből kerültek ki.
Friedrich Engels megállapítása szerint az akkori »általános g'azdasági, politikai, intellektuális és erkölcsi bomlásban lépett színre a kereszténység. Ez minden korábbi vallással élesen szemben állt«. (Karl Marx, Friedrich Engels.
A vallásról. 158. old.)
Az őskereszténység forradalmiságáról beszélni
azonban csak igen korlátozott értelemben lehet.
Az őskereszténység ún. forradalmi nézeteinek
bizony nem sok közük van a forradalomhoz, s
még kevésbé annak legmagasabb fázisához 120

a szocialista forradalomhoz, amely egy~zer s
mindenkorra megszünteti az embernek ember
általi kizsákmányolását. Hogy miért van ez így,
erre is Friedrich Engelsnél találjuk meg a választ: »... ez a kereszténység, ahogy az a történelmi fel tételeknél fogva nem is lehetett másképpen - írj a Az őskereszténység történetéhez
cimű munkájában -, a társadalmi átalakítást
nem ezen a világon akarta megvalósítani, hanem a túlvilágon, a mennyországban, a halál
utáni életben, a hamarosan elkövetkező „ezeréves bkodalomban".« (Karl Mairx, Firiedrich Engds. A vallásról. 251. old.)
A »forradalom teológiája« keretében az egyházi teoretikusok gyakran hangsúlyozzák, hogy
a kereszténység, különösen pedig a korai kereszténység sokat tett az elnyomottak érdekében. Vegyük tehát szemügyre a tényeket. Kik
is tartoztak abban az időben az elnyomottakhoz?
Elsősorban a rabszolgák. A korai kereszténység
egyáltalán nem követelte az emberszámba sem
vett, csupán »beszélő szerszámnak« tartott rabszolgák felszabadítását. Ellenkezőleg. Arra buzdította őket, hogy szolgálják hűségesen elnyomóikat. Ezt számos bibliai idézettel tudjuk bizonyítani. »Ki-ki a mely hivatásban hivatott el,
abban maradjon. Szolgai állapotban hivattattál
el? Ne gondolj vele, sőt ha szabad lehetsz is,
inkább élj azzal.« (Pál levele a korinthusbeliekhez. 7: 20-21.) »Ti szolgák engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében
mint Krisztusnak.« (Pál levele az efézusbeliekhez 6:5). »Akik iga alatt vannak mint szolgák,
az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék„.« (Pál 1. levele Timótheushoz 6: 1.)
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S hogyan vélekedett e kérdésben a katolikus
egyház által reális személynek, Róma első püspökének tartott Péter apostol? »A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak;
nemcsak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki
Istentől való meggyőződéséért Hír keserűsége
ket, méltatlanul szenvedvén.« (Péter apostol
1. levele 2: 18.) Tehát Pál és Péter apostolok levelei nyílt kiállást jelentenek a rabszolgaság' s
ezen keresztül a kizsákmányoló osztálytársadalom fenntartása mellett.
A Biblia szerint az apostolok arra kérték a
rabszolgatartókat, bánjanak emberségesen szolgáikkal. Napjaink papjai ezt is igyekeznek a
lehető legnagyobb mértékben felhasználni a kereszténység humanizmusának bizonyítására. Abban az időben a rabszolgák közül sokan nem
nyugodtak bele kibírhatatlan helyzetükbe, s fellázadtak kizsákmányolóik ellen. Az emberséges
bánásmódra való felszólítások elsősorban a lázadások megakadályozása, s az uralkodó osztályok érdekében történtek.
Az, hogy alaptalan a korai kereszténység valódi forradalmiságáról beszélni, elég világosan
kitűnik egy fontos egyházi iratból - XVI. Gergely pápa 1832. évi augusztus 15-i enciklikájából, amelyben az első keresztényekkel ka pcsolatban többek között ez áll: »Noha a dühödt üldözésektől sokat szenvedtek, mégis miként
ismeretes - nagy érdemeket szereztek az ura 1kodók és az állam fenntartása körül és ezt nagyszerűen bizonyították is... Keresztény katonák
szolgáltak a pogány császárnak... A régi keresztények eme hűsége a fejedelmekhez annál
fényesebben ragyog, ha az ember Tertulliánus122

sal együtt fontolóra veszi, hogy azidőtájt a keresztények nem voltak kevés számban, és hatalmi eszköznek sem voltak hiján, ha ellenségeiket ártalmatlanná akarták volna tenni.« (Politikai és szociális enciklikák. XIX---XX. század.
1. Budapest, 1970., 18-19. old.) De nem akarták. Miért? Ezzel a kérdéssel kapcsolatban az
említett enciklika szinte minden kételyt eloszlat:
»A fejedelmek iránti rendíthetetlen hűség eme
ragyogó példái. .. a keresztény vallás szent elő
írásaiból szükségszerűen következtek. .. « (Uo.,
20. old.)
X. Pius pápa abban a levelében, melyet 1910.
a ug,usztus 25-én a francia püspöki karhoz intézett, élesen kikelt azok ellen, akik párhuzamot
mertek vonni az evangélium és a forradalom között. A pápa ezt egyenesen szentségtörésnek
nevezte.
P. Sz. Szokolovszkij pravoszláv teológus szerint a keresztények hivatása támogatni a forradalmi változásokat. Hogy miért? Azért, mert
»Összhangban vannak az evangéliumok örökké
élő szavával és szellemével«. (Zsurnal Moszkovszko j patriarchij i. 1967. 9. szám, 27. old.) Ki
kell azonban ábrándítanunk a fenti sorok szerzőjét. A valódi forradalmi változások, amelyek
csakis a szocialista forradalom eredményeként
jöhetnek létre, semmilyen kapcsolatban nem
állanak a vallási tanokkal. A szocialista forradalom elméletét Karl Marx, Friedrich Engels és
V. I. Lenin dolgozták ki. Mindenki tudja, hogy
ők a vallással teljesen ellentétes tudományos
szocialista világnézetet képviselték. A szocialista forradalom a kizsákmányoló osztálytársadalom viszonyai közepette az osztályharc megnyilvánulásának legmagasabb formája.
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A szocialista forradalom klasszikus példája
az Oroszországban 1917-ben végbement nagy
októberi szocialista forradalom, amely azon
kívül, hogy a világon első ízben létrehozta a
dolgozók államát, nagymértékben hozzájárult
ai egész emberi társadalom fejlődéséhez. E forradalom történelmi jelentőségét főleg a szocialista közösség országaiban tevékenyikedő valláiSfelekezetek teológusai és papjai közül ma már
sokan elismerik. Nem így a múltban.
· Szinte lehetetlen felsorolni azt a sok rágalmat, amit a különböző vallásfelekezetek vezető
körei a nagy októberi szocialista forradalomra szórtak. E szennyes rágalomhadjáratban jelentős szerepet játszott az orosz pravoszláv egyház, amelynek ideológusai még a kezdet kezdetén harciasan felléptek a munkásmozgalom és
a szocializmus eszméi ellen. Az összes rendelkezésükre álló eszközt bevetették, hogy akadályozzák a dolgozók harcát a szocialista forradalom megvalósításáért.
1917 nyarán megtartották az orosz pravoszláv
egyház országos zsinatát. Az Oroszországban
végbemenő események arról tanúskodtak, hogy
nincs messze a kommunisták és a haladó szellemű dolgozók által kitűzött cél megvalósítása a szocialista forradalom. A pravoszláv egyház vezetői éppen ettől féltek a legjobban. Ezért nem
annyira vallási, mint inkább politikai kérdések
állottak a zsinat figyelmének a középpontjában.
