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ELİSZÓ

2000-ben azzal fogtam bele a Központi Szeminárium kispapjaival kapcsolatos,
a kommunista-szocialista rendszerváltó idıszakban keletkezett és a szemináriumi életet érintı dokumentumok feltárásába, hogy a még túlélók tényszerően
megismerhessék: mi, miért és hogyan történt.
Elıször a Központi Papnevelı Intézet (KPI) éppen akkor rendezett irattárában
kaptam lehetıséget, (ennek ereményeként készült „Az Opus Pacis és a Központi Szeminárium kispapjai” c. néhány száz példányban megjelent tanulmány). Majd a késıbb nevet változtatott Történeti Hivatal (TH) – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) folytathattam a munkát, amely
alapján készült „A Hatalom és a Központi Szeminárium kispapjai” c. elektronikus formátumú könyvem, amelyet a Magyar Elektronikus Könyvtár tett közzé.
Akkor nem jutottam be az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) archívumába,
ezért azt kellett írnom az elızı kötetben, hogy kutatásaim nem teljeskörőek,
de a hiányzó részeket majd feltárják az utókor történészei.
Azután gomba módra szaporodtak a feltáró, elemzı tanulmányok, feltörtek
titkokat, meghurcoltak egyébként nagytekintélyő papokat az egyház vezetıi
körébıl és nyilvánosságra hozták az alsópapság csapdába esett tagjainak névsorát, akik – eléggé elítélhetı módon – alkalmat adtak arra a Hatalomnak,
hogy zsarolással beszervezhessék ıket, ugyanis kevés „ügynökrıl” írta a „tartó
tisztje,” hogy hazafias indokból állt közéjük. Egy ilyet az Egyház felsı vezetıségébıl találtam, de tartom magam ahhoz a korábbi kijelentésemhez, hogy nem
fogom feltárni az ügynökök nevét, hacsak a titkosszolgálat nem tette közzé,
vagy kézenfekvıvé azonosításukat. A BM-ben el sem tudták képzelni, hogy
irataik valamikor nyilvánosságra jutnak, mégis („nil inultum remanébit” – Dies
irae) elıkerült az általam vizsgált témakörben is néhány „ügynök” neve, beosztása többnyire olyan megjegyzéssel: „kompromittáló adatok alapján.”
Ahhoz, hogy a feltárt és közölt dokumentumokra hivatkozásnál ne kelljen külön magyarázatot adni, elıbb kell kezdeni és késıbb kell lezárni a történetet az
1956. november 4. és 1961. június 29. közötti idıszaknál.
A munkamódszerrıl: nem volt lehetıségem az elızıekhez hasonlóan valamenynyi idézett dokumentum fotómásolatait elkészíttetni, ezért kézírással lemásoltam azokat, majd gépbe írtam. Beleírtam azokat az íráshibákat, amelyeket a
hivatali gépírók ejtettek, és bizonyára saját sajtóhibákat is elkövettem. A hibákra nem hívtam fel a figyelmet (sic), mint a hívatásosok. Mégis az olvasó
látni fogja a mellékletben szereplı eredeti szövegek elolvasásánál, (ha a teljes
igazságot ismerni akarja, nemcsak azt, amit abból én kiemeltem,) hogy a „fogalmazók” stílusa és helyesírása nagy szórást mutat. A mellékletekben vannak
olyan dokumentumok, amelyekbıl csak egy-egy bekezdést akartam megosztaElıszó
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ni az olvasóval, ezért nem a teljes szöveget másoltam le és csatoltam, gondosan ügyelve arra, hogy az értelme ne változzon és a lelıhelye egyértelmően
meghatározott legyen.
Mivel feldolgozott szakirodalmat (annak irányultsága miatt) nem használtam
fel, csak az egykor eredetileg „szigorúan titkos” vagy „szolgálati” tikos dokumentumokat, ezért a lábjegyzetek magyarázatok, összevetések nélkül, csak az
idézett vagy hivatkozott melléklet címét (lelıhelyét), számát és a melléklet fellapozható oldalszámát tartalmazzák.
Ha hivatkoztam olyan – a korábbi tanulmányaimban feldolgozott – dokumentumokra, amelyek ismételt említését fontosnak tartottam, de nem idéztem,
azoknál a Magyar Elektronikus Könyvtárban (www.mek.oszk.hu) elérhetı
adatokat jelöltem meg.
A dolgozatot Microsoft Wordxp programmal, Office 2003-mal szerkesztettem.
Köszönettel tartozom dr.Várszegi Asztrik püspök, OSB fıapátnak, aki a folytatásra bátorított, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskolán dr. Orosz András Lóránt OFM- rektornak, a szükséges tudományos háttér biztosításáért,
valamint a Magyar Országos Levéltárnál Szabó Csaba fıigazgató-helyettesnek,
aki az Állami Egyházügyi Hivatal archívumának tanulmányozását megkönnyítette, és nem utolsó sorban az ÁBTL és a MOL kutatótermi munkatársainak az
„íródeák” munkához nyújtott segítségért.
Külön köszönet illeti történész barátaimat, dr. Balogh Margitot, Kálmán
Peregrint és Soós Viktor Attilát a kézirat alapos áttanulmányozásáért, kritikájáért és tanácsaikért.

Székely Tibor

IV

Elıszó

TARTALOMJEGYZÉK
Elıszó
1.. ELİZMÉNYEK
1.1. A Magyar Katolikus Egyház és
a Magyar Népköztársaság elsı megállapodása
1.2. Püspökkari nyilatkozat
1.3. Állameskü
1.4. A BM álláspontja az egyházpolitika alakulásáról
1.5. Grısz József szabadlábra-, majd
visszahelyezése érseki hatáskörébe
2. A FORRADALOM ÉS BUKÁSA
2.1. A forradalom rövid sikere
2.2. A forradalom bukása
2.3. Mindszenty intézkedései és
az ÁÉH újraszervezése
2.4. Vatikáni dekrétumok, számonkérés az EH-ban,
„ellenforradalmi” röpirat
2.5. Az Opus Pacis megalapítása és
a papi békemozgalom felszámolása
2.6. Nyomozás az „ellenforradalmi röpirat” készítıi
és terjesztıi után
2.7. Új vatikáni intézkedések és iratok
2.8. A Központi Szeminárium kispapjai ellen
folytatott nyomozás lezárása
2.9 Az állambiztonsági operatív munka helyzete
2.10. Az EH akciója az egri érseki szék betöltésére
2.11. Az EH helyzetértékelése
2.12. Az EH kísérlete volt vezetı békepapok
mentésére és kitüntetésére
2.13 Újabb vatikáni iratok és
Endrey Mihály intézkedései
2.14. A Központi Szeminaristák pere és ítéletek
2.15. Az 1957. év egyházpolitikájának értékelése

I

1
1
2
3
3

4
4
4
6
10
14
22
25
27
29
29
32
3
37
38

3. AZ OPUS PACIS ORSZÁGOS BÉKEMOZGALOMMÁ ALAKÍTÁSA
3.1. Egyházmegyei OP győlések szervezése
41
3.2. Megújított egyházpolitikai koncepció és
az EH önállósági/függetlenségi törekvése
45
3.3. Endrey Mihály püspök ellenállásának megtörése
47
3.4. Magyar egyházi küldöttség látogatása
a Szovjetunióban
49
3.5. Az OP megyei szervezeteinek megalapítása és a
Központi Szeminárium kispapjainak elsı ellenállása
54
3.6. BrezanóczyPál elsı bevetése, Papp Kálmán megszégyenítése és Endrey Mihály lemondatása
58
3.7. Új esztergomi delegátusért, OP feltételekkel,
országgyőlési választás
64

Tartalomjegyzék

V

3.8. BM és EH papnevelési elvek, Központista kispapik az
EH elnökénél, újra „Kékes Pálról”
3.9. Újabb sikertelem kísérlet esztergomi delegátus
Kinevezésére
4. KISPAPLÁZADÁS A KÖZPONTI SZEMINÁRIUMBAN
4.1. A központisták utolsó ellenállási kísérlete
4.2. A Szeminárium és az Akadémia büntetı javaslatai
és intézkedései
4.3. Az EH válasza, az államhatalom megtorló
intézkedései
4.4. Felkészülés a javasolt intézkedések és a megtorlás
végrehajtására
4.5. „Ad limina” meghívás EH feltételekkel
4.6. A Központi Szeminaristák útja a lázadásig
4.7. A papnevelés demokratizálása, az Akadémia és a
Szeminárium új helyzete
4.8. Problémák az Akadémián és a Szemináriumban,
EH elıterjesztés a Politikai Bizottsághoz
4.9. BM jelentések az egyházban végrehajtott
bomlasztó tevékenységrıl
4.10. A papnevelı intézetek helyzete és az ezzel
kapcsolatos feladatok

70
76

77
79
83
86
90
91
100
104
106
109

5. A „KISPAPLÁZADÁS” ÁTALAKULÁSA „KISPAPI MOZGALOMMÁ”
5.1. Újra Állami Egyházügyi Hivatal és új apostoli
kormányzók kinevezése
111
5.2. A kispaplázadás függıben hagyása, „Kékes Pál” fn.
ügynök új helyzete
113
5.3. A papnevelés állami ellenırzése, a kispaplázadás „föld alá” kényszerítése
119
5.4. A Püspöki Kar új megpróbáltatásai
122
5.5. Kísérlet teológusok visszavételére, a szemináriumok
állami ellenırzése, nem tiltott papszentelések
126
5.6. „Haladó papok” találkozója, Endrey püspök
joghatósága, a BM éves zárójelentése
131
6. A PÜSPÖKKARI TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KISPAPI MOZGALOM
EREDMÉNYEI
6.1 A Püspöki Kar 1960. évi elsı konferenciája
133
6.2. Tíz diakónus és nyolc titokban végzett kispap
felszentelése 1960-ban
134
6.3. A Katolikus Püspöki Kar kezdeményezései,
az ÁEH magatartása
135
6.4. Kísérlet a Központi Szeminárium elbocsátott
növendékeinek visszavételére
140
6.5. A visszavételek lezárása,
a vidéki szemináriumok megtisztítása
148

VI

Tartalomjegyzék

7. A KISPAPLÁZADÁS FELSZÁMOLÁSA
7.1 Titkosszolgálati megfigyelések, felderítés
7.2. Házkutatások, letartóztatások, a Püspöki Kar
megrovása és nyilatkozata
7.3. Vizsgálati fogság, kihallgatások, perek és ítéletek
8. KÖVETKEZMÉNYEK
8.1. Gondok a Központi Szemináriumban, Endrey püspök
visszatérési kísérlete
8.2. Grısz József kalocsai érsek halála,
választások és kinevezések
8.3. Opus Pacis és Országos Béketanács Katolikus Bizottsága
8.4. Összefoglaló a Központi Szemináriumról és
a Hittudományi Akadémiáról

158
158
162

164
167
169
170

9. MELLÉKLETEK
A tanulmányban idézett vagy hivatkozott források
teljes, vagy részleges másolatai. Részletes jegyzékük
a Függelékben.
10. FÜGGELÉK
F-1
Mellékletek jegyzéke
F-2
Péter levél
F-3
TH/ÁBTL ÉS MOL DOKUMENTUMOK
Alkalmazott rövidítések:
AC
Actio Catholica
ÁEH
Állami Egyházügyi Hivatal
ÁBTL
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
EH
Egyházügyi Hivatal (1957-1959)
KPI
Központi Papnevelı Intézet
MOL
Magyar Országos Levéltár
OBKB
Országos Béketanács Katolikus Bizottsága
OP
Opus Pacis
Akadémia
Római Katolikus Központi Hittudományi
Akadémia
Szeminárium- Központi Szeminárium
Felhasznált források:
ÁBTL
Kizártak
Magyar Katolikus Püspöki Kar
Teológusok
MOL
ÁEH Elnöki Iratok
ÁEH TÜK visszaminısített iratok
Balogh Margit:A Magyar Katolikus Püspöki Kar Tanácskozásai
(1949-1965 között – II. kötet: 1960-61)
METEM, Budapest 2008.
Székely Tibor: A Hatalom és a Központi Szeminárium kispapjai”
Budapest, 2008. (www.mek.oszk.hu)

Tartalomjegyzék

VII

1. ELİZMÉNYEK
1.1. A Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Népköztársaság elsı megállapodása:
A történelmi egyházakkal már hosszabb ideje tárgyalások folytak az állam és
az egyházak szétválasztása folyamatát meghatározó jogszabályok megalkotására. Az állami vezetık célkitőzése az volt, hogy elıször a katolikus egyházzal
állapodjanak meg. 1950. június 28-tól augusztus 24-ig nyolc tárgyalási napon egyeztették a véleményeket.
1950. augusztus 30-án, végül mégis utolsóként Darvas József és Grısz József
kézjegyükkel látták el az okmányt. A kijelölt paritásos bizottság katolikus
tagjai: Grısz József, Dr. Czapik Gyula, Dr. Hamvas Endre, Sík Sándor piarista, Dr. Sárközi Pál bencés és Schrotty Pál ferences voltak.
A Megállapodás szerint:(1)
1. A Magyar Katolikus Püspöki Kar
1.1. … elismeri és … támogatja a Magyar Népköztársaság államrendjét és …
eljár azok ellen, akik … a törvényes rend és …építımunka ellen fellépnek.
1.2. … elítél minden … felforgató tevékenységet. …nem engedi meg a hívık
vallásos érzületének államellenes politikai célra való felhasználását.
1.3. … felhívja a hívıket, hogy … minden erejükkel vegyék ki részüket a nagy
munkából … az életszínvonal emeléséért és az igazságosság érvényesítéséért.
… arra hívja fel a papságot, hogy ne fejtsen ki ellenállást … a termelı-szövetkezeti mozgalommal szemben …
1.4. …támogatja a békéért folyó mozgalmat … elítél minden háborús uszítást
… azt a kormányt, amely elıször használja az atombombát.
2. A Magyar Népköztársaság
2.1. kormánya … biztosítja a vallás szabadságot és a katolikus egyház részére
a mőködési szabadságot.
2.2. …hozzájárul a katolikus egyházi iskola (6 fiú és 2 leányiskola) visszaadásához, valamint ahhoz, hogy … megfelelı számú … tanító rend mőködjék.
2.3. …kész gondoskodni a katolikus egyház elemi szükségleteinek fedezésérıl
oly módon, hogy … amíg a saját forrásaira támaszkodva maga tudja fedezni …
három illetve ötévenként arányosan csökkenı összeget utal ki… külön súlyt
helyez a lelkészkedı papság megfelelı létminimumának biztosítására.
1.2. Püspökkari nyilatkozat
1950. szeptember 10-én a Püspöki Kar röviddel a megállapodás aláírása után, azt
nyilatkozta(2), hogy az állam és az egyház közötti viszony általános szabályozása az Apostoli Szentszékre tartozik, ezt a Püspöki Kar nem óhajtja érinteni, az
1950. augusztus 30-án aláírt megállapodás a békés együttélés biztosítására
hivatott.

------------------------------------(1)
(2)

MOL XIX–A–21–c–000
MOL XIX–A–21–c–000

ld. 1.1.1. sz. melléklet, 175. old.
ld. 1.2.1. sz. melléklet, 177. old.
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1.3. Állameskü
1951. július 21-én a Magyar Katolikus Püspöki Kar a Magyar Népköztársaság
Alkotmányára letette az államesküt az Elnöki Tanács Elnökének kezébe.
Dr. Czapik Gyula egri érsek, a püspöki kar ezidıszerinti elnöke, rövid beszédet
mondott. Többek között az alábbiakat:
Isten parancsára a katolikus hitnek elve, hogy annak az államnak, amelyben
élünk, kötelességteljesítı polgárai legyünk. … Kifejezésre kívántuk juttatni,
hogy … minden erınkkel támogatni fogjuk népünk és államunk építımunkáját, … békepolitikáját. Ugyanakkor … a Katolikus Egyháznak is hitét megvallva, fegyelmét tartva … építünk … hazánk … szabad vallásgyakorlatot biztosító
törvényére. … reméljük, hogy munkánkból … áldás, békesség és siker származik, amelyre … a Magasságbeli áldását kérjük.(3)
1.4. A BM álláspontja az egyházpolitika alakulásáról
1955. december 9-én készült jelentés(4a) szerint Mindszenty ırizetbe vétele után
változás következett be: a püspökök látszólagos passzivitásba vonultak. Az
események megosztották a püspöki kart, és ez a kettısség a továbbiakban is
megmaradt.
A lojális, /tárgyalókész/ magatartást Czapik Gyula egri érsek tanúsította, akit – bár ingadozva – Hamvas Endre követett, amíg ezt Badalik
Bertalan (Shvoy, Rogács és Péteri püspökök támogatásával) élesen ellenezte.
Papp Kálmán és Kovács Sándor magatartását többnyire külsı tényezık
határozták meg.
Ezt a helyzetet használta ki az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH), mert
úgy taktikázott, hogy a katolikus klérus elıtt Czapikot tegye felelıssé. A
kapcsolat a püspöki kar többi tagjánál szinte csak a felelısségre vonásra
korlátozódott. A papság magatartása tükrözte a püspökök állásfoglalását. A
hierarchia a papi békemozgalmat nem tekintette magáénak, mint olyanokat,
akiket kívülrıl kényszerítettek az egyházra.
Czapik érsek támogatására, pozíciójának megerısítésére a BM tervet
dolgozott ki. Az idıpontot alkalmasnak látták Grısz József beszervezésére. Úgy
vélték, hogy szabadlábra helyezése és egyházi funkciójának részleges visszaadása rövid idın belül alkalmat ad erre. A terv szerint a beszervezéskor tájékoztatják a visszahelyezésrıl, amelyet több lépcsıben hajtanak végre. Elıször
kényszerlakhelyet jelölnek ki – erre két változatot javasoltak – majd a püspöki
kar kérelmezni fogja visszahelyezését, amelyet a látszat kedvéért elıször célszerő elutasítani. Visszahelyezik érseki jogaiba, de – a terv szerint – nem láthatja el a püspöki kar elnöki funkcióit.
Emellett készült egy ún. „hathónapos terv”(4b) is, amelynek része volt –
az oppoziciós szárny megbénítására Badalik Bertalan beszervezése. „Ligeti”
fedınevő ügynököt állították rá, erkölcsi kompromittáló adatok győjtésére. A
hathónapos tervben szerepelt Brezanóczy Pál egri káptalani helynök beszervezése is, de ezt egyéb elfoglaltságok miatt most elhalasztották.
--------------------------------------------------------(3)

MOL XIX–A–21–c–000.0
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp.134-142.)
(4b)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp.143-148.)
(4a)
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ld. 1.4.1. sz. melléklet, 179. old.
ld. 1.4.2. sz. melléklet, 182. old.
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Az ingadozók közül Papp Kálmánt és/vagy Hamvas Endrét vették célba. Papp Kálmán mellé tervbe vették két ügynökjelölt tanulmányozását, egyikük beszervezését és lehallgató berendezést is szereltettek be. Dudás Miklós
püspök (vatikáni) kapcsolatainak feltárására „Kiss János” fedınévvel beszervezték budapesti titkárát, dr. Timkó Imrét. Terven kívül, utasításra, foglalkoztak Mindszenty egyházi épületbe való áthelyezésének gondolatával, sıt a lehallgatáshoz szükséges technikai berendezést be is telepítették, és mellé helyezték „Ligeti”-t. Elvárták, hogy Mindszenty pozitív nyilatkozatot tegyen, de
ennek elıkészítése nem járt eredménnyel.
A BM jelentés(6) szerint a püspöki karon belül, az állam szempontjából
kedvezıtlen helyzet kialakulását okozhatja az – 1951-ben, a Minisztertanács
mellett önálló szervezetként létesített– Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) helytelen politikája. Nincs kialakítva ugyanis a helyes magatartási vonaluk, sok a
szurkálás, az átgondolatlan politikai manıverezés, amely nem segíti a püspökök közeledését. Nem megfelelı az ÁEH személyi állománya, nincs magasan
képesített, kevés a jó tárgyalóképes, egyes felelıs munkatársai államtitkokat
közölnek, korrupciókat követnek el. A BM célszerőnek tartja az ÁEH püspökökkel kapcsolatos politikája irányvonalának, módszerének és taktikájának
meghatározását, munkájuk összehangolását a BM illetékes szerveivel, valamint államvédelmi munkatárs (elnökhelyettes) kiküldését. Nemkülönben a
korrupció (esetleg bírósági) felszámolását.
1.5. Grısz József szabadlábra, majd visszahelyezése érseki hatáskörébe
Az események alakulását felgyorsította Czapik érsek 1956. április 23-ai
halála. Grısz ekkor már kényszerlakhelyén, Tószegen tartózkodott, és végrehajtották a jelentésben(7) megfogalmazott menetrendet: „A püspöki kar …
kérése után a magyar kormány – fogadta és – hozzájárult ahhoz, hogy Grısz
József kalocsai érseki jogait visszakapja” … Grısz érsek május 12-én néhány
napra a Központi Szemináriumba jött. Nagy feltőnést keltett a kispapok között. de az elöljárók nem adtak tájékoztatást.
1956. június 13-ai konferencián gyakorolta a püspöki kar elnöki funkcióját elıször, amikor Hamvas Endre esztergomi apostoli adminisztrátor esztergomi
helynökét, Dr. Beresztóczy Miklóst – aki a Czapik bevezette szokás szerint a
konferenciára érkezett – az elıszobában várakoztatta, majd kisebb vita után
felkérte Dr. Brezanóczy Pál egri káptalani helynököt: közölje Beresztóczyval,
hogy további intézkedésig ne vegyen részt a püspöki konferencián. (5)
Augusztus 9-én tartott a püspöki kar ismét konferenciát. Grısz érsek arról számolt be, hogy a vatikáni államtitkárságtól, Tardinitıl levelet (6) kapott: a megüresedett egri érseki székre tekintettel elıször adminisztrátort nevezne ki a
Szentszék, és a kérdés az, hogy Endrey segédpüspök erre a feladatra alkalmas-e. Grısz szerint Brezanóczy ismeri a területet, Endrey nem, ezért a
káptalani helynök alkalmasabb. Bár Hamvas mehetne Egerbe érseknek, Brezanóczy pedig helyére csanádi püspöknek. Tekintettel Brezanóczy békepapságára, meggondolandó a válasz, célszerő megvárni, amíg a Szentszék az
érseki székre kér jelölést.
-------------------------------------------(6)
(7)
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2. A FORRADALOM ÉS BUKÁSA
2.1. A forradalom rövid sikere
Október 23-a éjjelén kezdıdött lövöldözés hangjai megzavarták a Központi Papnevelı Intézet növendékeit az éppen tartó, az évközi szenteléseket elıkészítı
lelkigyakorlat elmélyülésében. A lelkigyakorlat fegyelme és a hallga-tás /:silentium:/ kötelezettsége nagymértékben korlátozta a külsı hangok és a suttogva
elterjesztett hírek (kitört a forradalom!) keltette érzelmeik kifejezését. A felsıbb
évesek, a felszentelt VI. évesek azonban ostromolták az elöljárókat, hogy a 25ei „véres csütörtök” után magasabb rendő erkölcsi kötelezettség a sebesültek
kórházi, lelki ellátása, mint a lelkigyakorlaton való részvételük.
Október 28-án, vasárnap a reggeli szentmisével befejezıdött a lelkigyakorlat,
ezután már visszatartani sem lehetett a fiatal papokat a kórházlátogatástól. A
közeli épületben folyó egyetemi győlések óhatatlanul felkeltették az érdeklıdést az ifjúsági szövetségek szervezıdése iránt. Küldöttség ment, amely információkat szerzett és hírt vitt a csatlakozási szándékról.
Október 31-én, Mindszenty hercegprímás kiszabadulásának és Budapestre érkezésének hírére az amúgy is méhkasra hasonlító szemináriumi társalgókat,
közös termeket újabb lelkesedés hangja töltötte be. Elöljárók és növendékek
küldöttsége szervezıdött, felmentek a várba, felkeresték a bíborost, aki fogadta
ıket és ígérte estére a Szeminárium meglátogatását, amelyre papi győlést is
szerveztek. A látogatás az események alakulása miatt sajnos elmaradt.
A hercegprímás késıbb elrendelte, hogy néhány kispap segítsen az Állami Egyházügyi Hivatal irattárának ırzésében, annak elszállításáig. Az elsı
napon erre volt is lehetıség, de a másnapi készülıdést már értelmetlenné tették a megkezdıdött harcok, ezért a csoport kijelölt vezetıje leállította azt.
2.2. A forradalom bukása
A „szabadság néhány napja” után az ellenséges hatalom és a karhatalom támadása következtében a forradalom elbukott. Számos elképze-lés, vágy
szertefoszlott. A felszenteltek a harcok idején is többnyire a kórházakban tartózkodtak, lelki és fizikai segítséget nyújtottak, és a lehetıségekhez mérten
segítettek a hozzátartozók értesítésében.
A szomszédos egyetemi épületbe szorult fegyveres felkelık mentésében
néhány növendék önszervezıdése alapján segítséget nyújtottak, úgyhogy az
épületet körülzáró és a Szeminárium kertjén át is támadó szovjet katonák már
üresen találták.
2.3. Mindszenty intézkedései és az ÁEH újraszervezése
November 5-én az Amerikai Egyesült Államok követségén menedéket kapott
bíboros azonnal intézkedni kezdett, felfüggesztette Beresztóczy Miklóst,
kitiltott Budapestrıl 11 békepapot,(7) megjelölve a visszavonulásra kijelölt helyüket, és az intézkedését felterjesztette Rómába.
---------------------------------------------------(7)
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A forradalom és bukása - Mindszenty intézkedései

A végrehajtásra utasította Dr. Szabó Imre segédpüspök, budapesti
helynököt, aki az iratokkal személyesen kereste fel a címzetteket. Az ÁEH fi(7)
gyelmeztette Szabó Imrét, a BM jelentés azonban ezt fenyegetésként említi.
November 28-án az ÁEH rádió- és sajtóközleményt adott ki,(7) hogy az 1956. október 23-ai status quo-t ismeri el érvényesnek, és ragaszkodik az egyházi vezetık korábbi nyilatkozatainak megfelelı magatartáshoz, és kilátásba helyezte
szankciók kiszabását
Amíg a forradalom napjaiban a püspökök zömmel várakozó magatartást tanúsítottak, november 3-a után többen elbocsátották a békepap helynököket és irodaigazgatókat, visszahelyezve a korábban bevált személyeket. Az
ÁEH elnöke mivel Kalocsán tett személyes látogatásával sem ért el eredményt,
ezt barátságtalan magatartásnak nyilvánította, és kényszerítı intézkedések
bevezetését javasolta.(7) Ezekrıl a BM összefoglalója is jelentést tett.(8)
A munkások utolsó, kétnapos sztrájkja idején a kispapok is küldöttséget menesztettek a dékánhoz, bejelentve, hogy a hallgatók is szolidaritási sztrájkot
tartanak, és mindkét intézmény vezetıinek megbotránkozása és tiltása ellenére két napra üresen maradtak az elıadótermek.(9)
A szemináriumon kívüli eseményekrıl az ismerıs papoktól is lehetett
hallani, esetenként az ordináriusok, vagy aulisták a Szemináriumban járva
fogadták növendékeiket, többnyire az egyházmegye rangidıs kispapját („fımegyés”), beszámoltatva, elbeszélgetve.
A külsı rend (az elnyomás hatására) konszolidálódni kezdett, és visszatért a belsı hétköznapi rend is. Az egyházpolitikában jelentıs változások zajlottak: December 31-ével (Eln. Tan. 33/1956. sz. tvr.) megszőntették az Állami
Egyházügyi Hivatalt (ÁEH), mint önálló hatóságot és újraszervezték a Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalaként (EH) fıosztályi rangban.(10)
A közigazgatás újraszervezésekor átmenetileg nem kapott státuszt a
tanácsoknál az egyházügyi kormánybiztos,(11) és visszahívták a püspöki kancelláriákból is a megbízottakat.(12)
Január 28-án a Magyar Vöröskereszt VIII. kerületi szervezete(13) levélben köszönte meg a kispapok részvételét Budapest legsúlyosabban sérült területén
végzett segélyakcióban. Ezután a növendékek az Actio Catholica (AC) segélyakciójában – amelyhez folyamatosan érkeztek élelmiszer és ruha adományok –
is kivették részüket, nem mindig értve egyet a „segélyezettek” kiválasztásával.
A kispapi élmények nemcsak a társalgói beszélgetésekben jutottak kifejezésre, néhányan feljegyzéseket is készítettek, sıt az intézeti önképzıkör, a
Magyar Egyházirodalmi Iskola (MEI) vezetısége szervezett formában adott lehetıséget ezeknek az élményeknek a megosztására.(14)
----------------------------------------------------------(8)

ÁBTL 3.1.9. V–150392/4. (pp. 49-59.)
ld. 2.15.2. sz. melléklet, 313. old.
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (p. 58.)
ld. 2.6.7.. sz. melléklet, 246. old.
(10)
MOL XIX–A–21–a–H-44/1957.
ld. 2.3.2 sz. melléklet, 190. old.
(11)
MOL XIX–A–21–d–005-1/1957.
ld. 2.3.3. sz. melléklet, 192. old.
(12)
MOL XIX–A–21–a–K-135/1957
ld. 2.4.10. sz. melléklet, 211. old.
(13)
A „Hatalom és a …” I. kötet ld. ott 1.1.1 sz. melléklet, 22. old.
(14)
A „Hatalom és a ” I. kötet ld. ott 1.2.3.2. sz. melléklet, 39. old.
(9)
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2.4. Vatikáni dekrétumok, számonkérés az EH-ban, „ellenforradalmi” röpirat
1957. január 23-án a Püspöki Kar konferenciát(15) tartott a Központi Szemináriumban, amelyen többek között megállapodtak abban, hogy Grısz József
petícióval fordul a miniszterelnökhöz a magyar katolikus egyház sérelmeinek
orvoslásáért.
Február 5-én háromtagú püspökkari küldöttség (Grısz-Hamvas-Badalik) nyújtja be a peticiót(16) az EH-ban Horváth János fıosztlyvezetı/elnöknek.
A levél leszögezi, hogy a magyar püspöki kar nem jogosult végleges megállapodást kötni az Állammal, mert az a Szentszéknek fenntartott jogkör, viszont
„megvan az illetékességünk arra, hogy sérelmeinket elıterjesszük, amelyek orvoslása nagymértékben elısegítené az Egyház és az Állam közötti viszony javulását.” Hivatkozását jogi alapokra helyezi, amikor azt írja, hogy „ezek a sérelmek a Magyar Népköztársaság Alkotmányának 54. § /1/ és /2/ pontja ellenére vannak és az elmúlt korszak túlkapásai közé tartoznak.”
Igényli:
– Az egyházkormányzat szabadságának (dispozíciók, címadományozások);
– Egyházi tulajdonú közösségi épületek (szemináriumok, kisszemináriumok);
– Szerzetesrendek mőködési joga, szerzetesközösségi házak visszaállítása);
– A hitoktatás szabadsága, rangjának megfelelı visszaállítása az órarendben;
– A szentségek kiszolgáltatásának templomban, kórházban, börtönben;
– Korlátozatlan kapcsolattartás az Apostoli Szentszékkel;
– Misézési engedély a templomokon kívül (szükség esetén) középületekben;
– Egyházi egyesületek, társulatok szabad mőködése;
– Könyv és lapkiadás szabadsága és az értékesítéshez könyvesbolt (SzIT);
– Egyházi épületek építésének szabadsága, idegen igénybevétel tilalmával;
– Önkényes (büntetésképpeni) kongruamegvonás megszőntetése;
– Szolgálati lakások adásának jogosultsága;
– Püspökök meghívása írásban, a megbeszélés témáját feltőntetve.
Egyazon napon bocsátotta ki az EH elnöke dr. Szabó Imre budapesti
segédpüspök Hejcére internálási(17) rendelkezését, amelyben közli az elnök,
hogy a püspök jelenléte nagymértékben nehezíti az állam és az egyház együttmőködését, és reméli, hogy ennek szükségességét megérti.
Az EH archívumában együtt található Horváth Richárd felháborodott
politikus fellebbezése Szabó püspök „obsitjával”. Ezek után, bár válaszra felkérik, hiábavaló maradási kérelme – hivatkozva mőtét utáni, illetve közbejött
idegösszeomlásának szakszerő ellátási igényére – a Hatalom hajthatatlan.
Az esztergomi fıegyházmegye püspök nélkül maradása lépésre kényszeríti Grısz érseket (amelynek dokumentált hátterét jelenleg még nem ismerjük) – de
Február 8-án (post factum) (18) értesítést küld az EH-nak, amely szerint: „Van
szerencsém értesíteni, hogy az Apostoli Szentszéktıl kapott felhatalmazásom
----------------------------------------------(15)

Balogh Margit i.m.
MOL XIX–A–21–a–K-70/1957
(17)
MOL XIX–A–21–a–K-54/1957
(18)
MOL XIX–A–21–a–K-72/1957
(16)
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értelmében dr. Endrey Mihály felszentelt püspököt az esztergomi fıegyházmegye apostoli delegátusává kineveztem, és meghagytam neki, hogy a fıegyházmegye kormányzását teljes püspöki jogkörrel mielıbb vegye át.
Arról sincs információnk, hogy ezek után az EH formálisan végig adminisztrálta-e dr. Endrey Mihály megerısítésének alkotmányos dokumentálását
– minden bizonnyal igen – de még Grısz Józsefnek küldött válasza sem
található az elnöki, vagy a TÜK iratok között. Talán Grısz érsek levéltárának
feldolgozása után ismert lesz az eljárás befejezése.
A BM azonban azonnal reagál az egyházak vonalán történt intézkedésekre és március 18-ai jelentésében(19) feljegyzi, hogy „a püspöki karon belül a
lojális szárny erısítése céljából a Belügyminisztérium operatív szerve és a Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala elérte, hogy az akadályoztatott
Mindszenty József helyett Endrey Mihály segédpüspököt nevezzék ki az esztergomi egyházmegye élére.
Február 12-én válaszolt(20) az EH elnöke a háromtagú püspökkari küldöttségnek
miniszterelnökhöz intézett petíciójára, és közölte, hogy a beadványt „a Minisztertanács Elnöke áttette hozzám azzal, hogy a Püspöki Kar illetékes képviselıivel a beadványban foglaltakat illetıen elızetes megbeszélést folytassunk. Ezek
után (hét nap multával) február 19-re magához rendeli az illetékeseket. A beadvány egyes pontjait a válaszban figyelmen kívül hagyja, és mindössze a
kormánybiztosok kiküldésére reagál, megemlítve, hogy az egyes egyházmegyékben okozott szabálytalanságok miatt kellett ideiglenesen megbízni.
Február 15-e után a Szemináriumban úgy hírlett, hogy a Vatikáni rádió magyar
adásában, – amelyet országosan tilos volt hallgatni, és ezt a szemináriumi társalgóban szigorúan ellenırizték is – a Szentszék megerısítette Mindszenty
József intézkedéseit és errıl dekrétumokat adott ki.
Február 19-ei keltő az a BM jelentés(21), amely szerint „Grısz József néhány
nappal azelıtt megkapta a Vatikán Zsinati Szent Kongregációjának (Congregatio Sancti Concilii) két – január 21-én kelt – a magyarországi katolikus
egyházra vonatkozó két dekrétumát. Az egyik dekrétum a helynökök és az
egyházmegyei irodaigazgatók kinevezésével foglalkozik. Név szerint felsorolja
ezekbe a funkciókba állami hozzájárulással kinevezetteket, és megállapítja,
hogy ezeket a papokat a hivataloktól és javadalmaktól elmozdítják és alkalmatlannak nyilvánítják. Megparancsolja, hogy a nevezettek vessék alá magukat a törvényes egyházi hatóság parancsainak, mert ellenkezı esetben kiközösítés alá esnek.
-----------------------------------------------(19)

ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 234-235)
MOL XIX–A–21–a–K–70/1957.
(21)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 218-222)
(20)

ld. 2.4.5. sz. melléklet, 200. old.
ld. 2.4.6. sz. melléklet, 201. old..
ld. 2.4.7. sz. melléklet, 202. old.

- a helynöki (Esztergom: Beresztóczy Miklós és Babocsa Endre, Gyır: Gergyesi Ferenc és Pajtényi
László, Hajdudorog: Vattamány Imre, Szombatheéy: Varga Dénes, Vác: Csömöz Gáspár, Veszprém: Máté
János, Eger: Patócs József, Szeged: Szécsi Antal),
- az irodaigazgatói (Esztergom: Vitányi György, Fehérvár: Vaskuti József, Gyır: Brenner Ferenc és
Nedesovszky János, Hajdudorog: Nagy Béla, Szombathely: Bartányi András,Veszprém: Szabó József,
Kalocsa: Kiss Pál, Szeged: Langmár Lipót )
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A másik dekrétum megállapítja, hogy Horváth Richárd áldozópap, ciszterci szerzetes a törvényes egyházi hatóságok ellen mőködött, ezért az egyházból kiközösítik. Leszögezi, hogy mindazon papok, akiknek a kinevezése nem a
kánonjog (CIC) rendelkezései szerint történt, szintén kiközösítés alá esnek, ha
véglegesen le nem mondanak, és vissza nem térnek egyházmegyéjükbe.
A BM elemzı a megszokott irányvonaltól teljesen eltérı javaslatot tesz:
„Megítélésünk szerint nevezetteknek a rendelkezéseket végre kell hajtaniuk,
mert különben kiközösítés alá esnek. Ugyanakkor a Vatikán intézkedésének
bizonyos mérvő ellensúlyozására a kinevezendı személyek csak állami jóváhagyás után nyerjenek beiktatást. Amennyiben egyes püspökök ezt nem hajlandók figyelembe venni, úgy helynök, vagy irodaigazgató kinevezését ne engedélyezzük.” Az eset az állam és az egyház együttmőködésében ennél sokkal súlyosabb elbírálást nyert.
Ugyanebben az idıszakban megérkezett a válasz (22) Hamvas Endre kérdésére is, hogy a primással történt találkozásakor Mindszenty visszavette és
Witz Bélára bízta az esztergomi fıegyházmegye vezetését, ezzel Hamvas Endre
megbízatása lejárt.
Március 25-én a Központi Szemináriumban tanácskozott a püspöki kar, és a
szemináriumba telepített „Hívı” ügynök többek között errıl is jelentést (23) írt.
Beszámolt arról, hogy: Hamavas Endre szerint kár volt a püspöki karnak
visszautasítani a tárgyalásokon való részvételt, amikor a légkör még kedvezı
volt. Brezanóczy Pál egri káptalani helynök szerint pedig másnap a püspöki
karnak nehéz tárgyalása lesz az EH-ban.
Egyéb BM jelentések is készültek arról, hogy a „klerikális reakció” csak
kényszerítı intézkedéseik hatására – az 1956-ban kiszabadult papok visszagyőjtése és újabb márciusi letartóztatások után – volt hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni.
„Hívı” ügynök is említést tesz Grısz érsek vonakodásáról, amelyben
szerepet tulajdonítanak dr. Szörényi Andornak, az Akadémia professzorának.
Szóba került Varjas Gyızı szombathelyi püspöki titkár beszélgetése a kalocsai
érsek gépkocsivezetıjével, egy sokszorosított röpiratról, amelyet Szombathelyen, a püspökségen, két papnál találtak a közelmúltban történt letartózta-tásukkor. Az a benyomása, hogy a röpiratot a Központi Szeminárium növendékei
állíthatták össze, mert a röpirat elmondja, hogy miként élték át az „ellenforradalmi” napokat.
Dr. Zemplén György professzort – akinek Varjas Gyızı beszélt a röpirat
tartalmáról – nagyon megdöbbentette a hír, mert ı a felelıs a Hittudományi
Akadémián a sokszorosítási ügyekért. Kapott is jelzést a mellé beosztott növendéktıl, hogy a kispapok készülnek valamilyen irat sokszorosítására, ezért a
gépet biztonságos helyre záratta.
A jelentés feldolgozásakor a BM elemzı figyelme Szörényi professzorra terelıdött: „biztonsági ırizetbe helyezése nem csökkentette, hanem fokozta aktivitását.” Úgy döntöttek, hogy felkeresik és figyelmeztetik. Ha ez nem járna sikerrel, „lekompromittálják a politikai rendırséggel való kapcsolata címén.”
------------------------------------------------------(22)
(23)
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„Hívı” ügynök a röpirattal kapcsolatban utasítást kap, hogy „Zemplén
tanárral közösen próbálja megtudni, hogy kik segédkeztek a sokszorosításban,
valamint kikérdezni a kispapokat, kik vettek részt az ÁEH kirablásában.”
Ehhez a jelentéshez ad számunkra érdekes kiegészítı információt(24)
egy BM tájékoztató, az ÁEH-tól 1957-ben a BM kérte segítség kapcsán. Az
alosztály-vezetı említést tesz Semptey Lászlóról, a Központi Szeminárium vicerektoráról, „akit az ellenforradalom alatt Mindszenty megbízott a Központi Szeminárium vezetésével. Semptey évek óta „Hívı” fedınéven ügynökünk, – írja –
ellenırzött, megbízható, értékes. Endrey püspök ki akarta helyezni a Központi
Szemináriumból, amit az EH kérésünkre megakadályozott.”
Ebbıl az információból nyilvánvaló, hogy a BM (annak idején még ÁVH)
itt is sikeresen a centrumba telepített ügynököt, mint késıbb a „kispapi mozgalom” idején, és mindaz, ami a Központi Szemináriumban történt, már évek
óta nem volt titok az állambiztonsági szolgálat elıtt.
Ezzel kezdetét vette a házkutatások, letartóztatások, vallatások sorozata, amelyben néhány presbiter-növendék hosszabb börtönbüntetést kapott, és
több növendéket hat hónapra, egy évre, másfél évre bebörtönöztek.
Március 26-án a püspöki kar részt vett az EH-ban a fenti, „Hívı” jelentésben
említett „nehéz” megbeszélésen, ahol az elnök a problémák (25) hosszú sorát
tárta a résztvevık elé, „amelyek zavarják az állam és a katolikus egyház évek
alatt kialakult jó viszonyát. Egy ilyen együttes megbeszélés azonban – az elnök
reménye szerint – eredményt fog hozni, mert a római katolikus püspöki kar
megváltoztatta a Mindszenty József idejébıl ismert merev magatartását anélkül, hogy teológiájában és törvényeiben fel kellene adnia elvi álláspontját, vagy
a Vatikánnal szembe kellene kerülnie.”
Az EH elnöke hivatkozott több, korábbi püspökkari esküre, nyilatkozatra
(1951. július 3. – július 21. – 1956. május 11. ) idézte Grısz József 1956. május 12-ei nyilatkozatát, amelyben kijelentette:
„Munkása akarok lenni a béke ügyének. Ez akarok lenni az evangélium szellemében és a katolikus egyház fejének, XII. Pius pápának ismételt megnyilatkozásai értelmében is.”
Felsorolta: több püspök – engedélykérés és a következményeik számbavétele
nélküli – irodaigazgatókat, helynököket leváltó november végi dispozícióját,
figyelmen kívül hagyva az ÁEH november 28-ai sajtó- és rádióközleményét
arról, hogy a november 23-ai „státus quo”-t ismerik el. Utalt arra, hogy ezért
figyelmeztetésül január 1-jével két egyházmegyétıl megvonták az államsegélyt.
Nehezményezte az 1957. január 21-ei vatikáni dekrétumokat. Hivatkozott az
Elnöki Tanács törvényerejő rendeletére, amely szabályozza az egyházi állások
betöltésének rendjét, amely 1956. október 1-jei visszamenıleges hatállyal lép
életbe. Visszahívták a miniszteri biztosokat, de az események alakulása miatt
ezt az intézkedést most érvényteleníteni kell.
Javaslatot tett a Országos Béketanács Katolikus Bizottságának újjászervezésre, az állam és az egyház viszonyára vonatkozó új nyilatkozat kiadására,
az október 23-a után kialakult egyházpolitikai helyzetrıl a Vatikánnak küldendı tájékoztatóra, valamint arra, hogy az ordináriusok lépjenek fel azokkal
a lelkészekkel szemben, akik október 23-a után törvénytelenül jártak el.
----------------------------------------------------(24)
(25)

ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.9-10.)
MOL XIX–A–21–a–K-135/1957

ld. 2.4.9. sz. melléklet, 210. old.
ld. 2.4.10. sz. melléklet, 221. old.
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A tízoldalas összeállítást az értekezlet résztvevıi sokszorosított formában kézhez kapták.
Április 9-én a püspöki kar konferenciát tartott a Központi Szeminárium épületében, amelynek (lehallgatással készült) anyagát a BM április 12-ei jelentése
(26)
tartalmazza.
Tekintettel dr. Endrey Mihály korábbi, az esztergomi fıegyházmegyébe
szóló speciális delegátusi kinevezésére, mind a 11 egyházmegye vezetıje /képviselıje jelen volt, és élénk tapssal köszöntötték a püspöki kar új tagját. Többen azonban a kész helyzetre tekintettel aggodalmukat is kinyilvánították.
Megtárgyalták Grısz Józsefnek az ÁEH elnöke expozéjára készített választervezetét:
„Mi is békét akarunk. Nem kérünk mást, mint békét és szabadságot. Megértést, mert a mi helyzetünk más, mint a protestáns egyházaké… minket kötnek
az egyház egyetemes törvényei. … Megtartjuk a nekünk kellemetlen és jogainkat sértı törvényeket is, és ha küzdünk ellene, azt törvényes módon és törvényes eszközökkel tesszük.”
„A katolikus papok békebizottsága kezdettıl szembe fordult a hierarchiával,
magával a pápával is, és engedély nélkül lapot adott ki” … „ Az ÁEH komoly ok
nélkül papokat mozdított el, … állásukat elfoglalta idegenbıl hozott papokkal.”
„A papi békebizottság feltámasztását lehetetlennek tartjuk. … De külön papi
békemozgalmat is feleslegesnek tartunk.”
A jelentés szerint szó esett még a kiadandó nyilatkozatról, a Vatikánnak készülı részletes tájékoztatásról, a forradalomban tevékeny részt vállalt papok
elítélésérıl (és néhány – a BM számára nem fontos – más kérdésrıl).
2.5. Az Opus Pacis megalapítása és a papi békemozgalom felszámolása.
Április 10-én 3 tagú püspökkari bizottság vett rész az EH-ban, megtárgyalta az
elnökkel és az elnökhelyettessel a legutóbb felmerült kérdéseket.
Megállapodtak abban, hogy azokat a személyi(27) kérdéseket, amelyek rendezéséhez a Vatikán hozzájárulása szükséges, az egyes püspökök – a püspöki karral egyetértésben – felterjesztik Rómához. (A püspöki kar itt engedett a 9-ei
fenntartásaiból.) Megfogalmazták a sajtóban megjelenı nyilatkozatot. A Vatikánba küldendı jelentést azonban egyelıre nem készítik el, errıl még tárgyalások lesznek.
A püspöki kar még aznap újra összeült a Központi Szemináriumban és
Grısz érsek tájékoztatást adott a délelıtti tárgyalásokról. Ismertette az EH
elnöke megoldási javaslatát a személyi kérdésekkel kapcsolatban: „az érintettek vessék alá magukat a vatikáni határozatnak, térjenek haza egyházmegyéjükbe, kérjenek elbocsátó levelet és ezzel folyamodjanak újra a felvételükért”…Ha ezt az egyes püspökök vállalják, meg fogják tárgyalni – volt
Grısz érsek válasza. A kért és ott megfogalmazott nyilatkozat Grısz érsek
szerint „elég jó nyilatkozat”. A Vatikánnak küldendı, elhalasztott tájékoztatóról pedig annyit mondott, hogy „elızıleg mi informáljuk Rómát. Ez egy ideiglenes megoldás, amivel idıt lehet nyerni.”
-----------------------------------------------------------(26)
(27)
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Április 10-én megjelent a Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata(28) arról,
hogy az egyházat és az államot érdeklı kérdések rendezésében megbeszélések
folynak.
Nem kerülte el azonban a BM figyelı tekintetét(8) az a körülmény, „hogy
a püspöki kar megırizte egységét, és a továbbiakban arra törekedett, hogy az
állammal folytatott tárgyalásokon testületileg vegyen részt. Ezzel megszőnt az
államnak az a lehetısége, hogy az egyes püspököket, vagy egyházmegyéket
érintı ügyet csak az érintett püspökkel tárgyaljanak meg.”
„A püspöki kar követelte a papi békemozgalom felszámolását azzal az
ígérettel, hogy az egyház egy hivatalosan elismert békemozgalmat hoz létre.”
Ugyanakkor függıben hagyták a 7 legexponáltabb békemozgalmi papnak a
dekrétum hatálya alól való felmentése ügyét.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar tehát új határozatot(29) hozott a római
katolikus egyháznak a békemozgalomban való részvételérıl: „… áthatva az
egyház békegondolatától, aggodalommal szemlélve az emberiség fölé tornyosuló veszedelmeket, … Krisztus földi helytartójának útmutatását követve …
foglalunk állást az emberiség megkímélése és megmentése mellett. … Mindezért szeretettel elvárjuk, hogy egyházunk valamennyi papja magáévá tegye a
béke gondolatát, és híveivel egyetemben amellé az elv mellé álljon, amely … a
problémák megoldását békés tárgyalások útján kezeli”.
A püspökök vitáját egy másik BM jelentés tartalmazza,(30) rögzítve egyúttal a
BM eltérı véleményét is.
Saád Béla (az Új Ember szerkesztıje, „Kövér” fedınéven ügynök) és
Michelics Vid (a Vigília munkatársa, „Molnár Béla” fedınéven ügynök) készített tervezetet a békemozgalmi szervezet „Opus Pacis” néven való megalapítására. Az elnevezést állítólag Endrey püspök javasolta. Az alapelv szerint:
1./ A püspöki kar az Országos Béketanáccsal közösen, … megalakítja az Országos Béketanács Katolikus Bizottságát (OBTKB) …
2./ A püspöki kar a katolikus békemunkát egyházi keretekben… egy katolikus
békemőben, az Opus Pacisban (OP) szervezi … Amely szerkezetének és feladatainak kialakítására és a végrehajtásra, szervezı, illetve intézı bizottságot küld
ki.
Az egyes pontoknál a határozat tartalmazza a bizottságba felvett személyeket, köztük Beresztóczy Miklóst, Mag Bélát, Micháczi Józsefet, valamint
többek között a Központi Szeminárium rektorát és a Hittudományi Akadémia
több professzorát. A vezetıségben tehát szerepet kapott a 3 békemozgalmi pap
is, de amint Grısz érsek mondta: „ezeket le kellett nyelnünk.” Az Egyházügyi
Hivatalnak rettenetesen nagy volt a békülékenységre való hajlama. Nekik is
kell valamit produkálniuk felfelé”.
Az Egyházügyi Hivatal is készített javaslatot, de az széleskörő lehetıséget teremtett volna a békemozgalmi papok bevonására és további mőködésére,
ezért a püspöki kar azt kategorikusan elvetette.
---------------------------------------------------------(28)

MOL XIX–A–21–c–1957. 38. doboz
ÁBTL 3.1.9. V–159392/4. (pp.49-59.)
(29)
MOL XIX–A–21–c–120.5-2/1957.
(30)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 280-285)
(8)

ld. 2.5.1. sz. melléklet, 231. old.
ld. 2.15.2. sz. melléklet, 313. old.
ld. 2.5.2. sz. melléklet, 232. old.
ld. 2.5.3. sz. melléklet, 234. old.
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A püspökkari „határozat” közzétételének azonban volt elıfeltétele: a
békepapi mozgalom önfelszámolása. A határozatot mind a napi sajtó, mind az
Új Ember aktuális száma közölte, azonban a sajtóközlemény nem tartalmazta
a nyomatékosan megjelölt feltételt, a békepapi szervezet megszőntetését.
Ezt Grısz József azonnali tiltakozása követte, és felfüggesztette az OP
életbe léptetését. A BM jelentés szerint Badalik püspök kijelentette: „az EH
elnök viselkedésére jellemzı volt, hogy kétségbe esetten mondja: én már jelentettem a kormánynak, hogy a tárgyalás jól megy, megegyezünk, és most jelenthetem, hogy megakadt.”
A BM jelentése tovább folytatja:
„Miközben a … hivatalos egyházzal ilyen megállapodás jött létre, súlyos ellentétek alakultak ki az Egyházügyi Hivatal és a papi békemozgalom vezetıi között, (mert) … nem védte meg ıket … az egyházi reakció … támadásaitól.
Állandó biztatást kaptak támogatásukra, a gyakorlatban azonban koncként
odadobva látták magukat.”
Az Egyházügyi Hivatal vezetıje ugyanis azt követelte tılük, hogy:
1./ A június 5-én tartandó Országos Választmányi ülésen a katolikus Papok Országos Békebizottsága mondja ki a feloszlását,
2./ Gyakoroljanak önkritikát.”
A békemozgalom vezetıi ezt megtagadták.
A feloszlás kimondását azért, mert mindezideig az volt a megállapodásuk,
hogy nem feloszlatják magukat, hanem beleolvadnak az újonnan alakult mozgalomba.
Az önkritikát azért, mert … a vádakat, amiket a vatikáni dekrétum meghatároz, nemcsak az érintettek nem ismerik el igaznak, de a mozgalom is világosan
látja, hogy azok az ellenséges felfogást leleplezı ürügyek.
Politikailag nem tartják jónak a „nagy bőnbánatozást”, mert ezzel elismernék a
rágalmakat, nem is beszélve arról, hogy a papi békemozgalom „a történelem
lomtárába került.”
„Heves viták zajlottak az EH és az említettek között azzal a kérdéssel kapcsolatban is, hogy követelték a sajtó és a (Dezsı utcai) helyiségek minden áron
való megtartását. Ez – mint mondták – még az Opus Pacis keretein belül is
bizonyos mértékig biztosítana valamilyen szervezettséget, amivel a békemozgalmi papokat mozgósítani lehet. Az Egyházügyi Hivatal elutasította a kérésüket.”
A június 5-ei választmányi ülésen a kb. 80 fı borús hangulatban vette tudomásul a mozgalmuk megszőnését. A 21 hozzászóló, … lelkes taps mellett ígérte további munkálkodását a szocializmus érdekében. Nem közölték velük,
hogy a OP-nak nincsenek szervezetei, és így a hozzászólók lelkesen ajánlották
fel hétéves tapasztalatukat. Az akali plébános azonban kijelentette: „Még egy
ilyen gyızelem és belepusztulunk.” A celldömölki plébános felvetette egy párhuzamos mozgalom megalakításának kérdését. Az ilyen felvetések nyílt tetszést arattak.
Beresztóczy Miklós is, és Horváth Richárd is a hozzászólásokra adott
válaszban – meggyızıdése ellenére ugyan – dicsérı kifejezéseket használt az
OP-ra.
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A feloszlatás kimondása után ült össze az OP Szervezı és Intézı Bizottsága Hamvas Endre püspök elnökletével, és megtárgyalta a programtervezetet,
amely eleve egy alap és két módosított változatban készült. Hamvas püspök az
EH módosította tervezetet támogatta, mert ez (akkor) még nem igényelte a koronákon /:az esperesi győléseken:/ a békeprobléma kérdéseinek megtárgyalását. Hamvas püspök még a szocializmus szót is kihúzta a tervezetbıl”.
A BM jelentése szerint „a jövıre vonatkozóan azt kívánták, hogy a papok ne foglalkozzanak ezzel a problémával.” Szándékukra és az Opus Pacis
gyakorlatára rávilágít Grısz érseknek a Vatikánhoz intézett levele, amelyben
kifejti: „az Opus Pacis árán elértük a papi békemozgalom likvidálását”.
Miután az Országos Béketanács is felismerte a püspöki kar valódi szándékát,
azonnal egy tervezetet készített az Opus Pacis további fejlesztésére.
A BM jelentés összefoglalóan megállapítja:
„Kétségtelen, hogy a papi békemozgalom felszámolása számunkra hátrányos
volt. … Az jellemezte, hogy szilárdan mellettünk álltak, vállalták a nehézségeket és támadásokat a Vatikán és a magyar r.k. püspöki kar részérıl. … Figyelembe véve ezt a tényt, az Opus Pacis megalapítását mégis pozitívumként kell
tekintenünk, mert az Opus Pacis-ban a hivatalos egyház felsı vezetése is részt
vesz, és amennyiben a Vatikán ezzel szemben lép fel, úgy egyben az egész
püspöki karral találja magát szemben. Hogy az Opus Pacis megalapítása részünkre pozitív, az bizonyítja, hogy a Vatikántól azonnal támadás érte.”
Az Országos Béketanács Katolikus Bizottságában (*) (OBTKB), valamint
az OP Szervezı és Intézıbizottságában (**) résztvevık neve, ismert elıéletük,
fıként a név szerint kiközösítettek bevonása, nyugtalanságot okoztak a kispapok között és felkeltették a szeminaristák belsı ellenállását az új szervezet
iránt, amely röviddel késıbb külsı ellenállásba ment át, és végsı soron a Központi Papnevelı Intézet felrobbantásához vezetett.

----------------------------------------------------------------(*)
OBT Katolikus Bizottság
elnöke: dr. Hamvas Endre, tagjai: Kujáni Ferenc, Beresztóczy Miklós, Peisz Lajos, Mag Béla ,
Zemplén György, Miháczy József.
(**)

OP Szervezı és intézı Bizottsága
elnöke Grısz József, tagjai: dr. Hamvas Endre, Kovács Sándor, Papp Kálmán, dr. Endrey Mihály,
Kujáni Ferenc, Beresztóczy Miklós, Mag Béla, Radó Polikárp, Sík Sándor, Rojkovich István,
Pottyondi Imre, Miháczy József, Bády Ferenc, Zemplén György.
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2.6. Nyomozás az „ellenforradalmi röpirat” készítıi és terjesztıi után
Április 11-én „Hívı” ügynök jelentést(31) írt egy „ellenforradalmi brossura” szerkesztésérıl:
Iván László IV. éves hozta szóba a „Kedves Barátom” kezdető sokszorosított
írást. „Határozottan állítja, hogy ezt nem a Központi Szemináriumban sokszorosították. Hogy hol, azt Iván László nem tudja. İ csak annyit tud, hogy itt
akarták sokszorosítani, de neki gyanúja támadt, ezért szólt Zemplén professzornak, aki elzáratta a gépet.” Iván László szerint „az lenne a legjobb, ha az
esetleges nyomozás alkalmával mindent – az idıközben disszidált – Marosfalvyra lehetne hárítani, ebben meg kellene mindenkinek egyezni. Megemlítette
Varjú Imre nevét, aki stencilpapírt szerzett a sokszorosításhoz. Erre a szöveget
Marosfalvy gépelte, s azután kivitték valahová sokszorosítani. Varjú a Magyar
Iskolában is tartott egy felolvasást.
A BM reflexiója: Az adatok birtokában meg lehetne tudni, hogy a röpiratot
ténylegesen kik készítették, és kik vettek részt az Egyházügyi Hivatal kirablásában.
A BM javaslata: Hallgassuk ki Iván Lászlót, majd Varjú Imre jászkarajenıi
káplánt.
Április 15-én a BM Heves megyei Rendırkapitányságán(32) ügynöki jelentések
alapján vizsgálati munkát vezettek be, és megállapították, hogy Köteles Márta
1957. január hónapban Nagy Jánosné hatvani lakos kérésére több példányban legépelt egy klerikális szövegbe burkolt „napló” elnevezéső iratcsomagot.
Nagy Jánosné Árpád nevezető fia r.k. pap Budapest környékén. A bizonyítást
kiegészítıen – írja a jelentéstevı – beszereztem az írógép betőmintáit és a vonatkozó szakvéleményt. A nyomozó álláspontja: „Javaslom ırizetbe vételüket.”
Április 17-én a BM Vasmegyei Rendırkapitánysága(33) jelentést kapott „Jóska”
fedınevő ügynöktıl arról, hogy „Budapesten a kispapok szíve vágya volt értesíteni a többieket, mi történt a rettenetes ellenforradalom alatt. A kispapok
kivették részüket benne. Néhány kórházban mőködött. A szeminárium konyhája pedig fızte a kosztot az ellenforradalmi civil egyetemistáknak. „Elöljáróknál érdeklıdtem. Úgy a Szeminárium elöljárója /Semptey/, mint az akadémia
egyik tanára /Zemplén/ azt állítják, hogy kérték tılük a kispapok a sokszorosítót, de ık ezt megtagadták. Azonban a tiltás ellenére megcsinálták. Ide az
Egyházmegyébe 8 drb-ot adtak. Lelkesnek, Patakynak adtam. Ide hozzám
Schimmer J. és Marosfalvy L. hozták. De a többi példányt …illetékes helyre
adtam.”
(A szövegösszefüggésbıl világos, de igazolt tény is, hogy Varjas Gyızı püspöki
titkár „Jóska”, majd „Zoli” fedınéven volt az, aki a késıbbi jelentéseivel is sokat ártott az ún. „kispapi mozgalom”-nak.)
Április 18-án az ORFK II/3-g alosztálya jelentést(34) készített a 3-c alosztálytól
kapott információk alapján a „Kedves Barátom” c. sokszorosított röpiratról.
----------------------------------------------------(31)

ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 42-43.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (p.44. )
(33)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 45-46.)
(34)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 47-51.)
(32)
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Összefoglalóan megállapítja:
„Hívı”-nek nem sikerült megtudnia, hogy melyik gépen sokszorosították, Varjú honnét szerezte a stencilt, és a szombathelyi letartóztatások
hírére a kispapok hová szállították ki az anyagot. „Hívı” utasítást is kapott:
tudja meg Ivántól a résztvevık nevét, és azt is, hogy melyik írógépen írták.
Ellenırizték a szemináriumba beépülés lehetıségét akár bevezetés,
akár beszervezés útján. Tervbe vették, hogy kihallgatják Lelkes József szombathelyi papot, majd az eredményétıl függıen Iván Lászlót, és Varjas Gyızıt,
akik azonban dekonspirálhatják „Hívı” ügynököt.
Elıször megszerzik a dokumentumot, és a szemináriumi írógépek írásmintáit.
Április 27-én újabb jelentés(35) számol be „Hívı” ügynökkel szervezett 25-ei találkozóról. Megállapítják:
A Szombathelyrıl kapott jelentés szerint „Jóska” fedınevő ügynök a
„Kedves Barátom” c. röpiratból 8 példányt kapott, amelyet Schimmer József
vitt el neki. „Hívı” emlékezete szerint Schimmer 1957-ben eddig kétszer járt
Szombathelyen. A januári utazására egészen biztosan emlékszik. Arról azonban nem tud, hogy Schimmer mennyiben volt részese a szerkesztésnek és a
terjesztésnek.
További kérdés az volt, hogy kik voltak azok a papok, akik kijártak a
kórházakba. „Hívı” szerint „Kuklay Antal volt a másik pap, aki rendszeresen
kijárt kórházakba. „Kuklay és Schimmer nem tartoznak szorosan egymáshoz,
csak jó kollégiális viszonyban vannak egymással.”
A korábban felmerült Bodó Károly papnövendékkel kapcsolatban „Hívı” elmondta, hogy „Vénusz Gyulával és Iván Lászlóval van jó barátságban”.
„Hívı” megerısítette, hogy nem tud az anyagok hollétérıl, Iván László azonban
beszélt arról, hogy „látta, amint táskákkal kiszállították az épületbıl. Véleménye szerint Iván Lászlónak feltétlenül tudnia kell a Szemináriumban történtekrıl, a brossura szerkesztésérıl, terjesztésérıl, kihordásáról.”
Arra a kérdésre, hogy Zemplén tanárral lehet-e beszélni a brossuráról, annak
szerkesztésérıl, sokszorosítóiról, „Hivı” azt válaszolta, hogy „Zemplén el fogja
mondani azt, amit tud”.
„Hívı” ügynök személyes véleménye szerint is a brossurát a Szemináriumban készítették.
A BM elemzı összegzıen megállapítja:
Az iratot a Szemináriumban szerkesztették, elsısorban a kiszökött Marosfalvy gyanúsítható, szorosan hozzá tartozik Schimmer József, Iván László,
Varjú Imre és Bodó Károly. Feltétlenül tudni kell még róla több, eddig fel
nem derített tanárnak.
Intézkedés: Hívı” május 3-ra részletes jellemzést készítsen Schimmer,
Bodó, Iván és Varjú nevezető papokról/növendékekrıl. Azok értékelése
után „realizálási tervet” készítenek.
Május 4-én iktatott jelentések tartalmazzák a „Hívı” ügynök által 3-ára készített jellemzéseket:
1./ Kuklay Antal:(36) kassai egyházmegyés áldozópap (1,5 sor anonimizálva –
Szerk.) akit Brezanóczy helynök kihelyezett káplánnak.
---------------------------------------------------(35)
(36)

ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 52-53.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 56-57.)

ld. 2.6.5. sz. melléklet, 242. old.
ld. 2.6.6. sz. melléklet, 244. old.
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Az októberi események idején Kuklay állt ki elıször, hogy az elöljárókkal szemben bekapcsolja a kispapságot az ellenforradalmi mozgalomba. Az elsı lövöldözések idején az ı kezdeményezésére jelentek meg a felszenteltek Halász
Gyögy rektornál, és kérték, hogy kórházakba mehessenek a sebesülteknek
lelki vigaszt nyújtani. A rektor nem engedte ki ıket, és a lelkigyakorlat vezetıje
is megértette velük, hogy folytassák és végezzék a többivel a lelkigyakorlatot.
Kuklay figyelemmel volt a helyzetre, és amikor a lelkigyakorlatnak vége lett,
felvette a telefont, és felhívta a kórházakat. Beosztotta a papokat és ı is kiment. Másik feladata az volt, hogy figyelje a szomszédos egyetemi épületben
tartózkodó fiatalokat. Titokban kapcsolatot tartott fenn velük. November 4-én
megszervezte, hogy az egyenruhások civil ruhát kapjanak és végsı soron a
szemináriumon keresztül menekülhessenek. Ebben mindvégig segítette Vénusz Gyula, Nagy Jenı és Vígh Szabolcs.
BM megjegyzés: Az általuk készített propaganda anyag egy példánya birtokunkban van. Nevezett személyt 72 órára elıállítjuk, és ha lehetséges, végrehajtjuk a beszervezését.
2./ Schimmer József(37) szombathelyi egyházmegyés pap, VI. éves növendék.
Utolsó szigorlatára készül.
A Péterfy Sándor utcai kórházat látogatta. Napokig ott volt engedély és bejelentés nélkül. A háziszabály megsértése miatti felelısségre vonást a papi hivatás magasabbrendőségére hivatkozva visszautasította.
A kórházban karácsonykor volt kint utoljára, majd Nyögérre helyezték. Csak
március elsı napjaiban tért vissza a Szemináriumba A munkásság utolsó kétnapos sztrájkja idején a kispapok is elhatározták, hogy sztrájkolnak, a küldöttséget ı vezette a dékánhoz, ı volt a vezérszónok, és el is érte, hogy a tanítási órákon nem jelentek meg a kispapok.
3./Varjú Imre(38) váci egyházmegyés pap, VI. éves növendék. A püspök Pécelre
helyezte káplánnak. Gyakran bejár Pestre, tárgyal kispapokkal. Mosonyi János VI. éves növendéket kérte meg egy (liturgikus) diafilm szövegének lefordítására. Május 1-jére ígérte, hogy érte jön, de nem jött. Ebbıl arra következtettek, hogy letartóztatták. Schimmer szerint ez nem lehet igaz, mert ha valami történne vele, egy nénit beküld.
Az októberi napokban egy kórházba járt ki, figyelmeztetés után mindig telefonált és kért engedélyt éjszakai kimaradásra. Csendes, rendes növendék volt.
Mi változtatta meg ıt … az rejtély, amin mindenki csodálkozik. Egyszerre
akart valaki és valami lenni. Az önképzı körben felolvasást is tartott arról,
amit a kórházban végeztek.
Május 6-án egy új összefoglaló jelentés készült a nyomozati eredményekrıl.(39)
„Hívı”, bár azóta vele több találkozót hajtottunk végre, a mai napig nem tudta
megállapítani, sem Iván László, sem más növendéken keresztül, hogy melyik
gépen sokszorosítottak, honnan szerezték hozzá a tartalmi szövegeket, a stencilt, és hogy a szombathelyi letartóztatás hallatára a kispapok közül kik és
hová szállították a különbözı ellenforradalmi írásos anyagokat.”
----------------------------------------------------------(37)

ÁBTL 3.1.5. O–9964 (p. 58.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (p. 59.)
(39)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 62-69.)
(38)
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„A szombathelyi vizsgálati alosztálytól megszereztük a röpiratot,” és
„Jóska” fn. ügynök jelentését arról, hogy „megcsinálták a brossurát, amely
több száz példányban is lehet. Ide, a szombathelyi egyházmegyébe 8 db-t
adtak. Lelkes-nek, Patakinak adtam. Schimmer József teológus és Marosfalvy
László hozták.”
Idézet Pataki László vallomásából: „…ez év januárjában kaptam a stencilezett
anyagot lezárt borítékban. Nevemre címezve, a szobám ajtaja alatt becsúsztatva találtam meg.”
Egy korábbi (ld. fentebb május 4. – Szerk) jelentésben írt feltételezéssel kapcsolatos
megjegyzés: „Megállapítottuk, Varjú Imrét senki nem vette ırizetbe, szabadlábon van.”
„A fentiekkel egy idıben kutatást folytattunk olyan, a szemináriumban
lévı papi személyek után is, akik különbözı kórházakban részt vettek sebesültek ápolásában, és ezt a brossurában megírták. Így merült fel Kuklay Antal
neve, aki „Hívı” jelentése szerint elıször állt ki az elöljárókkal szemben.”
Mint gyanús személyre irányult a figyelem Bodó Károly akadémiai hallgatóra,
és vele kapcsolatban Vénusz Gyula IV. éves papnövendékre.
A BM megjegyzése: „…72 órás elıállítást tervezünk az alábbi személyeknek:
Iván László, Varjú Imre, Schimmer József, Bodó Károly és Kuklay Antal.”
Május 7-én A BM Hevesmegyei Rendırkapitányság Politikai nyomozó osztálya
feljegyzést készített,(40) amely szerint Zöldi Sándor és Nagy Árpád papokat
kikérdezték a korábban tett vallomások alapján.
Zöldi Sándor – arra a kérdésre: kik tervezték a kórházakba kimenetelt –
elmondotta, hogy „ennek fı szervezıje Kuklay Antal volt. Részt vett Mézner
Ferenc is, aki Zöldivel együtt volt különbözı kórházakban. A sebesült harcosoknak lelki vigaszt nyújtottak, tanulmányozták a hangulatot, és azt a lehetıséget, hogyan lehet az ifjúsághoz behatolni.” A Bakáts téri kórházban dolgozó
Varjú Imre, „miután visszatért, elmondotta élményeit, így a többi között arról
is, hogy részt vett a Bakáts téri templomban egy katonai gyászmisén.”
Már az „ellenforradalom” leverése után „egy alkalommal Kuklay reverendát
kért tılük, hogy ha erre szükség lesz, felhasználják a „forradalmárok” szöktetésére, amelyhez kinyitották a templomot és az egyetemet összekötı kriptát.”
Schimmer József hallgatóról emondta, hogy „aktívan részt vett a kórházi munkában, a kétnapos sztrájk idején vezette azt a küldöttséget, amely bejelen-tette
a dékánnál, hogy a hallgatók is sztrájkolni fognak.” Schimmer egyéb tevékenységét nem ismeri.
A „Kedves Barátom”-mal kapcsolatban annyit mondott, hogy „1957. január 3án kapott egy példányt Varjú Imrétıl, hogy vigye el azt Nagy Árpád lelkésznek.
Január 28-án kapott egy másik példányt Marosfalvy Lászlótól saját részére.”
„Nagy Árpád kikérdezése során – a korábbiakhoz hasonlóan – igyekezett tagadni. Április 14-én, miután anyját letartóztatták, felment a Központi Szemináriumba, hogy értesítse a növendékeket. A Szemináriumba bejutni nem tudott, az ott folyó lelkigyakorlat miatt. Tagadja, hogy értesítette a növendékeket.
A BM megjegyzése: Nagy Árpádnak, vagy valaki másnak sikerült értesíteni
az érdekelt személyeket. A váci helynök levelet küldött Nagy Árpád szabadlábra helyezéséért.
----------------------------------------------------------------(40)

ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 60-61.)

ld. 2.6.10. sz. melléklet, 250. old.
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„Hívı” ügynök – a kapott parancs szerint – ezután naplószerő jelentést írt(41)
szőkebb és tágabb környezetérıl:
Május 10-én megemlítette Papp Imre spirituálist /:lelkiigazgató:/akit felkért
Endrey püspök a Rádió katolikus mősorának programvezetésére, amit elıbb
elvállalt, majd lemondta. Másnap együtt mentek Esztergomba és Dobogókıre
kirándulni.
Beszámolt Sárközi bencés fıapát temetésére utazó Brezanóczy helynökrıl és utitársairól, Zemplén és Radó professzorról, akik a temetés után
Veszprémbe és Zircre látogattak.
Megemlítette Vitányi György budapesti plébános panaszát a vidékre
helyezé-sérıl, mert plébániáját át kell adnia Horváth Richárdnak, aki ott
templom-igazgató lesz, valamint Szörényi professzor híradását Szerényi Sándor ÁEH miniszteri biztosról, akinek állást kellett változtatnia, mert nem sikerült megvédenie a békepapokat az állami akaratnak megfelelıen.
Részletesen beszámolt a Szemináriumnban történtekrıl: ugyancsak
Május 10-én a kora esti órákban két növendéket (Schimmer Józsefet és Iván
Lászlót) letartóztattak. Utána Papp Imre szobájában győltek össze elöljárók és
professzorok (Bánk József, Fábián János, Félegyházi József, Papp Imre, Radó
Polikárp, Semptey László), hogy megbeszéljék a letartóztatáskor történteket.
Fıleg Radó P. félelme ülte meg a tárgyalást, aki attól tart, hogy Zemplén Gy.nek baja lesz a sokszorosító gép miatt. Félegyházi J. prefektus a növendékekrıl mondott sok neheztelést, Radó P. magát okolta, hogy dékánként nem
nézett mindennek utána, és mások hibája miatt most ıt vonják felelısségre.
Bánk J. az Akadémia személyzetét marasztalta el, a fiatalokról úgy vélekedett,
hogy csak megfélemlítik és elengedik ıket.
A növendékek csak reggel értesültek, nagy lett a riadalom, kérdezısködés: ki mit látott, hallott. Szombaton papírokat égettek, tele volt a ház füsttel
még hétfın is. Vénusz Gyula különösen nagy hangon mesélt, mert ı tanúnak
került Iván László szobájába. Kérdıre vonta Fábián prefektust, hogy tudja-e az
elöljáróság hová vitték a növendékeket, és tettek-e már valamit értük. Artner
Edgár professzor – Vénusz elmondása alapján – hısként említette Iván L-t, aki
eszmékért harcolt, és az elveket nem lehet börtönbe zárni. Félegyházi prefektus szerint Vénusz azzal lázít, hogy az elöljáróság semmit nem tesz, és nem
törıdik a növendékek sorsával.
Május 11-én – írja „Hívı” – Semptey szobájában jött össze Radó, Félegyházi,
Fábián és Papp Imre. Zemplénnek is jönnie kellett volna. A tennivalókról volt
szó. Legelıször is Endrey püspöknek jelenteni kell a dolgot. Azután ha nem
jön vissza Iván és Schimmer, akkor írni kell a szüleiknek, mert más úgysem
tehet semmit sem, csak a szülı, testvér, stb.
Az elöljárók és professzorok hangulatáról:
– Komor volt a hangulat, hogy miért kellett mindennek történnie. Az egységes
fegyelem hiánya és az elöljárók közötti egyet nem értés, mert mindig vannak,
akik azt akarják engedni, amit a kispapok kívánnak: vezetni engedik magukat.
– Semptey szerint, ha megtartották volna a házi szabályokat, és engedelmeskednek, nem történt volna meg ez.
– Papp Imre szerint nem lehet az elöl-járóknak baja, mert a sokszorosító gép
az Akadémiáé. A kispapok azért nem voltak bizalommal, mert tudták, hogy ak---------------------------------------------(41)
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kor nem valósulhatna meg a tervük.
– Félegyházi azt emlegette, hogy akkor még Halász volt a rektor, és minden az
ı vállán van.
– Radó és Semptey elment Endrey püspökhöz. Radó kijelentette, hogy lemond.
Endrey szerint azzal nem menekül meg a felelısségtıl. Radó panaszkodott
több tanárra, hogy azok semmibe veszik ıt. Endrey attól tart, hogy ezeknek az
eseményeknek komoly következményei lesznek. Behívják ıt az EH-ba,
elmondják, hogy mi történt a szemináriumban, és kívánságokkal állnak elı, és
ı kénytelen lesz engedni. Revolverezésre fogják az ügyet felhasználni. S majd
ha enged, kapni fog a KAPROCS-tól (Katolikus Papok Rómához hő Csoportja).
Már kapott tılük levelet, amiben intik, hogy ne lépjen arra az útra, amit
Hamvas pk. járt.
– Endrey püspök kérte, hogy írásbeli jelentést kapjon, és ha majd alkalmas
lesz, akkor tágyal az ügyben az EH-val. Tanárokat, elöljárókat nem hibáztat,
mert tudja milyenek a mai kispapok. Esztergomban is kapott a kispapoktól
levelet, és felszólították a „rendes” magatartásra „Növendékpapság Forradalmi
Bizottságának Igazgatósága” aláírással.
– Zemplén György az ügyet kis dolognak tartja, bár kellemetlen, hogy a sokszorosító engedélye az ı nevére szól.
A szeminárium volt növendékeirıl kapott hírek, bejelentések:
– Pécelrıl ezen a napon bejött egy férfi a Szemináriumba, és a portással közölte, hogy Varjú Imre káplánt elvitték. A portás nem engedte be az épületbe.
– Bodó Károly nıvére Fábián prefektussal közölte, hogy bátyját letartóztatták.
– Kuklay Antal húga Félegyházi prefektust kereste fel, és mondta, hogy öccsét
elvitték. Gondolja, hogy mirıl van szó, mert neki is adott abból a sokszorosításból, és azt ı kivitte Csehszlovákiába pap nagybátyjuknak.
Május 15-én Halász, péceli plébános járt a Szemináriumban, és elmondta, hogy
ık már voltak az ügyészségen, a Fı utcában, és Varjú Imre ott van. Járt kovács Vince püspöknél is, aki türelemre intette, várják meg a dolog végét.
– Varjas Gyızı titkár (aki az ügyben rendkívül aktív) május 15-én „közölte,
hogy Kovács Sándor püspök nagyon meg van ijedve. İ maga is aggódik, mert
Schimmer 7 db. sokszorosított anyagot vitt, amibıl adott Lelkesnek, Patakinak
és egyet a püspöknek. Négy példányt elégetett, késıbb a püspökét is.”
Május 16-án A letartóztatott növendékek/presbiterek családjáról ír:
– „Schimmer J. édesanyja jött Budapestre, elmondta, hogy náluk is találtak
iratokat, és egy régi pisztolyt. Elvitték a külföldön lévı fia leveleit is. Az
édesanya 3 helyen járt. A Fı utcában közölték, hogy a fia ott van, de nem
lehet vele beszélni. Majd 1-je után adhatnak be tisztasági csomagot részére.”
– „Kuklay A. édesanyja is ezen a napon érkezett, és érdeklıdött fia felıl.
Félegyházy prefektus beszélt vele, az anya ezután elment a Fı utcába.”
„Délután megjelent a portán egy nyomozó, és a bejelentı könyvet kérte. A
portás szerint az „M” betőt nézte, most Mézner és Mosonyi nagyon le van sújtva.”
– Grısz József érsek élıszóban és írásban is kapott tájékoztatást Iván L.
kalocsai növendék letartóztatásáról. Nem kérdezısködött, de szidta azokat,
akik ilyet végrehajtanak.
Nyomozás az „ellenforradalmi röpirat készítıi és terjesztıi után
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– Kovács Sándor püspök elrettenve fogadta Schimmer J. letartóztatását. Mindjárt a személyével hozta kapcsolatba. Megdicsérte ugyanis a hısies viselkedésért, s most attól tart, hogy ez a levele is kézbe került.
A BM elemzı reflexiói:
Feljegyzés: „Hívı” ügynök jelentése ıszinte. Bizonyítja a kézben lévı
többirányú adat. Kovács S. és Kovács V. püspökök félnek, hogy ez az ügy
engedményekre fogja ıket kényszeríteni. Félnek attól, hogyha valakit
szabad-lábra helyeznek, irányukba beszervezik. Újabb értékes adat a
Csehszlovákiába került anyag.
Intézkedés:
1./ Kuklay A. nıvérét 72 órára ırizetbe veszik.
2./ „Hívı” ügynököt részletesen eligazítják további figyelésre.
3./ Név szerint jelentsen azokról, akik a mentési akciót kezdeményezték.
4./ A jelentést az egyházi és a vizsgálati osztálynak továbbítják.
Május 17-én „letartóztatták Tabódy Istvánt, amire újabb félelem és aggódás ülte
meg a kispapokat.”
– Papp Imre szerint Tabódy nem vett részt a sokszorosításban, csillapította a
fiatalabbakat és ellenezte a terveiket.
– Radó Polikárp szerint nagyon furcsa lenne, ha Tabódyt az ÁEH székház
kirablásával vád alá helyeznék, mert neki Horváth János azt mondta, hogy ı
ezt az ügyet leállította. (Tabódy ténylegesen nem is járt az ÁEH épületében – Szerk.)
– Vit Gábor III. éves növendék (nevét késıbb Adriányira változtatta – Szerk.) ezt a
véleményt megerısítette. Elmesélte a Vicerektornak, hogy „Tabódynak odamondtak a kispapok: „Te voltál katonatiszt, mikor ennyire gyáva vagy?” Azt is
mondta Vit Gábor, hogy „hiába vizsgálgatják a Szemináriumból és a Kispestrıl elvitt gépeket, mert nem azt használták, hanem egy másikat, ami magántulajdon volt, és azt a tulajdonostól úgy lopták el. Az illetı nem is tud róla,
hogy az ı gépét használták, majd csodálkozik, ha azt a gépet is elviszik és rásütik, hogy az ı gépén történt a sokszorosított szöveg gépelése. … valamelyik
letartóztatott majd kivallja, hogy kié volt a gép, amit használtak”
(A meggondolatlanul nyilatkozó papnövendék szerencséje, hogy az elemzık
figyelme átsiklott állítása felett, és nem kapcsolták be az ügybe.)
A Szemináriumi elöljáróság hivatalosan közölte Shvoy püspökkel és Tabódy
nıvérével a letartóztatást.
– Shvoy püspök Tabódynak kölcsön adta egy könyvét a „Márialégió”-ról, most
érdeklıdött, hogy a könyvet elvitték-e. Utána néztek, a könyvet nem vitték el.
– Kovács Sándor szombathelyi püspök Schimmer Józsefnek adott kölcsön öt
könyvet, és most azt szerette volna visszakapni. A könyvek nem voltak a lezárt
szobában.
– Marcheschi Károly édesanyja és nıvére a Szemináriumba jöttek, és érdeklıdtek, hogy hol kaphatnak felvilágosítást a fiúról. A Fı utcai ügyészségre irányították ıket. Marcheschi nıvére nagyon aggódott a testvéréért, elmondta,
hogy mindig óvta, ne keveredjen bele semmibe.
– Brezanóczy helynök tájékoztatta a Vicerektort, hogy Kuklay Antal a sárospataki plébánia könyvtárában elrejtett valamiféle sokszorosító alkatrészt, amit
a házkutatáskor elvittek. A Helynök nem tartja valami nagyjelentıségőnek az
ügyet. Szerinte nem is lett volna ebbıl semmi sem, ha nem kellene most
valami, amivel a püspökökre hatást lehet gyakorolni.
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„Hívı” ügynök feladatul kapta, hogy készítsen összeállítást, miért helyezték ki
a VI. éveseket. Továbbra is végezzen felderítı munkát az egyházi személyek
érdekeltségérıl, figyelje a tanárok és hallgatók „elszólásait”.
Május 18-án készült „Hívı” ötoldalas új jelentése, amelyben összefoglalta az
elızıekben leírtakat.(43) A BM II/5-c alosztályán ezt május 31-én gépbe írták és
iktatták.
Az összefoglalást május 10-én kezdi, az elsı letartóztatással. Felsorolja
a hozzátartozók és hírhozók jelentkezését, a szombathelyi püspöki titkár beszámolóját püspöke riadtságáról (amelyben eltérés fedezhetı fel a „Jóska” fedınevő szombathelyi ügynöknek és a titkárnak a brossura darabszámra vonatkozó jelentése/elbeszélése között.)
Bemutatja az elöljárók és a professzorok egymástól eltérı véleményét, félelmét, vagy a probléma eljelentéktelenítésére való igyekezetét, Endrey püspök
aggodalmát az EH várható követelései, és a „KAPROCS” szemrehányásai miatt.
A BM munkatársai is summázzák véleményüket:
A Szeminárium növendékei bekapcsolódtak az ellenforradalom támogatásába, felkelıket bújtattak, menekítettek, sebesülteket ápoltak és kapcsolatot tartottak a sebesültek és a harcoló társaik között. A bukás után tapasztalataik és a látottak alapján összefoglaló beszámolót készítettek és terjesztettek. Az aktívan résztvevık közül 7 fıt elızetes letartóztatásba helyeztek,
amely nagy riadalmat keltett a növendékek, elöljárók és az Akadémia tanárai között.
Május 24-én „Hívı” egy újabb összefoglaló jelentést(42) adott, amelyet 27-én
iktattak: Eszerint:
– Félegyházi prefektus Papp Imre elıtt mondta el amit a növendékektıl hallott,
hogy Szörényi Andor akadémiai tanárt szeretnék szemináriumi rektornak,
mert az „ellenforradalmi” napokban bebizonyította bátor magatartását.
– Papp Imre spirituális megjegyezte, hogy csak ezt kellene meghirdetni, mindjárt baja támadna belıle.
Június 19-én „Hívı” újabb jelentése,(44) a történtek ismétlésén kívül nem tartalmazott újabb információt.
– Radó Polikárp dékán biztos abban, hogy vele történik valami, mert mindig ıt
keresik elıször. Fábián prefektus szerint azért, mert a nyomozók mulatnak a
viselkedésén.
– Artner Edgár professzor pakol, és elszállítja személyes dolgait, mert attól
tart, hogy az intézményt megszőntetik. Javasolja, hogy kérjék ki az EH véleményét, hogy tulajdonképpen mit akarnak.
– Zemplén György professzor értelmetlennek tartja a széleskörő nyomozást,
hiszen sokkal fontosabb dolgok várnak a kormányra. Így a kispapok is beképzelik, hogy micsoda nagy tetteket hajtottak végre.
----------------------------------------------------------(42)
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– Szörényi Andor egyre csak az erıskező rektort hiányolja, aki megakadályozhatta volna a kispapok tetteit.
– Vénusz Gyula folyton csak a letartóztatottak ügyét tárgyalja, vizsgáit elhanyagolja. Az elöljáróság kérni akarja Esztergomba való visszahívását.
– Iván László és Schimmer József szülei megbízást adtak a védelemre Schirilla
György ügyvédnek.
A BM feljegyzése:
A június 10-én tartott, ismételt házkutatás a Szemináriumban újra riadalmat okozott.
Június 17-én elızetes letartóztatásba került az ellenforradalmi propaganda
anyagok készítésében és terjesztésében való részvétel gyanújával újabb három
papnövendék: Nagy Jenı, Brunner Tibor és Vígh Szabolcs.
Szörényi Andort a jövı tanévre dékánná választották (45), most sorra vizitel a
tanároknál.
A BM feljegyzése:
Szörényi megválasztását az ÁEH is helyben hagyta, így nehézséget okoz az
alosztálynak ıt Budapest területérıl kitiltani, de mégis megkísérlik.
„Hívı” fontos utasítást kapott: „akadályozza meg, hogy Potyondi rektor átrendezze illetve áthelyezze a püspökkari konferencia termét.”
2.7. Új vatikáni intézkedések és iratok
Május 27-én a Congregatio Consistoriális megtárgyalta (46) a magyar katolikus
püspöki kar és a magyar állam között kialakult helyzetet. Az elıterjesztés
lényege, hogy negatívan értékeli a püspöki kar szereplését Magyarországon,
mert kompromittálta a Vatikánt, aláásta Mindszenty tekintélyét.
A Congregatio két határozatot hozott:
1./ Elenzik Mindszenty külföldre engedését, mert már nincs tekintélye.
2./ Az értékelést közölni kell Tardini államtitkár helyettessel, és kérni kell a
kérdésnek a Szent Congregáció Hivatala elé terjesztését.
Június 10 és 15-e között tárgyalta meg a Szent Congregáció Hivatala a magyar
püspöki kar helyzetét:
Az elsı megállapítás az volt, hogy a magyar püspöki kar a Vatikán
többszöri ellenzése dacára megalapította az Opus Pacis békemozgalmat, ezzel
alárendelte a püspöki kart az államnak, és védelmébe vette azokat a békepapokat, akik évek óta együttmőködtek a kommunista kormánnyal, akiket a
Vatikán állandóan bírált és támadott.
A második megállapitás az volt, hogy mindezekért Hamvas Endre
csanádi püspök a felelıs, aki évek óta kiszolgálja a kommunista kormányt.
Az ülésen éles vita alakult ki a bíborosok és Tardini között. A bíborosok
állás-pontja az volt, hogy óvatosan kell a kérdéshez nyúlni, nem szabad
elítélni az egész püspöki kart mert az kompromittálná a Vatikánt. és ne
lépjenek fel nyíltan a kommunista barát papok ellen.
A határozat szerint:
1./P. Brunelli jezsuita kisérje figyelemmel az Opus Pacis tevékenységét és
tegyen jelentést és adjon intézkedési javaslatot.
-----------------------------------------------------(45)
(46)
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2./ A Szent Congregatio Hivatala csak egyszerő levél formájában közölje a
püspöki karral véleményét az Opus Pacis-ról és a püspökök politikai magatartásáról.”
Ezt a lépést a BM az állam szempontjából szerencsésnek tartja. Ha az Opus
Pacis megfelelı szervezeti formákat kap, és ha országosan ki tudja szélesíteni
a tevékenységét, igen hasznos lehet az állam részére.
Június 29-én Grısz József kalocsai érsek részére újabb levél érkezett, amely
kapcsán a BM július 1-jén jelentést készített (47).
A levél arról adott tájékoztatást, hogy
„Elıterjesztettük a Szentatyának azt a levelet, amelyet tisztelendıséged
küldött … egyházmegyék ordináriusainak kérelmével … azon papi személyek
… kérdésében, akikrıl a Szent Congregáció dekrétuma szólt.
Az én feladatom, hogy közöljem excellenciáddal és a többi fentnevezett
ordiná-riussal, hogy … a Szentatya úgy véli … a fenti kérés nem teljesíthetı.”
P. Card. Ciriaci – prefektus
A széljegyzetekkel is ellátott jelentés megállapítja:
A „Vatikán és Mindszenty intézkedéseit az egyház az akkori belpolitikai helyzetben és az EH gyenge, erıtlen fellépése következtében teljes mértékben végrehajtotta.” Pedig ezek a papi személyek „a korábbi években az állam kívánságára kerültek helyükre, és a rendszer legodaadóbb, legszilárdabb bázisai voltak”…
A széljegyzet hozzáfőzi, hogy „Grısszel meg kell beszélni felsı szinten a mi
szempontjainkat.”
„A püspöki kar azzal a céllal, hogy magáról a felelısséget elhárítsa, elkészítette
a 7 személy felterjesztését, amelyet összesítve a kalocsai érsek küldött meg a
Vatikánnak.”
Az EH még a felterjesztés elıtt közölte a püspöki karral, amennyiben június
15-ig nem érkezik válasz, ezeket a személyeket vissza kell helyezni az október
23-a elıtti funkciójukba. Bár a válasz a fenti határidıre nem érkezett meg …
az EH megelégedett azzal, hogy Endrey Mihály püspök táviratban megsürgette
a választ.”
A Vatikán június 22-ei keltezéssel, június 26-án indította útnak az elutatsító
választ, amit további intézkedésig a BM visszatartott.
„A jelenlegi egyházpolitikai helyzetben – írja a jelentés – a rk. egyházzal szemben általános defenzivában vagyunk. Fontosnak látjuk, hogy határozott és
erélyes intézkedéseket foganatosítsunk.”
„Ezért javasoljuk az EH-val közösen:
1./ A magyar Kormány vonja meg a bizalmat Badalik Bertalan veszprémi
püspöktıl … Veszprém és Somogy megye területén nem tartózkodhat.” …
(Széljegyzet: „De ezt megelızıen össze kell szedni az adatokat és felsı
szinten tárgyalni. Badalik a jelenleg legképzettebb és legnagyobb
befolyással rendelkezı a Vatikán felé. Utána kell dönteni”. Hollós Ervin s.k.)
2./ A Budapesti Központi Szemináriumtól és Hittudományi Akadémiától
vonja meg az állam az anyagi támogatást. …
---------------------------------------------------(47)
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(A jelentésre ragasztott kis cédulán található a következı üzenet:)
„Kedves Hollós Elvtárs!
1./ E kérdésben egy szélesebb, átfogóbb tervet kell kidolgozni …
2./ Egyes egyházi vezetıkkel Biszku elvtársnak kellene elbeszélgetni …
Figyelmeztetni kell Grıszt, hogy közöttünk bizonyos megállapodás jött
létre korábban, amit most nem tart be, tudjuk, hogy kétkapura játszik,
tudunk illegális tevékenységérıl is, felelıssé kell tenni az alsópapság népellenes tevékenysége miatt.
pl. Központi Szeminárium, stb.
3./ A tervben ki kell dolgozni a legveszélyesebb papi vezetık kompromittálását
4./ Több megbeszélést kell szervezni fıpapokkal, hogy úgy befolyásoljuk ıket,
fıleg a hozzánk közelálló papokat.” Galambos s.k.)
A BM jelentés szerint:
„Az állam erélyes intézkedése, amely megtiltja a dekrétum kihirdetését,
hatásos volt.
Az EH által összehívott 15 békemozgalmi pap a mozgalom nevében
egyetértett a szigorú állami intézkedésekkel. Mindhárom képviselı kinyilvánította szembeszegülését a dekrétummal.
A határozott kezdeti intézkedést azonban nem követi a gyakorlat, mert
még mindig tárgyalások folynak fokozatos engedményekkel, a hívekre pedig a
dekrétumok semmilyen hatást nem gyakorolnak.”
„Azzal, hogy az érdekeltek nem vetették alá magukat a dekrétumoknak,
– írja az elemzı – a magyar katolikus egyházon belül elvileg egyházszakadás
következhetett be. Ezért Grısz érsek és Endrey Mihály mindent elkövet, hogy
az érintetteket a dekrétum hatálya alá vonja, illetve az állammal ezt elfogadtassa.”
Július 9-i kelettel újabb levelet (48) intézett Grısz Józsefhez a Sacra Congregatio
Consistoriális „ … ahogy a BM július 23-ai jelentésében írja: „valószínő az OP
vonalán tett lépések egyházi szempontból való helytelenítésére.”
„A legutóbbi idıben … néhány olyan tájékoztatás érkezett … (amelyek)
joggal okoznak aggodalmat és csodálkozást … Az Apostoli Szentszék megállapítja … hogy nyílt győléseket tartanak, … amelyek tevékenysége beleesik az
Egyház által elítélt intézményekbe … Bármi is történt, az ottani püspököket
arra kell inteni, … tartsanak ki a hívık jogai mellett. … az Apostoli Szentszéket részletesen és pontosan tudósítsák.
Neked pedig azt a feladatot adom, … hogy minél elıbb és minél jobban
végrehajtsd, … és errıl engem … értesíts.
Card. Piazza
BM intézkedés:
A levelet Grısz József nem ismeri, 2 napon belül javaslatot dolgozunk ki.”
Azonos, július 23-ai keltő a másik BM jelentés (49) is, amely arról
számol be, hogy „a Sacra Congregatio Concilii ismét olyan határozatot hozott,
amellyel beavatkoznak a magyar belpolitikai életbe, azzal a céllal, hogy a
kormány nehézségeit fokozzák.”:
--------------------------------------------------------------(48)
(49)
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Július 16-án „a Vatikán „az alábbi latin nyelvő dekrétumot adta ki, amely Grısz
József kalocsai érsek, a püspöki kar ezidıszerinti elnöke részére érkezett:
„Minthogy a politikában való aktív részvétel nem áll összhangban a
papi sze-mélyekkel … úgy rendelkezik, hogy az egyházi személyeket a fenti
országban minden politikai tevékenységtıl büntetés terhe mellett eltiltja. …
Ha pedig ezek a személyek – amitıl Isten óvjon – engedelmeskedni
vonakod-nának, magával a tettel ipso facto, a Szentszéknek különleges módon
fenn-tartott kiközösítésbe esnek.”
„Card. Ciriaci
Secr. Roberti.”
A dekrétum elıírja, hogy „az érintettek még a kihirdetés hónapjában
mondjanak le.” A BM jelentés pedig megállapítja, hogy „a Parlamentnek
jelenleg 3 olyan tagja van, akiket a vatikáni dekrétum érint: Beresztóczy
Miklós, Horváth Richárd, Máthé János.”
A BM jelentés közli:
„A levélrıl Grısz érsek nem tud, további intézkedésig visszatartottuk.”
A Vatikán fenti dekrétumával azonos idıben, levélben értesítik Endrey
Mihály püspököt, esztergomi speciális delegátust arról, hogy, „Horváth Richárd nem maradhat azon a helyen.”
„Beszámoltak a Szentszéknek arról, hogy Horvát Richárdot megbízták
Buda-pesten a zuglói plébánia igazgatásával. … Meg kell érteni teljes tisztségre
és javadalmazásra való alkalmatlanságát, amint azt a 20504/D sz. dekrétum
2. pontja meghatározta. …a S.C.C. tisztelendıségednek meghagyja, hogy
Horváth Richárdot mondassa le … utasítsa… hogy mindennemő politikai
tevékenységtıl tartózkodjon … visszaesik a fenntartott speciális kiközösítésbe.”
Card. Ciriaci
A BM jelentés tartalmazza az intézkedést:
„A levelet egyelıre visszatartottuk, annak tartalmát Endrey püspök nem
ismeri. … Jelentésünk tájékoztató jellegő.”
Kézírással: „Kállay et.-hoz eljuttatjuk és kérjük véleményét az intézkedésre
vonatkozóan.
júl. 25.
Horváth János s.k.
L. Biszku s.k. VII.26.

