FELNŐTT KATEKÉZIS:
Dr. Puskely Mária: Magyar szerzetesek és vértanúk 1945 után
Puskely Mária szerzetes nővért az előző évi meghívottak között
már köszönthettük. Most is nagy átéléssel közvetítette számunkra
azokat a minden embert, de az egyházhoz tartozó tanúságtevőket
legfőképpen érintő borzalmakat, amelyeken nagyon sok keresztény
embernek át kellett esni.
Sajnos, napjainkban hazugságok és hiányosságok szövik át oktatási
rendszerünket – kezdve a szülők tanúságtevő életének hiányával és
folytatva az iskolai oktatás elnagyzolt és elferdített tananyagával,
módszereivel. A mai ifjúság összezavarodik és közömbös lesz az
egymásnak ellentmondó információk, a média hazugságai és a
tananyag sok területet fehér foltként kezelő mivolta miatt. Az
egyetemei oktatás nem képes a kisgyermek korban kimaradt,
szülők közvetítését igénylő ismeretek, erkölcsi normák pótlására.
Mégis ezzel a szándékkal hívtuk meg előadónkat, aki szívesen el is
jött hozzánk.
1948- tól megszüntették a szerzetesi iskolákat, majd 1950-ben
hivatalos rendelettel feloszlatták a szerzetesrendeket és
közösségeket. A férfi szerzeteseket a rend elhagyására
szólították fel, majd internálták, börtönbe zárták, megkínozták
őket állam ellenes összeesküvés, valuta birtoklás koholt vádjával.
Mindezek után megalakult 28 pappal a békepapi mozgalom, aminek
a célja az Egyház megosztása, gyengítése volt. Olyan papokat,
szerzeteseket kerestek, akik testi- lelki kínzások hatásár
ahajlandóak voltak társaik megfigyelésére, besúgásra. Ezek után
Hamvas püspök úr vezetésével a szerzetesek kéthetenként
összejöttek és megállapodtak, hogy nem lépnek be a békepapi
mozgalomba. Ezzel halálos ítéletüket írták alá. 1951-ben kezdődik
a szerzetesrendek még szigorúbb lezárása. 1957 nyarán Badalik

Bertalan domonkos püspöki jogkörét átveszi a politikai bizottság
és kitiltják Veszprémből.
Mindezek után még számos papot, szerzetest zsaroltak, kínoztak
meg, hogy azokat a hamis „bizonyítékokat” megszerezzék, amikkel
koholt vádak alapján az Egyház embereit likvidálhatták. Az orosz
titkosszolgálat méltó tanonca volt a magyar ÁVH, amely fő
feladatának tekintette a diktatúra minden módon való
kiszolgálását. Puskely nővér személyes élményei és a témában való
alapos tájékozottsága volt a háttere a lenyűgöző előadásnak. A
drasztikus kínzási módszerek gusztustalan volta és a korabeli
üldözöttek egyéb megrázó élményei tették valószerűvé azokat a
történéseket, amelyekre ma már jószerivel senki sem figyel.
A szerzetesrendek egyik fő problémája az utánpótlás
megteremtése volt. Mivel a terror miatt sokan elbátortalanodtak,
kevés jelentkező volt. Ezek is főleg a jezsuita rendbe, mivel ők
minden módon igyekeztek fiataljaikat külföldre menekíteni.
Persze, az utánpótlás kinevelését is felügyelte a diktatúra:
mindenhol beépített ügynökök voltak. Mégis sikerült sok fiatal
szerzetest külföldi missziókba menekíteni.
Az ÁVH különös figyelmet szentelt főleg a jezsuiták, szaléziak,
lazaristák, a magyar eredetű pálosok megfigyelésére. Megalakult a
„szolidaritás” nevű munkahely, ahol kizárólag szerzetesek, egyházi
személyek dolgoztak minimálbérért, főleg fizikai munkát végezve.
Nekik nem volt társadalom biztosítási ellátásuk és orvosi ellátásra
sem voltak jogosultak.
A 40 év alatt a szervita rend gyakorlatilag megszűnt, a jezsuiták
száma ma nem éri el az akkori 150 főt. Az 1950-es feloszlatási
rendelet 1990 február 6-ig érvényben volt (!). 1948-tól 50-ig a
szerzetesek még tartottak lelkigyakorlatokat és különböző, a
hivatásuknak megfelelő területen végeztek munkákat. 1950-ben
külön megállapodás született a piarista, ferences és bencés
renddel, valamint Mária nővér rendjével, aminek köszönhetően

ezeket nem oszlatták fel, sőt iskolákat is fenntarthattak. Ezekben
az iskolákban napirenden volt a lehallgatás, megfélemlítés. Az
ellehetetlenített, meggyilkolt, megkínzott férfi szerzetesek
száma kb. 2800, a női szerzetesek száma kb. 8800 fő volt. Az
épületeket, kolostorokat, rendházakat államosították és különböző
világi intézményeket hoztak létre bennük. Napjainkban sokat
visszaadtak az Egyháznak, azonban igen lepusztítva, tönkre téve.
A megszüntetett rendek tagjai az egész országban
szeretetszolgálatokat hoztak létre, így segítve a testileg, lelkileg
rászoruló embereken. Belőlük a maihoz hasonlóan igen sok volt
ebben a szomorú időszakban is… „Bárcsak a mai korosztály is
megértené, kiknek a nyomába kell lépniük.”
Ha megengedik, pár gondolat tőlem is:
Gyermekeim kérdezik otthon, hogy kik is azok a kommunisták és
miért is nem szeretjük őket? Az iskolában ugyanis ma már semmit
nem tanítanak erről a korszakról. Mindezt azért, „nehogy valótlan
dolgokat tanítsanak a katedrán...” Nos, ez a mai divat: semmit sem
tanítunk, így biztos nem kapnak valótlan tananyagot. Így felnő egy
olyan fogyasztói nemzedék (tisztelet a kevés kivételnek), amely
elveszíti gyökereit, legfőbb probléma számára a TV műsor, az
önmegvalósítás és hogy mit vegyen fel. Sajnos Mária nővér
előadásán sem tolongtak a fiatalok, ami nem az előadó hibája…
Nem lehet általánosítani, nem ítélhetünk meg senkit. Azonban az
tény, hogy azok az emberek, akik mindezeket az embertelen
kínzásokat, deportálásokat és családok, emberek megnyomorítását
kéz kezet mos alapon megtették, köztünk élnek. Így sajnos
nehezen várható korszakalkotó változás: a bűn, az erkölcstelenség
nem tűri az igazságot. Fél tőle… Íme, az indok a mai központi
„agymosásra”, erkölcsi züllésre - az én olvasatomban…
(Hamarosan meghallgatható: www.ujpestkertvaros.hu)
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