Dehát mi egyebet is lehetett volna várni az uralkodó osztályhoz tartozó metropolitákon, érsekeken és püspökökön kívül részt vevő több mint
tíz hercegtől és gróftól, 10 tábornoktól, a több
mint száz egykori cári kormánytisztviselőtől, a
földesuraktól, gyárosoktól, üzletemberektől?
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Nemsokkal azután, hogy V. I. Lenin irányításával Pétervárott győzött a szocialista forradalom, az orosz pravoszláv egyház vezetősége
felhívást intézett az cgyháztagokhoz, amelyben
a leghatározottabban elítélte a pétervári eseményeket, azt, hogy a dolgozók kezébe került a
hatalom. 1918 elején a pravoszláv egyház feje
ismét felhívással fordult a hívőkhöz. Mi volt a
felhívás lényege? Az, hogy az egyháztagok ne
engedelmeskedjenek a fiatal szovjet állam törvényeinek és rendeleteinek. A dolgozók szocialista forradalma a »sátán ügye« elnevezést kapta. A patriárka egyházi átokkal sújtotta a szovjethatalmat.
Az oroszországi katolikus gyülekezetek papjai szintén ellenségesen fogadták a nagy októberi szocialista forradalmat. Sokan az ellenforradalmi erőket támogatták. Erre buzdították
őket a katolicizmus világközpontjából a Vatikánból is.
E:s a protestáns egyházak? Azok vezetői szintén mindent elkövettek, hogy tagjaik ne kerüljenek a forradalmi eszmék befolyása alá. Ravasz László református teológus, későbbi püspök, már az 1905-1907. évi oroszországi forradalmi eseményekkel kapcsolatban erőteljesen
hangsúlyozta, hogy a népnek nincs joga forradalmat csinálni. Egy 1909-ből való írásának az
a lényege, hogy a nép, amely forradalomhoz folyamodik, nem érdemel mást, mint korbácsot és
láncot. (Ravasz L. Látások könyve. Budapest,
1924., 19. old.)
A nagy októberi szocialista forradalom után
a református egyházi körök forradalomtól való
félelme méginkább fokozódott. Egy, még a harmincas évekből való egyházi kiadványban, ame125

lyet területünk lelkipásztorai is felhasználtak
mindennapi tevékenységükben, ez olvasható:
»Vannak azonban sokan, akik azt mondják ma
is, hogy a gazdasági és társadalmi életbe csak
úgy lehet változást hozni, ha az elkeseredett és
nagy nyomorságban élő emberek erőszakkal,
forradalommal kezükbe ragadják a hatalmat.
Ezek forradalommal, revolucióval akarnak egy
igazságosabb és jobb világot építeni. Ez azonban nem lehet keresztény ember útja„. A mi
utunk a reformáció útja.« (Az ifjú és a történelem ... Budapest, 1937., 103. old.) Elég világos,
félreérthetetlen álláspont. Tehát semmi esetre
sem forradalom, hanem a reform.
Ugyancsak ellenséges magatartást tanúsítottak a forradalmi eszmékkel szemben a különböző
szekták vezetői. A baptisták és az úgynevezett
evangélikus keresztények például az 1917. évi
februári forradalom után a szocialista forradalom megakadályozására törekvő népellenes
Ideiglenes kormányt támogatták. Az egész lakosság körében azt terjesztették, hogy a társadalom forradalmi átalakítására irányuló összes
kísérletek bukásra vannak ítélve. Példaképüknek
az Amerikai Egyesült Allamok politikai rendszerét tartották. Nyíltan szembeszegült a nagy
októberi szocialista forradalommal az adventisták szektája is.
Korunkban világviszonylatban a társadalmi
fejlődést a kapitalizmus hátráltatja, amely fennállása óta sok szenvedést okozott és okoz ma is
az emberiségnek. A tőkés termelés alapvető
célja a profit növelése. A kapitalista rendszerben
a tudomány és technika vívmányainak termelési alkalmazása nem a dolgozók érdekeit, hanem
a töke gyarapodását szolgálja.
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A múltban az egyházak az embertelen, kizsákmányoló kapitalista rendszer aktív védelmezői és támogatói voltak. A tőkés országokban még ma is azok.
A középkorban, Friedrich Engels szavaival
élve, az egyház a fennálló feudális rend legáltalánosabb összefogfalása és szentesítése volt.
»Az egyház dogmái egyszersmind politikai sarkigazságok voltak, és a Bibliából vett idézeteknek minden bíróságon törvényerejük volt.«
(Karl Marx, Friedrich Engels. A vallásról. 78.
old.) A Kommunista Párt Kiáltványa, amely
1848-ban jelent meg Londonban, szintén leszögezte, hogy »a pap mindig egy húron pendült a
hűbérúrral...« (Uo. 70. old.) Ezért a feudalizmus elleni harc időszakában, a tőkés viszonyok
kialakulásának idején a burzsoázia támadta az
egyházat. Igaz, nem sokáig. A tőkés termelési
viszonyok meghonosodásakor, különösen a kapitalizmus új szakaszában - az imperializmusban ugyanis a burzsoázia a legreakciósabb kizsákmányoló osztállyá, a társadalmi fejlődés
kerékkötőjévé vált és akkor változott a helyzet.
Különösen azután, hogy a történelemben a színre lépett a proletariátus, a termelési eszközöktől megfosztott és kizsákmányolt bérmunkások
osztálya. A burzsoázia érdekei azt kívánták,
hogy igénybe vegyék az egyházak szolgálatait,
annál is inkább, mert azok már hozzáidomultak a tőkés viszonyokhoz, s támogatták a kizsákmányolás új formáit.
Több kapitalista országban az egyházat elválasztották az államtól. Formailag. A valóságban a különböző vallásfelekezetek és az állam
kapcsolatai egyre szorosabbakká válnak.
A kapitalista országokban annyira hangozta127

tott demokrácia, lelkiismereti szabadság tulajdonképpen csak azt jelenti, hogy a polgárok
bármelyik vallásfelekezethez tartozhatnak. Az
uralkodó körök számára teljesen mindegy, hogy
melyikhez. A lényeg az, hogy fennálljon a vallás befolyása. Azokat a lakosokat, akik nem tartoznak egyik felekezethez sem és esetleg még
bírálni is merik a vallást, sehogyan sem nézik
jó szemmel, és ők hátrányos helyzetbe kerülnek.
Az ő meggyőződésüket semmibe se veszik.
!me néhány kiragadott tény. Az USA több
államának bíróságai nem tekintik érvényesnek
az ateisták tanúvallomásait, másokban a különböző vallásfelekezetekhez tartozók nem köthetnek egymással házasságot. Delaware államban
például mindenki köteles rendszeresen részt
venni a nyilvános istentiszteleteken. Mindenki!
Tehát azok is, akik ·nem tartoznak egyik vallásfelekezethez sem, s a vallással ellentétes nézeteket vallanak. Az Egyesült Allamokban a vallás bírálata »istenkáromlásnak« számít és szigorú pénz- vagy börtönbüntetés jár érte. Több
államban olyanok, akiknek valamelyik felekezethez való tartozása, mély vallásosság·a nem bizonyítható, még alacsony beosztású állami hivatalnokok sem lehetnek. S mindez abban az
országban van így, amelynek vezetői a szocialista országokkal kapcsolatban állandóan az emberi jogok betartásának fontosságát hangoztatják.