2. 8. A Központi Szeminárium kispapjai ellen folytatott nyomozás lezárása
Július 19-én a BM ORFK Politikai Nyomozó Fıosztály II/5-g alosztálya összefoglaló jelentést(50) készített, amelynek fıbb megállapításai a következık:
„1957. április 15.-tıl folytattunk ügynöki bizalmas nyomozást a Budapesti Központi Papi Szeminárium hallgatói által az ellenforradalom idején,
majd azt követıen végzett ellenforradalmi tevékenység felderítésére, realizálás
érdekében.
-------------------------------------------------------(50)

ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 145-148)

ld. 2.8.1. sz. melléklet, 274. old.
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„Ellenırzött hálózati adatok szerint a Budapesti Központi Szeminárium
hallgatói az ellenforradalom idején aktív agitációt fejtettek ki a különbözı
kórházakban fekvı sebesült ellenforradalmárok között, majd az ellenforraalom
leverése után „Kedves Barátom” címmel ellenforradalmi röpiratot készítettek,
azt stencillel sokszorosították, és országos viszonylatban tejesztették”. A II/5-g
alosztálytól függetlenül a Szombathelyi és az Egri Politikai Nyomozó Osztály
részleges realizációt hajtott végre, amely az egész vonalon dekonspirálta az
ügyet: egymást értesítették.
Ez a körülmény az ügynöki bizalmas nyomozás további kiszélesítését
megakadályozta, így 1957. május 8-án szükségessé vált az ügy központból
való realizálásának végrehajtása, amelynek során a mai napig letartóztatásba
kerültek az alábbi személyek: Varjú Imre, Kuklay Antal, Marcheschi Károly,
Dr. Pataki László, Lelkes József, Nagy Árpád, Zöldi Sándor, Turi Gyula, Bagi
István rk. papok, Schimmer József, Iván László, Bodó Károly, Tabódy István,
Vígh Sza-bolcs, Nagy Jenı rk. papnövendékek, Brunner Tibor volt jezsuita
pap, Lipkai István volt jezsuita rendi szerzetes, Jákics Izabella volt földbirtokos
lánya, Nagy Jánosné és Kuklay Márta tisztviselık.
Az eddig végrehajtott vizsgálat és a vizsgálattal párhuzamosan végzett
hálózati operatív munka során a következıket állapítottuk meg:
„Az ırizetbe vett személyek nemcsak a „Kedves Barátom” röpiratot szerkesztették és terjesztették, hanem az ellenforradalom megkezdésétıl a leveréséig
széleskörő ellenséges tevékenységet folytattak, melyeket az alábbi tények
bizonyítanak. A letartóztatásban lévı papnövendékek az ellenforradalom kezdetén részt vettek az Egyetemi Forradalmi Bizottmány felhívására a „Keresztény Ifjúsági Szövetség” megalakításában. A szervezet megbízásából a fegyveres harcok ideje alatt a kispapok bejártak a budapesti kórházakba, ott további harcra buzdították az ellenforradalmárokat, összekötı szerepet végeztek
a sebesült ellenforradalmárok és a kint lévı felkelık között.”
„Ugyanebben az idóben – a letartóztatott – Kuklay Antal javaslatára Iván
László, Marcheschi Károly és még más kispapok röplapot készítettek Mindszenty kiszabadítására … ezeket a röplapokat többezres példányszámban sokszorosították, és a túlnyomó részben illegalitásban lévı jezsuita papokkal közösen terjesztették.”
„Bizonyítást nyert, hogy Mindszenty József utasítására – az ırizetben
lévı – Turcsányi Egon vezetésével a Központi Szeminárium több hallgatója, így
Kuklay Antal, Vígh Szabolcs, Marosfalvy László részt vettek november 3.-án az
Állami Egyházügyi Hivatal kifosztásában. A letartóztatottak egy része nov. 4.-e
után megszervezte a Jogi Egyetem épületében lévı … több ellenforradalmár kimentését.…”
Elıre láthatólag még több pap és papnövendék, ill. volt jezsuita fog
letartóztatásba kerülni. Így ma letartóztatjuk Néder Géza, Mézner Ferenc,
Fábián István, Vénusz Gyula papnövendékeket és fekete Anna gépírónıt.
Ezzel egyidejőleg a hálózati op. munkát tovább folytatjuk a felsı papság s az egyházi vezetık … felderítése … és dokumentálása érdekében. Ezzel
párhuzamosan vizsgálatot folytatunk a szervezkedés külföldi vonalának felderítésére.”
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2.9. Az állambiztonsági operatív munka helyzete,
Egyezıen a fentebb idézett jelentéssel, a hálózati operatív munka folytatására
vonatkozó célkitőzésekrıl az Egyházi ügyekkel foglalkozó II/5-c alosztály.
július 10-én tájékoztatót készített(51) az „operatív munka helyzetérıl”, amelyet
ún. „vonalas elv” szerint szerveznek.
Az egyházi „reakció” központjának (érsekségek és püspökségek) ellenırzését a Belügyminisztérium Központi Szakosztálya látja el a hierarchia alsóbb
szerveinek ellenırzését pedig a Politika Nyomozó Fıosztály budapesti és megyei szervei végzik.
A római katolikus egyház (klerikális reakció) ellen folytatott állambiztonsági operatív munka legfontosabb eszközeiként országosan 143 ügynököt
foglalkoztatunk. Ebbıl 86-ot a megyei politikai osztályok „tartanak”, 57-et
pedig a központi szakosztály.
Az elmúlt évek során végzett operatív munka hármas célkitőzése
1./ Felderítés és pozitív befolyás érvényesítése céljából beépülés a rk.
egyház felsı vezetésébe, a püspöki karba. „Ezen a téren a kezdetek biztatónak
látszó eredményeket hoztak, amelyekrıl késıbb kiderült, hogy nem váltják be
a hozzájuk főzött reményeket. A püspöki karban, abban az idıben, amikor
Czapik Gyula egri érsek volt a kar elnöke, két ügynökkel rendelkeztünk:
„Balassa” és „Galambos” személyében. Mindkettı csak arra volt képes, – „Galambos” pedig hajlandó, – hogy a püspöki kari konferenciák lefolyását regisztrálja. Késıbb „Galambos” betegsége miatt kimaradt, „Balassát” pedig a püspöki kar jobb szárnya kiszorította a körbıl.”
„Ebben az idıszakban került vissza „Lajtai Márton” a püspöki karba.
Személye és tekintélye alkalmasnak látszott arra, hogy a püspöki karban meglévı lojális, tárgyalásokra készséges szárnyra támaszkodva a püspöki kar egészét pozitív irányba befolyásolja, és közelítse az állam érdekében.” „Lajtai Márton a hozzá főzött reményeket – részben a nem megfelelı beszervezés, részben
az erısen érvényesülı jobboldali befolyás következtében – nem váltotta be.
Arról, hogy felderítést folytasson, szó sem lehetett, sıt politikai befolyását is
ellenkezı irányba használta és használja fel jelenleg is.
Így – miután „Galambos” betegsége, „Balassa” lehetısége, „Lajtai Márton” pedig rossz hozzáállása miatt – mint aktív, felhasználható ügynök – kiesett, a püspöki konferencia vonatkozásában a szervezet felderítési lehetıség
nélkül maradt. Ekkor, mivel a püspökkari konferencia anyagának ismerete
számunkra elengedhetetlen fontosságú, ügynöki segítséggel operatív lehallgató
technikát helyeztünk el a püspöki konferencia helyiségében.”
Széles hírszerzı és befolyásolási lehetıséggel rendelkezünk ilyen vonatkozásban Endrey Mihály esztergomi delegátus és Hamvas Endre csanádi püspök környezetében „Pátkay” illetve „Rózsa” fedınevő ügynökök személyében.
…
2./ A rk. egyház illegális, ellenséges tevékenységének felderítése és
megakadályozása.
------------------------------------------------------------(51)
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ld. 2.9.1. sz. melléklet, 276. old.
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Az ellenforradalmi események után kiszélesített megtartó és preventív intézkedések
18 fı elítéltet visszaszállítottak a börtönbe,
40 fıt ellenforradalmi cselekmény miatt vettek ırizetbe,
26 fıt internáltak,
78 fıt preventív ırizetbe vettek,
31 fıt egyéb tevékenység miatt tartóztattak le,
34 fıt rendıri felügyelet alá helyeztek.
3./ A r.k. egyház központjának, a Vatikánnak a Magyar Népköztársaság ellen irányuló ellenséges tevékenységének felderítése, a létrehozott illegális
csatornák „átfogása”, vagy létrehozása a Vatikánba való ügynöki beépülés a
Hírszerzı Osztállyal közösen. 1957. évi adatok szerint a rk. egyház 7 illegális
csatorna felhasználásával tartott kapcsolatot a Vatikánnal.
a./ Grısz – bécsi nuncius
b./ Grısz – lengyel klérus
c./ Jezsuita – rend
d./ Bencés – rend
e./ Bakó Sándor
f./ Szentgyörgyvölgyi Gézáné
g./ Kádár Dániel
F. év második felében Grısz József illegális úton megkapta a Vatikán egyik
bizalmas utasítását, amelyben felkérik, hogy tegyen jelentést az új egri érsek
személyére és néhány segédpüspöki funkció betöltésére. „Pátkay” fedınevő
ügynök segítségével megállapították, hogy Grısz a fenti utasítást Dellapienno
bécsi nuncius – G. László burgenlandi püspök – és Lányi János gyıri kanonok
útvonalon kapta. Feltételezhetı, hogy Grısz a választ ugyanezen az útvonalon
küldte egyéb jelentéseivel együtt. Ezt a csatornát Grısz megbízhatatlansága
miatt – nem áll szándékban fenntartani, ezért elıkészületeket tettekk Lányi
János ırizetbe vételére.
Jelzések vannak ezen kívül arra vonatkozólag, hogy Grısz a lengyel
egyház segítségével is tart fenn illegális kapcsolatot a Vatikánnal. Wiszinsky
bíboros legutolsó római útja alkalmával egy levelet továbbított a Vatikánba
Grısz Józseftıl. A levél tartalmáról és az illegális útvonalról egyéb értesülés
nincs.
Javaslatok:
a./ Eredményesebb lépéseket kell tenni a püspöki karba való beépülés terén.
Ennek érdekében tovább kell folytatni Endrey Mihály, Hamvas Endre és
Brezanóczy Pál beszervezésének elıkészítését. Ugyancsak ennek érdekében a
lehetıség szerint jobb munkára kell késztetni „Lajtai Mártont”.
b./ A püspöki kar összetételének perspektívában történı megjavítása céljából,
szükséges megfelelı jelöltek kiválasztása részben az ügynökség közül, részint
a lojális magatartású egyházi személyek közül, akik mint segédpüspökök számításba jönnek.
c./ Szükséges megfelelı módon és megfelelı személyeken át a Vatikán felé
olyan információt nyújtani, amelybıl olyan következtetés vonható le, hogy …
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az egyház itteni helyzetét nehezítik az olyan intézkedések, mint az elmúlt idıben megjelentek. Ugyanezzel híranyagot szerezni.
d./ A rk. egyház sajtókiadványainak fokozottabb ellenırzése céljából szükséges ügynöki beszervezés végrehajtása az Új Ember c. lap kiadójában.
e./ Azokat az illegális ifjúsági szervezeteket, amelyek szervezésére irányuló
törekvések ma is tapasztalhatók, már a kialakulásnál rendıri eszközök igénybe vételével semmisítsék meg.

2.10. Az EH akciója az egri érseki szék betöltésére
A Vatikán államtitkári hivatalának a megüresedett püspöki székek betöltése tárgyában Grısz érsekhez már 1956-ban eljuttatott levele ismeretében
az EH(52) öntevékeny akcióba kezdett az egri érseki szék betöltésére.
Május 15-én Horváth János kész helyzet elé kívánta állítani Grısz érseket az
alkalmas személy elıre kiválasztásával, és az új államminiszter, Kállai Gyula
aláírásával elindította az eljárást.(53)
Hivatkozva az 1957. évi 22. sz. tvr 1. § /1/ pontjára a felsorolt személyek egyikének kinevezéséhez kért hozzájárulást:
Dr. Hamvas Endre, csanádi püspök, dr. Brezanóczy Pál egri káptalani
helynök, dr. Semptey László, a Budapesti Központi Szeminárium vice
rektora, dr. Várkonyi Imre, a szegedi teológia rektora, Kiss István, az
egri teológia rektora, dr. Bánk József, a budapesti teológia tanára.
Május 23-án a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Titkársága Olt Károly
aláírásával(54) tájékoztatta a mővelıdésügyi minisztert, hogy a felterjesztett
névsorban szereplık mindegyike megfelel az elvárásoknak.
Az akció mögött Horváth Jánosnak az a szándéka húzódott meg, hogy
Grısz József mellett érseki rangú lojális partnert biztosítson a püspöki karban. Ez meg is látszik a levelébıl, amely úgy mutatja be a (hatból általa)
megerısített két jelöltet,(55) mintha az a pk. kar elnöke elıterjesztése lett volna.
Grısz érsek azonban már 1956-ban – a püspöki kar egyhangú állásfoglalása után – sem akart lépni az érseki szék betöltésére, és nyilván most
sem fogadta el a felkínált lehetıséget, mert szerinte Brezanóczy Pál káptalani
helynökként is jól ellátta az egyházmegye vezetését.

----------------------------------------------------------(52)

ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 230-231)
MOL XIX–A–21–d–0023/1957.
(54)
MOL XIX–A–21–d–0023-2/1957.
(55)
MOL XIX–A–21–d–0023-1/1957.
(53)

ld. 1.4.2. sz. melléklet, 185. old.
ld. 2.10.1. sz. melléklet, 279. old.
ld. 2.10.2. sz. melléklet, 281. old.
ld. 2.10.3. sz. melléklet, 282. old.
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2.11. Az EH helyzetértékelése
Július 31-én az EH elnöke összefoglaló jelentést(56) készített a kialakult helyzetrıl.
Megállapította, hogy az ellenséges helyzetet a püspöki karral általánosságban és a konkrét kérdéseket illetıen is – egy kivételével – rendezték. A
megoldatlan kérdés a Vatikán dekrétumában elítélt és felfüg-gesztett hét békepap visszahelyezése volt. Ezt a kérdést rendezés végett a püspöki kar felterjesztette a Vatikánba. A Vatikán a kérést július elején elutasította. Ennek következtében az EH kitett állásából kb. 20 „reakciós papot” és egy püspöki
helynöknek megvonta az engedélyét.
Július folyamán a Vatikánból 3 újabb dekrétum és rendelkezés érkezett, amit az EH durva beavatkozásnak és tőrhetetlen állapotnak tekint.
A három rendelkezés lényege:
1./ A három parlamenti katolikus pap képviselı (Beresztóczy Miklós, Horváth
Richárd, Máté János.) azonnal mondjon le képviselıi mandátumáról
2./ Horváth Richárd Budapesten nem lehet plébános, azonnal el kell távolítani.
3./ Magyarországon katolikus pap és püspök semmilyen politikai és társadalmi tevékenységet nem fejthet ki, sem az „Opus Pacis”-ban sem a békemozgalomban nem vehetnek részt.
A Vatikán azonnal jelentést kért és magyarázatot vár az eddigi tevékenységrıl. Mind a három rendelkezés azzal fejezıdik be, hogy amennyi-ben
ezeket nem hajtják végre, úgy „ipso facto”, azaz automatikusan „különleges
kiközösítés” alá esnek. Mind a három rendelkezés a pápa rendelete.
Ennek a vatikáni akciónak a külpolitikai háttere – írja az EH – minden
bizonnyal része a nemzetközi reakció, az imperializmus támadásainak a szocialista tábor és benne hazánk ellen. A szeptemberi ENSZ közgyőlésen az ún.
„ötös bizottság” jelentését Magyarországról napirendre akarják tőzni. A Vatikán ezt úgy kívánja segíteni, hogy addig kiélezıdjék az állam és a katolikus
egyház közötti helyzet, hogy harc legyen. Ez alkalmasnak tőnik arra, hogy
rámutassanak: „Íme, Magyarországon üldözik az egyházat és a vallást.”
Ugyancsak ısszel lesz Nyugat-Németországban a választás. (Ismeretes, hogy
Adenauer a katolikus párt vezére és erıs katolikus tömbje van.) Itt is fel akarják használni a választási agitációban, hogy a kommunisták üldözik az egyházat és a vallást.
Május második fele óta a Vatikán részérıl hasonló nyomás van Lengyelországra, az NDK-ra és Csehszlovákiára.
A belpolitikai háttere pedig minden bizonnyal az, hogy a Vatikán megsokallta
az állam és az egyház között kialakult jó viszonyt és azt, hogy a püspöki kar és
a katolikus egyház néhány kérdésben támogatta a kormányt, és elítélte az
ellenforradalmat.
Ez a pápa intézkedéseinek kül- és belpolitikai háttere. Mindezek ellenére az a
javaslat, hogy ebben a helyzetben igen keményen és határozottan kell visszaütni, mert a jelenlegi helyzetben igen jó erkölcsi alapról és pozícióból lehet
fellépni.
-----------------------------------------------(56)
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„Abban az esetben, ha tétovázunk, a Vatikán újabb intézkedéseket fog
tenni – állapítja meg a jelentés – és késıbb már nehezebb helyzetbıl, és roszszabb pozícióból tudunk csak fellépni. Ezeket figyelembe véve, a mi fellépésünk jellege védekezés legyen az imperialisták és ügynökeik, a nemzetközi és
hazai reakció támadásaival szemben.
Az intézkedéseket azért tesszük, mert rákényszerített a reakció.”
Javaslat a konkrét intézkedésekre:
1./ Az egész katolikus püspöki kart felhívni az Egyházügyi Hivatalba július
31-re. (Ekkor még nem ismerik a pápai rendeleteket.) Igen határozottan közölni, hogy a hét békepap visszahelyezéséhez ragaszkodunk, és nem tőrjük a
vatikáni beavatkozást. Fıleg a legreakciósabb püspököket nyomni. Megosztani
a püspöki kart.
2./ Amikor a püspöki kar megismeri (kb. augusztus 3-5 között) az újabb három vatikáni rendeletet, akkor kikötni, hogy nem hozhatják nyilvánosságra és
nem hajthatják végre. Erélyesen tiltakozni az ilyen durva és brutális beavatkozás ellen. (A püspökök minden bizonnyal alávetik magukat a pápának, azaz
ragaszkodnak a végrehajtáshoz.)
3./ Sajtóban, rádióban leleplezni a Vatikán beavatkozását, és kimutatni, hogy
politikai nyomást akar gyakorolni. Ehhez jó erkölcsi és politikai alapunk van.
(A cikkeket lássa az Egyházügyi Hivatal megjelenés elıtt.)
4./ A miniszteri biztosok minden püspökségen egész nap az épületben tartózkodjanak, ellenırizzék részletesen az egyházmegye kormányzását.
5./ Püspöki konferenciát csak az Egyházügyi Hivatal engedélyével lehessen
tartani, elıre bemutatott és jóváhagyott napirenddel.
6./ A Minisztertanács hozzon határozatot, hogy további intézkedésig minden
katolikus egyházi állás betöltéséhez és elmozdításához az Egyházügyi Hivatal
hozzájárulása szükséges.
7./ Badalik Bertalan veszprémi püspök jogkörét és mőködési engedélyét az
Elnöki Tanács vonja meg. Badalik püspököt költöztessék el Veszprémbıl. (Az
egyházmegye vezetését Klempa Sándor irodaigazgató végezze, mint káptalani
helynök).
8./ Kb 40-50 papot, akik a legreakciósabbak, és a püspökök legjobb támaszai,
barátai, a Belügyminisztérium vegye közbiztonsági ırizetbe.
9./ A legmegbízhatóbb, és határozottan mellettünk álló békepapokat, kb. 810-et augusztus 3-án tájékoztassuk a kialakult helyzetrıl, és biztosítsuk ıket
az állam védelmérıl.
10./ Azokat, a békepapokat, akiket a Vatikán ebben a harcban kiközösít,
támogassuk. Azokat a templomokat adjuk nekik, ahol most vannak és anyagilag az államsegélyek terhére támogassuk ıket. Mőködjenek tovább mint
papok. Ezeket az intézkedéseket úgy kell végrehajtani, hogy azok a püspökök,
akik az EH-lal egyetértenek, de nem léphetnek fel a pápával szemben, érezzék,
hogy nem ıket sújtjuk és nyomjuk, hogy reájuk számítunk és irántuk bizalommal vagyunk.
Ezek végrehajtása egyes vélemények szerint már – a szerencsére be
nem következett – egyházszakadás veszélyét is felidézte volna. A felsorolt
diktatórikus intézkedési tervek nem kapták meg a Kormány teljes támogatását, (bizonyítja az, hogy az idézett EH tervezetet tartalmazó irat(56) eredeti 4
példányából 3 példány megsemmisítését írták elı.) Ezért csak részlegesen
tudta az EH a kívánt kemény intézkedéseit megvalósítani.
Az EH helyzetértékelése
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A tervezett megtorlások közül a legsúlyosabb Badalik Bertalan mőködési engedélyének visszavonása, Veszprém és Somogy megyébıl kitiltása,
majd késıbb kényszerlakhelyeként Hejce kijelölése, ahol már Szabó Imre
püspök – a Mindszenty intézkedések postás szerepéért – tartózkodott. Szabó
Imre egészségi állapotára sem voltak tekintettel (urológiai mőtét, idegösszeroppanás kezelése). Már az „Elızmények” fejezetben láttuk, hogy régen
készültek Badalik püspök eltávolítása. Ezt erısítette meg a Semptey Lászlót is
leleplezı BM jelentés, amelynek 6. pontja(57) szerint: „Klempa Sándor veszprémi püspöki helytartó, „László” fedınevő ügynökünk, ezért 1957 nyarán az
EH segítségével elıbb püspöki irodaigazgatót, majd Badalik Bertalan eltávolítása után helynököt csinálunk belıle.”
A nyári nagy dispozíciók idején, (amelyrıl mind az ÁBTL-ben fellelhetı
BM jelentések, mind a MOL-ban rendszerezett EH elnöki iratok számos
forrással szolgálnak) több egyházmegyében születtek olyan áthelyezések, amelyekben a kissé megrettent püspökök kedvezni kényszerültek a EH-ban kedvelt, korábbi békemozgalmi papoknak.
2.12. EH kísérlet a volt vezetı békepapok mentésére és kitüntetésére
Augusztus 8-án az EH elnöke diktatorikus levelet(58) írt Endrey püspöknek, az
esztergomi speciális delegátusnak – az egyházmegyéjében függıben maradt
egyetlen pont – 5 békepap dispozíciója kérdésében:
„Templomigazgatói” plébániát akar Mag Bélának (belvárosi Ferences) c.
apát, vagy tb. kanonok címmel, Láng Alánnak (Szervita tér), Halász Györgynek
(Angolkisasszonyok), Beresztóczy Miklósnak (Fı utcai Szt Erzsébet) c. apát
vagy prépost ranggal, és Horváth Richárdnak (Zuglóban) tb kanonoksággal.
Kéri, hogy Endrey delegátus tegye magáévé a kérést, és ennek megfelelıen
hajtsa végre 8 napon belül, majd tájékoztassa a megtett intézkedésekrıl.
Endrey püspök egy négysoros levélben azonnal válaszolt(59), és az ügy
bonyolultságára tekintettel bejelentette, hogy igénybe veszi a 8 napot.
Augusztus 14-én azonban Horváth János újabb levelet(60) írt Endrey Mihálynak.
Közli, hogy az EH megvizsgálta Beresztóczy Miklós és Mag Béla érdemeit a
béke fenntartása és megırzése terén, és megísmétli a címadományozási javaslatát apáti és préposti rangra.
Augusztus 16-án kelt Endrey püspök válasza:(61) „Elnök úr javaslatának megfelelıen – fentiek alapján – nevezetteknek f. év augusztus hó 31-ig bezárólag a
c. préposti ill. a c. apáti címet adományozom.” Azt nem ígéri meg, hogy a
templomigazgatói állásokra való EH „parancsot” is elfogadja, – a késıbbi
intézkedésekbıl következtethetıen – de minden bizonnyal így történt.
Ugyanezen a napon kelt az az EH levél is , amely az Endreytıl várt
lépéseknél sokkal biztosabb védelmet jelenthetett a kedvelt országgyőlési
képviselıknek, ugyanis közölte Grısz érsekkel, hogy a magyar állam megtitltja
a dekrétumok kihirdetését.
-----------------------------------------------(57)
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Augusztus 29-én BM jelentés készült(62) arról, hogy elfogták Grısz érsek válaszlevelét, amelyet a Vatikánnak írt a képviselıket büntetı dekrétum kapcsán. A
jelentés ismerteti a válaszlevél tartalmát, amely szerint az állami adminisztráció elıbb kapta meg a dekrétumot mint az érseki kancellária. Ezért azonnal
közölték a püspöki kar elnökével, hogy megtiltják annak kihirdetését, és
komoly szankciókat helyeztek kilátásba arra az esetre, ha az érsek a tilalmat
megszegné. A válasz beszámol arról is, hogy a nevezett három személy nem
alárendeltje a kalocsai érseknek. A bőntetett szabályszegést – mint most
megtudta – nem követték el a mandátum elfogadásával, mivel ordináriusuktól
elızetesen engedélyt kértek és kaptak. Errıl Grısz érsek nem tudhatott, mert
az inkriminált idıben éppen börtönben volt.
Figyelembe véve a szankciókkal fenyegetést, az érsek nem vállal
felelısséget mindazért a következményért, ami a magyar egyházat sújtaná a
dekrétum kihirdetése esetén. Személyében kész ismételten börtönbüntetést
vállalni, de felteszi a kérdést: „Most mit tegyek?”
A jelentéshez csatolták Grısz válaszlevelét és az EH tiltó levelét latin
fordításban Az archívum tartalmazza a dokumentumokat és a postai (bélyegektıl megcsonkított) borítékot is. Így következtethetı, hogy ezeket a leveleket
nem kapta meg a Curia. (Errıl ld. még késıbb a BM október 3-ai jelentését is)
Augusztus 29-én a püspöki kar konferenciát tartott a Központi
Szeminárium-ban, amelyrıl (a lehallgatás alapján) a BM jelentést(63) készített.
Az értekezlet számos témát tárgyalt meg, de a legfontosabb napirendi pont
Grısz érsek bejelentése volt arról, hogy Badalik Bertalan püspöktıl az EH
megvonta a mőködési engedélyt, és kényszerlakhelyet jelölt ki számára. Itt
igazolódott a Titkosszolgálat korábbi dokumentuma a püspök tervbe vett
félreállításáról, és beszervezett ügynökük veszprémi helynökké kinevezésérıl.
Grısz érsek felolvasta a neki másolatban megküldött intézkedést, és
tájékoztatást adott a konferenciának eddig tett lépéseirıl a rendelkezés
visszavonására, vagy legalább az indokok megismerésére.
A konferencia megtárgyalta az Opus Pacis által szervezett, – a Központi
Szemi-náriumban július 23-án megtartott – elsı papi győlésen készült
határozatot, amelyrıl az OBT KB azt javasolta, hogy a szeptemberi koronákon
tárgyalják meg. A javaslat annak ellenére született, hogy az alakuláskor Hamvas püspök, a KB elnöke kijelentette, hogy ezekkel a koronákon többé nem
kell foglalkozni. Grısz érsek elegendınek tartotta a megjelent sajtóközleményt, majd mégis úgy döntöttek, hogy a határozatot sokszorosított formában megküldik a papságnak.
Ezután megtárgyalták, hogy adjanak-e ki kommünikét az OBT KB
augusztus 17-ei ülésén hozott határozatokról, amirıl (a püspökkari
szabályoknak engedelmes) Hamvas püspök úgy nyilatkozott, hogy egyeztetés
elıtt csak „javaslat”-ról lehet szó. Felolvasta a tervezetet, és úgy döntöttek,
hogy 31-én megjelentetik.
Az ENSZ ún. „Ötös Bizottság”-ának a szeptemberi ülésre tervezett tárgyalásával kapcsolatban a konferencia nyilatkozat tervezetet dolgozott ki, amelyet
Kovács Vince azonnal elvitt az EH-ba, egyeztetésre.
--------------------------------------------------(62)
(63)
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Az EH a tervezetet átdolgozásra visszaadta, amelyet Grısz érsek és Hamvas
püspök még aznap délutánján elvégzett.
A hazai konferencián a ppk. kart Radó Polikárp képviselte, akinek felszólalása
(a Rádió hangtárából) teljes terjedelemben megtalálható a „Hatalom és a … c.
I. kötet 1.1.2 sz. mellékletében (ld. ott 24. old.)
Amíg Kovács Vince s. püspök az EH-ban járt, napirenden kívüli témákról tárgyaltak. Ennek során felmerült Turcsányi Egon (1945 elıtt szélsıjobboldali parlamenti képviselı) letartóztatása az ellenforradalmi napokban
Mindszenty mellett betöltött önkéntes titkári tevékenységéért. Úgy nyilatkoztak, hogy erkölcsi hiba volt az ÁEH irattárának kirablása, másrészt hiba
volt a kispapok részérıl a „Kedves Barátom” c. anyag sokszorosítása és
terjesztése, amelynek kövezkez-ménye lett számos letartóztatás és internálás.
(Ez a vélemény tükrözıdik Endrey püspök 2404/1957. sz. augusztus 14-én
kelt, a Központi Szeminárium rektorához írt levelébıl is, amelyben a felmentett
Vígh Szabolcsot megdícséri, mert októberben nem követte a családját az emigrációba, de az elítélt Vénusz Gyulát megbünteti, és majd abszolutóriumának
megszerzése után a VI. évre nem engedi vissza a Központi Szemináriumba. ld.
„Tíz év és annak következményei” c. tanulmány 5.2.1 sz. mellékletében, a 218.
old. – „www.mek.oszk.hu”)
Az említett internálás érintette Papp Kálmán gyıri püspököt is, aki szerint
„legjobb emberét” dr. Lányi Jánost internálták. A püspök mit sem tudott arról,
hogy ez a feltárt illegális információs vonal bezárását jelentette. (ld. fentebb: a
2.9-ben).
Lehangoltan tárgyaltak még a papi utánpótlás nehézségeirıl és a papképzés problémáiról. Végül Hamvas Endre felvetette, hogy köszönetet kellene
nyilvánítani a külföldi Caritasnak nagymennyiségő adományaiért.

2.13. Újabb vatikáni iratok és Endrey Mihály intézkedései
Valószínőleg megérlelıdött Grısz érsekben a Curia ultrakonzervatív
magatartásának fékezésére vonatkozó elhatározás, amiben a püspöki kar lojális része és az EH politikai érzékenysége is egyetértett, és megállapodásra jutottak.
Szeptember 5-én Horváth János tájékoztatta(64) a külügyminiszter-helyettest,
hogy elkészült a püspöki kar válasza a Vatikánnak, és annak tervezetét mellékelte. A program szerint „Grısz érsek szeptember 7-én adja a levelet postára,
ez azt jelenti, hogy a Curiába 14-15-e körül érkezik meg”, és megjegyzi: „Ezt
közlés szempontjából tartom fontosnak,” és kéri, hogy a közlés idıpontjára
küldjön a miniszter „értesítést az elvtársaknak”. További javaslata is van, hogy
ne a teljes terjedelmet közöljék, hanem csak a megfelelı részeket, megfelelı
kommentárral. A levél azonban csak szeptember végén ment el.(65) Grısz érsek
igyekszik megnyugtatni a Curiát, hogy a magyar püspöki kar a helyén van,
feladatait tudja és végzi. Az OP megalapításával felszámolta a békepapi
mozgalmat, és a „békemő” püspöki vezetéssel biztosítja a vonatkozó egyházi
elıírások megtartását
--------------------------------------------(64)
(65)
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Szeptember 6-án megjelent az Acta Apostolicae Sedis-ben (AAS) a magyarországi
politikus papok lemondatására vonatkozó döntés.
Szeptember 11-én az EH elnöke feljegyzést írt Kádár Jánosnak, a mővelıdési
miniszternek és a Belügyminisztériumnak, amelyhez tájékoztatót mellékelt „a
Vatikán álláspontjáról a magyarországi püspöki kar helyzetével kapcsolatban”.
A tájékoztató(66) a Lengyel Egyházügyi Hivataltól kapott bizalmas információt
tartalmazza. A Consistoriális és a Szt. Kongregáció Hivatala megállapításait
közlik, amelyekrıl már korábban tudomást szerzett a magyar hatóság is.
Részletezi a tájékoztató, hogy a magyar püspöki kar Róma ellenkezése
dacára megalapította az Opus Pacist, említést tesz a bíborosok és az
Államtitkárság vitájáról, egy felügyelı (Brunelli SJ) megbízásáról, Wiszynski
bíboros és a bécsi nuncius érdekünkben történt felszólalásáról, amelyeket
elutasítottak.
Megállapítja, hogy ez az információ sok tekintetben megegyezik azokkal
a közlésekkel, amelyekrıl már tudomásunk van. Az EH elnöke úgy véli, hogy a
feszültség élezıdésekor a magyar püspöki kar több kérdésben a magyar kormányt fogja támogatni.
Október 3-án a BM Összefoglaló elemzést(67) készített a július 9-ei (az OP és a
politikai győlés elitélésérıl) és a 16-ai keltezéső (politizálási tilalomról)
dekrétumok kapcsán. Elemzi Grısz érsek és a püspöki kar magatartását,
tartalmi ismertetést ad a dokumentumokról, a kihirdetési tilalomról, Grısz
érsek levélküldési kísérletérıl, amelyet elfogtak, és nem továbbítottak. Nem
volt ugyanis kívánatos a magyar államnak olyan információ, hogy az egyházat
retorziókkal fenyegeti. Ugyanakkor a magyar állam – a külügyminisztérium
közleménye révén – a Vatikán tudomására hozta az álláspontját.
Az a tény, hogy az OP elsı nagyrendezvénye július 23-án éppen a Béke
Világtanács colombói értekezletével foglalkozik, és a OP illetve az OBT KB
szervezetében a magyar egyház vezetıi mellett helyet kaptak neves békemozgalmi papok, ellentétesen hat a Curia által kibocsátottdekrétumokkal.
Vizsgálja a jelentés, hogy a kialakult helyzet milyen feszültséget okoz a magyar
püspöki kar és a Vatikán között, és milyen mélységő, milyen veszélyeket
rejthet ez az ellentét.
Megállapítja, hogy „értékelésünk szerint nincs meg a reális alapja
annak, hogy Magyarországon a közeljövıben egyházszakadásról beszéljünk.”
Becslései szerint a papság 20%-a számol a népidemokráciával, mint jövıvel,
20% megváltoztathatatlan, társadalmilag ellenzéki gondolkodású, és 60% az a
rész, amelyik mindig oda húz, ahol az érdekeit biztosítottnak látja.
Lojalitás szempontjából osztályozza a püspöki kar tagjait, de véleménykülönbségük nem a rendszer támogatásán alapul, hanem egyesek az egyház egysége
érdekében bizonyos kérdésekben engedményeket is vállalnak.
Javaslatokat készít az OP és a KB fejlesztésére, megyei szervezetek alakítására, tapasztalt békemozgalmi papok bevonására, egyházközségek mozgósítására, a katolikus sajtó intenzívebb és gyakoribb megszólalására
Endrey püspök korábbi, engedékenyebb magartása az AAS-ben is kihirdetett
------------------------------------------------(66)
(67)
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ld. 2.13.3. sz. melléklet, 297. old.
ld. 2.13.4. sz. melléklet, 300. old.
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dekrétum ismeretében megváltozott és hivatalának megfelelıen intézkedett.
Kivárta a dekretummal sújtottakra vonatkozó moratórium leteltét, majd:
Október 8-án levelet írt Beresztóczy Miklósnak(68) és Horváth Richárdnak(69),
hogy tekintettel másirányú (képviselıi) elfoglaltságukra, mindkettejüket a mai
nappal felmenti lelkipásztori megbízásuk alól.
Az eljárás különlegessége, hogy a suspendálást olyan ajánlott levelekben
küldte meg, amelyek feladói a borítékok hátoldalán kézzel írt (számunkra)
ismeretlen magánszemélyek.
Ennek ellenére a MOL-ban fellelhetı levelek eredeti elsı példányok, és mindkét boríték is megtalálható az EH archívumában.
Október 9-én Endrey püspök levelében tájékoztatta az EH elnökét újabb intézkedéseirıl.(70) A következı közel egy hónapban a tárgyi információk hiányosak. Endrey
Mihály bizonyára egyeztette intézkedéseit a püspöki kar elnökével, és feltehetıen Rómával is.

November 4-én az EH elnökének részletes levélben indokolta(71) meg a okt. 8-ai
rendelkezéseit: az érintett országgyőlési képviselık az esztergomi fıegyházmegye papjai. Neki, mint fıpásztoruknak kötelessége az egyház törvényei szerint eljárni. A szeptember 6-án megjelent dekrétum egyhónapos türelmi ideje
is lejárt, az érintettek nem vetették alá magukat a rendelkezésnek, ezért különös módon fönntartott kiközösítésbe estek a CIC 2260-2261. sz. kánonjai szerint. Szomorú kötelessége, hogy a két pap mőködése (mőködtetése) ellen tiltakozzon, és kijelentse, hogy jelen állapotukban nem élhetnek a szentségekkel
és szentelményekkel, és nem is szolgáltathatják ki azokat. Készségét nyilvánítja, hogy a kérdést az EH elnökével személyesen is megtárgyalja.
A következı egy hónap eseményeirıl ismét nincs adat, de biztos, hogy az EH
kiállt kedvelt emberéért és annak státuszban tartásáért, mert 30 nap múlva új
dokumentum keletkezett.
December 10-én kelt Endrey Mihály fıpásztori levele(72) amelynek fejléce: az
„Esztergomi Fıhatóságtól”, minısítése: szigorúan bizalmas, címzettje: Horváth
Richárd templomigazgató. A levél közli a címzettel, a kerületi esperessel és a
belvárosi (Alkantarai Szt. Péterrıl nevezett) ferences templom állandó lelkészével a megállapodást, hogy Horváth Richárd minden papi tevékenységtıl
tartózkodik. A megállapodás hiánytalan betartását az EH elnöke és fıelıadója
garantálja, a püspöki kar elnöke pedig jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy
ilyen feltételekkel a kinevezést az ordinárius postára adja.
December 30-ai keltezéssel érkezett a Sacra Congregatio Consistorialistól a
szeptemberben Rómába küldött Grısz levélre a válasz(73), amelyet a Titkosszolgálat elfogott, és az EH elnökségéhez jelentett azzal a javaslattal, hogy azt
a levelet Grısz érsek ne kapja meg.
A levél megállapítja:
---------------------------------------------------(68)

MOL XIX–A–21–a–E-297/1957
MOL XIX–A–21–a–E-297/1957
(70)
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(71)
MOL XIX–A–21–a–E-95/1957
(72)
MOL XIX–A–21–a–E-297-2/1957
(73)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 16-18)
(69)
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„Ezen szent kongregáció a szeptember 2-án E 134/1957. sz. alatt kelt …
levelét figyelmesen áttanulmányozva kötelességének véli az alábbiak közlését:
A Szentatya igen jól tudja … magyar gyermekei milyen szeretettel követik … és
milyen nehéz helyzetben vannak. İ mégis erısen aggódik, ahogyan … néhány
püspök viselkedik. …
Az egyházi vezetık … teljesítették a normákat … amelyeket a szentszék elıírni
helyesnek vélt, szilárdan kitartanak, … hogy elkerüljék azt, ami ıket a püspöki feladatoktól más dologra vonhatja el.
Minthogy … néhányan állandóan akadályozva vannak, … ne adjanak ki a
magyar ppk. kar nevében … semmilyen nyilatkozatot. … Emlékezzenek arra,
hogy egyedül az Apostoli Szentszék jogosult az állam vezetıivel tárgyalásba bocsátkozni.
Marcellus Mimmi SCC titkára
A jelentés az SCC levelének értelmezéséhez felsorolja a római katolikus püspöki kar 1957-ben kiadott nyilatkozatait, és megállapítja:
„A Vatikán még azt a néhány nyilatkozatot is sokallja, amit a pp. kar az elmúlt
év folyamán tett (a kormány iránti bizalomról, a colombói békenyilatkozatról,
az ENSZ ötös bizottságának jelentésérıl, a béke ügyérıl és az államsegélyekrıl). Az akadályoztatás említésével a funkciójukból kitett püspökök miatt
(Mindszenty József, Badalik Bertalan, Péteri József) a Vatikán feszíteni akarja
a viszonyt az állam és az egyház között.”

2.14. A Központi Szeminaristák pere és az ítéletek.
A korábban részletesen ismertetett titkosszolgálati és ügynöki jelentések és a
(készséges) vallomások alapján az 1956. évi ellenforradalom alatt és a bukását
követı féléves idıszakban végzett cselekmények alapján az ítélet az alábbi :
Név
Kuklay Antal (VI.) s. lelkész
Vígh Szabolcs (IV.) növendék
Vénusz Gyula (IV.) növendék
Tabódy István (III) növendék
Varjú Imre (VI.) s. lelkész
Marcheschi Károly (VI.) s. lelkész
Mézner Ferenc (VI.) s. lelkész
Iván László (IV.) növendék
Nagy Jenı (IV) növendék
Brunner Tibor (V.) növendék
Fábián István (IV.) növendék
Pavlics István segédlelkész
Nagy Árpád segédlelkész
Schimmer József (VI.) növendék
Zöldi Sándor (VI.) s. lelkész

Rend
III
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Letart.
57.05.13.
57.06.17.
57.06.22.
57.05.20.
57.05.10.
57.05.17.
57.06.12.
57.05.13.
57.06.19.
57.06.20.
57.06.21.
57.09.17.
57.04.19.
57.05.13.
57.04.29.

Szabadl.
57.12.11.
57.12.11.
57.12.17.
57.12.17.
57.12.19.
57.12.10.
57.12.17.
57.12.19.
57.12.17.
57.12.19.
57.12.19.

Év
10
-

Hó
6
7

4
5
1
1

1
1

8
6
6
6
6
10

1

A vizsgálati jegyzıkönyveket és vallomásokat az ÁBTL 3.1.5. O–9964 sz. „Teológusok” c. kötete tartalmazza.
Az ítélet összefoglalja a vádakat, a védekezéseket és az indoklást. Az ítélet tejes
szövege megtalálható „A Hatalom és a Központi Szeminárium kispapjai c. taA Központi Szeminaristák pere és az ítéletek
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nulmány I. kötete 59-118. oldalain (ld. a Magyar Elektronikus Könyvtárban:
www.mek.oszk.hu/06500/06539”
Az elızı táblázatban felsorolt vádlottak ellen az 1957. december 3-tól 1958.
január 2-ig tartó tárgyalások alapján, január 10-én hoztak ítéletet. A vádlottak
többsége szabadlábon védekezett. Az ítélethirdetés után azonban vissza kellett
vonulnia a börtönbe annak, aki még a teljes büntetési idıszakot nem töltötte
le.
A fellebbezés, és a másodfokon eljáró Legfelsıbb Bíróság tevékenysége csak
színjáték volt, mert az ítéleteket jóváhagyták. A kiszabott büntetések emelését
javasló ügyészi javaslatot azonban figyelmen kívül hagyták.
Egy-egy szabaduló rab visszaérkezése a Szemináriumba mindig kitörı lelkesedéssel, ünnepléssel történt. Nagyon szomorúan érintette a közösséget, hogy a
„Turchányi Egon” (1945 elıtt szélsıjobboldali politikus, országgyőlési képviselı, 1956 október-novemberében Mindszenty önkéntes titkára) elleni, de Mindszentynek címzett bosszút összekapcsolták a kispapperrel, és ezért néhány
idısebb társunkon éreztették a „visszaszerzett” hatalom erejét.
A BM – mint a másodfokú eljárásból is kitetszett – elégedetlen volt, mert azt
várta, hogy példát statuálnak a „klerikális reakción”. (1958-ban a békepolitikával szembekerült kispapok ellen erıskező fellépést követelt, visszahivatkozva az 1957 évi per enyhe ítéleteire.)

2.15. Az 1957. év egyházpolitikájának értékelése
Számos jelentés és beszámoló tekinti át az 1957. év egyházpolitikai történéseit, többek között Beresztóczy Miklós (74) „Feljegyzés a mai egyházpolitika
irányáról” c. összeállítása, vagy a BM ismétlı jelentései a Vatikán iratainak
elfogásáról és visszatartásáról. Ezek között a
December 9-ei keltezéső „Az egyházpolitikai helyzet alakulása az ellenforradalomtól napjainkig” c. öszeállítás,(75) amely a leginkább áttekinthetı, és az egyes
események súlyozásánál a legracionálisabb. Az összeállítás fıbb megállapításai a következık:
„A fegyveres ellenforradalom leverése után a püspökök az általános hangulathoz igazodva megtagadtak az állammal mindenféle tárgyalást. … Ezzel egyidıben kihirdették Mindszenty Józsefnek november 5-én, az amerikai követségrıl keltezett határozatát. … Nem gátolta meg ezt az állami rendelkezés sem.
… Így került sor arra, hogy december közepén az EH vezetıje és egy beosztottja felkereste Grısz Józsefet Kalocsán, és tájékoztatta az ÁEH megszőntetésérıl, (nem a tényleges átszervezésérıl – Szerk.), a biztosok visszahívásáról. …
Ez olaj volt a tőzre, (mint) az országból (többen is ) jelentették, hogy a
püspökök leváltják a békpapokat, megtagadták a (korábbi) ÁEH megbízottakkal való tárgyalást.
-----------------------------------------------------(74)
(75)
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…Vatikáni dekrétum megerısítette Mindszenty intézkedéseit. … A püspöki kar
pozíciójának javulása szükségessé tette az EH és a BM együttes kényszerítı
intézkedéseit … amelynek következtében a püspöki kar tárgyalóasztalhoz
kényszerült. …
Megállapodtak, hogy a püspöki kar egy hivatalos szervezetet hoz létre a
béke kérdéséhez, így megalakult az OP. … A püspöki kar azt a feltételt szabta,
hogy a papi békemozgalom számolja fel önmagát, ami az EH intézkedése folytán meg is történt. … Azonban az új szervezetben helyet kapott 3 békemozgalmi pap is. … A püspöki kar az OP alapokmányában kimondta, hogy „A
püspöki kar elvárja minden papjától, hogy ennek szellemében tegye magáévá a
béke gondolatát. …
„Az OP megalakítása, hogy részünkre pozitív – írja a BM elemzıje – abból látszott, hogy a Vatikán azonnal megtámadta.” … A Consistoriális Congregáció
megtárgyalta a ppk. kar helyzetét és ellenezte a OP létrhozását. … A Szent
Congregatio Hivatala pedig elmarasztalta Hamvas Endrét a kormány kiszolgálásáért. … Felszólították Endrey püspököt – az esztergomi speciális delegátust – hogy hajtsa végre a Horváth Richárdról hozott vatikáni határozatot. …
Kiközösítés terhével elrendelték a pap országgyőlési képviselık egy hónapon
belüli lemondását. … A kormány tiltotta a dekrétumok kihirdetését, de azok
megjelentek a AAS-ben. …Endrey és Grısz mindent megtettek, hogy az érintetteket a dekrétumok hatálya alá vonják. … A nyári nagy dispozíciók idején
tovább erısödött az egyházi reakció, ezért az EH ellenintézkedéseket tett. …
Ez idı alatt, soha nem ismert mértékben özönlenek be az országba az ún. liturgikus diafilmek, amelyeket templomokban, plébániákon, hittanórákon vetítenek a gyerekeknek. …
Összehasonlíthatatlan nagy propagandát fejtett ki az egyház a külföldrıl behozott Karitász segélyekkel, amelyeknél visszaélések is elıfordultak (propaganda
iratok, drogok, stb.) …
Július 9-ei vatikáni irat sürgeti Endrey püspököt a Horváth Richárdra vonatkozó rendelkezés végrehajtására, és felszólítja Grısz érseket, hogy adjon magyarázatot az OP alapítására. … Azzal, hogy az érintettek nem vetették alá
magukat a dekrétumoknak, elvileg egyházszakadás jött létre, …
A megváltozott helyzetnek megfelelı módszerekkel és helyesen alkalmazott
adminisztratív eszközökkel folytatni kellene az egyház bomlasztását. … Az EH
azonban arra hivatkozik, hogy nincs joga egy lelkész leváltásába beleszólni. …
Összegezve: „Az ellenforradalom után kialakult egyházpolitikai gyakorlat még
nincs összhangban a párt és a kormány általános politikájával. … A konszolidálás érdekében nagyobb teret kellett az egyháznak hagyni. … Hiba, hogy a
minden módon való korlátozás helyett még ma is engedmények születnek. … A
papi békemozgalom eredeti formájában nem volt életképes, de hiba volt, hogy
nem fordítottunk figyelmet az igen tekintélyes számú papi csoportra. … Hiba
volt, hogy nem éltünk, és még ma sem élünk a dispozícióba való beleszólással.
… A jelenleginél jobban ki kell használni a pk. karon belül elıforduló nézeteltéréseket. … Szükségesnek látszik az új helyzetnek megfelelı egyházpolitika
kialakítása. … Ki kell dolgozni az OP továbbfejlesztésének konkrét tervét. … A
haladó gondolkodású papoknak egyházi és társadalmi téren nagyobb elismerést kell biztosítani. … Helyes volna, ha a sajtó a tömegek számára is elfogadható, céltudatos vallás és egyházi reakció ellenes propagandát folytatna.”…
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„Fokozatosan és tervszerően meg kellene szőntetni a teológiák középkori szellemét, és oda hatni, hogy haladó szellemő papok váltsák fel az elbocsátott tanárokat. … Csak államilag elfogadott pap kaphasson hitoktatási engedélyt. …
Helyes lenne, ha a kormány a haladószellemő papoknak kormánykitüntetést
adományozna.”
1958. január 8-án még két BM jelentés(76/1) és (76/2). készült javaslatokkal: az
egyház által kiharcolt kedvezmények elvonására: 70 reakciós (visszacsempészett) pap leváltására, illetve a ppk. kar államhő nyilatkozata mellett, a Vatikánnal együtt folytatott ellenséges tevékenységének felszámolására .
1958. március 13-án még mindig foglalkozott a BM (77) (78) az 1957 évi eredmények
értékelésével. A két jelentés felsorolja az elfogott vatikáni dekrétumokat, és az
igénybe vehetı hazai és külföldre telepített ügynököket. Ebben a jelentésben
új információ jelenik meg: a „Pátkay” fedınevő ügynök jellemzése (63 éves,
több mint tíz éve dolgozik a hálózatban, a mindenkori magyar egyházfı
állandó kísérıje), aki nem más, mint Esty Miklós civil pápai kamarás, valamint a „Kiss János” fedınevő ügynökrıl tett korábbi nyilatkozat kiegészítése
(38 éves, görög-katolikus, a Hittudományi Akadémia tanára, 3 éve dolgozik az
ügynöki hálózatban), azaz Dr. Timkó Imre.

--------------------------------------------------(76/1)

ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A)
ÁBTL 3.1.9. V–150392/4 (pp. 11-15)
(77)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 58-61)
(78)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 68-69)
(76/2)
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3. AZ OPUS PACIS ORSZÁGOS BÉKEMOZGALOMMÁ ALAKÍTÁSA
A papi békemozgalom beágyazódása a 7 év alatt sokkal erıteljesebb
volt, hogysem azt egyszeri adminisztratív intézkedéssel törölni lehessen. Sok
mai elemzı történész és több, az elnyomás korszakát megélt túlélı állításával
ellentétben, a papi békemozgalom egyházelnyomó rendeltetése nem volt olyan
egyértelmő a „békemozgalmi papság” részére, mint inkább egyrészt a „modus
vivendi” szinte egyetlen lehetıségének megértése, másrészt a „társasági élet”
vagy „közélet” egyik lehetısége.
Figyelembe véve a két világháború közötti idıszak „nemzeti Magyarországában” az alacsony sorból származó, szerényebben képzett falusi alsópapság elismertségét és érvényesülési, közszereplési lehetıségeit sokan úgy
értékelték, hogy most számukra új, más életforma meghonosítására van lehetıség.
Emellett döntı szerepet játszott az is, – személyes ismeretségem kapcsán
meghallgatott papok állításai szerint – hogy „nem születtek mártírnak”. Többen kijelentették, hogy adott testi erıszakkal fenyegetettség esetén bármilyen
békenyilatkozatot aláírtak volna.
Ezzel szemben áll saját személyem és hetvenhárom szemináriumi társam egyéni felelısségvállalása, akik kezdettıl vállaltuk a nyílt ellenzékiséget,
pályánk lehetséges derékba törését, a Központi Szemináriumból és az ország
összes teológiájáról történt kizárásunkat, a kihallgatásokat, a rendıri figyelmeztetést, fenyegetettséget, proskripciót, többen közülünk a börtönt is. Fiatalok voltunk, függetlenek, és a fiatalság mindig lázadó, és mindig forradalmi.
Itt ugyan felbontom az események idırendjét: a békepapok elitjébıl kiválasztott KPI rektor – Potyondy Imre székesfehérvási nagyprépost, helynök –
igyekezett elérni, hogy a növendékek „rómahőségén” csorba ne essék, ezért ne
kelljen az exkommunikáltakkal közös győlésre járniuk, ezt a kivételt, vagy
kiváltságot, a püspöki kar azonban nem engedélyezte.
60 társunk emelt fıvel vállalta 14-ünkkel a szolidaritást, petíciót írt, megtagadta a „Grısz nyilatkozat” aláírását, vállalta az elbocsátást, néhányuk a
„földalatti szemináriumot”, vizsgákat, dispozíció reménye nélkül a felszentelést, „munkáspapságot”, sok év utáni rehabilitációt, de az elbocsátott fiatalok
legtöbbje csak úgy kerülhetett vissza szemináriumba, ha aláírta azt a feltétlen
engedelmességi nyilatkozatot, amelynek megtagadásáért utcára kerültek.
Ugyanezek közül is többen bekapcsolódtak a késıbb fellazult „békepapi rendszerbe”, magas egyházi funkciókat – egyik püspökséget is – vállaltak és elnyertek.
A zsinat utáni magyar püspöki kar azzal kérte és kapta meg a pápai
felmentést a 3 kiközösített képviselı számára, amit már akkor is tudott az
ultrakonzervatív Curia, hogy a képviselıi mandátum elfogadása elıtt kánoni
engedélyt kértek és kaptak ordináriusuktól. – De térjünk vissza a történések
idırendjéhez:
3.1 Egyházmegyei Opus Pacis győlések szervezése
Grısz József érsek, az OP elnöke, levélben (79) tájékoztatta és kérte fel az
egyházmegyék ordináriusait, hogy a nemzetközi helyzetrıl, az egyház békeszol---------------------------------------------------(79)
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gálatáról és az atomfegyverkezés kérdésrıl tartsanak elıadásokat egyházmegyei papi győléseken.
Az EH túldimenzionálta az OP alapítólevelében és a püspöki kar tervében meghatározott „béketevékenységet”, vagy „békemővet,” és szinte propaganda irat jellegő beszámolót készített:
Az OP gyakorlati „béketevékenységének” kialakulását elısegítette a nemzetközi
békemozgalom megerısödése, a nemzetközi és belpolitikai alakulása. Mindezeket figyelembe véve, az OP Szervezı és Intézıbizottsága is egyházmegyei békegyőlések január és február hónapokban történı megtartására kérte fel a megyés fıpásztorokat.
Grısz érsek kérte, hogy a győlések elıkészítésérıl és azok lefolyásáról –
az egyházmegyék ordináriusai – írásban tájékoztassák az OP ügyvezetı
igazgatóját. A békegyőlések helyét és idıpontját az egyházmegyék fıpásztorai
határozták meg, és a győlésekre írásban meghívtak minden papot.
Az EH készítette beszámoló szerint: „A haladó gondolkodású lelkészkedı alsópapság mindjobban és szélesebb körben kérte, hogy az OP adjon
gyakorlati útmutatót az aktív békemunkába való bekapcsolódáshoz.
Ugyanakkor az állam részérıl kívánatos volt, hogy a püspöki kar és az
OP Szervezı és Intézıbizottsága által a békeharcot, valamint kormányt elismerı, támogató nyilatkozatok és állásfoglalások a lelkészkedı papság részérıl is
kellı alátámasztást nyerjenek. A haladó papok kapjanak fórumokat, ahol
aktivitásukkal nézeteiket kifejthetik és pozitív irányban befolyásolhatják a
papság és az egész egyház tevékenységét a haladás, és a béke támogatása
érdekében.”
Az EH-nak ez – a „papok nevében” – újrafogalmazott igénye teljesen
szemben állt az OP alapítólevelével, a püspöki kar 1957. májusi határozatával
és a püspöki kar elnöke által kifejtett korábbi állásponttal.
A beszámoló szerint:
Január 31-ig kilenc egyházmegye papsága tartotta meg békegyőlését melyeken
kb. 2.300 pap jelent meg. A békegyőléseken mintegy 300 kispap vett részt.
A februárban tartandó pécsi és szombathelyi egyházmegyék várható létszámát
figyelembe véve kb. 2.700 rk. pap fog részt venni az Opus Pacis egyházmegyei
győlésén, amely kb. 45 %-át jelenti a papságnak. Ugyanis az országban a teológusokkal együtt kb. 6.000 pap van.
A győléseket – a csanádi és veszprémi egyházmegyét kivéve mindenütt
az egyházmegyék fıpásztorai nyitották meg és zárták be, egyedül Hamvas
püspök bízta a volt csanádi papi békemozgalom elnökére, Molnár fıesperesre,
az elnöki teendık ellátását. Hamvas püspök az állam iránti lojalitása
következtében a püspöki kar elnökének célkitőzésével (a békepapság
felszámolása) teljesen ellentétes módon járt el.
Azzal, hogy az ordináriusok maguk vállalták az elnöki teendıket, eleve biztosítékot kívántak kapni a győlések hangját és lefolyását illetıen. Az EH elmarasztalta Shvoy Lajos székesfehérvári, Kovács Vince váci, Endrey Mihály esztergomi fıpásztort, mert jelenlétükkel erısen akadályozták a szabad viták kialakulását.
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Több helyen elıre elkészített és bemutatott hozzászólásokkal kívánták az egyház céljainak megfelelıen befolyásolni a győléseket, pl.: gyıri, kecskeméti és
egri békegyőléseken.
Az EH megállapítása szerint: egyes helyeken, negatív tényezık nem
érvényesültek, így pl. a csanádi egyházmegye három békegyőlésén, és Budapesten, a szabad viták lehetıségén túl, tartalmilag is a legjobbak voltak a békegyőlések.
A győlések elıadói között – az EH megítélése szerint – régi- és új békemozgalmi papokat egyaránt meg lehet találni.
– régiek: Szécsi Antal, Pfeiffer János, Regıs Gyula, Potyondi Imre, dr. Nincsik
Pál görögkatolikus.
– újak: Endrey Mihály, Szörényi Andor, Klempa Sándor, Íjjas Antal voltak.
A régi békepapok elıadásai határozottak, félreérthetetlenek és világosak voltak. Hasznos gyakorlati útmutatásokat adtak a papoknak a békemunkájuk
végzéséhez. Pozitív szempontból magyarázták a nemzetközi helyzetet.
Az újonnan bekapcsolódó elıadók elıadásai inkább elméleti, teológiai síkon, a
keresztény „krisztusi béke” körül mozogtak. Kevésbé adtak eligazítást és útmutatásokat a gyakorlati békemunkához, inkább általánosságokat hangoztattak.
Így is kiemelkedett Endrey Mihály püspöknek Budapesten elhangzott elıadása, mely sokkal pozitívabb volt a Kecskeméten elhangzott elıadásánál. Endrey
püspök kimondta az új társadalmi rendszer támogatását és szorgalmazta a
papok aktív tevékenységét a békemunkában.
Regıs Gyula c. kanonoknak debreceni elıadásában tényekkel igyekezett bizonyítani a szocializmus fölényét a kapitalizmussal szemben. Hangsúlyozta azt,
hogy a szocializmus törvényszerő szükségesség, és ı részt követel és vállal a
szocializmus építésében, mivel ı a nép papja. Híveit hazaszeretetre, becsületes
munkára és a társadalmi tulajdon megvédésére neveli. Ugyanakkor tájékoztatja ıket a nemzetközi eseményekrıl
Ugyanilyen szellemő elıadás hangzott el a miskolci görög katolikus papok
győlésén is.
Regıs Gyula Debrecenben, dr. Nincsik Pál Miskolcon, Molnár Antal Szegeden
nyíltan hangoztatták, hogy az Opus Pacis folytatja az 1950-ben megkezdett
békemunkát. Potyondi Imre székesfehérvári elıadása a régi kat.. békemozgalmat a Rákosi rendszer termékének minısítette.
Az elıadásokból általánosan hiányzott az országos békefeladatok megyei konkrét megjelölése.
Minden békegyőlésen hangzott el az atomenergia háborús és békés célra történı felhasználásáról szóló elıadás. A cél az volt, hogy az elıadások kiegészítsék a politikai mondanivalót, és tényekkel bizonyítsák az atom és hidrogén
fegyverek eltiltásának fontosságát és szükségességét.
Az elıadások közvetett formában egyházi célokat is szolgáltak, mivel tájékoztatni kívánták a papságot az atomtudományról, és ezen keresztül rávezetni a
papságot az atomfizika rendszeres tanulmányozására, hogy az új társadalomban le ne maradjanak, ahogy azt Endrei püspök is megfogalmazta..
A hozzászólók általában nem voltak kielégítık. Általánosságokat hangoztattak.
A kijelölt hozzászólók több helyen teljesen igénybe vették a rendelkezésre álló
idıt, ezért nem volt mód a haladó papok felszólalására. Kivételt képez a
csanádi egyházmegyei és a budapesti békegyőlés, ahol majdnem kivétel nélkül
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a régi békemozgalmi papok szólaltak fel, elsısorban kiegészítve az elıadásokat. Debrecenben, Szegeden 11, Budapesten 10 felszólaló volt.
Debrecenben két fiatal káplán is hozzászólt nagyon pozitívan, pl. arról, hogy a
hívık között a győlés után milyen béketevékenységet kívánnak és fognak kifejteni.
Negatív felszólalások csak a budapesti, Somogy megyei és balassagyarmati békegyőléseken hangzottak el. A budapesti békegyőlésen Erdısi plébános hozzászólása félreérthetı és zavaros volt. A Somogy megyei győlésen az
egyik felszólaló követelte Badalik püspök visszatérését, és hogy a rádió szőntesse be a vallásellenes propagandát. A balassagyarmati győlésen az abortuszrendelet felfüggesztését követelték. A hitélet fejlesztését célzó, és arra buzdító
felszólalás csak egy-két esetben hangzott el. Pl. a kecskeméti békegyőlésen
hitoktatás és templomba járásra buzdítottak.
A megfogalmazott határozati javaslatok mindegyike – a legtöbb esetben
a püspökök terjesztették be elfogadásra – követeli az atom- és hidrogénfegyverek betiltását, a kísérletek beszőntetését, a vitás kérdések tárgyalás útján történı rendezését. A határozatokból – a budapesti kivételt képez – hiányzik a gyakorlati béketevékenységre történı buzdítás. Kiegészítés, vagy hozzászólás egyetlen határozati javaslathoz sem hangzott el.
A napi sajtó, a rádió, de különösen a megyei lapok kielégítıen tájékoztatták a közvéleményt az Opus Pacis békegyőlések lefolyásáról. Az „Új Ember”
kat. hetilap bı terjedelemben számolt be, és tájékoztatta az olvasókat. Azonban a tudósításokból hiányzik az állásfoglalás, a véleményalkotás, kizárólag a
győlések ismertetésére szorítkoznak.
Javaslatok:
1./ Az OBKB ülése után az OB elnöksége tartson ülést, amelyen foglaljon állást a leszerelési világkongresszus támogatására, a békemozgalmi lap
megindítására, a KB és az OP vidéki szervezetének kiépítésére.
A KB javasolja, hogy az említett kérdésekben az OP is foglaljon állást.
Az EH javasolja, hogy a KB tevékenységének megszervezésére tagjaiból
válasszon titkárt. Erre a funkcióra Beresztóczy Miklóst ajánlja
2./ A KB javaslatai alapján az OP szervezı és intézı bizottsága üljön
össze, fogadjanak el nyilatkozatot, amelyben támogatják a leszerelési világkongresszust, és kijelentik, hogy a magyar rk. egyház delegációt küld ki a világkongresszusra. Egyben felhívják a külföldi katolikus. szervezeteket a világkongresszus támogatására.
3./ A „béke és barátság” hónap rendezvényein az Ötödik Magyar Békekongresszuson a KB és az OP aktívan vegyen részt. A kongresszus elıtt célszerő volna országos katolikus békegyőlést összehívni.
4,/ Az OP tevékenységébe aktívan be kell vonni a volt haladó gondolkodású békepapokat. E cél érdekében szükséges a haladó papok egyházi funkcióba állítása és a rehabilitáció folytatása. Rövid idın belül el kell érni, hogy a
haladó papok pozitív tevékenységükkel befolyásolják az OP munkáját, és ık
ebben a munkában vállalják az oroszlánrészt. Ennek érdekében a Béketanács
és az Egyházügyi Hivatal erısítse, és támogassa a haladó papokat.
5./ Az „Új Ember”és a „Vigilia” c. katolikus folyóiratban jelenjenek meg
összefoglaló, értékelı cikkek az OP egyházmegyei győléseirıl és a cikkekben
határozzák meg az OP tevékenységének további irányát.
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3.2. Megújított egyházpolitikai koncepció és az EH önállósodási törekvése
Az EH elnöke 1958. január 4-én az egyházpolitikai helyzetrıl – a Párt
politikai bizottsága részére készítendı – jelentés tervezetet nyújtott be elızetes
egyeztetésre a belügyminiszter elsı helyetteséhez.(80)
Az ellenforradalom elıtt – írja a tervezet – az állam és az egyház közötti
viszony kedvezıen alakult (r.k. egyház: 600 kulcspozícióból 260-ban haladó
pap). Az ellenforradalom elıtti hónapokban az egyházi reakció aktivizálódott,
és felkészült a haladó erık eltávolítására, és az EH ezt nem elég hangsúlyosan
vette figyelembe. Az ellenforradalom alatt az egyházi reakció visszaszerezte az
egyház vezetı pozícióit. Az ellenforradalom leverése után egy kultúrharcot
próbált a kormányra kényszeríteni. Ezeket a törekvéseket a nyugati sajtó támogatta. Amint az állam hatalmi helyzete konszolidálódott, felvette a harcot,
és az egyházi reakciót visszavonulásra kényszerítette.
Fokozatosan javult azok helyzete, akik a kormánnyal jó viszonyt kívánnak ápolni. A katolikus egyházban 26 helyre állítottak vissza „békepapot”
(ref.28, ev.:6). Kulcspozícióban maradt még 19 és 12 állás nincs betöltve
(ref.:3, ev.:7).
Az ÁEH által a békepapoknak nyújtott védelem nem volt elegendı, de
az Országos Béketanács és az Opus Pacis megfelelı kereteket biztosíthat a
békepapok szervezésére és összefogására. A békepapok adhatják az OP szilárd
alapját.
Az egyéves tapasztalat bizonyította, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal
integrálása a Mővelıdésügyi Minisztériumba, és a vele járó létszámcsökkentés
nem volt megfelelı intézkedés.
Az állam és egyház közötti jó viszony alkotmányos alapon épülhet. A
vallásszabadságot – mivel ez a tömegek igénye – biztosítani kell annak tudatában, hogy az egyházon belüli ideológiai egység nem jelent politikai egységet. A
vallásellenes propagandaelengedhetetlen, de nem sértheti a hívık vallásos
érzelmeit.
Feladatok:
1. Az EH szerezze vissza a kulcspozíciókat leleplezve és kiszorítva a reakciót.
2. Rádióban és sajtóban úgy leleplezni az egyházi reakciót, hogy ne sértse a
becsületes papokat és híveket.
3. Az EH és az OBT egy évre dolozza ki az OP és a OBTKB munkatervét.
4. A megyei béketitkárok mellett legyen kislétszámú OBT KB szervezet.
5. Megindítandó egy új katolikus (10 ezer) és egy protestáns hetilap (5 ezer)
6. Meg kell szervezni a lelkészek rendszeres politikai képzését.
7. Az EH tegyen javaslatot a HNF bizottságok egyházi kiegészítésére.
8. Az esp. üléseken tárgyalják az állam és az egyház viszonyát, problémáit.
9.Csökkenteni kell az egyházak kapcsolatát a reakciós világszervezetekkel.
a./ Csökkenteni kell a kat. ppk. Vatikántól való függıségét.
b./ Erısíteni kell a protestáns egyházak kapcsolatát a szoc. országok és
haladó világszervezetekkel.
10. Kidolgozni a tudományos ateista propaganda programját és módszereit.
11. Össze kell hangolni az állami szervek egyházpolitikai irányelveit.
12. A PB határozatát a pártbizottságok tárgyalják meg , és az EH készítsen
bıvebb tájékoztatót.
------------------------------------------------(80)
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A BM másnapra elkészült a véleményezéssel: (81)
1. A folyamat alátámasztása az SZKP határozatával Magyarországon még nem
lehetséges.
2. A felsorolt határozatok megszülettek, de végrehajtásuk még nem kezdıdött
meg (pl. hitoktatásban engedélyezték szerzetesek bevonását). Következetesen ragaszkodni kell minden dispozíció engedélyezéséhez. Mindszenty
jogi helyzetérıl kiadott nyilatkozat nem akadályozta a Vatikánt dekrétumok
kiadásában és a magyar püspöki kart a végrehajtásban.
3. A jelentés hibája, hogy nincsenek levonva a szükséges következtetések. Nem
világos, hogyan tudott az EH vezetısége egyik napról a másikra ellenkezı
egyházpolitikai jelentést kidolgozni.
Javaslatok:
1. Finoman és óvatosan alkalmazott adminisztratív intézkedések az egyházi
tevékenység korlátozására és a bomlasztó tevékenység szélesítésére.
2. A nyugati segélyek és az állami támogatások célszerő csökkentése.
3. A kinevezésekbe beleszólás jogát gyakorolni, széles ismeretekre alapozva.
A megújított koncepcióból egyértelmően látszik, hogy az EH az elmúlt
év második félévében történtek alapján megértette, hogy a katolikus békemozgalom szervezése kicsúszik az irányítása alól, ezért két jelentıs intézkedési
pontot épített be a Párt Központi Bizottsága elé terjesztett új koncepcióba:
1./ Az OP és az OBTKB programjának és munkatervének készítését saját
hatáskörbe vonja, megszőntetve a püspöki kar kizárólagos hatáskörét.
2./ A szervezet nélkül alakult OP-ban az országos kézbentartáshoz szervezetet kell építeni az egyházmegyei 2 fıs összekötık helyett elıbb egyházmegyei, majd tovább bıvítve, megyei bizottságokat kell szervezni a püspöki
kar szándékai ellenében.
Az állami bürokrácia szervezeti sémája nem volt elég hatékony az EH
terveihez, ezért kísérletet tett az EH korábbi, ÁEH idıben gyakorolt önállóságának és hatáskörének visszaszerzésére.
Február 11-én az EH elnöke feljegyzést(82) írt a MM tárcát vezetı Benke Valériának, amelyben kereken kimondta, hogy nem volt helyes intézkedés az ÁEH
beolvasztása a minisztériumba. Hivatkozik a csehszlovákiai hasonló átszervezés kedvezıtlen tapasztalataira, és arra, hogy a többi szocialista országban a
szovjet minta alapján az egyházügyi bizottságok/hivatalok a minisztertanács
mellett mőködı országos hatáskörő szervezetek. Az önállóság nagyobb tekintélyt biztosít a tárgyalásoknál, és a szervezet költsége alig terheli meg jobban
az állami költségvetést, mintha egy nagyobb apparátusban mőködik.
Megemlíti egyúttal, hogy egyházpolitikai munkájuk hatékonyabb végzéséhez minimálisan nyolcfıs szakszemélyzet szükséges, ezért az állomány két
státusszal való növelésére tesz javaslatot.
---------------------------------(81)
(82)

46

ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 29-30)
MOL XIX–A–d–008/1958

ld. 3.2.2 sz. melléklet, 340. old.
ld. 3.2.3 sz. melléklet, 341. old.

Megújított egyházpolitikai koncepció és az EH önállósági törekvése

1958
3.3. Dr. Endrey Mihály püspök ellenállásának megtörése
Az EH elnöknek az apparátus fejlesztése mellett következetes a harca
Endrey püspökkel Horváth Richárd ambíciói támogatására és karrierje építésére.
Január 21-én felveti Horváth Richárd részvételének kérdését az OP indítandó
lapjában. Néhány nappal késıbb már konkrétan kifejezi azt az igényét, hogy
Horváth Richárd tagja legyen a szerkesztıbizottságnak.
Február 5-én Endrey Mihály levelet(83) írt az EH elnökének, és leszögezte, hogy
ı, mint esztergomi ordinárius Horváth Richárdnak kizárólagosan az fıegyházmegyével kapcsolatos ügyeiben felettese. Országos egyházi szervek (ilyen az OP
és az OBTKB is) csak a püspöki kar, vagy annak elnöke illetékes. Tekintettel
viszont Horváth Richárd rendezetlen állapotára, országos szerv irányában nem
tehet lépéseket, legfeljebb lelkiismereti ügyében tud rendelkezésre állni. Ebben
az OP-ra tartozó ügyben kizárólag akkor mondhat véleményt, ha arra a ppk.
kar elnöke felkéri.
Február 12-én a Fıvárosi Tanács egyházügyi kormánybiztosa, Gálik István havi
beszámoló jelentésében (84) tesz panaszt Endrey püspökre azzal, hogy vannak
papi körök, amelyeket az állammal kapcsolatos ügyeiben kizárólagosan Dr.
Endrey Mihály irányít, és nemcsak az esztergomi egyházmegyében. Tevékenységét az jellemzi, hogy gondosan ügyel arra, tetteivel sem a Vatikán, sem a
reakciós egyházi körök ellenzését ne váltsa ki.
A panasz része, hogy ígéretet kapott a püspöktıl Horváth Richárd befogadására az OP és a KB szerkesztıbizottságába, majd visszalépett annak ellenére, hogy Horváth Richárd írásban kéri ügyének rendezését. Feladatának érzi a
kormánybiztos, hogy Endrey püspököt rákényszerítse a haladó és volt békemozgalmi papok megbecsülésére, illetve az, hogy az OP-ból élı mozgalom legyen a párt és az állam célkitőzéseinek megvalósításához, illetve az OP-nak
nemcsak országos, hanem egyházmegyei és megyei szervezett ügyvezetıi is legyenek.
Március 12-én kelt havi jelentésében (85) Gálik István arról számol be, hogy igen
nehezen, de megoldották Horváth Richárd ügyét, és politikailag is elıbbre
jutottak azzal, hogy Endrey püspök elfogadta Horváth Richárdot mind a két
bizottságba. Késıbb azonban Grısz érsek elıtt Endrey püspök visszavonta az
ígéretét. Teljesen merev álláspontra helyezkedett, jóllehet érzi, hogy ezzel az
állam nemtetszését váltotta ki, és ez igen jelentıs hátrányt jelent az egyházmegyéjére és a saját személyére egyaránt. Minden próbálkozása arra irányul,
hogy Horváth Richárdot ne vegyék be az OP-ba, illetve úgy kerülhet csak be,
mint kiközösített pap: ne misézzen. Endrey tehát gyakorlatilag a dekrétumot
akarja megvalósítani. Ilyen árat az állam nem adhat az egyháznak. Sem
Endreyt, sem a ppki kar bármely tagját nem lehet politikai szövetségesként
kezelni, „hogy szembe álljanak a pápa rendelkezésével.” Elıször Grısz érseket
kell meggyızni és ezzel párhuzamosan Endreyvel meg kell értetni, hogy ez
jelenti a megoldást.
--------------------------------------------(83)
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„Ma azt lehet látni, – írja Gálik a jelentésében – hogy az OP és a KB
mőködését a volt békepapok részvételétıl, aktivitásától tesszük függıvé, s míg
ezek teljes létszámban nincsenek ismét vezetı beosztásban, addig eleve nem
lehet jó ezek mőködése. Ez a tény fogja a püspököket az állam mellé kényszeríteni, és ebben a helyzetben oldják meg a kiközösített papok ügyét.”
Április 14-én dr. Beresztóczy Miklós és dr. Horváth Richárd (az eljárás kivitelébıl, az archivumban fellelhetı másolatokból és az iktatószámból azonosíthatóan az EH-ban készített egy-egy azonos szövegő) levelet (86) küld Endrey
Mihály esztergomi delegátusnak, amelyben mindkettı bejelenti, hogy meghívásra a Szovjetunióba utazik. „Minden ellenkezı híreszteléssel ellentétben”
mindkettı kinyilatkoztatja, hogy Endreyt fıpásztorának tekinti, papi életének
minden problémáját kezében tudja, és „amennyiben ezen a téren bármi nehézség merülne fel”, annak rendezését szívbıl óhajtja, a nehézségek növelése helyett.
Az ügyesen fogalmazott levélben nem ismerik el a dekrétumokból rájuk
háruló lelkiismeret problémát, de feltételes módban, (a jövıben) lehetséges
esetben jó kézben tudják ügyüket, és már elıre is annak rendezését óhajtják.
Április 16-án az EH elnöke – Gálik István kormánybiztos fentebb ismertetett
levelének mintegy folytatásaként – „elrendeli,”(87) hogy Endrey püspök véglegesen rendezze és zárja le Beresztóczy Miklós és Horváth Richárd ügyét.
Majd másnap Miklós Imre elnökhelyettes (88) ír levelet Endrey püspöknek, amelyben kéri, „tegye lehetıvé, hogy Beresztóczy Miklós és Horváth Richárd megkapja az egyházi kinevezést” az OP és az OBTKB szerkesztıbizottságába.
Április 17-én Grısz József kalocsai érsekhez, mint a ppk. kar elnökéhez fordul
Endrey Mihály. Tájékoztatja (89)az érseket az EH elnökének arról az igényérıl,
hogy Horváth Richárd felvételt nyerjen az OP és az OBTKB-ba és az OP indítandó lapjának szerkesztıbizottságába.
Endrey püspök – miután Horváth Richárd helyzetét az EH elnökével
minden oldalról megtárgyalta – kijelenti, hogy a vatikáni dekrétumokra nem
támaszkodhat, és nem hivatkozhat, mert a dekrétumok kihirdetését a magyar
Kormány megtiltotta, és errıl a ppki. kar elnöke a Szentszéket már tájékoztatta.
Beszámol Endrey püspök arról is, hogy Horváth Richárd több alkalommal kijelentette: ha papi életében bármi probléma felmerülne, annak rendezését püspökétıl várja. A vitás kérdéseket a Kormány ugyancsak tárgyalásokkal
és megegyezéssel kívánja rendezni.
Hivatkozik a CIC 2223. kánonjára – addig is, amíg a nevezett ügye
végleges megoldást nyer – kérte dr. Horváth Richárd részére a kívánt egyházi
kinevezések megadását.
----------------------------------------------------------(86)

MOL XIX–A–21–a–E-0015-8/a/1958
MOL XIX–A–21–a–E-0015-8/1958
(88)
MOL XIX–A–21–a–E-15–3/a/1958
(89)
MOL XIX–A–21–a–E-15–3/b/1958
(87)

48

ld. 3.3.4. sz. melléklet, 347.old.
ld. 3.3.5. sz. melléklet, 348. old.
ld. 3.3.6. sz. melléklet, 349. old.
ld. 3.3.7. sz. melléklet, 350. old.

Endrey Mihály ellenállásának megtörése, Horváth és Beresztóczy új kinevezése

1958
3.4 Magyar egyházi küldöttség látogatása a Szovjetunióban.
Az Egyházügyi Hivatalok együttmőködése keretében a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett mőködı Egyházügyi Tanács meghívására Miklós Imre
elnökhelyettes vezetésével egyházi delegáció Szovjetunióba utaztatását tervezi
az EH. A római katolikus egyház dr. Hamvas Endre vezetésével 14 fıs keret
kiküldésére kap lehetıséget, a csoportban a református egyház 9 fıvel, az
evangélikus egyház 4 fıvel képviselteti magát.
Február 25-én a BM jelentést készített, amelyben (90) megállapítja, hogy a tervezett létszámban 7 ügynökük és 2 hivatalos kapcsolatuk van. Tekintettel azonban arra, hogy Brezanóczy Pál személyével ebben a félévben konkrétan foglalkoznak, célszerő lenne az egyházi alosztály vezetıjét, Berényi István századost,
mint a Mővelıdésügyi Minisztérium Titkárságának munkatársát kísérıként
csatlakoztatni.
Az alosztályvezetı tanulmányozhatná Brezanóczy személyét, és politikai egyetértés esetén – amire az eddigi tapasztalatok alapján remény van – a
hazatérés után az alosztály beosztottja Brezanóczy beszervezését elvégezné.
Foglalkoznak ezen kívül Hamvas Endre és még más vezetı személyekkel is, akiknek a megnyerése feltétlenül hasznos az egyházpolitika további
alakításában. Berényi István figyelemmel kísérhetné a küldöttség tagjainak
mozgását, amiben segítségére lehetnének a küldöttségben lévı hálózati személyek.
Az utazás részletes ismertetésére a BM készített jelentést,(91) politikai vonatkozásairól pedig az EH Kádár Jánosnak írt feljegyzést.
Április 22-én 13:40 h-kor TU-104-es típusú repülıgép fedélzetén kezdıdött az
utazás, hogy „a küldöttek közvetlenül megismerjék a Szovjetuniót, személyes
tapasztalatokat győjtsenek, és majd hazajövetelük után elıadásokon és beszámolókban hasznos munkát végezzenek” az állam részére.
A küldöttség búcsúztatásán számos egyházi, és egyházhoz közel álló
személy vett részt, többek között Dr. Szabó Imre ppk, Balogh István, Michelics
Vid, protestáns részrıl Muraközy Gyula, Bartha Tibor, Vetı Lajos, illetve a
baptista felekezet elnöke, Szabó László.
Az utazásban résztvevı „valamennyi pap megelégedéssel nyilatkozott a
TU kényelmes berendezésérıl és a személyzet figyelmességérıl”. 18:08 h-kor
érkeztek meg a Vnukovói repülıtérre, ahol fogadásukra megjelentek a Moszkvai Egyházügyi Tanács, a Szovjet Magyar Baráti Társaság képviselıi, valamint
a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövete. Moszkvában a (21 emeletes)
Leningradszkaja szállóban kaptak az utazók elsı osztályú elhelyezést.
Másnap az EH elnökhelyettese és a szovjet Egyházi Tanács (ET) vezetıje pontosították a programot, amely szerint a küldöttség két csoportra oszlott: külön-külön csoportban voltak a katolikusok, illetve a protestánsok.
-----------------------------------------------(90)

ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.. 48-50)
ld. 3.4.1. sz. melléklet, 351. old.
(Katolikus kiküldöttek: dr. Hamvas E. püspök, dr. Radó P. prof., dr. Brezanóczy P. helynök, dr.
Wattamány I. kanonok, Mag B. OP ügyv., dr. Horváth R. templ.ig., dr. Beresztóczy M. képv.,
Micháczy J. pléb., Saád B. fıszerk., dr. Langmár L. pléb., Rozsáli M. pléb., Vértes A. esp., Pajtényi L.
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A program a Budapesten ismertetett tervezethez képest annyiban változott, hogy elmarad Kiev és Szocsi meglátogatásának lehetısége. Ezért lehetett hallani egy-két olyan megjegyzést, hogy „kár volt elıre bejelenteni, ha most
nem megoldható. Érezni lehetett – írja a beszámoló – hogy bár egyházi személyekrıl van szó, inkább érdekelte volna ıket a Fekete tenger, mint az egyházi
objektumok”.
Az elsı nap programja egységes volt: a város nevezetességeinek megtekintése, és este a Moszkvai Nagyszínházban az Anyegin. A társaság nagy megelégedéssel fogadta a látottakat.
A katolikus csoport még további egynapos moszkvai program után
négy napra Litvániába utazott. 29-én visszarepültek Moszkvába, a május 1-jei
ünnepségre, majd 3 napot töltöttek Leningrádban, és 5-én Moszkvában készültek fel a május 6-ai hazatérésre.
A protestánsok csoportja ötnapos leningrádi kirándulás után három
napot Észtországban töltött, és 29-tıl a hazautazásig ismerkedtek Moszkvával.
A katolikus csoportot Csala László és Herling Jakab, a protestáns résztvevıket
(a BM kezdeti tervétıl eltérıen) Berényi István és Miklós Imre kísérte.
Berényi alosztályvezetı a küldöttség szétválasztásakor egyéni megbeszélést folytatott a katolikus csoportban lévı hálózati személyekkel és Herling
Jakabbal, meghatározva feladataikat és beszámolási kötelezettségüket.
„Kövér” és „Róbert” beszámolója szerint „a római katolikus csoport rendesen
viselkedett”. Egy-két személynek volt ellenséges célzatú megjegyzése, de ez
nem lett közbeszéd tárgya, és nem zavarta a pozitív nyilatkozatokat.
Nyikoláj moszkvai pátriárka fogadásán a katolikusok nem vettek részt,
és az ügynök jelentette Brezanóczy „kétes” belenyugvását, és kijelentését, hogy
„minden jó volna, csak a kommunizmus ne kapcsolná magához egyúttal az
ateizmust is.” Késıbb Brezanóczy mentegetızött, nehogy félre értse útitársa a
véleményét, aki megnyugtatta, hogy „úgy értem, ahogy kell.” Brezanóczy azt is
elmondta, hogy felajánlották neki a hazafelé útra kárpátaljai rokonai meglátogatását, de elhárította „nehogy bajuk legyen miatta. Másképpen van ott, mint
ahogyan Moszkvában mondják.”
Radó Polikárp már az elsı nap lemaradt a csoporttól, beült sörözni egy
vendéglıbe. Vilniuszban pedig egy könyvtárból nem akart kijönni. Amikor
meg-tudta, hogy a székesegyház (akkor éppen könyvtárként használták –
szerk.) „basilika minor” rangú, azt mondta a tolmácsoknak, hogy „azt
elrabolták a katolikusoktól. Hiszi, hogy a székegyházat, mivel pápai rangja
van, rövidesen vissza fogják kapni a rendeltetésének.”
Beresztóczi Miklós Moszkvában találkozott kaunasiakkal, és érdeklıdött tılük a legutóbbi püspökszentelésrıl. Elmondták neki, hogy – „mivel a
püspökszentelés titokban történt – annak a templomnak a plébánosát letartóztatták.” A találkozás végén kölcsönösen címet cseréltek
Vértes Andor megjegyezte „Róbert” ügynöknek, hogy „a Vörös tér nem
is olyan nagy, mint ahogy az oroszok felfújták, Moszkva meg sem állhat Leningrád mellett.”
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Hamvas Endre a papokkal lehetıleg mindig latinul beszélt, hogy a tolmácsok ne értsék. Leningrádban az volt a véleménye, hogy „Leningrádban az
elıkelı nyugodtságot, Moszkvában a nyugtalan proletárságot lehet látni” A
leningrádi plébánosnak javasolta, hogy „kérjen papokat Litvániából, mert két
pap nem elég Leningrádba.”
Az ügynökök szerint ezeken kívül nem hangzott el több kifogásolható
megjegyzés, az utazás végére a vélemény és a nyilatkozat pozitívra fordult.
Fogadásokon, találkozókon a katolikus felszólalók kijelentették, hogy „a hazai
beszámolókon, beszélgetésekben mindent elmondanak, amit itt láttak és tapasztaltak.”
Május 22-én készült a fentebbi beszámolót is tartalmazó BM jelentés, amelyet
Berényi alosztályvezetı készített, összefoglalóan kiemeli:
„Valamennyi fölszólalás pozitív elismerése volt a rendszernek, mindannak, amit akár egyház, akár világi dolgokban láttak, vagy tapasztaltak. A
lojális ele-meknek megerısödött a szocialista társadalomba vetett hite. Hazajövetelük után az eddiginél is határozottabb formában tudják képviselni érdekeinket.”
Az ingadozókat (Hamvas, Radó, Brezanóczy, Langmár, Koren, stb) az
utazás meggyızte arról – aminek hangot is adtak – hogy a Szovjetunió olyan
hatalmas és erıs ország, amelyet nem lehet legyızni, olyan ország, amely
komolyan küzd a békéért, amely mellé érdemes lesz felsorakozni. … Nagy
tanulság volt számukra, hogy az egyházaknak hogyan kell beilleszkedni … A
római katolikus papok kiutaztatásának az is pozitívuma, hogy az itthoni reakciós személyeket megzavarta, különösen azért is, mert nemcsak békepapok
voltak … hanem … mint Hamvas, Radó és Brezanóczy.”
„Pozitívuma az is, hogy ezzel megzavarjuk a Vatikán politikai izgatás vonalát.
… A Vatikán különbözı dekrétumokkal akarja megakadályozni a papok politikai munkáját. … Tehát lényegében megszegték a Vatikán politikai iránymutatását, … és saját magukat is tovább kompromittálták a rendszer mellett.”
„A küldöttség több tagja pozitívan értékelte, hogy „lépéseket teszünk a keleti
egyházi vezetık közötti kapcsolatok kiépítése érdekében … a hívek felé is bizonyságot tudunk tenni a szocialista országok építı rendszere mellett.”
Végül: „Az utazást operatív szempontból is ki tudjuk használni. …
Hamvas Endre és Darányi püspökön kívül, szinte valamennyi pappal sikerült
kiépítenem olyan kapcsolatot, ami lehetıséget ad arra, hogy velük bármikor
tárgyaljak.” „Véleményem, és az ÁEH véleménye szerint is, a papi küldöttség
szovjetunióbeli utazása igen hasznos volt. … feltétlen hasznosnak találom további papi küldöttségek kiutaztatását.”
Május 12-én az EH elnöke (92) is beszámolt, egyenesen Kádár Jánosnak: „A csoport 14 katolikus, 9 református és 4 evangélikus személybıl tevıdött össze,
köztük püspökök, teológiai tanárok és esperesek is.. A csoport tagjai nagyobb
részben népi demokráciánk mellett aktívan tevékenykedı, kisebb számban
pedig olyan papok voltak, akik még több-kevesebb fenntartással élnek a szocializmussal szemben”
„A program nagyobbik része a Szovjetunió gazdasági és kulturális eredményeinek megismerése volt, de megfelelı súllyal szerepelt a templomlátogatás és a
-------------------------------------------(92)
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helyi egyházi vezetıkkel való beszélgetés, továbbá istentisztelet tartás lehetısége is. Hamvas püspök nemcsak Vilniusban és Kaunasban misézett, hanem
Moszkvában és Leningrádban is. .. A látottak és hallottak nagy hatást gyakoroltak rájuk. … Egyöntetően azt hangoztatták, hogy a valóság minden esetben
magasan felülmúlta a várakozásokat. … minden ellenkezı hírrel szemben biztosítva van a szabad vallásgyakorlás a Szovjetunió egész területén.” …
„A katolikus papok … látogatása fontos lépést jelentett a katolikus
egyháznak a Vatikántól való eltávolítás szempontjából is, … hogy ismert békepapok, köztük vatikáni dekrétumokkal kiközösített papok /Dr. Beresztóczy
Miklós és dr. Horváth Richárd/ a kiközösítés ellenére együtt voltak … a püspöki kar két tagjával … valamint más, külföldön is ismert katolikus személyekkel /Radó Polikárp, a Hittudományi Akadémia tanára és Saád Béla, az Új
Ember felelıs szerkesztıje/.”…
„Fontos feladatunk, hogy elıadásokon, a sajtóban és rádióban a résztvevı papok széles körben ismertessék tapasztalataikat és politikailag maximálisan kamatoztassuk ezt az utazást.
Egy további BM jelentés,(93) amelyhez Hollós Ervin osztályvezetı győjtött
ügynöki jelentéseket, bemutatja az utazás értékelésének az elızı kettıhöz képes árnyékosabb oldalát is. „ A rendelkezésre álló hálózati és más értesülések
alapján a következıkben foglalhatók össze a tapasztalatok:”
„A hír kétirányú hatást váltott ki. A lojálisok megelégedéssel, … hozzájárulhat
a jó viszony fejlıdéséhez (Balogh István). Mások erıszakos lépésnek tartották
(Badalik: döbbenetes, hogy ennyire jutottunk)”.
– Különösen rosszindulatú volt a Rabbiképzı igazgatójának nyilatkozata: „Nem
a keresztény és a keresztyén papok hatása fog növekedni, akik a szovjet
propagandára vállalkoztak, hanem fordítva, a hívek fognak méginkább elfordulni a papoktól. A békepapoknak eddig sem volt nagy talajuk a közvéleményben, és a jövıben még kisebb befolyásuk lesz … Moszkvába kísérésük
nem annyira hatásos, mint inkább komikus.”
– Rónai Mária, a Világ volt munkatársa: „A katolikusok már rég eretneket
látnak Horváth Richárban. Nyílt titok, hogy İ és társai inkább moszkvai
ágensek, mint papok. A békepapok egyébként két kategóriára oszthatók: megfizetettekre és megfélemlítettekre…. Mivel már püspököt is bebörtönöztek,
akadt most püspök is, aki inkább Moszkvába ment, mint börtönbe.”
– Brezanóczy Pál úgy nyilatkozott, hogy „Ezzel az úttal egy életre lejáratta magát Róma elıtt.” Ugyanakkor másnak: „örömét fejezte ki, hogy a delegációval
tarthat.”
– Radó Polikárp részvétele nagy szenzáció erejével hatott, azonban Szörényi
Andor dékánt láthatóan bántotta, hogy nem ı utazott.
– Hamvas püspök szerint az eljárás az egyházzal szemben ugyan az, mint nálunk: „Helytelen lenne azt mondani, hogy vallásszabadság van, csak kultuszszabadság van, lehet misézni, keresztelni, gyóntatni. … Ott is tudják, hogy
végeredményben azonos a cél, az egyház felszámolása. … Nem bánta volna, ha
más társaságban utazik, bár sem Beresztóczy, sem Horváth nem viselkedett
úgy, hogy ıt lehetetlen helyzetbe hozták volna.”
– Az evangélikusok valamennyien kedvezıen nyilatkoztak. A reformátusok
bírálták Darányi püspök nyilatkozatát.
--------------------------------------------------(93)
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– „Radó Polikárpnak ismeretlen feladó névtelen levelet írt /a levelet elkoboztuk/. A levél írója minden bizonnyal egyházi személy, a levélbıl ítélve lehetséges, hogy az Akadémia hallgatója:
„Már Radó Polikárp is? Ezt mondja mindenki, akit még érdekel ebben az országban az egyház ügye … Rómába nem mehet a püspöki kar, de van püspök, aki küldöttséget vezet Moszkvába … elvették a szemináriumokat, de van
egyetemi tanáruk, aki elmegy Moszkvába barátkozni. … Póli, Póli! Kiírhattad
volna az ajtódra: Moszkvában vagyok, segítek egyházamat és hazámat eladni.”
A részjelentéseket „Rózsa”, „Veres”, „Papp István”, „Kerekes”, „Zuglói”, „László”, „Sipos”, „Gyimesi” fedınevő ügynökök írták.
Június 6-án ajánlott levél (94) érkezett dr. Hamvas Endre címére Rómából, a
Szent Congregációtól, amelyet „T” ellenırzés során elfogtak. A latinul írt levelet
a BM lefordíttatta és tartalmát ismertette az EH-val:
„Az újságok jelentést közölnek a Te nemrégiben megtett utazásodról –
írja a Szt. Congregáció levele – amely nem kis csodálkozást és szorongást keltett a Szentszékben. Nincs rejtve elıttem, hogy az ilyen várakozásokkal, illetve
cselekedetekkel az egyház által kárhoztatott bizonyos elvek hirdetıi hogyan
szoktak visszaélni, melyrıl a Szent Kongregáció irányelveket adott ki 1949.
július 1-jei dekrétumában.
Ugyanaz történt, hogy Te amidın ezen útba fogtál, nyilvánosan megbélyegzett papokkal, valamint nem katolikus egyházi vezetıkkel, úgy tőnt fel,
mint aki lebecsülte az egyházi törvényeket és a Szentszék törvényeit.
Tisztemet betöltve úgy vélem, közölnöm kell Veled ezeket, s egyszersmind intenem Téged, hogy a továbbiakban az ilyen dolgoktól tartózkodj, melyek kevésbé illenek méltóságodhoz és hivatalodhoz.
Marcellus Mimmi
Cardinalis”
A levelet elkobozták, a címzett soha nem kapta meg. A jelentés szerint
az állambiztonság a levél elsikkasztásával nagyon méltányos cselekedetet hajtott végre, mert – amint írja – „Hamvas egyéniségét ismerve véleményünk az,
hogy a levelet nem lehet részére továbbítani, mert ez a kemény hang az eddigi
következetes magatartásában törést okozna, melyet a Vatikán elvár a levél
tartalmának tudomásul vétele után.”
„Abból a szempontból sem javasoljuk a levél továbbítását, hogy a tartalom köztudatba való kivitele – mely kézbesítés után elkerülhetetlen, – több
lojális és békepapot, akik tartanak a vatikáni dekrétumtól, amely a nyilvános
szerepléstıl visszavonulásra kényszerít.”
Ezzel a levéllel, eggyel több – de nem az utolsó – vatikáni irat tőnt el a
BM süllyesztıjében, és maradt ránk a Történeti Hivatal (ÁBTL), illetve az EH
archívumában.
-------------------------------------------------------------(94)
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3.5. Az Opus Pacis megyei szervezeteinek megalapítása és a Központi Szeminárium kispapjainak elsı ellenállása
Május 13-án a Püspöki Kar konferenciát (95) tartott a Központi Szemináriumban.
Az aktuális napirendi pontok megtárgyalása után Grısz József a következı
bejelentést tette:
„Na most kérem röstelkedve elıterjesztem az Opus Pacis március 26-i
ülésének határozatát, amely szerint minden egyházmegyében alakíttassék meg
az Opus Pacis egyházmegyei bizottság 5-6 taggal, akiket az ordinárius /:püspök:/ nevez ki.
Azért terjesztem ezt röstellkedve elı, mert az elızetes tárgyalások alapján közel egy éven át hirdettem a püspöki karnak és az érdeklıdı papoknak,
hogy az Opus Pacisnak nem lesz sem megyei, sem egyházmegyei szervezete. A
püspök urak és a jóravaló papok is csak így barátkoztak meg valahogy az
Opus Pacis-szal. Én ezt ma sem tartom szükségesnek, hiszen a papoknak a
békemunkában annyi segítıje van, amennyi kell.
A januári papi békegyőlést is megrendeztük egyházmegyei bizottság
nélkül. Fıképpen pedig nem tudom, hogy mi a szándéka, vagy a célja az Egyházügyi Hivatalnak ezekkel a bizottságokkal, mert hogy valami céljuk van vele,
az bizonyos és hogy szükség nincs rájuk, azt ık is tudják. Mindazonáltal ha a
püspöki kar célszerőnek látja és elhatározza ennek a megalakítását, nem
ellenzem a következı feltételekkel:
1./ A bizottság elnöke az ordinárius /:püspök:/ de tagjait minden
külsı beavatkozás mentesen a püspök nevezi ki.
2./ Ha bárhol illetéktelen beavatkozás történik, és ezt az érdekelt püspök jelenti, a bizottság egy egyházmegyében sem alakul meg, illetve a már
megalakult bizottságok is feloszlanak.
3./ A bizottság senki által és semmi más célra nem használható és
csak a püspök tudtával és beleegyezésével hívható össze.
Én – mondotta Grısz – ezek mellet a feltételek mellett is félve mennék
bele az egyházmegyei bizottságok megalakításába, mert a feltételeket ma talán
tudomásul veszik, de biztosan hamarosan megkezdıdnének a mesterkedések,
hogy a régi papi békebizottsági embereket nyomják bele a megyei bizottságokba.”
A püspökök igen rövid ideig vitatkoztak ezen a kérdésen, Hamvas kivételével negatívan foglaltak állást – már akik közbeszóltak – olyan kérdések
merültek fel, hogy „húzzuk el az ügyet, hallgassunk az érsek úrra” stb.
Végül a püspöki kar úgy döntött, hogy nem hajlandó megalakítani az Opus
Pacis egyházmegyei bizottságait, hanem csak egy-egy összekötıt küldenek ki.
A püspökkari konferencia legvégén Hamvas Endre beszámolt röviden a
Szovjetunióban tett utazásról.: „Meg kell állapítani, hogy a katolikus papok
nagyon szépen viselkednek, semmi baj, vagy botrány nem volt. Sokat láttunk,
sokat hallottunk. Meglátogattuk a litván katolikusokat, mindenütt nagyon
szívesen fogadtak bennünket.
----------------------------------------------------(95)
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A helyzet ugyanaz, mint itt nálunk. A templomok nyitva vannak és a
hívek nagy buzgósággal járnak templomba, szívesen járulnak a szentségekhez,
és nagyon buzgó katolikusok. Ott egyházi adó nincs, csak stóla, azért a
papság jól el van látva, a hívek ellátják. A püspöknek autója is van.
Hitoktatás nincs, mint nálunk, hanem az elsı áldozásra és a bérmálásra a szülık tanítják a gyermeket és a plébánosok levizsgáztatják ıket.
Egyébként a litván részen 5 püspök van, és azon kívül Vilnában egy apostoli
adminisztrátor, akit Róma nevezett ki. Ez nagy haladás, mert tárgyaltak Rómával. A vilnai püspök és helynöke külföldön van, mert a megszálláskor a
németekkel tartott és ezért menekülnie kellett.
Több egyházi személyt meghívtunk Magyarországra, – mondotta Hamvas – különösen a kaunasi vikárius örült ennek, aki megígérte, hogy eljön
Magyarországra, mert most javulónak ítélik meg a helyzetet.
Az egész fogadás és bánásmód nagyon figyelmes és szíves volt. Ez nem „kicsinált” valami, hanem szívbıl jött.
Az biztos – mondotta Hamvas – hogy az nem igaz, hogy a pap itt szembe áll a
rendszerrel, ilyennel ne áltassuk magunkat.”
Grısz közbevetette – „Nekik a mostani rendszer nagyon sokat adott”
Hamvas fenti pozitív beszámolója után a püspökkari konferencia véget ért.
Grısz érsek helyesen látta akkor a közeli jövıt, amikor megjegyezte:
„biztosan hamarosan megkezdıdnének a mesterkedések.”
A püspöki karnak ezzel a határozatával az EH elérkezettnek látta az idıt,
„hogy az OP-ból élı mozgalom legyen a párt és az állam célkitőzéseinek megvalósításához, illetve az OP-nak nemcsak országos, hanem egyházmegyei és
megyei szervezett ügyvezetıi is legyenek.” (ld. fentebb Gálik Iistván kormánybiztos jelentését február 12-én)
Május 16-án Az EH elnöke elıterjesztést(96) írt Szirmai Istvánnak az MSZMP
Központi Bizottságába. Az elıterjesztésnek két pontja van:
1./ A közelgı Úrnap június 5-én esedékes. Az ünnep mindig csütörtökre esik,
ezért a következı vasárnapon tartják az ünnepet. Az elızı évek gyakorlatának
megfelelıen idén is engedélyezzük az úrnapi körmeneteket a helyi Tanács vagy
a rendıri szervek által megállapított útvonalon.
2./ Esedékessé vált több magas rangú egyházi személy eskütétele az alkotmányra. 1951-ben, amikor a püspöki kar egyetemes eskütétele volt, Grısz
József kalocsai érsek börtönben volt. Újbóli mőködése óta pedig még nem volt
rá mód. Javasoljuk ez alkalommal az ı eskütételét is.
Május 19-én a Központi Szeminárium kispapjainak egységesen kellett volna
részt venniük egy OP papi győlésen, „békedemonstráción,” amelyen többek között dr. Radó Polikárp professzor tartott elıadást a SZU-ban tett útjáról. Nemcsak hallgatóként való részvételt kívántak a növendékektıl, hanem énekkari
szereplést és versmondást is. A kispapok korábban említett belsı ellenállása
az OP kiközösített „vezetıi" iránt ekkor csapott át külsı ellenállásba.
Az énekkari próbán a kispapok közölték, a prefektussal, hogy erre nem kötelezhetik ıket, majd a negyedéves Krichenbaum József elsıként állt fel és hagyta el a helyiséget. Többen követtük, majd az egész program kudarcba fulladt.
---------------------------------------------------(96)
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A versmondó Sulok Tibor elsıéves is meggondolta magát, visszaadta a megbízatását, de ahhoz már túl késın, hogy valaki mást lehessen kijelölni helyette.
A győlésen csak négyen vettek részt, egy váci és három egri növendék.
Május 20-án, tehát másnap, az elöljárók konferenciát tartottak, amelynek fı
témáját a rektor az alábbiakban fogalmazta meg: (97)
„…a növendékek lelkiismeretbeli nyugtalanságot emlegetve, az ordináriussal szemben kötelezı engedelmességet semmibe sem veszik, s ugyanakkor helytelenül feljogosítva érzik magukat arra, hogy a püspök és a püspöki kar felett ítélkezzenek.” … „A kispapnak lehet ’jus murmurandi’ joga,
de nincs ’jus inobediendi’ joga.”
„A Rektor a konferencia elé terjesztette a fegyelmi ügyre vonatkozó javaslatokat” (kivonatosan a következıket):
– A közösséget illetıen: minden kimenési szabadság és kedvezmény megvonandó.
– A fıduktor – Bán Endre – sorozatos mulasztásokat követett el, ezért megbízatását visszavonja. („Jelentenie kellett volna, hogy mi készül, kiket vegyenek
az elöljárók nevelıi munkába, s ehelyett ma is mindenkit fedez.”)
– A fıduktori állásra Balpataky Béla VI. éves egri presbiter növendéket javasolja, „aki ebben a nehéz ügyben is az engedelmesség jegyében járt el.”
– Krichenbaum József IV. éves, aki az énekkart demoralizálta, az „intézetbıl
eltávolíttassék”.
– Sulok Tibor I. éves, büntetése rektori megrovás, év végi esztergomi visszahívással.
– A bidellusokat mulasztás terheli, ezért leváltandók.
– Az énekkar szokásos éves jutalmazását meghatározatlan idıre megvonják.
– Az ülés egyik résztvevıjének, – Nagy Lajos V. éves egri növendéknek, a három megjelent közül egyiknek – korábban kifogásolt magatartása jó irányú
változását, elismerik.
– Az elöljáróság fenntartja a jogot további javaslattételre.
A szankciók kihirdetése után az ugyancsak V. éves – de a békegyőlésrıl távol maradt – Vígh Szabolcs az ebédlıben közölte növendék-társaival,
hogy nem érzi magát kevésbé hibásnak, mint a három megbüntetett. Hogyha
nekik távozniuk kell, akkor ı is bejelenti a rektornak, hogy önként távozik.
A következı napokban a növendékek szolidaritása erısebbnek bizonyult félelmüknél, és a döntı többség kijelentette, hogy amennyiben Krichenbaum József elbocsátását nem vonják vissza, ık is távoznak. Ez akkora szembeszegülés és engedetlenség volt, hogy megtorpanásra bírta az elöljáróságot és
visszavonta az intézkedést. A nyári vakáció megszakította a folyamatot.
Az eseménynek gyorsan híre ment, aggódó szülık tárgyalták az esetleges következményeket az elıttük zárt kapu elıtt, a júniusi elsı vasárnapi látogatási idıben. Az EH reakciójáról nem szivárgott ki információ.
A püspöki kar tagjai éppen a májusi konferencián ellenezték az állami igényt
az OP „fejlesztésére”, tevékenysége bıvítésére. Ennek híre is – természetesen –
-----------------------------------------------------(97)
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kiszivárgott, erısítve a fentebbi eseménnyel szemben megnyilvánult kispapi
reakciót.
A növendékek engedetlenségétıl „megsértett ordináriusok” nem egyenlıen reagáltak, amint az a következı jelentésébıl is kitőnik:
A szombathelyi egyházmegye EH biztosa,(98) – az egyik legszorgalmasabb jelentı – figyelmes lett Rogács és Kovács püspök beszélgetésére, akik a Budapesten, az Új Városháza dísztermében május 19-én rendezett Opus Pacis
győlésrıl testületileg távol maradt Központista Kispapok esetét tárgyalták.
„Elmondták, hogy mikor a pesti Opus Pacis győlésre készültek, a Központi
Szeminárium kispapjainak énekszámokkal, verseléssel kellett volna szerepelni. Az egyik énekóra alatt a prefektust felelısségre vonták a kispapok, hogy
mondja meg mire készülnek. Ez nem adott egyenes választ. Ekkor az egyik
kispap azt mondotta:
– Félre akarnak vezetni, be akarnak csapni bennünket! Tudjuk, az Opus
Pacisra készítenek bennünket. Ekkor a prefektus azt mondotta:
– Akinek nem tetszik az hagyja el az énekpróbát. Erre fel minden kispap kivonult a terembıl.”
Ezután a Hivatal – mint mondják – követelte a hangadók megnevezését. Ezt a
szemináriumi vezetık elsumákolták. Ekkor 4 kispapot, akik vezetı szerepet
töltöttek be, ki akarták csapni.
Majd arról beszéltek, hogy Rogács kispapjai közül is volt egy a négy közül, akit
ki akartak csapni. Akirıl azt írták, hogy igen áldozatos papi lélekkel viselte
volna ezt a jogtalanságot is.
Majd azt a következtetést vonták le: ez igen, ilyen kispapok, ilyen papok kellenek nekünk. Minden papnak ilyennek kellene lenni. Így kell összetartani a
papságnak. Fı az egység a papságnál. Akkor nem tud az állam semmit csinálni.
Majd azzal folytatták, hogy éppen azért rossz és veszélyes a békepapi mozgalom, mert 1./ megosztja a papságot, 2./ rombolják a tekintélyt, 3./ kitúrják
helyükrıl a „rendes” papokat.
A szombathelyi EH biztos júliusi jelentésében mindjárt kommentálja is
az esetet:
„Nagyon meg kellene nézni azt a szemináriumi vezetıséget. Meg kell nézni, el
kell olvasni az általuk kiadott információkat. Az ellenforradalmár kispapokról
a legjobb információkat adják ki. Szinte dicsıség volt részt venni az ellenforradalomban, a rendszer ellen dolgozni.
Nincs kizárva, hogy több ilyen eset is van. Azonban ilyesmi csak ilyen szemináriumi vezetıség, tanári kar mellett fordulhat elı. Nagyon erélyesen kellene
rendet teremteni ezen a portán.”
Július 14-én hasonló szigorú álláspontot (99) foglal el a BM az egyházi reakcióról
írt terjedelmes jelentésében:
„A papi szemináriumokban – írja a jelentés – túlnyomórészt népidemokrácia
ellenes reakciós beállítottságú személyek tanulnak.”
-------------------------------------------------(98)
(99)

MOL XIX–A–21–d–007-87/1958.
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„A rk. egyház elınyben részesíti a felvételeknél az osztályidegen és deklasszált
elemek gyermekeit A papi szemináriumok ellenırzésére és a szemináriumok
létszámának csökkntésére javasoljuk:
a./ A papi szemináriumokba való felvételhez 20 éves felsı korhatárt szabjunk meg. Ezzel megakadályozhatjuk az egyháznak azt a lehetıségét, hogy
szeminá-riumon kívül végzett hallgatókat szentelhessenek fel.
b./ Az Egyházügyi Hivatal kapjon a papi szemináriumokra ellenırzési jogkört.
A jogkör terjedjen ki:
– A szemináriumba jelentkezı hallgatókat politikai szempontból elbírálhassa.
– A szemináriumokban az évközbeni ellenırzés során felmerülı és a demokrácia ellenes magatartást tanúsító hallgatók eltávolítására a püspökön
keresztül.
– A szemináriumot elvégzı kispapokat csak az Egyházügyi Hivatal engedélyével lehessen felszentelni.”
A BM jelentés mögött bizonyára a Pártnak készült koncepció tervezet, vagy
eleve pártutasítás rejtızhetett, mert a papnevelés kérdésével az EH is foglalkozni kezdett.
3.6. Brezanóczy Pál elsı bevetése, Papp Kálmán megszégyenítése és Endrey
Mihály lemondatása.
Augusztus 26-án BM jelentés készült (100) arról, hogy a Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala biztosította 7 egyházi személy részére a brüsszeli
világkiállításra való kiutazást. …Nevezett egyházi személyek az IBUSZ által
szervezett turistacsoport tagjaként f. évi szeptember 6-án repülıgéppel indulnak Brüsszelbe és 6 nap múlva térnek vissza Budapestre.
A BM és az EH közös megbeszélések alapján alakította ki a névsort. A katolikus csoport kiutaztatása egyben kísérlet is, hogyan fogadnak r.k. papi személyeket nyugaton, amikor közismert az álláspont, hogy r.k. egyházi személyek nem utazhatnak nyugatra.
A küldöttség kijelölt tagjai:
– katolikusok: Brezanóczy Pál, Rozsáli Menyhért, Langmár Lipót, Drakovics
Károly,
– protestánsok: Esze Tamás ref., Békeffi Ernı ref., Koren Emil ev.
A BM jelentés meghatározza a kiutazókkal kapcsolatos operatív feladatokat is:
1./ Brezanóczy: kiutazása kapcsán („Kékes Pál”) részére külön feladatterv
készült: a brüsszeli kiállítás megtekintése után kb. 7-10 napra átutazik a
Német Szövetségi Köztársaságba, közeli rokonai meglátogatása céljából.
2./ Rozsáli Menyhértet: („Jánossy Ferenc”) az egyházi küldöttségen belüli
feladatok megoldását kapja: a kiutazók mozgásának, tevékenységének
ellenırzését.
3./ Langmár Lipóthoz: operatív érdek nem főzıdik.
4./ Draskovics Károly: ügynöki munkájában gátlástalan, 1952 óta terhelı
és kompromittáló adatok alapján ügynök: a Hungarian Aid nevő segélyszervezettel kapcsolatos további információk megszerzése a feladata.
-----------------------------------------------------(100)
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5./ Esze Tamás az ellenforradalom után felajánlotta segítségét az Egyházügyi Hivatalnak.
6./ Békeffy Ernı jelenleg is szilárd támasza az államnak, 1955-tıl végez
ügynöki munkát. Csoporton belül fog operatív munkát ellátni.
7./ Koren Emillel kapcsolatban: operatív cél nincs.
A kiutazó ügynökök feladatát és magatartási vonalát külön külön határozták
meg. Ennek során 2 személy /Brezanóczy Pál és Draskovics Károly/ kap olyan
feladatot, amely nyugati egyházi személyekkel való kapcsolatfelvételt és tárgyalást tesz szükségessé, 2 személy a delegáció tagjainak tevékenységét kíséri
figyelemmel. 3 személy, akivel hivatalos kapcsolat nincs, operatív feladatot,
megbízást nem kap. Az ügynököket az utazás elıtt külön-külön eligazítják,
ezen kívül a delegáció valamennyi tagja részére az Egyházügyi Hivatallal tartanak egy egységes, általános eligazítást a magatartásukra vonatkozóan.
Augusztus 28-án a püspöki kar Grısz József kalocsai érsek elnökletével rendkívüli püspökkari konferenciát tartott(101), amelynek célja volt Papp Kálmán gyıri
püspök társai államellenes tevékenységének nyilatkozatban való elitélése.
„Papp Kálmán püspök és Lányi János kanonok megbízásából Rétháti
Katalin 1956. november 4. és 1958. február 28. között 4 alkalommal járt illegálisan nyugaton. Célja az volt, hogy nyugati szervezetektıl pénzt és anyagi
eszközöket szerezzen. Papp Kálmán püspök és Lányi János kanonok által elıre aláírt és lepecsételt 4 db. hivatalos papírt kapott, … 6.400 dollárt és 55 ezer
Schillinget, valamint 450.000 Ft-ot hozott az országba illegális célokra. A valuták egy részét üzérek útján értékesítették.”(102)
A konferencián részt vettek: Grısz József kalocsai érsek, dr. Hamvas
Endre csanádi püspök, dr. Kovács Vince váci püspöki helynök, Shvoy Lajos
székesfehérvári püspök, dr. Rogács Ferenc pécsi püspök, dr. Endrey Mihály
esztergomi delegátus, Legányi Nornert pannonhalmi fıapát, dr. Brezanóczy
Pál egri káptalani helynök, dr. Rojkovich István hajdudorogi püspöki helynök
A konferenciát Grısz József nyitotta meg, és beszámolt az elmúlt napokban az
Egyházügyi Hivatalban folytatott tárgyalásokról.
Az ÁEH elnöke magához kérette Hamvas Endre püspökkel együtt, és
közölte az államnak azt a kívánságát, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar
nyilatkozatban ítélje el Papp Kálmán gyıri püspököt és társait, valamint mindazokat az egyházi személyeket, akik valamilyen formában népi demokráciaellenes tevékenységet fejtettek, vagy fejtenek ki.
Közölte a püspöki kar jelenlévı tagjaival, hogy az ÁEH elnöke lediktálta a nyilatkozat szövegét, amely három fı pontból állt:
1./ A Magyar Római Katolikus Püspöki Kar elítéli Papp Kálmán püspök úr
és társai államellenes tevékenységét.
2./ A r.k. püspöki kar tagjai nem tartanak maguk mellett olyan elemeket,
akik tevékenységükkel akadályozzák az Állam és az Egyház viszonyát.
3./ Felfüggesztjük egy hónapon belül azokat a papjainkat, akik külföldön a
Magyar Népköztársaság ellenes tevékenységet végeznek.
Közölték az EH-ban, hogy amennyiben a megállapodást a püspöki kar valamelyik tagja megszegi, azért az egész püspöki kar fog felelni.
--------------------------------------------------------(101)
(102)
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A vita során Grısz érsek kifejtette, hogy „a hatalom az ı kezükben van, ha
nem írják alá a nyilatkozatot, akkor Papp Kálmán püspök urat átadják a rendırségnek, ki vagyunk szolgáltatva.”
A vita közben elkészült a nyilatkozat végleges szövege, amelyet Grısz érsek
felolvasott:
„A püspöki kar mély megdöbbenéssel és sajnálattal értesült a történtekrıl,
amelyeket Papp Kálmán gyıri püspökkel kapcsolatban az Egyházügyi Hivatal elnökének 1958. augusztus 26-i tájékoztatása alapján felmerültek. A
püspöki kar ma is ıszintén vallja, már 1957. áprilisi nyilatkozatában elfoglalt azt az álláspontját, amely szerint „elítél minden olyan törekvést, amely
a Magyar Népköztársaság állami és társadalmi rendje ellen irányul”, és ennek alapján elkülöníti magát azoktól a cselekedetektıl, amelyek a tájékoztatóban elhangzottak és azokat mélységesen elítéli.
A püspöki kar tagjai nem tartanak meg maguk mellett olyan elemeket, akik magatartásukkal és tevékenységükkel megzavarják az állam és az
egyház jó viszonyát, akadályozzák a békemozgalom fejlıdését. A püspöki
kar ennek az álláspontnak a megvalósítása érdekében az Egyházügyi Hivatallal a személyi feltételeket rövidesen letárgyalja.
A püspöki kar tagjai a kánonok által nyújtott lehetıségekhez képest
egy hónapon belül eljárnak azokkal a papokkal szemben, akik külföldön a
Magyar Népköztársaság ellenes tevékenységet folytatnak.”
Kérte, hogy a jelenlevık írják alá, és közölte: „ha ellenkezünk, nagy
botrányt csinálnak és mégis keresztül viszik” Majd megkérte, hogy közülük
valaki vigye el az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének. Endrey püspök jelentkezett, de lebeszélték. Ekkor Brezanóczy Pál közölte társaival, hogy ı elviszi a
nyilatkozat szövegét, mert egyébként is be van rendelve az ÁEH-ba. Ezzel a
rendkívüli püspökkari konferencia véget ért.
A nyilatkozatot ketten nem írták alá: Kovács Sándor szombathelyi püspök és Klempa Sándor veszprémi vicarius, mert betegségük következtében
nem voltak jelen a püspökkari konferencián.
A BM a kicsikart nyilatkozatban elítélt, következményeiben kihasznált
esetet „a magyar katolikus egyház rombolása során jelentıs eseményként”
foglalta jelentésbe.(102)
Mivel a püspökkari konferencia (a BM és az EH kívánalmainak megfelelı) határozatot hozott, – megengedték maguknak –, hogy a 72 éves Papp
Kálmán (aki 1946 óta a gyıri egyházmegye püspöke), ırizetbe vételétıl eltekintettek.
Dr. Lányi János, gyıri kanonokot és 6 társát – a nyilatkozat ellenére – ellenforradalmi tevékenység, valutázás és a Vatikán részére hírszerzés gyanúja
alapján ırizetbe vették.
Örömmel nyugtázták, hogy „sikerült a püspökkar egységét megbontani,
a lelkészkedı papság körében is zavart, véleménykülönbséget kelteni. Sikerült
a püspökök környezetébıl kb. 140 ellenséges, haladásellenes papot eltávolítani, döntı egyházi kulcspozíciókat visszaszerezni, a vatikáni dekrétumokat a
püspöki kar saját maga kényszerült hatálytalanítani.
Az ügy ilyen lebonyolítása jóval több hasznot eredményezett a Népköztársaság
számára, mintha a gyıri püspököt letartóztattuk volna.”
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Szeptember 2-án a Curia f. év augusztus 11-i kelettel postára adta a Sacra Congregatio Consistoriális nevében M. Mimmi cardinalis latin nyelvő levelét, Grısz
József kalocsai érseknek,(103) a püspöki kar ezidıszerinti elnökének címezve:
„Excellenciás és Fıtisztelendı Uram!
A Szentszék nyugtalan és lesújtott lélekkel fogja fel a súlyos és szörnyő
helyzetet, amelyben a katolikusok összessége azon a részen él.
Magyarországon ugyanis a papok és majd az Isten nyájának pásztorai
állandóan sürgetnek, hogy mások oktalanul viselik magukat és ezek miért
viselhetik még papi hivatásukat.
Különbözı emberek kételyeire vonatkozólag; a püspökök, a papok és a
hívık hozzátartoznak Krisztus helyetteséhez, akinek jurisdikciós hatalma van
mindenféle méltóságban lévı lelkipásztor és hívık felett, egyenként és összességben is, akik hierarchikus alárendeltséggel tartoznak nemcsak azokban a
dolgokban, amelyek hit és erkölcs dolgaihoz tartoznak, hanem azokban a
dolgokban is, amelyek a fegyelemhez tartoznak, és amelyek az egész világra
kiterjednek az egyházkormányzathoz tartozóan.
Mindezeknek az Apostoli Szentszéktıl egyenesen és félreérthetetlenül
kinyilvánítva szükséges, hogy kötelességét mindenki betartsa és ezt ellenırizni
a püspökök kötelessége. Egyben jó példával elöljárni a hívık és a papság
épülésére.
Hozassanak helyre azok a fájdalmas dolgok, az elsı decretum szellemében, amikor egyházi javadalmától megfosztanak papokat. Ami a második és
harmadik dekrétumot illeti, az a három kiközösített bőnébe esett pap nyílt
csökönyösséget tanúsított. Ezért azok az egyházi férfiak, még méltóságokat
viselık is, akik nemcsak velük együttmőködnek, de merészelnek jelen lenni
olyan összejövetelen ezekkel a fent említett papokkal, ahol ezek tisztséget viselnek és beszédet mondanak: meggondolatlanul vannak jelen.
Ahogy már régen tudomásul hoztuk, megérti az Apostoli Szentszék azokat a nehézségeket, amelyek között vannak azon a részen a szent cselekmények gyakorlásában a papok: Ezeket ugyanis figyelmeztetni akarom, ne csak
magukkal törıdjenek, hanem a hívı lelkekkel, kerüljék el a botrányokat, fıleg
azok, akik egyházi méltóságokat viselnek. Szükséges, hogy jó példát adjanak,
törıdjenek az egyház jogával és a lelkek igényével és a Szentszéknek mindenben készséges lélekkel engedelmeskedjenek.
Mindezekhez a kiváló magyar egyház emlékezetésbe idézzük, ha sok
kellemetlen dologgal el is van nyomva az örökkévalóság folyása, az iszonyú
hullámok soha nem tudják azt megsemmisíteni.”
Mindezeket észrevételezve veled együtt minden magyar fıpapot a
kormányzati ügyeket intézı Congregatio a Szentatya parancsára buzdít, hogy
az ı fıpásztori aggodalma és rengeteg dolga miatt, az ı szellemében tartsa meg
mindenki az Apostoli Szentszék tanítását és útmutatását.
Ezeket bizalommal jelezve minden jót helyezek kilátásba fıtisztelendı
excellenciádnak, mint testvéremnek.
Card. M. Mimmi”

----------------------------------------------(103)
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„A levél – írja a BM jelentés – nyomatékkal figyelmezteti Grısz érseken
keresztül az egész püspöki kart az egyházi fegyelem betartására, és a 3 korábbi dekrétum teljes érvényre juttatására.
Megfeddi egyben az összes egyháziakat – a püspököket is – akik állami
szempontból kedvezı nyilatkozatot adtak, és mindazokat, akik az érintett
személyekkel kapcsolatot tartanak, elıadásaikon, szerepléseiken (beleértve a
számukra tilos egyházi tevékenységeket is) részt vesznek, velük közösséget
vállalnak.”
A BM a levelet – az elızıekhez hasonlóan – elfogta, és egyetértésben az EH elnökével az alábbi döntéseket hozta:
„1./ A levelet nem továbbítják Grısz érsek részére, mert ha annak tartalmát – feltételezhetıen – nyugati rádióadások vagy sajtó útján meg is ismerik, az számunkra nem hivatalos fórum, tehát nem kötelezı erejő közlés.
2./ Meggyorsítják Papp Kálmán ügye kapcsán végrehajtható olyan dispozíciókat, amelyek az említett dekrétum alá esnek.
3./Tovább is teljes védelmükrıl biztosítják azokat a lojális papokat, akiket
a Vatikán intézkedése érint.
4./ A soron következı választások elıtt pozitív nyilatkozatot adatnak ki a
püspöki karral, és ez tovább fogja fokozni a püspöki kar és a Vatikán
közötti feszültséget.
A Vatikán rendelkezése figyelmezteti a magyar rk. püspöki kart az állammal
szemben határozott, elzárkózó magatartásra. Tudatja, hogy egyes papok és
püspökök sürgetik a Vatikánt a békepapok elleni határozott fellépésre. Ezek a
papok – a BM megítélése szerint –Mindszenty József és/vagy Endrey Mihály, a
lemondásban lévı esztegomi speciális delegátus lehetnek, akik minden körülmények között érvényt akarnának szerezni a vatikáni rendelkezéseknek. A BM
véleménye szerint Endrey püspöknek W. Peinsiebb osztrák követtel meglévı
bizalmas kapcsolata alapján feltételezhetı is ilyen információ kijuttatása.
Tehát az a döntés született, hogy „a levelet a püspöki karnak nem szabad megkapnia, mert oly mértékben megmerevítené az állam felé kibontakozóban lévı lojális magatartásukat, amit hosszú idın keresztül nem tudnának
áttörni és az intranzigens magatartást tanúsító püspökök igazolva látnák tevékenységüket. Ez különösen veszélyes lenne most a Papp Kálmán gyıri püspök ügyének realizálása során, amikor az állam éppen olyan igénnyel lépett
fel, hogy az 1957. január 21-i dekrétum által sújtott papokat helyezzék vissza
korábbi funkcióikba.”
A korábbiakból ismert dr. Endrey Mihály küzdelme az EH elnökével,
Horváth Jánossal, elsısorban dr. Horváth Richárd egyházi és sajtópozícióba
juttatása, illetve dr. Beresztóczy Miklósnak OP intézıbizottsága mellett a
OBTKB-be való befogadása ellen.
Szeptember 3-án, amikor dr. Endrey Mihály püspök, speciális delegátus további
ellenállása már az esztergomi fıegyházmegye veszélyeztetését is jelentette, a
püspöki kar elnökével egyeztetetten lemondott (104) ordináriusi megbízatásáról:
----------------------------------------------------------------(104)
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„Az 1957. évi 22. sz. törvényerejő rendelet 1. §-nak /2/ értelmében tisztelettel
kérem hozzájárulásukat, hogy az esztergomi fıegyházmegyében viselt speciális
delegátusi tisztségemrıl való lemondásomat Grısz József kalocsai érseknél,
mint a püspöki konferenciák ezidei elnökénél benyújthassam és Grısz József
lemondó levelemet továbbíthassa az Apostoli Szentszékhez Rómába.”
A püspök levelére – a feltehetıen sértett EH elnök helyett, aki nem tudta megtörni ellenfelét, és célját elérni – az elnökhelyettes, Mikós Imre válaszolt:
„A Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalának címzett 1958. szeptember 3.-án kelt iktatószám nélküli elıterjesztését kézhez vettük.
Az esztergomi fıegyházmegyében viselt speciális delegátusi tisztségérıl való
lemondásával kapcsolatban az 1957. évi 22. az. törvényerejő rendelet 1. §ának /2/ pontja értelmében kért hozzájárulást – amelyrıl kialakított véleményünket volt szerencsém Önnel szóbelileg közölni – a kalocsai érsek általi
felterjesztés esetén – mint aki az esztergomi fıegyhezmegyei delegátusi tisztségre való jelölést is eszközölte – szabályszerően rendelkezésre fogjuk bocsátani(105).”
Feltehetıen Grısz érsek teljesítette a kérést, és felterjesztette a felmentési
kérelmet, de azt az EH archivumában nem sikerült fellelnünk, csak Endrey
szeptemer 8-ai levelét:
„Hivatkozva az Egyházügyi Hivatal 15-12/1958/Eln. szám alatt vett levelére:
az Apostoli Szentszékhez intézı lemondó levelemet idemellékelten megküldöm
Egyházügyi Hivatalnak, és kérem, hogy ügyemben levelük értelmében az eljárást (106) folyamatba tenni szíveskedjenek.”
Szentséges Atya!
Alulírott, az Esztergomi Fıegyházmegye részére kirendelt különleges
delegátus térden állva kérem (107) Szentségedet, hogy számomra a kötelezettségemrıl való lemondást engedélyezni, és fent említett tisztemrıl való lemondásom elfogadását el nem utasítani kegyeskedjék.
Egyébként maradok Szentséged iránti legnagyobb alázattal és engedelmességgel. Krisztusban legalázatosabb fia:
Dr. Endrey Mihály s.k.
baratai c. püspök
különleges esztergomi delegátus
Ugyanaz a BM jelentés, (102) amely sikerként könyvelte el Papp Kálmán meghurcolását, büszkén állítja:
„A püspöki karból kiszorítottuk Endrey Mihály segédpüspököt, esztergomi speciális delegátust. Nem volt hajlandó két egyházi személy kinevezését
végrehajtani, amelyhez az Egyházügyi Hivatal ragaszkodott.
Lemondása után vizsgálatot indítottak az igazgatása alatt mőködött
Actio Catholica-ban, ahol „anyagi visszaéléseket tárt fel a vizsgálat … távozásával megnyílt a lehetıség az államunkkal szembenálló személyektıl megtisztítanunk.”
---------------------------------------------------------(105)

MOL XIX–A–21–a–0015-12/1958.
MOL XIX–A–21–a–0015-12/1958.
(107)
MOL XIX–A–21–a–0015-12/b/1958.
(106)

ld. 3.6.6.sz. melléklet, 379. old.
ld. 3.6.7.sz. melléklet, 380. old.
ld. 3.6.8.sz. melléklet, 381. old.
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Nem valószínősíthetı Dr. Endrey Mihály személyes érintettsége az AC
elszámolásában. Grısz érsek által elismerten mutatkoztak pontatlanságok.
Amikor az ’56 utáni segélyakció egy részében a KPI (helyiségek) és a növendékek (segédmunkások) is szerepet kaptak, – a növendékek kifogásolták az AC
kirendelt munkatársainak bizonyos nagyvonalúságát a barátaik és ismerıseik
felruházásában. (Felismerhetıen ugyanazok, többször is, rosszabbnál-roszszabb ruhákban érkeztek és jobbnál-jobb öltözetekben távoztak. Errıl az
elöljárók úgy nyilatkoztak, hogy „nyomtató lónak nem kötik be a száját.”)
Ide kapcsolható az Egyetemi Vöröskereszt – amelynek akcióiban a hivatkozott idıszakban a KPI, illetve Akadémia is rész vett – tevékenységével
kapcsolatos ügynöki jelentés,(108) amely szerint „az A.C. a Magyar Vöröskereszt
megkerülésével vett át egy teljes szerelvény anyagot.”
Endrey Mihály lemondatása az Esztergomi Fıszékeskáptalan idıs
tagjait is megrendítette. Az eljárás ellen tiltakozásul Dr. Mátray Gyula (korábban vic. gen.), Dr. Gigler Károly és Dr. Meszlényi Gyula protonotarius kanonokok lemondtak.
Szeptemer 17-én közölte (109) az EH elnöke az esztergomi vikáriussal, SchwarzEggenhofer Arturral, hogy a kanonokok lemondást elfogadja:
„Értesítem, hogy a mővelıdésügyi miniszter 031-15/1958. sz. rendelete
alapján hozzájárulok … Esztergomi fıszékeskáptalani kanonokok, kanonoki
tisztükrıl való lemondásához.”
Dr. Endrey Mihály püspök delegátusi tisztérıl való lemondásának
adminisztrációját(110) az EH a jogszabályi elıírás szerint október 7-ei keltezéssel
az elıírásos 30 nap alatt elvégezte.
3.7 Új esztergomi delegátusért, OP feltételekkel, országgyőlési választás
A közelgı országgyőlési választásokhoz a Hazafias Népfront megkezdte
a jelölı győlések szervezését.
Szeptember 26-án Dr. Horváth Richárdot a Katolikus Szó fıszerkesztıjét – akinek pályaívét már nem akadályozta tovább Endrey Mihály püspök, Budapesten a népi jelölı győlés parlamenti képviselınek jelölte. Ezt levélben bejelentette (111) az esztergomi vikáriusnak, és kérte a kánoni engedély megadását.
Október 3-án választotta képviselıjelöltté Dr. Beresztóczy Miklóst a Komárommegyei népi jelölı győlés és hasonlóképpen az EH elnöki hivatala íratta meg
részére is a kánoni engedélyt kérı levelet(112).
Dr. Horváth Richárd kánoni engedélyérıl nincs tudomásunk, de Dr. Beresztóczy Miklós már másnapi keltezéssel megkapta az ordináriusi engedélyt
dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi vikáriustól
----------------------------------------------------(108)

ÁBTL 3.1.5 O–9964 (pp.250-251)
MOL XIX–A–21–a–E-15-13/1958.
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MOL XIX–A–21–a–E-15-13/9-1958.
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Október 7-én a BM 5. osztálya készített javaslatot (114) a választások zavartalan
lebonyolítása biztosítására, amelyben a jelenlegi lojális kapcsolatot nem zavarják, de háttérbe szorítják a reakciós papokat anélkül, hogy negatív hatással
legyenek:
1./ Az érintetteket feldolgozás alá vonják és az Egyházügyi Hivatal által
közlik a püspökökkel, hogy kiket figyelmeztessenek.
2./ Figyelik a püspöki figyelmeztetés hatását, ha hatástalan, a megyei
rendırkapitányságok rendıri figyelmeztetést alkalmaznak.
3./ További problémák esetén: áthelyezés, kongrua megvonás.
4./ Pártszervezetek értesítése az adminisztratív intézkedések megmagyarázására.
Október 9-én a BM elfogta Mester István, a Pápai Magyar Intézet igazgatóhelyettesének Grısz Józsefez címzett október 1-jei keltő levelét.(115)
A BM ismert fentebbi jelentése a vatikáni dekrétumokkal sújtottak
(kényszer) rehabilitálásáról, mint az állam új sikerérıl számolt be, amelyrıl az
Új Ember szeptember 14-én cikket közölt.
Mester István viszont arról az aggodalomról írt, amit az Új Ember
cikkébıl megismert esemény, az inhabilis személyek érvénytelen disponálása
okozott Rómában, és figyelmeztetni akarta a püspöki kar elnökét, hogy tegyen
meg mindent az Apostoli szentszékkel egységben maradók vezetı beosztása
érdekében.
A BM - az EH egyidejő tájékoztatása mellett - a levelet elkobozta.
Október 10-én az Esztergomi Fıszékes Káptalan nagyprépostjának helyettese
levélben (116) fordult az EH-hoz, és megküldte a vatikáni Államtitkárság táviratát és az arra adandó választervezetet.
Október 2-án Tardini államtitkár azzal a távirati kérdéssel (a levél 1.
melléklete) fordult a Káptalanhoz, hogy igaz-e az a hír, amely szerint az
esztergomi speciális delegátus, dr. Endrey Mihály lemondott kormányzati tisztérıl. Ha igaz, – írja az államtitkár – a Káptalan jelöljön meg 3 arra méltó
személyt, akik közül a Szentszék kiválaszthatja az utódját, akire a kormányzást bízza.
A Káptalan elsı választervezete (a levél 2. melléklete) szerint Endrey
püspök „lemondásának csak elıkészületi munkáit végezte el és késıbbi idıben
nyílik mód arra, hogy lemondó okiratát a Szentszék elé terjessze”. Ez után
válik lehetıvé, hogy a káptalan jelölteket állítson.
Lehet, hogy a Káptalan idıt akart nyerni, amíg az EH- vezetıivel valamilyen
megállapodásra jut.
Október 21-i keltő, következı levelében (117) a Káptalan hivatkozik a 20ai káptalani ülésre, amikor már tudták, hogy az Elnöki Tanács lezárta Endrey
Mihály lemondási ügyét, ekkor a benyújtott korábbi választervezetet érvénytelennek nyilvánítják.
---------------------------------------------------(114)

ÁBTL 1.3.5. O–13456/3-A (p. 158-159.) ld. 3.7.2. sz. melléklet, 388. old.
ÁBTL 1.3.5. O–13456/3-A (p. 160)
ld. 3.7.3. sz. melléklet, 389. old.
(116)
MOL XIX–A–21–a–E-15-12/9-1958.ld. 3.7.4. sz. melléklet, 390. old.
(117)
MOL XIX–A–21–a–E-15-12/c-1958.ld. 3.7.5. sz. melléklet, 393. old.
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Október 17-én a római katolikus püspöki kar konferenciát tartott (118) a Központi
Szeminárium épületében. A püspökkari konferencián jelen volt Grısz József
kalocsai érsek, a püspöki kar elnöke, Hamvas Endre csanádi püspök, Shvoy
Lajos székesfehérvári püspök, Papp Kálmán gyıri püspök, Rogács Ferenc
pécsi püspök, Kovács Vince váci s. püspök, Klempa Sándor veszprémi helynök, Brezanóczy Pál egri helynök, Rojkovich István görög katolikus helynök,
Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi
helynök. A konferencián betegsége miatt nem jelent meg Kovács Sándor szombathelyi püspök.
A püspökkari konferenciát Grısz József, a püspöki kar elnöke nyitotta
meg, röviden méltatta az elhunyt XII. Pius pápa érdemeit.
Az általános napirendi pontok megtárgyalása után Grısz József bejelentette,
hogy november 16-án országgyőlési választások lesznek. A Kormány és az EH
kérte, hogy a püspöki kar ezzel kapcsolatban bocsásson ki felhívást.
Hamvas Endre csanádi püspök felolvasta a püspöki szózatot, amelyet a
püspöki kar jelen lévı tagjai egyhangúlag elfogadtak.
Grısz József minden kommentár nélkül tájékoztatta a püspöki kart
Endrey Mihály esztergomi speciális delegátus lemondásáról, majd bejelentette,
hogy bár az Actio Catholica pénzügyi elszámolásában vannak szabálytalanságok, Endrey Mihály bemutatta neki elszámolásait, azt jóváhagyólag tudomásul
vette. Elismerését fejezte ki Endrey Mihály iránt, majd sajnálatát fejezte ki,
hogy távolléte miatt a továbbiakban nem tudja folytatni eddigi mőködését.
A továbbiakban részletezte az Actio Catholica elmúlt évi kiadásait és bevételeit, javasolta a püspöki karnak, hogy a jövıben gyakoroljanak ellenırzési jogot
az Actio Catholica gazdasági ügyei felett.
Javasolta az érsek, hogy az Actio Catholica elnöki tisztségének betöltésére fogadja el a püspöki kar Várkonyi Imre szegedi rektort. A püspöki kar a
javaslatot elfogadta.
Egyik résztvevı feltette a kérdést, hogy papok lehetnek-e tanácstagok.
Egyhangúlag megállapították, hogy ez a tisztség társadalmi állásnak tekintendı – bár nem hasznos – így a püspökök, ne akadályozzák. Az adott pap
lelkiismeretétıl függ, hogy vállalja-e. /Lehet hogy a ppk. kar nem tudta, hogy
a társadalmi állás is politikai tevékenység (?), amelyet a Vatikán dekrétuma
tilt./
Szóba került a papi képviselık személye. Grısz József ismertette a
Canon 139. § /4/ bekezdését, valamint a Szent Congregatio 1957-ben keltezett
dekrétumát, amelynek alapján az országgyőlési képviselıi tisztség jelenleg
Magyarországon tiltva van. Emlékeztetett arra, hogy az Egyházügyi Hivatal
elnöke a jelzett dekrétum kihirdetését megtiltotta, ezt ı levélben a Szent
Congregatio-nak megírta, azonban arra választ nem kapott.
A Kormány Tájékoztatási Hivatalának elnöke egyik nyilatkozatában
utalt az 1957-es dekrétumra, és ezzel végeredményben a széles rétegek is tudomást szerezhettek róla. Ezt tehát úgy kell vennünk, hogy a dekrétum nyilvánosságra lett hozva, és ehhez kell tartanunk magunkat.
Ezek után Schwarz-Eggenhofer Artur beszámolt arról, hogy az EH
megbízottja Balogh István kíséretében felkereste a betegágyánál, és nyilatkozatot írattak vele alá, amely szerint hozzájárul Beresztóczy Miklós országgyőlési képviselıvé választásához.
--------------------------------------------------(118)

66

ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.165-171)

ld. 3.7.6. sz. melléklet, 394. old.

Esztergomi delegátus, Opus Pacis feltételekkel, Országgyőlési választások

1958
Papp Kálmán gyıri püspök arról tájékoztatta a konferenciát, hogy a
közelmúltban olyan papokat kellett disponálnia,(102) akik dekrétum alá esnek.
Ezt nem akarta aláírni, akkor internálással fenyegették meg. Grısz József a
kérdést lezárja azzal, hogy amint az elıbb tájékoztatta a konferenciát, a
kormány szóvivıje kihirdette a dekrétumot, mindenki tud róla, ha a papok
elfogadják ezek után tiltott állásukat, az lelkiismeretük dolga.
Grısz érsek kijelentette: „Na most jönnek a papi békebizottságok!”
Hivatkozott az 1957. V. hó 24-én az Egyházügyi Hivatallal kötött megegyezésre, amely szerint a korábban mőködött katolikus papok országos békebizottságát felszámolják és megalapítják az egész papságot összefogó Opus Pacis
békebizottságot. Az Egyházügyi Hivatal a megegyezést megszegve, a közelmúltban megalakította az Opus Pacistól függetlenül a katolikus papok megyei
békebizottságát. Grısz érsek megállapította, hogy a megyei papi békebizottságok nem az Opus Pacis kertén belül mőködnek, hanem teljesen világi vonalon, a Hazafias Népfront irányítása alá tartoznak.
Feltette ezek után a kérdést, a püspöki kar foglaljon állást, hogy az
Opus Pacis mellett van e szükség megyei papi békebizottságokra?
Titkos szavazásban állapodtak meg, melynek eredménye az volt, hogy a megyei
békebizottság megszőntetésére szavazott tíz, mellette foglalt állást egy, egy
pedig tartózkodott a szavazástól.
Ezután Grısz József tovább fejtegetve az Opus Pacis és a megyei bizottságok viszonyát, felolvasta Horváth Richárdnak a „Katolikus Szó” harmadik
számában megjelentetett cikkét, amelynek lényege, hogy a megyei papi békebizottságok az Országos Béketanács szervei, a Hazafias Népfront irányítása alatt
mőködnek, semmi közük nincs az Opus Pacishoz. A cikk szerint az Opus
Pacis nem irányíthatja a megyei papi békebizottságokat.
Kijelentette Grısz, hogy ezek szerint a megyei papi békebizottságok a
püspöki kar határozata ellenére jöttek létre. Kijelentette Grısz érsek, hogy:
„Ha tovább folyik a békebizottságok szervezése, nem marad más hátra, mit a
püspöki kar feloszlatja az Opus Pacist.”
Az egyik püspök azt javasolta, hogy Grısz érsek oszlassa fel az Opus
Pacist. Grısz válaszában hangsúlyozta, hogy azt ı „nem vállalhatja fel, csak a
püspöki kar határozata értelmében.” Egy másik püspök megjegyezte: „Tulajdonképpen ott vagyunk, hogy a régi papi békemozgalom újul meg.” Grısz
érsek elmondta, hogy Egerben kezdték meg a papi békebizottságok szervezését, és már ott tartunk, hogy hét megyében megalakultak a papi békebizottságok. Klempa Sándor veszprémi helynök kijelentette: „Azzal kezdték, hogy az
érsek megengedte, hogy összekötık legyenek az Opus Pacis és a Hazafias Népfront között. Ezzel vették rá, hogy az egyházmegyéjében is megalakuljon.
Grısz József elmondta, hogy megkérdezte az Egyházügyi Hivatal elnökét mi köze a papi békebizottságok megalakulásához az Egyházügyi Hivatalnak. Majd kijelentette: „Az Országos Béketanács így akar az Egyházügyi Hivatalon keresztül nyomást gyakorolni reánk.”
Az egyik püspök ezek után megjegyezte: „hogyha az Opus Pacis feloszlik, akkor azok a személyek, akiket annak égisze alatt vittek be a megyei bizottságokba, abból ki fognak lépni, vagy pedig nyíltan állást kell foglalniuk.”
A kérdés lezárásaképpen Grısz érsek kijelentette, hogy „amennyiben a megyei
bizottságok mőködnek, az Opus Pacisra nincs szükség.”
Esztergomi delegátus, Opus Pacis feltételekkel, Országgyőlési választások
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Ezután ismét szavazásra tette fel a kérdést: az Opus Pacis fennmaradjon-e vagy nem? Közbeszólásra titkos szavazást rendelt el: heten az Opus
Pacis feloszlatása mellett szavaztak, öten pedig az Opus Pacis fennmaradása
mellett foglaltak állást. A szavazással mind a békebizottságok, mind az Opus
Pacis-szal kapcsolatos vitát lezárták. Grısz érsek megállapította, hogy nem
készültek fel az Opus Pacis és a papi békebizottságokkal kapcsolatos határozatok hozatalára.
A konferencia utolsó tárgyalási pontjaként a Rómával, illetve a Vatikánnal való kapcsolatot, és azzal kapcsolatban az állami szervek állásfoglalását tárgyalták meg. Grısz érsek elmondta, hogy a Vatikánnal való kapcsolatot
az állam akadályozza, nem tudnak felhatalmazást kérni a Vatikántól egyes
esetekben, amikor az állam olyan intézkedéseket követel, melyet csak a Vatikán jóváhagyása után tehetnek meg.
Az egyik püspök megjegyezte, hogy olyan esetekben, amikor kényszerítı körülmények között kénytelenek az állami intézkedéseket végrehajtani, nem
mentesülnek a püspöki felelısség alól. Meg kell mondani annak a papnak,
akit kényszer hatása alatt helyeznek valahová, hogy a kinevezéssel a fıpásztor
nem ért egyet, akarata és lelkiismerete ellenére cselekszik, nem kaptak a
Vatikántól engedélyt, és így az érintett személynek is lelkiismeretére van bízva,
elfogadja-e a disponálást, vagy nem. …
Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi helynök elmondta, hogy Endrey
Mihály esztergomi speciális delegátus eltávolításával kapcsolatban a Vatikánnak jelenteni akarta, hogy annak akadályoztatása miatt veszi át az egyházmegye irányítását, azonban táviratát az EH két hétig visszatartotta, majd annak szövegét módosította. Az EH a távirat eredeti szövege miatt ıt felelısségre
vonta, és a kanonoki kar elıtt úgy állította be a személyét, hogy ellentétet
szítson személye és a kanonokok között.
Grısz József (a bejelentést kommentár nélkül hagyva) a konferencia
végén megbízást adott, hogy a Magyar Rádió vasárnapi vallásos félórájában
emlékezzenek meg XII. Pius Pápáról, és méltassák életútját.
Október 20-ára készültek el a parlamenti választási felkészülés idıszakát megelızı hónapokról az egyházi ügynökök hangulatjelentései, amelyekbıl a BM
összefoglaló jelentést (119) készített. Néhány megállapítás:
A gyıri egyházmegyei kényszerdispozíciók (amelyet Papp Kálmán és
társai augusztusi megvádolása és püspökkari elítélése után szeptemberben
hajtottak végre) elsısorban a papok körében okoztak nagy bizonytalanságot.
Papp Kálmán tapasztalt változó hangulata miatt többen aggódnak egészségéért, egyesek talán beszámíthatatlannak is tartják. A püspök ugyanis papjai
körében sírva mesélte el a Lányi üggyel kapcsolatban a püspökkartól elszenvedett írásbeli elítéltetését.
Klempa Sándor veszprémi káptalani helynök is elmondta, hogy „az
augusztus 26-ai püspöki konferencián izzadtak a ¾ órás expozé alatt, amelyet
Papp Kálmán fejére olvastak. Ezek után Papp Kálmán püspök beszélgetését a
pannonhalmi fıapáttal többen arra magyarázták, hogy az egyházmegye
esetleges átadásáról lehet szó arra az esetre, ha Papp Kálmán püspököt mégis
letartóztatnák.
Nyugtalanító az egyház és az állam viszonyának folyamatos változása:
– egyrészt nyilatkoznak az állam és az egyház megértésérıl és jóviszonyáról;
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– másrészt egyre nyomasztóbb az állam részérıl történı nyomás;
– a megyei békepapi bizottságok megalakulása;
– a hitoktatás elleni agitáció;
– az egyes egyházellenes újságcikkek megjelentetése
állandó aggódásban, bizonytalanságban tartja ıket.
Dr. Szabó Imre püspök tartósan kényszerlakhelyre történt kegyetlen
kiköltöztetését (internálását) is sokan fájlalják. Kegyvesztésének oka – általános vélemény szerint – az, hogy annak idején a prímás által kijelölt papok felfüggesztését végrehajtotta.
Dr. Endrey Mihály esztergomi speciális delegátusnak is azért kellett
pozíciójából távoznia, mert az állam követeléseit nem volt hajlandó teljesíteni.
Általában bosszúhadjárat jelleget látnak az EH elnökének törekvéseiben
A jezsuiták véleménye szerint a kommunisták remekül ismerik a papok
gyengéit, és fel is tudják azt használni: irigységüket, karrier utáni vágyukat,
anyagiasságukat és szexuális gyengéjüket. A papok ennek alapján két lényeges táborra kezdenek oszlani:
– vannak, akik anyagi elınyökért, érvényesülésért mindenre készek, és
– vannak, akik ilyen célokat elérni nem akarnak, normál papi életre vágynak.
Az adatgyőjtésekkel foglalkozó ügynököknek feladata volt a vezetı egyházi személyek elszólásainak a feljegyzése is:
Hamvas püspök Csehszlovákiából megérkezve megállapította, hogy
„nálunk sokkal jobb a helyzet, mint ott.” Kijelentette azonban azt is, hogy
„most már elérkezett az idı, amikor meg kell mondani az államnak, hogy ebbe
az új békemozgalmi kísérletbe nem megyünk bele. Az utóbbi idıben mind jobban lehet tapasztalni az egyházzal szembeni szorítást. Hiába minden jóakarat.
Vannak dolgok, amiket ideiglenesen levesznek a mősorról, de azután újra elıveszik. Ilyen pl. Horváth Richárd kinevezése. Ezeknek a visszaéléseknek egyszer azonban véget kell már vetni.”
Grısz érsek papi társaságokban elhangzott elszólásai szerint „rendkívül kiélezett a helyzet: Ezekkel ugyanis nem lehet becsületesen tárgyalni és
megállapodni. Amiben ma nagy nehezen megegyezünk, azt másnap telefonon
felmondják, azzal, hogy erre vagy arra nem gondoltak. Olyan dolgokat, amelyeket két normális fél néhány perc alatt elintéz, ezek 3-4 órahosszat tárgyalják, s amikor felállnak, akkor meg kell állapítani, hogy semmit sem jutottunk
elıbbre.”
Az érsek legújabb sérelme a megalakulóban lévı megyei papi békebizottságokkal kapcsolatos. Elmondta, hogy annak idején azért hívták létre az
„Opus Pacis”-t, hogy az legyen az egyetlen szerv, amelynek a keretében a papok a békemunkát kifejtik. Akkor az állam ezzel a lépéssel nagyon meg volt
elégedve. Most azonban azt kellett tapasztalnia, hogy Egerben és Veszprémben, de a többi megyében is új békemozgalmat alakítanak. İ azonnal kérdést
intézett Brezanóczyhoz, hogy mi ez? Ez a számonkérés az államnak nem
tetszett, és minden áron arra akarták rávenni, – mint a püspöki kar fejét –
hagyja jóvá ezt a kezdeményezést.
------------------------------------------------------(119)
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İ azonban kijelentette, hogy ezt semmiképpen nem hagyhatja jóvá, hanem az
egész kérdést a következı püspöki konferencián a püspökök elé fogja terjeszteni.
Kifejtette az érsek: az a véleménye és meglátása, hogy teljes egészében vissza
akarnak térni a régi békemozgalmi vonalhoz, és ezért csinálják ezt az új szervezetet. Tulajdonképpen újra csak azt akarják, hogy a püspökök mellett, mint
1956 elıtt volt, legyen egy másik kormányzati szerv, illetve ez ellenırizné, és
ha szükséges meg is ellenezné a püspökök kormányzati munkáját. „Hát ebbe
nem lehet belemenni. Már így is erısen meg van nyirbálva a joghatóság, de
most azután ez a mozgalom újabb nyirbálást jelentene.” – mondotta Grısz
József.
A fent leírtakat bizonyítják, – írja a jelentés – hogy az utóbbi idıben a
római katolikus egyház területén tett állambiztonsági intézkedések komoly
mértékben megzavarták nemcsak a felsı egyházi vezetıség sorait, hanem a
lelkészkedı papság között is zavart keltettek. Az egyház területén foganatosított intézkedésekkel tovább lehetett fokozni differenciálódást. Egyre több
azoknak a száma, akik az állammal szemben pozitívan foglalnak állást.
Annak ellenére, hogy intézkedések eredményeket hoztak, mégis azt javasolja a BM, hogy a választásokig a római katolikus egyház területére tervezett intézkedéseket függesszék fel, és addig is tegyenek néhány olyan gesztust,
hogy a látszólagos engedékenység az egyházi reakciót tovább zavarja.
Az Esztergomi Fıszékeskáptalan leveleibıl a belsı bizonytalanság tükrözıdik.
Két héttel elızı levelük után az EH-ban az iktatott elızményekhez csatoltak
egy latin nyelvő távirat tervezetet, amelyben Hamvas Endre, Legányi Norbert,
Kisberk Imre, Budai János és Bánk József neve szerepelt jelöltekként. Majd az
október 29-én tartott káptalani ülésen(120) a megüresedett delegátusi tisztségre
az 1957. évi 22. sz. tvr. értelmében tett javaslaton: dr. Bánk József, dr. Beresztóczy Miklós, dr. Budai János, dr. Csepregi Ignác, Draskovics Károly, Klénácz Ottó és dr. Semptey László neve szerepel. Az EH archivumban lévı
iratcsomagban található dr. Beresztóczy Miklós levele (121), amelyben kéri, hogy
nevét töröljék a jelöltek listájáról.
Az EH ezzel átmeneti rövid idıre lezárta az utódlási javaslat ügyét.
3.8. BM és EH papnevelési elvek, Központista kispapok az EH elnökénél, újra
„Kékes Pál”-ról
A szombathelyi EH biztos a kispapok májusi engedetlensége kapcsán
fejtett ki szigorú elveket az augusztus 8-ai, – az EH-beli feletteséhez írott –
levelében. A BM elemzı júliusi 14-i jelentésébıl is idéztünk néhány követelményt azok származásáról, akik a papi pályát választják
Ez folytatódik a szombathelyi EH biztos novemberi hatoldalas levelében, (122) amelyet EH összekötıjének küldött a „Kispapok nevelésével kapcsolatos gondolatok, javaslatok” címmel.
Nem lehet megállapítani, hogy a kezdeményezést a BM ideológusai – a maguk
titkos vonalain – sugalmazták az EH-nak, vagy a szombathelyi biztos alulról
-------------------------------------------------(120)

MOL XIX–A–21–a–E-15-16-1958.
MOL XIX–A–21–a–E-15-16/a-1958.
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MOL XIX–A–21–d–0017-1/1958.
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jövı kezdeményezése volt-e, de késıbb úgy látszott, hogy a Hivatal hallgatott a
szavára és tanácsát is megfogadta.
A szemináriumokról:
Az állam részérıl a szemináriumok életét illetı intézkedések adminisztratív jellegőek voltak (megszőntetés, összevonása, stb.) Több vezetı beosztású
tanárt leváltottak, azonban a helyükbe nem kerültek olyanok, akik a szemináriumi életet meg tudták volna változtatni, mert az erre alkalmas békepap kevés. Akik erre alkalmasak volnának, nem vállalják, mert igen nagy lekötöttséget jelent, mindig szem elıtt kell lenniük, ami pedig a legfontosabb, itt sokkal
kevesebb anyagiakban részesülnek, mint egyébként. A tanárságra alkalmas
lojális magatartású papokat kell bevinni a szemináriumba. Ha másképp nem
megy akkor a tanársága mellett meg kell hagyni neki a plébániáját.
Az EH biztos szerint a legtöbb teológiai tanár nem tartja élethivatásának a tanárságot, hanem csupán ugródeszkának használja, egy jó dotációjú
plébánia, vagy rang, magas beosztás felé.
Feltételként írja elı az EH biztos, hogy csak olyan pap lehet teológiai
tanár, aki legalább 5-6 vagy inkább több évig dolgozott a pasztorációban, nemcsak elméletileg képzett, hanem gyakorlatilag is tud eligazítást adni.”
Tapasztalatból ismert tény, – írja – hogy a fiatal papok a legvadabb reakciósok, amin igen rövid idın belül változtatni kell.
A kispapok felvételérıl:
Az egyházmegyékben ún. „opus vocationis” mőködik, papjelölteket
toboroz. Ennek élén rendszeresen nagy szervezıkészségő, nagyon reakciós
pap áll. Az utóbbi években szervezték meg a „késıi hivatások” mozgalmát.
Ezek számára létrehozták az elıkészítı kurzusokat. Itt átgyúrnak pappá olyanokat is, akikbıl egyébként nem lett volna pap.
Javaslatok a felvételi követelményekhez:
1. Legyen humán tagozatú érettségi bizonyítványa, akinek nincs érettségije,
nem lehet pap.
2. A felvételi vizsga pontos idejében jelentkezzenek. Aki elmulasztja a pontos
jelentkezést, azt abban az évben, késıbb nem lehet fel venni.
3. Megszőntetni az elıkészítı tagozatot.
4. Aki pap akar lenni, az már a középiskolában jelentkezzen. Ne szégyellje, ha
pap akar lenni. Így sokat le is lehet beszélni.
5. Az egyházi gimnáziumokat „kisszemináriumnak” nevezik. Esetleg ki kell
kötni azt, hogy csakis innen kerülhetnek ki kispapok.
6. A felvételi vizsga tanárainak kiválasztásánál vegyék figyelembe az egyházügyi elıadó javaslatát. Nem ártana nekünk is jelen lenni a felvételen.
7. A felvételi vizsgán ne csak ének és latin kérdezés legyen. Hanem pl. ilyenek
is: miért akar pap lenni? Hogy alakult ki a hivatása? Hogyan képzeli jövıbeni
papi életét? (részletes önéletrajzot íratni).
8. Korlátozni kellene a reakciós származásúak felvételét. Persze korlátozni
kellene a munkás és parasztszármazású gyerekek felvételét is. Az illetı, aki
nem tud megbarátkozni a szocializmus kereteivel, azt felvenni sem szabad. Sıt
ezeket most kell kirakni a szemináriumból.
A szemináriumi életrıl:
A napirenden is kell változtatni. Jelenleg pl. tilos a kispapoknak politikai elıadást meghallgatni, politikai és más újságokat, könyveket olvasni, kivéve katolikus lapokat.
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Javaslatok a napirendhez:
1. A kispapok felváltva ismertessék a sajtóból a legfontosabb bel- és külpolitikai eseményeket
2. A szeminárium önképzıköreiben az ún. Magyar Iskolákban is foglalkozzanak politikai kérdésekkel. A Katolikus Bizottság írjon ki pályatételeket Pl.
a békemozgalom fontosságáról, a szövetkezeti élet, a közös gazdálkodás
elınyeirıl, áldásairól, stb. A jó tételeket anyagilag is jutalmazni lehetne,
ezen kívül elolvastatni minden kispappal. Tartsanak elıadásokat haladó
szellemő vidéki papok a fontos gyakorlati kérdésekrıl, pl. a békemunkában
való részvételrıl, az állami szervekkel való érintkezésrıl, stb.
3. Kirándulni kell vinni a kispapokat, tsz-be, gyárba, az ıszi vásárba, esetleg megmutatni nekik a parlamentet, stb.
4. Meg kellene engedni, hogy eljárhassanak moziba.
5. Nagyobb szabadságot kellene biztosítani a kispapoknak. Legyen pl. hetenként 2 fogadó napjuk stb.
6. Nagyon fontos volna, hogy a Hivatal munkatársai, elsısorban a vidékiek,
a saját egyházmegyéjük kispapjait rendszeresen látogassák a szemináriumban. Ismerkedjen, foglalkozzon velük.
7. Meg kellene próbálni azt, hogy esetenként képzett elvtárs tartson politikai tájékoztatót egy-egy szeminárium összes kispapja számára.
A tantárgyakról:
Két új tantárgy van bevezetve néhány éve: Az alkotmánytant csupán ismertetik. Azt is úgy kellene tudni, mint a codexet és úgy is vizsgázni belıle.
A szociológia órákon meg kellene tárgyalni, megmutatni a kapitalizmus és a
szocializmus közötti különbséget. A szocializmus fölényét, legyızhetetlenségét,
hogy egyedül a szocializmus az emberiség jövıje.
A gyakorlati dolgokról hetenként egy órában. elıadásokat tartani: pl. az állami
szervekkel való érintkezés, a tanácsokkal való kapcsolattartás, miben segíthet
a pap a községfejlesztésben, Egyházügyi Hivatal szerepe, államigazgatásunk
felépítése, tanácsrendszerünk elınyei, a megegyezés fontossága. A békemozgalom szerepe általában, a békepapi bizottságok szerepe, fontossága, stb.
Egyházi vonatkozású kérdések pl. hitoktatásnál: magatartás az iskolában, a
pedagógusokkal való kapcsolat, egyházmegyei hatóságokkal való érintkezés,
plébánia helyes vezetése, költségvetések, számadások, győjtés kérdése, engedélyek kérése, okmányok kiállítása, stb. Ezek és sok más hasonló kérdés
olyan, amirıl a teológus nem hall, viszont az életben rendszerint találkozik
velük és sokszor akarata ellenére is elcsúszik rajtuk, mivel ezekrıl nem hallott.
Forradalmi változást javasol: „Felül kellene tüzetesen vizsgálni a tantárgyakat
és ami idejét múlta, azokat kihagyni, illetve mással helyettesíteni.”
„Felesleges tanítani a kozmológiát, a sok keleti nyelveket. Nincs semmi gyakorlati lehetıségük. E helyett lehetne beállítani orvos által tartott órákat, az élet
problémájáról, nehézségeirıl (szexuális vonatkozásban is).
„A marxista tanokat: ha már tanítják általában a materialista filozófiát, akkor
azt úgy tanítsák, hogy ez elméleti síkon maradjon. Megértetni, hogy köztünk
kibékíthetetlen ellentétek vannak, azonban azt nem engedjük meg, hogy ebbıl
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kifolyólag olyan reakciós politikai munkát végezzen egy pap is, ami népi hatalmunk ellen irányul.
Bebizonyítani, hogy államunk biztosítja a vallási és lelkiismereti szabadságot,
ezek gyakorlásához biztosítja az anyagi feltételeket is, azonban azt értse meg
minden pap, hogy a munkásosztály politikai hatalmából nem adunk senkinek
sem. Feltétlen tisztázni kellene a forradalom és ellenforradalom kérdését is.”
„Az államesküt felszentelés elıtt kellene letenni. Fontos felkészíteni a kispapot
az államesküre, magyarázni a jelentıségét, fontosságát, abból fakadó kötelezettségéket. Az állameskünek akkor volna jelentısége, ha abban az ünnepélyes hangulatban a püspökkel az élen átvonulnának a Megyei Tanács-ra és
ott ünnepélyes keretek között letennék az államesküt. Aki erre nem hajlandó,
azt nem engedni szentelni.”
Az ismétlı vizsgákról is van véleménye az EH biztosnak:
„Nagyon fontosnak tartom a káplánvizsgák és a plébánosvizsgák kérdését. A
dogmatika, morális, pasztorális az anyaga a vizsgának. Ezeket bıvíteni kellene
a fent vázolt tárgyakkal. (A megegyezés, a hitoktatási végrehajtási utasításokat, a 22. sz. Elnöki Tanácsi tvr stb. Azok a káplánok, plébánosok, akik
nem tudnak megfelelni ezeknek a követelményeknek, azokat szelektálni, vagy
legalább is nem adni nekik önálló plébániát.”
„Vizsgáztatók is javasol a saját mőködési területérıl, véleményezve politikai
álláspontjukat, elfogultságukat, ellenzékiségüket, lojalitásukat, stb.
Elöljárókról és tanárokról:
„A papnevelés csak akkor jó, ha jók a tanárok és a nevelık. Sorra veszi az általa (hallomásból) ismert szemináriumokat és teológiákat: Budapest, Gyır,
Eger, Szeged.
Teológiai tanárok beállítására javaslatot kellene kérni a megbízottaktól. Javasol is néhányat:
Dr. Bosnyák Károly Kalotaszeg I. plébánosát, volt teológiai tanárt. Kiváló rek
tor lenne belıle
Dr. Pfeiffer János somogyvári plébános, Somogy megye béketitkára. Igen használható ember a jelenlegi beosztásában. De mint volt teológiai tanárt,
legjobban ajánlom rektornak.
Dr. Varjas Gyızı szombathelyi püspök titkárát, akit már el akartak vinni, igen
képzett pap és mindenre használható.
A teológiai tanárokat bizonyos próbaidıre kellene alkalmazni. Meg kellene
hallgatni állami részrıl is néhány órájukat, a kispapok feleleteit, és ha elfogadható csak ezután véglegesíteni ıket.
A késıbbiekben az ötletet követelményrendszerré, oktatás- és neveléspolitikává, politikává finomították.
De közben a központi szeminaristák életének ismét jelentıs eseményeit hozták
az országgyőlési választások.
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1958
Az eseményekrıl a – a személyes emlékezet mellett – a rektornak a Püspöki
Karhoz írt levele,(123) illetve a BM-nek egy összefoglaló jelentése (124) szolgáltat
forrásanyagot.
A Hazafias Népfront tartott választási tájékoztató győlést, amelyre a
Központi Szeminárium elöljárói, a Hittudományi Akadémia tanárai és a Szeminárium növendékei is meghívót kaptak. A győlésen a Tudományegyetem rektora mondott beszédet.
Már jó elıre folyt a kispapok meggyızési kísérlete a győlésen való részvételre, de nem sikerült megtörni a merev elzárkózást. Az Elöljáróság odáig
ment, hogy csak a szavazati jogú V-VI. éves növendékek reverendás megjelenését írták elı.
Az indulás idıpontjára a portánál mindössze egy V. éves váci egyházmegyés növendék jelent meg, aki elızetesen kérte prefektusát, hogy telefonon
kérhessen eligazítást ordináriusától. A személyes telefonbeszélgetést nem engedélyezték, az egyik elöljáró közvetítette a „tárgyalást”, és Ferenczy István
ötödéves azt a közvetett utasítást kapta Kovács Vince segédpüspök, váci helynöktıl, hogy a győlésen részt kell vennie. Mint késıbb kiderült, az információ
„hamis” volt, a helynök lelkiismerete szerinti cselekedetet írt elı kispapjának.
Természetesen ismét botrány tört ki, de azonnali következményei még
nem lettek, mert minden választásra jogosult növendék részt vett a szavazáson, így állampolgári kötelességének eleget tett. Most már az EH lépett akcióba, és az Elnök november 25-ére – Erdey Ferenc dékánnal elızetesen egyeztetve – baráti beszélgetésre magához kérette a hallgatók küldöttségét.
A növendékek közül senki nem akart részt venni a látogatáson. A Szeminárium díszteremében rendezett összejövetelen a Dékán szelíden igyeke-zett
rábeszélni a közösséget évfolyamonként 4-4, majd 2-2 kiküldött kijelölésére.
Amikor jelentkezı nem akadt, szigorúbb modorban sorsolásos kijelöléssel folytatódott a kiválasztás. Végül is kialakult a „küldöttség” akiket a növendéktársainál jelentısen idısebb, (késıi hivatású), székesfehérvári egyházmegyés,
presbiter növendék, fıduktor, Tabódy István vezetett.
A „baráti találkozó” a várhatónál barátságosabb légkörben zajlott. Az
Elnök a hazafias, állampolgári kötelességre, a püspökök vezette egyházi békemozgalomra, az Opus Pacis-ra hivatkozott.
„A fıduktor elmondta – írja a rektor – hogy a kispapság nem zárkózik el az új
élet eszközeinek megismerése elıl, és kéri, hogy minden aktuális kérdésrıl a
Szeminárium épületében tartandó külön győléseken kapjon a kispapság tájékoztást, éspedig olyan papi személyektıl, akik ellen az Egyháznak nincs kifogása.”
A beszélgetésben feloldódott kispapok közül ketten kifogásolták Babocsa Endrének nemrégiben tartott infulás ünnepi miséjét, amelyen a címzetes
apát pásztorbottal vonult be a templomba. Az EH elnöke hivatkozott elismert
magyar jogszokásokra, és megígérte, hogy erre a kérdésre még „visszatérnek”.
Ugyanekkor az EH elnöke – még mindig barátságosan – feltárta a kialakult
helyzet tarthatatlanságát, és kérte a hallgatókat/növendékeket magatartásuk
megváltoztatására.
A megbeszélés látszatra kedvezı hangulatáról azonban a növendékek körében
elhangzottak szerint „büszkék lehetnek szervezett egységes fellépésükre.”
--------------------------------------------------------(123)
(124)
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KPI irattára: A rektor 1959. jan. 15-ei levele
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 251-255)

ld. 4.1.1. sz. melléklet, 417. old
ld. 4.9.2 sz. melléklet, 522. old.
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1958
A „baráti találkozó” lényegében az állami szervek utolsó türelmét tükrözte, a
kispapok azonban azt félremagyarázták.
A BM-ben sem maradt nyom nélkül a kispapok „baráti találkozója” az
EH elnökével. Az év végi eseményleltár idején Hollós Ervin osztályvezetı egy
feljegyzést (125) küldött Kállai Gyulának – átnézés után továbbítandó Horváth
Jánosnak – utalással.
Az alapvetı észrevétel az, hogy az ellenforradalmi tevékenységért elítélt kispapok túl enyhe ítéletet kaptak, ezért célszerő lenne kissé utánuk nyúlni. Utal a
májusi tüntetı távolmaradásra, és javasolja, hogy egy azok közül is kerüljön a
kizárandók listájára, akik akkor megszervezték „a budapesti békepapi nagygyőlés bojkottálását.” A mellékelt listán így szerepel „Krichenbaum József esztergomi egyházmegyés”… neve (kézzel ráírt „1958. tavaszi kapcsolat”) megjegyzéssel.
A feljegyzés utolsó bekezdése minısíti tulajdonképpen a Horváth Jánosnál járt
kispapokról a BM-ben rögzített véleményt:
„Javaslatunkat erısíti az utóbbi napokban tett megállapításunk, mely szerint
a Központi Papi Szeminárium hallgatói megerısítve érzik magukat az 1958ban kifejtett tevékenységük helyességében, mivel az Egyházügyi Hivatalban
történt felelısségre vonás kérdésében az elöljáróikat látják kompromittálva.
Büszkék arra, hogy egységesen ki tudnak állni elhatározásaik mellett.”
A felgyorsult események a fentebb említett „visszatérést” már nem engedték meg, de az ígért válasz egy levél (127) formájában (jócskán elkésve) 1959.
február 4-ei keltezéssel érkezett meg a dékánhoz, aki kísérılevéllel (126) február
26-án küldte át az azonos emeleten lakó rektornak.
Visszautalt az EH elnöke a kérdésre:
Nevezetesen dr. Babocsa Endre c. apát vecsési pásztorbotos miséjére vonatkozó kérdésrıl van szó. A kérdést megvizsgáltam, és az alábbiakban adom meg
a válaszomat.
Részlet a válaszából:
A címzetes apátság és prépostság magyar sajátosság. Ezek valamikor létezı
apátságok és prépostságok voltak templommal és földbirtokkal. A mohácsi
vész viharaiban sok helyen elpusztult a templom, a földbirtok más kézbe került és így az apátságok megszőntek. Címeiket továbbra is fenntartották és azt
a király, mint fıkegyúr adományozta. A királyság megszőnése után a Vatikán
a püspököknek adott jogot a cím adományozására. Jelvényeikben, öltözetükben az ünnepélyes szertartásokon a tényleges apátok szokásait ırizték meg.
Tehát használták a püspöksüveget /infulát/, apáti győrőt, mellkeresztet és
pásztorbotot. …
És a jogértelmezés:
„Ezeket a jogokat, mint sajátos jogszokást Magyarországon megırizték a kinevezettek, bár a Vatikán igyekezett azokat rendeleteivel korlátozni. Ezeket a
rendelkezéseket a püspökök közzétették, de végrehajtásra nem tettek lépéseket. A kinevezettek pedig az ısi magyar jogszokást megırizték, amelyek a püspökök hallgatólagos beleegyezése mellett megerısödött.” …
A választ ”argumentum ad hominem”-mel zárta, szinte megbántódva:
-----------------------------------------------(125)