A kapitalista világban nem létezik lelkiismereti
szabadság, csupán vallásszabadság, de még az
sem teljes. Ezt bizonyítja az a tény, hogy mind
a mai napig több mint 40 tőkés országban úgynevezett államvallások, illetve államegyházak
állnak fenn, amelyek a többi vallásfelekezethez
128

viszonyítva számos előnyt élveznek, uralkodó
helyzetben vannak. !gy például 14 országban
(Kolumbia, Olaszország, Portugália, Spanyolország stb.) a katolicizmus, 17-ben (Jordánia,
Irak, Irán, Pakisztán stb.) az iszlám számít
államvallásnak. Izraelben a zsidó vallás, Görögországban a görögkeleti, Angliában az anglikán, Dániában, Izlandban, Norvégiában és
Svédországban az evangélikus-lutheránus, Skóciában pedig a református vallás az uralkodó.
A világ húsznál több kapitalista országában az
alkotmány előírja, hogy az államfő csakis az
uralkodó egyház tagjai közül kerülhet ki.
A vallással ellentétes nézeteket vallók jogainak korlátozása nemcsak az Amerikai Egyesült
Allamokat jellemzi. Korlátozza az ateisták jogait Izland és Norvégia alkotmánya is, amelyek
kivétel nélkül mindenkit arra köteleznek, hogy
gyermekeit vallásos szellemben nevelje. Ugyancsak az ateisták jogainak korlátozását jelenti
a kötelező vallásoktatás Brazília, a Német Szövetségi Köztársaság, Anglia és más kapitalista
országok iskoláiban.
A kapitalista rendszer országaiban a vallás
létezésének okai, gyökerei elsősorban szociális,
vagyis társadalmi jellegűek. Ezek1re ;még
V. I. Lenin rámutatott. Szocializmus és vallás
című munkájában 1905-ben ezt írta: »A . kizsákmányolt osztályoknak a kizsákmányolók elleni
harcában megnyilvánuló erőtlensége ugyanolyan
elkerülhetetlenül váltja ki a földöntúli jobb életbe vetett hitét, mint ahogyan a vadembernek a
természet elleni harcában megnyilvánuló erőt
lensége kiváltja az istenekbe, ördögökbe és más
effélékbe vetett hitét.« (V. I. Lenin összes Mű
vei. 12. köt. 133 .. old.) Az 1909-ből való,
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A munkáspárt és a vallás című munkájában pedig megállapítja: „A dolgozó tömegek társadalmi elnyomatása, látszólagos teljes tehetetlenségük a kapitalizmus vak erőivel szemben, amelyek az egyszerű munkásembereknek a nap minden órájában ezerszer több borzalmas szenvedést, ezerszer több irtózatos gyötrelmet okoznak, mint bármiféle rendkívüli esemény, például
háború, földrengés stb. - ez ma a vallás legmélyebb gyökere. »A félelem teremtette meg az
isteneket.« A félelem a tőke vak hatalmától,
amely azért vak, mert a néptömegek nem számolhatnak vele előre, amely a proletárt és a
kistulajdonost egész életében lépten-nyomon azzal fenyegeti -, hogy »hirtelen«, »váratlanul«,
»véletlenül« tönkre teszi, elpusztítja, koldussá,
pauperré, prostituálttá változtatja, éhhalálba
taszítja - ez a mai vallás gyökere ... " (V. 1.
Lenin összes Művei. 17. köt. 390-391. old.)
Az idézett lenini sorok nyolc évtized múltán
is időszerűek. A kapitalista országok egyre fokozódó fegyverkezési hajszája, az új háború kirobbantására irányuló agresszív törekvések, a
növekvő munkanélküliség, gazdasági válságok,
politikai elnyomás által megfélemlített, elbizonytalanodott emberek a valláshoz menekülnek, abban keresnek vigasztalást. Az imperializmus korszakában a vallás a reakció, az idealista burzsoá ideológia fontos tényezőjévé vált.
A tőkés országok milliomosai nem is tagadják, hogy a jelenlegi társadalmi és politikai
viszonyok fenntartása szempontjából szükségük
van a vallási szervezetekre. Egy Miller nevű
amerikai gyáros például nyíltan kijelentette:
»Az egyház a jövőben is az lesz, ami volt és
ami most - a kapitalista rendszer fő támasza.«
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A tőkés országokban egyre több a munkanélküli. Amint azt az SZKP XXVII. kongresszusa
is kihangsúlyozta: a munkanélküliség az egész
háború utáni időszak viszonylatában rekordot
döntött. S mégsem a munkahelyek száma emelkedik, hanem a templomoké. Csupán a háború
utáni években az Egyesült Allamokban több tízezer új templom épült. A dolgozók nyomorának
enyhítésére nincs pénz, de ha templomot kell
építeni, akkor a pénz nem probléma. Míg 1975ben az USA-ban 867 millió dollárt költöttek e
célra, 1981-bcn már több mint másfél milliárdot. Nagy méreteket öltött a templomépítés más
kapitalista országokban is. A Stern című folyóirat közlése szerint 1945-től a Német Szövetségi Köztársaság területén több templom
épült, mint azelőtt négy évszázad alatt. Szintén nem kevés - 2500 úi templomot emeltek
Franciaországban.
·
·
Az ifjúság ideológiai, vallási mcgdolgozásában nem kis szerepük van az iskolának, a tanintézeteknek. A kapitalista országokban számos
egyházi iskola és tanintézet működik. Am nemcsak az egyház iskoláiban folyik vallásos nevelés, hanem a világiakban is. Itt a különböző
tantárgyak keretén belül a természeti és a társadalmi jelenségek magyarázata idealista, vallási szellemben történik. A tanulók a hittanórákon kívül a világ'i iskolákban is naponta imádkoznak, olvassák a Bibliát.
A dolgozók szellemi elkábításában, a fennálló
társadalmi rend iránti hűségre való nevelésben
nagy szerepet játszik az egyházi sajtó. Az amerikai polgár bármerre is néz, mindenütt vallási kiadványokon akad meg a tekintete. Az Egyesült Allamokban csupán a katolikus egyház,
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amely lélekszámát tekintve kisebbnek számít,
mint a protestáns egyházak, körülbelül 500 újságot és folyóiratot jelentet ,meg. A Német Sziövetségi Köztársaságban 15 millióra rúg a katolikus újságok és folyóiratok példányszáma.
A nyugati propaganda által agyondicsért
»szabad világban« mindmáig igen alacsony a
lakosság jórészének műveltségi foka. A hatvanas évek adatai szerint két és félmillió amerikai. írástudatlan volt. Olaszországban 4 millió
ember nem tudott írni és olvasni. A felnőtt lakosság egyötöde még elemi iskolai végzettséggel sem rendelkezett. A töke uralmának viszonyai között azonban ezek az állapotok alapjában
véve az államot is, az egyházat is kielégítik.
Sem az állam, sem a különböző vallásfelekezetek nem erőltetik meg magukat a dolgozók általános műveltségi színvonalának emelése érdekében. Nem az kell, hogy az emberek tanuljanak
és tudjanak. A lényeg az, hogy képesek legyenek befogadni a vallási tanításokat.
A különböző va 11 ás felekezetek tevékenységét
nemcsak az uralkodó osztályok egyes képviselői, szervezetei támogatják, hanem az egész burzsoá államapparátus is. A vallás fontosságát
az Egyesült Allamok összes elnökei hangsúlyozták. Nixon például bevezette a Fehér Házban
a vasárnapi istentiszteleteket, amelyeket felváltva tartottak a különböző vallásfelekezetek hirdetői. Johnson igen nagy jelentőséget tulaj donított a kormány mindennapos közös imádkozásának. Carter pedig nemegyszer maga is prédikált. De talán még elődeinél is gyakrabban
emlegeti az isten nevét és hivatkozik a vallásra
Reagan elnök, akinek felszólalásait vad kommunista- és szovjetellenesség, agresszivitás jel132

lemzi. De nemcsak az övét. A Szovjetunió Kommunista Pártja XXVII. kongresszusa rámutatott arra, hogy az antikommunizmus és a szovjetellenesség az imperializmus jelenkori szakaszában nemcsak a külpolitika, hanem az egész
belpolitika igen fontos irányzata is.