MOL XIX–A–21–d–008/1959.
KPI irattár: A dékán kísérılevele
(127a)
MOL XIX–A–21–a–40/1959
(126)

ld. 3.8.2. sz. melléklet, 408. old.
ld. 3.8.3. sz. melléklet, 411. old.
ld. 3.8.4. sz. melléklet, 412. old.
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… „soha nem részesültek hivatalos figyelmeztetésben arra vonatkozólag, hogy
az tilos, vagy rossz néven veszik tılük. Csak az újabb idıben – amikor az apátok és a prépostok nagy része a haladó papság soraiból kerül ki – fáj ez némelyeknek.”
Ugyancsak egy év végi BM jelentésbe került a Püspöki Kar tagjaként beszervezett „Kékes Pál’ fedınevő ügynök sikeres bevetése (127b) is:
„Ügynökünk a brüsszeli világkiállításra utazott ki, a csoporttól elvált és 3 hetes szabadságát nıvérénél és unokanıvérénél Nyugat-Németországban töltötte
Rubingenben. Feladata volt a Vatikáni körökkel a kapcsolatot megteremteni,
azokat tájékoztatni és onnan tájékozódni.
Az út eredményei:
a./ Kapcsolatot teremtett Mester Istvánnal, aki ismertette vele a Vatikán jelenleg legfájóbbnak tekintett problémáit a magyar rk. egyházzal kapcsolatban és
néhány kívánságát a püspöki kar felé.
b./ Levelet küldött vele Grısz József kalocsai érsekhez, amit mi vettünk át, és
csak a tartalmát közölte „Kékes” fedınevő ügynök Grısz érsekkel.
c./ Paulai Károly AC megbízottól különbözı személyek részére hozott üzenetet.
„Összefoglalva megállapítható, hogy bár az ügynök elsı alkalommal találkozott
Mester Istvánnal, ha nem is mélyrehatóan, de megismertük a Vatikán legfájóbb pontjait. Bizonyos, ha a kapcsolatot konspirálva tovább fenn lehet tartani, komolyabb terveit is megismerhetnénk a Vatikánnak.”
E mellet – olvastuk a püspökkari konferenciáról írt jelentései megjegyzésében
– a BM végre ismét ügynököt tudott telepíteni a püspökkari értekezletekbe is.
3.9 Újabb sikertelen kísérletek esztergomi delegátus kineveztetésére
A Püspöki Kar – jóllehet az Államtitkár az Esztergomi Fıszékes Káptalantól
kért csak jelölést – nem lépett közbe, és nem adott lehetıséget az EH-nak a
delegátusi funkció kedve szerinti betöltetésére.
A Káptalan a mutatott bizonytalankodása következtében nem bizonyult jó
együttmőködı félnek, és azzal, hogy akár 7 személyt is jelölt, közöttük dr.
Beresztóczy Miklóst is, olyan helyzetet teremtett, amelyben az EH elnöke jól
tudta (128) hogy dr. Beresztóczy Miklós személyéhez a Vatikán nem járul hozzá.
Ha az Esztergomi Káptalan esetleg mégis felterjesztené Beresztóczyt, az erkölcsi, politikai rehabilitálását jelenthetné Mindszentynek az 1956-os novemberi intézkedésével és Grısznek a püspökkari értekezletrıl kitiltó akciójával
szemben. Ezért nem töröltette Beresztóczyt.
December 5-én kiadott tájékoztatóban (129) felsoroltatta az EH a káptalan által
jelölt eredeti 7 nevet, majd hivatkozva az Elnöki Tanács 1957 augusztusában
hozott 97/1957. sz, határozatára, episcopabilis személyekként jelölte meg dr.
Semptey Lászlót, dr. Csepregi Ignácot és Draskovics Károlyt, mint (a BM által
is elfogadottakat és) felterjeszthetıket.
December 22-én egy újabb tájékoztatóban (130) az EH hivatali fınöke, a mővelıdési miniszter aláírásával jelent meg az esztergomi pozícióra új állami jelölés, a
korábbi nevek megismétlésével. A Káptalan azonban most sem terjesztette fel
Rómába, így erre az évre lezárult az esztergomi delegátus kinevezési ügye.
---------------------------------------------(127b)
ÁBTL-3.1.5. O-13405/A-3 (pp. 193-194.) ld. 3.8.5. sz. mell. 414. old.
(128)

MOL XIX–A–21–d–009-7/1959
MOL XIX–A–21–d–009-7/b/1959
(130)
MOL XIX–A–21–a–E-15-2/d/1959
(129)
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ld. 3.9.2. sz. melléklet, 416. old.
ld. 3.9.3. sz. melléklet, 417. old.
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4. KISPAPLÁZADÁS A KÖZPONTI SZEMINÁRIUMBAN
4.1. A központisták utolsó ellenállási kísérlete .
1959. január 23-ára, a Világ Béketanács megalakulásának 10. évfordulójára,
országos papi győlést hirdetett meg az OP és az OBKB.
A Szeminárium elöljárósága – az EH novemberi állásfoglalásának ismeretében
– aggódással nézett az események elé.
Január 15-én a rektor (131) levélben fordult a Püspöki Kar elnökéhez megerısítésért és támogatásért:
„Minden választási vagy békegyőlésre való meghívás … akkora nyugtalanságot, … ellenállást … szembehelyezkedést vált ki a … növendékek között,
hogy az hetekre megbénítja … a Szeminárium életét. Nem is szólva arról, hogy
… a győlésekrıl való elmaradás már az Intézet fennmaradását veszélyeztetheti,” – és utal a rektor saját fenyegetettségükre, félelmükre is – „legalább is több
elöljáró s professzor leváltását eredményezheti.” …
Az elöljáróság nevében arra kérem a Püspök Atyákat, hogy … adjanak
utasítást saját növendékeiknek e kérdésben. Az elöljáróság úgy érzi, hogy aki
ordináriusa rendelkezésének nem tesz eleget vagy azzal szembehelyezkedik,
annak további nevelését a Központi Szemináriumban az elöljáróság nem
vállalhatja.”… Úgy érezzük, hogy a Ft. Ordinárius Urak rendelkezése nélkül az
ügyet rendezni nem tudjuk, s nem tudjuk biztosítani az Intézet nélkülözhetetlen nyugalmát.”
Ha a levélben található vádakat és fenyegetéseket illetve az elöljárók pozícióféltését is tekintjük, a Püspöki Kar nem tagadhatta meg a segítséget.(132)
Január 22-én a Püspöki Kar konferenciát tartott a Szemináriumban. Részletek
az állambiztonsági szolgálat lehallgatással készült jelentésébıl:
„A betegsége miatt távollévı Grısz József kalocsai érsek helyett Hamvas Endre csanádi püspök mint elnökhelyettes vezette a konferenciát. Az
ülésen részt vettek:
Hamvas Endre csanádi püspök, Shvoy Lajos székesfehérvári püspök,
Rogács Ferenc pécsi püspök, Brezanóczy Pál egri helynök, Kovács Vince váci
s. püspök, Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi helynök, Klempa Sándor
veszprémi helynök, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, Szántai Szémán István eperjesi területi adminisztrátor. Rövid ima után a konferencia megtárgyalta a napirendi kérdéseket:
Hamvas püspök megemlékezett arról, hogy a jelenleg beteg Grısz József, mint
püspök 30 év óta mőködik az egyház szolgálatában.
A püspöki konferencia megvitatta a Béke Világtanács megalakulásának
10. évfordulójára készített nyilatkozat-tervezetét. Hamvas Endre a vitára bocsátás elıtt kifejezte, hogy a tervezetet az Egyházügyi Hivatalban hosszas vita
eredményeként állították össze. A püspökök közül többen felszólaltak, de végeredményben kisebb stilisztikai módosítás után a tervezetet elfogadták. … A
konferencia után a nyilatkozatot valamennyi püspök aláírta. ….
----------------------------------------------------(131)
(132)

KPI Irattár: a Rektor 77/1958/59 sz. levele
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 221-225.)

ld.4.1.1. sz. melléklet, 418, old.
ld. 4.1.2. sz. melléklet, 420. old
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A püspökkari konferencia megtárgyalta a Központi Szeminárium rektorának, Potyondy Imrének a püspöki karhoz intézett levelét, amelyben a Központi Szeminárium és a Hittudományi Akadémia hallgatóinak felelısségre vonását javasolja engedetlenségük miatt. A teológusok ugyanis elöljáróik utasítása ellenére sem jelentek meg több esetben papi békegyőlésen, választási
ülésen, stb. Potyondy rektor jelentése és a konferencia hozzászóló tagjai is
kifejtették, hogy errıl a kérdésrıl egyénileg több teológussal beszélgettek.
Egyes teológusok kijelentették, hogy ebben a kérdésben a Hittudományi Akadémia, illetve a Központi Szeminárium elöljáróitól nem, csak a saját ordináriusuktól fogadnak el utasítást, mások viszont arra hivatkoztak, hogy ezt a kérdést lelkiismereti ügyüknek tekintik, és semmilyen utasításhoz nem alkalmazkodnak.
A vita során a hozzászólók kifejtették, hogy ebben a kérdésben feltétlenül szükséges a püspöki kar egységes fellépése, különösen azért, mert ez a
viselkedés egyéb téren is fegyelmezetlenséget okozhat, és árt az egyházvezetés
tekintélyének.
Hibának tartották azt is, hogy ez a kérdés késın került a konferencia
napirendjére, s így egyes püspökök eddig egymással ellentétesen foglaltak állást. A vita eredményeként elhatározták, hogy az 1959. január 23-án tartandó
papi békegyőlésre, a Központi Szeminárium és a Hittudományi Akadémia hallgatóit a dékán útján a püspöki kar fogja meghívni.”
A rektornak írt levelet (133) a konferencia végén megfogalmazták, s ebben
kifejezésre juttatták azt is, hogy a teológusok ellenkezı magatartása nagy kárt
okozna az Egyháznak.
Még aznap délután Hamvas püspök magához kérette az egyházmegyei szeniorokat (rangidıs növendékeket), és a dékán, a rektor és az egri káptalani helynök jelenlétében ismertette velük a konferencia határozatát, amely szerint a
növendékeket utasítja a Püspöki Kar, hogy a másnapi OP győlésen – amelyen
a Püspöki Kar, a szemináriumi elöljárók és az Akadémia tanári kara is részt
vesz – meg kell jelenniük.
A rektornak írt levelet vacsoránál Dr. Fábián János prefektus felolvasta, és
buzdította a növendékeket a részvételre.
Január 23-án reggel több ordinárius és elöljáró (a pécsi püspök, a kalocsai és a
veszprémi vikárius, az egri káptalani helynök, a szegedi és a központi szeminárium rektora) igyekeztek meggyızni a növendékeiket a részvétel szükségességérıl. Elérkezett az indulás ideje, s a növendékek {három kispap: Klonfár
János szombathelyi egyházmegyés VI. éves, Ferenc István váci egyházmegyés
V. éves és Brunner Tibor rozsnyói (egri északi) egyházmegyés V. éves kivételével} otthon maradtak.
(Az események dokumentált története olvasható „A Hatalom és a Központi
Szeminárium Kispapjai” c. 2001-2008 között többször bıvített és Magyar
Elektronikus Könyvtárból (www.mek.oszk.hu) letölthetı tanulmányomban is,
de az ÁEH irattár vonatkozó dokumentumai lényeges és eddig nem publikált
tényeket tártak fel, amelyek ebben a tanulmányban szerepelnek.)
--------------------------------------------------------------(133)
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1959
A kispapság tüntetı távolmaradása megdöbbenést és felháborodást váltott ki
mind az egyházi, mind az állami vezetıkben. Az engedetlenségnek ez a mértéke ismeretlen volt mind a hierarchia fegyelméhez szokott Püspöki Karnak,
mind a Szeminárium és az Akadémia vezetıségének.
A növendékek hiába várták az ebédre hívó csengı hangját, elmaradt. Késıbb
valamelyik elöljáró racionális véleménye gyızött: a kispapok ellátását az egyházmegyék fizetik, és az ebédet úgyis megfızték, nincs joguk megvonni a kispapoktól, akiknek nincs lehetıségük magánellátásra.
Késı délután nyitott ki a konyha és a növendék „szervitorok” felszolgálták az
ebédet. Egyetlen elöljáró sem jelent meg, hogy a fegyelmet ellenırizze, és a
felügyeletet ellássa.
Az ebéd utáni „adoráció” hosszabbra sikeredett, valahogy senki nem akarta
elhagyni a kápolnát.
4.2 A Szeminárium és az Akadémia büntetı javaslatai és intézkedései.
Vacsoránál, amit rendes idıben szolgáltak fel, az egész elöljárói kar fagyos
hangulatban besereglett az ebédlıbe, és a Rektor felindult hangon feddte meg
a növendékeket, akik ellenállásukkal beláthatatlan veszélyt zúdítottak az Intézetre.
Közölte az elsı szankciót: „további intézkedésig senki nem hagyhatja el az
épületet, nem használhatja a telefont és nem fogadhat látogatót.”
Január 23-24-én mindkét intézmény vezetısége ülésezni kezdett. A Szeminárium
irattárából ismertek a dokumentumok, de az Akadémia irattárába a PPKE
Hittudományi Kar dékánja 2000 októberében nem engedélyezett betekintést,
mert a Kari Tanács fenntartotta irataik publikálásának jogát, majd mégis
2001 januárjában felhatalmazta az illetékes Egyháztörténész Professzort, hogy
„néhány arra alkalmas dokumentumot bocsásson rendelkezésére, tanulmányozás végett.” Az ügyre vonatkozó dokumentumot a kijelölt Professzor azonban nem tudott megmutatni. Az ÁEH archívuma több – a téma feldolgozásához szükséges – akadémiai dokumentumot megırzött.
Az szemináriumi elöljárók több értekezletet tartottak, és így több tervezet, vagy
jegyzıkönyv készült.
Az elsı értekezlet (134) elvi döntéseket hozott, ennek fıbb megállapításai:
– Az engedetlenség a Püspöki Kar intézkedésével szemben történt, ezért kérik,
hogy a Püspöki Kar levélben intse meg (monitum) a növendékeket;
– Évfolyamonként 1-1 személyt (késıbb 2-2-re módosították) visszarendelnek
vidéki szemináriumba;
– Kihallgató bizottságokat szerveznek, a neveket nem tartalmazó jegyzıkönyveket megküldik a Püspöki Karnak és az EH-nak;
– Évfolyamonként 3-3 növendék, elöljárói kísérettel, a Püspöki Kar és az EH
képviselıjével eszmecserét folytatna az állampolgári és békeügyi kérdésekrıl.
– A jövıben egy-egy professzor vagy elöljáró rendszeresen tart elıadást a növendékeknek, de akik „eljárnak” az OP győlésre, azok mentesülnek.
– Az elöljáróság elhárít minden vádat, mert mindent megtett annak érdekében,
hogy a növendékek ezeken a rendezvényeken részt vegyenek.
-----------------------------------------------------(134)
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1959
– Mivel a növendékek felvilágosításában az egyházi szervezetek mellett az EH
is részt vett, az Elöljáróság csak megosztott felelısséget vállal.
– Ha a teljes Elöljáróság lemondása esetén megváltozna a növendékek magatartása, akkor vállalják, de mivel tudják, hogy ez nem vezet célra, új elöljárói
kar beállítása csak hátráltatná az ügyeket. (ezt a pontot késıbb áthúzták a
következıvel együtt:
– A növendékek magatartása érdekében jó volna a Szeminárium és az Akadémia vezetıi közötti permanens érintkezés, az összhang és kölcsönös támogatás kialakítására.
– Mivel az ifjúság távolmaradásának legfıbb oka az a félelem, hogy igazhitőségén esik csorba, ha a közvéleményben u. n. békepapok és római cenzúra gyanúja alatt álló személyek aktív bekapcsolásával mőködı mozgalom győléseire
elmennek, kívánatosnak látszik a kispapok által is látogatandó győléseken
ezen személyek kikapcsolása addig is, amíg viszonylatuk Róma felé kedvezıen
elintézést nyer.”
– Amíg a növendékek átnevelése meg nem történik, az OP anyagát részükre a
Szeminárium épületében ismertessék.
– Minden eddigi kedvezményt visszavonva, szigorú intézkedéseket vezetnek be
„vasfegyelem” megteremtésére.
Még tartott az értekezlet, amikor telefonértesítést kaptak az EH elnökségétıl,
hogy január 26-ig ne döntsenek.
Január 26-án bekérették az EH-ba a dékánt és a prodékánt, a rektort és a vicerektort. Utasítást kaptak, hogy mindkét intézmény készítsen saját javaslatot,
és egyeztetett álláspontjukat közös beadványban is nyújtsák be másnap.
Január 27-én újra tanácskozott a szemináriumi Elöljáróság, és jegyzıkönyvbe
foglalta újabb álláspontját: (135)
– A rektor összefoglalja a 23-24-ei megbeszélések megállapításait;
– Eltávolítandók a Szemináriumból mostani magatartásuk és fegyelmi, tanulmányi okokból: Cséfalvay P.(VI.), Nagy Imre (VI.) Rubint F. (V.), Szakál Antal
(V.), Kiss D. (IV.), Virágh J. (IV.), Búvári I. (III.), Horváth I. (III.), Ferjencsik F.
(II.), Sulok T. (II.), Nagy S. (I.), Rezsabek Gy. (I.) – növendékek;
Visszahívandók év végén vidéki szemináriumba: Medveczly L (V.), Pálinkás I.
(V.), Rózsa I. (V.), Vit G. (V.), Székely Tibor (V.)
– Ez évben a szentelésekhez az elöljáróság nem adja votumát (szavazatát).
–- Nagyséták, szabad délutánok – mivel nem ellenırizhetık – betiltva. Csütörtökön csak kis séta, reverendában;
– Tanulmányi vonallal az elöljáróság nem foglalkozik;
– Az Ordináriusoktól az engedetlenség miatt a kispapok megintését kéri az
elöljáróság;
– A megintés kapcsán kérik az ordináriusoktól évfolyamonként 2-2 növendék
eltávolítását;
– Kihallgató bizottságokat alakítanak szellemi feltérképezésre, a ferde nézetek
feltárására, a Pk. Kar, a Szeminárium, az Akadémia, és az EH eszmecseréjéhez.
– Átnevelı elıadások: hazai eseményekrıl, eredményekrıl, világhelyzetrıl, állampolgári kötelességekrıl;
– A növendékek meggyızésére kooperatív munka az Akadémiával;
----------------------------------(135)
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1959
– A felelısség megosztott, a továbbiakban a zárt nevelés bevezetését meg kell
oldani;
– Az ifjúság távolmaradásának legfıbb oka az a félelem, hogy igazhitőségén
esik csorba, ha a római cenzúra gyanúja alatt álló személyek aktív bekapcsolódásával mőködı mozgalom győléseire elmennek, kívánatosnak látszik a kispapok kikapcsolása ilyen győlésekrıl mindaddig, amíg a nevezettek viszonylata Róma felé kedvezı intézést nem nyer és helyette a Szeminárium épületében
zárt körben ismétlendık meg az OP győlések.
– Az elöljáróság minden külön kedvezményt visszavon és szigorú intézkedéseket fogad el a „vasfegyelem” megteremtésére.
A két fogalmazvány között az „elvi” kérdésekben teljes összhang van, új elem
az elsıhöz képest az évfolyamonkénti 2-2 eltávolítandó név szerinti felsorolása,
illetve további négy diakónus (egyik név áthúzva) visszahívása vidéki szemináriumba.
Az elsı változatban a személyek kiválasztása az Ordináriusok feladata lett volna. Az itt ismertetett két irat további sorsa nem dokumentálható.
Január 27- én „Akadémia” fejléces, közösen aláírt kísérılevéllel nyújtotta be a
két intézmény vezetıje a javaslatát(136) az EH Elnökének, az alábbi szöveggel:
„A Rk. Közp. Hittudományi Akadémia és a Központi Papnevelı Intézet javaslatát van szerencsém mellékelten tisztelettel megküldeni.”
A Szemináriumi elöljáróság (beterjesztett) javaslatai és intézkedései:
„Az 1959. január 23-i eseményekkel kapcsolatban a Hittudományi Akadémiával együttesen tartott megbeszélés alapján javaslat gyanánt közöljük a f.
hó 27-én tartott elöljárósági értekezlet azon jegyzıkönyvi pontjait, amelyeket a
közös értekezlet magáévá tett: (136)
1. Ebben a tanévben az elöljáróság semmiféle szenteléshez nem adja meg a
votumát (szavazatát). A nagysétákat elöljárói, illetve professzori ellenırzés alá
helyezzük, a vizsga utáni szabad délutánokat teljesen eltöröljük
2. Az átnevelés legfontosabb eszközének tartjuk a felvilágosító elıadásokat,
…a hazai eseményekrıl, az elért itthoni eredményekrıl, állampolgári kötelességekrıl, a világhelyzetrıl.
3. Mivel a távolmaradás oka az a félelem, hogy igazhitőségükön csorba esik …
kívánatosnak látszik ha a szeminárium zárt körében ismétlik meg az Opus
Pacis győléseit.
4. Az elöljáróság a növendékektıl minden külön kedvezményt megvon, és szigorú házi intézkedéseket foganatosít a vasfegyelem megteremtéséhez.
5. A Hittudományi Akadémia és a Szeminárium közös memorandumban fordul az Ordinárius Urakhoz, a hangadó, bőnösnek talált növendékeket ne
küldjék vissza a Szemináriumba, a többieket pedig maguk elé idézve vegyenek
ígéretet, hogy mindenben engedelmeskednek a jövıben.
Egyebekben magunkévá tesszük a Hittudományi Akadémia részletes javaslatát, kivéve az asszisztencia tilalmát karácsony, húsvét pünkösdre és országos
ünnepekre.
----------------------------------------------------------(136)
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Az Akadémia javaslatának (137) fıbb pontjai:
1. Az Akadémia tanári kara elítéli a szeminaristák távolmaradását. A Kar mindent megtett a részvételért.
2. Az esetet az Akadémia a leghatározottabban elítéli és büntetendınek tartja.
3. Az eset az engedetlenség legsúlyosabb ténye, ezért az Akadémia kéri, hogy a
Püspöki Kar a bőnösöket szigorú büntetésben részesítse.
4. Akiket az állam, vagy az egyházi vezetés a Szemináriumból visszahív, vagy
elbocsát, azt a Kar kizárja hallgatói sorából.
5. Az hatóságok intézkedéseinek végrehajtásához a Kar elhalasztja az új szemeszter kezdetét három héttel.
Az Akadémia szükségesnek tartja, hogy
6., A papnövendék hallgatók a teológiai tanulmányaik teljes befejezése elıtt ne
kapjanak felszentelést.
7. Csak a VI. év elvégzése után legyenek pappá szentelve.
8. Egy idıre felfüggeszteni az asszisztálásra kijárást is.
9. A nagyobb rendek felvétele elıtt idıben megvitathassa a szentelendı alkalmasságát és szükség szerint vétót emelhessen.
10. Az Akadémiának nincs beleszólása a szeminaristák felvételébe, ezért felelısség sem terheli a zavart keltık cselekedeteiért. Javasolja elıkészítı kurzus
szervezését a jobb tehetségő és politikailag érett ifjak kiválasztására.
11. A civil hallgatók felvételéhez az Akadémia püspöki, vagy komoly egyházi
ajánlást kíván, a felvételre jelölt jellembeli, erkölcsi és politikai magatartásának, megbízhatóságának garanciájával.
12. Az ideológiai tárgyakat külön szaktárgyként (kell) összefoglalni új Társadalomtudományi Tanszék keretében.
13. Ennek az anyagát az Akadémia a javaslatához csatolja. (A modern szocializmus tanai a tanulmányok egész folyama alatt állandó ismétlés és tanulmányi elmélyítés tárgyát képezik.)
14. A tárgyakból kötelezı vizsgát ír elı minden szemeszter végén és anyagát
összefoglalóan a baccalaureátus III. részéhez csatolja .
15. A Társadalomtudományi Tanszék a társadalmi tanulmányok fontosságát
nyomatékozza és a gyakorlati életben való jelentıségét kiemeli. Ezért:
a./ A „gyakorlati” tanársegédi katedrát szervezi át Társadalomtudományi
Tanszékké;
b./ A tanszék vezetésére Timkó Imrét tartja alkalmasnak, aki a kérdés egy
részét eddig is tanította.
c./ A társadalomtudomány elıadását a „gyakorlati” tárggyal együtt el tudja
látni.
16. Az Akadémia – a maga felelısségének elhárítása nélkül, – szükségesnek
tartja megállapítani, hogy a nevelés munkája a szemináriumra tartozik. Az
újonnan elıadott elvek alkalmazására a szeminárium részérıl külön megbeszélést igényel „A korszerő életkérdések és a mai papság magatartása” címen.
17. A fenti kérdéséhez: a püspökkari megnyilatkozások, győlések, hírközlések
/lapokból, folyóiratokból/, bel- és külpolitikai kérdések összefoglaló ismertetését, megvilágítását, kell tartani legalább hetenként, valamennyi növendék
részére.
-------------------------------------------------(137)
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18. Az Akadémia fegyelmi bizottságot küld ki, amelynek tagjai a dékán és két
kari tag.
19. A Szeminárium Elöljáróságával egyetértésben az Akadémia közös memorandumban fordul az ordináriusokhoz, felkérve, hogy a tanulmányi szünet
idején mindegyik papnövendékét hívassa magához, hogy
a./ az elbocsátásra javasolt büntetéseket foganatosítsa,
b./ továbbtanulásra csak azokat küldje vissza a Központi Szemináriumba,
akik ígéretet tesznek, hogy a Szeminárium és az Akadémia elöljárósága által
helyesnek ítélt cselekményekben részt vesznek, és mindkét intézmény vezetısége iránt feltétlen tiszteletet és engedelmességet tanúsítanak.

4.3. Az EH válasza, az államhatalom megtorló intézkedései
Január 29-ére rendelte be az EH elnöke a Püspöki Kar, a Hittudományi Akadémia és a Központi Szeminárium képviselıit.
A rektor jelentésébıl és Shvoy püspök – azóta megjelent – önéletrajzi kéziratából tudjuk, (138) hogy a Püspöki Kart Shvoy Lajos székesfehérvári és dr. Hamvas Endre csanádi püspök kéviselte, (de meghívottként jelen volt dr. Brezanóczy Pál egri káptalani helynök és dr. Várkonyi Imre az AC új országos
igazgatója is). A Szeminárium képviseletérıl az önéletrajzi kéziratból csak a
rektor, Dr. Potyondy Imre személyére van utalás, de a rektori jelentésbıl tudjuk a vicerektor részvételét is.
Az Akadémiát a dékán (Erdey Ferenc) és a prodékán (dr. Szörényi Andor) képviselte
Shvoy püspök emlékirata szerint „a rektor igen szerény, az akadémia igen vad
megtorlást javasolt. … A győlésen csak a csanádi és a fehérvári püspök és
Potyondy védték a kispapokat, Szörényi professzor, az egri vikárius és (a
pilátusként odarendelt)… Várkonyi Imre csúnyán cserbenhagyták a kispapokat. … A drákói szigornak oka indoklásuk szerint az, hogy itt földalatti összeesküvésrıl van szó.”
Itt kell visszatérni a BM osztályvezetıje, Hollós Ervin r. ezredes Kállai Gyulához írt, – az EH elnökénél novemberben tartott „baráti találkozó” alkalmával
idézett feljegyzésére, (125) – amelyben az államminiszter figyelemébe ajánlja a
Központi Szeminárium növendékeinek ellenforradalmi cselekedeteiért kirótt
büntetések elégtelenségét, és eltávolításra javasolja az ott felsorolt kispapokat. Ugyanebben a névsorban szerepel annak az V. éves esztergomi egyházmegyés növendéknek, Krichenbaum Józsefnek a neve is, aki (ugyan nem vett
részt az ellenforradalmi ügyekben, de) az 1958. májusi békegyőlés elıtti énekpróbát – tiltakozásul – elıször hagyta el.
Az EH archívuma megırizte Horváth János elnöknek a korábbi tárgyalások
során kis cédulákra írt feljegyzéseit ugyanabban a mappában, mint a tárgyalás/ítélethirdetés végén a megjelenteknek levélben átadott EH állásfoglalást.(139)
-------------------------------------------(138)

Sz. T.: Az Opus Pacis és a Központi Szeminárium kispapjai c. tanulmány 75. old.
MOL XIX–A–21–d–008/1959.
ld. 3.8.2. sz. melléklet 408. old.
(139)
MOL XIX–A–21–a–K–44-3/1959/Eln.
ld. 4.3.1. sz. melléklet 433. old.
(125)
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A levél tartalma:
1./ Az EH elismeréssel vette tudomásul az Akadémia tanári karának állásfoglalását, amelyben egyhangúlag elítélik és büntetendınek tartják a hallgatók
tüntetését. Helyeslik az egyöntető elvi állásfoglalást az 1-3. pontokban.
2./Javaslatai:
A 4. pontban megfogalmazott büntetést az ország összes szemináriumára
és teológiájára ki kell terjeszteni.
A 8. ponttal kapcsolatban nem tartja idıszerőnek a Szeminárium elöljáróinak enyhítı javaslatát.
A 12-17. pontokban foglaltakat egy összefüggı kérdésnek tekintik, és a tervet az EH-val a háromhetes szünet alatt kell elıkészíteni.
A többi pontban foglalt javaslatokkal egyetértenek.
3./A Szeminárium javaslatának 3. pontja elvileg és politikailag tarthatatlan és
lényegében a kispapok körében szervezett politikai tüntetést igazolja.
A levél melléklete: (itt pontos másolatban) egy ítélet végrehajtási utasítása:
A Római Katolikus Hittudományi Akadémia és a Központi Papnevelı Intézettel
kapcsolatos szükségessé vált intézkedések
1./ Rk. Hittudományi Akadémia
DR. ARTNER EDGÁR
professzor nyugdíjazása

DR. PFEIFFER JÁNOS
somogybári lelkész
DR. IPOLY LÁSZLÓ
szegedi teológiai tanár
/A r t n e r helyére/

DR. BÁNK JÓZSEF
professzor vidéki plébániára
disponálása
DR. SZEPESDI ERVIN
Budapesti helynökség
/B á n k helyére/
2./ Központi Papnevelı Intézet
PAPP IMRE
spirituális vidéki plébániára
helyezése
DR. KIRÁLY P. FERENC
Jézus Szíve templom Bp.
/P a p p helyére/
DR. LIPTAY GYÖRGY
prefektus vidéki plébániára
disponálása /közeli/
DR. SULYOK LÁSZLÓ
Jópásztor Kálvária téri
Plébánia
/L i p t a y helyére/
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TAKÁCS NÁNDOR
karnagy elmozdítandó
TAMÁS GERGELY ALAJOS
budai ferencesek
/T a k á cs helyére/
3./ Teológiai hallgatók
KRICHENBAUM JÓZSEF V.
éves esztergomi
egyházmegye
*CHÉFALVAY PÁL
VI.
éves esztergomi
egyházmegye
RUBINT FERENC
V.
éves esztergomi
egyházmegye
SZÉKELY TIBOR
V.
éves esztergomi
egyházmegye
SULYOK TIBOR
I.
éves esztergomi
egyházmegye
NAGY IMRE
VI.
éves esztergomi
egyházmegye
TAKÁCS LÁSZLÓ
II.
éves esztergomi
egyházmegye
TABÓDY ISTVÁN
V.
éves székesfehérvári egyházmegye
ARATÓ LÁSZLÓ
V.
éves pécsi
egyházmegye
NEMES BALÁZS
III.
éves egri
egyházmegye
SZAKÁL ANTAL
V.
éves csanádi
egyházmegye
KISS DÉNES
IV.
éves veszprémi
egyházmegye
*ADORJÁNI VITT GÁBOR V.
éves veszprémi
egyházmegye
RÓZSA ISTVÁN
V.
éves veszprémi
egyházmegye
A fenti teológiai hallgatókat ki kell zárni az akadémiáról és az ország valamennyi teológiájáról és szemináriumából. Akik a fentiek közül fel vannak
szentelve, azok papi mőködését nem engedélyezzük.
4./
KLONFÁR JÁNOS
szombathelyi egyházmegye
FERENC ISTVÁN
váci
egyházmegye
BRUNNER TIBOR
egri
egyházmegye
Hallgatók semmilyen kedvezmény megvonásban ne részesüljenek.
5./ Az akadémia és a szeminárium hallgatói 1960. szeptember 1-ig nem járhatnak misézni, sem asszisztálni.
6./ 1960. július 1.ig nem fejezheti be egyik hallgató sem /a 4. pontban megjelölt személyek kivételével/ tanulmányait.
7./ A szokásos heti egyszeri 13-tól 18 óráig tartó civil sétát 1960. szeptember
1-ig fel kell függeszteni
8./ Az Akadémia és a Szeminárium módosítsa a 2 intézmény „Házi Rend”-jét
vagy „Szabályzat”-át a szigorú büntetı szankciók feltüntetésével Az „ítélet”
ismeretében felmerül a kérdés, hogy honnét vette az EH a büntetendı kispapok névsorát, ha a Központi Szeminárium november 27-én beterjesztett javaslatában nem szerepelnek nevek, és az Akadémia javaslata – a súlyosan elmarasztaló vélemény ellenére – sem nevez meg hallgatókat/növendékeket.
---------------------------------------------------*/ Nevek helyesen: Cséfalvay Pál és Adriányi (Vit) Gábor
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A megoldás kulcsa a BM (késıbbi) április 22-ei összefoglaló jelentése (141),
amely szerint: „Hálózati úton megszereztük azoknak a személyeknek a nevét,
akik feltehetıen az egész egységes magatartás szervezıi voltak, és a hallgatók
körébıl ennek alapján 14 fıt távolított el a püspöki kar, azokat a személyeket,
akiket mi javasoltunk. A hallgatók ellenállásának és esetleges további szervezett tüntetı fellépésének megakadályozása érdekében a második félév kezdetét
január 30-ról március 3-ra halasztották el.”
4.4. Felkészülés a javasolt intézkedések és a megtorlás végrehajtására

Január 30-án a Rektor összefoglaló jelentést (142) küldött a Szeminárium Ordináriusának, az esztergomi Vikáriusnak, valamint – a 29-ei tárgyaláson jelen volt
– Shvoy Lajos és dr. Hamvas Endre püspököknek. A jelentés a 27-ei jegyzıkönyv fı pontjainak felsorolása és a felelısök névsora mellett megemlít még
néhány egyéb ok miatt visszahívandó növendéket, és felsorolja az ÁEH-nál
folytatott tárgyalási napokat, a megbeszélések tartalmát és a szünet elrendelését.
A szünetrıl, illetve a második szemeszter kezdetérıl (1959. március 3.) a dékán
levélben (143) hivatalosan értesítette a rektort.
A Szeminárium tehát rendkívüli szünetet adott a növendékeknek és családjaikhoz, haza küldte ıket. Az illetékes prefektusok tájékoztatták a kispapokat,
hogy aki február 26-áig nem kap értesítést, hogy visszatérhet a Szemináriumba, akkor február 28-áig költözzön ki az épületbıl.
Február 3-án Hamvas püspök magánakciót indított dr. Bánk József professzor
megmentésére. Levélben (144) fordult az EH elnökéhez, amelyben megállapítja,
hogy: „Ilyen tudós ember munkáját a továbbiakban is lehetıvé tenni kívánjuk.
Ha plébániára menne ki, bizony nem tudna elmerülni hasonló tudományokba.
Mindehhez legyen szabad hozzátennem, amit hangoztattam, Bánk professzor
nekem adott jogi tanácsaiban is mindig az állam és az egyház jó viszonyának
ápolását tartotta szem elıtt.”
Bánk professzor státuszát meghagyták, de még sokáig a legreakciósabbak
között emlegették minden jelentésben.
Február 16-ára tárgyalásra hívta (145) az EH a Püspöki Kar képviselıjét és az
Akadémia dékánját az „összefüggı” kérdések megoldásának, (a kiadott parancs végrehajtásának) további tisztázására és véglegesítésére.
1./ Az Akadémia tanári állományából
– azonnali hatállyal nyugdíjba megy dr. Artner Edgár professzor,
– a tanév végén megy nyugdíjba dr. Galla Ferenc professzor

-------------------------------------------------(141)

ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 251-255)
KPI irattár – ad 81/1958-59 – a rektor jan. 30-i levele
(143)
KPI irattár – 350/1958-59 – a dékán jan. 30-i levele
(144)
MOL XIX–A–21–a–Cs–12-3/1959
(145)
MOL XIX–A–21–a–K–44-4/1959
(142)
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2./A Központi Szeminárium elöljáróságából
– vidéki dipozíciót kap dr.Papp Imre spirituális és
– közeli dispozíciót kap dr. Liptay György, a nyelvoktatás meghagyásával.
– Takács Nándor karnagy jelenlegi beosztása megszőnik
3./ A Hittudományi Akadémián társadalomtudományi tanszék megszervezését
a püspöki kar február 17-i ülésén ki fogja mondani.
Az Artner professzor által jelenleg ellátott két tanszéket különválasztják.
4./ A püspöki kar a betöltésre váró akadémiai, illetve központi szemináriumi
állásokról – azonnali hatállyal – a következıképpen intézkedik:
– az ókeresztény egyháztörténelem tanszékre Dr Timkó Imre,
– az alapvetı hittan tanszékre Dr. Cserháti József,
– adogmatika tanszékre Dr. Gál Ferenc (Egerbıl)
– a társadalomtudományi tanszékre Dr. Pfeifer János (Somogyvárról)
– a keleti nyelvek tanítását: Dr. Liptay György /tanársegédként/ látja el.
A Központi Szemináriumba
– spirituális kinevezést kap: Király Pacifik Ferenc (volt OFM szerzetes)
– prefektusi kinevezést kap: dr. Sulyok László,
– karnagyi kinevezést kap: Tamás Gergely Alajos
5./ Az összes tanári, illetve elöljárói személyi változás február 28-ig le kell bonyolítani. Ennek értelmében a második szemeszter csak úgy kezdhetı meg
március 3.-án, hogy minden betöltetlen helyen már az új elöljárók funkcionálnak.
6./ Az Egyházügyi Hivatal biztosítja, hogy az új tanszék megszervezésével és
az eddig egybevont két tanszék különválasztásával kapcsolatban kiegészíti
az Akadémia leválasztásakor kötött megállapodást és biztosítja az újabb
tanári állásokkal kapcsolatos fizetéseket.
7./ Az Akadémiára semmilyen címmel nem térhetnek vissza a március 3-án
kizárt hallgatók
8./ 1960. július 1-ig az Akadémián egyik hallgató sem fejezi be, az három már
megjelölt személy kivételével a tanulmányokat.
9./ Az Akadémia és a Szeminárium további életének szabályozását az Akadémia tanári kara és a Központi Szeminárium elöljáróságának javaslata alapján
kell kidolgozni, figyelembe véve az Egyházügyi Hivatalnak az említett javaslatokkal kapcsolatban 1959. január 29-én írásban is átnyújtott álláspontját.

Február 17-én a Püspöki Kar konferenciát tartott a Központi Szemináriumban.
A BM által lehallgató berendezés segítségével készült jelentés (146) fıbb pontjai:
A konferencián jelen volt: Hamvas Endre csanádi, Rogács Ferenc pécsi,
Shvoy Lajos székesfehérvári, Kovács Sándor szombathelyi püspök, Brezanóczy
---------------------------------------------(146)
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Pál egri káptalani helynök, Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi helynök,
Rojkovics István hajdudorogi helynök, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát,
Kovács Vince s. püspök és Klempa Sándor veszprémi helynök.
A konferencián a beteg Grısz József kalocsai érsek távollétében Shvoy
Lajos székesfehérvári püspök elnökölt. Az egyes kérdések elıadója Hamvas
Endre csanádi püspök volt.
NAPIREND:
Hamvas püspök ismertette az EH-val a tegnapi napon történt megállapodást.
(ld. fentebb) – Továbbiak:
1. A Hitudományi Akadémiával kapcsolatban:
a./ Artner Edgár helyzetérıl az egyik püspök felvetette, hogy helyes lenne a
korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, ha egy év szabad-ságot kapna, és
azután menne nyugdíjba. Így nem lenne olyan látszata a dolognak, mintha
távozása összefüggne a jelenlegi problémákkal.
b./ Megvitatták a megüresedı tanári állások kérdését: Artner E. távozásával
– az egyik helyre dr. Cserháti Józsefet javasolták, amit az elızetes jelölı bizottság egyhangúlag elfogadott.
– a másik tanszékre, az elızetes jelölı bizottság dr. Timkó Imre magántanárt
javasolta egyhangúlag. A püspöki kar ezt is elfogadta.
– Megegyeztek abban, hogy Cserháti József helyére dr. Gál Ferenc egri teológiai tanárt fogják kinevezni.
2./ Az újonnan felállításra kerülı ún. Társadalomtudományi Tanszék kérdését
tárgyalta meg a püspöki kar. Jóváhagyta az Akadémia elıterjesztését.
Problémákat nem vetettek fel. Rövid, inkább gúnyos megjegyzéseket tettek. „Itt
fogják ismertetni nekünk a marxizmus-leninizmust, keresztény szocializmust
nem tanítanak.”
A tanszék vezetésére dr. Pfeiffer Jánost javasolta a jelölı bizottság, akit a Kar
is elfogadott. Csak néhány tájékoztató kérdést vetettek fel személyével kapcsolatban, amelyekre Hamvas Endre pozitív válaszokat adott, igyekezett védeni
Pfeiffer személyét, illetve személyén keresztül az állami álláspontot.
3./ A Központi Szemináriummal kapcsolatban
a./ Vitát nyitottak Király Ferenc Pacifik személyével kapcsolatban, végül arra
az álláspontra helyezkedtek, hogy alkalmatlan.
b./ Megtárgyalták Tamás Gergely Alajos személyének kérdését is. Megállapították, hogy mint karmester biztosan jó, de mint tanár nem valószínő, hogy
megfelelne. Megemlítették betegségét is, ami ellene szól. Személyével kapcsolatban nem hoztak határozatot. Abban maradtak, hogy erre a kérdésre még
visszatérnek.
c./ Megvitatták annak a 14 teológusnak az ügyét, akiket az EH a Központi
Szemináriumból eltávolításra jelölt ki. Hamvas püspök ismertette azokat az
igényeket, amelyek személyükkel kapcsolatban állami részrıl megkívántak. E
kérdés körül elég nagy vita alakult ki. Elsısorban Shvoy Lajos székesfehérvári püspök igyekezett védeni a kizárásra ítélteket. Felvetette Shvoy püspök,
hogy a teológusokat szinte összeesküvés gyanújával vádolja az Egyházügyi
Hivatal. Ez – szerinte – rendkívül súlyos megállapítás. „Ha kitesszük ezeket a
növendékeket, úgy elfogadjuk az állam róluk alkotott értékelését”. Ebben az
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esetben nincs afelıl megnyugodva – mondotta Shvoy püspök – hogy nem tartóztatják-e le ıket?… A vita során Hamvas püspök többször hangoztatta azt a
véleményét, hogy „úgyis közismert, hogy ezeket a teológusokat nem mi tesszük
ki a Szemináriumból, hanem az állam.” A vita során többször fölmerült, hogy
ebben a kérdésben mind a Központi Szeminárium elöljárói, mind a Hittudományi Akadémia felelıs. Egyik intézmény sem áll – mondotta – hivatása
magaslatán.
d./ Tudomásul vették, hogy a rektor elkészítette a háziszabályokhoz a megszorító intézkedéseket, ,,amelyeket a Hittudományi Akadémia javasolt bevezetésre” a teológusok életmódjában. Hamvas püspök kérte, hogy sokszorosítsák, és küldjék meg a püspöki kar tagjainak.
Klempa Sándor veszprémi helynök indulatosan jelentette ki, hogy ebben a
kérdésben nagy felelısség terheli a Hittudományi Akadémiát is, és most mégis
az Akadémia igyekszik a felelısséget elhárítani magától.
A vita végén felvetette Shvoy püspök, hogy ı, – amikor felvette ezeket a kispapokat egyházmegyéjébe – kötelességet vállalt értük életük végéig való ellátásukra. Ha most az Egyházügyi Hivatal mégis kidobja ıket, akkor gondoskodjon eltartásukról is.
Hosszas vita után abban állapodtak meg, hogy nem mondanak le a teológusok
ügyében a további kísérletekrıl. Megpróbálják legalább azt elérni, hogy elhelyezhessék ıket a vidéki teológiákon, vagy legalább azt, hogy további sorsukról
az ordináriusok gondoskodhassanak.
Hamvas püspök a vita végén szükségesnek tartotta ismét kihangsúlyozni,
hogy a püspöki kar minısítse súlyosnak a teológusok eljárását, és aggódását
fejezte ki amiatt, hogy ezek a hallgatók feldúlhatják a vidéki szemináriumok
nyugalmát is.
A püspöki kar egyetértett abban, hogy az EH követelte ítéletek sokkal súlyosabbak a méltányos és elvárhatónál, ezért megbízták dr. Hamvas Endrét és dr.
Brezanóczy Pált további közbenjárásra, de ez nem vezetett eredményre.
INTÉZKEDÉSEK:
Az esztergomi vikárius, dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr, mint a Szeminárium
ordináriusa, már másnap megkezdte az EH – püspöki kar által szentesített –
ítéletébıl a fıegyházmegyére háruló adminisztatív és adminisztrációs feladatok
végrehajtását.
Február 18-án felterjesztette (147) jóváhagyásra az EH-ba dr. Papp Imre spirituális felmentését, és utódjául három választható személyt nevezett meg, elsı helyen Király Ferenc Pacifikot.
Néhány nappal késıbb hozzájárulást kért (148) Huber Frigyes énektanár nyugdíjazásához és dr. Liptay György, valamint dr. Takács Nándor prefektusok felmentéséhez. Ugyanakkor kinevezésre javasolta Tamás Gergely Alajos karnagyot és ideiglenes prefektusi megbízásra dr. Pfeifer Jánost.
------------------------------------------------------(147)
(148)
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Február 20-án pedig jóváhagyás elıtti véleményeztetésre nyújtotta be az EH-ba
a rektor 30-ai jelentéséhez csatolt, szigorító szankciókat feltüntetı szemináriumi házirendet.(149)
A kijelölt fıvárosi kormánybiztos részletes véleményezést (150) készített. Alapvetı
észrevétele az volt, hogy a címben ne szerepeljenek a „szigorító intézkedések”,
illetve olyan legyen a megfogalmazása, mintha eredetileg a Szeminárium belsı
szabályzata lenne. (151)
Ugyanebben az idıben az Akadémia vezetısége is törekedett a vállalt és a
püspöki kar konferenciája által elfogadott fejlesztési feladatai végrehajtására.
Február 23-án kelt levelében (152) a dékán közölte az EH elnökével, hogy
a./ A Társadalomtudományi Tanszék szervezésével a püspökkari konferencia
egyetértett, és az Akadémia elıterjesztését elfogadta;
b./ Az új tanszék felállításával kapcsolatos dotációt az EH-nak megköszöni;
c./ A tanszék anyaga mind a hat évfolyamra kiterjed, és ennek beosztását a
levél részletesen tartalmazza.
d./ A katedra betöltésére a Kar elfogadja dr. Pfeifer János somogvári esperesplébánost, akinek kinevezéséhez a püspöki kar hozzájárult.
Február 27-én jelentette (153) a dékán Miklós Imre elnökhelyettesnek, hogy az új
professzorral összeállították, és csatoltan megküldi a tanszéki tananyag hét
tantárgycsoportban részletezett témavázlatát, teljesítve ezzel az EH elnökének
január 29-én tett kikötését, hogy a rendkívüli szünetben meg kell oldani az új
tanszék megszervezését, és annak március 3-ára mőködésre készen kell állnia.
A benyújtott tervezettel kapcsolatban az EH elnöke egyetlen észrevételt tett a
„Marxizmus ideológiája” 16 pontos témavázlatánál, hogy „Ehelyett társadalmi
szervezetek: Népfront, békebizottságok (Opus Pacis, Kat. Bizottság) stb. az
állam és az egyház viszonya, együttmőködés kérdéseivel kellene foglalkozni”.
4.5 „Ad limina” meghívás – EH feltételekkel
Február 8-ai keltezéssel Domenico Tardini, bíboros államtitkár, levelet (154) írt a
Magyar Katolikus Püspöki Kar 8 tagjához (Grısz József, dr. Hamvas Endre,
Shvoy Lajos, Dudás Miklós, dr. Rogács Ferenc, Kovács Sándor, Papp Kálmán,
Legányi Norbert, Kovács Vince), amelyben „ad limina” (=küszöb elé) látogatásra hívja ıket:
„A Szentatya – mivel az Ön felelısségteljes hivatalát legbensıségesebben értékeli – kívánja, hogy a püspököket fogadhassa és beszél(get)hessen velük.”
A korábban említett és részletezett meghívások, amelyekrıl az EH már kedvezıen is nyilatkozott, eddig nem vezettek eredményre. Most, amikor XXIII. János pápa meghirdette az új egyetemes zsinatot, hogy az Egyház ablakot nyisson a világra, az Államtitkárság újra kísérletet tett a magyar püspökök meghívására, abban a reményben, hogy ez már „nem reménytelen.”
-------------------------------------------------------------(149)
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Február 19-én az EH elnöke feljegyzést (155) készített, amelyben latolgatta a vatikáni látogatás elınyeit és hátrányait, felmérve annak
– külpolitikai jelentıségét:
1./ Az elutasítás kormányellenes propagandát eredményezhet;
2./ Jó lenne ismerni a SZU véleményét;
– belpolitikai vonzatait:
1./ a beleegyezés kettıs hatású: a reakciósokban illúziót kelthet;
2./ A békemozgalmi, haladó papok úgy magyarázhatják, hogy a Vatikán
(el)ismeri a püspöki kar pozitív lépéseit;
Esetleges engedélyezés esetén:
1./ Két meghívott kiutazása lehetséges (Grısz József és Hamvas Endre);
2./ Grısz érsek írjon levelet, hogy utazásának elıfeltételei vannak:
a./ Helyezzésk hatályon kívül a békepapokat sujtó dekrétumokat;
b./ Grısz érsek legyen a magyar egyház feje (ejtsék Mindszentyt);
c./ A Vatikáni Rádió szőntesse be támadásait;
d./ A Vatikán ismerje el a magyar törvényeket.
3./ Grısz érsek utazzon ki 1-2 hétre a SZU-ba, mielıtt Rómába menne. Így
mindkettejükre érvényes lenne Hamvas püspök vatikáni elmarasztalása és
megintése moszkvai utazása miatt.
4./ Az utazás kifejezné a Kormány visszafordíthatatlan egyházpolitikáját;
5./ Grısz és Hamvas már több visszafordíthatatlan lépést tett;
6./ A kiutazás legkorábban ısszel lenne lehetséges, mert emiatt a zsinati elıké
szítés idıt veszítene.
7./ Van valószínősége annak, hogy egy külföldi tudósítón keresztül a téma
nyilvánosságot kap, és akkor a Vatikán nyomást gyakorolhat, célszerő tehát
hamarosan dönteni.
Összefoglalva: „Ha a SZU és a baráti országok nem ellenzik belemehetnénk
ilyen politikai harcba, hogy politikai elınyökre tegyünk szert” – vélte az EH.
Az EH átiratot készített a Külügyminisztériumnak, és 15 kérdést tett fel a római magyar nagykövetségnek a várható esélyek feltárására. Közölte a külügyminiszterrel, hogy mind a 9 meghívott készül az utazásra, és egyéni módon
kezdeményezik útlevélkérelmüket. Tájékoztatásul megírta, hogy a kiutazásra
csak Grısz Józsefet és Hamvas Endrét jelöli. Elutasítandók: Shvoy Lajos és
Dudás Miklós ppk-ök Legányi Norber fıapáttal együtt, illetve alkalmatlanok a
kiküldetésre Papp Kálmán, Rogács Ferenc és Kovács Vince magas koruk és
betegségük miatt. Döntés azonban most sem született.

4.6 A Központi Szeminaristák útja a „kispaplázadásig”
Ugyanebben az idıben a kényszerszabadságra hazarendelt központista kispapokat a megyéspüspökök magukhoz rendelték, hogy megvizsgálják szerepüket
a kollektív engedetlenségben, nyilatkozatukat kérjék, hogy semmiféle bajtársi
eskü nem kötelezi ıket, és a továbbiakban engedelmesek lesznek.
-------------------------------------------------(155)

MOL XIX–A–21–d–0010-1/1959.

ld. 4.5.2 sz. melléklet, 466.old..
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A négyhetes kényszerszünet végén csak azok a növendékek térhettek vissza a
Központi Szemináriumba, akiket püspöke újra oda disponált. Az Ordináriusok dispozíciói alapján a kispapok behívásáról a Szeminárium vezetısége maga intézkedett. Ezt az eljárást a Központi Szeminárium elöljárói rendben lefolytatták. A dispozíciós levelek többségét megırizte a Szeminárium irattára. (156)
A Hittudományi Akadémia vezetısége – az EH-ba benyújtott elítélı véleményéhez és súlyos büntetést javasló elıterjesztéséhez híven – még „megfelelı
fogadtatást” is készített a kispapok visszatéréséhez:
Március 1-jén * az Új Ember közölte dr. Szörényi Andor prodékán nyilatkozatát
„Március 3-án megkezdıdik a Hittudományi Akadémia második féléve” címmel. (157)
A riporter – a bevezetıben – utalt egy korábbi közleményre az Akadémia szokatlan szünetérıl és a kispapok rendkívüli szabadságáról.
A prodékán, a „kósza hírek” cáfolatául elmondja, hogy számos elmaradt dolgukat rendezték. 1950-ig visszanyúlva, – amikor az Akadémiát az Egyetemrıl
leválasztották – ad rövid áttekintést az intézmény sorsának alakulásáról és
fejlıdésérıl az új világban…
A Magyar Püspöki Kar kereste és keresi a katolikus egyház életének lehetıségét és biztosítását. Ezek az elvek nem érvényesültek kellı mértékben a nevelésben, és idegen nézetek üthették fel fejüket a Központi Papnevelı Intézetben”
– állapítja meg. … „rövidlátó és helytelen volt a hallgatók-növendékek egy részének viselkedése az új élet követelményeivel és problémáival szemben – talán éppen az oktatás és a nevelés különválasztottsága miatt.
Milyen szolgája lenne az az egyházának, aki növendék korában nem tanul meg
engedelmeskedni? … az eltávolítottak elıl nem zárta el végleg a püspöki kar a
papi hivatást, …(késıbb) kérhetik újrafelvételüket.
… A két tanszékkel bıvült Akadémia olyan kiképzést tud adni a magyar holnap papjainak az új világ megismerésében, … amely szükséges az evangélium
hirdetéséhez a hasonlóan természettudományos és társadalomtudományos
tájékozottságú híveknek.
…megújult és fogékony légkörben kezdi meg a második félévet azokkal a növendékekkel, akiknek mindegyike engedelmes fia egyházának, de ugyan-akkor
szereti hazáját is.”
Március 3-án lépett hatályba a 14 kispapot (az ország összes szemináriumából
és teológiájáról) kizáró, a február 17-ei püspökkari konferencián elfogadott és
az érintettekkel február 24-25-én közölt EH rendelkezés.
Szörényi professzor jól tudta, hogy a nyilatkozata szerinti: „kérhetik újrafelvételüket”- nem igaz, mégis vállalta a hazug félretájékoztatást.
Éppen a prodékán volt az, aki január 29-én tudatosan vállalta – beadványuk 4.
pontja alapján – „akiket az állam, vagy az egyházi vezetés a Szemináriumból
visszahív, vagy elbocsát, azt a Kar kizárja hallgatói sorából.”
Ezt toldotta meg az EH elnöke „megtorló” ítéletében: „a 4. pontban megfogalmazott büntetést az ország összes szemináriumára és teológiájára ki kell terjeszteni.” (ld. fentebb, a 82. illetve a 84. oldalon).
-----------------------------------------------(156)
Fotómásolatok ld. Sz. T: Az Opus Pacis és a Központi Szeminárium kispapjai (pp. 89-99.)
* más adat szerint március 3-án jelent meg a cikk (ld. 4.9.2. sz. melléklet), 519. old.
(157)
Új Ember Archivuma - Az 1959. március 1-jei számból ld. 4.6.1. sz. melléklet,466. old.
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A kispapok „jól elıkészített” bevonulásáról nem áll rendelkezésre elsı kézbıl
származó információ. Mi, „kizártak” addigra már kiköltöztünk a Szemináriumból, és ahogy hallottuk, a portaszolgálat utasítást kapott, hogy „kizártat” ne
engedjen belépni az épületbe.
Mondják, hogy napközben egyesek feltőntek az Egyetemi Templomban, de errıl nincs igazolható feljegyzés.
Már korábban is a kispapok nyílt és „titkosszolgálati” krónikásának bizonyult
a szombathelyi püspöki titkár. Nagy bizonyossággal neki tulajdonítható az
sőrőn gépelt egyoldalas névtelen (158) levél, amelyet az EH archívuma megırzött. Hihetı megállapításai a következık:
„1959. március 3-án este 7 órára kellett visszatérniük a Szemináriumba azoknak kispapoknak, aki erre írásos értesítést kaptak.”
„Amikor megérkeztek, és biztosra megtudták, hogy 14 társukat valóban ’kicsapták’, többen úgy döntöttek, hogy azonnal hazamennek. Távozásukat azzal
indokolták, hogy ık bajtársi megállapodást kötöttek, jóban-rosszban kitartanak társaik mellett. (Az eredeti parancs szerint épp ezeket kellett volna kizárni
az ordináriusoknak.) Ki is mentek a pályaudvarokra. Ekkor a józanabbak közül néhányan – a Szeminárium költségén – taxival szaladgáltak az állomásokra és hozták vissza a növendéktársaikat. A többséget vissza tudták hozni, néhányan azonban tényleg eltávoztak.”
A „bevonulók” számát csak becsülni lehet, tekintettel arra, hogy az ordináriusok új dispozíciós levelei közül háromnak nem sikerült nyomára lelni. Így nem
tudjuk, hogy hány növendéket küldtek vissza a csanádi, a székesfehérvári és
az egri egyházmegyébıl. Az utóbbiból csak az ún. „eger észak” (kassai) válasza
maradt meg a dokumentumok között.
A dispozíciós levelek adatait összegezve 55 növendék biztos. Shvoy püspök
visszaemlékezéseiben 80 növendéket említ, a BM 84-et. Mi 70-re becsülhetjük a
visszatért kispapok létszámát, mivel a 14 kizártat eleve le kell vonni.
Március 4-én az esztergomi helynök jóváhagyta (159) a „Kiegészítés a Budapesti
Központi Szeminárium háziszabályzatához” c. összeállítást. Kihirdetésérıl a
jóváhagyó levélen kívül nem maradt fenn más dokumentum vagy adat.
A visszatelepített növendékek napirendjérıl, illetve a II. szemeszter elıadásairól, órarendjérıl, a beiratkozott bentlakók számáról, az oktatás kezdınapjáról
nincs hozzáférhetı adat.
A felbolydult méhkasra emlékeztetı szemináriumi életet csak elképzelni lehet.
Meg kellett ismerkedniük az új elöljárókkal, az új oktatókkal, vissza kellett
szokni a zárt közösségi életbe, amelynek új fegyelmét bizonyára erıltették az
új és a régi elöljárók.
Ugyanakkor a kialakult helyzetben egyrészt a saját sorsukért és a kizárt társakért való aggódás, a tenni és segíteni akarás feszültsége, Szörényi profeszszor tettének elítélése, egy hét alatt eljutott a robbanáspontig.
----------------------------------------------------(158)
(159)

MOL XIX–A–21–a–K–44-14/1959.
KPI Irattár

ld. 4.6.2. sz. melléklet, 469. old.
ld. 4.6.3. sz. melléklet, 470. old.
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Tudták, hogy sem az elöljáróktól, sem az Akadémiától nem számíthatnak támogatásra – egyrészt a többnyire idıs emberek személyes önféltése, másrészt
a hivatali rend kötöttsége és az EH ellentmondást nem tőrı magatartása miatt, csak a Püspöki Karhoz fordulhattak.
A szombathelyi titkárnak tulajdonított névtelen feljelentésben szerepel, hogy
„kisebb-nagyobb csoportokban összegyőltek és tárgyalták az eseményeket, a
teendıket. Röpcédulákat küldözgettek egymásnak, biztatták egymást, hogy
tenni kell valamit, mert ez az állapot, – mint mondották, – nem maradhat.
Vissza kell szerezni minden társukat!”
Elıször is – pontosan nem tudható mikor – „elhatározták, hogy Szörényi professzor óráit bojkottálják, nem látogatják. Amikor ezt Szörényi Andor megtudta – írja a névtelen jelentı – akkor, hogy ne kerüljön lehetetlen helyzetbe, elhagyta az óráit.”
„Megkezdıdött a püspöki karhoz címzett levél összeállítása. A hatodévesek
írtak egy szöveget. Minden kispappal ismertették a tervezetet. Többen kihúztak belıle, mások pedig hozzáírtak. Végül megszületett a szöveg. Ekkor a
fıduktor végigjárta a cellákat, és mindenkit felszólított, hogy menjenek a II. sz.
terembe, ahol megbeszélik még a levelet, majd szavazásra bocsátják. Titkos
volt a szavazás, 60 fı szavazott a levél és az elküldése mellett, 9 fı ellene. Egy
fı, Brunner Tibor (jezsuita diakónus- szerk.) nem vett részt a szavazáson. Arról is
szavaztak, hogy ki írja alá a levelet. Úgy határoztak, hogy a fımegyések, mert
Hamvas püspök korábban csak ezekkel tárgyalt. Az esztergomi fımegyés nem
vállalta.”
Március 9-re a levél legalább 14 eredeti példányban elkészült. Elküldték minden Ordináriusnak (11), benyújtották a Rektornak és a Dékánnak (2) is.
Mind az Szeminárium, mind az Akadémia, mind a Püspöki Kar tagjainak
többsége megütközött és megsértıdött a beadvány tényén és hangján, az eljárást pedig egyértelmően lázadásnak minısítették.
A levél eredeti példányban (160) maradt meg mind a Szeminárium irattárában,
mind az ÁEH archívumában – bár oda nem címeztek.
A beadvány fıbb gondolatai:
A bevezetés hangsúlyozza, hogy válságokkal és megpróbáltatásokkal teli életben készülnek hivatásukra, és gyermeki bizalommal, illetve tisztelettel néhány
kérdést (kérést) terjesztenek a püspöki kar elé:
– kérik 14 társunk ügyének felülvizsgálatát,
– hallották, hogy társaikat államellenes szervezkedéssel vádolják, amely teljesen lehetetlen,
– tudomásuk szerint az OP alapszabálya szerint kispapok nem vesznek részt
békegyőléseken,
– ilyenre kötelezı állami intézkedésrıl sem tudnak, hiszen a békemozgalom
világszerte önkéntes,
– két társuk főtıi szolgálata során keletkezett összeszólalkozása a vicerektorral nem lehet oka mindkettejük országos kizárásának, és mivel távozásukat az
EH rendelte el, csak arra gondolhatnak, hogy a vicerektor jelentette fel ıket;
------------------------------------------------------------(160)
KPI Irattár: A növendékek levele a ppki karhoz ld. 4.6.4. sz. melléklet, 471. old.
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– amikor az állam mindent megtesz a törvényesség megszilárdítására, lehet-e
összeesküvı az, aki néhány lapát szénnel többet dob a kazánba;
– tiltakoznak a prodékán cikkének állítása ellen, aki szerint 14 társuk rossz
irányba befolyásolná ıket;
– mindenki egyénileg és szabadon döntött a békegyőlésen való részvételrıl,
hiszen aki akart el is ment;
– a prodékán nyíltan támadja a rektort azzal a kérdésével, hogy neki szót fogadnának e a növendékek, ha ı lenne a rektor;
– feltételezik a jóhiszemő félreértést, de akkor elvárják a helyreigazítást, és
annak megjelentetéséig nem látogatják az elıadásait;
– ne kényszerítsék ıket olyan személyekkel való részvételre, akikkel nem
akarnak együtt megjelenni;
– még a betegek is elmennének a Püspöki Kar elnökletével rendezett „Pax
Christi” (nemzetközi katolikus mozgalom.- Szerk) győlésére;
– meggyızıdésük szerint a püspöki kar senkit nem akar kizárni;
– az elıterjesztést a növendékek 60 igen – 9 nem arányban szavazták meg.
Március 10-én a Dékán azonnal válaszolt (161) a levélre, és megígérte, hogy mindenben a püspöki kar iránymutatása szerint fog eljárni. Ennek elıfeltétele a
tőntetéstıl tartózkodás és az újszövetségi elıadásokon a megjelenés.
A növendékek még aznap viszontválaszt (162) adtak a Dékánnak, hogy álláspontjuk fenntartása mellett a rendet biztosítják, az elıadásokon részt vesznek,
és e levelük másolatát megküldik a Püspöki Karnak, valamint a Rektornak.
A Vicerektor levélben fordult a Rektorhoz védelemért,(163) válaszról, vagy következményrıl nincs tudomásunk.
Március 12-én az Akadémia rendkívüli kari ülést tartott a kispapok levelének
dr. Szörényi Andort érintı megállapításai megtárgyalására, és határozatot (164)
hozott. Fıbb pontjai:
– A beadványban foglalt kérdések és kívánságok…ban való intézkedés joga a
Nagyméltóságú és Fıtisztelendı Püspöki Kar hatáskörébe tartozik.
– A tanári kar megdöbbenéssel vette tudomásul, a beadvány hangját és megállapítja, hogy az a felhozott érveiben is súlyos tárgyi tévedéseket tartal-maz.
– Egyhangúlag helyteleníti a növendékek önkényes távolmaradását Dr. Szörényi Andor prodékán óráiról.
– A kar egyhangúlag szolidaritást vállal Dr. Szörnyi Andor prodékán sajtónyilatkozatával.
– A bojkott Dr. Szörényi Andor személye ellen irányuló magatartás. Ez a tény
pedig – fıleg az 1958. május 22-i események után, amikor a növendékeket ı
mentette meg, – azt mutatja, hogy a növendékek lázbeteg lelkiállapotban vannak. Kéri, hogy a hallgatók (zöme kézzel beírva- Szerk.) ellen ne történjék semmi
büntetı szankció, mivel a növendékek magatartásukat máris megváltoztatták.
----------------------------------------------------(161)

KPI irattár: a dékán válaszlevele ld. a 4.6.5.sz. mellékletben, 473. old.
KPI irattár: a növendékek válasza a dékánnak
ld. a 4.6.6 sz. mellékletben,474.
(163)
KPI irattár: Semptey L. igazolást kérı levele ld. a 4.6.7 sz. mellékletben, 475. old.
(164)
MOL XIX–A–21–a–K–44 -16/1959.
ld. 4.6.8. sz. melléklet, 477. old.
(162)
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Március 13-ára az EH tárgyalásra hívta dr. Hamvas Endre püspököt és az Akadémia képviselıit. (Feltehetıen a Szeminárium elöljáróságát is.)
Az EH elnökétıl és Hamvas püspöktıl az Akadémia „ösztönzést” kapott „a levél
érdemi tartalmára vonatkozó álláspontjának kifejezésére”, amelyet másnap, a
Március 14-én tartott újabb rendkívüli kari ülés határozatában nyilvánosságra
is hozott: (165)
– A levél ugyanazt a magatartást tanúsítja, amely már a január 23-ai Opus Pacis
győlésrıl való tüntetı elmaradásban is megnyilatkozott, és amelynek államellenes jellegét az EH már akkor tudomásra hozta.
– A legnagyobb fokban elítélendı tüneteket, a leghatározottabban elítéli és
ellene minden módjában álló eszközzel küzd, mert ezek alapjaiban rendítik
meg mind az Akadémia, mind a Szeminárium létét.
– Akiket a Püspöki kar állított erre a felelısségteljes helyre, és közvetlenül az ı
megbízásából feljebbvalók, nem tehetnek mást, mint kérik a Püspöki Kart,
hogy a szükséges intézkedéseket és határozatokat meghozni kegyeskedjék.
– Az Akadémia nem akar semmiféle illetéktelen beavatkozást tenni, (csak) a
figyelmet felhívja ezekre a súlyosan beteges tünetekre, tarthatatlan helyzet
jelenségeire és az abból fakadható legsúlyosabb következményekre, (hogy) az
összes ténykörülmények világosan álljanak, (a Püspöki Kar) egyben lássa az
Akadémia álláspontját a kérdéssel kapcsolatban.
Március 16-án a Szemináriumért aggódó 58 „prominens békepap” fordult a
Püspöki Karhoz (166) (annak ellenére, hogy az EH álláspontja szerint: „a békepapokat egyelıre nem kell bevetni ebbe a küzdelembe.”)
Levelük mondanivalóját nehéz kibogozni a hangzatos szavak mögül:
– Papi lelkiismeretünk sürgetı hangjára, valamint világi katolikus híveink kérı
szavára fordulunk fıtisztelendı Püspök Úrhoz, a Központi Hittudományi Akadémia és Szeminárium ügyében.
– Ezeknek a szív szeretetében sajnálatra méltó, de az értelem fényénél szánalomra méltó növendékeknek túlnyomó többségére áll az, hogy nem tudják mit
cselekszenek.
– amikor ravaszkodó és körmönfont szavaikkal és fogalmazványaikkal azt a
látszatot keltik, mintha a katolikus morál, a szavak és a cselekedetek, a nyilatkozatok és a magatartás átlátszó kettısségét szentesítené.
– az elvtelen és alacsonyrendő látszatnak a világába akarják püspökeink bölcs
állásfoglalását népünkkel, kormányzatunkkal s a béke szent ügyével kapcsolatosan lerántani és a kétszínőség és hazugság ruhájába öltöztetni komoly,
érett, megfontolt fıpapi útmutatásokat.
– Most sem szóltunk volna, (de) a katolikus jövınk egy igen fontos részérıl,
mondhatnánk gyöngyszemérıl (van szó), amit ezek a szerencsétlen és magukat
ostobán – vagy talán egy kis részük tudatosan – a lelkiismeretlen külsı reakciós erık pórázára adó növendékek a szakadék szélére vitték,
– Ezért kiáltunk most és ezért nem maradhatunk tétlenek.
----------------------------------------------------------(165)
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– a Püspöki Kar biztos lehet, hogy az egész magyar katolikus papság, legjobbjaink szavára hallgatva, mögötte áll és támogatja.
– Fordulunk mi most állami vezetıink felé is, hogy tekintsék becsületes munkánkat, amellyel egyházunk és hazánk, népünk békességes életét eddig is
szolgáltuk és ezután is szolgálni akarjuk.
– S kérjük ıket, hogy a mi erkölcsi tıkénket is tegyék ítéletük és döntésük
mérlegére. Bizalommal fordulunk bennük ahhoz a türelemhez, és elırelátó
politikai okossághoz, amelyet eddig is tanúsítottak ebben az ügyben.
– az idı sürget: „iam proximus ardet Ucalegon.” (167)
– Kérésünket fiúi tisztelettel és bizalommal küldjük Fıtisztelendı Püspök Úrhoz, hogy segítsen a rend békés helyreállításában, ami az Akadémia létérdeke.
Március 18-án A Püspöki Kar rendkívüli ülést tartott, amelyen már a kórházból
éppen távozott Grısz József érsek elnökölt. Az értekezlet „jegyzıkönyvét” (168) a
BM lehallgatással készült jelentésébıl részletezzük:
A püspökkari konferencián részt vett: Hamvas Endre csanádi, Dudás
Miklós görög katolikus, Shvoy Lajos székesfehérvári, Kovács Vince váci egyházmegyés püspökök, Brezanóczy Pál egri érseki káptalani helynök, Klempa
Sándor veszprémi káptalani helynök, valamint Schwartz Eggenhoff er Arthur
megbízott esztergomi helynök. Nem vett részt a konferencián:Papp Kálmán
gyıri, Rogács Ferenc pécsi püspökök, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát és
Szántai-Szémán görög katolikus helynök.
Grısz érsek a megnyitó beszédében közölte a résztvevıkkel, hogy a
konferencia összehívását a budapesti Központi Szeminárium teológusainak az
utóbbi idıben tanúsított magatartása tette szükségessé. Kb. két hónapja foglalkoznak a Szeminárium teológusainak ügyével, akik zavarják a római katolikus egyház s az állam közötti jó viszony alakulását.
Hivatkozott a memorandumra, melyben különbözı követelésekkel lépnek fel. Elsı pillanatban feleslegesnek látta a levéllel való foglalkozást, mert a
püspöki kar nem tekintheti ıket megfelelı tárgyaló félnek. İ nem ismeri megfelelıen a korábbi eseményeket, mivel kórházban volt, de értesülései alapján
mégis szükségét látja az üggyel való foglalkozásnak.
Az İ felfogása az, hogy: „nem használhatunk papoknak olyanokat,
akik már kispap korukban nem akarnak engedelmeskedni ordináriusaiknak”.
Tanácsolta, hogy válaszút elé kell állítani a teológusokat. „Vagy alávetik magukat a Szeminárium fegyelmének és akkor engedelmeskednek; vagy elmennek Isten hírével.” Lehetetlennek ítélte, hogy tanulás és lelki élet helyett a
Szemináriumban értekezleteket tartsanak, és különbözı határozatokat hozzanak.
Kérte a püspökkari konferencia résztvevıit, hogy hozzászólásaikkal segítsék megoldani a problémát. A püspökök sajnálkozásukat fejezték ki, hogy
az eddigi együttes intézkedéseik és a teológusokkal folytatott személyes foglalkozásuk nem járt eredménnyel. Nem sikerült megértetni velük, hogy a további
erıszakos magatartásuk esetleg lehetetlenné teszi a már elbocsátott 14 teológus ügyének kedvezı elintézését.
------------------------------------------------------(167)
(168)

Idézet az Iliászból Trója felgyújtása után: (… meneküljünk) „már ég Ukalegon szomszéd” /háza/!
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.231-233)
ld. 4.6.11. sz. melléklet, 482. old.
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Megállapították, hogy a teológusok tevékenysége következtében az
Egyházügyi Hivatal vette kézbe az ügyet és a püspöki kartól most már határozott intézkedéseket követel a teológusok ellenforradalom íző szervezkedı és
propagandatevékenységének megszüntetése, a Hittudományi Akadémiára bejáró civil hallgatók kizárása. (?)
Megállapították, hogy a probléma megoldása egyre nehezebbé válik, tekintettel arra, hogy többrétő ellentét kialakulását lehet tapasztalni. Így a püspökök véleménye szerint súlyos ellentét alakult ki a Hittudományi Akadémia
tanárai és a hallgatók, a szemináriumi elöljárók és a növendékek, továbbá az
Akadémia vezetısége és a Szeminárium elöljárói között.
Ezt követıen Grısz József felolvasta Szörényi Andor akadémiai dékánhelyettesnek a püspöki karhoz intézett levelét. (169)
„A március 9-ei nyilatkozathoz – írja Szörényi professzor – szükségesnek tartom néhány tény megvilágítását.
„Hallgatnak arról, ahogyan a lázadásuk elindult 1958. májusban. A győlés elıtt
Potyondi rektor kért fel arra, hogy beszéljek velük. Mindent megpróbáltam, de
már túl késı volt, a győlés közben félhivatalos személyek már nyíltan beszéltek arról, hogy a tüntetı távolmaradásnak súlyos következményei lehetnek.
Május 22-én többen kértek, hogy tárgyaljak velük. Késı estig tárgyaltam a növendékekkel és „saját személyemben vállaltam garanciát arra, hogy senkinek a
haja szála sem fog meggörbülni.” Az ügy elsimítása céljából eljártam az Egyházügyi Hivatalban, a növendékeket megnyugtattam, akik hálájukat fejezték
ki.
A novemberben megismétlıdı eseményeket során a teológusok ismételten bojkottálták a papi békebizottság ülését. Ezután vetıdött fel a rektori szék személyemmel való betöltésének híre. „Felvetettem a kérdést, hogy miért nem fordulnak bizalommal a szeminárium egyik-másik elöljárójához? Majd feltettem a
kérdést, hogy bennem megbíznak-e? »Igenlı válaszukra megkérdeztem, hogy
amennyiben én lennék a rektor, kérésemnek, parancsomnak engedelmeskednének-e hasonló esetben? Erre is »igenlı« választ adtak.”
Ezt a beszélgetést a teológusok súlyosan elferdítik, és úgy állítják be, mintha
rektori tisztségre törtem volna. Ilyen címet vagy állást soha sem kértem magamnak, errıl ezután sem kerüljön szó.
A levél további részében:
Ismertette újságcikke megjelenésének körülményeit: … A cikket az Egyházügyi
Hivatal elnökével, valamint elnökhelyettesével folytatott megbeszélés alapján
írta. Az EH elnökével abban is megállapodtak, hogy a cikket leközlés elıtt Potyondi rektornak is bemutatják. Nem felel meg a valóságnak az az érvelés,
hogy a cikk a rektor személye ellen irányult.
Végül Szörényi Andor a püspöki karra bízta tevékenységének elbírálását. Lelkiismerete szerint minden emberileg megtehetıt elkövetett a teológusok ügyének rendezése céljából, és végül felajánlotta – amennyiben a püspöki kar ezt
szükségesnek látja – beosztásáról való lemondását.
----------------------------------------------------------(169)
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A levél felolvasása után ismét vita következett, amely során az egyik felszólaló
különösen súlyosnak tartotta a püspöki kar tevékenységének bírálatát. …
Megemlítette, hogy – tudomása szerint – a teológusok cédulákat terjesztettek,
amelyben a püspöki kar jelenlegi tevékenységére célozva arra hivatkoztak,
hogy annak idején a keleti egyházszakadást is a püspökök okozták.
Hamvas püspök – a vitában legaktívabb résztvevı – hangsúlyozta, hogy a teológusok magatartása alapjában jószándékú, és az egyház szeretete főti ıket.
Ezt az energiát helyes irányítással kellene gyümölcsöztetni.
Ezt követıen Hamvas püspök beterjesztette javaslatát: A rektorhoz intézett
levelük (170) mellékleteként a püspöki kar egy nyilatkozatot készített a teológusok részére abból a célból, hogy azt írják alá.
Hamvas püspök javaslatával a konferencia tagjai lényegében egyetértettek,
csupán azt vitatták, hogy a nyilatkozatot személyesen vagy a rektor útján terjesszék a teológusok elé. Végül abban állapodtak meg, hogy rögtön a konferencia után a püspökök személyesen magukhoz rendelik a teológusaikat és
ismertetve elıttük a püspöki kar határozatát, és aláíratják velük a nyilatkozatot.
Amíg az aláírandó nyilatkozatot sokszorosították – a konferencia résztvevıi felvetették a Vatikáni meghívás kérdését. (ld. fentebb: 4.5. pont, 90. old.)
– Dudás püspök megemlítette, hogy İ a pápa meghívására hivatkozva már az
Egyházügyi Hivatalhoz fordult utazásának engedélyezése céljából,
– dr. Brezanó-czy Pál egri káptalani helynök javasolta, hogy Grısz érsek saját
útlevélkérelmével egy idıben kérje az Egyházügyi Hivatal elnökét a többi püspök kérelmének kedvezı elintézésére is.
– Végül abban állapodtak meg, hogy függetlenül a kiutazási kérelem benyújtásának módjától, a Vatikánnak az állami szervek állásfoglalása után adnak
választ.
A püspökkari határozatban elıírt nyilatkozat aláíratásának eredményérıl
/eredménytelenségérıl/ több tájékoztatást ismerünk
1./A konferenciáról készült állambiztonsági jelentést (171) a BM elemzı az alábbiak szerint fejezte be:
„A püspökkari konferencia ülése után szerzett megbízható, ellenırzött adataink szerint a konferencia határozata értelmében a püspökök a teológusaikat magukhoz rendelték, és felszólították ıket a nyilatkozat aláírására. A
Központi Papnevelı Szemináriumban tanuló (80) teológusok közül mindöszsze 14-en írták alá a nyilatkozatot. Ennek következtében a püspöki kar az
aláírást megtagadó teológusokat azonnali hatállyal a Szemináriumból elbocsátotta.”
2./Miklós Imre EH elnökhelyettes a konferencia napján kelt feljegyzésben (172)
tájékoztatta a mővelıdésügyi minisztert:
„Mellékelem azt a szöveget, amelyet a Püspöki Kar egységesen elfogadott
abból a célból, hogy a Központi Hittudományi Akadémia hallgatóival aláírattassák.
-----------------------------------------------------(170)
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Amint említettem, eddig mindössze 15-en írták alá. Valószínő ez a szám lényegesen nem fog változni. Így az Akadémia hallgatóinak többségét a püspökök elbocsátják, és az Akadémia csupán azokkal a hallgatókkal folytatja
munkáját akik a mellékelt nyilatkozatot hajlandók voltak aláírni.”
3./Grısz érsek a hivatalos nyilatkozat szövegére kézzel ráírta, hogy: (173)
„ A kalocsaiak nem írták alá, ezért mind a hármukat elbocsátottam.
Budapest, 1959. március 18.
Grısz József
érsek
és a dokumentumot átadta a rektornak.
4./A rektor 101/1958-59 iktatószámon még aznap levélben (174) tájékoztatta a
konferenciáról távol maradt, beteg Papp Kálmán gyıri püspököt, hogy a püspöki kar milyen nyilatkozat aláírását kívánta a növendékektıl, illetve az aláírással kapcsolatban történtekrıl:
„Excellenciád távollétében a gyıregyházmegyei kispapjainkkal én közöltem
egyenként és személyenként a püspöki kar határozatát. İk mind a négyen
megtagadták a nyilatkozat aláírását. Ennek értelmében el kell ıket távolítanom a Központi Szemináriumból és visszaküldenem Excellenciádhoz. Mielıtt ezt tenném, szükségesnek láttam a tényállást közölni és Excellenciád
intézkedését kérni. A többi ordináriusok részben végleg elbocsátották azokat, akik az aláírást megtagadták, részben a Központi Szemináriumból viszsza disponálták, és további sorsukról otthon döntenek.”
Az aláírások szinte egységes megtagadásával teljessé vált a „kispaplázadás”
Az ordináriusok többsége személyes sértésnek értelmezte az aláírás megtagadását, és többen elsı indulatukban intézkedtek. Mivel a nyilatkozattal nem
lehetett elfojtani a „kispaplázadást” a következı lépés: a megosztás és szétszóratás következett. A folyamatot mesterien készítette elı a BM és az EH.
Bizonytalanság keletkezett minden szinten: mert március 3-án a 14 növendék
elıtt minden további lehetıséget elzártak, március 18-án egyeseket elbocsátottak, másokat pedig egyházmegyéjükbe visszarendeltek.
Így tehát a büntetésekkel három csoportra osztották a kispapokat:
1./mindenünnen kizártakra, 2./Budapestrıl elbocsátottakra és 3./ egyházmegyéjükbe visszarendeltekre.
Az események megacélozták az ifjú növendékeket, bíztak a Gondviselésben,
címeket cseréltek, és elhatározták a további összetartást.
A Szeminárium rövid idı alatt szinte teljesen kiürült.
4.7 A papnevelés demokratizálása, az Akadémia és Szeminárium új helyzete?
Amíg az egyházban folyt a BM jelentések szerinti „bomlasztás”, addig az állami
vonalon megkezdıdött az 1958. június 10-i párthatározat mögé való felsorakoztatás: 1./el kell érni a papnövendékek állományának 25 %-os csökkentését,
2./ kézbe kell venni a „demokratizálás” irányítását.
Február 20-ára – az EH elnöksége elıkészített egy Vázlatot (175), amelynek kidolgozásához munkabizottságot hívott össze. A feltett kérdések:
-----------------------------------------------------(173)
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I. Elemzı rész
– Kimunkálni és a szükséges mélységben elemezni az alább felvetett kérdéseket, beledolgozva a megállapítások alátámasztásához szükséges példákat.
– Az egyház helye és szerepe az oszálytársadalomban. … Ezen belül a
hierarchia és külön a teológiai tanárok szerepe … osztályhelyzete és politikai
beállítottsága ... Hivatások elıkészítése … befolyásuk a nevelt lelkészkedı
papok-ra? Munkájuk értékének rangsorolása .
– A teológiák rangsorolása a kapitalista iskolatípusok között, ... védelme és a
végzetteknek elıny biztosítása más fıiskolákon. A teológiák, mint a reakciógócpontjai, vagy politikamentes intézményeknek?
– Milyen célt szolgál a teológiák elzártsága, milyen tapasztalataink vannak az
újonnan felszentelt papok elsı megnyilvánulásairól és elsı ténykedésükbıl?
– Hogy történt és történik a hallgatók kiválogatása és elıkészítése. A hallgatók
származás szerinti szociális összetétele, a szülık politikai beállítottsága és
foglalkozása szerint/Statisztika 30 évre./
– Milyen volt a politikai légkör a teológiákon a felszabadulástól az ellenforradalomig, az ellenforradalom alatt, 1957-ben, 1958-ban, és napjainkban.
– Milyen intézkedéseket tettünk eddig a helyzet megjavítására és milyen eredménnyel, a teológiák összevonása terén. – A tanári kar kiválasztása terén. – A
tananyag korszerősítése terén. Hogyan alakult a hallgatók és a tanárok száma?
II. Tisztázandó kérdések:
– Elegendı-e a „Társadalomtudomány”-nak mint kötelezı tárgynak a teológiák
tananyagába való bevitele, konkrétan határozzuk meg melyek azok a témák – A marxista tanoknak a mi kívánalmainknak megfelelı tanításához (van-e
lehetıség arra, hogy ezeket párton kívüli egyetemi tanárok tanítsák a teológiákon. Meg kell gondolni, hogy ez mit eredményezhet;
– A teológiai tanárok rendszeres politikai oktatásánál milyen célszerő módszer
vezethet a legjobb eredményhez. Kik fogják a megfelelı témákat kidolgozni?
Kik legyenek az elıadók? Békepapok, civilek, vagy felváltva? Ki szervezi és ki
tartja készen? A Hivatal, a Béketanács? A püspököknek lesz-e ebben valami
szerepük?
– Miként keresztülvihetı a békemozgalomnak a teológiákon való beindítása?
Béke-klub – Béke-ankét. Elıadók, konzultánsok, vitavezetık? Fokozatosság
bevezetése? Felelıs az elöljárók közül? Ki segíti a szervezést: a Hivatal, a Béketanács, esetleg a Hazafias Népfront?
– Célszempontok a teológiai tanárok felülvizsgálására? Milyen kell sürgısen
eltávolítani? Leváltás ütemezése pánikhangulatot elıidézése nélkül.
– A felvételre jelentkezık felülvizsgálatának fı szempontjai? Nyíltan vagy csak
közvetve? Közöljük kategorikusan kinek a gyerekei nem vehetık fel? Az utánpótlás szükséges mértéke?
– Szükséges-e felülvizsgálni tárgyanként a teológiák hallgatóit? Ha igen milyen
ütemezésben? Ha nem akkor hogyan kívánjuk végrehajtani a 20-25%os létszám csökkentését?
– Mihez kérhetjük a Párt, a BM, a Hazafias Népfront illetékes szervének segítségét?
– Az egyházi személyek bevonásával alakuló munkabizottságok, melyik kérdéseket, illetve részfeladatokat fogják kidolgozni?
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– Meghatározandók a sürgıs konkrét feladatok, amelyeket május végéig el kell
végezni.
– Tisztázandók azok az idevágó kérdések is, amelyek itt nincsenek feltéve, de a
vita során felvetıdtek.
A vázlatban felvetett kérdések vizsgálatára ismeretlen összetételő szakértıi
csoport alakult.
A Központi Szeminárium kiürítésével egyidıben a BM és az EH együttmőködésében egy másik „Tervezet” (176) is készült:
„Az Akadémiával kapcsolatban kialakult helyzet további kihasználására”
„A Hittudományi Akadémia és a Központi Szeminárium növendékeinek az állammal szembeni ellenséges, az egyházi elöljárókkal, s fıleg a püspöki karral
szembeni engedetlen magatartása – írja a tervezet – számunkra kedvezı lehetıségeket teremtett:
A növendékek … magatartását sikerült felhasználni arra, hogy az egyházban a
(belsı) harc kiélezıdjön: … a szélsıséges és az „okos”, rugalmasabb reakciós
/elsısorban a püspöki kar/ felfogását képviselık között Alkalmas feltételek
teremtıdtek ahhoz, hogy a kialakult politikai ellentéteket az egyházban mélyítsük és szélesítsük.
Ezzel kapcsolatos magatartási forma és a konkrét feladatok a következık:
1./ Az állami szervek továbbra is háttérben maradnak. Kerülni kell minden
direkt intézkedést és hagyni kell, hogy az ellentétes felfogások az egyházon
belül harcoljanak egymással
2./ Az EH és a BM sajátos lehetıségeinek körültekintı, ügyes felhasználással
állandóan szítsa az ellentéteket, ne engedje, hogy a Püspöki Kar lokalizálni
tudja a helyzetet.
3./ A békepapokat egyelıre nem kell bevetni ebbe a küzdelembe, hanem a
késıbbi fejleményeknek megfelelıen szükség szerint fellépésüket alkalmazni.
4./ Grısz érsek és Hamvas püspök felé elismerést és bizalmat kell érzékeltetni
a püspöki kar fellépése miatt, és a rájuk való tekintettel nem akarunk
nagyobb ügyet csinálni, hogy Shvoy püspök nagy részt vállalt a kispapok
zendülésének irányításából, nem akarunk újabb Papp Kálmán gyıri püspök
féle esetet csinálni.
5./ Az Akadémia tanárait meg kell erısíteni: állásukat nem vesztik el, az Akadémiát nem szőntetjük meg, és vidékre sem helyezzük. A szokásos államsegélyt a hallgatók erısen megcsökkent száma ellenére, zavartalanul folyósítjuk.
6./ Legányi Norbert pannonhalmi fıapáttal cikket iratunk, amelyet a „Vigilia”
hoz le. A fıapát a püspöki kar tagja és az egyik tanítórend vezetıje, alkalmas,
hogy kifejtse véleményét egyházjogi, egyházfegyelmi és nevelési szempontból.
7./ Potyondi Imrét, a Központi Szeminárium rektorát /akit a növendékek védelmükbe vettek/ az „Uj Ember „ c. hetilapban kell megszólaltatni, a Szeminárium további életével kapcsolatban. Itt alkalom lesz arra, hogy azonosítsa magát a már korábban megjelent Szörényi prodékán féle interjúval és a püspöki
kar határozott fellépését üdvözölje.
---------------------------------------------------------------(176)
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8./ A vidéki papnevelı intézetekben a béke-világmozgalom 10 éves évfordulója
alkalmából ünnepélyt kell tartani, hogy a növendékek politikai magatartása
közötti különbségek kiütközzenek.
9./ Néhány vidéki papnevelı intézet rektorát meg kell szólaltatni a püspökkari
határozattal és a fıapát, illetve a Budapesti Szeminárium rektora újságnyilatkozatával kapcsolatban.
10./ Az „Új Ember” és a „Vigilia” munkaközössége – megfelelıen irányítva –
konzultációval egybekötött irodalmi estet rendezzen az egri Papnevelı Intézet
hallgatói és tanárai részére. Itt a hallgatók névtelenül, írásban bármilyen kérdést is feltegyenek, megfelelı választ kapjanak. Amennyiben ez az eset beválik,
akkor egy másik papnevelı intézetben /Esztergom/ hasonlót tartunk.”
A kialakult új helyzetben mind az EH-nak, mind az Akadémiának és Szemináriumnak fel kellett mérnie a létszám alakulását.
– Egyrészrıl annak megállapítására, hogy miként alakul az Akadémia és a
Szeminárium tevékenysége: a kibıvített tanári kar kiket fog tanítani, és a
részben lecserélt elöljárói kar kiket fog nevelni.
– Másrészrıl a megcsappant hallgatói/növendék létszámmal együtt járó bevétel biztosítja-e a két intézmény fennmaradását.
Elsı lépésként az Akadémia mérte fel a helyzetét és összeállította
az eltávozott és megmaradt hallgatók statisztikai mutatóit:

(177)

A Központi Szemináriumból távozott bentlakó:
4 fı VI. éves, 18 fı V. éves, 7 fı IV. éves, 11 fı III. éves,
12 fı II. éves, 16 fı I. éves – Összesen:
Az Akadémiáról távozott bejáró hallgató:

69 fı
38 fı

107 fı

A Szemináriumban megmaradt növendékek száma
Az Akadémiára beiratkozott bejáró hallgató

14 fı
40 fı

54 fı

A bejárók: civil 14 fı, pap 19 fı, rendkívüli 7 fı
Szeminaristák: 1 fı VI. éves, 3 fı V. éves, 2 fı IV. éves
7fı III. éves 1 fı I. éves (=14 fı)
Ezek közül betegszabadságon: 1 fı V. éves, 1 fı III. éves
Bejelentés nélkül távozott a 14 fı kizárása után 2 fı V. éves
március 3-án kizárva
14 fı
március 3-án önként távozott
2 fı
március 19-én elbocsátva/visszarendelve 56 fı
Tehát a II. szemeszter össze teológiai hallgatójának létszáma
Összesítve:

72 fı
54 fı

Ezeknek az adatoknak az ismeretében az EH számolhatott a Központi Szemináriumnak a demokratizálás szempontjából mintaintézménnyé alakításával.
----------------------------------------------(177)
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Április 3-ra elkészült az MSZMP PB részére a jövı demokratikus papnevelését
megalapozó elıterjesztés tervezete (178)
A tanulmány összeállítói visszamenıen elemezték a papi pályát választottak
szociális, politikai hátterét és megfeleltek azokra az elemzı kérdésekre is, amelyet a februári témavázlat felvetett.
Elsısorban 3 fı területre határoztak meg határidızıtt célfeladatokat: 1./a
tanszemélyzet, 2./a hallgatók és 3./a tananyag tekintetében.
Az ütemezett feladatok egy részét a terv szerint a következı tanév kezdéséig,
1959. szeptember 1-ig be kell fejezni.
A felvételre jelentkezık megrostálását már 1959-re elıirányozta program.
Része volt a feladatnak ez egyes tantárgyak tartalmának felülvizsgálata és átalakítása is. A tananyag szerves részévé tenni tervezték a békemozgalom kérdését is.
Az elıterjesztés nem nyerte el a Politikai Bizottság tetszését, és a jóváhagyását,
elrendelték a TÜK tıpéldányon kívüli összes példány megsemmisítését).
Annak ellenére, hogy az EH a fentebbi tervezetben nem kívánta a békepapok
bekapcsolását a „harcba”, a püspöki karhoz írott beadványukra mégis reagált,
és
Április 3-án közleményt (178) adott ki, amelyben szükségesnek tartotta, hogy a
Hittudományi Akadémiával és a Központi Szemináriummal kapcsolatos véleményét összefoglalja.
Megállapította, hogy a két intézmény növendékeinek a Püspöki Kar iránti engedetlenségének és tiszteletlenségének ügye az egyház belügye, amellyel elsısorban a Püspöki Kar illetékes foglalkozni.
A tények ismeretében azonban megdöbbenését fejezte ki a növendékek egy
részének önmagáról megfeledkezése miatt, és teljes megértéssel vette tudomásul a Püspöki Karnak e példátlan magatartással szembeni határozott fellépését. Reményét fejezte ki az EH, hogy a két nagymúltú intézmény zavartalanul
folytathatja a mőködését és felülkerekedik azokon a reakciós mesterkedéseken, amelyekért egyesek az egyházat is hajlandók feláldozni.