A kapitalista országokban nagyon sok különböző vallási irányzat működik és számuk egyre
nő. A burzsoá ideológusok ezt a demokrácia
magasfokú megnyilvánulásaként igyekeztek feltüntetni. A valóságban azonban nem erről van
szó. Akkor miről? V. I. Lenin szerint a reakciós
burzsoáziának mindig és mindenütt gondja volt
arra, hogy vallási gyűlölködést szítson, s így
elterelje a tömegek figyelmét a valóban fontos
lényeges gazdasági és politikai kérdésekről.
(Marx, Engels, Lenin. A vallásról. 410. old.)
V. 1. Leninnek a századunk elején, 1905-ben tett
megállapítása napjainkban is érvényes. Az uralkodó osztályok egyáltalán nem bánják, ha sok
az egyház, szekta, vallási csoport. Szerintük
azok tagjai csak hadd vitatkozzanak egymás között, s inkább vallási kérdéseken törjék a fejüket, mint azon, hogy mi az oka a dolgozók politikai jogfosztottságának, nyomorúságos helyzetének. A tőkés világ uralkodó körei és egyházai mindent elkövetnek, hogy a dolgozók ne
lássák tisztán a társadalmi, politikai problémákat, s azon gondolkodni se merjenek, miért nem
gazdái ők a saját sorsuknak?
A különböző kapitalista országokban akadnak
olyan lelkipásztorok, akik őszintén együttéreznek a kizsákmányolt, jogfosztott dolgozókkal,
sőt, itt-ott egyesek még támogatják is azok igazságos harcát. Leszögezhetjük: egyházaik hivatalos vezetősége részéről ők nem részesülnek di133

cséretben, ellenkezőleg nemegyszer hátrányt
szenvednek.
A dolgozók jelentős része látja az egyházak
és az uralkodó osztályok kapcsolatát. Ezért
egyes »előrelátó« teológusok azt állítják, hogy
a vallás mindig ellene volt a kizsákmányolásnak, és sohasem védelmezte a kapitalizmust.
Hogy milyen alapon? Azt mondják, a különböző
vallásfelekezetek irodalmában, tényezőinek felszólalásaiban már a múltban is bírálták, s napjainkban is bírálják a kapitalizmust. Egyes megjegyzések néha valóban elhangzottak. XI. Pius
pápa 1931. évi május 15-i enciklikájában például elismerte, hogy »bizony sokáig túl sokat
vett el magának a tőke« és »a munkanélküliség
pedig szörnyű csapás«. (Politikai és szociális
enciklikák. 76„ 84. old.) A második vatikáni
zsinat ( 1962-1965) anyagaiban szintén szó
van a »gazdasági egyenlőtlenségről«. A múltban
sem volt, és napjainkban sincs hiány olyan egyházi személyekben, akik elítélik a gazdagságot,
azzal vigasztalják a szegényeket, hogy a gazdagok többsége soha sem találj a meg vagyonában a boldogságot, megemlítik a dolgozók
nehéz helyzetét.
De beszélhetünk-e arról, hogy a különbözéí
vallásfelekezetek elítélik a kapitalista rendszert?
Egyáltalán nem.
A nyugati teológusok, ha említenek is egyes
negatív társadalmi jelenségeket, azt misztikus
formában, elködösítve teszik. Az esetek többségében nem nevezik nevén a kapitalizmust. Ogy
igyekeznek feltüntetni a dolgokat, mintha ezeknek a negatív társadalmi jelenségeknek semmi
közük nem lenne a kapitalista rendszerhez.
Akkor hát milyen bírálat ez a bírálat? Hogy
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tiszta vizet öntsünk a pohárba, leszögezzük: a
vallás védelmezői sohasem bírálták és ma sem
bírálják a kapitalizmust mint rendszert. Xl. Pius
pápa a már említett 1931. évi május 15-i enciklikájában a kapitalizmussal kapcsolatban egyértelműen kijelentette, hogy »a rendszer természeténél fogva nem is rossz«. (Politikai és szociális enciklikák. II. 93. old.) Mi következik ebből? Az, hogy a kizsákmányolás, a nyomor okait nem a kapitalista rendszerben kell keresni.
Hát akkor miben? Az egyház szerint az emberek bűnösségében, abban, hogy eltávolodtak az
istentől.

A vallás nyugati védelmezői nincsenek hiányában a javaslatoknak. De mit javasolnak? Nem
gyökeres gazdasági és politikai változásokat,
nem a kizsákmányolás megszüntetését, hanem
erkölcsi és vallási megújulást. A dolgozók számára ez bizony vajmi kevés. A kapitalizmus
vallási »bírálata« tehát nem a rendszer felszámolására, hanem annak mindenáron való megvédésére, erősítésére irányul. Ez az ún. bírálat
csak szépíteni igyekszik a kapitalizmust és álcázni annak lényegét: az embernek ember általi
kegyetlen kizsákmányolását.
A Szovjetunió Kommunista Pártja XXVII.
kongresszusának az SZKP Központi Bizottsága
politikai beszámolójával kapcsolatos határozata
leszögezi: »A kapitalizmus felelős korunk valamennyi fő problémájának kialakulásáért, fennmaradásáért és kiéleződéséért.« (A Szovjetunió
Kommunista Pártja XXVII. kongresszusának
anyagai. 125. old.}
A világon egyre többen jönnek rá arra, hogy
a kapitalizmus mint társadalmi rendszer képtelen a kizsákmányolás, a nyomor megszünteté135

sére, gyökeres gazdasági, szociális és politikai változtatásokra. Főleg ezzel magyarázható
a nyugati egyházi vezetők és teológusok kettős
álláspontja. Egyrészt, hogy ne veszítsék el végképp az egyház számára a dolgozó tömegeket,
ha nem is konkrétan, világosan, de mégis kénytelenek foglalkozni azok problémáival, bírálni
egyes negatív társadalmi jelenségeket. Másrészt
ezáltal az egyszerű emberek bizalmába férkőzve•
mindent elkövetnek annak érdekében, s ez a
legfőbb oéljuik, hogy fékezz.ék a tömegek kapitalistaellenes hangulatát.
Felvetődik tehát a kérdés: lehetséges-e egyáltalán, hogy a tőkés világban az egyházak szakítsanak a kapitalizmussal, teljesen a dolgozók oldalára álljanak és támogassák ezek harcát a társadalom gyökeres átalakításáért? Mindenféle hosszas magyarázat helyett nyomban
leszögezhetjük, hogy erre csakis tagadó választ
lehet adni. Az egyház a kapitalista társadalmi
rendszer szerves része. A kapitalizmust védelmezve a különböző vallásfelekezetek, amelyek
többsége jelentős vagyonnal rendelkezik, egyúttal a saját érdekeit is védelmezik. A vallás
távoli jövője csakis olyan társadalmi rendszerben biztosított, amely az elnyomáson, a kizsákmányoláson alapul.
A kapitalizmustól elválaszthatatlan a más
népek leigázása, a gyarmatosításra való törekvés is. Az egyházak ebben is a kapitalista rendszer hűséges kiszolgálóinak bizonyultak.
A nyugati világ különböző vallásfelekezeteinek teológusai azt próbálják bizonyítani, hogy
a misszionáriusoknak nem voltak kapcsolatai
a gyarmatosítókkal, mondván, kizárólag Jézus
Krisztus parancsát teljesítették: »Elmenvén
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azért, tegyetek tanítványokká minden népeket,
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és
a Szent Léleknek nevé'bein. »Máté 28:19). A té•
nyek azonban másról beszélnek.