4.8 Problémák az Akadémián és a Szemináriumban, EH elıterjesztés a PB –
hoz
A kiürült Szeminárium elöljárói és az elnéptelenedett Akadémia vezetısége
hirtelen rádöbbent arra, hogy megcsappant bevételével és változatlan rezsijével
fizetésképtelen lett.
Bármennyire azt a látszatott keltette az EH, hogy a megváltozott körülményeket az egyház belharca okozta, az intézmények vezetıinek tisztán kellett látniuk, hogy önféltésbıl keltett statáriális javaslataikkal és intézkedéseikkel a maguk vesztét keresték.
A Püspöki Kar, akárhogy is sértette tekintélyüket a kispapok lázadása, tudták,
hogy a rájuk bízott növendékek sorsának alakulásáért – ahogy Shvoy püspök
a konferencián kifejtette – ık a felelısek. Ahogy Grısz érsek megvallotta, hogy
a papnevelést a hívek finanszírozzák, az üres intézményekre nem költhetik a
hívek pénzét.
-------------------------------------------------------(178)
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Április 3-án a Szeminárium teljes elöljárósága „mély tisztelettel” az EH elnökéhez fordult (179) segítségért, megvallva, hogy névlegesen 15, ténylegesen 12 növendékük van, akiknek a 7.200 Ft-os tartásdíja nem fedezi a 45.000 Ft-t kitevı rezsiköltséget.
Az elnök „megértı türelmét” – kérik – „amellyel a kispapokkal foglalkozni szíves volt… bátorít minket a kérés elıterjesztésére” – az egyházi levélírás szóvirágos fordulatait ismerve is – ez a gyıztes ellenség elıtt olyan mértékő megalázkodás, amely nem lehetett egyszerő dolog a tekintélyükre egyébként sokat
adó elöljáróknak. A látszatok megtartása érdekében az elnök jóindulatúan
megítél egyhavi támogatást, amelynek beérkezését (180) a „segítségükre sietı”
elnöknek „hálásan megköszönnek”.
Április 8-án az Akadémia dékánja (181) kér 8.900 Ft-ot, sokkal kevesebb
szóvirággal, de hosszabb magyarázkodással, és a teljesítésért(182) „leghálásabb
köszönetüket fejezi ki”.
A Szeminárium /illetve az Ordináriusok/ új gondjai közé tartozik a „hirtelen
haragból” bevezetett önkéntes szentelési tilalom is. Az esztergomi vikárius – a
papi rend kisebb és nagyobb fokozatai feladása között elıírt „interstitium”-ra,
várakozási idıre tekintettel pontosítani igyekszik az Akadémia vezetıinek és a
Szeminárium elöljáróságának javaslatában szereplı, csak „szentelés” kifejezés
értelmezését.
Április 15-én az EH elnökéhez fordul,(183) és kísérletet tesz a probléma értelmezésére, és annak engedélyezését kéri, hogy a „megmaradt, kifogástalan magatartást tanúsító csekély számú növendék a szerpapságig bezárólag akadálytalanul részesedhessen az egyházi rend fokozataiban.”
Április 22-én kiegészítı kérelemben,(184) az Akadémia bejáró hallgatóira is kiterjeszteni kéri az engedélyt.
Az EH belsı egyeztetése során az enyhülést mutató ügyintézıi véleményt az
elnökhelyettes szigorúbbra fogja: „intézkedjünk a korábbi megtorló ügyek szerint”, de a május 4-ei válaszlevél (185) kedvezı: „az Elnök úr nem emel kifogást
az ellen, hogy akik elfogadták az ordináriusok feltételeit és … azóta is kifogástalan magatartást tanúsítanak, szerpapságig bezárólag az egyházi rend fokozataiban részesüljenek.”
Április közepére az államigazgatásban mindenütt híre mehetett az EH elnök
sikerének, a Központi Szeminárium kiüresítésével az „egyházi reakcióra mért
csapásnak,” a Párt által kitőzött 25 %- os teológus-létszám-csökkentésnél
jelentısebb, országos szinten is értékelhetı mennyiségő kispap elbocsátásának anélkül, hogy az egyház és állam viszonyába az „állami szerveknek” be
kellett volna avatkoznia.
---------------------------------------------(179)

MOL XIX–A–21–a–K–44-19/1959./Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–44-19/a/1959./Eln.
(181)
MOL XIX–A–21–a–K–44-19/b/1959./Eln.
(182)
MOL XIX–A–21–a–K–44-19/c/1959./Eln.
(183)
MOL XIX–A–21–a–K–44-21/1959./Eln.
(184)
MOL XIX–A–21–a–K–44-21/1959./Eln.
(185)
MOL XIX–A–21–a–K–44-21/a/1959./Eln.
(180)

ld. 4.8.1. sz. melléklet, 510. old
ld. 4.8.2. sz. melléklet, 512. old
ld. 4.8.3. sz. melléklet, 513. old
ld. 4.8.4. sz. melléklet, 514. old
ld. 4.8.5. sz. melléklet, 515. old
ld. 4.8.6. sz. melléklet, 518. old
ld. 4.8.7. sz. melléklet, 517. old

Jelentések az egyházban végrehajtott bomlasztási tevékenységekrıl

105

1959
Az újra-és újra napirendre kerülı vatikáni meghívás megújítása, és a külügyi
hálózat információi szerint az új pápa és a Curia számít a magyar püspökök
látogatására.
A püspöki kar március 18-ai új határozata, amely szerint tagjai egyéni útlevélkérelemmel forduljanak az EH-n keresztül a belügyi kormányzathoz, alkalmat kínált a Politikai Bizottsághoz elıterjesztés benyújtására, és a Vatikán
kérésének megtagadására.
Április 13-án Horváth János tehát benyújtja az elıterjesztést (186) a Politikai Bizottsághoz, amelynek bevezetıjében ismerteti a püspököknek címzett személyre szóló meghívást.
A „határozati javaslat” szerint: a PB ne járuljon hozzá a kiutazáshoz.
Az indoklásban hivatkozik a PB 1958. június 10-i határozatára, amely szerint”
lépésrıl lépésre, de határozottan arra kell törekedni, hogy a magyar püspöki
kart politikai vonatkozásban elszakítsuk a Vatikántól.”
„A Vatikán a Magyar Népköztársaság fennállásától kezdve ellenséges viszonyt
tart fenn államunkkal …”
Utasítsa a PB Grısz érseket, hogy közölje a pápával azokat az okokat és körülményeket, amelyek lehetetlenné teszik … akár csak egyes püspökök római
utazását…” (Itt utalhatunk azokra a feltételekre, amelyet a február 19-i
feljegyzésben az EH elnöke már megfogalmazott – ld. 91. old.)
Elért sikere tudatában az EH elnöke kihasználja a PB-vel felvett kapcsolatot
arra is, hogy régi fájdalmát, a MM-ba beolvasztását elıvegye, és újra kísérletet
tegyen az önállósításra: a Minisztertanács felügyelete alá tartozó önálló országos fıhatóság legyen: „Az átszervezés részletes tervét a MT és az ET elé kell
terjeszteni.”

4.9 BM jelentések az egyházban végrehajtott bomlasztó tevékenységekrıl
Április 9-én BM jelentés készült (187) a római katolikus egyházban kibontakozó
ellentétekrıl. Megállapítja, hogy a „Papp Kálmán ügy” óta súrlódások, belsı
viták fejlıdtek ki, amelyek egyik megnyilvánulás volt a Központi Szemináriumban a kispapok és a püspöki kar között támadt ellentét.
Ezek lehetıséget adnak arra, hogy az ellentéteket tovább fokozzuk – írja a jelentés – és a belsı harcot kiterjesszük.
Javaslatot tesz a jelentés az EH és a BM együttmőködésével megvalósítható
akciókra:
– A katolikus sajtóban tekintélyes papok és civilek ítéljék el a teológusok magatartását, és álljanak ki a püspöki kar mellett, de ebbe a békepapok ne kapcsolódjanak bele.
– Az igazságügyi szervek adjanak kedvezményt a Grısz József közbenjárásában kért büntetéskönnyítéseken.
– A vidéki szemináriumban rendezzenek a Békevilágtanács évfordulójához
kapcsolódó programot, és mozdítsák elı a Központi Szemináriumban történt
jelenségek ismétlıdését.
------------------------------------------------------------(186)
(187)
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– A Központi Szeminárium vezetıségével az EH közölje, hogy nem nyúlnak a
szemináriumhoz vagy a dotációhoz.
– a BM a felderítı munkát olyan irányban végezze, hogy fény derüljön arra, kik
szervezték és szervezik a teológiákon a reakciós csoportosulásokat.
Április 22-én újabb összefoglaló jelentés (188)” készült, amely áttekintette a forradalom bukásától a kispapok elbocsátásáig történt – a titkosszolgálat által irányított – fontosabb eseményeket, amelyhez az 1956-os ellenforradalom leverése után az operatív munkát átcsoportosították,
– hogy az elveszett pozíciókat a legrövidebb idın belül visszaszerezzék,
– az eddigi módszereken változtassanak, és olyan intézkedéseket tegyenek,
amelyek az egyház sorait dezorganizálják, és
– minél szélesebb tömegeket válasszanak le az egyes felekezetek tömegeibıl.
A végrehajtott intézkedések az alábbi eredményekkel jártak:
– Eltávolítottuk a papnevelésbıl az 5 legreakciósabb nevelıt, illetve tanárt.
– A helyüket lojális személyekkel töltöttük be, és a magunk számára is új pozíciókat szereztünk.
– Az eltávolított hallgatók döntı zöme reakciós, haladásellenes, nem egy aktívan részt vett az ellenforradalmi eseményekben, az ÁEH kirablásában, ellenséges hangú brossura szerkesztésében, terjesztésében.
– Csökkentettük a papi utánpótlást.
Az intézkedések végrehajtásában éles ellentétek kerültek felszínre.
– Ellentétbe kerültek a Szeminárium hallgatói a püspöki karral. A püspököket
a hívık körében is, egyházi szakadás szervezésével vádolják.
– Ellentétek keletkeztek a tanárok és a kispapok között. Elöljáróikat és tanáraikat az EH és a belügyi szervek besúgóinak tartják. A tanárok a megnyilvánult
magatartás elítélték..
– Ellentétek merültek fel a papok és a püspökök között is, azonban igazi véleményükrıl a hívek között nem adhatnak tájékoztatást, mert ebben az esetben
püspökeikkel függelmileg, fegyelmileg kerülnének szembe.
– Ellentétek keletkeztek a püspökök és a hívek reakciós szárnya között, mivel
„behódoltak az állami hatóságoknak” és azok érdekében távolították el a papnövendékeket.
Összefoglalva: az állapítható meg, – írja a BM jelentés – hogy az ügy lebonyolítása az egyház bomlasztása szempontjából lényeges eredménnyel járt anélkül,
hogy akár a belügyi szerveknek, akár az Egyházügyi Hivatalnak az élvonalban
kellett volna szerepelnie. A hallgatókkal szemben foganatosított intézkedéseinket sorban az egyházi vezetık hajtották végre anélkül, hogy abban konkrétan
állami szervek beavatkoztak volna.
Az 1959. május 5-ei keltő, a harmadik jelentés, (189) amely a fentebbiekbıl ismert
eredményeken kívül megállapítja a következıkben megvalósítandó feladatokat
is, a klerikális reakció visszaszorítására:
----------------------------------------------(188)
(189)

ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 245-255)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-B (pp02-07)

ld. 4.9.2. sz. melléklet, 521. old.
ld. 4.9.3. sz. melléklet, 526. old.
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1./ Annak érdekében, hogy az egyház felsı vezetıi a jövıben se tudjanak tervszerően foglalkozni belsı, egyházi problémával, a hitélet növelésével, javasoljuk, hogy az illetékes szervek a továbbiakban is kössék le az egyház felsı vezetıinek erejét. A püspöki kar elé terjesszenek olyan kívánalmakat és feladatokat, amelyek alkalmasak arra, hogy akár az egyes püspökök, vagy a püspöki
kar egészének erejét lekössék és szétforgácsolják.
2./ Szükséges, hogy az Egyházügyi Hivatal tervszerő, pontosan kidolgozott
terv alapján foglalkozzon az Opus Pacis tevékenységének szélesítésével, valamint a katolikus békepapok tevékenységének fokozásával.
3./ Szükséges az egyházi sajtó vonalának felülvizsgálata:
– ne csak egyházi kérdésekkel és a Vatikánnal hírek közlésével foglalkozzon,
– szálljon szembe a nyugati sajtóorgánumokkal, a valótlan hírek közlése ellen
– a vallásos táboron belül pozitív irányú felvilágosító munkát végezzenek.
4./ Az egyházzal kapcsolatos perspektivikus terveink érdekében a párt, az EH
és a BM közösen dolgozzon ki tervet, hogy a különbözı egyházmegyékben melyek a számunkra fontos pozíciók, és azok megszerzését mennyi idı alatt lehet
biztosítani.
5./ A római katolikus püspöki kar római utazásával kapcsolatban
– Grısz József kalocsai érsek és Hamvas Endre csanádi püspök jöhet
számításba, megfelelı kísérettel.
– Az utazás elıtt el kellene érni, hogy a két személy elıre készítse el azt a
tájékoztatót, amelyet a Vatikánban meg kívánnak beszélni, s azt mutassák
be illetékes állami szerveknek.
– Amennyiben Grısz és Hamvas püspökök kiutaznak a Vatikánba, javasoljuk, hogy hazajövetelük után Grısznek adjunk lehetıséget, hogy kiutazzon a Szovjetunióba, ami nagymértékben megzavarná a Vatikán köreit.
6./ Javasoljuk, hogy az elkövetkezı idıben
– a volt szerzetesrendek tagjai hitoktatói tevékenységet ne kapjanak,
– az engedélyüket vonják meg.
7./ Tovább folytatjuk az egri egyházmegyével kapcsolatos terveinket, amelyeknek végsı célja az, hogy az egyházmegye összes kulcspozícióit megszerezzük.
8./ Folytatjuk a Vatikán-ellenes intézkedések végrehajtását:
– a püspökkarba való (további) beépülést,
– az egyházon belüli ellentétek szítását,
– az egyházi sajtó kézbevételét,
– a békemozgalom erısítését,
– az ügynökök külföldi hírszerzésre való elıkészítését,
– a papi emigráció hazai kapcsolatainak feldolgozását/ amelyek alkalmasak
arra, hogy az egyházon belül gyengítsük a klérus erejét és a Vatikántól való
függését.
9./ Tovább folytatjuk azoknak a klerikális ifjúsági csoportosulásoknak a feldolgozását, amelyek egyrészt a világi papok, másrészt a szerzetesrendek tagjai
végeznek.
10./ Tovább folytatjuk a teológusok közötti felderítı munkát, hogy az eddig
felvetıdött ellentétek felszínen maradjanak. Célszerőnek tartanánk ezen kívül
a teológusok részére a katonai szolgálat bevezetését.
11./ Javasoljuk, hogy a jövıben különbözı államellenes bőncselekedetekért
elítélésre kerülı, és büntetésüket letöltött, jelenleg is reakciós papok egyházi
funkciót és egyházi beosztást ne viselhessenek.
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4.10 A papnevelı intézetek helyzete és az ezzel kapcsolatos feladatok
„A papnevelés demokratizálása” c. EH elıterjesztés nem kapta meg a Párt
Politikai Bizottságától a végrehajtási utasítást, – sıt az iratot a TÜK példányon
kívül megsemmisítették – lehet, hogy a PB csökkenteni kívánta az EH tempóját a szemináriumok „birtokba vételére”, a papnevelés irányítására.
Új tervezet készült május 9-re (190)
Az I. fejezetben a történeti visszatekintés megállapítja a papképzés és a tanárok társadalmi helyét 1930 és 1945 között Utal a politikai elkötelezettségre.
Vizsgálja a teológiai tanárok megbecsültségét és a papságra jelentkezık társadalmi megoszlását.
Ezek a tanárok zömükben a felszabadulás után is helyükön maradtak, és rövid megtorpanás után ott folytatták a tevékenységüket, ahol a felszabadulás
napjaiban abbahagyták.
A teológiák hallgatóinak kiválogatása mind a múltban, mint a jelenben is már
az iskola alsóbb osztályaiban megkezdıdik. A hitoktatók számba vesznek minden jól tanuló, erre alkalmasnak látszó gyereket és külön foglalkoznak vele.
A fıpapokhoz közelálló szülık gyermekeit már ık maguk is gyámolítják, a legtöbb esetben még a hierarchia egyre felfelé emelkedı lépcsıin is.
Az utóbbi években elég nagy számban vesznek fel túlkorosokat is. aki elızıleg
már más pályán /állami tisztviselı, katonatiszt stb./ mőködött, de onnan el
lett bocsátva. A fentiekbıl kitőnik, hogy a teológiák mindig a reakció bázisai
voltak, és hozzá kell tenni, hogy még jelenleg is azok.
Történtek kezdeményezések egyes haladó felfogású tanárnak a teológiákra
való bevitelére is, de ezeket a reakciósok több-kevesebb idı alatt elszigetelték.
Az ellenforradalom alatt és utána minden teológián volt kisebb-nagyobb mérető demokráciaellenes megmozdulás. Az ellenforradalom leverése után igen
kedvezıtlen helyzetbıl igyekeztünk rendet teremteni a teológiákon is.
A budapesti rom. kat. teológián a tanárok nem álltak ki nyíltan az ellenforradalom mellett. Kivételt képeznek Fábián és Bánk tanárok, akik személyesen
érintkeztek Mindszentyvel. A többiek, fıleg Félegyházi, Artner és Zemplén a
háttérbıl irányították a teológusokat,
Az 1957-58-as évek folyamán jó néhány exponált reakciós tanárt emeltünk ki.
Ezzel gyengítettük ugyan a reakciós erıket, de szétverésük még korántsem
történt meg.
Tettünk kísérletet bizonyos demokratikus témájú tananyagok bevezetésére is,
mint pl. alkotmánytan és a békemozgalom idıszerő kérdései. Az eddig megtett
intézkedéseink és általában a teológiákkal kapcsolatos tevékenységünk nem
volt elég átgondolt és tervszerő, inkább csak tőzoltó munkát végeztünk.
Mindezek együttvéve szinte lehetetlenné teszik azt, hogy jelenleg egy-egy viszonylag haladó felfogású kezdı pap kerüljön ki a teológiák falai közül. Ezek
után természetes, hogy az újonnan felszentelt papok nagy része olyan mentalitással lép ki az életbe, hogy már elsı tevékenykedéseikor összeütközésbe kerül
a népi demokratikus rendszerünkkel.
--------------------------------------------------(190)

MOL XIX–A–21–d–008-3/1959./Eln.

ld. 4.10.1. sz. melléklet, 529. old
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A Politikai Bizottság 1958. június 10.-i határozata kimondja, hogy az „egyházon
belül folyjék a harc az egyházi reakció ellen”, továbbá hogy a „jelentıs kulcspozíciókba haladó gondolkodású és lojális egyházi személyt kell bejuttatni
A teológiák a haladó erık bázisai (lesznek?)
a./ Tanári vonatkozásban rövid idın belül meg kell erısíteni a teológiákon
már bent lévı haladó erıket annyira, hogy sikerrel vehessék fel a harcot a még
ott lévı reakciós erıkkel.
b./ Az egyházak vezetıi az egységes állásfoglalású papság megteremtéséért
fáradoznak. Ezt mindenképpen akadályoznunk kell. Azért fontos, hogy a harc
két- vagy több irányzat között állandó jellegő legyen a tanári karban.
c./ A teológiai tanárok közül kül– és belpolitikai, továbbá népgazdasági kérdésekben való tájékozottságának biztosítása érdekében meg kell szervezni ilyen
irányú rendszeres tájékoztatásukat.
d./ A teológusok egyirányú képzésének megszőntetése érdekében, minden teológián meg kell szervezni a társadalomtudományok tanítását,
e./ A teológusok a papi békemozgalomba való fokozatos bekapcsolása érdekében minden teológián meg kell szervezni a békemunka megkezdésének is fokozatos kifejlesztésének elıfeltételeit
f./ A teológiai hallgatók felvételénél úgy kell élni vétójogunkkal, hogy kifejezett
ellenséges családok gyerekeit ne vehessék fel, továbbá, hogy a papi utánpótlás
a tényleges minimális szükségletre csökkenjen.
Gyakorlati feladatok:
1./ Valamennyi teológia tanári karára vonatkozólag külön-külön megállapítjuk, hogy kik esnek kifogás alá.
2./ A leváltásra kerülı teológiai tanárok utánpótlását biztosítjuk megfelelı
haladó papok és a B.M. szervek segítségével
3./ A teológiai tanárok rendszeres politikai tájékoztatását megoldjuk.
4./ Minden évben egyszer összehívjuk valamennyi teológiai elöljáróit
5./ A „Társadalomtudományok tanszéket” megszerveztetjük és fıtantárgyként kezeljük az összes teológiákon.
6./ Illetékesekkel megbeszéljük, hogy az apologetika elıadója kerülje az
ideoló-giai ütközıpontok túlzott kiélezését.
7./ A teológusoknak a papi békemunkára való fokozatos bevonása érdekében
minden teológián berendezünk egy-egy olvasószobát.
8./ A felvételre jelentkezés után felülvizsgáljuk az összes teológus jelölteket.
9./Felülvizsgáljuk az összes teológiák már felvett, tehát a jelenlegi összes
hallgatóit is.
10/ Minden részletében elıkészítjük, és az 1961-62. tanév megkezdése elıtt
befejezzük a budapesti református teológiák Debrecenbe való telepítését
11./ A fenti gyakorlati feladatok idıbeni ütemezésére és feltételére nézve pontosan meghatározott és részletesen kidolgozott munkatervet készítünk június
1-ig.
A továbbiakban táblázatos összeállítások mutatják be az 1931 és 1985 között
végzett teológusok származási megoszlását

110

A papnevelı intézetek helyzete és az ezzel kapcsolatos feladatok

1959
5. A KISPAPLÁZADÁS ÁTALAKULÁSA KISPAPI MOZGALOMMÁ
5.1 Újra Állami Egyházügyi Hivatal és új apostoli kormányzók kinevezése
1957-ben láttuk, hogy az EH újraszervezése és betagozódása a MM-ba milyen
elégedetlenséget okozott a Hivatal vezetıinek. Szinte belsı ellenállás számba
ment, hogy a fıosztályvezetıi rangú Horváth János továbbra is elnökként jegyeztette magát – korábbi felsı és belsı kapcsolatai miatt bizonyára megtehette. Megtartotta a minisztériumétól eltérı (ÁEH) iktatási rendszert, még az érkeztetési és dátumbélyegzıit is. Ezt még a felettes (?) BM is tudomásul vette,
és „jelentéseiben” ehhez igazodott.
Az EH elnöke már 1958-ban feljegyzést írt a miniszternek, Benke Valériának,
amelyben az EH új státuszát és helyzetét a korábbihoz képest hátrányosnak
ítélte. Most, amikor a PB erısíteni akart a szorításon (fıleg a kispapjaiban
rebellis katolikus egyházon), elfogadták az április 13-ai elıterjesztést és megindulhatott az államigazgatási eljárás.
Május 20-án Kállai Gyula államminiszter terjesztette a Kormány elé „Az Állami
Egyházügyi Hivatal felállításáról szóló 1959. év 25 tvr. végrehajtási utasítás”
tervezetét(191), amikor még csak ennek melléklete volt maga a tvr. tervezete is,
majd
Május 21-i dátummal a korrigált változatot és az Elnöki Tanács 1959. évi 25.
sz. tvr.-ének (ugyancsak) elıterjesztését. Kállai Gyula jegyezte.
A korrigált változatot a Politikai Bizottsághoz címezték, az adminisztrációt felülrıl gyorsan áthajtották, újra megszületett az Állami Egyházügyi Hivatal. (A
Magyar Közlönyben megjelent érvényes jogszabályok az EH archívumban nem
voltak elérhetık, de hiányuk a Hivatal jogállásáról, felépítésérıl, személyzetérıl, stb. nem okoz problémát a folyamat további áttekintéséhez)
Tehát megszületett Horváth János álma, a Minisztertanács mellett önálló hatáskörő államigazgatási szerv, az ÁEH, de Horváth János nélkül, mert elnöke
Olt Károly lett.
A Magyar Katolikus Püspöki Karnak, elnökének és esetenkénti tárgyaló tagjainak (a keményebb Grısz érseknek és a lojálisabb Hamvas püspöknek) új feltételek között kellett küzdeni a fennmaradásért, engedményekért, anyagi ellátásért és támogatásért.
Június 10-én Grısz József kalocsai érsek a Vatikánból, Tardini bíboros államtitkár aláírásával, latin szövegő levelet (192) kapott – írja a 12-ei BM jelentés.
„Véleményünk szerint a Vatikán fenti intézkedését nagyban befolyásolta az
Elnöki Tanácsnak az elmúlt hónapban megjelent rendelete, hogy amennyiben
a magyar egyházmegyék vezetésében az egyház, illetve a Vatikán 90 napon
belül nem tölti be a megüresedett vezetıi állásokat, úgy a Magyar Állam gondoskodik az adott egyházmegye vezetésérıl. Ez a rendelet sürgethette a Vati----------------------------------------------------------(191)
(192)

MOL XIX–A–21–a–E–297-2, majd XIX–A–21–d–0015-1/1959.
ld. 5.1.1. sz. mell. 537. old.
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-b (pp. 28-30)
ld. 5.1.2. sz. melléklet, 542. old.
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kánt abban, hogy a fent felsorolt egyházmegyék élére apostoli adminisztrátort
nevezett ki”. – magyarázza az elemzı…
A Vatikán elismerte azokat a személyeket, akiknek a helynöki mőködéséhez az
adott egyházmegyékben a kormányzat is hozzájárult, de figyelmen kívül hagyta az Egyházügyi Hivatalnak az esztergomi fıszékes káptalan nevében, januárban elküldött harmadik szövegezéső és meglehetısen nehezen érthetı javaslatát, amelyet a Püspöki Kar semmiképpen nem fogadott volna el.
A Szentatya, … döntéseket hoz/ott/ meghatározott magyarországi egyházkormányzatoknak alkalmas és megfelelı módon való betöltésére.
A Szentszék a Szentatya parancsaként az alábbi egyházmegyék apostoli adminisztrátorává kinevezte
– Vácra Kovács Vince címzetes püspököt,
– Esztergomba Schwarz-Eggenhofer Artúrt,
– Egerbe Brezanóczy Pált,
– Veszprémbe Klempa Sándort.
„Ami a váci, esztergomi és veszprémi püspöki székeket illeti, İszentsége
döntése szerint a kánonjog 316. §-ának rendelkezése nem alkalmazható.
Emiatt, amennyiben a fenti helyek ordináriusai, akik jelenleg akadályozva
vannak pásztori hivatásuk betöltésében, ismét elfoglalják egyházmegyéjük
kormányzását – az apostoli adminisztrátori tisztség automatikusan megszőnik.”
„Kérlek, tehát, – írja az államtitkár – gondoskodj az utasítás végrehajtásáról,
és ennek megtörténtérıl tájékoztass.”
Június 20-án Grısz érsek elıterjesztést (193) küldött az ÁEH elnökének, csatolva a
6-án 5036/59. szám alatt hozzá intézett levelet és kérte, hogy az 1957. évi 22. sz.
törvényerejő rendelet értelmében Kovács Vince felszentelt püpök váci,
Schwarz-Eggenhofer Artúr érseki helytartónak az esztergomi, Brezanóczy Pál
káptalani helynöknek az egri, Klempa Sándor püspöki helytartónak a veszprémi egyházmegye apostoli kormányzóvá történı kinevezéséhez a Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsának hozzájárulását kieszközölni szíveskedjék.
Indoklásul megállapította:
A hozzájárulásnak – írja Grısz érsek – nincs akadálya, mert most is a megnevezettek kormányozzák állami hozzájárulással az érdekelt egyházmegyét.
Ezentúl az Apostoli Szentszék felhatalmazása alapján teszik ezt, a rezidenciális
püspök összes jogával és kötelességeivel
Az apostoli adminisztrátorokat nem kell leváltani, mert: „Ha a hivataluk gyakorlásában akadályozott fıpásztorok egyházmegyéjük kormányzását átveszik,
az apostoli kormányzó joghatósága eo ipso megszőnik.”
Július 4-ei dátummal a kormány elıterjesztése alapján az ÁEH megkapta az
Elnöki Tanács hozzájárulását (194) az új apostoli kormányzóknak a kinevezéséhez, és az e minıségben való mőködésükhöz. Ld. két új apostoli kormányzó
figyelemre méltó „székfoglalási” dokumentumainak (195 különbözıségét.
----------------------------------------------------------(193)

MOL XIX–A–21–a–13-11/1959.
MOL XIX–A–21–d–009-3/1959.
(195)
MOL XIX–A–21–a–015-10/1959.
(194)
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ld. 5.1.3. sz. melléklet, 543. old
ld. 5.1.4. sz. melléklet, 544. old
ld. 5.1.5 sz. melléklet, 546. old
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5.2. A kispaplázadás „függıben” hagyása – „Kékes” fn. ügynök új helyzete
Június 10-én a rektor – akit a növendékek védelmükbe vettek a Szörényi
vitában – segítségért (195) fordult az ordináriusokhoz a közelgı püspökkari
konferencia elıtt, abban a tudatban, hogy a Szeminárium csak akkor menthetı meg, ha az egyházmegyék a szükséges létszámot fel tudják tölteni.
A kétszeri bombatalálat okozta II. világháborús károk nem kellı gondossággal és szakértelemmel végzett helyreállítása következtében jelentıs
többletköltséggel jár az épületfenntartás a rendszeres használat rezsiköltségénél. A benépesítéshez, – a rektor véleménye szerint – 40 fı megmenthetı lenne
az elbocsátottak közül, akiket csak a tömegpszichózis sodort el.
Egyúttal tanulmányi reformot is javasolt a rektor, öt és hatéves képzési
mód bevezetésével, mivel az Intézet feltöltése a vidéki szemináriumokból csak
ötéves tantervő teológusokkal lehetséges.
Ehhez az Akadémia szakszerő tantervet tudna készíteni, írta, majd végig elemezte a lehetséges megoldásokat. A szentelések rendjének átalakítását
is javasolta, hogy az utolsó évesek húsvét és pünkösd idején kapják meg az
alszerpapi és a szerpapi rendet, a papszentelés pedig júniusban mindenkinek
a saját egyházmegyéjében történjék.
Június 17-én tartotta a püspöki kar a következı konferenciát, amelyet a BM
lehallgatás alapján készített jelentés (196) szerint ismertetünk.
Résztvevıi: Grısz József kalocsai érsek, a konferencia elnöke, Hamvas
Endre csanádi, Dudás Miklós görögkatolikus, Shvoy Lajos székesfehérvári,
Kovács Sándor szombathelyi, Rogács Ferenc pécsi megyéspüspökök, Legányi
Norbert pannonhalmi fıapát, Kovács Vince váci segédpüspök-helynök, Brezanóczy Pál egri káptalani helynök, Schwarz-Eggen-hofer Artúr megbízott
esztergomi helynök. A konferencián nem vett részt betegsége miatt Papp
Kálmán Gyıri püspök.
Grısz József érsek elnökölt, aki a tárgysorozat – többek között a
Szeminárium anyagi helyzete és támogatása – megtárgyalása után megnyitotta
a vitát. Megtárgyalták az egyházi vezetık kinevezésével kapcsolatban az 1959
áprilisában megjelent törvényerejő rendeletbıl eredı problémáikat. Elmondotta, hogy az eskü letételekor megbízták Hamvas püspököt egy a miniszterelnöknek címzett tiltakozó irat elkészítésével. (I. melléklet), amelyet el is végzett. Grısz érsek felkérésére Hamvas Endre felolvasta: /Fıbb megállapítások:/
„Az 1957.évi 25. sz. törvényerejő rendelet végrehajtási utasítása súlyos
állami beavatkozást helyez kilátásba, a határidıben be nem töltött egyházi
vezetı állások állami betöltésérıl. Gyáros László, a Tájékoztatási Hivatal vezetıje szerint, több nyugati országban az államhatalom nevezi ki a püspököket.
Nem említette azonban, hogy nem a katolikus püspökökrıl van szó. Méltán
kelt tehát bennünk aggodalmat az a tény, hogy az egyik hivatal vezetıje hivatalosan kĳelenti, hogy az állam nem gondol az egyházi fıhatóságok kinevezési
jogának eltörlésére, a másik nyilatkozat szerint az állami szervek az egyházban
intézkedni akarnak az egyházi igazgatás és az ügyek rendes menetének biztosítása érdekében.
-----------------------------------------------(195)
(196)
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Az egyházi élet biztosítása az egyház kizárólag belsı ügye, soha a magyar állam nem avatkozott be a katolikus egyház életébe.
Az EH megbízottai a rendeletben fel nem sorolt kisebb állásokban is
megkívánják az elızetes hozzájárulás kikérését Az ilyen beavatkozásokat jogosaknak soha el nem ismerjük. Az állam felett van még hatalmasabb fórum is,
az Isten, akinek törvényeit semmiféle emberi törvény kedvéért meg nem szeghetjük, és inkább engedelmeskedünk Istennek, mint embernek.
Krisztus földi helytartójától nyert jogainkat mi el nem idegeníthetjük,
és nem válhatunk az államhatalom végrehajtó szervévé. Az egyház joga szent
elıttünk és a törvényerejő rendelet ezt a jogot elvben elismeri, csak azt kívánjuk, hogy a jog békés és zavartalan végrehajtásának útjába akadályokat ne
gördítsenek.
1956. október után történt dispozíciókat a kifogásnak elhangzása után
abbahagytuk. A jogsértés akkor történt, amikor az államhatalom megfosztotta
a püspököket szabad intézkedési joguktól. Felszólalásunkkal csak a békét
akarjuk szolgálni, mert meggyızıdésünk szerint az igazságos jog érvényesülése a békét szolgálja.”
A püspökök a javasolt szöveget elfogadták és a vita során a disponálásokkal
kapcsolatban a saját egyházmegyéjükben tapasztalt helyzetet tárták fel. Rogács püspök elmondta, hogy teljesen az Egyházügyi Hivatal megbízottai
diktálják, hogy kiket, hova kell disponálni és meggátolják az önálló intézkedést. Hamvas püspök kĳelentette, hogy egyszer végre meg kell mondani, hogy
a törvény az törvény, mert egyszer majd azt fogják mondani, hogy nem szabad
ezentúl papot szentelni és akkor majd azt sem lehet.
Grısz érsek ismertette a Központi Szeminárium rektorának június 15-i
kelettel a püspöki kar tagjaihoz intézett levelét. A levél állítása szerint a január
és március közötti idıszakban a szemináriumból eltávolított kispapok közül
„40 olyan gyerek” van, akik ártatlanok, és ezeket vissza lehetne venni. Shvoy
püspök kijelenti, hogy hiába ártatlanok, azok a Központi Szemináriumba nem
fognak visszakerülni. Kovács Sándor püspök véleménye szerint a 14 elızıleg
eltávolított kispap ügyét külön kell választani a többiekétıl, mert a többiek az
egyházi hatóság döntése alapján lettek eltávolítva, az egyházzal szemben követtek el törvénysértést, és velük szemben az egyház vezetıi jártak el.
Brezanóczy helynök kijelentette, hogy „ı még egyszer nem hajlandó lenyelni,
hogy a kispapjaival beszélgetni kezd, és neki megtagadják az eléjük tett ív
aláírását”. Felvetette, hogy jó lenne ebben az ügyben a döntést elhalasztani.
Grısz érsek kifejtette, hogy ebben az ügyben sürgısen dönteni kell,
mert elıre ismerni kívánatos, hogy a jövı tanévben a Központi Szeminárium
hogyan lesz hallgatókkal feltöltve. Rogács püspök kifejtette, hogy az ı egyházmegyéjében az egyházügyi megbízott tiltakozott az ellen, hogy a szemináriumból kizárt növendékeket az egyház vonalán elhelyezze. Még kántornak sem engedélyezte foglalkoztatásukat. Az EH megbízottjától erre vonatkozóan írást is
kért, de nem kapott. Állítólag a püspökkar ez ügyben úgy döntött, hogy egyházi területen ezek a személyek nem foglalkoztathatók. İ a múlt konferencián
nem vett részt, és így tényleges döntést nem ismer. Hamvas püspök felvetette,
hogy szeretné az egyik kizárt kispapját felszentelni, ami ellen az állam részérıl
szintén tiltakoznak.
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Shvoy püspök kifejtette, hogy az ügyben tovább várni nem lehet, szükséges lenne valamilyen álláspontot elfoglalni, és erre a következı püspöki
konferencián alapos vizsgálat után egy elıterjesztést kellene kidolgoztatni.
Shvoy püspök egy olyan határozat hozatalát javasolta, hogy a miniszterelnöknél kérnek kihallgatást, és a püspöki kar jelöljön ki egy személyt. – İ Hamvast
javasolja – aki a problémákat össze tudja győjteni, mivel İ mindig figyelemmel
kíséri, és a legjobban tudja összesíteni a legfontosabb kérdéseket. Hamvas
püspök hivatkozott a miniszterelnöknek kijelentésére: hogy ha valamilyen nehézségünk van, akkor azt máskor is megbeszélhetjük. Hát ha valamikor, akkor most volna egy sor elıadni való. Mi mentünk már Nagy Imréhez, Hegedőshöz, de nem elıkészített anyaggal. Most azonban össze lehetne győjteni.
Végül abban állapodtak meg, hogy az érsek írni fog a miniszterelnöknek egy levelet, amelyben kéri, hogy július elsı hetében fogadja a püspöki kar
tagjait. Az egységes álláspont kialakítása érdekében pedig a kijelölt nap elıtt
püspökkari konferenciát, illetıleg plenáris ülést tartanak, ahol mindenki hozzászólhat.
Grısz érsek ezután tájékoztatta a konferencia résztvevıit, hogy május
29-én a római utazásával kapcsolatban Horváth János elnök és Miklós Imre
elnökhelyettes személyesen közölték vele a Hivatal elutasító véleményét. Ezt
írásban is megkapta azzal, hogy azt Rómával is közölheti. (II. melléklet)
A szöveget Grısz érsek felolvasta /fıbb megállapítások:/
Érsek Úr!
A Szentszék meghívására Ön kéréssel fordult, … hogy … az illetékes állami
szervek tegyék lehetıvé, hogy Rómába utazhassék. … Megértéssel mérlegelték
kérését,…. azonban… ez idı szerint nem tartjuk lehetségesnek …Ez a döntés
nem az Ön személye iránti bizalmatlanság jele, hanem a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vatikán között fennálló, … abnormális viszony következménye.
Emlékeztetjük Önt:
1./ A Vatikán … ellenséges, … nyíltan beavatkozik államunk belügyeibe, … a
sajtó és rádió rágalmazza kormányunkat és uszít rendszerünk ellen. mint a
Szabad Európa Rádió.
XXIII. János május 17-i beszédének részei arra engednek következtetni, hogy
Vatikán vezetı körei egyelıre nem szándékoznak változtatni a … mélyen sértı,
… érthetetlen magatartáson.
2./ 1956 idején a Vatikán … azokat támogatta, akik rendszerünk megdöntésére fegyveresen támadtak törvényes rendünkre. Az ellenforradalmi lázadás
leverése után a … Kormány erıfeszítéseket tett azért, hogy … helyreálljon a
normális rend. A Vatikán … folytatta kísérleteit és igyekezett akadályozni a
magyar kormány intézkedéseinek végrehajtását.
3./ A Vatikán a magyar katolikus egyház számára nehéz helyzetet teremtett:
vezetıit államunk rendjével szembeni ellenállásra buzdítja – Mindszenty Józsefet ma is a magyar katolikus egyház fejének tekinti és az állam iránt lojális
papok egy részét dekrétumokkal sújtotta.
Ezek az indokai annak, hogy a kormány ez idı szerint nem biztosíthatja magyar egyházi vezetıknek Rómába utazását. Egyidejőleg kifejezem azt a remé-
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nyemet, hogy ez a döntés az állam és az egyház közötti jó viszonyt nem befolyásolja. 1959. május 29.”
… a püspöki karral ismertette, hogy latinra lefordíttatta, és a bíboros államtitkár részére elküldte.
Grısz érsek bejelentette, hogy a Hittudományi Akadémia tanári kara
június 1-jén egyhangúlag dr. Erdey Ferencet megismételten dékánná választotta. Kérte a püspöki kar hozzájárulását. A vitában felszólalók helytelenítik,
hogy Erdey elfogadta a jelölést betegsége és a kora miatt. Grısz érsek végül
azzal zárta le: nem helyes ezen vitatkozni, mert ha a tanári karnak megfelel,
akkor megfelel a püspöki karnak is. Így a hozzájárulást megadják.
A konferencia után a Rektor beadványára Grısz érsek (197) irásban azt
válaszolta, hogy a kispapok ügyérıl tárgyalni nem alkalmas sem a környezet,
sem az idıpont.
A június 17-ei ülésrıl „Kékes Pál” is írt jelentést, amelynek a „Megjegyzés”
pontja különösen fontos információkat tartalmaz:
„Kékes” jelenti (198)
Napirenden kívül kimentve Papp Kálmán gyıri pk. betegsége miatt.
Üdvözölve Dudás Miklós pk. 20 éves püspöksége alkalmából és Kriston Endre
spk. 60 éves papi és 36 éves pk.-i jubileuma
(10 napirendi pont adatszerő felsorolása)
Hozzászólások:
Végül mindenki örült, hogy elkészült végre az elsı AC költségvetés és
bírálatot majd a számadás felülvizsgálata után kívánnak gyakorolni érdemben
{…}
14./ Központi Szeminárium ügyei
a./ gazdasági szanálás
utalványozva májusra 20.000 Ft
utalványozandó még: 24.000 Ft
nyári beszerzésekre fizetendı egyházmegyénként a volt növendékek
után fejenként 400 Ft, a tényleges növendékek után 600 Ft.
b./ A szeminárium benépesítése
ismertetve a csatolt Potyondi féle javaslat. Shvoy szerint a kizárt növen-dékek
nem térnek vissza. Schwarz esztergomi helynök bejelenti, hogy Peisz budapesti helytartótól nyert értesülés szerint jelenleg az ÁEH álláspontja, hogy nem
alkalmas a hangulat a helyzet tárgyalásához.
„Hamvas pk. javasolja, hogy kérjünk kihallgatást a miniszterelnöknél, ahol
több sérelmes ügy mellett ez is megtárgyalandó volna.
Szövegezéssel Hamvas megbízva.”
„Külön problémaként tárgyalták, hogy az elbocsájtott diakónus papnövendékek szentelhetık-e. Hamvas szerint igen, mivel a szentségek kiszolgáltatásába
nem szólhat bele az állam. Legfeljebb nem ad mőködési engedélyt.
Rogács pk. elvi döntés kíván. Nem születik meg. Hamvas pl. bejelenti, hogy saját diakónus növendékét felszenteli pappá és szülıfalujában kántorként alkal---------------------------------------------------------(197)
(198)

116

KPI Irattár – Grısz J. levele a rektorhoz
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-b (pp. 74-80)

ld. 5.2.3. sz. melléklet, 561. old.
ld. 5.2.4. sz. melléklet, 562. old.

A kispaplázadás „függıben” hagyása – „Kékes” fn. ügynök új helyzete

1959
mazza, ahol misézhet és gyóntathat. Növendéke nevét nem említette. Az egri
helynök javasolja, hogy vizsgálják meg az elbocsájtott diakónusok idıközi
magatartását is, ha szentelni akarják, mert eddigi magatartásuk ezt igen kívánatossá teszi.”
{…}
„Elnök megjegyzi, hogy a vatikáni államtitkárság kért tıle elıterjesztést episcopabilis /püspöknek alkalmas/ jelöltekre. Ismerteti nagyjában az ÁEH-nak is
bemutatott választáviratát. Feltárta, hogy majdnem valamennyi püspök rászorul segédpüspökre és igen nehéz olyan embereket találni, akik mindkét fórumnak /Szentszék és állam/ megfelelek. Feltárta azt is, hogy az egri szék
körül sem tudott eddig kellı eredményt elérni. Az idevágó részletes jelentést
nem ismertette.”
Megjegyzés:
„Kékes” fedınevő ügynökkel a találkozó a II/5 osztály konspirált villájában lett lefolytatva. A találkozó során közölte, hogy a június 18-ra tervezett
találkozónkat kénytelen volt lemondani, mivel sürgıs egyházpolitikailag fontos
intézkedéseket kellett végrehajtania.
A találkozó során felvetette, hogy Horváth János elvtárs leváltása az Egyházügyi Hivatal elnöki funkciójából ıt rendkívül váratlanul érte és személyileg
sajnálja, mivel elıttünk is köztudomású, hogy vele ıszinte, baráti és hazafias
kapcsolatot tartott fenn. Felvetette továbbá, hogy mivel Horváth elvtárson keresztül került velünk is kapcsolatba, mi az ı további magatartási vonala az
ÁEH jelenlegi vezetıivel szemben. Az új elnök ismeri-e az ı és a magyar állambiztonsági szervekkel való relációját. Közölve lett vele, hogy Horváth elvtárs
más állami beosztást fog kapni, ez a kormány intézkedése, ez azonban nem
jelenti a mi közöttünk lévı kapcsolat gyengülését, vagy módosulását, ami pedig az új elnökhöz való viszonyát illeti, továbbra is ıszintének és hazafiasnak
kell lennie, azonban a mi relációnkra vonatkozólag az ı részérıl említést tenni
nem kell. Közölve lett vele továbbá, hogy errıl a kérdésrıl a késıbbiek során
még szó fog kerülni. „Kékes” kihangsúlyozta, hogy ı úgy érzi, hogy a Belügyminisztériummal lévı kapcsolatában a továbbiakban e körülmény miatt zavaró körülmény nem lesz, mert meggyızıdött arról, hogy korrektek vagyunk, és
olyan személyi kapcsolat alakult ki, amely szerinte kizárja, hogy a kérdésben
bárminemő komplikáció álljon be. Meggyızıdött továbbá arról, hogy az a magatartási vonal és taktika, amely részünkrıl számára meg lett határozva, reális, elıbbre viszi az állami érdekeket, és úgy érzi, hogy már most is eredményeket hozott. Konkrétan felemlítette bérmálási jogának megadását a Vatikán
részérıl, amelyet annak tud be, hogy a mi engedélyünkkel és utasításunkra
illegális találkozót hozott létre dr. Mester Istvánnal, a Pápai Magyar Intézet
igazgató-helyettesével. Kijelentette, hogy a jövıben is ahhoz a magatartási vonalhoz kíván alkalmazkodni, amelyet mi meghatározunk, mert ez eredményezheti azt, hogy a Vatikán elıtt ıt elismerjék, így megfelelı egyházi funkciót
kapjon, realizálódhat az ı püspöki kinevezése, és ezzel megfelelıen tájékoztatni tud minket a Vatikán állásfoglalásáról és olyan reális egyházpolitikát folytathat, amely úgy az állam, mint az egyház számára fog szolgálni.
A fentiek alapján közölve lett „Kékes”-sel, hogy a jövıben ki lesz iktatva a találkozók megszervezésébıl az Egyházügyi Hivatal, és rendszeresen, találkozóról találkozóra megbeszéljük a legközelebbi találkozó idıpontját és helyét
/ugyanis a találkozók megszervezése korábban Horváth János ÁEH elnök
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útján történt./ „Kékes” beszámolt arról, hogy az egri egyházmegye politikáját,
személyi disponálását mindazoknak figyelembe vételével teszi, melyet magatartási vonalánál meghatároztunk.
Végrehajtja az Egyházügyi Hivatal kérelmét maradéktalanul, de ugyanakkor
néhány olyan személynek, aki a Vatikán elıtt megfelelı tekintéllyel rendelkezik, jobb besorolást eszközöl ki a velünk való megbeszélés alapján. Javasolta, hogy az Egyházügyi Hivatallal tárgyaljuk meg, hogy egyelıre Gáll Antal
plébános áthelyezésétıl tekintsenek el, mivel jó személyi kapcsolatokkal rendelkezik a Vatikán felé, és jelenlegi tevékenysége különösebb veszélyt nem
jelent állami vonatkozásban. Közölve lett, hogy a kérdést meg fogjuk vizsgálni,
és ennek megfelelıen teszünk intézkedést.
Értékelés:
„Kékes” által leírt és átadott jelentés a püspöki kar legutóbbi konferenciájáról,
még nem teljes, és eléggé általános, azonban figyelembe kell venni, hogy „Kékes”-nek ez az elsı jelentése a püspöki konferencia lefolyásáról, amely egyházi
értelemben titkos és nem közölhetı. Az általa adott információ értékelése során közölve lett vele, hogy ugyan visszatükrözi a püspöki konferencia témakörét, határozatát, de nem eléggé karakterisztikus, és ezért a jövıben a felvetett témáknál részletesen foglalkoznia kell az ott elhangzott vitákkal, és meg
kell jelölnie, hogy egyes püspökök egyes témáknál milyen álláspontot foglalnak
el. Ennek részletezésére nem térek ki, mivel az más úton szerzett információkkal teljesen azonos.
„Kékes”magatartására jellemzı, hogy nem zárkózott el a jelentés írás részletezésétıl, sıt megkért arra, hogy a jövıben segítsük ahhoz hozzá, hogy szempontjainkkal és a felépítésre vonatkozóan összeállításában a kezdetén véleményünkkel egészítsük ki annak érdekében, hogy teljes értékő információval
szolgáljon.
A Rektor javaslata, illetve Grısz érsek válasza nem hozott eredményt az eltávolított kispapok visszavételére. Így a kispaplázadás bizonytalan kimenettel fennmaradt, bár ereje a megosztottsággal gyengült. Bármilyen várható intézkedés
azon múlt, hogy a miniszterelnök mikor fogadja a Püspöki Kar képviselıit.
Kékes/Brezanóczy elveszítette eddigi hazafias „felsı kapcsolatát” és egy rendırhadnagy lett a tartó tisztje. A „Megjegyzés” feltárja „Kékes” kapcsolatának
okát, célját, eddigi eredményét, mintha egy munkaszerzıdést olvasnánk.
A nyár folyamán a kispapkérdésrıl a Püspöki Kar elıtt nem vetıdött fel hivatalos téma.
Június 18-án I.C./59-660 sz.-on Tardini bíboros Grısz érsekhez intézett (199) a
Zsinati elıkészítı bizottság nevében kérdést. Az ÁEH reakciója: „nem.
Grısz érsek válaszolt, a választervezetet ismerjük, de hogy az eljutott-e a Vatikánba, arról nincs információnk.
Július 16-án postázott levelet kapott az Esztergomi Fıegyházmegyei Hivatal a
vatikáni államtitkárságról, amelyben adatszolgáltatást (200) kértek az Anniversario Pontifició új kiadásához. A válaszadást az ÁEH megtiltotta.
--------------------------------------------------------(199)
(200)
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5.3 A papnevelés állami ellenırzése, a kispaplázadás „föld alá” kényszerülése
Az elnöki Tanács 1959. évi 25. sz. tvr.-e és a 33/1959. (VI.2.) Korm. sz. rendelet visszaállította az ÁEH-t.
A papnevelés állami ellenırzésére az EH egyrészrıl ideológiailag, politikailag
egyaránt felkészült az 1958. június 10-ei párthatározat felhatalmazásával, másrészt hatalmi oldalról biztosította az irányítást az 1959. január 29-ei intézkedésekkel.
Több, fentebb megismert dokumentumból tudjuk, hogy a BM és az EH céltudatosan készült, és a Püspöki Kart olyan kényszerhelyzetbe hozta, amelyben
nem dönthetett másként, mint a „Hatalom kezére játszotta” a kezdeményezés
és az irányítás lehetıségét.
A kialakult politikai környezetben:
– a papi békemozgalom az 1957. évi „megsemmisítı” egyházi kísérlet után,
1958-ban az ellentétes állami akarat támogatásával újabb „önérvényesítı” szakaszba jutása;
– a kispapság vatikáni dokumentumokon alapuló „ideológiai” követeléseinek
erısödése;
– az Akadémia vezetıinek és a Szeminárium elöljáróinak a hierarchiai renden
alapuló tekintélyelvő magatartása;
– a Püspöki Kar állami elnyomás melletti, vagy annak ellenére történı egyházkormányzati önállóságra, vatikáni hőségre törekvése a „modus vivendi” folytonos keresése közben a „Hatalom” jutott az erı helyzetébe.
Az ÁEH – mint megerısödött és ismét önálló államigazgatási szervezet – sorainak rendezésére „országos értekezletre” készült az új elnök, Olt Károly vezetésével.
Június 8-án készült az elnököt „felkészítı” belsı információs (201) feljegyzés öszszefoglalta a szervezési és az egyházpolitikai kérdéseket: a hittanbeíratások
ellenırzésérıl, az ıszi dispozíciók kézbentartásáról, a papok hazafias nevelési
programjának elıkészítésérıl, a teológiákról, a püspökök vatikáni utazásáról,
litván vendégek fogadásáról.
A teológiákkal kapcsolatban a feljegyzés utal a fentebb részletesen bemutatott
tervezet(ek)re, amelyet a Párt még nem hagyott jóvá, ezért részleteiben nem
tudják ismertetni. A határidızıtt tervezet „egy részét már végre kell hajtani,
mint preventív intézkedést. El kell érni, hogy a deklasszált elemek, vagy politikailag reakciós felfogásúak az idei tanévben már ne kerülhessenek be. Ugyanilyen eljárásnak kell alávetni a teológiák valamennyi hallgatóját V. évtıl visszafelé.” A püspökök vatikáni útjáról hozott határozatot is ismerjük az elıterjesztésbıl és a Grısz érsek által ismertetett levélbıl is.
A még nem engedélyezett „munkaterv” megkezdett végrehajtásáról fellelhetık
az ÁEH archívumában a dokumentumok:
(A dokumentumok feltárásának ebben a szakaszában a személyiségi jogok
védelme érdekében a továbbiakban csak a megismert neveket említjük azzal a
hivatkozással, hogy a bıvebb információk hol állnak rendelkezésre.)
-----------------------------------------------(201)
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A Csongrád megyei Tanács egyházügyi fıelıadójától érkezett az elsı jelentés
Július22-én, a Szegedi Hittudományi Fıiskolán 1958-59-ben végzett (202) növendékekrıl (2-2 példányban) A 15 feljegyzés az alábbi személyek adatait tartalmazza: Sárkány József és Olasz József veszprémi, Haraszti Imre, Horváth
János, Horváth Pál, Mits János, Nagy Mihály fehérvári, Fejes László, Fekete
János, Szigetvári Imre váci, Galányi Ferenc, Suhajda Lajos, Udvari Elek
kalocsai, Dombi János, Révai Tibor csanádi volt V. éves teológusokról.
A Baranya megyei Tanács VB apparátusába telepített megbízott által készített
Július 31-ei jelentés (203) tartalmazza a pécsi egyházmegyében teológiai felvételre
jelentkezettek (Farkas Béla, Herendi János, László Imre Attila, Mayer Mihály,
Román Miklós) adatait és jellemzését.
A Központi Szemináriumból kizárt és elbocsátott teológusokon is rajta tartotta
a szemét az ÁEH. A június 17-ei püspökkari konferencián Rogács püspök
említette meg, hogy a miniszteri biztos nem engedélyezi volt központosta akár
kántorként való alkalmazását.
Augusztus 24-én a székesfehérvári EH biztos küld jelentést (204) azokról a tudomására jutott esetekrıl, amikor volt központista kispapot alkalmaztak. A
biztos megemlíti, hogy az intézkedése nem volt egyszerő, mert egyéni kezdeményezésnek értelmezték, végül is elérte, hogy a székesfehérvári papi otthonból elbocsátották az ott alkalmazott egykori növendéket.
A biztos hivatkozik az ÁEH 44 -22/1959/Eln. számú utasításra, – amelyet ı május
elsı hetében hivatalosan közölt a fıpásztorral. Ennek ellenére az egyházmegye
területérıl sorozatosan kap jelentéseket.
Hivatkozik Dr. Ásguti fıesperesre, aki közvetlenül elbocsátása után alkalmazta Tabódy Istvánt. Május 31-én a Makkosmáriai Templom búcsújára Shvoy
püspök asszisztálni összegyőjtötte volt növendékeit, és az ebédnél közölte velük:”vegyétek tudomásul, ti továbbra is az egyházmegye kispapjai vagytok.”
De a pomázi plébános, a fehérvári vasútvidéki plébános, a Papi otthon is alkalmazott volt növendékeket. 6 elbocsátott teológusból 5 kapott egyházmegyei
alkalmazást. Ezeket elbocsáttatta.
Elterjedt hír, hogy más egyházmegyékben is zavartalanul helyezik el a kizárt
hallgatókat, sıt egyes püspökök vidéki szemináriumba is helyeztek el rendes
hallgatónak közülük.
A Központi Szeminárium kispapjai közül többen visszatértek egyházmegyéjükbe, vagy családjuhoz és ott igyekeztek munkát, elfoglaltságot keresni. A növendékek nagyobb része azonban Budapesten maradt.
{A kispapkérdésnek ezt a szakaszát a már korábban hozzáférhetı dokumentumok alapján 2004-ben fel lehetett dolgozni: „A Hatalom és a Központi Szeminárium Kispapjai” c. tanulmányban, amely kis példányszámban nyomtatásban
is elkészült a lektor, a korábbi kispaptársak és érdeklıdık részére hozzáférhetıen a KPI akkori rektora Dr. Bíró László c. püspök részére,
------------------------------------------------------------------(202)
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illetve Dr. Székely János akkori spirituális, majd Dr. Erdı Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, illetve Dr. Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi fıapát,
kuratóriumi elnök részére.
A 450 old. terjedelmő tanulmányt elektronikus változatban az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) által üzemeltetett Magyar Elektronikus Könyvtár
(MEK) könnyebben kezelhetı háromkötetes változatban hálózatra tette, ahol
olvasható, vagy ingyenesen letölthetı www.mek.oszk.hu}
Részletek a „Hatalom és a Központi Szeminárium Kispapjai” c. tanulmányból:
AZ ÁTMENET:
1959. március 25-én, Kereszti Imre temetésén többen találkoztak a Központi
„Szemináriumból februárban kizártak és márciusban elbocsátottak közül. A
résztvevı kispapokból spontán énekkar alakult, amelyet Schimmer József volt
VI. éves, korábban „cantus magister” vezényelt.
Felmerült a gondolat, hogy meg kellene szervezni a közösség összefogását,
lelki- és tanulmányi továbbképzésének, illetve felszentelésének rendjét. Ennek
a kispapi mozgalomnak az élére állt Tabódy István, és vállalt részt a szervezésben Rédly Elemér, Hrotkó Géza, és még néhányan, elsısorban a már felszentelt papok, illetve diakónusok közül.”
„1959. júniusában a volt növendékek értesítést kaptak, hogy rekollekció
céljából találkozzanak egy vasárnap délután a budakeszi erdı meghatározott
pontján. A meghívó arra vonatkozóan tartalmazott utasítást, hogy melyik
busszal meddig kell utazni, illetve arra, hogy a megállónál további eligazítást
kapnak.
A találkozó létrejött, és mintegy 40 fıs társaság győlt egybe a szabadban. A
régebbi társak örömmel üdvözölték egymást. Majd Tabódy István köszöntötte
a megjelenteket, akik meghallgatták egy ún. „regnumos pap”, Emıdy László
elmélkedési pontjait, amelyekrıl egy félórányi idıre elgondolkodhattak. Ki-ki
úgy tehetett, ahogy számára megfelelı volt: vagy elsétált az erdıben, vagy leült
gondolataival a fák között.
Zárszóként Tabódy István bátorította az egybegyőlteket, hangsúlyozva, hogy
nem hagyhatjuk el magunkat, és a tanulást a szemináriumon kívüli körülmények között is folytatnunk kell. Biztosította a társakat, hogy az Anyaszentegyház igényli a kispapság felnövekedését, hogy beállhassanak a „szılımunkások” közé. (205)
A TOVÁBBKÉPZÉS
„A kizárt, illetve elbocsátott hatodévesek felszentelt papok voltak, a szükséges
teológiai tanulmányaikat befejezték, és a doktori szigorlatra készültek a
Szemináriumban, illetve még néhány pasztorációs tárgyat hallgattak.
A kizárt, illetve elbocsátott ötödévesek egy kivételével felszentelt diakónusok
voltak, és tanulmányaikból csak néhány vizsgájuk hiányzott ahhoz, hogy
pappá szentelhetık legyenek, illetve a pasztorációban a szükséges ismeretekkel rendelkezzenek. Ezek szervezett oktatására nem volt szükség, kizárólag
annak a néhány vizsgának a megszervezésére, amelyeket még le kellett tenniük. A kizárt, illetve elbocsátott alsóbb évfolyamosok közül azoknak, akik nem
-------------------------------------------------------(205)
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morzsolódtak le a rendkívüli események során, és továbbra is a papi hivatást
választották, célszerő volt szervezett kereteket biztosítani a szemináriumon
kívüli képzésre.”
„1959. szeptemberében az alsóbb évfolyamosok részére indult meg az oktatás
megszervezése. Hrotkó Géza budapesti lakásán Dr. Liptay György, Nagy Imre,
Rédly Elemér, Dr. Schimmer József és Tabódy István találkozott. Megbeszélték
a tematikát és az oktatás rendjét.
Négy csoportot terveztek, évfolyamonkénti megoszlásban, egy-egy csoporthoz
nyolc fı tartozott. Az elsıéveseket Dr. Liptay György, a másodéveseket Nagy
Imre, a harmadéveseket Dr. Schimmer József, a negyedéveseket Rédly Elemér
fogta össze, illetve oktatta. Liptay György mellett még három megfelelı vizsgáztatót is felkértek. Az oktatás és vizsgáztatás bizalmasan folyt, mégis kiszivárogtak egyes információk, és ezek megjelentek a titkosszolgálatok részére készült jelentésekben.”
5.4. A Püspöki Kar új megpróbáltatásai
Október 1-jén a BM jelentést (206) készített „A Római Katolikus Püspöki Kar tagjait foglalkoztató egyházpolitikai kérdések” címmel.
A jelentés megállapítja, hogy a Központi Szeminárium problémájának körét
szeretnék véglegesen lezárni oly módon, hogy az általuk kizárt hallgatók közül
– amit ma már elhibázott lépésnek tartanak – arra érdemeseket vissza tudjanak venni, és ezekkel a személyekkel, illetve az intézkedésükkel szemben az
állami szervek ne támasszanak kifogást.
A jelentés megemlíti, hogy Tabódy István szeptember 12-én felkereste Grısz
érseket, és kérte, hogy ne tárgyaljon az állammal a kispapok ügyében.
Illetve Virág József, volt kalocsai egyházmegyés növendék egy igazolást szeretett volna kapni arról, hogy kalocsai kispap. Ezt a kérést az érsek megtagadta,
és mivel azt gondolta, hogy titokban fel akarja magát szenteltetni, egyházmegyéjébıl elbocsátotta. A jelentés szerint Grısz érsek felháborodott és indulatos
volt, mert mindkét növendék „rendkívül arrogáns, kihívó módon tárgyalt”.
„Tabódy és Virág magatartása megerısíti eddigi feltevéseinket – írja a jelentés
– hogy személyeiket háttérbıl irányítják, és biztosítják olyan illegális egyházvezetık, akik bennük a közel jövıbeni pappá szentelésük hitét fenntartja. Alátámasztja továbbá azt, hogy ık más utakon járnak, mint a hivatalos egyházvezetık”
A jelentés tudni véli, hogy az egyházmegyék területén szakértık foglalkoznak
az Egyetemes Zsinat kérdésével kapcsolatos javaslatokon. Tekintettel arra,
hogy ezekben politikai kérdés nem szerepel, remélhetıen az állam nem támaszt akadályt.