A legnagyobb keresztény felekezet - a katolikus egyház kezdettől fogva támogatta a
gyarmatosítási törekvéseket. Még a XV. század
végén VI. Sándor pápa áldását adta Spanyolország és Portugália hódításaira. De nemcsak
áldását, hanem papjait is. Nemegyszer előbb
a misszionáriusok jelentek meg a meghódítandó területeken, s csak azután a kereskedők és a
katonák.
Az elfoglalt gyairmatokan a hódítótk igen kegyetlenül bántak azokkal a bennszülöttekkel, akik
nem akarták felvenni a kereszténységet, hanem
ragaszkodtak régi hitükhöz. Ez a kegyetlen bánásmód olyan nagy méreteket öltött és annyira
általános volt, hogy azt a későbbiekben még az
egyházi vezetők sem voltak képesek teljesen Ietaga dni. Lévai Mihály katolikus püspök egy,
1933-ban megjelent könyvében többek között ezt
írta: »Sajnos a bennszülöttekkel mindenhol igen
rosszul bántak, és kíméletlenül kényszerítették
őket a korona és a kereszt hatalma alá.« (Bevezetés a vallástörténetbe és a valláskritikába.
Bp., 1967., 131. old.) Ezért nem véletlen, hogy
a bennszülött lakosság jelentős 1rlésze ellenszenvvel viseltetett a gyarmatosítókkal és azok hű
séges támogatóival, a misszionáriusokkal siemben. Ezt fejezi ki egy indián népi mondás is:
»Óvakodj a bikától, ha mögötted van, a szamártól, ha előtted van, és a paptól, ha bárhol is
van.«
A világi gyarmatosítókkal együtt a misszionárius papok és szerzetesek is részt vettek a
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helyi lakosság kizsákmányolásában. Az amerikai földrész gyarmatain például a megművelt
földek egyharmada a papság tulajdonába került. Nemkevés földjük volt a misszionáriusoknak Afrikában is. Ezt bizonyítja az a kijelentés, amit az egyszerű afrikaiak tettek a fehér
emberekkel, misszionáriusokkal kapcsolatban:
»Előbb miénk volt a föld, s tiétek a Biblia.
Most tiétek a föld, s nekünk maradt a Biblia.«
(Vittorio Lanternari. Gyarmatosítás és vallási
szabadságmozgalmak. Kossuth Könyvkiadó,
1972., 27. old.)
A XVI-XVIII. században a Vatikán egyremásra küldte misszionáriusait Azsia és Afrika
országaiba. E földrészeken a misszionáriusok a
hódításra, más népek leigázására törekvő európai államok érdekeinek szószólói voltak. Nemcsak igazolták a rabszolgaságot, a rabszolgákkal való kereskedelmet, hanem egyes esetekben
maguk is részt vettek benne.
A pápaságnak gyarmatosító tervei voltak még
Oroszországgal kapcsolatban is. A katolikus
egyházfők helyeselték a német lovagrendeknek,
ker~szteseknek és másoknak Oroszországba való betöréseit. Később a pápaság minden útonmódon támogatta a lengyel hűbérurakat, akik
Belorussziát, Ukrajnát szerették volna elfoglalni. Többek között a lengyel nemesség gyarmatosító törekvései céljából hozta létre a Vatikán
a görög katolikus egyházat is. Ez a XVI. század végén történt.
Nagy segítség,et nyújtottak a katolikus miszszionáriusok a francia gyarmatosítóknak IndoKína, Algéria, Madagaszkár (ma Malgas), Marokkó és Tunisz leigázásában. »A misszionáriusok Franciaország uralmát erősítik a gyar138

mati népek között« - ismerte be egy, 1929-ben
mondott beszédében az akkori francia külügyminiszter.
A gyarmatosításból kivették részüket a protestáns egyházak is. f gy például Afrikában a
XVII. század közepétől folytattak missziós tevékenységet a holland reformátusok. Kissé később kezdtek ehhez az anglikánok és a methodisták. A XIX. század közepétől kapcsolódtak
be a gyarmatosítást támogató missziós tevékenységbe a német és az amerikai protestáns
egyházak. Egyre-másra szerveződtek a protestáns külmissziós egyesületek. Különös figyelmet
fordítottak a külmisszióra az amerikai baptisták, kálvinisták, methodisták.
A XIX. század utolsó negyedében egy francia bíboros azt tanácsolta az Afrikába induló
misszionáriusoknak, hogy elsősorban a törzsfőnököket igyekezzenek megnyerni az egyház
számára, mert egy vezér többet ér, mint néhány
száz nincstelen nég·e r. Ha a törzsfőnökök katolikusok lesznek, őket feltétlenül követik a többiek. A bíboros hangsúlyozta: azt kell megértetni a bennszülöttek vezetőivel, hogy a keresz ténység tanítása megerősíti az ő uralkodó helyzetüket mások felett, mert ők az isten földi képviselőinek számítanak.
A burzsoá ideológusok túlnyomó többsége szerint a misszionáriusok sokat tettek a gyarmatokon a közoktatás és a míívelődés fej lcsztése
terén. A különböző vallásfelekezetek valóban
számos iskolával rendelkeztek. Nem túlzás, ha
kijelentjük, hogy nem egy gyarmati országban
a közoktatás majdnem teljes egészében az egyházak kezében összpontosult. A missziós iskolák legfontosabb célja azonban a tanulók val139

lásos, keresztény szellemben, a gyarmatosítók
iránti hűségre való nevelése volt.
A burzsoá ideológusokkal együtt a nyugati
egyházak teológusai is gyakran pozitívumként
hangoztatták, hogy a gyarmatokon a keresztény misszionáriusok kórházakat, menhelyeket
és gyermekintézményeket is létesítettek. Azt
azonban elhallgatják, hogy még ezeket az intézményeket is a legnagyobb mértékben arra
használták fel, hogy a gyarmatosítók céljainak
érdekében vallási befolyást gyakoroljanak az
ott tartózkodókra és hogy a kórházakban való
kezelés feltétele sok esetben a kereszténység
felvétele volt.
A győzedelmes nagy októberi szocialista
forradalom hatására az összes gyarmatokon
megélénkültek a nemzeti-felszabadító mozgalmak, amelyek a második világháború után még·
szervezettebbé váltak. A pápaság élesen elítélte
a gyarmatok lakosságának függetlenségi harcát.
Nem nézték azt jó szemmel a protestáns körökben sem. A misszionáriusok mindent elkövettek,
hogy hátráltassák, lassítsák a gyarmati rendszer felszámolására irányuló törekvéseket.
A katolikus és más misszionáriusokkal rendelkező, vagyis a gyarmatosításban résztvevő
többi vallásfelekezetek vezetői kezdtek ráébredni e rendszer megsemmisülésének elkerülhetetlenségére. Ezért azt tűzték ki célul, hogy a függetlenné vált országokban is biztosítsák a vallás befolyását, s megtartsák azokat a tőkés világ keretein belül.
XV. Benedek pápa már 1919-ben arra a gondolatra jutott, hogy bizonyos mértékben felül
kell vizsgálni a missziós munka formáit. Felül
is vizsgálták. Azsiában, Afrikában gyarapodott
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a bennszülött papok száma. Ma már a katolikus
egyház legfelsőbb szervében - a bíborosok testületében is találhatunk ázsiai és afrikai származású személyeket.
A második világháború befejezése utáni idő
szakban még szorosabbra fűződött a katolikus
és protestáns misszionáriusok együttműködése
az amerikai imperializmus vezető köreivel. A
monopóliumok nem sajnálják a pénzt a miszszionáriusoktól, akiknek a száma állandóan nő.