------------------------------------------------(206)
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Problémaként említi a jelentés, hogy az új apostoli kormányzók helynökei kérdésével széles körben foglalkoznak. Az állam által jelöltek nevének ismeretében Grısz érsek ezt a javaslatot Róma felé barátságtalan lépésnek nyilvánította.
Schwarz-Eggenhofer Artúr és Kovács Vince ellenállásán (az ÁEH mindkettejükkel folytatott, hosszas tárgyalásai ellenére) Dr. Beresztóczy Miklós és Babocsa Endre helynöki kinevezése kudarcba fulladt.
Schwarz-Eggenhofer kormányzó a zaklatások miatt levélben (207) fordult az ÁEH
elnökéhez annak érdekében, hogy Rómába terjeszthesse fel dr. Beresztóczy
Miklós ügyét, de az ÁEH elnöke elutasította, és közölte, (208) hogy reménye szerint nem ez a kormányzó utolsó álláspontja.
Október12-én a BM elfogta Tardini bíboros államtitkár Grısz Józsefnek címzett
levelét, (209) amelyben Róma közli Belon Gellért és Winkler József c. püspöki
kinevezését, elıbbit pécsi, utóbbit szombathelyi segédpüspökként.
(Hollós Ervin BM osztályvezetı úgy ítéli, hogy a levél elkobzása nem jelenti a
kérdés megoldását, ezért javasolja a kézbesítését).
Október 28-án a Püspöki Kar konferenciát tartott a Központi Szeminárium épületében. A konferencián elhangzottakat elsısorban a BM még azon a napon
elkészült jelentésébıl (210) ismerjük:
A konferencia résztvevıi: Grısz József kalocsai érsek elnökletével Shvoy Lajos
székesfehérvári, Dudás Miklós hajdúdorogi, Hamvas Endre csanádi, Kovács
Sándor szombathelyiés Rogács Ferenc pécsi megyéspüspök, Kovács Vince
püspök, váci apostoli kormányzó, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát,
Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi, Brezanóczy Pál egri, Klempa Sándor
veszprémi apostoli kormányzó,valamint Szántay-Szémán István, a miskolci
apostoli exarchátus általánoshelynöke.
Kimentette magát: Papp Kálmán gyıri megyéspüspök betegsége miatt.
A konferenciát GrıszJózsef kalocsai érsek vezette le. Rövid ima után a
konferencia az alábbi sorrendben beszélte meg a soron lévı kérdéseket.
1. Grısz József bejelentette, hogy a Minisztertanács elnökéhez 1959. október
közepére tervezett meghívás elmaradt.
2. Grısz József bejelentette, hogy Félegyházi Józsefet felmentették a Központi
Szemináriumban betöltött tisztsége alól.
3. A Központi Szeminárium költségvetésének megvitatása és a növendékek
után fizetendı költségek megvitatása.
4. Az 1959. évi hitoktatásoknál felmerülı problémák megvitatása.
5. Az Állami Egyházügyi Hivatal megbízottainak magatartása a püspökségeken.
6. Az Eucharisztikus Társulattal kapcsolatos kérdések megbeszélése.
7. Schwarcz-Eggenhofer Arthúr esztergomi apostol kormányzó beszámolója
Beresztóczy Miklós kinevezése körül támadt bonyodalmakról.
-----------------------------------------(207)
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A fenti kérdések megtárgyalása során a következı lényeges állásfoglalások
hangzottak el:
Grısz József kalocsai érsek közölte, hogy 1959. október 15. vagy 16-ra
megbeszélés volt elıkészítve a Minisztertanács elnökénél. Ez a megbeszélés
azonban általuk ismeretlen akadály miatt nem jött létre és valószínő 1959.
november 4-én fogadja a püspöki kar tagjait a Minisztertanács elnöke.
A püspökkari konferencia ezután megvitatta a Központi Szeminárium
anyagi helyzetét: a Központi Szeminárium jelenleg 29 000 Ft deficittel zárta
költségvetését. Megállapodtak abban, hogy ezen összeget az egyes egyházmegyék között olyan arányban fogják megosztani, hogy ki hány kispapot
küldött a Központi Szemináriumba. A konferencián résztvevık megegyeztek
abban, hogy az egyes egyházmegyék a beküldött hallgatók arányában járulnak
hozzá a deficit kiegyenlítéséhez, ugyanakkor Grısz József érsek bejelentette,
hogy a bécsi Caritas vezetıjétıl, is megpróbál pénzt szerezni.
A püspökkari konferencia végezetül Schwarcz Eggenhoffer Arthur
esztergomi apostoli kormányzó beszámolóját hallgatta meg, amely beszámoló
Beresztóczy Miklós kinevezése körül támadt bonyodalmakkal foglalkozik.
1959. augusztus 13-án Miklós Imre, a Hivatal elnökhelyettese proponálta
Beresztóczy Miklós vikáriusi kinevezését. İ ekkor kifejezte aggályait, azonban
ezt az Állami Egyházügyi Hivatal nem vette figyelembe. Újra felkeresték az
Egyházügyi Hivatalból és kĳelentették, hogy amennyiben Beresztóczy Miklóst
nem nevezi ki vikáriusnak, úgy ennek hatása az esztergomi egyházmegyén
kívül is éreztetni fogja hatását.
A beszámolóhoz többen hozzászóltak, azt hosszú, zavaros vita követte. Grısz
József érsek is kifejezte véleményét: a püspöki kar ne foglaljon az ügyben
állást, különben is az İ véleményét ezen ügyben a püspöki kar tagjai ismerik.
İ nem is törıdik vele, hogy Schwarcz Eggenhoffer Arthur kit nevez ki
vikáriussá. Amikor az 1957. július 16-i pápai decrétum kihirdetését az állam
megtiltotta, akkor İ levélben közölte Rómával, hogy a kihirdetést az állam
nem engedélyezte és ugyanezen levélben közölte azt is, hogy a képviselıség
Magyarországon nem komoly dolog. Most is hajlandó ezen véleményének hangot adni Róma felé és jóváhagyólag felterjeszteni Beresztóczy Miklós decrétum
alól való felmentését. Grısz József érsek hozzászólása után a püspökkari
konferencia határozathozatal nélkül befejezıdött.
A Püspökkari Konferenciáról ismerjük „Kékes Pál” jelentését(211) is, amelyet
november 4-én iktattak. A BM jelentésben nem szereplı fontos információk:
Az Akadémia a június 17-ei konferencián a Központi Szeminárium rektora által felvetett tanulmányi rend változásával kapcsolatban a vizsgaszabályzat 2. §-a kimondja, hogy végbizonyítványt már az V. év végén kérhetnek azok,
akik nem kívánnak doktori szigorlatot tenni, s ez esetben a VI. évi lelkipásztorkodási és hitoktatás anyagát a IV. és V. évfolyamban hallgatják le. Az így
nyert végbizonyítvány a lelkipásztori munkára képesíti ıket.
A szeminárium bevételi hiányának pótlásához: ez év november-december hónapokra a bent lévı növendékek után 950 Ft fizetendı, a márciusiak után 350
Ft ugyancsak 2 hónapra.
---------------------------------------------(211)
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Schwarz-Eggenhofer kormányzó felolvasta „Pro memoriá-„ját Beresztóczy kinevezésével kapcsolatos megpróbáltatásairól. „Grısz érsek és Hamvas püspök
kijelentik, hogy ebben az ügyben lettek elızı nap hivatva az ÁEH-ba, ahol
kérték, hogy a Püspöki Kar ne foglaljon hivatalosan állást a konferencián.
Ehhez Hamvas püspök hozzáteszi, hogy ezek után csak egyéni véleményt
nyilváníthatunk, amely minsenki részérıl … elıször rendezendı az ügye.
A közvélemény nagy részvéttel fordul Schwarz-Eggenhofer esztergomi apostoli
kormányzó felé, aki azt is kijelentette, hogy akadályoztatása esetére kinevezett
két, egymást követı vikáriust. Ha azokat sem fogadják el állami részrıl, akkor
jön a lehetetlen helyzet, amelyet ı elhárítani nem képes.
Szót kért Kovács Vince váci segédpüspök, apostoli kormányzó, és elıadta saját
nehézségét Babocsa Endre vikáriusi kinevezésével kapcsolatban. Meghallgatták, de észrevételt nem tettek.
A BM ehhez a jelentéshez is főz megjegyzést:
„Kékes” mint a püspöki kar tagja nem elég részletesen írta le a püspöki konferencián elhangzottakat, illetve jelentése nem elég operatív. Több esetben felhívtuk a figyelmét arra, hogy jelentését nem szükséges ilyen jegyzıkönyvszerően közölni, hogy csupán a határozatokat ismerteti, hanem pontosan jelölje
meg, hogy egyes püspökök egyes kérdésekben milyen álláspontot vetettek fel,
milyen véleményüket mondtak el, illetve milyen újabb kérdések felvetését tartották szükségesnek. „Kékes” mint már korábban is ígéretet tett, hogy a jövıben szempontjainkat figyelembe veszi.”
Arról nincs dokumentált információ, hogy Münnich Ferenc miniszterelnök –
aki a Püspöki Kar fogadása elıl korábbi ígérete ellenére június közepe óta folyamatosan kitért – november 4-én fogadta-e a püspöki küldöttséget, és meghallgatta-e a Központi Szemináriumból eltávolított kispapok ügyében a Püspöki Kar aggodalmait.
Október 29-én Az ÁEH megtartotta Országos értekezletét, amelynek beszámolójában(212) a legfontosabb megállapításként szerepel Hruscsov amerikai útja.
Ettıl az Orsz. Értekezlet a két rendszer békés egymás mellett élését remélte.
Ugyanígy tekintett a Vatikán, a kompromisszumokra kész új pápa, áthidaló
megoldásokat keresı, a „modus vivendi” irányába fejlıdı politikájára.
Ennek ellenére
– tovább kell lazítani a Vatikán és a magyar római katolikus egyház közötti
kapcsolatokat;
– fokozottabban támaszkodni kell az újjászervezett papi békebizottságokra,
erısíteni kell a lojális papok mozgalmát, hogy jelentıs hatással legyenek mind
az alsópapságra, mind az OP-ra;
– fenn kell tartani az OP-t, mert ezzel a Püpöki Kar bizonyos elkötelezettséget
vállalt a Vatikánnal szemben, azonban szerepe csak másodlagos legyen a katolikus papok békebizottsága mellett;
– meg kell akadályozni (továbbra is) a Püspöki Kar római utazását;
– a PB fontosnak és szükségesnek tartja a Vatikán elleni harcnak a baráti országokkal közösen kialakítandó irányelveit.
----------------------------------------------(212)
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Az ÁEH a fentiek figyelembe vételével értékelı összeállítást (213) készített az OPról. Meghatározta korábbi szerepét, az 1956 elıtti békepapok mozgalmának
helyettesítésében, alkalmanként nyilatkozatok kiadásában.
Az Opus Pacis elnöke Grısz József kalocsai érsek, a püspöki kar elnöke,
amelyben megalakulásakor 4 püspök is részt vett.
A Katolikus Papok Országos Békebizottsága */az Országos Béketanács keretén
belül alakult meg, ennek elnöke dr. Hamvas Endre csanádi püspök. A Bizottságnak 7 tagja volt, amelynek 6 tagja a régi papi békemozgalom vezetésében is
helyet foglalt.
Alulról jövı kezdeményezésként 1958 augusztusától közigazgatási megyénként
megalakultak az OB Katolikus Bizottságai – lényegében az 56 elıtti bizottságok formájában. Ezek kedvezıbb helyzetben vannak, mert ezidıszerint püspökök is vannak benne és az Opus Pacis hasonló módon fedezi a jelenkori papi
békemozgalmat.
A megyei papi bizottságok megalakulása ellen a püspöki kar 1958. októberében tiltakozott, mert errıl nem volt szó, és „nem fedezik tekintélyükkel”.
A Grısz érsekkel folytatott beszélgetésben a Hivatal vezetıjével fél évre elhalasztották az OP és a OBKB feloszlatását. A félév régen letelt, azóta nem jelentkeztek a fenti ügyben A hallgatásukkal mintegy belenyugodtak a fenti
szervek létezésébe és mőködésbe.
Tardini államtitkár szerint az OP alkotmányilag kánonellenes, de nem okozna
nehézséget a modus vivendi szellemében egy kánon által inspirált más társaság megteremtéséhez eljutni (ennek a tézisnek igazi képviselıje Wisinsky kardinális)
Mimmi kardinális vonala elmarasztalja Grısz érseket az 56-os események idején Hruscsovval találkozása miatt, a legutóbbi választásokon tett engedménye
miatt és az OP létrehozásáért. Szerinte fájlalni való Grısz érsek és Hamvas
püspök magatartása azokkal a fegyelmi intézkedésekkel szemben, amelyeket a
szentszék a politikai rendszerrel együttmőködı papok ellen hozott.
5.5. Kísérlet teológusok visszavételére, szemináriumok ÁEH ellenırzése, nem
tiltott papszentelések
November 4-én Hamvas püspök, a rektor és a dékán elvitte az ÁEH-ba a két
intézmény által összeállított, 40 hallgató nevét tartalmazó névsort,(214) azt remélve, hogy 1960. februárjára, a II. szemeszterre engedélyezhetı lesz visszatérésük a Központi Szemináriumba. Az Akadémia úgy vélte, hogy a VI. és V.
évesek közül senkit nem javasolnak, ezek végezzenek valamelyik vidéki szemináriumban.
Az ÁÉH-ban újra azt a választ kapták, hogy a teológusok kérdését a maguk
részérıl lezártnak tekintik, 1960. szeptember 1. elıtt nem foglalkoznak a kérdéssel. Hamvas püspök azonban szóba hozta a diakónusok felszentelésének
kérdését is.
November 10-én feljegyzés (215) készült Olt Károly részére arról, hogy Potyondy
rektortól bekérették a Hamvas Püspök által említett 16 felszentelendı teológus
----------------------------------------------------------(213)
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névsorát, amelyet a rektor minden kísérı irat nélkül küldött meg. Újabb érdeklıdésre kiderült, hogy 21 teológus felszentelésérıl lenne szó.
A feljegyzés megállapítja: „Ezek a Szemináriumból való eltávolításuk után magán úton tovább folytatták tanulmányukat, és elvégezték az V. évfolyamot.
Valószínő, hogy ezeket felszentelésük után a VI. évfolyamra akarják visszahozni. A névsorban VI. évesként szereplóket pedig a VI. év II. félévére. Vagyis a
tanév végén mindegyiket le akarják doktoráltatni.”
Majd folytatja:
„A névsorban szereplık közül +-el jelölteket már februárban kivágattuk, a
többiek pedig késıbb lettek eltávolítva, mert nem írták alá a nyilatkozatot.”
Olt Károly kézírással a levélre jegyzi:
„Visszautasítandó … lehetıvé tennék számukra évveszteség nélkül a teológia
elvégzését.”
A következı, kézírással a feljegyzésre írt mondatának azonban meghatározó jelentısége van:
„Hogy kit szentelnek pappá az az egyház dolga, mi legfeljebb aggályunkat
fejezhetjük /ki/ mert nem valószínő, hogy papi tevékenységükhöz bárhol hozzájárulásunkat adnánk.” 1959.XI.23. Olt
Az eddigi szigorúan elzárkózó magatartáshoz, és az itt olvasható „viszautasítandó” intézkedéshez képest amely
1./ a január 29-ei elnöki levél 6. pontjában elrendelt korlátozásból ered, hogy
1960. július 1-ig senki nem fejezheti be az érintettek közül a teológiai
tanulmányait, a három „kedvezményezett”-en kívül, és
2./ 1959. május 4-én az esztergomi ordináriusnak a szerpapságig bezáróan
enge
di meg a Központi Szemináriumban maradt növendékek szentelését,
nem következik a váratlan szentelésre vonatkozó engedmény, amely megoldotta a Püspöki Kar júniusi konferenciáján a Hamvas püspök által felvetett
problémát, az elbocsátott diakónusok felszentelését.
Hamvas püspöknek mégis egy hónapot kellett várnia a hivatalos válaszadásra:
december 14-én kelt ugyanis az ÁEH válasza,(216) amely szerint
– továbbra sem tartjuk idıszerőnek, hogy az érintett teológusok közül bárki
visszakerüljön az 1959/60-as tanév folyamán;
– az érintett teológusok idıközbeni felszentelésére vonatkozóan az a véleményünk, hogy az illetékes ordinárius urakra tartozik, mi nem emelünk ellene
kifogást, azonban a papi mőködésükhöz szükséges állami hozzájárulás részükre való megadása kérdésessé válik.”
Erre az idıszakra esik a szemináriumok ÁEH ellenırzésének második szakasza az 1959. május 3-i dokumentumban kidolgozott tervezet szerint.
Néhány jelentés:
November 14-i a Heves megyei Tanács V.B. egyházügyi fıelıadója 7 oldalas
beszámolója: (217) az Egri Teológiai Fıiskoláról és Szemináriumról. Részletesen
elemzi a hallgatók megoszlását, az alkalmazottakat (volt szerzetesek), a tanári
kar összetételét, a teológia tantárgyfelosztását.
---------------------------------------------------------------(216)
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Foglalkozik a növendékek magatartásával, a nevelési elvekkel, a fegyelemmel,
a növendékek által sokszorosított imakönyvvel, annak győlölet fokozó szellemével, a békemunka sajátos értelmezésével, a teológiai tanárok magatartásával, és mininısitésével.
November 16-ai keltő a Csongrád megyei Tanács V.B. egyházügyi fıelıadójának
6 oldalas beszámolója: (218) Tárgyalja a szegedi Teológiai Fıiskolát (amelyhez
csatolt 4 oldalas mellékletét az ÁEH megsemmisítette). Elemzi a hallgatók/növendékek létszámmegoszlását, származási szempontból is. Ír Hamvas
püspök tevékenységérıl a Központi Szeminárium feltöltésének szándékáról.
Név szerint felsorolja és értékeli a tanárokat és elöljárókat. Három kivételével
valamennyinek alkalmatlanná nyilvánítását javasolja.
A felvételekkel kapcsolatban – az ÁEH tervezetnek megfelelıen javasolja, hogy
a rektor 2 hónappal a tanév megkezdése elıtt adja meg a felveendık névsorát.
Javasolja a politikai magatartás szerinti elbírálást és elbocsátást, valamint az
évközi felvételek megtiltását. Igényli új tantárgyak bevezetését.
November 25-ei jelentésében a Fıvárosi Tanács V.B. Mővelıdésügy Fıosztály
egyházügyi fıelıadója, Turai István (219) kormánybiztos együttesen foglalkozik a
Központi Papnevelı Intézet és a Hittudományi Akadémia elemzésével, 13 oldalas jelentésben.
A jelentés elsı része az elöljárói testülettel és a neveléssel foglalkozik. A leváltások következtében tőrhetı helyzet alakult ki. Erdey F. dékánt és Potyondy I.
rektort megfelelınek találja, de Király F. Pacifik esetleges kétszínő magatartása problémás lehet.
Szorgalmazza az új felvételekkel kapcsolatos információkat, a bejáró hallgató
kategóriát ellenzi, a katonai szolgálat alóli kibúvásnak minısíti. A teológiai
kiképzést politikai szempontból veszélyesnek és a rendszer számára hátrányosnak tartja.
Az elöljárókról személyenként rövid jellemzést ad (ennek fı megállapításai):
Potyondi lojalitását egyesek kétszínőnek tartják. Semptey Lászlót érzelmileg
reakciósnak minısíti. Király Ferenc Pacifik volt ferences szerzetest Cavalier
József vitte a békemozgalomba, mégis felmerül a gyanú kétszínőségére.
Fábián János politikailag óvatos, mindszentis múltja kísért: templomigazgatói
tevékenysége során a reakciósok gyülekezı helyét hozta létre.
Erdey Ferenc lojalitást tanúsít, az állami kérések maradéktalan teljesítésére
törekszik. Bánk József ravasz, alattomos gondolkodású, reakciós beállítottságú, de igen óvatos (eltávolítását javasolja).Cserháti József színtelen, politikailag óvatos. Félegyházi József lojális, de a kényesebb problémáktól igyekszi
távol maradni. Gál Ferenc csöndes, tartózkodó, lojalitása ellen nem merült fel
kifogás. Görgényi Béláról nincsenek érdemi értesülések. Kecskés Pál
konzervatív, apolitikus, lojalitása ellen nem merült fel kifogás. Liptay György,
a prefektusságból leváltott, mélységesen reakciós, eltávolítását javasolja.
Marcell Mihály népi származású, de konzervatív, korábban szélsıjobboldaliként volt ismert, de a nyilasokat elítéli.
--------------------------------------------------------(218)
(219)
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1951-ben a rektorságból leváltották. Nagy Józsefrıl még nincs információ.
Pfeifer János a somogy megyei békepapi bizottsági titkár volt. Jó képességő,
de hiú, beképzelt. Egyesek szerint kétszínő. Radó Polikárp nagy tudású,
gyáva, az állami kéréseket gyávasága miatt teljesíti. Mindig az erıhöz pártol.
Szörényi Andor egykori nyilas magatartása miatt több évig ült börtönben,
kapcsolata volt a Volksbunddal is. Az ellenforradalom idején a „kari táblát”
kiszögezte. 1959. tavaszán lojális cikket írt, de az óta többször kompromittálta
magát a rendszer mellett, emiatt nem fogadja vissza a reakciós tábor. A
növendékek az állam bizalmi emberének tartják.
Tamás Gergely Alajos ferences szerzetes volt, lojalitása ellen nincs kifogás, bár
a Grısz perben fél évig internált volt.
Timkó Imre viszonylag haladó, lojális magatartású. Waigand József missziológiát ad elı, a népi demokráciával nem szimpatizál, de kifogás nem merült fel.
Zemplén György igen sötét reakciós beállítottságő. Az ellenforradalomban élen
járt a lázításban. Negatívan hat a növendékekre, ezért eltávolítása javasolható.
Mellékelte a növendékek személyi adatait (név, születés, anyja neve, iskolai
végzettsége, intézménye, elızı foglalkozás, lakhelye, apja foglalkozása 45 elıtt
és jelenleg, évfolyam, egyházmegye)
A hallgatók/növendékek: 21bentlakó+15 bejáró klerikus, +15 Civil bejáró.
November 25-én készített értékelést (220) ugyancsak Turai István kormánybiztos
az Esztergomi Teológiai Fıiskoláról:
A mőködésre elsısorban Budai János nyomja rá a bélyegét. Megcsontosodottsága érzıdik a tanári kar bezárkózottságában. Az intézeti nevelés demokratikus szempontból nem megfelelı, ez lemérhetı az újmisések és a fiatal papok
magatartásán. Országosan a fiatalok a legillojálisabbak, de különösen és fokozottan érvényes az esztergomiakra. A Központi Papnevelı Intézet és az Esztergomi Hittudományi Fıiskola nevelése hasonlatos. A legkétesebb egyéneket
küldik Budapestre.
Budai János mélységesen reakciós, alkalmatlan a rektori funkciók ellátására.
Bartl Lırinc képzett, nagymőveltségő, mindig „talpra esik”, Igen ügyes nevelı,
megakadályozta 1956-ban a növendékek részvételét a tőntetéseken. Bezák
Miklós zárkózott, óvatos, belsıleg mélységesen reakciós, kifelé alázatos magatartást mutat minden irányban.
Bognár Lajos vicerektor Budai rektorral az intézet rossz szelleme, az Endrey
garnitúrához tartozik. Állítólag levélben ellenezte Rómában a felterjesztett jelölteket. Leváltása és Esztergomból elhelyezése javasolt.
Csányi József beképzelt, zavaros fiatalember, ı is Endrey kreációja és ma is
híve. Alkalmasabbra cserélendı.
Nagy Jánosnak a korábbi ellenzéki magatartása miatt volt kellemetlensége. Az
ellenforradalom alatt óvatos magatartást tanúsított. Nyíri Tamás befolyása
alatt áll, orosz nyelvet tanul.
Nyíri Tamás simulékony modorú, helyezkedı. Mindszenty büntetı rendelkezéseit elhamarkodottnak tartotta. Az erı oldalán áll, kezelhetı.
Szalóczi Elek spirituális a Ferences Gimnázium igazgatója volt. Lojális, aki
mindig szimpatizált a békemozgalommal, az állam és az egyház jó viszonyát
akarja
A tanári kar többi tagjáról még nincs elegendı információ.
---------------------------------------------(220)
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A Központi Szeminárium növendékeinek 1959. évi papszentelési programja
eltér a megszokottól. A Szeminárium és az Akadémia csak a két „kedveszményezett” diakónus felszenteléséhez adta meg „votum”-át: Ferenczi Istvánnak és
Brunner Tibornak. Mindketten részt vettek a január 23-ai OP országos győlésen, Ferenczi István a márciusi 9-ei memorandum ellen szavazott, Brunner
Tibor pedig távol maradt a véleménynyilvánítástól.
A többször idézett „Hatalom és a …” c. tanulmány részletesen tartalmazza
azokat az állambiztonsági és ügynöki jelentéseket, amelyek egy-egy diakónus
felszentelésére, újmiséjére vonatkozó híradást tartalmaznak.
Hamvas Endre csanádi püspök június 17-ei dilemmája, hogy felszentelné
(Szakál Antal V. évest, egyetlen) diakónusát, megoldatlan maradt.
Shvoy püspök a március 18-ai és a június 17-ei püspökkari értekezleten kifejtette álláspontját, hogy a püspökök felelısséget vállaltak ezekért a növendékekért attól kezdve, hogy feladták nekik a tonzúrát, azaz klerikusok lettek.
Dokumentálhatóan vizsgálati jegyzıkönyv(ek)bıl (221) tudjuk a Központi Szemináriumból 1959-ben kizárt vagy elbocsátott kilenc diakónus pappá szentelésének dátumát:
1./ 1959. június ?? -án szentelte fel Papp Kálmán gyıri püspök Szabó Kornélt,
2./ November 30-án szentelte fel Dr. Szabó Imre esztergomi s. püspök a váci
egyházmegyére Arató László, Mádi György és Szegedi László váci diakónusokat,
3./ December 8-án szentelte fel Shvoy Lajos székesfehérvári püspök Balázs
Tibort és Fóti Jánost,
4./ December 19-én szentelte fel ugyancsak Dr. Szabó Imre esztergomi s.
püspök Budapesten Krichenbaum József, Rubint Ferenc és Székely Tibor esztergomi diakónusokat.
A felsorolt idıpontok közül egyedül Papp Kálmán (idıs kora, beteges állapota,
és egy évvel azelıtti meghurcoltatása ellenére) volt elég bátor ahhoz, hogy saját
felelısségére fél évvel korábban vállalta – a Szemináriumból március 18-án
egyházmegyéjébe visszaküldött – növendékének felszentelését.
Olt Károly november 23-ai állásfoglalása után – ha arról, mint hihetı – Hamvas Endre vagy más „jól értesült” egyházi személy üzenetet kapott, vagyis a
döntés jóval a válaszlevél elküldése elıtt kiszivárgott, akkor elképzelhetı, hogy
megszervezhetı volt az eddig függıben tartott felszentelések soron kívüli elıkészítése és végrehajtása.
Az esztergomi kormányzó táviratban hívta be december 3-án szentelési lelkigyakorlatra három diakónusát, s mi megfelelı elıkészítés után állhattunk a
szentelı püspökünk elé.
A titkosszolgálati jelentésekbıl tudjuk, hogy ezeknek az újmiséknek (egyrészt
a növendéktársak részvétele és híradása, másrészt az egyházmegyei kormánybiztosok „hálózata” révén), gyorsan terjedt a híre. Saját személyemmel kapcsolatban az elsı reakció „Kiss János” f.n. ügynök/Timkó Imre/ jelentésében (222)
olvasható, amely 1960. február 2-i keltezéső, az alábbiak szerint:
----------------------------------(221)
(222)

ÁBTL O–11522/4 (p. 181) (i.m. 135. old.)
ÁBTL O–11522/7 (p.85-86) (i. m. II. kötet, 117-118. old.)
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„Hogy valakit bármelyi püspök állami engedély nélkül, titokban felszentelt
volna, arról sem feltételezést, még találgatást, sem utalást nem lehetett erre
vonatkozólag hallani. De pl.: egyes személyek felszentelésével kapcsolatban
voltak megállapítások és megjegyzések. Pl.
A Hittudományi Akadémia tanári kara igen kifogásolta, hogy Székely Tibor volt
papnövendéket, aki a kizártak között szerepelt, felszentelték. Egyrészt azt kifogásolták, hogy Székely Tibor, aki az engedetlenek sorában is kiemelıdött,
részben azt, hogy hogyan lehet felszentelni valakit, ha nem kaphat mőködési
engedélyt, vagyis felszentelve valamilyen munkát kell vállalnia. Itt nem a
munkavállalást kifogásolta a tanárok nagy része, hanem azt az egyházjogi
tényt, hogy csak egyházmegye titulusára, vagyis egyházmegye szolgálatára
lehet valakit felszentelni. Ha eleve ki van kötve, hogy valaki egyházmegyei
szolgálatot nem teljesíthet, felszentelése nem indokolt. Nem indokolt azért
sem, mert az visszakerülve a társadalomba, mint felszentelt, nem gyakorolva
hivatását, újra valami nyugtalanság, kiegyensúlyozatlanság miatt nem olyan
dolgokba kezdhet, amely sem egyháznak, sem Államnak nem válik javára.
Ezért a tanári kar zömmel nem helyeselte az ilyen szentelést. Annál is inkább,
mert mint volt tanítványra vonatkozólag az illetékes ordinárius a szokásos
információt a tanári kartól megkérni elmulasztotta.
Hogy mást is szenteltek volna ilyen módon, név szerint nem tudom, de ezek
szerint valószínő. Ezek a szentelések azonban feltehetıleg az állami szervek
hozzájárulásával történetek, mert hiszen azok éltek a megkötés és tilalmazás
jogával.”
5.6. „Haladó papok” találkozója, Endrey püspök joghatósága, BM zárójelentés
November 23-án a „haladó papok” értekezletet tartottak, amelyen dr. Pfeifer
János professzor beszámolt (223) az Akadémián és a Szemináriumban (kettıs
beosztása révén) szerzett tapasztalatairól. Elmondta, hogy a „gyeplı kicsúszott
az Akadémia és a Szeminárium elöljáróinak kezébıl, a teológián kialakult a
renitens szellem. Helytelen politikai magatartásuk mellett nagyfokú a fegyelmezetlenség. Jelenleg 20 növendéke van a Központi Szemináriumnak, és most
már új szellemben nevelik a teológusokat, és a helyes úton járnak.”A kommunista állam hozta létre az új tanszéket a teológián, holott 1926-ban pápai utasítás jelent meg ilyen tantárgy felvételére, ilyen tanszék felállítására. Hosszasan fejtegette, hogy a „magántulajdon szentsége” speciális magyar kifejezés,
majd beszélt a békemozgalom 10 évérıl, esedékes megünneplésérıl.
Dr. Beresztóczy Miklós /a papi békebizottság titkára/ szerint külsı erık kedvezıtlen befolyást gyakorolnak a szemináriumokra. Fı problémaként említette
a „civil” hallgatókat. Elmondta, hogy a tavaszi elbocsátások nem jelentettek
megoldást, mert azok a kispapok, akiket elbosátottak különbözı formában
(sekrestyések, kántorok) vagy magánúton folytatjők tanulmányaikat.
Dr. Horváth Richárd /a Katolikus Szó fıszerkesztıje/azt javasolta, hogy a Hivatal nézze meg, hogy a szemináriumokban milyen a nevelés. „Pestre, a békepapok szemináriumába nem küldenek teológusokat! … az öreg papok eladták
magukat az államnam, és a fiatal papok kell, hogy megmentsék az egyházat,
ık az igazi ortodoxok.”
--------------------------------------------------------(223)
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Schwarz-Eggenhofer Artúr apostoli kormányzó tájékoztatójából ismerjük, hogy
Telepo Sándor az ÁEH nevében(224) felkereste (az akadályoztatásban lévı) dr.
Endrey Mihály püspököt, kényszerlakhelyén, és kérte, hogy mondjon le az
Actio Catholica igazgatói tisztérıl és Opus Pacis bizottsági tagságáról is.
Endrey püspök kijelentette, hogy csak abban az esetben hajlandó lemondani
az említett két funkcióról, ha Rómából megérkezik a felmentéséhez való
hozzájárulás
Róma azonban nem válaszolt Endrey püspök lemondó nyilatkozatára, ahogyan
nem válaszolt az ÁEH Endrey püspök utódlására vonatkozó elıterjesztésére
sem. Ez a körülmény, és Endrey püspök speciális joghatósága adta a lehetıségét annak, hogy a „földalatti” kispapi mozgalom eredeti célkitőzését a lelkileg gondozott, és tanulmányaiban tovább képzett, kizárt és elbocsátott központi szeminarista kispapok belátható idın belül eljuthassanak kitőzött, és
akadályok között is vállalt életcéljukhoz, pappá szentelésükhöz.
December 4-én a BM elkészítette a szokásos év végi összefoglaló (225) jelentését,
amelyben megállapítja, hogy „ a párt tömegkapcsolatainak szélesítése szempontjából a klérus a maga összességében és perspektívájában a kibékíthetetlen ellenséges erık kategóriáját képezi” …
A Központi Szemináriumban lezajlott események kapcsán az új eljárási
módszert alkalmaztuk, és a kérdés a püspöki kar elé került, akiket az ÁEH
felkért a legrenitensebbek eltávolítására. A püspöki kar elfogadta az általunk
javasolt 14 fı kizárását.
Ezek a hallgatók a többiek szolidaritás vállalását kérték. Az ellenállást
kifejezı lépések továbbra sem szőntek meg a Központi Szeminárium hallgatói
körében, sıt memorandumszerő levelet intéztek a püspöki karhoz, melynek
végeredménye az lett, hogy a püspökök a hallgatókat felelısségre vonták, és
egy nyilatkozat aláírására szólították fel, amit azok megtagadtak. Így püspökeikkel szemben engedetlenségbe kerültek, ami miatt a püspökök kénytelenek
voltak ıket a Központi Szemináriumból ezeket a hallgatókat eltávolítani.
A kizárás után a Szeminárium és a hallgatók kérdésével a Vatikántól
kezdve az összes európai államban megjelenı újságok foglalkoztak. Azonban
mind a hazai, mind a külföldi reakció csak feltételezések alapján támadhatta
az államunkat. Nem az képezte a vita tárgyát, hogy az állam követett el hibás
lépést, hanem az emberek egy része a hallgatókat támadta engedetlen magatartásukért, a másik része a püspököket támadta helytelen határozatukért.
Ennek a módszernek az elemzése azt igazolja, hogy adott helyzetben
képesek vagyunk a püspöki kart zavarba hozni, hogy saját maguk hozzanak
olyan intézkedéseket, amelyek saját soraiknak ártanak., míg az állam szervei
teljesen a háttérben maradnak. …
Az ügy még ma sincs lezárva. A végsı eredmény feltétlenül az, hogy kb.
90 olyan személyt sikerült a Központi Szemináriumból ezekkel az intézkedésekkel lemorzsolni, akik igen élesen tevékenykedtek volna az ellen, hogy a párt
a tömegek között minél szélesebb befolyást nyerjen.
--------------------------------------------------(224)
(225)
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6. PÜSPÖKKARI TÖREKVÉSEK ÉS A KISPAPI MOZGALOM EREDMÉNYEI
6.1. A Püspöki Kar 1960. évi elsı konferenciája
A Püspöki kar 1960. január 27-én tartotta ezévi elsı konferenciáját.(225)
Jelenlévık: Grısz József kalocsai érsek elnökletével, Shvoy Lajos székesfehérvári, Dudás Miklós hajdúdorogi, Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor
szombathelyi és Rogács Ferenc pécsi megyéspüspök, Kovács Vince püspök,
váci apostoli kormányzó, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, SchwarzEggenhofer Artúr esztergomi, Brezanóczy Pál egri, Klempa Sándor veszprémi
apostoli kormányzó, valamint Szántay-Szémán István, a miskolci apostoli
exarchátus általános helynöke.
Kimentette magát: Papp Kálmán gyıri megyéspüspök.
A napirend elsı pontja a Miniszterelnöknél tett látogatásról szóló beszámoló
volt. Ennek lényeges megállapításai: (Grısz érseknek a konferencia anyagához
kapcsolt megjegyzésébıl):
„A Közp. Szeminaristák ügyét csak 1960 szeptemberére akarják elıvenni. Alkudoztunk, hogy legalább 1960 februárja elıtt intézzék el. Olt Károly nagy
nehezen beleegyezett abba, hogy a szeminárium elöljárósága állítsa össze és
adja be a visszavehetı növendékek listáját.
Ez megtörtént. Hamvas püspök úr a rektor és dékán kíséretében személyesen
vitte be a listát az ÁEH-ba. Ekkor visszakoztak és megint csak 1960 szeptemberénél kötöttek ki.
Mindezek után újból foglalkoznunk kell a Központi Szeminárium ügyével. November–december hónapokra gondoskodtunk a hiány fedezetérıl azzal, hogy a
továbbiakról a januári növendéklétszám figyelembevételével és a többi pénzforrás (:A. C., Szt. István Társulat, Szoc. Intézmények:) együttes mérlegelésével
igyekszünk a Szeminárium fenntartásáról gondoskodni.
Próbálunk külföldi segélyt is szerezni.
Itt visszautalunk az elızı fejezet 5.5. pontjára, amelyben az ÁEH dokumentumokból megismertük a küldöttség kísérletét és a titkosszolgálati jelentésbıl az
Akadémia és a Szeminárium közös elhatározását a 40 fı visszavételér vonatkozó javaslat kidolgozására, amelyet az ÁEH át sem vett tılük

----------------------------------------------------------------------(225) (

Tekintettel arra, hogy ettıl az idıtıl kezdıdıen BM jelentések nem készültek a püspökkari
konferenciákról, és „Kékes” f.n. ügynök jelentései sem hozzáférhetık, a további idıszakban Dr. Balogh
Margit – elektronikus formátumban rendelkezésre bocsátott – A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI
KAR TANÁCSKOZÁSAI 1949–1965 KÖZÖTT” c. kiadványából idézzük.
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6.2.Tíz diakónus és nyolc titkosan végzett kispap felszentelése 1960-ban
A Központi Szeminárium V. éveseibıl Grısz József 19 növendéket diakónussá
szentelt 1958. december 8-án az Egyetemi templomban. Ezek közül 9 fıt, –
amint az elızı fejezetben láttuk) – az egyházmegyék 1959-ben pappá szentelt/ett/ek. A többi 10 diakónus 1960 tavaszára magánúton letette a még hiányzó, - a felszenteléshez szükséges – vizsgáját, és a „titkos szeminárium” végzıs növendékeivel felkészült a pappá szentelésre.
Ekkor Tabódy István, akinek hierarchiai hátterét elsısorban Shvoy Lajos
székesfehérvári megyéspüspök biztosította, a „kispapi mozgalom” vezetıjeként
kapcsolatot keresett a Vatikánnal és Endrey Mihály püspökkel.
(Az események alakulását nyomozati jelentésekbıl és vizsgálati jegyzıkönyvekbıl tekintjük át röviden „A Hatalom és a …”c. tanulmány alapján:)
1./ Rózsavölgyi László ún. regnumi pap 1960. februárjában kereste fel Endrey
püspököt és közvetítette Tabódy István kérését (226).
2./ Endrey Mihály speciális felhatalmazása alapján jogosult volt papnövendékeket felvenni és felszenteltetni az esztergomi fıegyházmegye címére, vagy az
egyházmegyéjük címére felszentelt diákonusokat pappá szenteltetni saját egyházmegyéjükre, a megyéspüspökük értesítése nélkül. A joghatósága kiterjedt
arra az esetre is, ha maga szentelt, de kiadhatott megbízólevelet (litterae
dimissoriae) más felkért, szentelı püspök részére.
3./ A papszentelés jogi feltételeinek megfelelı dokumentumokat Rédly Elemér
VI. éves presbiter növendék készítette el. Endrey püspök is, és a szentelendı
növendékek is egyaránt tudták, hogy a fennálló állami rendelkezések értelmében nem kérhetnek és nem kapnak az ÁEH-tól hivatalos mőködési engedélyt.
4./ A szentelés elıtt a növendékek letették az elıírt esküket és megkapták a
meghatalmazásokat. Endrey püspöknek csupán aláírását kellett adnia a
felhatalmazás dokumentumaira.
5./ Tabódy István gondoskodott a szentelı püspök felkérésérıl (Zadravecz
István OFM nyugalmazott tábori püspök személyében) és a három szentelési
helyszín elıkészítésérıl ( beleértve a ruhákat és a kellékeket is)
Március 18-19-én Tabódy István albérleti lakásán (Budapest, V., Tanács krt 10.
sz.) kapták meg elıbb a szubdiakonátust és a diakonátust, majd ugyanott a
presbyteratust (az esztergomi fıegyházmegyé címérere): Horváth József,
Kelényi Tibor, Kiss Dénes, Nikovicz Antal, Nyiredy István, Takács János,
Virágh József és Somogyi Sándor.
Április 2-án szentelte pappá Zadravecz püspök (Bp. XV.,Táncsics M. u. 15. sz.)
Adriányi Gábor (veszprémi), Bán Zoltán (pécsi), Lırincz Sándor (pécsi)
Medveczky Lajos (egri) Orbán János (pécsi), Rózsa István (veszprémi), Szakál
Antal (*esztergomi) Tóth László (egri) (fı)egyházmegyés diakónusokat.
Ezen a napon várták Juhász József (pécsi) diakonust is, akit késıbb szerzetesként szentelték fel ismeretlen körülmények között.
Augusztus 24-én ugyancsak Zadravecz püspök szentelte fel Bohán Béla egri
diakónust az egri fıegyházmegyére a Kassai téri templomban.
------------------------------------------------------------(226)
Sz. T.: „A Hatalom és … „ 132-135. old. (ÁBTL 3.1.5. O–11522/4 és 5)
* Endrey püspök átvette a csanádi egyházmegyébıl
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1960
A felszenteltek részére három kápolnát alakítottak ki, ahol misézhettek. A felszenteltek „rangrejtve” csatlakoztak a magyarországi „munkáspapsághoz.”
Nem kerülhették el azonban a beszervezett ügynökök és az állambiztonsági
szolgálat titkos figyelését.
A Hittudományi Akadémia és a csonka Szeminárium életérıl az ügynöki és a
titkosszolgálati jelentések alapján betekintést nyerhetünk a többször idézett „A
Hatalom és a ….” c. tanulmány azonos idıszakra esı, naplószerő beszámolójából (ld. II. kötet.5-6. fejezet, 17-26. old.)

6.3.A Püspöki Kar kezdeményezései, az ÁEH magatartása
Április 5-én tartott ismét a Püpöki Kar értekezletet, Grısz József kalocsai érsek
elnökletével. Részt vett Shvoy Lajos székesfehérvári, Dudás Miklós hajdudorogi, Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, és Rogács Ferenc pécsi megyéspüspök, Kovács Vince püspök, váci apostoli kormányzó,
Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi,
Brezanóczy Pál egri, Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó, valamint
Szántay-Szémán István, a miskolci apostoli exarchátus általános helynöke.
Kimentette magát Papp Kálmán gyıri püspök
„A 8. napirendi pontban „az esztergomi apostoli kormányzó röviden ismertette
a nehézségeit és küzdelmeit az egyházkormányzatban és a Központi Szemináriumban lévı áldatlan helyzetet.”
A jegyzıkönyv megállapítja: „Részvéttel hallgattuk, támogatásunkról biztosítottuk és törjük a fejünket, hogyan segíthetünk a Központi Szemináriumban lévı
állapotokon.”
Az egyházkormányzati problémát ismerjük Dr. Beresztóczy Miklós helynöki
kinevezésének megtagadásával kapcsolatos ÁEH megtorló intézkedésekrıl.
A Központi Szemináriumban lévı áldatlan helyzetrıl 1959. II. félévében, és
1960 tavaszán is ügynöki jelentések készültek:
„Hívı”/Semptey/ 1959. december 12-ei jelentésében (227) beszámol arról a
felfordulásról, amelyet az Akadémia könyvtárának födémcseréje okoz. De belsı
problémákat is felsorolt: „a 20 növendék fegyelmezése akadozik. Nekibuzdultak – írja Hívı – hogy minden reggel korábban kelnek és az egyetemi templomba mennek reggel 6,00 órára, és a rorate misén énekelnek. Király spirituális nehezményezte, hogy mindez az ı tudtán kívül történik és a rektort is felkérte, hogy csináljon itt rendet. Most egyelıre marad minden, és nem a kápolnába mennek, hanem a templomba. Aztán egyesek sem a kápolnába nem
mennek, sem a templomba. Zavar van az étkezéseknél is, pontatlanok. Apróságok, de sok az összevisszaság, és nem teremt senki rendet. ... Fábián prefektus ingerült, rendelkezik, hevesen magyaráz, Pfeiffer prefektus lemosolyogja
a fegyelmezetlenséget, Király spirituális sértıdik, hogy mellızik ıt, a rektor
idegeskedik, hogy nincsenek kézben a növendékek. Pedig így van, szétesik
minden"
„Kiss János”/Timkó I./1960. március 30.-i jelentésében (228) beszámol arról, hogy
„március közepe felé az elöljáróság és a tanárok is bizonyos nyugtalanságot
észleltek a kispapok között.”
-----------------------------------------------------(227)

ÁBTL 3.1.5. O–11522/1 (p. 79)
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„Kiszivárgott, hogy egy emlékünnepet, vagy megemlékezést akarnak tartani a
tavalyi eseményekkel kapcsolatban. Az elöljáróság résen volt, bár ez nem teljesen sikerült, mert a Tesszár nevő teológusnak sikerült a spirituális elızetes
tájékoztatása nélkül egy elmélkedést szerkesztenie, amit fel is olvasott a
kápolnában. Az elsı mondatokra több kispap felállt és kiment. … az imádság
azokért a kispapokért volt, akik … a tanárok és elöljárók lelkiismeretlenségébıl kifolyólag hivatásukat elveszítették. … Az elöljáróság a rendbontót …
az ÁEH egyetértésével eltávolította.”
„Egy délutáni óracsere kapcsán … óraütközés történt, amit Pfeiffer professzor
kifogásolt. Timkó professzor, amint errıl értesült, áttette délutáni óráját más
idıpontra. …A diákok … úgy véleményezték, hogy hogy a két professzor között
torzsalkodás támadt. Ennek kifelé is hangot adtak. A két tanár egymással
megegyezve a már-már problématikussá váló kérdést elintézte.
A tanári karban kialakult vélemények szerint … minden nevelınek résen kell
lennie.” …
Május 18-án tartotta a Püspöki Kar a 3. konferenciáját. (229)
Jelenlévık: Grısz József kalocsai érsek elnökletével Shvoy Lajos székesfehérvári, Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán gyıri
és Rogács Ferenc pécsi megyéspüspök, Kovács Vince püspök, váci apostoli
kormányzó, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, Schwarz-Eggenhofer Artúr
esztergomi, Brezanóczy Pál egri, Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó, valamint Szántay-Szémán István, a miskolci apostoli exarchátus általános
helynöke.
Távolmaradó: Dudás Miklós hajdúdorogi megyéspüspök.
A napirendbıl két téma fontos a kispapi mozgalom szempontjából:
9. napirendi pont: „A Központi Szeminárium elbocsátott növendékeinek ügye.
Az ÁEH-nak 1959. december 14-én Hamvas püspök úrhoz intézett levele szerint: „Az elbocsátott növendékek az 1959/60 tanévre nem vehetık vissza.
Arról lehet szó, hogy egyesek egyéni elbírálás alapján az 1960/61. tanévre
visszavehetık legyenek. Az érintett teológusok idıközben(i) felszentelésére
vonatkozóan az a véleményünk, hogy ez az illetékes Ordinarius urakra tartozik. Mi nem emelünk ellene kifogást, azonban a papi mőködésükhöz szükséges állami hozzájárulás részükre való megadása kérdésessé válik” – írja Csala
László osztályvezetı levelében.”
Intézkedés: Az elbocsátottaknak a Központi Szemináriumba való visszavétele
ügyében kellı idıben tárgyalunk. A papi pályára egyébként alkalmasakat konkurzuson újból felvesszük és esetleg vidéki szemináriumba
küldjük. A Központi Szemináriumban uralkodó áldatlan állapotokon
elöl-járó változtatással próbálunk segíteni.
A Püspöki kar napirendjén lassabb az információáramlás, mint az ÁEH nyilatkozataiban: Novemberben megismertük a Hamvas püspök vezette küldöttség
kérésének elutasítását, ami elıször januárban szerepelt a Püspöki Kar napi----------------------------------------------------------(229)
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rendjén, és Olt Károlynak a kispapokra kedvezı novemberi „nyilatkozatából”
következtettük decemberben a 9 diakónus pappá szentelését. Ez a kedvezı
novemberi nyilatkozat azonban csak most, májusban kapott nyilvánosságot az
ordináriusok elıtt.
Kik szervezték az 1959 év végi szenteléseket?
Sem a BM 1960. december 24-én készült „összefoglaló jelentése,”(231) sem a
Tabódy per vizsgálati jegyzıkönyvei (232) nem tartalmaznak még csak utalást
sem arra, hogy, hogy a „kispapi mozgalom”-nak szerepe lett volna az 1959. évi
szentelések elıkészítésében. (Dr. Rédly Elemér 2011.04.05-ei keltő elektronikus
levele szerint Tabódy és İ is csodálkozva vették tudomásul annak idején ezeket a spontán jelenségeket, és állítja, hogy a szervezésben nem volt részük.)
Június 7-én Grısz érsek bejelentette(233) az ÁEH-nak, hogy a Akadémia tanári
kara dr. Cserháti Józsefet választotta az 1960/61. tanévre dékánnak. Olt Károly már
Június 9-én megadta válaszát az elızetes hozzájárulásról.
Június 13-án Az ÁEH-ban összefoglaló feljegyzés (234) készült a Római Katolikus
Hittudományi Akadémiáról 1959. év folyamán eltávolított teológusok ügyében.
A feljegyzés megállapítja:
– Az ellenforradalomban súlyosan kompromittált teológusokat a Fıvárosi Bíróság szabadságvesztés büntetéssel sújtotta (14 fı).
– a teológusok többszöri felszólítás ellenére sem vettek részt az Opus Pacis
által szervezett békegyőléseken, kritizálták a Hittudományi Akadémia és a
Központi Szeminárium vezetıségét, de kritizálták magát a Püspöki Kart is.
– nemcsak ellenséges és szervezett politikai magatartást mutatott a népi demokratikus államrenddel szemben, hanem az egyházi felsıséggel is szembe
fordult és vele szemben engedetlenséget tanúsított.
– A Hittudományi Akadémia tanári kara e tarthatatlan állapotok megszőntetésére javaslatokat dolgozott ki, és juttatott el a püspöki karhoz.
– el kell távolítani az oda nem való ellenzéket;
– ki kell zárni mindenkorra nemcsak a budapesti Hittudományi Akadémiáról, hanem valamennyi vidéki teológiáról és szemináriumból;
– a megmaradt hallgatók is csak a tanulmányaik teljes befejezése után
szentelhetık fel papoknak.
– a megmaradt hallgatók 1960. július 1-ig nem fejezhetik be tanulmányaikat.
– A püspöki kar tagjai e szempontok érvényesítésével 1959. március 3-án 14
fı teológust eltávolítását foganatosították;
– A teológusok március 9-én beadványban megtámadták a teológia vezetıségét
és a felsı egyházvezetést is a megtett intézkedésekért;
– A püspöki kar elnöke rektorhoz intézett levelében engedelmességre szólította
fel a teológusokat és engedelmességi nyilatkozatot kívánt meg tılük. Ezt 15-en
írták alá, további 55 fı eltávolítására került sor.
------------------------------------------------------(231)
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A Püspöki Kar, az Akadémia és a Szeminárium képviselıi megállapodtak, hogy
egy (büntetı év) elteltével visszatérnek a kizárt, elbocsátott, vagy egyházmegyéjükbe visszahívott növendékek továbbtanulása kérdéseire.
Június 18-án A dékán és a rektor közös (akadémiai fejléces) kísérılevéllel megküldték at ÁEH elnökének az egy évvel korábban lezajlott események során a
két intézet különbözı büntetési formáiban távozott hallga-tók/növendékek
névsorát(235) annak kezdeményezéseként, hogy ismételten tárgyalni lehessen a
hallgatók visszavételérıl.
Július 8-án Grısz József Kalocsai érsek a május 8-ai konferencia 9. napirendi
határozata értelmében tájékoztatást (236) küldött az Ordináriusoknak, hogy az
ÁEH-val felveendı tárgyalások során a püspöki kar ne exponálja magát olyan
növendékek ügyében, akik esetleg nem akarnak a Központi Szemináriumba
visszatérni, vagy már nem is akarnak papok lenni.
Felszólította az Ordináriusokat, hogy július végéig jelentsék azok névsorát akik
a Központi Szemináriumba kérik visszavételüket, vagy esetleg inkább szeretnének valamelyik vidéki szemináriumba felvételt nyerni.
Az Ordináriusok jelentsék, hogy kinek az ügyét kívánják tárgyaltatni
A BM jól felkészült a várható eseményekre, és felkészítette az ÁEH-t is:
Július 16-án készült BM javaslat(237) azt tanácsolja, hogy a püspökök által öszszeállított névsort az ÁEH fogadja el, és kezdjen halogató taktikát. Több
alternatívát is javasol:
– Ha a jelentkezık száma magas, és mind a Központi Szemináriumba szeretne
visszajónni, válaszolja azt, hogy egy része ide, egy része vidékre. Így megbontja
ıket, és elégedetlenséget vált ki.
– Javasolja az eszterdomi szeminárium Budapestre telepítését. Ezzel egy
objektum megszőntethetı.
– Engedélyezze, hogy mindenkit visszavegyenek, ezáltal ellenırzés alá lehet
helyezni a növendékeket.
Július 21-i jelentésében Pátkay/Esty Miklós/ beszámol (238) az Schwarz-Eggenhofer Artúr intézkedésérıl: a kormányzó azt írta a megbeszélésre hívott
növendékeknek, hogyha nem jelentkeznek, akkor eltiltja ıket a reverenda
viselésétıl.
Augusztus 2-ai keltő az elsı válaszlevél (239)a gyıri püspöktıl, aki Hrotkó Géza,
Rédly Elemér és Szabó Kornél felszentelt papjai részére mőködési engedélyt, és
Lándori Tamás volt III. éves növendéke szemináriumi visszavételét kéri.
Augusztus 2-án Olt Károly levelet írt(240) Hamvas Endrének, fel kívánja hívni a
----------------------------------------------------------(235)
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Rómak Katolikus Hittudományi Akadémiáról kizárt, illeve az egyházmegyékbe
visszarendelt és önként távozott szemináriumi növendékek ügyét.
Megemlíti, hogy „a visszavételi kérelmek elbírálása végett … a növendékek
névsorát az Akadémia … meg is küldte.”
„Idıszerőnek tartom – írja az ÁEH elnöke – hogy a tanév megkezdésének
idıpontja közeledik, ha a visszavétel kérdésében a tárgyalásokat mielıbb
felvennénk.
Augusztus 3-án „szigorúan titkos” Feljegyzés készült(241) az ÁEH-ban, amelynek
4. pontja szerint: „A kizárt szeminaristák visszavétele ügyében alapos konzultációt kell folytatni a továbbiakban is a Belügyminisztériummal.
Ugyanakkor az eddigi tapasztalatok alapján a püspöki karnak is élesen kell
állást foglalnia a visszautasítást tanúsító teológusokkal szemben. El kell érni,
hogy az illegális felszenteléseket megsemmisítsék, és azokat a szeminaristákat,
akik nem akar-nak visszatérni a teológiára, meg kell fosztani a papi
reverendától. Ez ne csak a felszenteltekre, hanem a diakónusokra is vonatkozzék.”
Augusztus 3-án „Házas” jelenti,(242) hogy Grısz közölte Erdeyvel: 3 egyházmegye
még nem adta meg a választ, hogy kik és hová akarnak visszatérni.
Augusztus 5-én Hamvas püspök válaszolt: (243) megköszönte a tájékoztatást, az
érsek urat értesítette, és rövidesen jelentkezik.”
Augusztus 6-án Dr. Brezanóczy Pál válaszában(244) jelezte, hogy a növendékek
válaszai késedelmesen érkeztek be. Eger részére Bohán Béla V. éves diakonus
és Pálinkás Imr északi rész diakonus ügyét kéri tárgyaltatni. Mindketten Egerben fejezik be a tanulmányaikat.
Augusztus 6-án újabb BM javaslat(245) készült. Ez beszámol arról, hogy Tabódy
felkereste Cserháti professzort, és az új leendı dékán azt az álláspontot képviselte, hogy a volt VI. és V. éveseket ne vegyék vissza. Tabódy elmondotta
Cserhátinak, hogy a kispapok visszatérésének feltételei vannak, ugyanazok,
mint márciusban voltak. A jelentés megállapítja, hogy értesüléseik szerint a
növendékek is Tabódy álláspontját képviselik, amit már közöltek is az ordináriusokkal. Azt javasolja a BM az ÁEH-nak, hogy ragaszkodjon annak a nyilatkozatnak az aláírásához, amelynek megtagadása miatt a növendékeket márciusban elbocsátották”
„Kiss János”/Timkó Imre/ jelentése(246) beszámolt dr. Erdey Ferenc dékánnal
augusztus 30-ánfolytatott négyszemközti beszélgetésérıl:
----------------------------------------------------------(241)
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„… elmondotta, hogy több ordinárius levélben szólította fel … elbocsájtott növendékeit, ki-ki jelölje meg, hogy Budapestre, vagy melyik vidéki szemináriumba szeretne visszakerülni. Egy bizonyos létszám igenlıen válaszolt és jobbára a vidéki szemináriumot választotta.
Egy bizonyos létszámú volt kispap viszont feleletre sem méltatta az ordináriusokat, voltak olyanok is, akik bár nem írásban, hanem szóban adtak véleményüknek kifejezést, pl. …’nem vagyunk engedelmességre kötelezve olyan püspöki kar felé, aki lepaktált a kommunistákkal’… ’Pestre nem jövünk, míg
Semptey ott van… Pest a kispapok temetıje, mert Semptey kivégzi azokat.
Pestre semmiképpen nem megyünk’…”
Augusztus 31-én „Rózsa” /Várkonyi Imre/ jelenti(247), hogy Grısz mondta délután: kb. 35 növendék lesz. 13 régi, 12 központista és 10 új konkurált”

6.4. Kísérlet a Központi Szeminárium elbocsátott növendékeinek visszavételére
Amint fentebb láttuk, a szétszéledt kispapokat az ordináriusok levélben keresték meg, és az érsek utasításának megfelelıen megkérdezték, hogy akarják-e
választott hivatásukat folytatni, vissza kívánnak-e térni a Központi Szemináriumba, netán áthelyezésüket kérik valamelyik vidéki szemináriumba. Ennek a
levelezésnek az irat-hátterét több egyházmegyei archívum fölkeresése ellenére
sem, nem sikerült feltárni.
A titkosszolgálati, ügynöki jelentések reflexióiból lényegében bizonytalan felmérésre lehet következtetni. Egyik az, hogy egyes növendékek egyeztetett, őrlapszerően kitöltött válaszokat küldtek az egyházmegyéknek. A másik, hogy
olyan választ is adtak, amely szerint „csak akkor megyünk vissza, ha mindannyian visszamehetünk”. A válaszok arra utalnak, hogy lényegében nem sikerült megtörni a „kispaplázadást.”
A rektor is, és a dékán is június óta szorgalmazta, hogy Grısz érsek hívjon
össze püspökkari konferenciát, és tegyenek kísérletet legalább 40 növendék
visszavételére. Grısz érsek – miután a jelentkezık adatainak begyőjtésére az
utasítást kiadta – tudta, hogy nehéz tárgyalások várnak rá.
Ugyancsak ügynöki jelentésbıl tudjuk, hogy Grısz érsek kedvetlenül fogott
hozzá az ügy lebonyolításához, mert ahogy Hamvas püspöknek mondta: „ezek
hazudnak, ma megegyezünk, és holnap már mást mondanak”. (247)
Augusztus 30-án a belsı körrel tárgyalta meg a kérdést – amiért a nem püspök
tagok közül egyesek nehezteltek.
Augusztus 31-én összeült a püspökkari konferencia plenáris ülése. A lázas beteg
Papp Kálmán gyıri megyéspüspök kivételével valamennyi egyházmegye képviselıje jelen volt
A napirend 10. pontja: a Központi Szeminárium ügye.(248)
A püspöki kar az érdekelt Ordinariusok elıterjesztése alapján javasolja az
ÁEH-nak:
-----------------------------------------(247)

ÁBTL 3.1.5. O–11522/1 (p. 156)

(248)

Balogh Margit: i.m.(pp. 1051-1057.)
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Kerekes András, Galgóczi László és Kerekes István csanádi, Ruszina Vilmos
váci, Károly Róbert és Iván József pécsi növendékeknek a Központi Szemináriumba való visszavételét,
Hrotkó Géza, Rédly Elemér és Szabó Kornél gyıri, Cséfalvay Pál, Nagy Imre,
Rubint Ferenc, Krichenbaum József és Székely Tibor esztergomi, Mádi György
és Szegedi László váci, Balázs Tibor és Fóti János székesfehérvári felszentelt
papok részére a mőködési engedély megadását, Arató László váci diakónus
részére tanulmányai befejezése és felszentelése után ugyancsak a mőködési
engedély megadását.
Veszprém szeptember 1-i kelettel jelentette, hogy Horváth József, Kiss Dénes
és Nikovicz Antal nem akarnak papok lenni,
Takács Lajos, Györkös János, Pápai Lajos és Szerenka Miklós az esztergomi
szemináriumba akarnak menni.
Egyben kéri, hogy a Központi Szemináriumban szükséges elöljárói
változtatások ellen az ÁEH ne gördítsen akadályt.
Azokat a volt centralistákat, akiket az Ordinariusok visszavettek, de nem
akarnak a Központi Szemináriumba visszatérni, vidéki szemináriumokba
küldjük.
Az idıközben ismeretlen püspök által felszentelt diakónusok ügyében az
Apostoli Szentszékhez fordulunk.
2. Központi Szeminárium növendékeinek visszavételére az Ordináriusok elızı
írásbeli tájékoztatója szerint – Hamvas püspök úr du. az ÁEH-val tárgyal.
a) Visszavételre jelentkeztek és javasolja:
Csanád 3 – Veszprém 6 – Vác 1 – Pécs 2 (késıbb). Összesen 12 (1960-ra 10.)
b) Egyházmegyei szemináriumokba jelentkeznek:
Esztergom 8 – Kalocsa 2 – Gyır 1 – Pécs 1 – Vác 5 – Veszprém 6 – Összesen
23.
c) Egyházmegyei beosztást kérnek felszentelt papok: Gyır 3 (1958-ból).
– Esztergom 5 – Vác 1 – Fehérvár 2 – Összesen 11.
Határozat: akik vidéki szemináriumba akarnak menni, felvehetık újra kispapoknak és disponáltatnak.
d) Illegálisan (titkosan) felszenteltekrıl senki sem tud – Rogács referál
sajátjairól. Grısz utal a 2373. can.-ra (cf. 955. can.)
Határozat: Grısz írjon Rómába, adjanak felvilágosítást a zavaros ügyben.
e) Központi Szeminárium feltöltése (!) – Küldjenek kispapokat. Küldenek:
Esztergom 5 – Csanád 3 – Szombathely 2 – Eger 1.
Pécsi kispapokról 1271/1960.
Ezeknek a határozati pontoknak megfelelıen levelet(249) fogalmaztak az ÁEHnak, amelyet Hamvas püspök adott át a Hivatalnak.
------------------------------------------(249)
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Augusztus 31-én az ÁEH-ban feljegyzés(250) készült a Varjas Gyızı szombathelyi
titkár bejelentése alapján, amelynek fıbb megállapításai:
– Shvoy – Kovács – Rocsács megyéspüspök platformot alakított a
szemináriumi visszavételek kérdésében;
– A titkos papszenteléseket Dr. Szabó Imre és Zadravecz István püspökök
végezték;
– az elbocsátott teológusokat országosan megszervezték, a továbbtanulási
kérdésre mind ugyanazt a választ adta;
– a növendékek feljelentették Semptey gondnokot, és ellene van Potyondy I.,
Király P. és Pfeiffer J. is. El akarja helyezni Schwarz-E. A. is.
A Központi Szeminárium növendékeinek ügyével párhuzamosan az ÁEH folytatta a szemináriumok felügyeletére vonatkozó – de a Párt Politikai Bizottságától még mindig nem engedélyezett – munkatervi(251) feladatok ellátását is.
Szeptember 6-án jelentés(252) készült a 008-3/1959/Eln. sz. anyag III. fejezetében
foglalta végrehajtásához (fontosabb megállapítások):
– A tanári karok összetételének javítása: az esztergomi teológiát kivéve mindegyik élén haladó, vagy felhasználható rektor, illetve dékán áll.
– Az utánpótlásnál számba vehetı papok névsora nem készült el;
– A „társadalomtudományok” tanszéket egyelıre csak 3 teológián (1 római katolikus, és 2 református) szervezték meg;
– A teológusoknak a papi békemunkába bevonására megtették a kezdı lépéseket. (A klubszobák berendezéséhez a békepapok hozzájárultak);
– A felvételekre jelentkezettek rostálását a munkatársak végzik (tavaly 12 nem
vonult be, idén elutasítottunk 33 fıt);
– A teológusok felülvizsgálása – a meghatározott módszer szerint – nem történt
meg, mert az adott körülmények miatt nem tartottuk célszerőnek, bár több
teológust zárattunk ki szülei vagy saját társadalomellenes cselekedet miatt
Összesen 34 fıt zárattunk ki, 14-et a Központi Szemináriumból. Önként távozott 114 fı, 93 a Katolikus Akadémiáról)
– Egységes munkaterv nem készült, csak a területfelelısök egyéni terve.
– Összefoglalva: komoly lépést tettünk elıre ezen a munkaterületen.
A jelentés „ad 1.” pontjához mellékletként(253) „Tájékoztató” készült a Budapesti
Hittudományi Akadémiáról és Központi Szemináriumról:
A Központi Szeminárium lényegében a Hittudományi Akadémia diákotthona,
az Akadémián jelenleg 12 rendes tanár, 1 tanársegéd és 4 megbízott tanár
tanít. Ugyanakkor a Szemináriumban 6 elöljárói állás van betöltve, tanárok és
elöljárók együttes száma 21 fı.
A múlt év elején a hallgatók körében ellenséges megmozdulások voltak, és
ezzel kapcsolatban az elöljárói, illetve a tanári karban is változások történtek.
a nem megfelelı tanárok leváltását a lehetıségekhez képest továbbra is szorgalmazzuk, nagyjából a következı sorrendben:
Dr. Zemplén György, dr. Liptay György, dr. Marcell Mihály, dr. Bánk József,
-----------------------------------------------------(250)
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Dr Waigand József, dr. Görgényi Béla, dr. Nagy József és dr. Kecskés Pál.
A leváltási folyamat közben a tanári kar, illetve az elöljárók együttes létszámában 2-3 fı csökkentést lehet végrehajtani.
A tanárok és az elöljárói kar összetételének aránya 13:8 a haladó és a felhasználható erık javára.
A fentiekben ismertetett „status quo” figyelembe vételével Grısz érsek részére
nem biztatott sok reménnyel a Püspöki Kar összesített igényének elfogadása.
Szeptember 9-én Az ÁEH elnöke – hivatkozva a szeptember 1-jei keltő levélre –
tárgyalásra(254) hívta Grısz érseket.
Szeptember 10-én a BM felkészítı javaslatot(255) küldött az ÁEH-nak, amelyben
meghatározó jelleggel foglalja pontokba a javaslatát:
– a 13 javasolt növendék visszavételével egyetértenek, ha azok aláírják a korábbi „nyilatkozatot”;
– a tanulmányok befejezésére vidéki szemináriumba helyezendıkkel kapcsolatban megállapítja, hogy csak a Központi Szemináriumba térhetnek vissza,
ezt ellenırizzék a területi megbízottak;
– nem szabad elfogadni az elöljárók leváltására vonatkozó püspökkari kezdeményezést;
– nem kell reflektálni a 12 felszentelt részére kért mőködési engedély kérésére
(4 fıt az események elıtt szenteltek fel, 8 fıt azonban utána, illegálisan);
– közölni kell a püspöki karral, hogy a szemináriumba vissza nem tért növendékeket ki kell zárni és el kell tiltani minden papi mőködéstıl. A rendelkezést
körlevélben kell kiadni.
Szeptember 13-án Grısz érsek elkészítette és elızetes hozzájárulásra beterjesztette az ÁEH-ba Tardini bíboros(256) államtitkárnak az ismeretlen szentelésekkel kapcsolatos állásfoglalást kérı levelét:
– hogyan kell vélekedni a titkos szentelésekrıl;
– hogyan kell igazolni pappá szentelésüket;
– a felszenteltek kinek tartoznak engedelmességgel;
– ki adjon nekik joghatósági felhatalmazást.
A levelet csak november 19-én láttamozta és engedélyezte postázását az ÁEH
osztályvezetıje.
Szeptember 16-án létrejött a kizárt és elbocsátott központi szeminaristák visszavételével kapcsolatos egyeztetı tárgyalás. Az Állami Egyházügyi Hivatal részérıl Olt Károly, Miklós Imre és Csala László vett részt, a Püspöki Kart Grısz
József és dr. Hamvas Endre képviselte.
A tárgyalásról (jegyzıkönyv helyett) az ÁEH „feljegyzést” készített.(257)
– Az ÁEH a visszavételt nyilatkozat aláírásához köti. Ezt a ppk elıször szükségtelennek tartották, majd a szövegezést elvállalták, bár bemutatása ellen
tiltakoztak;
-----------------------------------------------------------(254)
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– A felszentelt, illetıleg 1959 folyamán felszentelt teológusok mőködési engedélyére vonatkozólag megállapodás nem jött létre, illetve ennek tárgyalásába ez
alkalommal nem bocsátkoztak.
– Az illegálisan felszentelt teológusok ügyének tisztázására Grısz érsek a Vatikáni Államtitkársághoz fordult.
– Az ÁEH szükségesnek tartja az egyes megyéspüspökök intézkedését, hogy
azokat a volt teológusok, akik nem kerülnek most vissza a teológiákra, rekesztessenek ki a papi funkciók gyakorlásából, tehát mint klerikusok ne mőködhessenek. Az erre vonatkozó intézkedést egyházmegyei körlevélben is hozzák
nyilvánosságra. Az intézkedés módjára vonatkozólag a ppk. képviselıi nem
fogadta el a nyilvános közlést. Végleges eltávolításukkal azonban a püspöki
kar 2 tagja is egyetértett.
– A Központi Szeminárium elöljárói közül néhánynak az eltávolítására vonatkozó javaslatot az ÁEH elhárította azzal, hogy jelenleg nem idıszerő.
– Grısz érseknek 1960. szeptember 3-án kelt, a Minisztertanács elnökéhez
címzett levelével kapcsolatban, – amelyben Péteri József és Badalik Bertalan
püspökök haza bocsátását kérte a püspöki kar nevében – szóban közöltük,
hogy ez idı szerint errıl szó sem lehet.
– Hamvas püspök kérte, hogy Turcsányi Egon a lehetıség szerint részesüljön
kegyelemben. Közöltük, hogy döntésre az Elnöki Tanács illetékes.
A tárgyalás az alábbiakban felsorolt teológusok visszavételét egyeztette:
A Budapesti Központi Szemináriumba
1. Kerekes András
III. éves
csanádi egyházmegyés
2. Galgóczy László
II. éves
esztergomi
„
3. Kerekes István
II. éves
csanádi
„
4. Ruszina Vilmos
II. éves
váci
„
Vidéki szemináriumokba
1. Kiss László
2. Budavári Imre*
3. Bajzáth Ferenc
4. Pályi Ferenc
5. Korina György **
6. Kovács Jenı
7. Sz. Tóth Imre
8. Lándori Tamás
9. Szonner Ernı
10. Madari Péter
11. Barcza Barna
12. Koltay Ernı

III. éves
III. éves
II. éves
II. éves
I. éves
I. éves
I. éves
III. éves
III. éves
II. éves
I. éves
I. éves

esztergomi
esztergomi
esztergomi
esztergomi
esztergomi
kalocsai
kalocsai
gyıri
pécsi
váci
váci
váci

„
„ Búvári
„
„
„ Kozma
„
„
„
„
„
„
„

Szeptember 19-én Hamvas Endre tájékoztatta Olt Károlyt, hogy az 1959.
március 18-án a Központi Szemináriumból egyházmegyéjükbe visszarendelt
kispapoknak nyilatkozatot küldtek(258) szét aláírásra.
A körlevél(259) másolatát és a nyilatkozat szövegét az ÁEH archívuma is megırizte.
----------------------------------------------------(258)
(259)
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Nyilatkozat:
Az 1959. év elején a budapesti Központi Szemináriumban viselkedésemmel megsértettem egyházi fellebbvalóimal szemben a köteles engedelmességet. Ezért most mély tisztelettel bocsánatot kérek. Egyben megígérem, hogy
egyházi feletteseimnek: szemináriumi elöljáróimnak és Ordináriusomnak a
köteles engedelmességet megtartom és magamat az elöljárók irányításának
készséggel alávetem.
Komolyan kijelentem azt is, hogy lelkemben az állammal szemben semmiféle felforgató törekvést nem táplálok, és ilyen törekvésben részt venni nem
óhajtok.
Tudomásul veszem, hogy az elöljárók tudta és engedélye nélkül a szemináriumban bárminemő gyülekezés tilos, és hogy az ilyen győlések összehívása és azokon a részvétel az intézetbıl való kizárást is maga után vonja.
A szemináriumi fegyelmi szabályait megtartom, és szorgalmas tanulással és a lelkiélet ápolásával készülök szent hivatásomra.
….., 1960. szeptember ……
A továbbiakban bemutatott püspökkari levelezés – egyrészrıl figyelmen kívül
hagyja az ÁEH-ban történt tárgyalási elızményeket, amely szerint kizárólag a
bemutatott és jóváhagyott névsorban szereplı személyeket lehet figyelembe
venni, másrészt az egyházmegyék megmaradt, és fel nem tárt adatszolgáltatásai olyan eltérést mutatnak, amelybıl sem az akkori ÁEH, sem az utókor igazán nem tud eligazodni. Ehhez kiegészítésül figyelembe kell venni Grısz érsek
álláspontját a konkuráltatásról és vidékre helyezésrıl, szemben a BM idézett
javaslatával, amely szerint a vidéki ÁEH megbízottak kísérjék figyelemmel a
megegyezés végrehajtását..
Szeptember 23-án dr. Hamvas Endre püspök újabb körlevelet küld az egyházmegyei hatóságoknak, amelyek közül itt az Esztergomba címzettet(260) idézzük:
„Aki tehát az 1959. elején volt központi papnevelı intézeti növendékek közül a
nyilatkozatot aláírja, bárhol nyugodtan folytathatja tanulmányait.”
Idıközben az ÁEH is vizsgálja a Grısz érsek által benyújtott és püspöki levelekben kiegészített visszavételi, mőködési engedély kérelmi, vagy vidéki szemináriumban elhelyezési javaslatokat
Szeptember 28-án feljegyzés készült az ÁEH-ban a 12+1 mőködési engedélyre
felterjesztett felszentelt „priuszáról”(261)
Csala osztályvezetı megállapítja, hogy 10 növendék nem volt felszentelve az
események elıtt. Közöttük vannak az akció szervezıi, akiket az elsık között
eltávolítottak, és kettı olyan, akik az akció kirobbanása elıtt eltávoztak a
Szemináriumból (Tévedésbıl ide számítja a volt VI. éves, és 1958-ban felszentelt Cséfalvay Pált is!)
A BM állandó felügyeletével dolgozik az ÁEH, és ehhez járul – Horváth János
volt ÁEH elnök figyelmeztetése ellenére, hogy a „békepapokat nem kell bekap--------------------------------------------------------(260)
(261)
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csolni ebbe a küzdelembe” – a kéretlenül is tevékeny Horváth Richárd, aki
hosszú feljelentéseket ír (262) az ÁEH-nak.
Október 17-én Hamvas püspök újabb köriratban módosítja(263) szeptember 19-ei
levelét:
„A nyilatkozatot eddig tudomásom szerint 25-en írták alá, és az aláíró
növendékek jelenleg túlnyomó részben vidéki szemináriumban tanulnak.
Az ÁEH most közölte velem, hogy félreértés történt, mert csak annak a 16
növendéknek a visszavételére gondoltak,… akiket a kalocsai érsek úr a
szeptember 16-ai levelében megnevezett. … az elnökhelyettes úr kijelentette,
hogy … ezt az ügyet a legnagyobb jóindulattal kívánja lezárni. …
Kegyeskedjék nekem sürgısen megküldeni …a volt centralistáknak a
nevét…megjelölve, hogy melyik szemináriumban tanulnak. … Ha a volt centralisták között fölszentelt papok vannak, akiknek mőködését kívánják
biztosítani, azoknak a névsorát is szíveskedjék csatolni.”
Amint fentebb láttuk, a BM figyelmeztette az ÁEH-t, hogy a körzeti megbízottak kísérjék figyelemmel a vidéki szemináriumokban megbújt központistákat, és jelentsék.
Október 17-én keltezett az elsı körzeti jelentés(264): Pécsrıl, a Baranya megyei
Tanácstól: „a Központi Szeminárium névsorából 6 fı szerepel. Pappá szentelésük nem történt meg, különbözı helyeken tartózkodnak.Továbbtanulásra engedélyezve: Szommer Ernı.
Október 21-én /késedelmesen/ Jelenti az Akadémiáról(265) Cserháti dékán, hogy
öt II. éves és egy volt V. éves újrafelvételét kéri
Október 24-én Miklós Imre elnökhelyettes körlevelet(266) küld a megyei megbízottaknak:
Hamvas püspök szeptember 19-ei és 23-ai levelében pontatlanul tájékoztatta a
fıpásztorokat, ez a helyreigazító október 17-ei levélben is kifejezésre jutott.
– Csak az a 16 központi szeminarista kerülhet vissza, akinek a neve a szeptember 19-ei levélben szerepelt.
– Elvileg hajlandók vagyunk más olyan központi szeminarista növendék ügyérıl is tárgyalni, akik az említett nyilatkozatot aláírták. Ez azonban nem jelenti
e személyek szemináriumba való visszavételének jóváhagyását. Nem járulunk
hozzá, hogy a volt növendékek ügyének tisztázásáig „nyugodtan tanuljanak”
– Az ÁEH meg fogja vizsgálni az újonnan bejelentett névsort és annak eredményérıl a miniszteri biztos elvtársakat értesíteni fogja. Addig a korábban elfoglalt és ebben a levélben ismertetett álláspont a mérvadó.

-------------------------------------------------------(262)
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Október 26-án Hamvas püspök(267)ismét adatszolgáltató levelet küld az ÁEHnak, amelyben írja, hogy az a levél, amelyben közölte, hogy minden nyilatkozatot aláíró szemináriumba vonulhat, vakáció lévén, nem nyújthatott teljes
számot, amint kitőnt az aláírók névsorából is.
A telefonon kapott válaszokat – írja Hamvas püspök – a következıkben közlöm:
Szfehérvár

Vác

Galgóczy L

Csanád

Lándor Tamás

Gyır

Kovács Jenı
Sz.Tóth Imre

Kalocsa

Bohus Péter
Ilyés Débes
Mecséri István
Nagy Sándor

Szegeden

Gyırben

Szegeden

Esztergomban

Barcza Barna
Koltay Ernı
Madari Péter
Szikszai Sánd
Zavecz József
Ruszina Vilmos
Szegeden

A felszentelt papok névsorát még nem győjtöttem egybe, – írja Hamvas püspök
– ha valamennyi Ordinárius válasza beérkezett, pótlólag közölni fogom a többi
nevet is.
Október 26-án kelt levelében a Heves megyei Tanács V.B. egyházügyi biztosa,
jelenti(268) hogy
– az egri szemináriumban van Pálinkás Imre diakónus, aki nyilatkozatot írt
alá, a kormányzó felvette, de ellenırzésem szerint nyilatkozattal sem alkalmazható. Intézkedni fogok.
– illegálisan felszenteltek: Bohán Béla, Medveczky Lajos
– Nemes Balázs és Szabó László (III. éves) Vácott kértek felvételt, értesülésem
szerint Szegedre küldték ıket.
– Brezanóczy szerint az illegális szentelést Shvoy püspök végezte.
– mellékelten felterjesztem az elsı évre és egyéb évfolyamra felvettek névsorát
is.
November 5-én Hamvas püspök újra jelentkezett(269) az ÁEH-nál. Levelében
felsorolta annak a 15 presbiter növendéknek a nevét, akik számára az ordináriusok mőködési engedélyt kérnek: Esztergom: 5, Gyır: 3, Fehérvár: 3, Vác 4.
Az ÁEH-nak feltőnik, hogy a felsoroltak között szerepel Tabódy István is.
November 5-ei keltő Hamvas püspök másik levele(270) is az ÁEH-hoz, amelyben
hivatkozik az október 26-ai kelettel küldött értesítésére, és a még hiányzó
jelentkezetteket most bejelenti:
– Hajdudorog nincs érdekelve;
– Vác a már közölt neveken kívül nem kíván újabbat bejelenteni;
– Pécsrıl értesítették, hogy Szonner Ernı, aki a nyilatkozatot aláírta, Gyırben
tanul.
-------------------------------------------------(267)
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– Veszprém 9 volt központista növendéke közül Pápai Lajos, Szerenka Miklós
III. évesek és Takács János (helyesen Lajos) V. éves, az esztergomi szemináriumban tanul , a nyilatkozatot aláírták Györkös János III. éves jövör jelentkezik (ipari tanuló), a nyilatkozat aláírására kész.
– Esztergomi fıegyházmegyei növendékek közül aláírás után: a Központi
Szemináriumban Búvári Imre, Esztergomban: Bajzáth Ferenc, Kiss László,
Konzili Péter /volt egri/, Kozma György, Pályi László, Sulok Tibor és Ullman
Péter
Aláírás után szabadságot kaptak: Bohuny István, Kelényi Tibor, Somogyi
Sándor, Sovány Pál, Takács László, Virágh Jüzsef /utóbbi kalocsai/. Ezek
számára is kéri a visszavételt.

6.5. A visszavételek lezárása, a vidéki szemináriumok megtisztítása
A „lázadó kispapság” nem tette könnyővé a korábban ugyan megsértıdött, de
lelkiismeretében aggódó fıpásztoroknak az állam és az egyház közötti ingatag
béke megszilárdítását, és a növendékek számára elérhetı maximális kedvezmények megszerzését.
Annak a megállapítása – ennyi év után – hogy Tabódy személyes ambíciója (az
„illegális szeminárium rektoraként”) mennyire rontotta, vagy befolyásolta a
helyzet alakulását, ma már nem lehetséges.
Egy évvel korábbi látogatása Grısz érseknél, és javaslata, hogy a „lázadók”,
vagy a „kispapi mozgalom” érdekében ne tárgyaljon a kormányzattal, az adott
diktatúra börtöneit belülrıl ismerı ember részérıl érthetetlen. Ahogy az is
érthetetlen, hogy a szigorú, és racionális Grısz érsek hogyan engedhette át a
szervezést – az ügyek többségében jól fogalmazó, de ebben a kérdésben kapkodó – Hamvas püspöknek.
Bátran azt mondhatjuk, hogy az Akadémia saját sorsát féltı Tanári Karának
folytonosan büntetı szándéka – a Szeminárium belenyugvó elöljáróságának
asszisztenciájával, és a kispapság passzivitása a lehetséges rehabilitáció idején, az ÁEH vezetıi kezére játszotta a kezdeményezést és a gyızelmet.
November 1-jén az ÁEH elnöke az elhúzódó egyéb tárgyalások lezárásához is
engedélyeztetni kívánta álláspontját, és elızetes jóváhagyást kérve a KB Agit.
Prop. osztályától, így foglalta össze(271)a kispapkérdésben kialakult helyzetet:
– Grısz érsek 16 – név szerint meghatározott – növendék visszavételét kérte;
– az ÁEH nyilatkozat aláírását kérve elfogadta a javaslatot; és ezt követıen
– Hamvas püspök további igénypontokat kilátásba helyezı felhívást küldött az
egyházmegyei hatóságoknak.
– az ÁEH ezt elutasítva kérte Hamvas püspököt a helyreigazításra;
– Hamvas püspök további félreértésekre okot adó levelével a 20 szabálytalanul
visszavett növendék ügyét legálisnak minısítette, majd
– újabb 14 fı visszavételét kérte, jelezve még továbbiakat is.
– az ÁEH megvizsgálta a javaslatokat, és arra az álláspontra helyezkedett,
hogy csak az eredetileg megnevezett személyekrıl lehet szó, és ezzel a döntéssel a maga részérıl az ügyet lezártnak tekintette.
----------------------------------------------------------(271)
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Indoklásul kifejti az ÁEH elnöke, hogy mindvégig jóindulattal és türelemmel, a
püspöki kar képviselıivel és az intézmények elöljáróival egyeztetett megállapodáshoz tartotta magát, az egyház illetékes tényezıi ettıl eltérı magatartást
tanúsítottak.
Ehhez járul még a gyıri szemináriumban történt eset, amely azt mutatja, hogy
a központi szeminaristák szelleme további – nem kívánt – rossz hatást tud
elérni.
Magyarázatképpen ismerteti az esetet, amely a békegyőlésrıl távol maradással
kezdıdött, a kirótt büntetés ellen (egy növendék elbocsátása, a tiltakozó rektor
leváltása) a növendékek sztrájkot szerveztek, amit a püspök leszerelt.
A gyıri szemináriumba két volt központista került vissza, akik szerepeltek a
jóváhagyott listán.
November 10-én a három fontosabb egyházzal folytatott tárgyalási jelentést
küldte(272) meg az ÁEH elnöke, amelyben a Központi Szemináriummal kapcsolatban az alábbi helyzetet rögzítette:
– Az ÁEH nem járul hozzá, hogy a korábban engedélyezett 16 fı visszavételén
túl, volt központi szeminaristákat valamely szemináriumba visszavegyenek.
– Grısz érsek és (fıként) Hamvas püspök kérte az álláspont megváltoztatását,
különös tekintettel a papi utánpótlás problémáira.
– Az ÁEH ragaszkodik eredeti döntéséhez, és az ügyet a maga részérıl befejezettnek tekinti, és ennek megfelelıen intézkedett az apparátus felé.
– Az egyházi vezetık a kérdést a püspöki kar elé viszik, amely ellen az ÁEH
nem támaszt kifogást, a püspökkari ülés lényegében tájékoztató jellegő lehet.
November 12-én dr. Brezanóczy Pál egri kormányzó levélben(273) nehezményezi,
hogy az ÁEH Heves megyei biztosa Pálinkás Imre diakónus – mint jogtalanul
felvett teológus – elbocsátását kezdeményezte az egri szemináriumból. Csatolta
másolatban a tiltakozásához Grısz Károlyhoz írt augusztus 6-ai levelét,
amelyben idıben és szabályosan kezdeményezte Pálinkás Imre ügyének tárgyaltatását. Megállapítja, hogy ı, maga részérıl minden elkövethetıt megtett,
Pálinkás Imre pedig a nyilatkozatot aláírta, a visszavételre érdemes, beiskolázta és év vége elıtt szentelni kívánja.
Brezanóczy Pál ÁEH-s kapcsolatai megfellebezhetetlenek, ezért az ügyintézık
sem halogatják, a levélre kézzel rávezetik, hogy „az elnök 23-8/a/1960/Eln. sz.-on
engedélyezte, és … Grısz fogja írásban értesíteni.
November 14-én az ÁEH elnöke válaszol (274) az Akadémia dékánjának október
21-ei bejelentésére, és közli, hogy az elıterjesztésben foglaltak visszavételéhez
az ÁEH nem járul hozzá.
November 17-én Az ÁEH országos értekezletén (275) foglalkozott a Központi Szemináriumból 1959-ben eltávolított kb. 70 teológus ügyével, akik közül „nagy
nehezen került össze egynéhány, aki hajlandó volt visszamenni a teológiára. …
------------------------------------------------------(272)
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A püspöki kar rendkívül nagy erıfeszítéseket tett, hogy minél többen visszamehessenek a teológiára, akár a központi szemináriumba, akár a vidéki szemináriumokba.”
… „Jelenleg az a helyzet, hogy 20-at engedélyeztünk, és ennél tovább nem megyünk. … Gondoskodtunk arról, hogy az elvtársak is nagy figyelemmel kísérjék, hogy azok, akik az ÁEH részérıl nem kaptak hozzájárulást, tanulmányaikat ne folytathassák, és tőnjenek el a teológiákról.”
… „Figyelemre méltó emellett, és nagy jelentıséggel bír az a tapasztalat, hogy
elsı évesnek kevesen jelentkeznek. … Ez azt mutatja, hogy a politikai munka,
a szocializmus elıretörése és megerısödése itt is érezteti a hatását. … egy-két
szemináriumot kénytelenek lesznek becsukni a hallgatók hiánya miatt. Annak
érdekében, hogy a képzésben ne a legreakciósabb tanárok oktassák a teológusokat, az elmúlt évben értünk el eredményeket.
A tanári kar pl. a Hittudományi Akadémián lojális velünk és helyesli az állami
álláspontot. … Segítettünk, hogy a tanári kart megtisztítsák Egerben, Gyırben
és Nyíregyházán is. Nem szabad megfeledkezni Pannonhalmáról sem. … Ha a
tanári kart meg tudjuk erısíteni … érhetünk el eredményt”.
November 17-én-én A Püspöki Kar konferenciát(277) tartott a Központi Szemináriumban
Grısz József kalocsai érsek elnökletével Shvoy Lajos székesfehérvári, Dudás
Miklós hajdúdorogi, Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi,
Papp Kálmán gyıri és Rogács Ferenc pécsi megyéspüspök, Kovács Vince püspök, váci apostoli kormányzó, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, SchwarzEggenhofer Artúr esztergomi, Brezanóczy Pál egri, Klempa Sándor veszprémi
apostoli kormányzó, valamint Szántay-Szémán István, a miskolci apostoli
exarchátus általános helynöke.
8. Központi szeminaristák ügye.
A kalocsai érsek és Hamvas püspök referálnak a szeptember 16-án és november 8-án lefolytatott tárgyalásokról. Eddig 16 növendék visszatérését engedélyezték részint a Központi Szemináriumba, részint vidéki szemináriumokba.
Ennél jóval többen vannak, akik a Hamvas püspök által szerkesztett és az
ÁEH által elfogadott nyilatkozatot aláírták és jelenleg vidéki szemináriumokban folytatják tanulmányaikat.
Külön felterjesztésben ezek számára is próbáljuk biztosítani a továbbtanulás
lehetıségét. A presbiterek mőködési engedélyének megtárgyalására eddig nem
került sor.
Hamvas Endre összefoglalása Rogács püspök jegyzetei szerint:
„a) 1959 elején Budapestrıl távozott kb. 60 növendék. Idıközben egyesek hajlandóknak mutatkoztak visszamenni. Föltétel: nyilatkozatot tartoznak aláírni.
Csala László, (ÁEH] a nyilatkozatot kielégítınek találta (IX. 22.)
Vácott (Kovács pp. jubiláris ünnepségén) a nyilatkozatot 33-an aláírták.
Ezekbıl 26 vidéki szemináriumokban tanul, a többiek szabadságot kértek,
egyelıre profán szakmában dolgoznak (2 pécsi is).
b) Ezek közül 14 felszentelt pap. Hamvas püspök részükre mőködési engedélyt
kért. Az ÁEH válasza: valamennyit nem lehet visszavenni.
-------------------------------------------------Balogh Margit: i.m. 1058-1067. old
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c) Grısz érsek körkérdésén 25 szerepelt, akik szemináriumokban vannak. De
ezekbıl érthetetlen okokból 9 kimaradt (Veszprém – Esztergom – Székesfehérvár – Vác – váciak közt Zavetz József szombathelyi, akinek ügyét Szombathelyen a levéltárban elkeverték).
Mivel a jelentkezés határideje közben lejárt, az augusztus 31-ei konferencia
határozata értelmében mint újra jelentkezıt püspöke Vácra küldte. – Az ÁEH
ezek elküldését kívánja.
d) Aláírták a nyilatkozatot, de nincsenek szemináriumokban: 7.
e) Esztergomból 9 kispap elküldését kívánják. (Esztergomi 6 – Veszprémi 3).
Hamvas püspök levélben tiltakozott mivel illetékes püspökök küldték ıket
oda.
f) Akik a központiban presbyterek voltak, semmiféle (sekrestyési, kántori)
munkát nem végezhetnek.”
Grısz József kalocsai érsek gépelt jegyzete a napirend 8. pontjához
Mielıtt átadnám a szót Hamvas püspök úrnak, jelentem a következıket: Aug.
31-iki határozatunkból kifolyólag felterjesztettem az ÁEH-hoz azok névsorát,
akiket az Ordinarius Urak vissza akarnak küldeni a Közp. Szemináriumba.
Ugyanabban az írásban mőködési engedélyt kértem az 1959. évi események
elıtt és azóta szabályszerően felszentelt presbyterek részére.
Szeptember 16-án, hívásra megjelentem az ÁEH-ban, Hamvas püspök úr
elkísért. Az elnök, Miklós Imre elnökhelyettes és Csala László osztályvezetı
fogadtak bennünket.
A vita azon indult meg, hogy az ÁEH követelte, hogy a visszaveendık írják alá
az 1959. márc. 18-ai nyilatkozatot. Ezt elleneztük. A növendékek az Ordinariusokkal kerültek szembe, tehát az Ordinariusok állapítják meg, hogy milyen
feltételek mellett veszik ıket vissza.
Bár felesleges, hajlandók vagyunk a Hivatal kívánságára nyilatkozatot aláíratni velük, hogy Ordinariusaiknak mindenben engedelmeskedni fognak. Ezt
hosszú vita után elfogadták. Arról, hogy volt központisták vidéki szemináriumban folytathassák tanulmányaikat, elıször hallani sem akartak. Nagy keservesen mégis belementek, de mindjárt követelték a névsort is. Bediktáltam,
akikról a hozzám érkezett jelentésekbıl tudtam:
Esztergom: Kiss László, Búvári Imre, Bajzáth Ferenc, Pályi László és Kozma
György.
Kalocsa: Kovács Jenı és Tóth Imre.
Gyır: Lándori Tamás.
Pécs: Szonner Ernı.
Vác: Madari Péter, Barcza Barna és Koltai Ernı.
Eger: Bohán Béla és Pálinkás Imre.
Ezekkel szemben is ugyanaz volt a követelés, Ebben is megegyeztünk a fenti
értelemben. Ekkor jött a meglepetés. A Hivatal követelte, hogy az általunk
szerkesztendı nyilatkozatot elızetesen mutassuk be. Ezt kereken visszautasítottuk. Másfél órai vita után eredmény nélkül váltunk szét.
Utána mégis abban állapodtunk meg Hamvas püspök úrral, hogy ı szerkeszt
egy nyilatkozatot és azt az érdekeltekkel való aláíratás céljából megküldi az
Ordinariusoknak.
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A felterjesztésemben elsorolt presbyterek mőködési engedélyérıl azt mondták,
késıbb tárgyalunk. Eddig nem került rá sor.
Az elnökhelyettes november 8-án ígérte, hogy elküldi annak a 16 növendéknek
a névsorát, akiknek a Központi Szemináriumba való visszatérését, illetve vidéki szemináriumba való küldését engedélyezik. Eddig nem történt meg s így
magam sem tudom, hogy kiket jegyzett fel a szept. 16-iki tárgyaláson az elnök,
vagy hogyan maradt ki a listából az egri Pálinkás Imre, aki egyébként e hó
végén akadálytalanul szentelhetı. Legfeljebb utána kell veszıdni mőködési
engedélyével. Kézírással kiegészítés: Magánúton folytassák tanulmányaikat.
Szeptemberre talán enyhül a helyzet.
Amint az adatok összevetésébıl kiderült, a szeptember 16-ai tárgyalási jegyzıkönyv helyett készült feljegyzést az ÁEH nem küldte meg a Püspöki Kar képviselıinek, így a konferencián nem ismerték a „sokat emlegetett” 16 nevet.
Hamvas püspök fentebb bemutatott levelezésébıl és a konferencián Grısz érsek által felsorolt nevekbıl nem állítható elı egységes helyzetkép, különös tekintette az augusztus 31-ei határozatra: a maradékot „felvesszük új konkuráltakként és elhelyezzük vidéki szemináriumokban.”
November 22-én Grısz érsek levélben (278) fordult az ÁEH-hoz abban a reményben, hogy még javítani tud a helyzeten, jóllehet a november 10-ei tárgyaláson
az ÁEH kimondta: „a magunk részérıl lezártnak tekintjük a Központi Szeminárium ügyét”. A levél fıbb megállapításai:
„Az 1959. év elején történt eseményekkel kapcsolatban csak nyolc növendék
maradt a helyén, és kerek 60 növendék hivatása volt veszendıbe menendı.
Idıközben … többen … szeretnének visszatérni. A püspöki kar erre nyilatkozatot szerkesztett, egyrészt elégtételül önmagának, másrészt biztosítékul a kispapok jövendı helyes viselkedésének. Ezt az Állami Egyházügyi Hivatal elfogadhatónak ítélte, … eddig 33-an írták alá, akiknek névsorát a csanádi püspök két részletben (október 26-án és november 5-én) közölte az Állami Egyházügyi Hivatallal: 25-en folytatják tanulmányaikat különbözı szemináriumokban, mások átmeneti szabadságot kaptak.”
„Az ÁEH arra az álláspontra helyezkedett, hogy csak azok térhetnek vissza,
akiket a kalocsai érsek bejelentett. Eszerint 9 növendéknek azonnal el kellene
hagynia a szemináriumot, a szabadságoltak pedig vissza sem térhetnének.”
1/ Azok a kispapok, akik kellı idıben nem értesültek, vagy más akadály miatt
kellı idıben nem jelentkezhettek, nem sújthatók önhibájukon kívül azzal,
hogy az amnesztiából kizáratnak.
2/ Igen nagy lelki megrázkódtatást jelent, ha kitaszítjuk ıket annak ellenére,
hogy ordináriusaik ígéretében és az ÁEH megígért jóindulatában bízva tanulnak. … Üldözötteknek éreznék magukat (pedig) mind az egyházi felsıbbség
mind az állam felé engedelmességet ígértek.
3/ A magyar egyháznak is nagy veszteséget jelent közel 20-nak eltávolítása
éppen a legtehetségesebb kispapjai közül, miután az 1959. tavaszi események
következtében legalább 30 ilyen hivatást máris elvesztett. … És éppen ezeket a
tehetségesebbeket távolítsuk el, akiktıl a papság szellemi nívójának emelését
várjuk?
----------------------------------------------------(278)
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4/ Kispapjaink neveltetése a hívek adományaiból történik. Fájdalmasan érintene bennünket, ha ezen adományok egy jelentékeny része veszendıbe menne,
ha ez megmenthetı.
5/ A papság hivatás kérdése. Ne kívánják tılünk, püspököktıl és ordináriusotól, hogy mi akadályozzuk meg, amikor az Állami Egyházügyi Hivatal és
ordináriusok által kívánt feltételeket teljesítették! … Azt sem akarjuk, hogy
illegális úton-módon jussanak a papsághoz.”
Az ÁEH válaszát nem ismerjük, és az archívumban sem találtuk.
November 23-án az ÁEH fıvárosi biztosa beszámolt(279) esztergomi tapasztalatairól és intézkedéseirıl
„Dr. Schwarz E. apostoli kormányzó, miután meghallgatott, igyekezett kitérni
a konkrét válasz elıl, és arról próbált vitatkozni, hogy miért állott elı a jelenlegi helyzet, továbbá hogy ebben az ügyben elsısorban a veszprémi és a
székesfehérvári ordinárius az illetékes, mivel veszprémi és fehérváriegyházmegyés papnövendékekrıl van szó a 3 esztergomi fıegyházmegyés mellett.”…
„Közöltem, hogy most nem egy megvitatandó problémáról van szó, hanem egy
konkrét dologról, amelynek a végrehajtását az Állami Egyházügyi Hivatal határozottan kéri, nem járul hozzá a 16 papnövendék felvételén kívül, más volt
központi szeminaristák, bármely szemináriumba való visszavételéhez.”…
(Tárgyaltam) „a veszprémi és a székesfehérvári Aulával, ahol kijelentették, nem
adnak utasítást … növendékeik elbocsájtására, mivel elıbb még Grısz érsek
utasítását várják. … Schwarz E. A esztergomi kormányzó az elbocsájtott
központi szeminaristák ügyében csatlakozik a veszprémi és székesfehérvári
egyházmegye álláspontjához.”
A levél hátoldalán az alábbi kézírásos intézkedések és információk találhatók:
„Kérjük Turai et-on keresztül szorgalmazni azoknak a volt központista
teológusoknak a szemináriumból való eltávolítását, akik nem kapták meg a
továbbtanuláshoz a hozzájárulást (XII.14) Csala” illetve:
„Veszprémi és esztergomiak már el vannak távolítva. Székesfehérváriak még
ott vannak. (XII.17.) Telepo”
November 24-én Hamvas püspök levele(280) közvetítette a veszprémi kormányzó
kérését Pápay Lajos, Szerenka Miklós és Takács Lajos Esztergomban maradásáért, akik nem tehetnek arról, hogy nem kerültek be Grısz érsek által elıterjesztettek névsorába, ezért ık nem büntethetık.
A levélre rávezetett utasítás „… továbbtanulásához Grısz érsek újabb kérelmére Olt e. … hozzájárult” (XII.12.) Csala
November 24-ei keltő a Fejérmegyei biztos jelentése(280) is. Tájékoztatja az ÁEHt, hogy Bohus Péter III. éves, Ilyés Dénes II. éves, Mecséri István és Nagy Sádor
I. évesek Esztergomban tanulnak. Visszahívásukra intézkedés nem történt.
Desseffy Sándor IV. éves és Simon Kálmán I. éves nem kívánja tanulmányait
folytatni. A Szemináriumból eltávolítottak beosztást nem kaptak, fizikai munkát végeznek.
----------------------------------------------(279)
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A püspök közölte velem, hogy november 19-én felkérte az érseket, hogy folytasson tárgyalást a 4 növendék ügyében.
A jelentésre kézírással rávezették: „A bent megnevezett négy teológus nem
kapta meg a továbbtanuláshoz a hozzájárulást, ezért a szemináriumból való
eltávolítás továbbra is szorgalmazandó (XII.14.) K:Csala”
November 24-én az esztergomi apostoli kormányzó küzd a rá bízott növendékekért és azt írja(281) az ÁEH elnökének, hogy
„A volt központista növendékek ügyének intézése nemcsak késedelemmel jár,
hanem tisztázatlan körülmények miatt az állami rendelkezésekkel való szembehelyezkedésre enged következtetni, bár Turai miniszteri biztoshoz november
11-én írt levem után nem lehet ok;
1./A Püspöki kar egyöntető felfogása volt, hogy csak a Központi Szemináriumba való visszahelyezéshez kell hozzájárulás, ezért szerepelt a levélen 16
név, bár ez sem mind ment Budapestre.
2./Vidéki szemináriumba küldéshez a következı okmányok voltak irányadók:
Potyondy rektor úr távirata, Hamvas püspök úr szept. 19-i, szeptember 23-i,
október 17-i levele (másolatban mellékelve)
3./ Az iratok ismeretében a november 17-ei püspökkari konferencia a tárgyalások folytatására kérte az érsek urat, ezért indokolt volt a szfvári és veszprémi
ordináriusok november 22-ei telefonja a növendékek maradására a tárgyalások végéig.
4./ Ugyanezért nem küldtem el a mellékelt okmányok szerint felvett esztergomi növendékeket.
5./ Ha a Püspöki Kar nevében eljáró személy az okmányokat hivatalosan hatálytalanítja vagy megmásítja, a felszólításnak eleget teszek. E nélkül erkölcsileg lehetetlen álláspontomat megváltoztatni.
December 1-jén Olt Károly ír(282) Hamvas püspöknek:
„… ismételten kifejezésre juttatom azon álláspontunkat, hogy csak azok a volt
központi szeminarista hallgatók kerülhetnek valamelyik szemináriumba
vissza, akiket folyó év szeptember 16-i tárgyalásunkon Grısz érsek úr személy
szerint megnevezett.”
„… A fenti tárgyban Grısz érsek úrnak küldött válaszom másolatát Püspök Úr
rendelkezésére bocsátom.”
A Grısz érseknek küldött Olt Károly levél (283) fıbb megállapításai:
„Engedje meg … ismételten rámutassak arra, hogy milyen körülmények késztettek ismert álláspontomra:
– az eltelt idı tapasztalatai megerısítették belsı meggyızıdésemet, hogy …
hiba lenne változtatást eszközölni.
– a legjelentısebb tapasztalatok:
1./ Az ÁEH türelemmel és jóindulattal kezelte … a közvetlen elöljárókkal megállapodva …az ügyet, … illetékes egyházi tényezık részérıl nem ezt tapasztalva.
-----------------------------------------------(281)
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„Bizonyos egyházmegyék vezetıi, valamint az érintett szeminaristák többsége,
tanúsított magatartásukkal rontottak a helyzeten:
– a szeminaristák többsége az utolsó pillanatig nem volt hajlandó a nyilatkozatot aláírni … a szeminaristák jelentıs része feltételekhez kötötte … visszatérését, … magatartásukkal nem azt bizonyították, mintha megbánták volna
egyházi és állami szempontból súlyosan elítélt magatartásukat.
– egyes ordináriusok bátorították, kitartásra buzdították … s ezzel az egész
ügy kimenetelét rossz irányba terelték, … felelısek a szóban forgó kispapok
sorsáért.
2./ A gyıri szemináriumban történt események is igazolják, hogy a volt központisták szelleme további rossz hatást tud elérni, … a többi szeminárium
nyugalma és rendje ... követeli, hogy közös erıvel véget vessünk a … helyzetnek.
3./A … folyamat részei voltak … a püspöki kar által elítélt kripto-szentelések
is. Azt bizonyítják, hogy rendet kell teremteni. Érsek úr kilátásba helyezett
interveniálása eddig nem járt eredménnyel, ezért foglalkoztat bennünket …
legalább átmenetileg … engedélyekhez kötni a papszenteléseket.
Felkérem Érsek urat, hogy … a szükséges intézkedéseket … haladéktalanul
megtehessék.
December 3-án Grısz érsek „posta fordultával”, azonnal (284) válaszolt:
„Mielıtt a döntést közölném, legyen szabad még egyszer nagyon kérnem …
álláspontját revideálni … a következı okból:
Július 8-án 1890/1960. szám alatt kelt iratomban arra kértem az érdekelt ordináriusokat … közöljék azok névsorát … hogy ne exponáljuk magunkat olyanokért, akik visszavétele nem kívánatos. …
Az ordináriusok csak egyike-másika felelt arra a kérdésre, hogy kiket akarnak
vidéki szemináriumba küldeni. Szeptember 16-án ezeket jelentettem be név
szerint. Ebbıl is világos, hogy ez a lista nem lehetett teljes.
Veszprém hetet jelentett be a Központi Szemináriumba, ezek szerepelnek szeptember 1-jén.
2325/1960. szám alatt kelt felterjesztésemben, majd szeptember 1-jén kelt jelentésben módosított a néven, hogy a hét közül három eltávozott az egyházmegyébıl, négyet pedig vidéki szemináriumba akar küldeni (Pápay Lajos,
Szerenka Miklós, Takács Lajos, Györkös János) A szeptemberi jelentése elkerülte figyelmünket, ezért nem szerepeltek a 16-ai bejelentésben
Székesfehérvár Hamvas püspök felhívására rögtön válaszolt: Az ÁEH feltételeknek eleget tett: Ilyés Dénes, Mecséri István és Nagy Sándor, akik Esztergomban vannak.
Hogy az egri Pálinkás Imre, – aki az én listámon szerepel – hogyan maradt ki,
nem tudom.
December 6-án válaszolt(285) Olt Károly az esztergomi kormányzónak, és kitartott
elutasító állásfoglalása mellett.
-------------------------------------------------(284)
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Grısz érsek okfejtését – úgy látszik – végig gondolták az ÁEH-ban, mert Olt K.
December-10-ei válasza (286) a veszprémieknek és Pálinkás Imrének kedvezı:
„Mérlegelve … az elıadottakat, hozzájárulok , hogy Pápay Lajos, Szerenka
Miklós, Takács Lajos és Pálinkás Imre tovább folytathassa tanulmányait.
A székesfehérváriakat azonban szóra sem méltatja.
December 10-ei keltő az esztergomi apostoli kormányzó(287) bejelentése, amely
szerint tudomásul vette az intézkedést, és
„İszintén sajnálom, hogy amikor az illetékes állami szerv … megnyilatkozásának eleget teszek, nem mutathatom … az illetékes egyházi vezetık felé a köteles figyelmet azáltal, hogy megvárhattam volna félreértésen alapuló, többszöri
hivatalos értesítésük visszavonását.”
De utalást is tesz a jövıre:
… a szóban forgó növendékek majdani elbírálásában ne szenvedjenek hátrányt olyan események miatt, amelyekrıl ık valóban nem tehetnek.”
December 19-én a váci apostoli kormányzó(288) kísérletet tesz Szikszay Sándor
volt szombathelyi I. éves – lakóhelyi illetékességbıl átjelentkezı – felvételére,
mivel e körülmény miatt nem szerepelt a neve a tárgyalásokon.
Bejelenti, hogy Szegedre küldte, és ha probléma adódna, személyes találkozót
kér az elnöktıl.
A levélre rávezették: „Közöltem a püspökkel, hogy kérése nem teljesíthetı
(XII.29) Katona, L.:Csala.
1961. január 9-én Grısz érsek válaszol(289) Shvoy Lajos püspök („f.hó 2-án
2634/1960 sz. alatt kelt”) levelére, (amelyet mi nem ismerünk) és tájékoztatja
december 3-ai, a kispap ügyben írt utolsó levele tartalmáról, amelyben a fehérváriakkal kapcsolatban az alábbi sorokat írta:
„Székesfehérvár Hamvas püspök felhívására rögtön válaszolt. Az ÁEH feltételeknek eleget tettek: Bohus Péter, Ilyés Dénes, Mecséri István és Nagy Sándor,
akik az esztergomi szemináriumban vannak. Ezek visszavételét Hamvas püspök úr nevében is nagyon kérem. Mindketten nagyon kellemetlen helyzetbe
kerülünk a Püspöki Kar elıtt, ha ezt nem tudjuk elérni.”
„A székesfehérváriak elutasításánál megnyilvánult szempont nyilvánvaló.”
Ezzel a levéllel lezárul az a folyamat, amelyben a Püspöki Kar képviselıi küzdöttek a Központi Szemináriumból eltávolított növendékek megmentéséért, és
részben a Szeminárium benépesítéséért.
A felkészülés és a felkészültség hiányos volt és késedelmes. Az ordináriusok és
az „aulák” nem tettek meg mindent, vagy „öregesen” tették. Hamvas püspök
„buzgósága” információs zavarokhoz és ebbıl eredı problémákhoz vezetett.
A növendékek elérhetıségét nem ismerjük, de „ellenálló” vagy „lázadó” makacsságuk megnyilatkozott a válaszokban, illetve nem adott válaszukban.
Az ÁEH ellenséges volt, határozott és következetes.
--------------------------------------------(286)
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A sokszor egymásnak is ellentmondó információkból a következı egyenleg
állapítható meg:
1./ Saját egyházmegyei fıhatóságuk felszentelte/tte 1959-ben:
Szabó Kornél (gyır), Balázs Tibor, Fóti János (szfhv), Arató László, Mádi
György és Szegedi László (vác), Krichenbaum József, Rubint Ferenc, Székely Tibor (eszt)
2./ Endrey püspök engedélyével, Rómának bejelentve szentelte Zadravecz pk.:
a./ az esztergomi fıegyházmegyére: 1960. március 19-én:
Somogyi Sándor V. évest. és Horváth Józef, Kelényi Tibor, Kiss D énes,
Nikovitz Antal, Nyiredy István, Takács János, Virágh József IV. éveseket
b./ a saját egyházmegyéjükre 1960. április 2 án:
Adriányi Gábor (veszp), Bán Zoltán pécs), Lırincz Sándor (pécs), Medveczky
Lajos (eger), Orbán János (pécs), Rózsa István (veszp), Szakál Antal (eszt*),
Tóth László (eger) - aug. 24-én: Bohán Bála (eger) V. éves diakónusokat
3./ 1960 ıszén szemináriumba került 17 fı:
Egerbe: Pálinkás Imre (V. kassa)
Esztergomba: Kiss László (III. eszt.), Takács Lajos (III. veszp.), Bajzáth Ferenc
(II. eszt), Pályi László (II. eszt.), Kozma György (I. eszt.), Pápay Lajos (I. veszp.),
Szerenka Miklós (I. veszp.)
Gyırbe: Lándori Tamás (III. gyır), Szonner Ernı (III. pécs)
Szegedre: Zavecz József (III. szomb.), Madari Péter (II. vác), Galgóczy László (II.
csan.), Barcza Barna (I. vác), Koltai Ernı (I. vác), Kovács Jenı (I. kal.), Sz.Tóth
Imre (I. kal.)
4./ 1960. ıszén nem vettek vissza 17 fıt:(290)
Bohus Péter (III. szfhv), Kerekes András (III. csan), Nemes Balázs (eger),
Pomeisl Imre (III. szomb), Szabó László (III. eger), Ilyés Dénes (II. szfhv),
Winkler Lajos (II. nvár), Konzili Péter (I. eger), Mecséri István (I. szfhv), Nagy
Sándor (I. szfhv), Szikszai Sándor (I. szomb), Ullman Péter (I. eszt), =12 fı,
Ipari tanuló szabadságon: Bohuny István (II. eszt), Györkös János (II.
veszp), Ruszina Vilmos (II. vác), Sovány Pál (II. eszt), Takács László(II. eszt), =
5 fı
5./ Hivatásáról lemondott: 10 fı
Búvári Imre (III. eszt), Dessewffy Sándor (III.eszt), Károly Róbert (III. pécs),
Stefán Frigyes (III. eger),
Kerekes István (II. csan), Sulok Tibor (II. eszt), Dániel Gyula (I. vác), Iván
József (I. pécs), Rezsabek Gyula (I. kassa), Simon Kálmán (I. szfhv),
(Késıbb ügynökké lett: Nemes Balázs III. éves „kizárt” növendék.)

-------------------------------------------------(290)
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7. A KISPAPLÁZADÁS FELSZÁMOLÁSA
7.1 Titkosszolgálati megfigyelések, felderítés
A „kispaplázadás” egységes és aktív szakasza 1959. március 9-étıl 18-áig tartott a Központi Szemináriumban, amikor is a feltétlen engedelmességi nyilatkozat aláírását megtagadókat azonnali hatállyal eltávolították az Intézetbıl.
A kispapok ellenzéki magatartását figyelı(290) belsı (intézeti) és külsı (egyházmegyei) ügynökökön kívül az Egyházügyi Hivatal is állandóan jelentést tett a
BM-nek az aggódó akadémiai tanárok és szemináriumi elöljárók EH-ban tett
látogatásai és konzultációi során „elejtett” szavairól.
A Szemináriumi elöljárók közül „Hívı”, az Akadémia szervezetébıl „Házas” és a
professzorok közül „Kiss János”, a püspökkari értekezletek környezetébıl
„Zoli” és „Aspiráns”, a Püspökkari Értekezletekrıl, tagként „Kékes Pál”, az
egyik érintett diakónus édesapja „Eszterházi” fedınéven, majd a „kispapi
mozgalom” centrumából beszervezett, volt III. éves növendék, (a 14 kizárt
egyike!) Nemes Balázs „Tóth János” fedınéven (három hónap alatt „egymaga”
280 oldalnyi jelentéssel), a megfigyelések sőrő hálóját szıtték 1960 decemberére a „kispapi mozgalommá” szelídült „kispaplázadás” köré.
A feldolgozott ügynöki jelentések százai, a 80 oldalt meghaladó BM belsı jelentés és javaslat, 1960. december 24-ére 30 oldalas összefoglaló jelentéssé és
december 29-ére 55 fıt és 16 gépkocsit mozgósító „realizálási” tervvé formálódott.
31 személyt vettek nyilvántartásba, 12 volt központi szeminaristánál tartottak
házkutatásokat, 6 személyt nyilvánítottak terheltté, többeket egymás ellen is
kihallgattak.(290) – Az utolsó hullámban: július 12-13-14-én 27 fıt hallgattak ki,

7.2 Házkutatások, letartóztatások, a Püspöki Kar megrovása és nyilatkozata
Február 7-re virradó éjszaka a Központi Szemináriumból eltávolított növendékek közül többeknél házkutatások(291) voltak, és letartóztatások (292) is történtek.
Február 7-én soron kívül berendelték a Püspöki Kart Kállai Gyula miniszterelnök-helyetteshez. Az eseményrıl az ÁEH feljegyzést készített(293)
Kállai Gyula közölte a Püspöki Kar tagjaival, hogy ellentétben a korábbi kellemes eszmecseréktıl, amelyeket a Püspöki Kar egyes tagjaival folytatott, ez
alkalommal nem a legkellemesebb dolgokról kívánja tájékoztatni a Püspöki
Kart.
------------------------------------------------(290)
Sz.T.: „A Hatalom és …” 11-16 ill. 19-199. old.
(291)

Házkutatások voltak: Tabódy Istvánnál, Adriányi Gábornál, Arató Lászlónál, Balázs Tibornál, Hrotkó
Gézánál, Kerekes Károlynál, Pályi Lászlónál, Nagy Imrénél, Rédly Elemérnél, Somogyi Sándornál és
Szentkuty Lajosnál.
(292)
Letartóztatták: Tabódy Istvánt, Rédly Elemért, késıbb Hrotkó Gézát és Nagy Imrét,többeket szabad
lábon terheltté nyilvánítottak.
(293)
MOL XIX–A–21–d–0021/1/1961/Eln.
ld. 7.2.1. sz. melléklet, 660. old.
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Bejelentette, hogy az államvédelmi szervek államellenes összeesküvés miatt az
ország területén több helyen elızetes letartóztatásba helyeztek egyházi és világi személyeket.
A Püspöki Kar elıtt is köztudomású, hogy egyházi tevékenység miatt, vagy
világnézeti okból senki ellen eljárást nem folytatnak. Államellenes tevékenységrıl esetén, papi személyek vagy akár kommunista múltú személyek ellen is
eljárnak. Mindeddig, és talán mindvégig sem konkrét ügyekrıl, sem konkrét
személyekrıl nem esett szó, és jóllehet a Püspökkar utolsó vitás ügye a Központi Szeminárium növendékeirıl szólt, a hangsúlyokból sokkal súlyosabb
dolgokra lehetett számítani.
Az adatok szerint a szervezkedésrıl a Püspöki Kar egyes tagjai is valószínőleg
tudomással bírtak. Az elızetes letartóztatásba helyezett papi személyek egy
része … korábban is politikai magatartása miatt büntetésben részesült. … Az
állam és az egyház között kialakult jó viszonynak az ilyen jelenségek ártanak.
Az állam … törekszik a kialakult jóviszony fenntarására. Ehhez határozottan
megköveteli az állam és az egyház között létrejött egyezmények pontos betartását.
A Püspöki Kar és a Magyar Népköztársaság között 1950. augusztus 30-án
létrejött egyezmény kötelezi az egyházi személyeket hogy … a törvényes rendjét
a maga részérıl is védelmezze, és ne engedje, hogy a magyar katolikus egyházat állam ellenes tevékenységre felhasználhassák.
Az egyezménynek ezt a részét a Püspöki Kar, illetıleg annak tagjai, a leleplezett állam ellenes összeesküvés tanúsága szerint a maguk részérıl nem tartották be. … a leleplezett államellenes összeesküvés egyházi személyeiért különös
felelısség terheli a Püspöki Kart. A letartóztatottak közül egyes államellenes
bőncselekményekért börtönbüntetést szenvedtek, és a Püspöki Karnak tudnia
kellett, hogy milyenszemélyekrıl van szó.
Az egyház szervezetében … baj van, ha ilyen jelenségek lehetségesek. A Püspöki Kar nem fordít elég gondot arra, hogy a rendszer ellenségei ellen a papság
körében fellépjen. Felelıtlen elemek az egyházat fedıszervnek használhatják,
és azért a Püspöki Kar és annak tagjai is felelısek. hogy az állam iránti kötelezettségeket elhanyagolhatják, … illegális püspökök mőködnek és illegális papszentelések folynak.
/A kispapi mozgalom ügyirataiban elıfordultak fenyegetızések, hogy majd ha
elegendı bizonyíték lesz a papok homoszekszualitására, majd akkor …. De az
itt felvetett talányok és felelısségre vonási fenyegetések? – A korszak jellemzıje
volt nevek és ügyek említése nélkül megvádolni és elmarasztalni az államellenes bőnösöket./
Eegyes püspökök részérıl a homoszekszuális papokat is igyekeznek mentegetni, … ez visszaélés a hívı emberek bizalmával és … a fiatal nemzedékkel. Az
erkölcstelenségbe való belesodródás út az államellenes összeesküvés felé. A
Püspöki Kart mindezekért komoly felelısség terheli. … A püspöki kar egyes
tagjai ellen a nyomozás … során súlyos adatok merültek fel, de nem akartuk
ezzel a helyzetet kiélezni … és türelmi idıt ad a hibák kijavítására. Figyelembe
vették hogy a gyanúba keveredett ordináriusok magas korúak. … Nem léptünk
fel egyes személyek ellen … meggyızıdésünk, hogy a püspöki kar fogja fegyelmi úton felelısségre vonni azokat, akik az állam ellenes összeesküvést
ilyen vagy olyan módon elısegítették.
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Kifejezte azt a reményét, hogy a jövıben nem kell ilyen kérdésekrıl a Püspöki
Karral tárgyalni. Végül kérte, hogy az 1950-es egyezmény értemében tartsák
be az abból folyó kötelezettségeket.
Grısz József kalocsai érsek:
kijelentette, hogy a leleplezett szervezkedésrıl nem tudott, minden püspök a
saját papjaiért felel. İ maga igyekezett az állam és az egyház közötti viszonyt
jó irányba fejleszteni, igen hálás lenne azért, ha idınként állami részrıl közölnék az észrevételeket.
Hamvas Endre csanádi püspök:
A Pöspöki Kar mint olyan, nem joghatóság. Csak tanácskozószerv, tehát kollektív felelısségre vonás velük szemben nem lehetséges. … A püspöki kar is
foglalkozott a krypto papszentelések kérdésével, és ebben az ügyben Grısz
érsek úr Rómához fordult felvilágosításért. A Vatikántól azonban válasz ebben
az ügyben edig nem érkezett. A Püspöki Kar a maga részérıl messzemenıen
elítéli a krypto tevékenységet.
Shvoy Lajos székesfehérvári püspök:
A volt szeminaristák közül két teológust pappá szentelt, ez azonban nem volt
illegális cselekedet a részérıl. Az Állami Egyházügyi Hivatal a két felszentelt
papnak nem ad mőködési engedélyt. (Közbeszólás: ugyanez a helyzet Györben
és Pécsett is. Gyırben 1, Pécsett 4 teológusról van szó.)
Schwarz-Eggenhofer Artúr az esztergomi fıegyházmegye apostoli kormányzója: Mielıtt a mai értekezletre Esztergomból elindult, közölték vele, hogy a
belvárosi plébánia egyik káplánját letartóztatták. A szekszuális betegségek és
a politikai ügyek között többnyire nincs semmi kapcsolat.
A krypto szentelésekkel a Püspöki Kar nem azonosítja magát. Sajnos arról
sem tudunk meggyızıdni ez idı szerint, hogy kik azok, akik a szenteléseket
végezték.
Shvoy Lajos székesfehérvári püspök:
Megemlíti a Hídvégi ügyet, amelynek során ıt is meggyanúsították, hogy
homoszekszuális viszonyt folytatott volna. Kijelenti, hogy soha nem volt homoszekszuális.
Kérte, hogy a 2 felszentelt részére adják meg a mőködési engedélyt.
Kállai Gyula hangsúlyozta, a nyomozás adatai szerint tudtak az államellenes
összeesküvésrıl. Ezért a Püspöki Karnak meg kell vizsgálnia saját sorait, és a
bőnösöket esetleg saját soraiból ki kell rekesztenie.
Az egyik püspök úr megemlítette, hogy melyek azok az iratok, amelyeket tilos
olvasni államellenes tartalmuk miatt… Minden magyar állampolgár … el tudja
dönteni egy-egy irat tartalmáról, annak politikai jellegét, szovjetellenességét,
stb. Mi fel fogjuk használni az alkalmat most arra, hogy a Püspöki Kar tagjait
egyes reakciós egyházi személyekre külön felhívjuk.
Február 18-án az ÁEH az ırizetbe vett egyházi személyekkel kapcsolatban tájékoztatót(294) készített, és megküldte Kállai Gyulának.
A tájékoztatóban összeállították Grısz József érsek, dr. Hamvas Endre, csaná------------------------------------------------(294)
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di, Kovács Sándor szombathelyi, Shvoy Lajos székesfehérvári megyés-püspökök, Brezanóczy Pál és Klempa Sándor kormányzók, Horváth Richárd fıszerkesztı, Szécsi Antal templomigazgató, dr. Ásguthy Ádám fıesperes, Langmár
Lipót veszprémi helynök, Cserháti József dékán és dr. Mojzes Péter kiskörösi
káplán nyilatkozatát.
Február 22-én Olt Károly feljegyzést(295) állított össze – Kállai Gyula utasítása
alapján – a Püspöki Kar konferenciáján megvitatásra javasolt témákról.
– az eskü egyházi és világi vonatkozásban egyaránt kötelezı;
– a Püspöki Kar ítélje el az államellenes szervezkedést;
– az állam és az egyház közötti jó viszonyt fenn kell tartani;
– a püspöki kar állásfoglalása tagjainak felelısségérıl.
Március 9-én Miklós Imre, az ÁEH elnökhelyettese, felkereste(295) Hamvas Endrét a február 7-ei letartóztatások kapcsán, hogy véleményét megismerje. Hamvas óvatosan válaszolt: „amíg nincs bírósági ítélet, nem tudhatja, hogy a letartóztatottak bőnösek-e”
Miklós Imre megerısítette: „csak a bőnösöket tartóztatják le. A bíróság a bőnösség mértékét és az ítéletet állapítja meg. Az ÁEH is, Hamvas is készített
nyilatkozat tervezetet, és megállapodtak, hogy Hamvas felkeresi az Érseket, és
14-én, a konferencia elıtti napon Olt elnök fogadja ıket.”
Március 14-én az ÁEH elnöke megküldte Komornik Vilmosnak (BM) és Kállai
Gyulának (MT) a püspöki kar nyilatkozatának szövegtervezetét.(296)
A nyilatkozat fı mondanivalója:
„A Püspöki Kar tudomást szerzett arról, hogy aktív szolgálatban lévı katolikus
papok és szolgálaton kívüli szerzetesek államellenes szervezkedésben való
részvétele miatt eljárás indult. … Nem engedhetı meg, hogy felelıtlen elemek a
katolikus egyházat … államellenes célra használják fel. … Az ordináriusok
eltökélt szándéka, hogy határozottan fellépnek … azokkal szemben, akik a
magyar állam és az egyház közötti jó viszonyt veszélyeztetik, és az 1950-ben
kötött megállapodást nem tartják be.”
Március 15-én a Püspöki Kar értekezletet tartott, amelyrıl Kovács Sándor püspök betegsége miatt maradt távol. Dr. Rogács Ferenc pécsi püspök halálát
követıen a pécsi székes káptalan dr. Cserháti Józsefet választotta káptalani
helynökké. A konferencián az elnök ismertette a Püspöki Kar aznap közzétett
nyilatkozatát.
Május 24-én újabb értekezletet tartott(297) a Püspöki Kar, amelyen Grısz József
kalocsai érsek elnökletével Shvoy Lajos székesfehérvári, Dudás Miklós hajdúdorogi, Hamvas Endre csanádi és Papp Kálmán gyıri megyéspüspök, Kovács
Vince püspök, váci apostoli kormányzó, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát,
Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi, Brezanóczy Pál egri, Klempa Sándor
---------------------------------------------------------------(295)

MOL XIX–A–21–a–0021-3/1961/Eln.
MOL XIX–A–21–a–0013-5/1961/Eln.
(297)
Balogh Margit: i.m. 1075 és 1078. old.
(296)

ld. 7.2.3. sz. melléklet, 669. old.
ld. 7.2.4. sz. melléklet, 670. old.
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veszprémi apostoli kormányzó, valamint Cserháti József pécsi káptalani helynök vett részt.
Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök betegsége miatt maradt távol.
A konferencia „egyebek” napirendjébıl két pont érintette a témánkat:
8. A Központi Szeminárium számadása. Az apostoli kormányzó érvényesítse
jogait a rektorral szemben, aki arra való hivatkozással tagadta meg a zárszámadás aláírását, hogy a kiadásokról elızetes tudomása nem volt, és hogy a
szeminárium terheit nem Esztergom viseli. A költségvetés keretében mozgó
kiadásokról nem kell külön tudnia, a bevételekrıl pedig, akárhonnan erednek
is, el kell számolnia.
A Központi Szemináriumban uralkodó állapotok, elöljárói torzsalkodások
kivizsgálására a püspöki kar dr. Hamvas Endre püspökbıl, dr. SchwarzEggenhofer Artúr esztergomi apostoli kormányzóból és dr. Cserháti József
pécsi káptalani helynökbıl álló bizottságot külte ki.
10. A Központi Szemináriumból eltávolított presbyter-növendékek ügyével
elégszer foglalkoztunk – eredménytelenül. Az ÁEH ezt az ügyet véglegesen lezárta.
Mindkét témát, illetve a 8. ponttal kapcsolatos határozatot a konferencia tudomásul vette.

7.3 Vizsgálati fogság, kihallgatások, perek és ítéletek
A két ırizetbe vett társunk kihallgatásai napról napra folyamatosak voltak, a
többi gyanúsítottat vagy beidézték vagy elıállították a kihallgatásokra. Szembesítı tanúkihallgatások is voltak.
Az alapvetı vád a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló
szervezkedés vezetése (Tabódy István), illetve abban való részvétel (Rédly
Elemér, Hrotkó Géza, Nagy Imre, Schimmer József, Adriányi Gábor, Balázs
Tibor, és mások). Külön csoportot alkottak az oktatásban és vizsgáztatásban
részt vettek. (Bálint Andor, Mócsy Imre,
Tabódy Istvánt (földbirtokos család, ludovikás katonatiszt, büntetett elıélet)
azzal vádolták, hogy személyes törekvéseire használta fel a Központi Szemináriumból eltávolított növendékekbıl hozzá csatlakozottakat. Abban bízott, hogy
egy harmadik világháború hamarosan kitörhet, utána polgári típusú államalakulat szervezıdik, és ennek elit rétegét és majdani vezetıit látta a kispapokban.
Budapestre hívta a szétszéledt növendékeket, lakást és munkahelyet szerzett
számukra, gondoskodott lelki gondozásukról (rekollekciók), oktatásukról, továbbképzésükrıl (négy csoport) és felszentelésükrıl (17 fı).
Ennek a céljának eléréséhez társakat választott (Rédly Elemér, Hrotkó Géza,
Nagy Imre, dr Liptay György, dr. Schimmer József) vendégoktatókat és vizsgáztatókat szervezett (Mócsy Imre, Bálint Andor, stb.)
Volt arisztokrata barátai és azok külföldi kapcsolataira alapítva külföldi anyagi
támogatást szerzett, kapcsolatot teremtett a Vatikánnal.
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Tabódy perét különválasztották, és a szervezkedés vezetés vádján kívül hazaárulással és hőtlenséggel súlyosbították. A kihallgatások során Tabódy István
feltáró vallomást tett, és 12 évre ítélték.
A kispap perben, amely a többivel együtt az államrend megdöntésére irányuló
szervezkedésben való részvétel és részben vezetés vádjával folyt,
– I. rendő vádlottját Rédly Elemért Tabódy helyetteseként is vizsgálták. Bőnéül
rótták fel a „kispaplázadás” memorandumának fogalmazása és aláíratása
mellett a 4 tanulócsoport megszervezését, egy csoport vezetését, a szentelési
eljárással kapcsolatos iratok megfogalmazását. A cselekménye, kis veszélyességére tekintettel 3 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélték.
– II. rendő vádlottként Hrotkó Gézát a szervezésben való részvétellel, tanácsadással vádolták és 3 év elzárásra ítélték. A
– III. rendő vádlott Nagy Imrét az oktatott csoport vezetéséért, a szervezkedésben való részvételért 2 év szabadságvesztésre ítélték.
– Schimmer Józsefet Tabódy I. –Rédly E. –Hrotkó G. tanúvallomása alapján
felmentették.
– Adriányi Gábor ellen nem volt megfogalmazott vád, mert alighogy szabadlábon terheltté nyilvánították, az NDK-ba szervezett társasutazásról nem tért
vissza Magyarországra.
– Somogyi Sándort, mint aki a Regnum szervezettel való szervezésért és kapcsolattartásért (pl. rekollekciók, szentelésben részvétel) a Regnum-perben vonták „feldolgozás alá.”
– A többi gyanúsított Balázs Tibor, Bán Endre, Fábián István, Károly Róbert,
stb. ellen októberre az eljárást megszőntették.
– A Tabódy Istvánnal együttmőködı polgári személyeket (IV-VI. rendő vádlottakat) ugyanebben a perben, ugyancsak börtönbüntetéssel sújtották.
A kispap-pernek zárt tárgyalása volt, de Tabódy Istvánt több olyan perben is
elıvezették, amelyeket párhuzamosan folytattak államellenes szervezkedésben
résztvevı egyházi személyek ellen.
Errıl dr. Várkonyi Imre AC igazgató. – hivatalos kiküldöttként – készített jelentéktelen beszámoló jelentést a Püspöki Kar részére, amelyet az ÁÉH archívuma
megırzött.
Július 3-án Olt Károly megküldte a KB Agit. Prop. Osztályának az ÁEH-ban
készített nyilatkozat-összeállítást,(298) amelyben egyházi vezetık, „haladó” papok, a lelkészkedı papság tagjai elítélı véleményüket nyilvánítják az államellenes szervezkedésekben részt vetteket A dokumentumban ismertetik a püspöki kar körlevelét, dr. Hamvas Endre, dr. Kovács Sándor megyéspüspökök, dr.
Cserháti József dékán, dr. Horváth Richárd fıszerkesztı, Sztrilich Károly kalocsai irodaigazgató, dr. Bán Endre – a vád alól éppen felmentett volt központista, pécsi püspöki titkár, Pálos Iván hitoktatási felügyelı véleményét, nyilatkozatát.
Ezzel a peres akcióval, és a hozzá kapcsolódó ÁEH intézkedésekkel, amelyek
szerint kizárt vagy elbocsátott központista növendéket semmiféle egyházi, vagy
egyház-közeli munkakörben nem szabad foglalkoztatni, befejezıdött a „kispaplázadás” felszámolása.
----------------------------------------------------------------(298)
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8. KÖVETKEZMÉNYEK
8.1 Gondok a Központi Szemináriumban, Endrey püspök visszatérési kísérlete
Május 24-én, a legutóbbi püspökkari a értekezletén a Központi Szemináriumban uralkodó állapotok, elöljárói torzsalkodások kivizsgálására dr. Hamvas
Endre püspökbıl, dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi apostoli kormányzóból és dr. Cserháti József pécsi káptalani helynökbıl álló bizottságot külte
ki.
Július 23-án az ÁEH budapesti biztosa részletes jelentést(299) írt a Központi Szemináriumban és a Hittudományi Akadémiánál végzett vizsgálatáról.
Alapvetı problémaként érzékeli, hogy a Központi Szeminárium és Hittudományi Akadémia mőködésére is jelentıs mértékben az elöljárói, illetve a tanári
karban meglévı problémák nyomják rá a bélyegüket. A problémák sorában
a./ elıször a személyi kérdéseket tárgyalja:
– Dr. Potyondi Imre rektor és dr. Semptey László vicerektor között itt elıször
azt a személyi ellentétet áll fenn;
– Semptey László nemcsak Potyondy rektorral áll ellentétben, hanem az egész
elöljárói és tanári karral is;
– általános kifigás anyagi téren való kicsinyes magatartása és parancsoló
zsarnoki fellépése;
– állami szempontokat tekintve nem tulajdonítok kiemelten nagy jelentıséget a
Sempteyvel kapcsolatosan kialakult népszerőtlen hangulatnak;
– amikor vezetı békepapokkal tárgyalok, elıször mindig Semptey problémáját
említik fel;
– Semptey olyan légkört teremt maga körül, amely miatt tarthatatlanná vált
további vicerektori mőködése.
– Potyondy Imre rendkívül erélytelen és vezetésre képtelen magatartása is
figyelemre méltó szempont;
– Potyondy tehetetlen, erélytelen magatartása követ-keztében … nehezen tud
intézkedni és felelısséget vállalni;
– Potyondyban végtelen sok kétszínőség is van, és igyekszik Shvoy püspökhoz
is dörgölıdni;
– azonban feltétlenül jó nekünk, hogy nem egy harcos, az egyházi érdekekért
küzdı ember áll a Szeminárium élén
– a legsürgısebb Semptey vicerektor, vagy Potyondy rektor lecserélése.
–- Dr. Pfeifer János professzor, aki egyben prefektusi funkciót is ellát, a jelek
szerint szívesen vállalná a rektori funkciót.
– Megemlítette, hogy Budapestre való felkerülésekor az ÁEH elnöke azt ígérte,
hogy rektornak hozzák fel a Központi Szemináriumba
– A magam részérıl jelenleg nem látok Pfeifernél alkalmasabb embert,
amennyiben megürülne a rektori funkció.
– Két személy eltávolítását tartom szükségesnek feltétlenül: az egyik dr. Liptay
György adjunktus, a keleti nyelvek tanára, a másik pedig dr. Fábián János
prefektus.
-----------------------------------------------(299)
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– Liptay Görgy gyökeréig reakciós ember, aki még a tanártársai szerint is
negatív hatással vana papnövendékek politikai beállítottságára. (Ez a véleménye egyébként Horváth Richárdnak és a papi békemozgalom más tekintélyes
papjainak is.
– Liptay helyett a papi békemozgalom vezetıi közül Gründner Simon hatvani
lelkész beállítása javasolható.
– Feltétlen elınyös lenne még a Mindszenty ügyben is szerepelt dr. Fábián János prefektus leváltása, aki károsan befolyáaolja az ifjúságot. Nevéhez főzıdik
egyébként az Egyetemi templom reakciós gyülekezeti központtá átváltoztatása
is.
– Dr. Bánk József professzort, - ha az Akadémián akarjuk hagyni - több oldalról való magunkhoz láncolását tartom fontosnak. Az ellenforradalom alatti
dekrétumok kánonjogi megfogalmazásában szerepet játszott.
– Bánk professzor rendkívül kvalifikált, kétségtelenül nagy jogi tudású ember,
aki rendkívüli ügyességgel tudja a kétkulacsosságot és a homályosítást
alkalmazni.
– gondolkoznunk kell dr. Zemplén György professzornak is leváltásáról. Jelentıs szerepe volt az ellenforradalom idején a papnövendékek fellázításában.
b./ A lelkiigazgató problémája:
– Dr. Király Pacifik nem tudta eddig meg-nyerni a papnövendékek bizalmát,
– nem rendelkezik megfelelı pedagógiai érzékkel és magatartásában van elzárkózó hajlam is.
– azt hirdetik róla, hogy ostoba ember, és egyetemi vizsgáit is csak alig tudta
letenni
– Pfeifer János professzorral együtt, mert békepapok, az Akadémián lenézik és
igyekeznek elszigetelni.
c./A papnövendékek helyzete:
– a papnövendékek nem egységesek, egyik részük Pfeifer professzor által vitt
lojális és rugalmas vonal híve, másik részük a régebbi professzorok inkább
reakciós irányzatát tiszteli;
– igen sok idegen személy megfordul a Szemináriumban, az utóbb kipattant
homoszexuális botrány során terelıdött rá a figyelem.
– a kétes személyek a hátsó lépcsıházban szoktak bejárni, ahol az ajtó reggeltıl estig nyitva áll. Helyes lenne a hátsó bejáratot lezárni, és annak ellenırzésével valamelyik megbízható prefektust megbízni.
d./ Tanulmányok
– Az idei vizsgákon Pfeifer professzor kérdéseire elég jó külpolitikai tájékozottságot mutattak.
– a dialektikus és történelmi materializmust is tanítják a szociológián belül.
– így a marxista-leninista elmélet terén fejlett vitapartnereket nevelnek a papokból.
– a magam részérıl a szociológia tanítását nem tartom szerencsésnek, és
semmi esetre sem javaslom más teológiák számára átvétel céljából.
– a lojális beállítottságúvá nevelésére véleményem szerint az Alkotmánytan a
legalkalmasabb tantárgya;
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Augusztus 21-én Hamvas püspök beszámolt(300) az érseknek 1590/61. sz alatt
kelt soraival kapcsolatban, amelyben felkérte dr. Schwaz-Eggenhoger Artúr és
Dr. Cserháti József társaságában a Központi Szemináriumban uralkodó áldatlan állapotok kivizsgálására. Jártak Esztergomban, és beszéltek a Szeminárium elöljáróival az ÁEH-ban.
Dr. Semptey László vicerektornak, – akinek nagy érdemei vannak – kellene
elıkelı budpesti plébániát felajánla (pl. Városmajosr, vagy Lehel tér), de mindkettı problémás, mert a városmajori olébános nyugdíjazását az ÁEH nem
kívánja, a Lehel téri plébánost pedig kanonoknak javasolják, amit az esztergom kormányzó nem tart kívánatosnak.
Hamvas püspök felteszi a kérdést: eröltessük a dolgot, vagy várjunk türelemmel, amíg az idı megoldást hoz.
Egyúttal megemlíti az ÁEH elnök igényét: közöljék a sirituális jelölt nevét.
Augusztus 18-án Dr. Endrey Mihály püspök felköltözött(301) Budapestre, és rövid
levélben bejelentette az ÁEH elnökének, hogy elfoglalta eddigi lakását
A levélre aug. 19-én Olt elnök rávezette, hogy
1./ „Közöljék a (1958) szóbeli megállapodás megtartását. Költözzön vissza!
2./ A rendırség tiltsa ki és jelölje ki Vámosmikolát. (a 2. pont csak akkor, ha
1. nem tartja).
Szeptember 22-én Grısz József levelet(302) küldött Endrey püspöknek, hogy tekintettel a körülményekre, mivel 1958. november óta budapesti tartózkodása lehetetlenné vált, AC tisztét nem tudja ellátni, a lakást a Fıvári Tanács igénybe
kívánja venni.
Felkéri, hogy addig is, amíg a Püspöki Kar a felmentésérıl intézkedik, a lakást
kiürítve bocsássa az AC rendelkezésére.
Az elköszönés töretlenül udvarias:
Tiszteletem nyilvánításával vagyok
Kalocsán 1961, szeptember 22.
aláírás
érsek
Az ÁEH archívumban megtalálható Grısz érsek levelének másolata is dr.
Várkonyi Imre c. prépost, AC országos igazgató aláírásával
A levélre az ÁEH-ban (Prantner), kézzel rávezette: hogy halogatást rendelt el,
és a továbbiakban – mivel Endrey püspök autója magántulajdon –, csak úgy
tudják helyhez kötni, ha a BM az autót kivonja a forgalomból. (1960-ban, a
kispapi mozgalom oldaláról tekintve, Endrey püspök mobilizálhatósága gondviselésszerő volt).

------------------------------------------------------(300)
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MOL XIX–A–21–a–E 15-7/1961. Eln.
(302)
MOL XIX–A–21–a–E 15-7/d/1961. Eln.

ld. 8.1.2. sz. melléklet, 679. old

(301)

166

Gondok a Központi Szemináriumban, Endrey püspök visszatérési kísérlete

1961
8.2. Grısz József érsek halála, választások és kinevezések
Október 3-án elhunyt Grısz József kalocsai érsek
1887-ben született a gyıri egyházmegyében, 1911-ben szentelték pappá,
1928-ban XI. Pius kinevezte c. püspökké és gyıri segédpüspökké. 1936-ban
szombathelyen lett apostoli kormányzó, 1943-tól kalocsai érsek. 1945-ben,
Serédi Jusztinián után, majd 1949-tıl Mindszenti letartóztatásától szentszéki
felhatalmazással az ország elsı fıpásztora. 1950-ben aláírta az állam és az
egyház közötti elsı megállapodást. 1951-ben bebörtönözték, 1956-ban szabadlábra helyezték. 1957-ben megalapította az Opus Pacis papi békeszervezetet és az Országos Béketanács Katolikus Bizottságát.
Október 4-én Miklós Imre ÁEH elnökhelyettes közölte(303) dr. Kujáni Ferenc
kalocsai nagypréposttal, hogy dr. Várkonyi Imre AC igazgató részére a káptalani helynökséghez az elızetes állami hozzájárulást megadja.
A kalocsai Fıszékes Káptalan két egymás utáni titkos szavazással Kujáni
nagyprépostot választotta meg káptalani helynökké.
Még azon a napon az ÁEH-val folytatott tárgyalások után Kujáni Ferenc bejelentette(304) az ÁEH-ban, hogy káptalani helynökké választották dr. Várkonyi
Imrét.
Október 9-én Kalocsán, a temetés után a Püspöki Kar politikai megfontolásból
a püspökkari konferencia elnökévé választotta sorrendben harmadik jogosult
dr. Hamvas Endre csanádi püspököt, aki maga jelentette(305) az ÁEH elnökének
a választás eredményét.
Október 12-én Várkonyi Imre jelentette az ÁEH-nak, hogy káptalani helynökként átvette a fıegyházmegye kormányzását.
Október 14-én Olt Károly ÁEH elnök tudomásul vette és gratulált(306) Hamvas
Endrének az elnökké választáshoz
November 8-án ülést(307) tartott a Magyar Katolikus Püspöki Kar Hamvas Endre
csanádi megyéspüspök elnökletével, amelyen Kovács Sándor szombathelyi és
Papp Kálmán gyıri megyéspüspök, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát,
Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi, Brezanóczy Pál egri, Klempa Sándor
veszprémi apostoli kormányzó, valamint Várkonyi Imre kalocsai és Cserháti
József pécsi káptalani helynök vett részt
Shvoy Lajos székesfehérvári, Dudás Miklós hajdúdorogi megyéspüspök, Kovács Vince püspök, váci apostoli kormányzó kimentését kérte.
A napirendbıl:
5. A Központi Szeminárium állapotának felülvizsgálatára kiküldött bizottság
(dr. Hamvas Endre csanádi püspök, dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi
apostoli kormányzó és dr. Cserháti József pécsi káptalani helynök) jelentését
---------------------------------------------(303)

MOL XIX–A–21–a–13-9/1961. Eln.
MOL XIX–A–21–a–13-9/a/1961. Eln.
(305)
MOL XIX–A–21–a–Cs 12-9/1961. Eln.
(306)
MOL XIX–A–21–a–12-9/a/1961. Eln.
(307)
Balogh Margit i.m. 1081, 1082, 1086
(304)

ld. 8.2.1. sz. melléklet, 681. old.
ld. 8.2.2. sz. melléklet, 682. old.

Grısz József érsek halála, választások és kinevezések

167

1961
az érseknek megküldte. Itt csak annyit, hogy a nehézségek részben személyiek, részben anyagiak (az élelmezés körül felmerült panaszok).
Az elnöklı püspök javasolja a Központi Szeminárium ellátmányának emelését.
19. A Közp. Hittudományi Akadémia tanári kara 1961. jún. 5-ikén megtartott
rendkívüli ülésén dr. Görgényi Béla professzort választotta meg az 1961/62.
tanévre dékánnak. Az ÁEH. az 1957. évi 22. számú törvényerejő rendelet 2. §ának 1. 6. pontjában megkívánt hozzájárulást 1961. jún. 27-én 13–6/961/
eln. szám alatt megadta. A választást az Érsek a püspöki kar nevében júl. 1-én
1878/961. sz. alatt megerısítette.
20. Dr. Liptay György a Hittudományi Akadémián betöltött állásáról lemondott .
Helyébe az Akadémia dr. Gündtner Simon váci egyházmegyei áldozópapot
választotta. A választást a püspöki kar nevében az Érsek megerısítette.
21. Dr. Endrey Mihály püspök, az A C. országos igazgatója, igazgatói tisztét
1958. szept. óta ellátni nem tudja. Vámosmikolán tartózkodik, szolgálati lakását azonban Egyetem utca 4/8. sz. a., II. lépcsı 6. fenntartotta. A nyáron be is
akart költözködni. Ez azonban akadályokba ütközött, és a Fıvárosi Tanács a
szolgálati lakást igénybe akarta venni. Erre a kalocsai érsek szept. 22-én a
püspök urat felhívta, hogy a szolgálati lakást ürítse ki és bocsássa az AC rendelkezésére. Ugyanis nem volna kívánatos, ha az AC helyiségébe idegenek
költözzenek. Endrey püspök a lakást kiürítette és az AC-nak rendelkezésére
bocsátotta.
November 20-án Cicognani bíboros táviratban közölte Bárd János segédpüspökkel, hogy a pápa kinevezte apostoli kormányzóvá teljes felhatalmazással.
November 22-én Cicognani biboros Bárd János kinevezését közölte Várkonyi
Imre káptalani helynökkel.
November 23-án Hamvas Endre püspökkari elnök közölte(308) az ÁEH-val és a
Elnöki tanáccsal Bárd János kinevezését, és kérte az állami hozzájárulást.
November 29-én Prantner József miniszter (ÁEH elnök) közölte(309), hogy az ET a
hozzájárulást elutasította, mert nem kértek elızetes állásfoglalást.
Bárd János megírta (310) Rómába, hogy nem kapott állami hozzájárulást, és az
egyházmegyét nem tudta átvenni

-----------------------------------------------(308)
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8.3. Opus Pacis és Országos Béketanács Katolikus Bizottsága
(Részletek Herling Jakab fıelıadó beszámolójából (311))
December 20-án az Opus Pacis és az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága
közös ülését(311) azzal a céllal hívták össze, hogy az említett szervek tagjai kapjanak tájékoztatást az idıszerő politikai kérdésekrıl és a végzett papi békemozgalmi munkáról, valamint határozzák meg a következı félévi papi békemozgalmi feladatait.
Az ÁEH beszámoló jelentést készített:
Az ülésen megválasztották dr. Hamvas Endre csanádi püspököt, a püspöki kar
és az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága elnökét az Opus Pacis elnökévé. A megüresedett helyekre egyhangúlag dr. Kovács Vince váci püspök,
apostoli kormányzót és dr. Brezanóczy Pál egri apostoli kormányzót választották meg.
Az Opus Pacis elnöke felkéri az egyházmegyék vezetıit, hogy adjanak ki körlevelet, amelyben méltatják az elmúlt év eredményeit, és buzdítják, hogy a következı évben még jobban dolgozzanak
1./ Az ülés jó hangulatban folyt. Hamvas püspökben kedvezı hatást váltott ki,
hogy ıt választották meg az Opus Pacis elnökének. Kiemelte, hogy köszöni a
bizalmat, és törekszik azt továbbra is kiérdemelni.
Fontosnak, hasznosnak és szükségesnek ítélte meg a papi békemunkát és
felkérte a papi békemozgalom vezetıit /Beresztóczyt, Mag Bélát, Horváth
Richárdot/, hogy folytassák az eddig végzett papi békemunkát.
Kiemelte hogy a német kérdés a békére nézve veszélyeket rejt, de szerencsére
van béketábor és ma már mások az erıviszonyok, mint a második világháború
elıtt voltak.
2./ Ezen az ülésen is tapasztalható volt, hogy az OP-ban és az OBKB-ban a
kezdeményezést és végrehajtást a szilárd békepapok tartják kezükben, akik
megnyilatkozásaikkal befolyásolják a szervek munkáját. Az egyházon belüli
reakció elleni harchoz jelentıs segítséget ad az OP és az OBKB. Ez a két szerv
az egyházon belül nagy tekintélyre tett szert és a püspöki karral szemben rivalizáló testület lett.
3./ Dr. Beresztóczy Miklós fıtitkár beszámolója kiemelte, hogy a nemzetközi
és belpolitikai események bizalommal kell, hogy eltöltsék a papságot és a
híveket is. Hangsúlyozta Hamvas Endre püspök érdemeit az állam és az
egyház jó viszonyának mővelésében, és kijelentette, hogy a püspök törekvésében maga mögött tudja a józan katolikus papságot és a híveket. Jó hatású
volt, hogy megemlítette Hruscsov szovjet miniszterelnök és XXIII. János pápa
közötti üzenetváltásokat.
4./ Az ülés résztvevıi a hivatalos napirendi pontok megtárgyalása után hoszszasan együtt maradtak, és barátságosan elbeszélgettek egymással,
---------------------------------------------------------(311)
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8.4. Összefoglaló a Központi Szemináriumról és a Hittudományi Akadémiáról
{Részletek Turai István kormánybiztos beszámolójából(312))
Papnövendékek:
A papnövendékek, – ezek közül is inkább a reakciós beállítottságúak vannak
hatással a tanári kar több tagjára.
Ilyen helyzet kialakulása miatt állhatott elı az a jelenség, hogy a papnövendékek által ez évben megtartott farsangi ünnepségen igen tiszteletlen módon
figurázták ki – elsısorban a lojálisabb magatartású elöljárókat, így elsısorban
Dr. Potyondy Imre rektort és Király (Pacifik) Ferenc lelkiigazgatót.
Bizonyos fokig jellemzı a papnövendékek hangulatára és magatartására a
legutóbb történt verekedési eset is, amikor az Állami Egyházügyi Hivatalra
hivatkozó lojális Pesti László IV. éves papnövendéket pofozta meg a reakciós
magatartása miatt már egyszer eltávolított V. éves Ilyés Dénes Székesfehérvári-megyés papnövendék.
Tapasztalat szerint a papnövendékek jelentıs részében még ma is az a rendkívül káros felfogás uralkodik, hogy reakciósnak lenni, az jelenti az igazi egyháziasságot {…} Ide tartozik még az is, hogy a papnövendékek között csaknem
általánosnak tekinthetı, az úgynevezett „béke vonaltól” való idegenkedés.
Tanárok, elöljárók:
A nevelık csaknem függı viszonyba kerülnek a növendékektıl.
Dr. Pfeiffer János dékán is kétkulacsos magatartást tanúsít. Másképpen beszél a bejáró növendékekkel négyszemközt és másképpen, amikor többen is
hallják. Az a tananyag, amelyet „társadalomtudomány” címen tanít, teljesen
zavaros, számunkra inkább káros, mint hasznos.
Dr. Potyondy Imre személyében a Központi Szemináriumnak gyengekező,
könnyen kijátszható rektora van. Kétségtelen, hogy Potyondyra általában az
állam iránti lojális igyekezet a jellemzı. Emellett azonban az ı esetében is voltak már tapasztalhatók kétkulacsosságra utaló jelenségek.
A Harmadik un. kulcsember Király /Pacifik/ Ferenc lelki igazgató, akinek
döntı szerepe van a papnövendékek nevelésében, elég gyenge lábakon áll a
számára elengedhetetlenül szükséges tekintély tekintetében. Király F. gyenge
felkészültségő ember, aki fiatal korában, tanulmányai folytatása idején megbukott, és nem volt képes a doktorátust megszerezni, – majd végül csak mint
spirituális kapott az Akadémián potyadoktorátust.
Szükség van még a távollévı vicerektor Dr. Semptey László személyével foglalkozni, akinek lojalitása és az anyagiak terén való becsületessége tekintetében
nem merül fel kifogás. Sempteynél viszonyt rendkívül hátráltató körülmény
rendkívül rideg modora és az anyagiak terén igen kicsinyeskedı magatartása.
------------------------------------------------(312)
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Meg kell azonban azt is említeni, hogy Dr. Pfeiffer János dékán az elmúlt évek
alatti prefektussága idején is igyekezett Sempteyt minél negatívabb színezetben feltőntetni, úgyszintén ezt tette és teszi Király Ferenc, aki maga is
szeretne vicerektor lenni.
Sempteyrıl még az ellenforradalmi és utána következı években elterjedt a
papnövendékek és a budapesti papság között, hogy az állam bizalmi embere.
Semptey személye egyébként Potyondy rektornak sem szimpatikus, de a tanári
kar jelentıs része sem szimpatizál vele.
A tanári Karon belül megfelelı lojális magatartást tanúsítanak Dr. Erdey
Ferenc, Dr. Timkó Imre, Dr. Félegyházi József, Dr. Kecskés Pál és Dr. Cserháti
József.
Dr. Radó Polikárp nagytudású tanárként ismeretes. Nevezett tipikusan olyan
ember, aki kész bármely felül lévı rendszert kiszolgálni.
A tanári kar politikai szempontból legnegatívabb tagjai Dr. Szörényi Andor és
Dr. Zemplén György. Zemplén Gy. egyébként a szükségesnél messze
túlmenıen foglalkozik a papnövendékekkel, emiatt körükben igen népszerő.
Javaslat:
Az ún. társadalomtudomány tanításának tanmenete és irányelvei nem
megfelelıek.
A mi szempontunkból semmi esetre sincs arra szükség, hogy a marxizmusleninizmus talaján kevéssé is járatos papok kerüljenek ki az életbe, akik
pályafutásuk során komoly vitatkozó erıt képviselhetnek.
Legfıbb célkitőzés … megtanulják … a gyakorlatban miként szolgálják hazájuk felemelkedését, a szocializmus építését.

---------------------------------O.A.M.D.G.
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Az állam és az egyházak szétválasztása folyamatát meghatározó jogszabályok
a.) Egyházakkal kötött megállapodások
1. A Római Katolikus egyházzal kötött megállapodás
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Kar attól
az óhajtól vezérelve, hogy az állam és a Katolikus egyház békés együttélését
biztosítsák és ezzel a magyar nép egységét, építı munkáját, hazánk békés fejlıdését elımozdítsák, tárgyalásokat folytattak és a következı megállapodást
kötötték:
I.
1./ A Magyar Püspöki Kar elismeri és állampolgári kötelességének megfelelıen támogatja a Magyar Népköztársaság államrendjét és alkotmányát. Kijelenti, hogy az Egyház törvényei szerint eljár azok ellen az
egyházi személyek ellen, akik a Magyar Népköztársaság törvényes
rendje és kormányának építımunkája ellen fellépnek.
2./ A Püspöki kar határozottan elítél minden, bárhonnan jövı, a Magyar Népköztársaság állami és társadalmi rendje ellen irányuló felforgató tevékenységet. Kijelenti, hogy nem engedi meg a hívık vallásos érzületének, valamint a Katolikus Egyháznak államellenes politikai célra
való felhasználását.
3./ A Püspöki Kar felhívja a hívıket, hogy mint állampolgárok és hazafiak, minden erejükkel vegyék ki a részüket abból a nagy munkából,
amelyet a Népköztársaság kormányának vezetésével a magyar nép egésze végez, az ötéves terv megvalósításával, az életszínvonal emeléséért
és a szociális igazságosság érvényesítéséért. A püspöki kar különösen
arra hívja fel a papságot, hogy ne fejtsen ki ellenállást a mezıgazdasági
termelıszövetkezeti mozgalommal szemben, mert az, mint önkéntes
szervezıdés, az emberi szolidaritás erkölcsi elvén alapszik.
4./ A Püspöki Kar támogatja a békéért folyó mozgalmat. Helyesli a Magyar Népköztársaság Kormányának, a béke megvédésére irányuló törekvéseit, elítél minden háborús uszítást, elítéli az atomfegyver használatát, és ezért az emberiség ellen elkövetett bőncselekményben bőnösnek ítéli azt a kormányt, amely elıször használja az atombombát.
II.
1./ A Magyar Népköztársaság Kormánya a Magyar Népköztársaság Alkotmányának megfelelıen biztosítja a katolikus hívek számára a teljes
vallásszabadságot, ugyancsak biztosítja a katolikus egyház számára a
mőködési szabadságot.
2./ A Magyar Népköztársaság Kormánya hozzájárul a katolikus egyházi
iskola (6 fiú és 2 leányiskola) visszaadásához, valamint ahhoz, hogy a
katolikus egyházi iskolában a tanítás ellátására szükséges megfelelı
számú férfi és nıi tanító rend mőködjék.
3./ A Magyar Népköztársaság Kormánya a többi vallás-felekezettel már
megkötött megállapodás szellemében kész gondoskodni a katolikus
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egyház elemi szükségleteinek fedezésérıl oly módon, hogy 18 éven át,
tehát addig, amíg a katolikus egyház saját forrására támaszkodva maga tudja fedezni anyagi szükségleteit, három, illetve ötévenként arányosan csökkenı mértékben megfelelı összeget utal ki a katolikus egyházi célokra. A Magyar Népköztársaság Kormánya az anyagi gondoskodás keretében belül külön súlyt helyez a lelkészkedı papság megfelelı létminimumának biztosítására
***
Budapest, 1950. augusztus 30.
Darvas József s.k.

Grısz József s.k.

*** Fenti megállapodás gyakorlati végrehajtására paritásos bizottságot kell
alakítani a Magyar Népköztársaság kormányának és a püspöki karnak a megbízottaiból.

Megállapodás delegáció: (1950. június 28-án:)
Magyar Népköztársaság: Bognár József, Veres József, Rákosi Mátyás, Darvas
József
Római Katolikus Egyház: Grısz József, Dr. Czapik Gyula, Dr. Hamvas Endre,
Sík Sándor piarista, Dr. Sárközi Pál bencés, Schrott Pál ferences
Tárgyalási napok: 1950. június 28., július 5., 12., 20., augusztus 3., 10., 19.,
24.
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Püspökkari szózat 1950. szeptember 10-én

„Az egyház és az állam megegyezése, illetve ezek viszonyának általános szabályozása a nagyobb ügyek, az u. n. „res maiores” körébe tartozik, amelyrıl tárgyalni egyedül az Apostoli Szentszék illetékes. Az Apostoli Szentszék jogait
pedig a Püspöki Kar nem óhajtja érinteni.
Ellenben súrlódásokra alkalmat nyújtó kérdésekrıl tárgyalni a Püspöki Kar
hajlandónak nyilvánította magát.
A tárgyalások folyamán jött létre azon megállapodás, amely hivatva van az
Egyház és Állam békés együttélését biztosítani.
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A római katolikus Püspöki Kar nyilatkozata eskütétel után
A Katolikus Püspöki Kar 1950. július 21.-én szombaton délelıtt 11 órakor az
Elnöki Tanács Elnökének a kezébe letette a hivatalos államesküt a Népköztársaság alkotmányára.
Az eskü letétele után dr. Czapik Gyula egri érsek, a Püspöki Kar elnöke rövid
beszédet mondott, amelyben méltatta az esküt:
„Engedtessék meg, hogy ezen ünnepélyes alkalommal a következıket elmondhassam:
Isten parancsára a katolikus hitnek elve, hogy annak az államnak, amelyben
élünk, kötelességteljesítı polgárai legyünk, annak törvényét tartsuk és betartassuk, mert ezek Isten törvényeinek megtartására nem köteleznek.
A Magyar Népköztársaság iránti hőség ünnepélyes esküjével kifejezésre kívántuk juttatni szívbıl jövö elhatározásunkat, hogy minden erınkkel támogatni
fogjuk népünk és államunk építımunkáját, a hatalmas alkotásokat, amelyek
országunk felemelkedését és jólétét szolgálják.
Támogatni fogjuk népünk és államunk békepolitikáját, mely hazánk biztonságát és nyugodt jövıjét ırzi.
Ugyanakkor, amikor szeretett hazánknak, a Magyar Népköztársaságnak kötelességteljesítı polgárai akarunk lenni, a Katolikus Egyháznak is hitét megvallva, fegyelmét tartva, hőségünkben meg nem rendülve építünk és támaszkodunk hazánk Alkotmányának szabad vallásgyakorlatot biztosító törvényére.
Amikor hazánk és egyházunk hőségében dolgozunk, reméljük, hogy munkánkból mindkettınkre áldás, békesség és siker származik, amelyre tisztünkhöz híven a Magasságbeli áldását kérjük.”
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
IV. osztály

Szigorúan titkos!

Tárgy: A római katolikus
egyházról

Jelentés
Budapest, 1955. december 9.
A magyar katolikus klérus ellenforradalmi tevékenységében Mindszenty ırizetbe vétele után változás következett be. A püspöki kar látszólagos
passzivitásba vonult. A nyílt harc elıl kitért.
…
A rájuk kényszerített új helyzet, az Állami Egyházügyi Hivatal létrejötte és
intézkedései megbontották a püspöki kar egységét … Ez a kettısség és csoportosulás a továbbiakban is fennmaradt az új helyzetnek megfelelıen.… Az
állammmal és a kormánnyal tárgyaló loyális, és a tárgyalások útján történı
megállapodás alapján folytatott egyházpolitikát követte Czapik Gyula egri érsek. … E politikának eléggé ingadozó, idıleges támogatója volt Hamvas Endre
csanádi püspök. A püspöki kar tagja – Badalik Bertalan veszprémi püspök
vezetésével, Shvoy Lajos, Rogács Ferenc és Péteri József támogatásával – élesen ellenezte Czapik lojális, megegyezésre hajló politikáját. A többi püspök –
Papp Kálmán, Kovács Sándor – a két irányvonal között ingadozott, és állásfoglalásukat sok esetben külsı tényezık szabták meg. …;
A püspöki karon belüli ilyen helyzet kialakulása jelentısen elısegítette
az Állami Egyházügyi Hivatal olyan irányú taktikáját, hogy az egyházpolitika
befolyásolására egyedül és kizárólag Czapikot használta fel, … hogy a fennálló
helyzetért az egész katolikus klérus papsága elıtt Czapikot tegye felelıssé. …
A püspöki kar többi tagjához való kontatktusa rendkívül laza és csak a felelısségrevonásra korlátozódik. Ez a püspökök magatartásában azt eredményezte,
hogy az Állami Egyházügyi Hivatallal szemben nyílt ellenállást tanúsítanak. …
Kevés az Állami Egyházügyi Hivatalban a kellı felkészültségő, tekintéllyel bíró
/:pl. akadémikus:/ és jó tárgyalóképességő vezetı.
A katolikus egyház papjainak állásfoglalása nagymértékbrn tükrözi a
püspöki kar nem egységes, passzív ellenállását. … A szigorú egyházi hierarchia a papi békemozgalmat nem tekinti magáénak, hanem olyan szervként
kezeli , amelyet kívülrıl, állami eszközökkel kényszerítettek az egyházra azzal
a céllal, hogy annak a célját megbontsák. ….
A katolikus klérus jelentıs, de nem fungáló létszámát teszik ki a feloszlatott férfi és nıi szerzetesrendek tagjai, akiknek összlétszáma kb. 15.000 fı. E
volt szerzetesrendek tagjai nyíltan és illegálisan … megbélyegzik a püspöki kar
egészének magatartását … és elleneznek minden engedményt. …
Czapik Gyula egri érsek pozíciójának megerısítése és a püspöki karon
belüli többség kialakításának érdekében a következıket javasoljuk:
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I.
Az egyházpolitikai helyzet megváltoztatása érdekében alkalmasnak látszik Czapik Gyula egri érsek irányvonalának megerısítésére Grısz József kalocsai érsek ügynökké való beszervezése.
Grısz József elítélése, különösen pedig börtönbüntetésének megszakítása óta pozitív magatartást tanúsít, és késznek mutatkozik arra, hogy egyházi
funkciójának visszanyerése után aktívan támogassa a Magyar Népköztársaság
politikáját. Ezt Grısz írásban is megerısítette a Magyar Népköztársaság Belügyminiszteréhez intézett kérelmében. Jelenlegi helyzete és állásfoglalása,
valamint a vele való tervszerő további foglalkozás rövid idın belül alkalmassá
teszi arra, hogy szabadlábra helyezése és egyházi beosztásának részleges
visszaadása után a püspöki karon belül Czapik hatékonyabb politikáját támogassa. …
Grısz Józseg fenti célból történı beszervezésére, szabadon bocsátására, új jogi helyzetének, valamint ügynöki fı feladatának és magatartásának
meghatározására a következıket javasoljuk:
Grısz József beszervezési beszélgetésének alapját fogják képezni az
alábbi kérdések:
a./ Állandóan megbeszéljük a katolikus egyház olyan irányú hazafias
egyházpolitikáját, amely következetesen támogatja a Magyar Népköztársaság
programját.
b./ E program támogatására megfelelı helyes taktikával megnyerje a
püspöki kar passzívan gondolkozó tagjait és erısítse a helyes magatartást tanúsító Czapik-féle irányzatot.
c./ Közösen elszigeteljük és megsemmisítjük a püspöki karon és a
katolikus papságon belül azokat a kísérleteket, amelyek a Vatikán reakciós elképzeléseit kívánják ráerıszakolni a katolikus egyházra és gátolni igyekszik a
hazafias egyházpolitika erısödését.
Grısszel beszervezésekor közöljük, hogy az eredményes titkos együttmőködés érdekében szükségesnek tartjuk érsekké való visszahelyezéséhez
bizonyos fokozatok betartását. Így szabadlábra helyezése után szükséges bizonyos idıt kényszertartózkodási helyen eltöltenie, melyet felválthat a késıbbiek
során a püspöki kar felé tett diplomatikus kérése, „érjék el a kormánynál,
hogy helyezzék vissza érseki jogaiba.”
Grısz kényszertartózkodási helyéül javasoljuk elsıdlegesen a Szolnok
megyei Tószeg községet, másodlagosan a Békés megyei Kondoros községet
kijelölni. …
A fentiek figyelembe vételével javasoljuk – Grısz kényszertartózkodási
helyén eltöltött 3 hónap után – hogy kezdeményezésére püspöki kar azzal a
kérelemmel forduljon a magyar kormányhoz, hogy Mindszenty és Grısz helyzetében további engedményeket tegyen. Célszerőnek látszik, ha a kormány ez
esetben elutasítaná a püspöki kar kérését. …
A püspöki kar többszöri kérése után a magyar kormány hozzájárul
ahhoz, hogy Grısz József kalocsai érseki jogait megkapja, azonban nem engedélyezik a püspöki kar elnöki jogaiba való visszahelyezését. Egyházpolitikailag
ez elfogadható.…
Mindszenty József eddigi elıkészítése arra, hogy … pozitív nyilatkozatot
tegyen … nem járt eredménnyel.
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II.
A püspöki kar … oppozíciós szárnyának megbénítása érdekében be
akarjuk szervezni annak jelentıs vezetıjét, Badalik Bertlan veszprémi püspököt kompromittáló adatok alapján. Az oppozíciós szárny további megbénítására a püspöki kar ingadozó tagjain kívül elıkészítjük Papp Kálmán gyıri,
vagy Hamvas Endre csanádi püspök ügynökké való beszervezését.
III.
A püspöki karon belül a kedvezıtlen helyzet kialakulását jelentısen
elısegítheti az Egyházügyi Hivatal … helytelen politikája, … nincs kialakítva
ugyanis a helyes magatartási vonaluk … sok esetben a szurkálások … durva,
nem átgondolt politikai manıverezés … nem segíti a hozzánk való közeledést.
Ugyanakkor az Állami Egyházügyi Hivatal egyes felelıs munkatársai …
államtitkokat közölnek, korrupciókat követnek el. … Az ÁEH-ban nem egyedüli eset, hogy a ÁEH megbízottakat le kell váltani anyagi visszaélések miatt.
Az ÁEH munkája megjavítása érdekében a következıket javasoljuk:
1./ Célszerőnek látszik általában az egyes püspökökre vonatkozóan meghatározni az ÁEH feléjük folytatandó politikájának irányvonalát, módszerét és
taktikáját. Az ÁEH munkáját össze kell hangolni a BM illetékes szerveinek
munkájával. Célirányos volna … államvédelmi titkos munkatárs kiküldése az
Állami Egyházügyi Hivatalba elnökhelyettesi funkcióba.
2.Megállapítható, hogy az ÁEH nem rendelkezik megfelelı számú, magas képzettségő megbízható káderekkel. Az ÁEH vezetıségében nincsenek olyan
személyek, akik egyházi körökben megfelelı tekintéllyel rendelkeznek – pl.
akadémikusok, tudósok, politikusok – Szükséges a korrupt és oda nem való
elemek eltávolítása és (esetleg- beszúrrás (Szerk.)) bírósági úton való felelısségre vonása.

Radványi s.k.
áv. örgy.
(szignó) Piros
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IV/5. alosztály

„Szigorúan titkos!”
Tárgy: a klerikális reakció ellen
harcoló alosztály
6 hónapos beszámoló
Budapest, 1955. július 28.

A magyar katolikus klérus az elmúlt 6 hónap folyamán a püspöki kar
vezetésével az illegális tevékenység kiszélesítése mellett igyekezett a legális
tevékenység kiszélesítésére is. …
A római katolikus püspöki kar tagjai továbbra igyekeztek a papi békemozgalomtól elszigetelni a részükre „megbízható” u. n. Vatikánhoz hő papokat. Ez megmutatkozott különösképpen a „Kereszt” c. békemozgalmi lap
Vatikán által történı indexre tételekor.
A 6 hónap folyamán történı operatív felderítések és intézkedések:
A római katolikus püspöki kar vonalán: Javaslatot tettünk a püspöki karon
belül Czapik Gyula egri érsek felé államvédelmi személyi kontatkus felvételére.
…
Tervbe vettük a püspöki karon belül Badalik Bertalan veszprémi püspökkel
történı államvédelmi személyi kontaktus felvételének tanulmányozását és
elıkészítését. Erkölcsi lekompromittálásához szükséges adatokat győjtöttünk
össze „Ligeti” fedınevő ügynökön keresztül.
Dudás Miklós Hajdumegyei püspök Vatikánhoz főzıdı titkos kapcsolatának
felderítéséhez beszerveztük budapesti titkárát „Kiss János” fedınevő
ügynökként.
Papp Kálmán Gyıri püspök mellé tervbe vettük két ügynökjelölt tanulmányozását és az egyik ügynökjelölt beszervezését. … Az operatív technika végleges
beszerelését végrehajtottuk.
A püspöki kar tagjai közül, mint ügynökjelöltet tanulmányozzuk Brezanóczy
Pál érseki helynököt. 6 hónapos tervünkben beszervezését terveztük, azonban
ennek végrehajtására nem került sor. …
A római katolikus püspöki kar vonalán, terven kívül, utasításra megszerveztük és elıkészítettük Mindszenty József elítélt egyházi objektumban való
elhelyezését … mellé helyeztük „Ligeti” fedınevő ügynököt, valamint operatív
lehallgatási technikát szereltünk be. …
Sok új operatív felderítés indokolttá tette volna, hogy ezekben mélyreható,
további nyomozást vezessünk be. Az ügynöki bizalmas nyomozásokban megtett intézkedések száma és felkészültsége rendkívül nagy volt, így általában az
alosztályon az operatív munkát a kapkodás jellemezte.

Földes György s. k.
áv. szds.
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IV/5. osztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: Rk. püspöki kar
konferenciáról
Jelentés
Budapest, 1956. június 16.

A római katolikus püspöki kar június 13-án d.e. 9 órai kezdettel tartotta meg a Központi Szeminárium épületében, Grısz József kalocsai érsek vezetésével a konferenciát.. Ezúttal elmaradt a Czapik Gyula egri érsek által
korábban rendszeresen megtartott, a püspöki konferenciát megelızı bizalmas
megbeszélés.
A püspöki konferenciát megelızıen Grısz József kalocsai érsek fogadta
Takács József teológiai professzort, … augusztusig eldöntik, hogy valóban
véglegesen fel legyen-e függesztve teológiai professzori jogkörébıl.
…
Grısz József megköszönte Shvoy püspök üdvözlését, majd megkérdezte
a püspöki konferenciát, hogy Beresztóczy Miklós milyen jogon vesz részt a
püspökkari értekezleten. Shvoy ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy „ı nem
volt ott, amikor Beresztóczy bevezetıdött”. Hamvas Endre csanádi püspök
elmondotta, hogy ezt Czapik Gyula egri érsek intézte így és azóta szokássá
vált. Grısz ezután szavazásra akarta feltenni, hogy a püspökök egyetértenek-e
azzal, hogy Beresztóczy Miklós a püspöki konferencián részt vegyen. Hamvas
javasolta, hogy a püspöki kar addig ne szavazzon, amíg errıl az ÁEH-val nem
tárgyal, nehogy kellemetlen eredménye legyen ennek a szavazásnak. Állapodjanak meg abban, hogy Beresztóczy addig nem vesz részt a konferencián, míg
további intézkedés az ügyben nem történik. Hamvas javasolta, hogy Beresztóczyval indoklásképpen közöljék, hogy nem önálló ordinárius, így jelenlétének
„egyházjogi” elvi akadályai vannak. Grısz felkérte Brezanóczy Pál egri érseki
helynököt, hogy a kint várakozó Beresztóczyval közölje, hogy további intézkedésig ne vegyen részt a püspöki konferencián.
Grısz érsek ezután megemlékezett Czapik érsekrıl, az állam és az
egyház javuló viszonyának ı általa elért eredményeirıl. Majd megköszönte a
püspöki karnak a közbenjárást, a kormánynak pedig az intézkedést, hogy ıt
visszahelyezték érseki jogaiba. Utána kifejezte, hogy még valóban vannak
fájdalmas sebek, amelyeket igyekezni kell orvosolni: Mindszenty, Pétery és
Kisberk püspökök esetében. Kifejezte, hogy tudvalévı, ezek a személyek fıpásztori jogaik gyakorlásában akadályozva vannak.
Grısz a püspöki konferencia ügyrendi megbeszélése elıtt a következı
bejelentéseket tette: Engedélyezték, hogy az Acta Apostolicae Sedis (AAS) a
közeljövıben az egyházmegyéknek járhat. … Grısz kijelentette, hogy a teológiai, egyházi könyvek és folyóiratok bejövetelét is engedélyezik. Bejelentette,
hogy az ÁEH képviselıi, illetve megbízottai utasítást kaptak, hogy a jövıben az
egyházmegyék levélellenırzését szőntessék meg. Ugyanez vonatkozik az érkezı
és kimenı postára is. …
Grısz ezután beijelentette, hogy az ez év februárjában amnesztiával szabadult
papok – akik korábban is világi funkciót töltöttek be – papi beosztást kapjanak, sıt régi beosztásukba is visszahelyezhetık.
…
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Grısz a püspöki konferencia elé terjesztette Zemplén György professzor
beadványát, amely foglalkozik a papnövendékek korszerő nevelésével. A
püspöki kar a beadvány vizsgálatával Hamvas Endre csanádi püspököt bízta
meg.
…
Grısz József kalocsai érsek felkérte Hamvas Endre csanádi püspököt,
hogy a további kérdéseket ı ismertesse a konferencia elıtt. Hamvas bejelentette, hogy ı a miniszterelnökhöz küldendı írásbeli kérelmeket kívánja ismertetni. Bejelentette, hogy egyik kérelem a hitoktatással kapcsolatos, a másik az
egyház részére sérelmes kérdésekkel foglalkozik, amelyeket továbbítani szándékozik az ÁEH-nak. Hamvas mindkét memorandumot írásban magával vitte
a konferenciára abból a célból, hogy ott jóváhagyás után Grısz érsekkel
aláírassa, és utána a kijelölt 3 tagú püspöki küldöttség eljuttassa az ÁEH
elnökének.
Grısz egyik írásbeli kérelmet sem írta alá, utalva arra, furcsának tartja, hogy
ı elsı alkalommal ilyen kérdésekkel forduljon a Minisztertanács elnökéhez.
Közölte, ı arra gondol, hogy egyelıre ne forduljanak írásbeli kérelemmel a miniszterelnökhöz, hanem a problémákat a püspök delegáció vesse fel Horváth
elnöknél és majd a késıbbiek folyamán történjen ezek írásbeli benyújtása.
…
A püspöki konferencia ezt követıen néhány jelentéktelen, Hamvas által
felvetett korábbi problémával foglalkozott. – A püspöki konferencia 12 óra 30
perckor ért véget.
A püspöki kar 3 tagja Hamvas Endre csanádi püspök, Shvoy Lajos
székesfehérvári és Papp Kálmán gyıri püspök látogatást tett az ÁEH-ban, ahol
ismertették a miniszterelnöknél felvetni kívánt problémákat.
…

Radványi s.k. av. ırgy.

Földes György av. szds. s.k.
alosztályvezetı

Készült 5 példányban
Terjedelem 6 oldal
M.P.
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BM IV. osztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: püspökkari értekezlet
Jelentés
Budapest, 1956. augusztus 10.

A Római katolikus püspöki kar értekezletet tartott 1956. augusztus 9én a Központi Szeminárium épületében. …
„Grısz azután elmondta, hogy Tardini vatikáni államtitkártól kapott
egy levelet az egri érseki szék betöltésével kapcsolatban. Ebben Tardini közli,
hogy az egri érseki szék kanonikus betöltése rövid idın belül nem történhet
meg, ezért azt kérdezi Grısztıl, hogy lehetséges-e ide apostoli adminisztrátor
kijelölése, és alkalmas-e erre a tisztségre Endrey Mihály segédpüspök. A latin
nyelvő levél felolvasása után Grısz elmondja saját véleményét, mely szerint
„Brezanóczy Pál egri káptalani helynök alkalmasabb arra a helyre mint Endrey
segédpüspök, akit a Vatikán javasol, de aki nem ismeri a területet, bár vele
elintéztük volna az ügyet. A kormány részérıl azonban felmerült az a gondolat,
hogy az egri érseki széket mégis jó volna betölteni és ezzel kapcsolatban
elintézéseket tenni oly módon, hogy Hamvas Endre menne Egerbe, és az ı
helyére Csanádba menne püspöknek Brezanóczy, Esztergomba pedig
adminisztrátornak Szabó Imre. Ennek a kormány részérıl nem volna semmi
akadálya. Most pedig még szeretnék, ha a püspöki kar nevében menne ki egy
ilyen propozíció Rómába.
Mit szólnak ehhez a püspök urak? – mondotta Grısz.
Az egyik püspök azt kérdezte Grısztıl, hogy a püspöki kar ezt proponálja Rómának? Mire Grısz kijelentette, hogy nem, hanem én megírom, hogy
kívánatosnak tartanám a kérdés ilyen formában való megoldását. Hozzátennénk ehhez, hogy a kormány részérıl nem ütközne akadályba. Hamvas
püspök úr persze kapálózik ellene – mondja Grısz – de ilyen körülmények
között alig lehetne okosabbat kitalálni. Felveti erre az egyik püspök, hogy azt
hiszi, Róma nem fogja jó néven venni, ha mi egri érseket akarunk, nem is
valószínő, hogy ezt elfogadják. Ezen kívül – folytatja az egyik püspök Hamvasról beszélve – nála nem a szándék, mert az kétségtelen megvolna, és ilyen
módon a vádnak a legkisebb gondolata sem érheti, de azért úgy gondolom, egy
kicsit keményebben lehetett volna az ügyeket vinni. A másik dolog pedig, ha
Brezanóczy püspökséget kapna, aki püspöki kereszttel a nyakán jelent meg
békegyőlésen, ez olyan betörés lenne a mi frontunkra … ez a papi békemozgalom megerısítése lenne. Ez a kérdés a békepapok régi gondolata, úgyhogy
ennek a forrása nem is az ÁEH, hanem a békepapok, az pedig, ha nem tudjuk
megakadályozni – éppen ellenkezıt szolgál. Úgy gondolom, a Szentszék rossz
néven venne egy ilyen javaslatot.
Egy másik püspök felveti, hogy Brezanóczyt alkalmasnak tartja káptalani helynöknek, és maradjon meg annak. Ha majd a Szentszék jónak látja,
majd javasolja.
További rövid vita után abban állapodtak meg, hogy Tardini levelére
ilyen választ nem lehet adni, mert ezzel szembehelyezkednénk a Vatikánnal.
ÁBTL 3.1.5 O-11405/2 (pp.212-213)
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aminek az lehetne a következménye, hogy a Vatikán a javaslatunkat vagy
elutasítja, vagy egyáltalán nem válaszol rá. A Vatikánnak nem tetszene az
sem, hogy Brezanóczy és Szabó a békemozgalomban szerepet vállaltak.
A püspökök megállapodtak abban – a fentieken kívül – hogyha ık
javasolják Hamvast és Brezanóczyt, ezzel eleve kizárják, hogy valaha is érsek,
illetve püspök lehessen. Úgy döntöttek, hogy megírják, amint a Vatikán egy
olyan kérdést tesz feléjük, hogy javasoljanak az egri érseki szék betöltésére
valakit. Addig Grısz úgy válaszoljon Tardininek, hogy apostoli adminisztrátor
kinevezését nem tartják szükségesnek, mert Brezanóczy el tudja látni a káptalani helynökséget, Endrey Mihály pedig máshová – az Actio Catolicába van
diszponálva.
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0075/1956/Eln.
1 drb melléklet

Minisztertanács
Marosán György elvtársnak
Budapest

Kedves Marosán Elvtárs!

Mellékelten küldöm a katolikus egyházzal kapcsolatos feljegyzést.

Budapest, 1956. december 21.

Elvtársi üdvözlettel

Horváth János s.k.
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ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL

Szigorúan titkos!
001/1957/Eln.
Készült 2 péld.-ban
1. péld. MT Marosán Gy.
2. péld.: TÜK

Feljegyzés
a római katolikus egyházról
A római katolikus egyház néhány püspöke olyan intézkedéseket tett, amelyeknek értelmében azokat a katolikus papokat, akik a papi békemozgalomhoz
tartoznak, a múltban is szerepeltek a Béketanácsban, eddigi tisztségükrıl leváltották, sıt felfüggesztették a papi funkciók végzésétıl.
Mindszenti József az Amerikai Követségrıl november 6.-án írásban utasította
Szabó Imre budapesti segédpüspököt, hogy 11 békepapot eltilt az összes papi
funkciótól és utasítja, hogy Budapest területét hagyják el. December 20-án
Mindszenty újabb utasítást adott Szabó Imre püspöknek, ugyancsak az Amerikai Követségrıl, hogy sürgısen hajtsa végre az elızı rendelkezést, mert ı azt
Rómába felterjesztette, amelyet Róma is jóváhagyott, tehát fellebbezésnek
nincs helye.
Szabó Imre püspök végrehajtja ezeket az utasításokat, annak ellenére, hogy
kijelentettük, hogy ezzel nem értünk egyet, nem járulunk hozzá és hivatkozunk az 1951. júliusi minisztertanácsi határozatra, amely szerint az egyházi
kinevezésekhez és áthelyezésekhez állami hozzájárulás kell. Magyarországon
évszázadok óta az egyházi személyek kinevezése, áthelyezése és elbocsátása
állami, illetve kegyúri hozzájárulástól függ.
Shvoy Lajos székesfehérvári püspök szintén elmozdított békepapokat és más
személyeket /fıleg reakciósokból/ állított helyükre, ugyancsak a szombathelyi
és a váci püspök is
Grısz József kalocsai érsekkel a héten folytattunk megbeszélést ezekben a
kérdésekben is, és leszögeztük, hogy a velünk való megbeszélés és hozzájárulás után lehet csak személyi dispozíciókat végrehajtani, és hogy az 1956.
október 23.-i státuszt ismerjük el, de hajlandók vagyunk bármilyen kérdést
megbeszélni és megvizsgálni és a szükséges és indokolt esetekben hozzájárulást megadni. Grısz József ezzel egyet is értett, de csak január elejére ígérte
a püspökkari konferencia összehívását, ahol ezt meg fogja tárgyalni a Püspöki
Kar tagjaival. Addig azonban ı utasítást nem adhat a püspököknek.
Az állam és az egyház közötti megállapodásban az egyház vállalta az állami
törvények és rendelkezések tiszteletben tartását, és ezek a dispozíciók és különösen az a magatartás, hogy egyes püspökök nem akarnak tudomást venni
a kormány álláspontjáról, feltétlenül határozott és erélyes intézkedést igényelnek.
Javasoljuk, hogy azoknál az egyházmegyéknél, ahol a püspök nem akar változtatni a békepapok üldözésén és eltávolításán, 1957. január 1-jével vonjuk
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meg az államsegélyt és írjuk meg minden lelkésznek, hogy a püspök magatartása és álláspontja kényszerítette a kormányt erre az álláspontra.
Ennek megfelelıen esetleg a sajtóban és a rádióban is foglalkozzunk ezzel a
kérdéssel. Ez annál is inkább fontos, mert a lelkészek nem ismerik a kormány
álláspontját és csak azt látják, hogy a püspök a békepapokat elhelyezi, illetve
felfüggeszti és semmi védelmet nem kapnak.
Budapest, 1956. december 21.
/Horváth János/
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Tervezet
Az Állami Egyházügyi Hivatal bevonására a Mővelıdésügyi Minisztériumba és
az Egyházügyi Fıosztály mőködésére

Az állami Egyházügyi Hivatal megszőntetése politikai szempontból szükséges.
Az államigazgatás egyszerősítése, minisztériumok és fıhatóságok összevonása
ugyancsak indokolja ezt.
A állam és az egyház közötti kapcsolat az egyházakkal összefüggı politikai és
gazdasági ügyek közvetlen intézése a Mővelıdési Minisztérium hatáskörébe
tartozzon. Szükséges létrehozni a Mővelıdési Minisztériumon belül egyházi
Fıosztályt.
Az Egyházügyi Fıosztály tevékenységének tartalma és mérete alapvetıen különbözik az egyházakkal kapcsolatos ügyeket eddig intézı Állami Egyházügyi
Hivatal munkájától.
A Fıosztály feladata és hatásköre
1./ Az állam és az egyházak közötti megegyezésbıl fakadóan állami jogok és
kötelességek gyakorlása, valamint az egyházakkal az egyezmény betartatása.
2./ Az állam és az egyházak közötti magasabb szintő tárgyalások elıkészítése,
illetve közvetlen tárgyalások lefolytatása.
3./ A különbözı egyházi kinevezésekhez és választásokhoz, egyházi törvények
megalkotásához való állami hozzájárulás gyakorlása /fıpapok, világi vezetık,
városi plébánosokig és parochusokig bezárólag/.
4./ Az egyházak külföldi kapcsolatainak koordinálása és az állam külpolitikájával való összhangba hozása.
5./ Az államnak az egyházakkal kapcsolatos kötelezettségeinek /személyi, dologi államsegélyek, nyugdíjak stb./ gyakorlati teljesítése, az egyházak gazdasági jellegő /templomok és egyéb egyházi épületek, egyházi mőemlékek, egyházi sajtó és könyvkiadás, stb./ ügyeinek intézése.
A Fıosztály felépítése
1./Minta Mővelıdési Minisztérium Egyházügyi Fıosztálya, a miniszter közvetlen felügyelete alá tartozik.
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2./ A fıosztály két csoportból áll:
a./ Az állam és az egyház közötti elvi-politikai jellegő ügyeket szervezı
csoport.
b./ Az állam és az egyházak közötti gazdasági és pénzügyi ügyeket intézı csoport.
3./ A Fıosztálynak külön vidéki apparátusa nincs. A megyei és járási szinten
az egyházakkal kapcsolatos ügyeket a mővelıdési osztályok intézik. A mővelıdési osztályok feladatkörét ennek megfelelıen kell bıvíteni.
4./ A Fıosztály a Mővelıdési Minisztérium költségvetési keretébe tartozik, figyelembe véve az állam és az egyházak között érvényben lévı pénzügyi
megállapodásokat és az Állami Egyházügyi Hivatal eddigi költségvetését.
5./ Az Egyházügyi Fıosztály a Mővelıdési Minisztériumban lévı ügyrendi szabályzat szerint végzi a munkáját.
Személyi állomány:
Az Egyházügyi Fıosztály személyi állományát az ÁEH arra alkalmas dolgozóiból kell biztosítani.
1 fıosztályvezetı
1 fıosztályvezetı helyettes
1 osztályvezetı
10 fıelıadó
4 elıadó
3 gép- és gyorsíró
1 gépkocsivezetı
1 hivatalsegéd
1 egyházjogász /félállásban/
23 fı összesen

--------------------------------------------------------Megjegyzés:
Az ÁEH átszervezésérıl és a kapcsolat helyi felvételérıl szóló értesítést a MM
1957. március 30-án levélben tette közzé K-149/1957/Eln. iktatószámon.
(Szerk.)
ld.: MOL - XIX – A – 21 – a – K-149/1957.
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Szigorúan titkos!
005-1/1957/Eln.
Minisztertanács
Apró Antal elvtársnak
Budapest
Kedves Apró Elvtárs!
A megyei tanácsok átszervezése során a megyei tanácselnökök felügyelete alatt
mőködı „egyházügyi fıelıadói” státuszokat megszőntették. Ezzel olyan helyzet
állt elı, hogy azokat az embereket, akik 3-4 éves gyakorlattal és személyes
ismeretekkel rendelkeznek, státusz hiányában elbocsátották és az egyházügyi
problémákkal végeredményben senki sem foglalkozik.
Ezért kérjük, hogy minden megyei tanácsnál és Budapesten a Fıvárosi Tanácsnál a mővelıdési osztályon belül egy fıelıadói státuszt biztosítsanak,
amelyek betöltésénél ugyanazokat a személyeket kell munkába állítani, akik
eddig megfelelıen, jó személyi ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezve
végezték ezt a munkát.
Budapest, 1957. február 25.
Elvtársi üdvözlettel
Horváth János s.k.
-o-o-o-oIparügyi Miniszter

962/A.