E rövid áttekintésből is kitűnik: hiábavaló
próbálkozás azt állítani, hogy a misszionáriusok csak a hit dolgaival foglalkoztak. Annál is
inkább, mert Henry Chodkin amerikai protestáns misszionárius még 1927-ben beismerte,
hogy a missziók valóban a kapitalista rendszerre támaszkodnak, s ezért a gyarmatok lakosságának többsége a misszionáriusokat az imperialista politika szövetségeseinek, az ősi kultúra ellenségeinek tekinti.
1957-ben, amikor a Szovjetunió, a szocialista
országok és a világ haladó emberisége követelése, a kommunista és munkáspártok tekintélyének. befolyásának növekedése, a nemzeti-felszabadító mozgalmak megerősödése eredményeként
egyre több állam nyerhette el a függetlenségét,
XII. Pius pápa azt a kijelentést tette, hogy
Afrika »létezésének talán legtragikusabb napjait éli«. Az elnyomottak számára viszont ezek
örömteli napok voltak! Ogy néz ki, hogy ami
a dolgozók számára öröm, az egyház számára
pont az a tragédia.
A gyarmatbirodalmak felszámolása a hetvenes években gyakorlatilag befejeződött. Az imperializmus gyarmati rendszere felbomlott.
Egyáltalán nem mondunk újat, ha megállapít141

juk, hogy az imperialista hatalmaknak nem tetszik a felszabadult országok függetlenségének
erősödése. A népek leigázása terén szerzett tapasztalataikat felhasználva mindent elkövetnek
annak érdekében, hogy ezeket az országokat továbbra is magukhoz láncolják. Ezzel kapcsolatban a Szovjetunió Kommunista Pártjának új
szerkesztésű Programjában a következőket olvashatjuk: »Üjgyarmatosító politikát folytatva
az imperializmus igyekszik megnyirbálni a fiatal államok által kivívott szuverenitást, fenntartani, sőt fokozni az ellenőrzésüket. Igyekszik
bevonni őket militarista elképzeléseinek megvalósításába, hídfőállásként felhasználni agreszszív globális stratégiájához. E célok elérésére
törekedve az imperialisták a katonai nyomás és
gazdaság'i diktátum módszereit alk<!-lmazzák, támogatják a belső reakciót.«
(A Szovjetunió
Kommunista Pártja XXVI 1. kongresszusának
anyagai. 170. old.) S a különböző egyházak
misszionáriusai, miként a múltban, most is nagy
segítségükre vannak nekik ebben.
A függetlenné vált országokból a gyarmatosítók eltávoztak, de a misszionáriusok ott maradtak. Még napjainkban is több mint 200 ezer
a számuk. Most az a legfőbb céljuk, hogy megakadályozzák a gyarmati iga alól szabadult országokat abban, hogy a forradalmi demokratikus fej lő dés útjára lépjenek.
A háborúk mindig' visszavetették a társadalmi fejlődést, óriási károkat és szenvedést okoztak az emberiségnek. Egyes tudományos kutatók megállapították, hogy a napjainkat megelőző öt és fél évezred folyamán a világon több
mint 14 500 háború volt, amelyeknek 3 milliárd
600 millió ember esett áldozatul.
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A világ népei csupán századunk első felében
az imperialisták által kirobbantott két pusztító
háborút éltek át. Az első világháború 1914-ben
kezdődött és négy évig tartott. Közvetlenül 28
ország vett benne részt. A második világháború
már 6 évig tartott több mint 40 ország közvetlen részvételével. Míg az első világháború hadműveletei 4 millió négyzetkilométer területen
folytak, a másodiké már sokkal ina gyobbon 22 millió négyzetkilométeren. Az első világháború idején 70 millió embert mozgósítottak a
hadseregekbe, a másodikban már 110 milliót.
A háború okozta anyagi károkat csupán néhány adattal érzékeltetjük. A második világháború idején Európában 23 millió 600 ezer lakóház, 14 millió 500 ezer üzem, gyár, középület,
valamint 200 ezer kilométer vasútvonal ment
tönkre. Es az emberáldozat? A XX. század világháborúi 60 millió ember életét követelték.
Mi a vallási álláspont a háború kérdésében?
Nem egy vallásos emberrel volt alkalmam beszélgetni, többek között e problémáról is. Valamennyien kijelentették: »Természetesen a vallás ellene van a háborúnak, elítéli azt.« De vajon mindig és mindenütt?
E kérdés vizsgálatát kezdjük talán a Bibliával. A Bibliát valamennyi keresztény felekezet
követői »szent« könyvüknek, »isteni eredetűnek«
tartják. Szerintük e könyv választ ad nemcsak
az egyes ember, hanem az egész emberiség
problémáira is. Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül:
sajnos az ilyen felfogás - tévelygés. Nagymértékben akadályozza az embereket abban, hogy
reális képet alkossanak a múltról, s jelenről,
és megértsék a végbement s végbemenő események, többek között a háború okait.
1
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A papok és a hivők, amikor kijelentik, hogy
a vallás ellene van a háborúnak, elsősorban a
Bibliára hivatkoznak. E könyvben valóban le·
het találni olyan részletet, amely békességre,
békére szólít. A háborúra való felszólításokról,
gyilkosságokról, kegyetlenkedésekről szóló hc·
lyekről azonban hallgatnak. Pedig ilyenekben
bővelkedik a Biblia. Nézzünk csak néhányat a
bibliai Jézus Krisztus állítólagos kijelentéseiből;
»Ne gondolj átok, hogy azért jöttem, hogy bé·
kességet bocsássak a földre; nem azért jöttem,
hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegy·
vert.« (Máté 10:34.) »Monda azért nékik: De
most, a kinek erszénye van elővegye, hasonló·
képpen a táskát; és a kinek nincs, adja el felső
ruháját és vegyen szablyát.« (Lukács 22:36.)
A különböző vallásfelekezetek papjai mindig
úgy értelmezték és magyarázták a Bibliát, aha·
gyan azt az uralkodó osztályok érdekei megkí·
vánták. A törté'nelem folyamán gyakran előfor·
dult, hogy a tömegek fellázadtak elnyomóik
ellen. Ilyenkor a papok szájából gyakrabban
lehetett hallani azokat a bibliai idézeteket, me·
lyek a békével kapcsolatosak, mint például »Ne
ölj!« (Mózes II. könyve 20: 13.), »Boldogok a
békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak
mondatnak.« (Máté 5:9) Az uralkodó osztályok
háborúit, ugyancsak a Bibliára hivatkozva,
minden esetben igazolták.
A Biblia a rabszolgatartó rendszer idején ke·
letkezett. Akkor a háborúk, melyek révén újabb
rabokat lehetett szerezni, a rabszolgatartók ha·
talmát és gazdagságát növelték. A Biblia védelmezi a rabszolgatartó rendszert, az igazság·
talan hódító háborúkat.
A »szentírás« számtalan elbeszélést tartalmaz
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az »isten nevében« véghezvitt gyilkosságokról,
háborúkról, amelyeknek ártatlan emberek ezrei estek áldozatul. Mózes II. könyvében például ezt olvashatjuk: »Ezt mondja az Dr, Izrael
Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára,
menjetek által és vissza a táboron, egyik kaputól a másik kapuig, és kiki ölje meg az ö atyafiát, barátját és rokonságát. A Lévi fiai pedig
a Mózes beszédei szerint cselekedjenek, és elhulla azon a napon a népből úgymint háromezer férfiú.« (32:27-28.)
Mózes V. könyvében pedig egyenesen konkrét
utasításokat találunk az ellenséges városok
ostromával kapcsolatban. Például: »Mikor valamely város alá mégy, hogy azt megostromold,
békességgel kínáld meg azt. És ha békességgel
felei néked, és kaput nyit, akkor az egész nép,
a mely találtatik abban, adóf izetöd legyen, és
szolgáljon néked. Ha pedig nem köt békességet
veled, hanem harcra kél veled, akkor zárd körül. Es ha az Dr, a te Istened kezedbe adja azt:
vágj le abban minden fineműt fegyver élével.
De az asszonyokat, a kis gyermekeket, a barmokat és mind azt, a mi lesz a városban, az
egész zsákmányolni valót magadnak prédáljad;
és fogyaszd el a te ellenségeidtöl való zsákmányt, a kiket kezedbe ad néked az Dr, a te Istened. fgy cselekedjél mindazokkal a városokkal, a melyek igen messze esnek tőled, a melyek
nem e nemzetek városai közül valók. De a népek
városaiban, a melyeket örökségül ad néked az
Dr, a te Istened, ne hagyj élni csak egy lelket
is.« (20: 10-16.)
A háború igazolását megtaláljuk a muzulmánok szentnek tartott könyvében, a Koránban is.
Ezzel kapcsolatban igen találó Karl Marx aláb145

bi megállapítása: »A Korán és a Koránon alapuló muzulmán törvényhozás a különböző népek
földrajzát és néprajzát egy rendkívül egyszerű
és kényelmes formulára korlátozza, midőn két
országra, két nemzetre osztja fel őket: igazhitűekre és hitetlenekre. A hitetlen „harbi'',
ellenség. Az iszlám törvényen kívül helyezi a
hitetleneket, s örökös ellenségeskedést teremt a
muzulmánok és a hitetlenek között.« (Marx és
Engels Művei. 10. köt. 157. old., ukránul.) A
Korán egyenesen »szent háborúról« szól ( dzsihád). A történelem folyamán nem egyszer állottak harcban egymással olyan országok, melyek lakosságának túlnyomó többsége muzulmán. A Korán alapján mindkét fél a saját háborúját tartotta szentnek.
A harmadik világvallás - a buddhizmus dog-matikai könyveiben nem találunk oly sok
gyilkosságot, háborút, mint a Bibliában,· a hitetlenek kiírtására szóló felhívásokat, mint a
Koránban. Azonban a buddhizmus a társadalmi passzivitás eszményével, annak hirdetésével, hogy követői ne is próbálkozzanak megváltoztatni a fennálló gazdasági és politikai viszonyokat, nyugodjanak bele mindenbe, tulajdonképpen szintén nem állt útjában az agreszszív háborúknak, hanem hozzájárult azok támogatásához.
A katolikus egyház nemcsak támogatta a háborúkat, hanem voltak esetek, amikor egyenesen azok közvetlen kezdeményezőjeként és szervezőjeként lépett fel. fgy volt ez a XI-XIII.
századi úgynevezett keresztes háborúk idején
is.
Abban az időben a katolikus egyház vezetői,
papjai állandóan afelett siránkoztak, hogy a
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»Szentföld«, Palesztina, ahol állítólag Jézus
Krisztus élt, a »hitetlenek« birtokában van, majd
arra szólították híveiket, hogy azt vissza kell
szerezni a muzulmánoktól. A valóságban nem
ez volt a keresztes hadjáratok valódi célja. Hát
akkor mi? A pápák meggazdagodási vágya, a
világi uralkodók hatalmának ellensúlyozása, az
egyház hatalmának s befolyásának növelése, az
iszlám terjeszkedésének megakadályozása, Kelet népeinek katolikus hitre való térítése. A pápák még azt is remélték, hogy a keresztes háborúk hozzájárulnak a nyomorúságos helyzetben levő tömegek elégedetlensége és a lázadások megszüntetéséhez.
Nyolc nagyarányú keresztes hadjárat volt,
s ezek bőven szolgáltatnak példákat az embertelenségről,
hitszegésről, felelőtlenségről. Különösen vonatkozik ez a gyermekek keresztes
háborújára. Mert ilyen is volt. 1212-ben az egyház megszervezte a gyermekek keresztes hadjáratát. JVli szükség volt erre? Már az első keresztes háborúk sem jártak sok sikerrel. Ennek
okát a papok a keresztesek »bűnösségével« magyarázták. Ekkor azt kezdték hangoztatni, hogy
a »Szentföld« visszahódítása a gyermekekre vár, akik még nem »bűnösök«. S az egyház felhívására és áldásával a gyermekek el is
indultak. Németországból húszezren, Franciaországból még többen - harmincezren. Ez a keresztes hadjárat a gyermekek jó része számára
szomorúan végződött: rabszolgasággal, halállal.
Ennek ellenére egyes katolikus teológusok,
burzsoá történészek azt állítják, hogy a keresztes háborúk pozitív hatást gyakoroltak a népek
további fejlődésére. »A valóságban - írja M. A.
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Zaborov A keresztes háborúk című könyvében
- a keresztes mozgalom Európa népeinek hatalmas erőveszteséget jelentett: e kimerítő háborúkban az emberek milliói pusztultak el, nem
szólva azokról a tetemes összegekről, amelyeket a keresztes hadjáratokra fordítottak, vagy
amelyek a mohó római pápák kezébe jutottak.«
(Budapest, 1958, 275. old.)
A középkorban a katolicizmus mindig igazolta a császárok, fejedelmek, hűbérurak igazságtalan háborúit. Annál is inkább, mert egyes
háborúkban az ellenséghez olyanok tartoztak,
akik nem értettek egyet a katolikus egyház tanításaival, sőt még fel is léptek ellene. Ilyen
háborúk közé sorolható például a husziták ellen folytatott harc a XV. és a harmincéves háború a XVII. század első felében.
Még gyakoribbak lettek a háborúk az újkorban. A háború a kapitalizmus, s annak legmagasabb foka - az imperializmus velejárója.
Csupán a múlt század végétől 1967-ig a világon több mint 170 háború és háborús összetűzés
volt.
1914 nyarán kitört az első világháború. Annak imperialista jellege vitathatatlan. A háborúban részt vevő összes országok különböző
vallásfelekezeteinek papjai isten nevében áldásukat adták erre a mindkét fél részéről egyaránt
igazságtalan háborúra.
A háború egyre nagyobb veszteségeket és
szenvedéseket okozott. Ennek ellenére az oroszországi vallásfelekezetek
főpapjai, a különböző burzsoá pártok vezetői, akik mind jó, vallásos embereknek tartották magukat, a háború
mindenáron való folytatása mellett szálltak
síkra. Egyedül a vallással szemben álló mar148

xista világnézetű kommunisták voltak azok, akik
következetesen az imperialista háború beszüntetése mellett emeltek szót. A nagy októberi
szocialista forradalom győzelme után a fiatal
szovjet állam legelső dekrétumainak egyike a
békéről szólt.
A régi rendszer hívei nem nyugodtak bele
abba, hogy a munkások és a parasztok a történelemben első ízben létrehozták a dolgozók
államát. Polgárháborúba taszították az országot. A külföldi intervenciósok is mindent elkövettek a néphatalom vérbefojtásáért.
Még a második világháborút megelőző években is a nyugati országok főpapsága teljesen
egyetértett a német és az olasz fasizmus hódító háborús terveivel. 1939 nyarán a Vatikán
»közvetítőként« lépett fel Németország és Lengyelország között. De hogyan? Nem a hódításra törekvő németeket utasította rendre, hanem
a lengyeleket igyekezett rábírni, hogy teljesítsék
a fasiszták követeléseit. Amikor pedig megindult a háború, Németország katolikus és protestáns egyházainak vezetői nyomban áldásukat adták a német fasiszta hadseregre.
A katolikus egyház feje - XII. Pius pápa
azon fáradozott, hogy a németek, olaszok kibéküljenek a nyugati hatalmakkal, s együttes
erővel harcoljanak a Szovjetunió ellen. A pápának nagy tervei voltak az SZSZKSZ lakossága katolikus hitre való térítése terén.
Amikor aztán a nép élet-halál harcát vívta a
fasizmussal, a Vatikán diplomáciai kapcsolatot
létesített az úgynevezett tengelyhatalmak harmadik országával - Japánnal, valamint a Szovjetunió ellen harcoló Finnországgal és a kínai
népellenes Csan Kajsek-féle kormánnyal.
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A második világháború alatt a Vatikán és a
nyugati országok vezető katolikus körei a hitlerellenes szövetség gyengítésére törekedve fokozták szovjet- és kommunistaellenes propagandájukat, az úgynevezett második front megnyitása ellen is felléptek.
A nagy honvédő háború éveiben fényesen
kifejezésre jutott a szovjet nép szilárdsága, politikai egysége. Nemzetiségre, vallásra való tekintet nélkül a szovjet emberek egyöntetűen
szocialista hazájuk védelmére keltek. Az orosz
pravoszláv egyház vezetői arra szólították a
hívőket, hogy vegyenek részt a fasiszták elleni
harcban, a haza védelmében. Ez tény. Ugyanakkor az is tény, s ezt nem hallgathatjuk el,
hogy nem minden pravoszláv pap osztotta az
egyház hivatalos vezetőségének álláspontját.
fme néhány példa.
Ukrajna hitleristák által megszállt területein Polikarp Szikorszki j megszervezte az úgynevezett ukrán autokephal (önálló) pravoszláv
egyházat. Ilyen elnevezésű szervezet már mű
ködött Ukrajnában. 1919-ben hozták létre a
szovjethatalom ellenségei. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az autokephalisták
papjai és vezetői között 214-en a petljurista bandák tagjai, 46-an a cári hadsereg tisztjei, 22-en
Gyenyikin tábornok ellenforradalmi seregének harcosai, 17-en pedig csendőrök, illetve
rendőrök voltak. Az ukrán autokephal pravoszláv egyház vezetői híveiket a német fasiszták
és csatlósaik teljes támogatására szólították. A
megszállók parancsai egyik leghűségesebb
végrehajtójának, Sztepán Szkripnik egykori
petljurista bizonyult, aki már a harmincas években Gestapo-ügynök volt és minden teológiai
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végzettség nélkül a fasiszták, valamint az őket
kiszolgáló egyházi vezetők jóvoltából egyik napról a másikra pap, majd püspök lett. Pantelejmon kijevi püspök pásztorlevelében ezt írta:
»Felszólítom az összes hívő f ivéreimet és nő
véreimet, hogy segítsenek a német hadseregnek, a német hatóságoknak az ördögi erők megsemmisítésében.« (Ljudina i szvit. 1972., 7. szám
39. old.) Az »ördögi erők« kifejezés alatt a
püspök a szovjet rendszert, a kommunistákat
értette.
A fasiszta megszállás idején Kamenyec-Podolszkij főterén a vinnyicai és podolszki pravoszláv püspök ünnepi istentiszteletet tartott
Hitler tiszteletére. Prédikációjában kijelentette: »Maga az isten küldte Hitler Adolfot, hogy
megszabadítsa a keresztény világot a sátán
uralkodásának veszélyétől.«
Nemsokkal azután; hogy a fasiszta hódítók
megszállták Szovjet-Ukrajna fővárosát, felújította működését a kijevi-pecserszki kolostor,
amelyben a háború előtt az egész nép művelő
dését szolgáló különböző kulturális intézmények kaptak helyet. A szerzetesek nem maradtak
hálátlanok. Azt hirdették az istentiszteleteken,
hogy a németek hatalma egyenesen istentől
való.
Elárulta népét Szergej Voszkreszenszkij metropolita is, aki a háború idején Vilnyuszban
tartózkodott. Hűségesen szolgálták a megszállókat és állandóan imádkoztak a fasiszták győ
zelméért Jakov Jelganszkij, Danyiil Kovenszkij,
Pavel Harvszkij és más rigai főpapok is.
Belorussziában is sok pravoszláv pap műkö
dött együtt a német fasiszta megszállókkal.
Ezek közé tartozott Filaret érsek, Afanaszij és
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Sztyepán püspök és sokan mások. Kon$ztantyin
Alekszandrovszkij nemcsak szavaival támogatta az »Új rendet«, hanem meleg holmikat is
gyűjtött a megszálló katonák számára. Vjacseszlav Lopatyinszkij pravoszláv pap kapcsolatban állt a német hírszerzéssel. 1942-ben Iván
Romejko katolikus pap, hívei bevonásával, nagy
mennyiségű fémhulladékot gyűjtött a fasiszták
számára. Ezért a német megszálló hatóságok
díszoklevéllel tüntették ki.
Alighogy véget ért a második világháború,
megkezdődött a »hidegháború« időszaka. Ennek
oka elsősorban az volt, hogy az imperialisták
sehogyan sem akartak belenyugodni az újonnan
kialakult helyzetbe. Abba, hogy a második világháború után a szovjet hadsereg által felszabadított számos kelet-európai ország egyszer s·
mindenkorra elszakadt a kapitalista világtól és
a szocialista építés útját választotta. Abba,
hogy a világon jelentősen megnövekedett a
Szovjetunió, a kommunista és munkásmozgalom
tekintélye s befolyása.
Nyugaton a különböző vallásfelekezetek vezetőinek túlnyomó többsége a hidegháború szolgálatában állott, s támogatta az imperialistáknak egy újabb háború kirobbantására irányuló
reakciós külpólitikáját. Ezt bizonyítja a Keresztény Egyházak Amerikai Tanácsa egyik
akkori nyilatkozata. Az amerikai presbiteriánusok egy része tiltakozását fejezte ki az atombombával kapcsolatban, s felhívással fordult a
kormányhoz az atom kizárólagosan békés célokra való felhasználása érdekében. A presbiteriánus egyház vezetősége azonban ezzel nem
értett egyet.
A nyugati egyházi vezetők közül egyébként
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sokan helytelenítették a szocialista és a kapitalista rendszer békés egymás mellett élésének
elvét. Nem nézték jó szemmel a szocialista és
kapitalista országok vezető államférfiainak személyes találkozásait.
A háború végén az egész haladó emberiség,
amely elítélte a fasizmust, követelte a háborús
bűnösök felelősségre vonását és szigorú megbüntetését. Nem így a Vatikán. A katolikus egyház vezetői az igazságszolgáltatás helyett több
száz fasiszta háborús bűnös számára kegyelmet kértek.
1950-ben az amerikai imperialisták háborút
robbantottak ki Koreában. A katolikus egyház
vezetői nem ítélték el az Egyesült Allamok koreai agresszióját, s nem akartak tudomást szerezni az amerikai katonák és tisztek embertelen cselekedeteiről.
XII. Pius pápa nem egyszer fogadta a világ
békéjét veszélyeztető E.szak-Atlanti Szövetség
(NATO) katonai vezetőit és adta áldását a szervezet agresszív terveire. Speidel volt fasiszta
tábornokot, aki a második világháborúban Franciaországban és a Szovjetunióban a békés lakosság ellen elkövetett vadállati kegyetlenkedéseiről vált hírhedtté, a NATO szárazföldi csapatai főparancsnokává nevezték ki Közép-Európa térségében. Ez a kinevezés a haladó szellemű dolgozók mélységes felháborodását váltotta
ki. Ennek ellenére 1958 májusában a pápa igen
szívélyesen fogadta őt.
A NATO megalakulása aggodalmat váltott
ki a világ becsületes embereinek körében. A
nyugati országok különböző vallásfelekezeteinek papjai, prédikátorai, durván elferdítve a
valóságot, minden alkalmat felhasználtak annak
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