Horváth János elvtársnak!
Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
Budapest
F. hó 25-én kelt, Apró Antal elvtárshoz intézett kérelmére, értesítem, hogy Apró elvtárs hozzájárult ahhoz, hogy a megyei egyházügyi fıelıadói státuszt visszaállítsák.
Kérem ennek megfelelıen a szükséges további intézkedések
azonnali megtételét.

Budapest, 1957. február 27.
(körbélyegzı)
Szehr Gyula s.k.
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A püspöki kar 1957. január 23-án tartott tanácskozása
Jelenlévık: Grısz József kalocsai érsek elnöklete alatt Hamvas Endre csanádi
püspök, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán gyıri és Badalik Bertalan
veszprémi megyéspüspök, valamint Kovács Vince püspök, váci általános püspöki helynök, Rogács Ferenc pécsi koadjutor püspök, Szabó Imre c. püspök,
budapesti érseki helytartó (Witz Béla, az esztergomi fıegyházmegyei általános
helynök képviseletében), Kisberk Imre c. püspök (Shvoy Lajos székesfehérvári
püspök képviseletében), Brezanóczy Pál egri káptalani helynök, Szántay-Szémán István, a miskolci apostoli exarchátus általános helynöke. Távolmaradó:
Dudás Miklós hajdúdorogi megyéspüspök, Sárközy Pál pannonhalmi fıapát.
Az elnöklı kalocsai érsek a konferencia megkezdése elıtt bejelenti a távollévıket, akik kimentették magukat: Shvoy Lajos székesfehérvári püspök, Dudás
Miklós hajdúdorogi püspök, Péteri1 József váci püspök, Witz Béla esztergomi
érs. helytartó, Sárközy Pál pannonhalmi fıapát. Székesfehérvárt Kisberk Imre
c. püspök, Vácot Kovács Vince c. püspök, helytartó és Esztergomot dr. Szabó
Imre c. püspök, helytartó képviseli
1. A minisztertanács az ÁEH.-t megszüntette.2 Feladatát a Mővelıdési Minisztériumban az egyházi ügyek fıosztálya veszi át. Az adminisztrációt egyszerősítik. Megszőntek az egyházmegyei hivatalokban mőködı megbízottak,
de megmaradnak a megyei megbízottak. Hatáskörük ismeretlen.
4. Radó Polikárp, a Hittudományi Akadémia dékánja, köszöni a sokszorosító
gép beszerzésére adott 19 000 Ft-ot.
6. Elnök ismerteti Endrey Mihály püspöknek, az Actio Catholica országos igazgatójának jelentését a külföldi segélyakcióról. A közellátási kormánybiztos
írásbeli engedélyt adott az Actio Catholicának a külföldi katolikusoktól jövı
segélyek átvételére és szétosztására. Jelenleg a kormány csak három szervet
ismer el ezeknek az ügyeknek intézésénél: a Nemzetközi Vöröskeresztet, a
Magyar Vöröskeresztet és az Actio Catholicát.
Endrey püspök Bécsben járt és ott érintkezésbe lépett az illetékes egyházi hatósággal és a katolikus segélyakcióval a világ katolikusai adományainak ide
továbbítása érdekében. Szállítási nehézségek voltak. A kormány garanciát kívánt a sofırök személyérıl. Végre is úgy egyeztek, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt szállító eszközein hozzák a Katolikus Akcióhoz érkezı adományokat is az
itteni raktárainkba. Az akció vezetısége nagyon vigyáz, hogy a szállítmányok
hiénák kezébe ne kerüljenek. A szétosztás a plébániák, a Központi Szeminárium, a katolikus iskolák és az egyházi szeretetszolgálat útján történik. A VIII.
és IX. kerületben öt népkonyha mőködik, és naponként 500–600 ebédet oszt
ki. A hatóságok határozott jóindulatot tanúsítanak a katolikus segélyakció
iránt. Megbízottunk, Paulai Imre, állandóan Bécsben tartózkodik, hogy a
külföldi összeköttetéseket fenntartsa
9. A kalocsai érsek úr 1956. december 9-iki kelettel megküldötte értesítését az
ÁEH-val való viszony újabb alakulásáról. Az ÁEH, illetve annak jogutódja, tárgyalásokat kíván az új helyzetben. Az érseki levél viszont a mi kívánságainkat
győjtötte egybe és hozzászólásokat kért. A hozzászólásokban egyesek azt a
véleményt képviselik, hogy az 1950-ben kötött egyezmény nem érvényes. A
most küszöbönálló tárgyalásoknál az érdekelt szerzetesrendeket is vonják be
Balogh M.: A Magyar Katolikus Püspöki Kar Tanácskozásai 1949-1965 között
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stb. Ezzel szemben az érsek kifejti, hogy az 1950. évi megállapodás elıtt mi
kértük a tárgyalásokat. A megállapodás érvényességérıl kár disputálni. Morális kényszer nem érvénytelenít egy egyezményt. Az egyezményt valamennyien
aláírtuk. Az az ellenvetés, hogy a kormány részérıl nem tartották meg az
egyezményt, annak érvénye szempontjából szintén nem döntı. A tárgyalásokkal nem várhatunk addig, amíg a prímás elhagyja az amerikai követséget, vagy
amíg az Apostoli Szentszék bekapcsolódik.
Ha nem tárgyalunk, sok mindent kockáztatunk. Két egyházmegyében a nyomás máris megkezdıdött. Jöhetnek más dolgok is…
Az elnöklı érsek itt közli a konferencia tagjaival, hogy a pápai államtitkárságtól január 7-i kelettel 149. sz. alatt figyelmeztetés érkezett, hogy „in re tanti
momenti … quaslibet pactiones … unice ad Ap. Sedem partinere”.
Ez azonban az érsek véleménye szerint nem zárja ki, hogy sérelmeinket a
kormány képviselıivel megbeszéljük, és orvoslást kérjünk. Modus vivendi
szükséges. Hısiesség egyes egyéneknél is csak bizonyos ideig szokott tartani,
a tömegek hısiességére támaszkodni meg éppen nem szabad…
Részletkérdések:
a./ Kivel tárgyalunk? Ezt a kormány fogja megállapítani. Bizonyára a Mővelıdési Minisztérium egyházi osztálya útján folyik majd a tárgyalás.
b./ Mi legyen a tárgyalás anyaga? Erre nézve szabály legyen, hogy elintézett
dolgokat ne vessünk újra fel. Más téren elintézett ügyekrıl sem szükséges
tárgyalni, mert pl. ha a törvény kimondja a szólásszabadságot, ebben bennfoglaltatik az igehirdetés szabadsága is. Apró részletekig se menjünk a tárgyalás
folyamán. A sok felmerült kívánság közül a kalocsai érsek ismertet néhányat:
Adminisztratív megkötöttségtıl mentes mőködési szabadság. A dispoziciók
szabadsága a városi plébánosoknál is. A békepapok országos bizottságának
végleges feloszlása és lapjainak megszüntetése. Önálló hitoktatói állások. A
hittannak órarendbe való beiktatása. Katolikus szülık szövetsége.
Épületeink visszaadása.
Könyv- és lapkiadás szabadsága.
Külföldi papír vámmentes behozatala nyomtatványaink számára, tekintve,
hogy az a külföldi katolikusok ajándéka.
Papír- és könyvkereskedés a Szent István Társulatnak (Kecskeméti utca).
Szemináriumok visszaadása.
Az AAS szabad bejövetele.
Szentségek kiszolgáltatása a börtönökben. A szerzetesek mőködését tilalmazó
rendelet hatályon kívül helyezése.
Pannonhalmi egyházmegye ügye.
Állami iskolák kápolnafülkéiben misézési engedély.
Váci kincstár anyagának visszaszolgáltatása.
Rehabilitációk stb., stb.
In re… pertinere (!) (lat.): ilyen jelentıségő ügyben bármilyen megegyezések
egyedül a Szentszék jogosult
(Ezeknek és hasonló gondolatoknak tömeges felvonultatása során említi a kalocsai érsek, hogy Sík Sándor és Harmath Artur jelentése szerint az Áll. Zenemőkiadó vállalná a „Szent vagy, Uram” kiadását. Továbbá, hogy felmerült a
kívánság, hogy tárgyalásaink alkalmával a protestánsokkal tartsunk érintkezést.)
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c./ Ki vezesse a tárgyalásokat? Vannak, akik a tárgyalásokba bevonni kívánják a rendek vezetıit, jogászokat, sajtószakértıket stb. Elvi kérdésekben azonban ilyen kiszélesített alapon tárgyalni nem lehet. A szakértık bevonásáról
csak részletkérdéseknél lehet szó.
A püspöki kar a tárgyalóbizottságba a maga részérıl a kalocsai érsek mellé a
veszprémi és a gyıri püspököket jelöli.
d./ A tárgyalás módja.
A püspöki kar megbízottjai óhajainkat írásba fektetik és így közlik a Mővelıdési Minisztérium illetékes osztályával, és írásbeli meghívást kérnek. Nehezményezzük az eddigi gyakorlatot, amely szerint telefonon rendeltek be püspököket.

.
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E-16/1957. szám

K-70/1957/Eln.
Miniszterelnök Úr!

A magyar Püspöki Kar 1957. január 23-án tartott konferenciájából kifolyólag tisztelettel közöljük, hogy az Egyház és az Állam közötti végleges megállapodás megkötése a Püspöki Kar illetıségén kívül esik. Ez az ügy a Szentszéknek van fenntartva.
Viszont megvan az illetékességünk arra, hogy sérelmeinket elıterjeszszük, amelyeknek orvoslása nagymértékben elısegítené az Egyház és az Állam
közötti viszony javulását.
Éppen azért – legalább – a leglényegesebb sérelmeket az alábbiakban
közöljük orvoslás végett:
Tesszük ezt abban a tudatban, hogy ezek a sérelmek a Magyar Népköztársaság Alkotmánya 54. §-a 1. és 2. pontja ellenére vannak, és az elmúlt korszak túlkapásai közé tartoznak.
1./ Az egyházkormányzat szabadságának biztosítása
Ide tartozik:
a./ A disponálás, illetıleg a kinevezés joga, nemcsak a falusi plébániák
ra és káplánokra, hanem a városi plébániákra, vikáriusokra, irodaigazgatókra, esperesekre, kanonokokra, szemináriumi tanárokra is,
minden elızetes tárgyalás és hozzájárulás nélkül, de az utólagos bejelentés kötelezettségével, az illetmények utalványozása végett.
b./ Az apáti, préposti címek, valamint más kitüntetések szabad adományozása.
d./jogtalanul elmozdított plébánosok visszahelyezése
e./ Körlevelek elızetes engedély és cenzúrázás nélkül való kiadása.
2./Szemináriumok és kisszemináriumok visszaadása.
3./a./A szerzetesrendek mőködési engedélyét megvonó törvényerejő rende
letek hatályon kívül helyezése, hogy így a szerzetesközösségek helyreállhassanak.
b./ A pannonhalmi egyházmegye visszaállítása.
4. A fakultatív hitoktatás szabadsága.
a./ Hittanári és hitoktatói munkahelyek szervezése.
b./ Hittanórák beosztása a rendes órarendbe.
c./ Hittankönyvek kellı számban való kiadása.
5./ Szentségek szabad kiszolgáltatása nemcsak a templomban, hanem
kórházakban és börtönökben is.
6./ Az Apostoli Szentszékkel való szabad érintkezés biztosítása.
7./ Misézési engedély állami iskolákban is, ahol arra szükség van.
8./ Egyházi egyesületek, társulatok szabad mőködésének biztosítása.
9./ Könyv és Lapkiadás szabadsága.
10./A Szent István Társulat könyvkereskedésének.
11./ Templomok és plébániák, stb. építésének szabadsága.
12./ Ne lehessen a templomokat politikai vagy gazdasági feladatokra felhasználni, illetve csak kivételesen /elemi csapások, nagy gazdasági megrázkódtatások alkalmával/
13./ Önkényes kongrua megvonás megszőntetése.
14./ Egyházi épületek /kanonoki, plébániai, szerzetesházak, szerzetesi
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templomok melletti lelkészlakások, kultúrházak, szolgálati lakások, pl.:
kántor, sekrestyés, harangozó lakások visszaadása.
15./ Püspökök megbeszélésre írásban hívandók meg éspedig a megbeszélés
tárgyának megjelölésével.
A fentiek megtárgyalására bármikor készek vagyunk azzal a feltétellel, hogy a
kormánybiztosok az egyes egyházmegyékbıl visszahívassanak, mert ebben a
rendelkezésben egyik legsúlyosabb sérelmünk feltámasztását látjuk.
Kiváló tisztelettel
Kalocsa, 1957. február 5.
A Magyar Püspöki Kar megbízásából:

Grısz József s.k.
kalocsai érsek

Papp Kálmán s.k.
gyıri püspök

Badalik Bertalan s.k.
veszprémi püspök
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K-54/1957/ Eln.

Szabó Imre püspök úrnak
Budapest

Püspök Úr!
Az elmúlt hónapok alatt kialakult helyzetben az Ön Budapesten való tartózkodása és mőködése nehezíti és zavarja az állam és az esztergomi r. k. egyházmegye viszonyát. Ezért kérem, hogy a helyzet konszolidálása érdekében és az
egyházmegye érdekében is, mielıbb költözködjék Hejcére.
Meggyızıdésem, Ön megérti ennek szükségességét és nem kíván bennünket
kellemetlen és kényelmetlen helyzetbe hozni. Hejcén való tartózkodásával meg
fogja könnyíteni a felmerült problémák rendezését.
Kérem, hogy álláspontjáról értesíteni szíveskedjék.

Budapest, 1957. február 5.

Horváth János s.k.
Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatalának
elnöke

(Szabó Imre megromlott egészségi állapotára hivatkozással fellebbezett, de nem
kapott választ. Ugyanebben az iktatott iratcsomagban található dr. Horváth
Richárd felháborodott hangú fellebbezése a dr. Szabó Imre által kézbesített
Mindszenty intézkedések másolataival .- Szerk.)
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A KALOCSAI FİEGYHÁZMEGYEI
HATÓSÁGTÓL
Tárgy: apostoli delegátus
kinevezése
E-18/1957. szám.

MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
EGYHÁZÜGYI HIVATALÁNAK

BUDAPEST, V.,
Szalay utca 10-14.

Van szerencsém értesíteni, hogy az Apostoli Szentszéktıl kapott felhatalmazás
értelmében Dr. Endrey Mihály felszentelt püspököt, egri segédpüspököt az
esztergomi fıegyházmegye apostoli delegátusává kineveztem, és meghagytam
neki, hogy a fıegyházmegye kormányzását teljes püspöki jogkörrel mielıbb
vegye át.

Kalocsa, 1957. február 9.

pecsét
Grısz József s.k.
kalocsai érsek
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: Az egyházak vonalán
történt ntézkedésekrıl összefoglaló
Jelentés
Budapest, 1957. március 18.

Az október 23-án kezdıdı ellenforradalmi eseményekkel kapcsolatban,
kezdetben a római katolikus egyház vezetıi és papjai – néhány esettıl eltekintve – várakozó álláspontot foglaltak el. Körükben az aktív ellenforradalmi
tevékenységre október 30-a, - Mindszenty József kiszabadulása – után került
sor, ami fokozódott Mindszenty november 3-ai rádió-szózatának hatására. …
Mindszenty tevékenységének hatására a többi püspökök is igyekeztek sorra
eltávolítani egyházi funkcióikból a papi békemozgalom tagjait és vezetıit. Az
október 23-át követı ellenforradalmi események érezhetıen jobbra tolták a
római katolikus püspöki kar többségét. … Magatartásukat ma az jellemzi,
hogy – nem mérlegelve lehetıségeiket – a legmesszebbmenı követeléseket vetik
fel és maximális eredményeket igyekeznek elérni. Ilyen vonatkozásban elsısorban Badalik Bertalan veszprémi és Shvoy Lajos székesfehérvári püspök a
hangadó. A püspöki kar ilyen magatartása állami részrıl adminisztratív eszközök igénybevételét tette szükségessé /miniszteri biztosok kinevezése, kongrua
megvonás, stb./. …
A Vatikán ezután jelentıs adminisztratív intézkedéseket foganatosított a papi
békemozgalom számos vezetı tagja és lojálisan gondolkodó papok ellen. …
1./ Mindszenty József ellenforradalmi tevékenységének ismeretében a Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala a kormány nevében kinyilatkoztatta, hogy Mindszenty József Magyarországon többé nem végezhet egyházi
funkciót, és mindenféle rendeletének végrehajtása a magyar állam törvényeibe
ütközı cselekménynek minısül.
2./ A püspöki karon belül a lojális szárny erısítése céljából a Belügyminisztérium operatív szerve és a Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala
elérte, hogy az akadályoztatott Mindszenty József helyett Endrey Mihály segédpüspököt nevezzék ki az esztergomi egyházmegye élére, ordiná-riusi jogkörrel, aki alkalmasnak látszik arra, hogy az állammal szembeni lojális irányvonalat erısítse. …

Berényi István
rny. szds.
alosztályvezetı
Készült 3 pld. 6 lap
SzLné
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2.4.6. sz. melléklet
70/1957/Eln.

Grısz József érsek úrnak
Kalocsa

Érsek Úr!

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1957. február 5-én kelt, a Minisztertanács elnökéhez címzett beadványát a Minisztertanács elnöke áttette hozzám
azzal, hogy a Püspöki Kar illetékes képviselıivel a beadványban foglaltakat
illetıen elızetes megbeszélést folytassunk.
Ezért kérem, hogy február 19-én d. e. 11 órakor hivatalomban felkeresni szíveskedjék.
Ami a kormánybiztosok egyes egyházmegyékbıl való visszahívását illeti, szeretném közölni, hogy az egyes egyházmegyékbe azért lettek miniszteri
biztosok kiküldve, mert az illetı egyházmegyei hatóságok olyan intézkedéseket
foganatosítottak, és azt oly módon tették meg, hogy szükségessé vált az említett intézkedések megtétele. Az magától értetıdik, hogy ez az intézkedés átmeneti jellegő, és csak addig van érvényben, amíg az érintett egyházmegyei hatóságokkal nem sikerül megnyugtatóan rendezni a felmerült problémákat.

Budapest, 1957. február 12.

Kiváló tisztelettel

/Horváth János/
Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatalának
elnöke
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2.4.7. sz. melléklet
II/3-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: A Vatikán Zsinati
Szt.Kongregációjának rendeletérıl
Jelentés
Budapest, 1957. február 19.

Grısz József kalocsai érsek néhány nappal ezelıtt megkapta a Vatikán
Zsinati Szent Kongregációjának két – január 21-én kelt – a magyarországi
római katolikus egyházra vonatkozó dekrétumát.
Az egyik dokumentum a helynöki és az egyházmegyei irodaigazgatók
kinevezésével foglalkozik. Név szerint felsorolja az elmúlt évek során ilyen
funkcióba – állami hozzájárulással – történt kinevezéseket és megállapítja,
hogy „ezen kinevezések a fenti tisztségre a kánonjog rendelkezésével meg nem
egyezınek találtattak”… ezért ezeket a papokat a hivataloktól és javadalmaktól
elmozdítják, és jelentısebb – konkrétan meghatározott – egyházi funkciók betöltésére alkalmatlannak nyilvánítják. Megparancsolja a dekrétum, hogy a
nevezettek vessék alá magukat a törvényes egyházi hatóság parancsainak,
mert ellenkezı esetben kiközösítés alá esnek.
A másik dekrétum megállapítja, hogy Horváth Richárd áldozópap, ciszterci szerzetes a törvényes egyházi hatóságok ellen mőködött, ezért az egyházból kiközösítik. Leszögezik ezen kívül, hogy mindazok a papok, akiknek kinevezése nem a kánonjog rendelkezései szerint történt, vagy a vállalt hivatalok
gyakorlása nem szabályszerően ment végbe, szintén kiközösítés alá esnek, ha
eddig hivatalukból és javadalmukból véglegesen le nem mondanak és a más
egyházmegyébe helyezett papok vissza nem térnek saját egyházmegyéjükbe.
Ugyanakkor a dekrétum szerint ezen egyházi személyek jelentısebb egyházi
funkciókat nem tölthetnek be. Ha a fenti rendelkezéseket nem hajtják végre,
szintén kiközösítés alá esnek.
A Vatikán e két rendelkezése azokat az egyházi személyeket hozza nehéz helyzetbe, akik az elmúlt évek során lojális magatartásuk alapján állami
támogatással kerültek jelentısebb funkciókba, vagy a papi békemozgalomban
vezetı szerepet vittek. Megítélésünk szerint nevezetteknek a rendelkezéseket
végre kell hajtaniuk, mert különben kiközösítés alá esnek. Ugyanakkor a Vatikán intézkedéseinek bizonyos mérvő ellensúlyozására szükségesnek látszik,
hogy helyettük kinevezésre kerülı személyek csak állami jóváhagyás után
nyerjenek beiktatást, ennek hiányában pedig mőködésüket gátoljuk meg.
Amennyiben egyes püspökök az állami hozzájárulást esetleg nem hajlandók
figyelembe venni, úgy helynök vagy irodaigazgató beállítását ne engedélyezzük.
Szükséges lenne ezen kívül az egyházi dispozíciókba – kinevezésekbe – az
állami beleszólás jogát az Elnöki Tanács által kiadott törvényerejő rendelettel
szabályozni, aminek elıkészítése a Mővelıdési Minisztérium Egyházügyi
Fıosztályán elıkészítés alatt áll.
3 pld 2 lap
Földes György s.k.
2 melléklet
/:Radványi Kálmán:/
r. örgy. osztályvezetı
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2.4.7.1. sz. melléklet

Másolat
A ZSINATI SZENT KONGREGÁCIÓ
RENDELET
Minthogy Horváth Richárd áldozópap, ciszterci szerzetes Magyarországon a
törvényes egyházi hatóságok ellen mőködött, és azok hatalmát felforgatni törekedett, a Zsinati Szent Kongregáció az „Egyházi hivatalok és javadalmak
kánonszerő betöltésérıl és ellátásáról szóló 1950. június 29-i határozat
szerint /lásd Acta Apostolicae Sedis 601-602. oldal/ Szentséges Urunk XII.
Pius pápa különleges parancsára kinyilvánítja, hogy fentemlített áldozópap az
Apostoli Szentszék különös módon fenntartott kiközösítésébe esett. Ezenfelül
ugyanott a Sz. Kongregáció ugyanazon különleges parancsára a következıket
határozza:
1./ A világi és szerzetes papok, akik Magyarországon – azért mert az ı kinevezésük az egyházi hivatalokra vagy javadalmakra a kánonjog rendelkezéseinek
meg nem felelınek találtatott, vagy az általuk vállalt hivatalok gyakorlása nem
megfelelıen ment végbe – a saját vagy a helyi Ordinárius által a hivataltól vagy
a javadalomtól bármely módon elmozdíttattak, vagy felfüggesztettek, vagy a
papi rend gyakorlásától eltiltattak, fel nem menthetık, hacsak elızetesen bárminı egyházi hivatalról vagy javadalomról, amelyet eddig birtokoltak, feltétlenül és véglegesen le nem mondanak és a törvényes egyházi hatóságnak
mindenben nem engedelmeskednek; a világi papok, akik más egyházmegyébıl
jöttek, oda vissza nem térnek, a szerzetes papok pedig az egyházmegyét,
amelyben fent mondott hivatalokat vagy javadalmakat birtokolták, el nem
hagyják.
2./ Ugyanazok a papok, alkalmatlanoknak nyilváníttatnak az egyházmegyei
kúria hivatalaira, a kanonokságra, minden hivatalra a székesegyházban és
szemináriumokban, az esperesi hivatalra, nemkülönben a plébánosi hivatalra
Budapest városában és minden más városban vagy mezıvárosban, ahol püspöki székhelyek vagy esperesi székhelyek találtatnak. Miért is ezek a hivatalok, javadalmak és tisztségek semmiképpen nem adományozhatók nekik az
Apostoli Szentszék megkérdezése nélkül.
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2.4.7.2. sz. melléklet

Másolat
20504/bis/D
A ZSINATI SZENT KONGREGÁCIÓ
RENDELET
A helynöki és másodhelynöki tisztségre Magyarországon az elmúlt éveekben
kinevezettek az esztergomi fıegyházmegyében Beresztóczy Miklós és Babocsa
Endre, a gyıri egyházmegyében Gergyesy Ferenc és Pajtényi László, a hajdudorogi egyházmegyében Vattamány Imre, a szombathelyi egyházmegyében
Farkas Dénes, a váci egyházmegyében Csömöz Gáspár, a veszprémi egyházmegyében Máté János, az egri fıegyházmegyében Patócs József, a csanádi
egyházmegyében Szécsi Antal: Az egyházmegyei irodaigazgatói tisztségre pedig az esztergomi fıegyházmegyében Vitányi György, a fehérvári egyházmegyében Vaskuti József, a gyıri egyházmegyében Brenner Ferenc és Nedesovszky János, a hajdudorogi egyházmegyében Nagy Béla, a szombathelyi egyházmegyében Bartányi András, a
veszprémi egyházmegyében Szabó József, a kalocsai egyházmegyében Kiss Pál,
a csanádi egyházmegyében Langmár Lipót.
Mivel pedig ezek a kinevezések a fenti tisztségekre a kánonjog rendelkezéseivel
meg nem egyezıknek találtattak, s ezen hivatalok gyakorláa sem történt
szabályszerően, a Zsinati Szt. Kongregáció Szentséges Atyánk XII. Pius pápa
különleges rendelkezésébıl fentemlített papokat, akár világi, akár szerzetesek
a hivataloktól és javadalmaktól, melyeket még netán birtokolnak, elmozdítja és
az egyházmegyei kúria hivatalaira, kanonokságra, a székesegyházakban és
szemináriumokban bárminemő hivatalokra, esperesi hivatalra, nemkülönben
plébánosi hivatalra Budapest városában és azokban a városokban, vagy mezıvárosokban, ahol püspöki székhely vagy esperesi székhely találtatik, alkalmatlanoknak nyilvánítja. Miértis ezek a hivatalok, javadalmak és tisztségek nekik
semmi módon nem adományozhatók az Apostoli Szentszék megkérdezése
nélkül.
Egyben megparancsolja, hogy ugyancsak fentiek vessék alá magukat a törvényes egyházi hatóság parancsainak, a Szentszéknek különleges módon fenntartott kiközösítés büntetése mellett, amelyet magával a ténnyel magukra
vonnak, ha – amitıl Isten ne adjon – ellenkeznének.
Fentiek érvényét semmiféle ellentétes rendelkezés nem érinti, még akkor sem,
ha az külön említésre méltó
Kelt Rómában, 1957. január 21.
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Megjegyzés: A Vatikán megküldte dr. Hamvas Endre csanádi püspöknek az esztergomi fıegyházmegye apostoli adminisztrátori feladatai alóli felmentésének megerısítését:
(Forrás: ÁEH archívum, elnöki iratok)

dr. Hamvas Endre püspök

Az esztergomi egyházmegye kormányzása tárgyában múlt év december 10-én a
451-20/1956. sz. levelét hálás lélekkel véve nagyon figyelmesen végig olvastam és a kérdezett dologra vonatkozóan sürgısen válaszolok:
Apostoli adminisztrátori hivatala, amelyben mőködött, akkor teljesen megszőnt, amikor Mindszenty kardinális azt átvette. Ami pedig Witz Bélának élıszóval Mindszenty József által való vikárius generális kinevezését illeti, azt a
Szentatya hatalmánál fogva kegyesen megerısítette.
Ezennel ismertetve a fentieket, hálámat fejezem ki a kongregáció részérıl az
Ön által végzett munkáért, és köszönetemet az apostoli adminisztrátori teendık végzéséért.
Ezek után köszöntöm excellenciádat, mint testvére
Cardinalis Piazza
1957. február 9.
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2.4.8. sz. melléklet
II/3-c alosztály

„Szigorúan titkos”

Adta: „Hívı”
Vette: Gresa István rny. fhdgy.
1957. március 27.
Tárgy: püspöki konferencia

Jelentés
Budapest, 1957. március 29.
„Hívı” jelenti
Püspöki konferenciára a Központi Szemináriumba elsınek Hamvas
püspök érkezett meg 24-én este. 25-én délelıtt a városban járkált, nagyon
szeretett volna Endrey püspökkel tárgyalni, de aznap kirándulni volt az A.C.
munkatársakkal /Márianosztrán, Esztergomban/. 25-én délután Hamvas
püspök részt vett a katolikus iskolai fıhatóság győlésén a piaristáknál. 26-án
ment vissza Szegedre.
Hamvas püspök megvette Endrey püspöktıl az esztergomi személyautót, mert Endrey külföldrıl ajándékba kap egy új Mercedes kocsit.
Négyszemközt beszélve Hamvas püspökkel mondta nekem, hogy nagyon rossz elıérzetei vannak a 26-ai tárgyalásokra nézve. Szőklátókörőnek
mondta a püspököket, hogy ide engedték jutni a helyzetet. Nekik decemberben
kellett vona az állammal mindent megbeszélni. Akkor hívták a püspököket,
akkor lehetett volna sok kedvezı elintézést kapni, akkor a légkör igen kedvezı
volt. Azt sem tudja, hogy ki befolyásolta Grısz érseket, hogy nem jött tárgyalni. Gyanúja Szörényi Andor akadémiai tanárra van, hogy az beszélte le az
érseket a tárgyalásról. Szörényitıl eredhet Grısznek az a felfogása, hogy a
reformátusok nem tárgyalnak az állammal, tehát a katolikusok se tárgyaljanak. Mondta Hamvas, hogy ı írt egy levelet Grısznek, és megbízta Szörényit,
hogy vigye le Kalocsára és hogy jöjjön az érsek tárgyalni az ÁEH-ba, az volt a
levélben és Szörényi egyszerően nem utazott el, sıt ıt magát Hamvast is arra
akarta rávenni, hogy ne menjen el az ÁEH-ba az elnök hívására. Azt is kifogásnak mondta Hamvas, hogy egyes püspökök nem mentek el az ÁEH-ba, mikor
külön személy szerint hívták ıket oda. Most aztán nem remélhetnek semmi,
jóirányú elintézésben, pláne mikor már megjelent egy rendelet, ami kész helyzetet teremt a tárgyalások elıtt.
Grısz érsek 25-én délután érkezett Budapestre. İ is azt mondta, hogy
most kész helyzetet teremtettek, talán nem is érdemes tárgyalni kezdeni, elmenni mégis elmennek, mert hát meg kell mondani, hogy ezek után már nincs
mit tárgyalni.
25-én Grısz érsekhez egymás után mentek be a püspökök szobájába.
Hamvast, Kovács Sándort, Rogácsot láttam. Brezanóczy, Rojkovics vikáriusokat, Szörényi Andor is bement. Radó Polikártp, Verney Kornél.
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26-án reggel 9 órakor fogadta Grısz a szobájában egymás után érkezı
püspököket. Lassan mind megérkeztek és mind bent voltak nála. Az érkezı
püspökökön nagy levertség, hallgatagság volt tapasztalható, és Badalik püspök egyenesen komoran, szótlanul és teljesen letörten jelent meg. Így mentek
ki a minisztériumba is és így érkeztek onnan vissza. Visszajövet kb. 10 percig
még tárgyaltak Grısz érsek szobájában. Innen mentek haza egyesek, egyesek
visszamaradtak ebédre.
Rojkovics és Szántai vikáriusok a minisztériumból visszajövet nem
mentek be az érsekhez, míg az ebédre való érkezésüket vártuk, ık elmondták
röviden, hogy mennyi kívánságot terjesztettek eléjük, és hogy hat püspök
szólalt fel s hogy abban állapodtak meg, hogy a minisztérium megküldi az
elmondottakat írásban minden püspöknek, azt otthon áttanulmányozzák és a
saját helyi körülményeiknek megfelelıen feldolgozzák, majd április 9-én újra
összeülnek püspöki konferenciára mindennek a megbeszélésére.
Rojkovich hajdudorogi kanonok Dudás püspök megbízásából jelent
meg. Érdeklıdött a püspököknél, bemutatkozott nekik és vitte a híreket haza
Dudás püspöknek, aki betegsége miatt nem jelenhetett meg.
26-án délben a Központi Szemináriumban ebédeltek: Grısz, Hamvas,
Kovács Sándor, Rogáts, Badalik, Papp Kálmán, Brezanóczy, Szántay, Rojkovich, Póka György, Kühner János /:Zemplén, Szörényi, Németh Antal, Cserháti, Semptey, Papp Imre – ezek házbeliek:/ A felsı asztalnál nagyon vontatottan kezdtek errıl-arról beszélni, késıbben Kovács Sándor vitte a szót az ı
régi élményeirıl. Elmondta azt is, hogy mostanában minden reggel szokott
hallgatni Páter Béla nevő osztrák papot, aki reggel 7 óra elıtt mond rádióban
beszédet. Beszélt külföldi könyvekrıl, folyóiratokról, amiket szokott mostanában kapni és olvasgatni.
Brezanóczynál két ízben is járt Asztalos János pócspetri plébános, akinek 3000 forintot adott át ügyvédi költségekre. A pénzt a Szemináriumtól kérte Brezanóczy kölcsön, nagy titoktartás mellett.
Balázs Lajos belvárosi plébánosról mondta el Dombi érseki helytartó
tisztviselı, hogy telefonált valahonnan a plébániőra és érdeklıdött, mi újság.
Arról már tudott, hogy Bulányit letartóztatták, és „lemarházta” ıt, hogy miért
ment vidékre, Budapesten kellett volna maradnia, itt jobban el lehet bújni,
mint vidéken.
Cavallier József mnagyon szeretett volna Hamvas püspökkel találkozni,
de nem sikerült. Hamvas azt a lehetıséget nyújtotta, hogy 1-én hétfın viszik le
autóját Szegedre és hogy akkor menjen le evvel Cavallier hozzá.
Azt mondta nekem Hamvas püspök, hogy Cavallier arra akarja ıt rávenni, hogy ı legyen a katolikus egyház megmentıje Magyarországon.
Varjas Gyızı szombathelyi titkár Kühner kalocsai soffırnek azt mondta, s tıle
hallottam vissza, hogy milyen módon zajlott le Szombathelyen Lelkes József
letartóztatása. Sok mindent mondott el Kühner errıl. Írásokat, röpcédulákat,
feljegyzéseket, fényképeket, stb. találtak Lelkesnél.
ÁBTL – 3.1.5 O-9964 (pp. 38-41)
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Kühner mondta el késıbb, pár szóval. Varjastól is hallottam /Zemplén
Györgynek szintén elmondta Varjas/ hogy a Lelkesnél és Patakinál is találtak
Szombathelyen egy sokszorosított írást, a forradalmi idıkrıl, amiben külön
szerepel a Központi Szeminárium is, hogy miként élte át az ellenforradalmi
napokat. Varjasnak az a benyomása, hogy azt a Központi Szeminárium
növendékei állíthatták össze, vagy valaki, akinek a Központi Szeminárium
kispapjai mondták el a dolgokat.
Zemplént ez a dolog nagyon megdöbbentette, mert sokszorosító gépe
csak az Akadémiának van a Központi Szeminárium épületében, s az
Akadémiának Zemplén a tanár-megbízottja a sokszorosítási dolgokra. Neki egy
Iván László nevő kalocsai növendék a segítıje, s ez kb. két hónapja említette
neki hogy a kispapok valami írást akarnak sokszorosítani az ellenforradalmi
napok történeti leírásáról. Erre a bejelentésre Zemplén külön elzáratta a
sokszorosító gépet. Kizártnak tartja Zemplén, hogy azt az írást, amit Szombathelyen megtaláltak, az akadémia gépén sokszorosították volna. Eddig Zemplén
a dologgal nem törıdött, de most majd ki fogja vallatni Iván Lászlót, hogy mi is
ez az írás, ki szerkesztette, hol sokszorosították, hogyan került Szombathelyre
belıle.
Bodó Károly papnövendék novemberben Ausztriába szökött, onnan írt
Vénusz Gyula papnövendéknek s kérte, hogy iratait és a forradalmi idıkbıl
eredı feljegyzéseit és röpcédula győjteményét küldjék ki utána. Félegyházi prefektus ezt a levelet akkor elfogta és kerestette Bodó dolgait, de nem találták
meg. Bodó két hét múlva visszajött, azóta szüleinél lakik /Bp. XI. Ibrahim u.
7./ és onnan jár be az akadémiára, mert nem nyert visszafogadást a szemináriumba. Kísérletezett már Esztergomban is, Szegeden is, de nem veszik fel
sehol sem. A gyanú reá terelıdött, hogy tıle származna az az írás, amit sokszorosítani akartak, de Zemplén közbelépése miatt meghiúsult a sokszorosítás.
„Hívı”
Megjegyzés:
Mint ahogy a jelentésbıl is kitőnik, a püspöki kar tagjai igen
rosszkedvvel tettek eleget az ÁEH meghívásának. Badalik Bertalan veszprémi püspök van a legnagyobb letargiában. A püspökök közül Hamvas szegedi püspök hallgatta legnagyobb nyugodtsággal a tárgyalás hangnemébıl és témájából származó
kellemetlenségeket rájuk nézve.
Hamvas általában Szörényi Andor akadémiai tanárt hibáztatja
Grısz József kalocsai érsek magatartása miatt. Véleményem
szerint Szörényi Andor biztonsági ırizetbe történt helyezése nem
csökkentette, hanem fokozta aktivitását.
A jelentésbıl kitőnik, hogy Dudás Miklós Rojkovich István
kanonokot küldte el a tárgyalás eredményével kapcsolatos hírek
összegyőjtésére. Ebbıl megállapítható – sıt alátámasztja –azt a
korábbi véleményünket, hogy Rojkovich István Dudás püspök
jelenlegi legbizalmasabb embere.
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A jelentésben szó van arról, hogy Szombathelyen találtak egy
sokszorosított írást, amelyet Budapesten, a Központi Szemináriumban készítettek. Ügynökünk véleménye szerint is ez megfelel a valóságnak. Szerinte Marosfalvy László – aki kiszökött az
országból – készítette a sokszorosított anyag szövegét, mivel az
járt november elsején a prímásnál és foglalkozott betegek látogatásával. A Szemináriumra vonatkozó anyagok is azt igazolják,
hogy az ellenforradalmi anyag onnan származik.
Javaslat:
Szörényi Andor akadémiai tanárt keressük fel és figyelmeztessük magatartásával kapcsolatban. Ha ez nem járna sikerrel,
kompromittáljuk le a politikai rendırséggel való kapcsolata címén.
Rojkovich István nyíregyházi kanonokkal érdemes volna foglalkozni beszervezés céljából. Nevezett nem fanatikusan vallásos.
Utasítás:
Szombathelyen megtalált ellenforradalmi anyaggal kapcsolatos
hangulatot használjuk ki a Központi Szemináriumban. Zemplén
tanárral közösen próbálja megtudni, hogy kik segédkeztek a
sokszorosításban, valamint beszélgetések során próbálják kikérdezni a kispapokat arra vonatkozóan, hogy kik vettek részt
közülük az ÁEH kirablásában.
Gresa István s.k.
r ny. fhdgy
Készült 4 pl.
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II/5-c

Szigorúan titkos!
Tárgy: Reakciós egyházi személyek
ügyében az ÁEH-tól kért intézkedések
Jelentés
Budapest, 1958. január 2.

1957 folyamán az EH-tól az alábbiak ügyében kértünk intézkedést:
1./ Petróczi Sándor volt váci pp titkár
1953 óta „Pintér” fedınéven ügynökként foglalkoztatjuk, kevés eredménnyel. Ceglédre való áthelyezését (hogy megszabaduljon ügynöki
tevékenységétıl) kívántuk megakadályozni, eredménytelenül.
2./ Holl Béla váci aulába beszervezését szervezzük.
Kérésünk ellenére Felsıgödre lett helyezve.
3./ Fundéliusz Vilmos rk. lelkész a zuglói plébánián
Beszervezését készítettük elı, amit 1957 decemberében végre is hajtottunk. Ottmaradását az ÁEH teljesítette.
4./ Semptey László, a Központi Szeminárium vicerektora.
Nevezettet az ellenforradalom alatt Mindszenty megbízta a Központi
Szeminárium vezetésével. Semptey évek óta „Hívı” fedınéven ügynökünk, ellenırzött, megbízható, értékes. Endrey püspök 1957. nyarán,
majd decemberében ismét ki akarta helyezni a Központi Szemináriumból, amit az ÁEH kérésünkre megakadályozott
5./ Gábris Grácián budapesti plébános. Az ellenforradalom alatt mint
a „II. ker Forradalmi Bizottság tagja tevékenykedett. Ennek alapján
1957-ben beszerveztük.
Az elmúlt év nyarán a budai ferences rend vezetısége le akarta váltani
funkciójából, amit részben az ÁEH, részben ügynöki kombináció segítségével megakadályoztunk.
6./ Klempa Sándor veszprémi püspöki helytartó
Nevezett „László” fedınevő ügynökünk, ezért 1957 nyarán a ÁEH
segítségével elıbb püspöki irodaigazgatót, majd Badalik Bertalan eltávolítása után helynököt csináltunk belıle.

Beregi Sándor s.k.
rny. szds.
alosztályvezetı
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Érsek Úr, Püspök Urak, Helynök Urak!
A Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala és a magam nevében köszöntöm önöket, és egyben megköszönöm megjelenésüket.
A mai beszélgetést a katolikus püspöki kar valamennyi tagjának a részvételével azért hívtuk össze, és azért tartjuk fontosnak, mert meggyızıdésünk szerint olyan problémákat kell megtárgyalnunk és rendeznünk, amelyek zavarják
az állam és a katolikus egyház évek alatt kialakult jó viszonyát. November óta
mi több tárgyalást és megbeszélést kezdeményeztünk, amelyek a püspöki kar
egyes tagjaival, valamint a püspöki kar által kiküldött bizottsággal több
esetben meg is történtek, azonban mindezideig nem sok eredményre vezettek.
Úgy gondoltuk, hogy egy ilyen együttes megbeszélés – amelynek gondolatát
Grısz József kalocsai érsek úr helyeselte –, eredményt fog hozni, nagyban hozzá fog járulni azoknak a kérdéseknek a megoldásához, amelyek úgy a püspöki
kar, mint az egyházügyi hivatal elıtt általánosságban ismeretesek.
Mielıtt rátérnénk konkrétan a problémák feltárására, engedjék meg, hogy röviden visszatekintsek az 1956. október 23-a elıtti idıkre, abból a meggondolásból kiindulva, hogy nem fog ártani az állam és a katolikus egyház akkori
viszonyát felidézni, sıt meggyızıdésem szerint világosabbá és érthetıbbé válik
a helyzet. Ismeretes, hogy az állam és a katolikus egyház jó viszonya az elmúlt
évek folyamán azért alakulhatott ki, mert mind az állam, mind a katolikus
egyház abból indult ki, hogy a meglévı vitás kérdéseket tárgyalások és megegyezések útján rendezzék. Ennek a megbeszélésnek résztvevıi valamennyien
saját tapasztalatból tudják, hogy az elmúlt évek folyamán lezajlott tárgyalások
eredményesek voltak, hogy egy-egy megbeszélés mindig megoldott egy-egy
kérdést.
Szeretném kiemelni, hogy miért vált lehetıvé, hogy tárgyalások útján rendezzük a felmerült problémákat. Mindenek elıtt arra akarok hivatkozni, hogy a
római katolikus püspöki kar megváltoztatta Mindszenty József idejébıl ismert
merev magatartását, és megtalálta azt a hangot és álláspontot, amely lehetıvé
teszi a Magyar Népköztársaságban, egy szocialista államban a katolikus
egyház életét és mőködését anélkül, hogy teológiájában és törvényeiben fel
kellene adnia elvi álláspontját, vagy a Vatikánnal szembe kellene kerülnie Ezt
az álláspontot a katolikus püspöki kar 1951. július 3-i nyilatkozatában – amelyet a püspöki kar valamennyi tagja sajátkezőleg aláírt –, a következıképpen
fogalmazta meg:
„A magyar püspöki kar – a katolikus hitnek elveit követve és engedelmeskedve Isten parancsainak, mely szerint annak az államnak, ahol élünk
kötelességteljesítı polgárai legyünk, annak törvényeit tartsuk be, mert azok
Isten törvényeinek megtagadására nem köteleznek – a következı nyilatkozatot
teszi:
1./ Kijelentjük, hogy a magyar államot: a Magyar Népköztársaságot szeretett
hazánknak ismerjük, hogy törvényeit megtartjuk és megtartatjuk.
2./ Ugyanezen elvet követve elítélünk a Népköztársaság és annak biztonsága
ellen bármiféle és bárki által vezetett minden erıszakos és törvénytelen eszközöket igénybevevı törekvést és cselekedetet…
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3./ Kijelentjük, hogy a Magyar Népköztársasággal kötött megállapodást fokozott mértékben betartjuk, és ennek értelmében az egyházi törvényeink szerint fegyelmi úton eljárunk mindazon egyháziakkal szemben, akik a Népköztársaság törvényei áthágásában bőnösnek találtatnak.
Támogatjuk a magyar kormány törekvéseit, amelyekkel békénket védi, hazánkat a háborútól megóvni törekszik. Ezért hivatásunknak megfelelıen elımozdítjuk a békét, helyeseljük egyházunk szellemében a katolikus papok békemozgalmát.
Ünnepélyesen kérünk mindenkit, hogy e megnyilatkozásunkat tegye magáévá,
és annak megvalósításában legyen segítségünkre.”
A püspöki karnak ez a nyilatkozata nemcsak alapot jelentett az állam és a
katolikus egyház viszonyának a megjavításához, hanem ezen túlmenıen igen
jelentıs kötelezettség vállalást is jelentett a püspöki kar számára. Nem akarom
most elemezni ezt a nyilatkozatot, mert úgy gondolom, hogy ez teljesen világos
és egyértelmő ıszinte nyilatkozat, amelyet nemcsak a kormány, hanem az
egész magyar társadalom, benne a katolikus egyház lelkészeinek és híveinek
nagy többsége is, helyesléssel és megnyugvással fogadott. A püspöki karnak
ezt a nyilatkozatát mi ma is érvényesnek tekintjük annak ellenére, hogy egyes
püspök urak intézkedéseikben, magatartásukban nem mindig tartják szem
elıtt e nyilatkozat kötelezettségeit. Legalább a tényekbıl erre következtethetünk. A püspöki kar 1951. július 21-én – miután letette a Népköztársaság Alkotmányára és kormányára az államesküt – dr. Czapik Gyula egri
érsek szavaival megerısítette ezt a nyilatkozatát. Az egri érsek nyilatkozatából
ennek bizonyítására a következıket idézem:
„Isten parancsára a katolikus hitnek elve, hogy annak az államnak, amelyben
élünk kötelességteljesítı polgárai legyünk, annak törvényeit tartsuk és betartassuk, mert ezek Isten törvényeinek megtartására nem köteleznek. A Magyar
Népköztársaság iránti hőség ünnepélyes esküjével kifejezésre kívántuk juttatni szívbıl jövı elhatározásunkat, hogy minden erınkkel támogatni fogjuk népünk és államunk építımunkáját, a hatalmas alkotásokat, amelyek országunk
felemelkedését és jólétét szolgálják. Támogatni fogjuk népünk és államunk
békepolitikáját, mely hazánk biztonságát és nyugodt fejlıdését ırzi.”
Dr. Czapik Gyula egri érsek elnöklete alatt a püspöki kar éveken keresztül
egyre inkább az elıbb idézetteknek megfelelıen foglalt állást és ez tette lehetıvé a tárgyalásokat, a tárgyalásokon az egyház számára mind több eredménynek az elérését, és ezzel az állam és az egyház viszonyának jó irányban történı
alakulását. A kormány, az Állami Egyházügyi Hivatal a maga részérıl mindvégig igyekezett a legnagyobb megértéssel kezelni a felmerülı kérdéseket és a
lehetıség határain belül azokat együttes erıvel megoldani.
Emlékeztetni szeretném önöket röviden csak néhány, de nem jelentéktelen
dologra: a hittanoktatásnál, de különösen a beiratkozásoknál mutatkozó panaszokat évrıl-évre mind jobban sikerült lecsökkenteni, de a napokban megjelent minisztertanácsi határozat – amelyet rövidesen követ a mővelıdési miniszter végrehajtási utasítása – a jövıben ki fog küszöbölni minden jogos pa212
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naszt. Ezt a kérdést megoldottnak lehet tekinteni. A körmeneteknél és a búcsúknál felmerülı panaszokat szintén az évek folyamán rendeztük, és biztosítottuk a nyugodt, higgadt légkört a vallási tevékenység folytatásához.
Ismeretes, hogy Kisberk Imre dunabogdányi plébános, volt püspök 1956
tavaszán belekeveredett egy földalatti szervezkedésbe. Eltekintettünk a
rendırségi és bírósági eljárástól, megelégedtünk azzal, hogy Shvoy püspök
úrral figyelmeztessük Kisberket. Az 1951-ben felajánlott földek vételárának a
kifizetése, majd a 10 millió forintos revízió nem volt jelentéktelen támogatás az
egyház számára. A nyugdíjazások másfél évvel való meghosszabbítása is igen
komoly teher-átvállalást jelentett. Csak éppen megemlítem, hogy azok a segélyek, amelyeket a megállapodáson kívül juttattunk templom és egyéb tatarozásokra, szintén azt mutatták, hogy megértéssel kezeljük az egyház által felvetett panaszokat. Ugyanakkor elismerjük, hogy nem minden kérdést tudtunk a
jogos kívánságnak megfelelıen és rövid idı alatt megoldani. Bár ezek zavarólag hatottak, de nem tették lehetetlenné a jó viszony kibontakozását és azt az
elvet, hogy tárgyalások és megegyezések útján rendezzük a felmerülı problémákat. Azt is meg kell mondani, hogy ebben az idıben is elıfordultak egyes
püspök urak részérıl olyan lépések és intézkedések, amelyek a jó viszony
megzavarására irányultak,és ellentétben állottak a fentebb idézett püspökkar i
állásfoglalásokkal. Mindezek ellenére összegészében és tendenciájában, tartalmában és eredményeiben mind az állam, mind az egyház számára az
együttmőködés pozitív volt. Ezt legjobban bizonyítja a püspöki karnak 1956.
május 11-i nyilatkozata, amelyet az egri érsek halála után többek között a
következıkben fogalmazott meg.
„A püspöki kar… továbbra is abban a szellemben kíván mőködni, mint
amelyet az elhunyt dr. Czapik Gyula egri érsek képviselt az egyház és állam
békés viszonya érdekében és elımozdítani kívánja a Magyar Népköztársaság
építı munkáját, hazánk békés fejlıdéséért. Minden olyan törekvést, amely
népünk jólétének emelésére irányul, megértéssel veszünk és a jövıben is
támogatunk.”
De ezt bizonyítja, és nagyon határozottan aláhúzza Grısz József kalocsai érsek
úrnak 1956. május 12-én tett nyilatkozata is.
„… A katolikus egyház és a magyar állam viszonyában beállott kedvezı
fordulat megmutatta, hogy az az irányvonal, amelyet boldogult Czapik Gyula
egri érsek elnöklete alatt a Magyar Katolikus Püspöki Kar az elmúlt idıkben
követett, helyes volt. Ezt az irányvonalat fıpásztori mőködésemben fenn kívánom tartani. Arra törekszem, hogy a katolikus egyház és az állam közötti jó
viszony egyre jobban elmélyüljön. Erre kötelez a püspöki kar és a kormány
között 1950-ben létrejött megállapodás is.
E célból tılem telhetıleg támogatni kívánom a kormánynak népünk életszínvonalának emelésére irányuló törekvéseit és intézkedéseit annál is inkább,
mert az egyháznak érdeke, hogy hívei könnyebben, jobban emberhez méltóbb
életet éljenek.
És munkása akarok lenni a béke ügyének. Ez akarok lenni az evangélium
szellemében és a katolikus egyház fejének, XII. Pius pápának ismételt megnyilatkozásai értelmében is. Annak vagyok a követıje, aki program beszédében
azt hirdette, hogy „boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hívatnak,” és
aki nyilvános mőködése végén, elfogatása elıtt azt mondotta a védelmére kar-
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dot rántó Péternek: „Dugd vissza hüvelyébe kardodat, mert mindazok, akik
kardot rántanak, kard által pusztulnak el.”
Annak vagyok a szolgája, aki evangéliumának alaptörvényévé tette a kettıs
parancsolatot: „Szeressétek az Istent, aki közös atyátok, akármilyen a bırötök
színe és akármilyen nyelven beszéltek is, és szeressétek egymást, hiszen a
közös atyában valamennyien testvérek vagytok.…”
Úgy gondolom, hogy mindezek eléggé bizonyítják, hogy 1956. október 23.-a
elıtt jó volt az állam és az egyház viszonya, és bizonyítják azt is, hogy milyen
kötelezettségeket vállalt a püspöki kar, a katolikus egyház. Sıt azt hiszem, azt
is bizonyítják, hogy az októberi események után miért ütköztünk meg, amikor
a püspöki kar egyes tagjai olyan módszereket és eszközöket kezdtek alkalmazni, amelyek élesen ellentétben állottak az október 23-a elıtti viszonyokkal.
Mi történt tulajdonképpen október 23-a után a püspöki kar és az állam viszonyában?
Nem akarok kitérni az általános belpolitikai helyzetre, mert azt önök nagyon
jól ismerik saját tapasztalatból, a sajtóból, a rádióból. Meg kívánom említeni,
hogy az ellenforradalom legkritikusabb napjaiban a római katolikus egyház
Magyarországon – eltekintve néhány elvakult személytıl – nyugodt, higgadt
magatartást tanúsított. Mindszenty József szerepére sem kívánok kitérni, mert
ez is közismert, és azon túl március 7-i levelemben önöknek megírtam a kormány hívatalos álláspontját Mindszenty József jogi helyzetére vonatkozóan.
Mindszenty József Magyarországon törvénytelenül mőködött.
Intézkedése a nemzetközi reakció támogatását és a belföldi ellenforradalom
erısítését jelentették. Úgy gondolom, Mindszenty József ügye – akárhogy is
alakuljon a jövıben – az állam és a katolikus egyház viszonylatában befejezettnek tekinthetı.
Ugyanakkor azonban egyes püspök urak – Kovács Sándor szombathelyi,
Shvoy Lajos székesfehérvári, Badalik Bertalan veszprémi, Kovács Vince váci
püspök – Mindszenty József példáján felbuzdulva olyan dispozíciókat hajtottak
végre, amelyekhez nem kérték a szokásos állami hozzájárulást, nem törıdtek
azzal, hogy ezeknek az intézkedéseknek olyan konzekvenciái lehetnek, amelyek hátrányos helyzetbe juttathatják nemcsak saját magukat és egyházmegyéjüket, hanem az egész egyházat. Azt sem vették figyelembe, hogy ezek az
intézkedések, bármennyire is más magyarázatot próbálnak neki adni, feltétlenül politikai jellegő intézkedések, mert nem egyébrıl van szó, mint egy olyan
törekvésrıl, amely egy haladó mozgalom úgy szólván egész vezérkarának a
lefejezésére irányult. Ezen a tényen az sem változtat semmit, hogy egyes személyekkel szemben talán jogos kifogás valóban lehetséges. Ezek az intézkedések egyáltalán nem számoltak a kialakult politikai helyzettel, sem bel- sem
külpolitikailag. Belpolitikailag nem vették figyelembe, hogy ezek az intézkedések az ellenforradalom támogatását jelentik, és a dolgozó tömegek nagy többségének a felháborodását váltják ki, éppen ezért ezt a kormányzat nem tőrheti
el, továbbá ezek az intézkedések nem olyan égetıen sürgısek, hogy minden
tárgyalás és hozzájárulás nélkül azonnal végre kell hajtani. Ellenkezıleg, akár
tetszik ez, akár nem, a kormány ezekbıl az intézkedésekbıl nem vonhat le
más következtetést, mint azt, hogy „távolítsuk el minél gyorsabban a békepapokat, amíg a kormány meg nem erısödik, teremtsünk minél elıbb
fetakomplit.”
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A fent említett intézkedések külpolitikailag nem számoltak azzal, hogy az úgynevezett nyugati közvélemény mellett – megjegyzem, nagyon sokan nyugaton
sem helyeselték ezeket az intézkedéseket –, van egy igen jelentıs úgynevezett
keleti közvélemény is – nevezetesen a Szovjetunió, Kína, India, Csehszlovákia,
Lengyelország, Német Demokratikus Köztársaság, Jugoszlávia, Bulgária, Albánia, Észak-Korea, Vietnam, Egyiptom és más országok. Ezekben az országokban a legnagyobb megütközéssel fogadták azt a hírt, hogy a szocializmust
építı Magyarországon a katolikus papok békemozgalmának úgyszólván az
egész vezetıségét el lehetett távolítani egyházi állásából. Ezek az intézkedések
a nemzetközi reakció támogatását és a belföldi ellenforradalom erısítését jelentették. Nézetem szerint mi nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy egy olyan
nagy tekintélyő bölcs vezetı testület, mint a katolikus püspöki kar, számításon kívül hagyná az ilyen jellegő intézkedések – különösen ebben a feszült belés nemzetközi helyzetben – bel- és külpolitikai hatását. De ha számításon kívül is hagyja, akkor is vállalnia kell annak konzekvenciáit, mert az ı intézkedésük idézi elı.
Éppen ezért felmerül az a kérdés, hogy milyen politikai meggondolások
alapján történtek ezek az intézkedések, amelyeket bár egyes püspökök
eszközöltek, de a januári püspökkari konferencián végeredményben az egész
püspöki kar magáévá tett. Nem lehet ezeknek az intézkedéseknek politikai
jellegét cáfolni, annál inkább sem, mivel ilyen intézkedés csak a békemozgalmi
papokkal kapcsolatosan történt. Nem alkalmaztak sem dispozíciót, sem
fegyelmi eljárást – egészen a legutolsó idıkig –, azokkal a lelkészekkel szemben, akik részt vettek az ellenforradalmi akciókban, uszítottak a szovjet csapatok és a kormány ellen. Pl. Balázs, Kiss István, Rózsavölgyi, Cseri, Szendi és a
többi – vagy erkölcsi botrány miatt: Szentirmai Pál. És még elég sok példát
tudnék erre felhozni. Tehát csak mondani lehet, de bizonyítani nem, hogy ezek
az intézkedések nem a papi békemozgalom ellen irányultak, amellyel kapcsolatban az 1951. június 3-i nyilatkozatában a püspöki kar az álláspontját így
fogalmazta meg:
„Ezért hivatásunknak megfelelıen elımozdítjuk a békét, helyeseljük egyházunk szellemében a katolikus papok békemozgalmát.”
Mi e dispozíciók egy része után 1956. november 28-i sajtó- és rádióközleményünkben kijelentettük, hogy az október 23-i státuszt ismerjük el.
Megbeszéléseket kezdeményeztünk az illetékes püspök urakkal, hogy utólagos
tárgyalásokkal rendezzük a dispozíciókat. Kijelentettük: egészen bizonyos,
hogy meg tudunk egyezni, mi nem zárkózunk el mereven a jogos panaszok
megoldása elıl. Ezekre a kezdeményezéseinkre igen negatív válaszokat
kaptunk, sıt egyes püspök urak mereven elzárkóztak a kérdések higgadt és
nyugodt rendezésétıl.
Ennek ellenére felkerestem Grısz József érsek urat december 16-án, és
megbeszéléseket folytattunk a problémák rendezésére. Kifejezésre juttattuk
kifogásunkat az említett dispozíciók miatt, továbbá felvetettük, hogy mi
magunk úgy gondoljuk, hogy megszüntetjük a püspökségeken lévı megbízotti
rendszert, sıt a meglévı más sérelmek orvoslására is megértést ígértünk.
A személyi kérdések rendezésénél mi nem gondoltunk arra, hogy „mindent
vissza.”
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Azonkívül kértük, hogy minél elıbb üljön össze a püspöki kar, hogy rendezni
tudjuk a helyzetet, amíg nem élezıdik ki túlságosan. Ennek a megbeszélésnek
akkor konkrét eredménye nem volt. Ezt követıen én magam két püspök urat
meghívtam a hivatalba.
Mind a két püspök megtagadta a feljövetelt. Megjegyzem, december 16-án
Grısz érsek úr is azon a véleményen volt, hogy az illetékes püspökökkel
beszéljük meg a dispozíciókat.
Ezután figyelmeztetésképpen, jelezve, hogy a kormány csak egy bizonyos határig tud elmenni, január 1-jével két egyházmegyében megvontuk az államsegélyek utalását. Mi nem gondoltunk arra, hogy ezt hosszú idın keresztül fenn
kell tartani. Azt gondoltuk, hogy az illetékes püspök urak belátják: nincs értelme feszíteni a helyzetet és rendezıdik a probléma. Nem ezt tapasztaltuk.
Ellenkezıleg. A helyzet tovább élezıdött és mi újabb intézkedéseket kényszerültünk foganatosítani. Ezért január második felében négy egyházmegyébe
miniszteri biztosokat rendeltünk ki, ezzel hangsúlyozva, hogy csak egyes egyházmegyékben van sérelmünk, és azt szeretnénk, ha ez minél elıbb békességben megoldódna. Ezzel szemben a püspöki kar január 23-i konferenciáján
olyan álláspontra helyezkedett, ami tovább élezte a helyzetet. Ugyanis a püspöki kar, mint már említettem, magáévá tette az egyes püspök urak helytelen
és az ellenforradalmat politikailag támogató intézkedéseit és olyan beadványnyal fordult a minisztertanács elnökéhez, amelyben a kérdés úgy szerepel,
hogy a miniszteri biztosok beállításával a kormány megsértette a püspöki kart,
és addig nincs is tárgyalási alap, amíg a miniszteri biztosokat vissza nem hívják. Holott az igazság az, hogy egyes püspökök sértették meg az engedély nélküli dispozíciókkal a kormányt és mi védekezésbıl kényszerültünk bizonyos
intézkedéseket tenni.
Szólni kell itt néhány szót az ismeretes január 21-i két pápai dekrétumról. Ez
a két dekrétum a kormány megítélése szempontjából igen szokatlan és durva
beavatkozás az ország politikai életébe. Ilyen súlyos csapást a katolikus papi
békemozgalomra, nem tekinthetünk egyházi jellegő intézkedésnek. Ezenkívül
is a Vatikán ilyen önkényesen nem avatkozhatik bele a magyarországi egyházi
állások személyi kérdéseibe. A Vatikán sem hagyhatja figyelmen kívül a Magyar Népköztársaság törvényeit és rendelkezéseit. Magyarország szuverén és
független állam és más államok beavatkozását nem tőri el. Éppen ezért a Vatikán ilyen jellegő beleszólását a dolgokba, nem ismerhetjük el. De hozzá kell
tennem, hogy a Vatikánnak az említett dekrétumban foglalt rendelkezésébıl
világosan kiderült, hogy a Vatikán helytelenül van informálva az itthoni helyzetrıl. Ezt bizonyítja az is, hogy olyan személyek ügyeiben is intézkedik a Vatikán, amely személyek már nem játszanak különösebb szerepet, és akikkel
szemben az ilyen nagysúlyú intézkedés teljesen felesleges és szükségtelen.
Másrészt a dekrétum úgy állítja be a helyzetet, mintha itt minden békepapot
vagy az említett személyeket kizárólag erıszak útján, szabálytalanul helyezték
volna státuszba.
Most nem akarok itt valamennyi névvel külön-külön foglalkozni. Csak egy
konkrét példát kívánok megemlíteni, amely talán a legvilágosabban bizonyítja,
hogy helytelen az információ és ennél fogva helytelen az intézkedés és a kérdés
beállítása maga is. A Székesfehérvári Egyházmegyében, amikor mi
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hozzájárultunk Thököli Istvánnak az elhelyezéséhez, felmerült az irodaigazgató
személyi problémája. Én magam beszéltem errıl Shvoy püspök úrral. Nekünk
akkor nem volt konkrét javaslatunk. A püspök úrnak volt két személyre
vonatkozó javaslata: Mórászra és Ásguthira. Nem is döntöttük el a kérdést.
Abban maradtunk, hogy Shvoy püspök úr írásban küldi be a javaslatot, amit
Potyondy helynök úr be is hozott, és benne elsı helyen Mórász volt javasolva.
Mi ezt elfogadtuk. A dekrétumban mégis úgy van beállítva, hogy ez a
„kánonjog rendelkezéseivel meg nem egyezınek találtattak, és ezen hivatalok
gyakorlása sem történt szabályszerően.” Azok a dispozíciók, amelyek kétoldali
megegyezés útján jöttek létre, miért ellenkeznek a kánonjog elıírásaival,
amikor évszázadok óta úgyszólván minden országban a különbözı stallumokat
megegyezések útján rendezik. Nyilvánvaló, hogy itt sem az egyházi törvények
betartásáról, vagy be nem tartásáról, hanem politikai meggondolásokról van
szó. Éppen ezért a vatikáni idézett dekrétumok nem járultak hozzá a helyzet
rendezéséhez, ellenkezıleg, azt bonyolultabbá tették, és tovább élezték.
Bár a püspöki karnak azt mondhatnánk többsége, a felmerült problémák békés rendezése mellett van, azonban különösen a veszprémi és a székesfehérvári püspök urak mindent elkövetnek, hogy merev álláspontjukat az egész püspöki karra rákényszerítsék. Meg kell mondani, hogy jelenleg nem is sikertelenül. Ennek a merev és makacs álláspontnak, amely meggyızıdésünk szerint
ellenséges és reakciós politikai meggondolásokból fakad, természetesen komoly következményei vannak. Arra gondoltunk – megmondom ıszintén, hónapokon keresztül –, hogy azokat a lelkészeket és egyházi személyeket, akiket az
ellenforradalom kiszabadított a börtönökbıl, de még nem töltötték le a teljes
büntetésüket, javasolni fogjuk, hogy amnesztiában részesüljenek a hátralévı
büntetésük idejére. A kiélezıdött helyzetben azonban ettıl a javaslattól el kellett állnunk, és ez különösen akkor erısödött meg bennünk, amikor a püspöki
kar képviselıivel folytatott tárgyaláson a veszprémi püspök oly határozottan és
élesen ellenállt, és elzárkózott mindenféle megegyezési lehetıségtıl. Még attól
is elzárkózott, ami a püspöki kar kérései között szerepel a miniszterelnökhöz
írt beadványában. Nevezetesen: mi javasoltuk, hogy adjon tájékoztatót a püspöki kar a Vatikánnak az általános helyzetrıl – mert ilyen kérés is szerepelt,
hogy a püspöki kar felvehesse a Vatikánnal a kapcsolatot. Badalik püspök ezt
sem tartotta elfogadhatónak, valószínő azért, mert mi javasoltuk.
Ismeretes önök elıtt, hogy a napokban az Elnöki Tanács törvényerejő rendeletben szabályozta és rögzítette az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulást. Ennek a törvényerejő rendeletnek a szükségességét a
következıkkel indokoljuk:
„Az egyházi javadalmak betöltése körül államalapításunk kezdete óta államunk jelentıs befolyással rendelkezett. E befolyás érvényesítése állandó küzdelmet jelentett különösen az állam és Róma között. Az állam felügyeleti joga
az egyházi állások betöltésénél – bár a történelem során többször módosult – a
törvényben megerısítve mindvégig megmaradt.
A felszabadulás után az állam és az egyházak között kötött egyezmények általában nem érintették a kinevezési jog gyakorlásának kérdését. Az Alkotmány
megállapította az állam és az egyház szétválasztását, s ennek következtében a
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Magyar Népköztársaság nem igényelte azokat a jogosítványokat, amelyeket a
magyar államfık évszázadokon keresztül gyakoroltak, s amelyeknek gyakorlatában az egyházak, különösen a római katolikus egyház belsı életébe sokszor
a legaprólékosabb szabályozással is befolytak. Ezért nem vette fel államunk az
úgynevezett fıkegyúri jog gyakorlását sem.
Az állam és az egyház szétválasztásának elve azonban nem jelentheti azt, hogy
az államra közömbös lehetne, hogy egyes egyházi állásokat, mint a katolikus
fıpapokét, a Magyar Népköztársaságtól idegen szuverén hatalom, mint a római pápa töltheti be, s e betöltés tekintetében az államot ne illethesse meg
annak megakadályozási joga, hogy a magyar dolgozó nép szempontjából politikailag kifogásolható személyek kerülhessenek fontos egyházi állásokba.
E hozzájárulási jog gyakorlása annál inkább indokolt, mert az állam és egyházak között kötött egyezmények következtében az egyes egyházak a Magyar
Népköztársaságtól igen jelentıs anyagi támogatásban részesülnek, s természetszerőleg következik, hogy az állam által anyagilag támogatott állások betöltéséhez az állam illetékes szervének hozzájárulása kikéressék.
A külállamokban is állandó gyakorlat, hogy az egyházi állások betöltése elıtt
az állam hozzájárulását kikérik, vagy egyes állások betöltéséhez ma is állami
megerısítés szükséges. A római kúria és az egyes államok között a legutóbbi
években kötött konkordátumok egyaránt fenntartják az államoknak ezt a jogát, a túlnyomóan protestáns vallásokat követı államokban /pl. Anglia/, pedig a protestáns egyházak irányában ma is érvényesül az állam sokkal jelentısebb befolyása.
A Magyar Népköztársaságban a katolikus egyházra vonatkozóan az állam
részére fenntartott elızetes hozzájárulást már a tételes jogalkotás, így az 1951.
évi 20. sz. törvényerejő rendelet – a legfontosabb állások tekintetében –
szabályozta, az állam és az egyházak között kötött szerzıdések életbelépése
óta eltelt idı pedig valamennyi említett egyházzal kapcsolatban olyan, ma már
szokásjoggá vált gyakorlatot alakított ki, melynek e törvényerejő rendelet
csupán a szocialista törvényesség követelményeinek megfelelı írott
jogszabályba foglalását jelenti.”
Azt hiszem, ez elég világosan kifejti álláspontunkat. A törvényerejő rendelet
azért 1956. október 1-i hatállyal lép életbe, mert az említett dispozíciókat ennek a törvénynek erejével akartuk rendezni. Továbbá egyes püspök uraknak
többször elhangzott olyan véleménye, hogy törvénytelen a mi hozzájárulási
jogunk a dispozíciókhoz, és kétségbe vonták az 1951. júliusi minisztertanácsi
határozatot, amely egy évre szólt, de 1952-ben a minisztertanács prolongálta
meghatározatlan idıre.
Ami a miniszteri biztosok beállítását illeti valamennyi egyházmegyében, annak
az az oka, hogy az egész püspöki kar arra az álláspontra helyezkedett a dispozíciókat illetıen, mint a veszprémi, székesfehérvári, váci, szombathelyi püspökök. 1956. december vége felé mi önmagunktól megszüntettük a püspökségeken lévı megbízotti rendszert. Ezt is úgy tekintettük, hogy egy sérelmet megoldottunk. Sajnos, vissza kellett csinálni, de ezért most már ne bennünket
okoljanak, hanem akit illet.
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Mindezek együttvéve mutatják, hogy a helyzet az állam és a katolikus egyház
viszonyában az elmúlt hónapok alatt meglehetısen megromlott.
Megromlott annak ellenére, hogy mi a magunk részérıl hónapokon keresztül a
legmesszebb menıkig elmenve tárgyalási készséget, jóindulatot mutattunk a
helyzet megjavítása érdekében.
Éppen a mi megértı magatartásunk és hónapokon át kifejtett tárgyalási készségünk és békés szándékunk most komoly erkölcsi alapot ad nekünk ahhoz,
hogy elvárjuk a katolikus püspöki kartól: hagyjon fel merev álláspontjával,
tanúsítson megértést, vegye tekintetbe az egyház összérdekét, és ne bizonyos
presztízskérdéseket emeljen az összegyházi érdekek fölé. Nekünk meggyızıdésünk, hogy megvan minden reális és törvényes lehetısége annak, hogy békességben rendezzük a problémákat, tekintetbe véve az államnak és az egyháznak
az érdekeit. Az igaz, hogy ez ma nehezebb, mint decemberben vagy január
elején lett volna. Minél tovább húzódik a felmerült kérdések rendezése, az állam és a katolikus egyház jó viszonyának helyreállítása, annál nehezebb lesz
ezt megoldani. Miután ezeket a fı problémákat sikeresen és megnyugtatóan
megoldottuk, lehet beszélni azokról a kívánságokról, amelyeket a püspöki kar
már október 23-a elıtt fel kívánt vetni, mint reális jogos kéréseket. A kormányzat minden erıvel segíteni és támogatni kívánja az állam és az egyház
közötti jó viszony helyreállítását és a problémáknak mind a két fél számára
megnyugtató megoldására való törekvéseket. Ugyanakkor azonban azt is le
kívánjuk szögezni, hogy minden erıvel és eszközzel le fogjuk törni azokat a
törekvéseket, amelyek az egyházon belül az ellenforradalom céljait kívánják
szolgálni és az egyházat, az egyházi kulcspozíciókat ellenséges politikai célok
érdekébe akarják állítani.
A helyzet rendezésére a következı konkrét javaslatokat tesszük:
1./ Az Elnöki Tanács törvényerejő rendeletének megfelelıen, minden jóvá
nem hagyott dispozíciót az illetékes püspökök április 15-ig tárgyalják le a
hivatallal, illetve annak képviselıjével.
2./

Azokat a személyi kérdéseket, amelyek rendezéséhez vatikáni hozzájárulás is szükséges, a püspöki kar együttesen rendezze és kérje a Vatikán
utólagos jóváhagyását, hivatkozva a felmerült helyzetre.

3./

A püspöki kar a papi békemozgalommal kapcsolatban tett 1951. évi nyilatkozatának és az Országgyőlés által alkotott békevédelmi törvénynek
megfelelıen támogassa az Országos Béketanácsot a Katolikus Bizottságának újjászervezésében, amely célkitőzéseiben, szervezetében is a jelenleg kialakult helyzetnek megfelelı lesz. Ebben a kérdésben még konkrét
megbeszéléseket javasolunk. Itt most elvi állásfoglalásra gondolunk!

4./

A püspöki kar a jelenlegi helyzettel kapcsolatosan tegyen olyan nyilatkozatot, amely megerısíti az állam és az egyház viszonyára, valamint a
Népköztársaság Kormányára vonatkozóan az elızıekben idézett állásfoglalásait.

5./

A püspöki kar adjon egy reális részletes tájékoztatót a Vatikán számára
az október 23-a óta kialakult helyzetrıl.
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6./

Az egyes egyházmegyék ordináriusai az 1951. évben tett nyilatkozatnak
megfelelıen járjanak el azokkal a lelkészekkel szemben, akik az ellenforradalmi események során törvénytelen, kormány- és szovjetellenes tevékenységet fejtettek ki.

Igen tisztelt Érsek Úr! Igen tisztelt Uraim!
Azzal a meggyızıdéssel zárom felszólalásomat: egyetértünk valamennyien abban, hogy az egyház és az állam érdekében az a célravezetı, ha barátságosan,
megnyugtató megegyezéssel rendezzük a problémáinkat, és a püspöki kar elutasítja azokat a nézeteket, amelyek a kormányzat tárgyalási készségét a
gyengeség jelének magyarázzák, valamint elutasítják mindazokat a törekvéseket, amelyek a személyi presztízst az egyház és a püspöki kar érdekei fölé kívánják helyezni. Végül elutasítanak minden olyan törekvést, amely bizonyos
kormányellenes politikai meggondolásokból kiindulva zavarni kívánja az állam
és a katolikus egyház jó viszonyát.

Meggyızıdésem, hogy megvan minden reális feltétel az állam és a püspöki kar
jó viszonyának megteremtéséhez. Az is meggyızıdésem, hogy a püspöki kar
megragadja az alkalmat a helyzet rendezésére, és akkor újra egészséges és jó
irányban dolgozhatunk együtt hazánk és népünk üdvére, ezen belül természetes, a katolikus egyház javára.
Budapest, 1957. március 26.

/Horváth János/
Szerk. megjegyzés:
1./Horváth Jánosnak az értekezleten mondott expozéjáról márc. 11-én készült
egy vázlat: „Tézisek a katolikus püspöki karral folytatandó beszélgetéshez”
címmel, amelyet nem közlök. (Szerk.)
ld.: MOL-XIX – A – 21 – a – K-135-1/1957.
2./A fenti expozéra Grısz József (a következıben közölt 5 oldal A4 formátumú)
választ készített, amit az április 9-i püspökkari értekezleten megvitattak, majd
az érsek 10-én az EH-ban elmondott és átadott az elnöknek. A dokumentum
eredeti formájában 2/3 sorszélességő nagyobb betőmérető irat (Szerk.)
ld. MOL – XIX – A – 21 – a – 135-4/1957.
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A püspöki kar válasza
Horváth János EH-elnök 1957. március 26-ai felszólalására
Mindenekelıtt legyen szabad a püspöki kar nevében kijelentenem, hogy
mi is békét akarunk. Nem kérünk mást, mint megértést és szabadságot. Megértést. Mert a mi helyzetünk más, mint pl. a protestáns egyházaké. İket nem
kötik egyetemes rendelkezések. Minket kötnek az egyház egyetemes törvényei,
amelyekbıl nem alkudhatunk le semmit, mert akkor megszőnnénk az egyház
tagjai lenni. És szabadságot, hogy teljesíthessük az Istentıl ránk ruházott kötelességeinket: hirdethessük az evangéliumot, és az üdvösségre vezethessük
híveinket. Nyugodtan merjük állítani, hogy az evangélium szabad hirdetésével
mi neveljük a Magyar Népköztársaságnak is a legjobb polgárokat. Mi nem lázítunk, hanem a felsıbbség tiszteletére és a törvények megtartására tanítjuk az
embereket. Megtartjuk a nekünk kellemetlen és jogainkat sértı törvényeket is,
és ha küzdünk ellenük, ezt is törvényes módon és törvényes eszközökkel teszszük. Ezért tárgyalunk most is.
Ami már most a részletkérdéseket illeti, nem kívánunk bıvebben foglalkozni Horváth János elnök úrnak a legutóbbi megbeszélésen elhangzott elıadásával, illetve annak az elmúlt évekre vonatkozó részével, néhány megjegyzést azonban kénytelenek vagyunk tenni.
Az elnök úr hivatkozik a püspöki karnak 1951. évi július hó 3-án tett nyilatkozatára, nevezetesen annak arra a pontjára, amely azt mondja: „Helyeseljük egyházunk szellemében a katolikus papok békemozgalmát.” A béke evangéliumi és katolikus gondolat. Ezért dolgozni és küzdeni minden katolikusnak,
papnak és hívınek egyaránt kötelessége. A Kat. Papok Békebizottsága azonban, amely 1950. augusztus 1-jén hierarchiaellenes éllel alakult meg, szolgálta ugyan a béke ügyét, de eredeti bőnébıl kifolyólag kezdettıl fogva szembefordult az egyház hierarchiájával, sıt magával a pápával is, akit a békebizottság vezetıi nem egyszer kioktattak arra, hogy miben van joga rendelkezni vagy
parancsolni, és miben kell a papnak és híveknek neki engedelmeskedni. Az
1386. kánon tilalma ellenére egyházhatósági engedély nélkül lapot adott ki, és
amikor ezt az Apostoli Szentszék 1955. június 8-án hozott és június 28-án
közzétett dekrétumával elítélte és betiltotta, a lapot tovább is kiadta, noha a
betiltásáról tudott, amint mindenki tudott róla az országban. A lapot csak egy
évvel késıbb, 1956 augusztusában szüntették be. A papi békebizottság az
egyházügyi hivatal támogatásával minden komoly ok nélkül papokat mozdított
el állásukból, elfoglalta a püspöki helynöki és irodaigazgatói állásokat, többnyire idegenbıl hozott papokkal, saját embereit ültette be a legtekintélyesebb
plébániákba, kanonoki és egyéb állásokat ígért és adatott. Egyházi kitüntetéseket osztogattatott, a püspöki helynökök és irodaigazgatók közremőködésével, ígéretekkel és fenyegetésekkel belekényszeríttette a papság nagy részét a
békebizottságba. Így beszélhetett 3800 pap nevében, akinek 95%-a egyébként
hallani sem akart róla /Én egyházmegyémbıl a két kezem tíz ujján el tudnám
számlálni azokat, akik önkényt, szabad akaratból csatlakoztak hozzá. Az egyházmegyei titkár is csak a helynök rábeszélésére vállalta ezt a tisztséget; hazatérésem után le akart mondani; én tartóztattam./ Nem lehet csodálkozni azon,
hogy a püspökök ennek a 95%-nak és a kat. híveknek helyeslése mellett, sıt
nem egyszer egyenes követelésére igyekeztek szabadulni a rájuk kényszerített
úgynevezett békepapoktól, amint erre lehetıségük nyílt. Ez nem a békemozgalom elutasítása, nem ellenforradalmi cselekmény és nem ellenkezik a püspöki
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karnak 1951. július 3-án tett nyilatkozatával. A püspöki kar nem ilyesmikre
gondolt, amikor a kat. papok békemozgalmát helyeselte, hanem a béke szolgálatára a katolikus egyház szellemében.
A papi békebizottságnak ez az egyház törvényeivel ellenkezı tevékenysége
az oka annak, hogy a papság és a hívek ellene fordultak. És ez az oka annak
is, hogy a papi békebizottság feltámasztása az eddigi formában és az eddigi
vezetıséggel lehetetlen. /Az elnök úr tudja, hogy én szabadulásom után megpróbáltam a papi békebizottságot egyházi vonalon legalizálni, de olyan ellenkezésre találtam, hogy errıl le kellett mondanom./
Hangsúlyozom, hogy mi az evangélium szellemében és szentséges atyánk
ismételt megnyilatkozásai értelmében, hívei vagyunk a békének, a népek békés együttélésének, a vitás kérdések tárgyalás útján való rendezésének, az
atomfegyverek eltiltásának és a magunk hatáskörében mindent megteszünk,
hogy ezek az elvek érvényesüljenek a nemzetközi életben. De egy külön katolikus papi békemozgalmat feleslegesnek tartunk, papi fegyelmi szempontból
pedig az eddigi tapasztalatok alapján károsnak. Nincs református vagy evangélikus papi békemozgalom. Miért kell éppen katolikus papi békemozgalom?
Papok és hívek ott is, itt is tetszésük szerint tevékenykedhetnek a békéért.
Ilyen tevékenységre szívesen buzdítjuk ıket.
Az elnöki elıterjesztés hivatkozik a püspöki kar képviselıinek 1956. május
11-én, a miniszterelnök elıtt tett nyilatkozatára, valamint az én 1956. május
12-én tett nyilatkozatomra, amelyekben kijelentettük, hogy a boldogult Czapik
érsek mőködésének folytatásaképpen az egyház és állam békés viszonyát
igyekszünk munkálni, és a népköztársaság kormányának népünk színvonalának emelésére irányuló törekvéseit támogatjuk. Ezt nem állítjuk ma is, de ez
nem jelenti azt, hogy nem sürgetjük jogos sérelmeink orvoslását. Ezt megtette
Czapik érsek is. Ahogyan ı tette, úgy cselekszünk mi is: tárgyalunk és tárgyalás útján próbáljuk megtalálni sérelmeink orvoslását.
Az elnöki elıterjesztés azt mondja, hogy a püspöki kar, 1957. január 23án tartott konferenciáján magáévá tette „az egyes püspök urak helytelen, és az
ellenforradalmat támogató intézkedéseit, és olyan beadvánnyal fordult a minisztertanács elnökéhez, amelyben a kérdés úgy szerepel, hogy a miniszteri
biztosok beállításával a kormány megsértette a püspöki kart, és addig nincs
tárgyalási alap, amíg a miniszteri biztosokat vissza nem hívják. Holott az igazság az, hogy egyes püspökök sértették meg az engedély nélküli dispozíciókkal
a kormányt.” A püspöki kar nem az egyes püspökök intézkedéseit tette magáévá, hanem sérelmezte és sérelmezi ma is a püspökök jogainak korlátozását,
az egyházi törvények megsértését. A jogsérelem nem ott kezdıdik, hogy egyes
püspökök engedély nélküli dispozíciókat hajtottak végre, hanem ott, hogy az
államhatalom megfosztotta a püspököket jogaik gyakorlásától. Nem a székesfehérvári és veszprémi püspökök gyakorolnak nyomást a püspöki karra, hanem az egyház törvényei.
Az elnöki elıterjesztés a január 21-i két római dekrétummal kapcsolatban
ismételten tiltakozik a Vatikánnak, mint idegen hatalomnak Magyarország
belügyeibe való beavatkozása ellen. A római kongregációk nem Vatikánváros
hivatalai, hanem a világon mindenütt jelenlevı róm. kat. egyház központi hivatalai, amint errıl a pápai évkönyvbıl mindenki meggyızıdhetik. És a pápa
sehol a világon, ahol katolikus egyház van, nem idegen hatalom, hanem a kat.
egyháznak Krisztustól rendelt feje, fegyelmi vagy egyéb intézkedései nem az
államok belügyeibe való beavatkozások, hanem az egyház belügyei. Az érdekel222
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tek megtehetik, hogy nem engedelmeskednek, de ebben a pillanatban kívül
vannak az egyházon. A két dekrétumban érintettek a lelkiismeretük szerint
helyes utat választottak: engedelmeskedtek, feloldozást és elhelyezést kaptak.
Ezzel az ügy az ı részükrıl be van fejezve; a mi részünkrıl is. Senkinek sincs
joga akár ıket, akár minket arra kényszeríteni, hogy lelkiismeretünk ellen
cselekedjünk. Ha megpróbálják, nem marad más a számunkra, mint az alkalmazkodás Szent Péter szavaihoz: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek,
mint az embereknek” és viselni ennek következményeit. Ez nem presztízskérdés, hanem a lelkiismeret kérdése.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957. évi 22. számú törvényerejő
rendelete bevezetésében azt mondja, hogy „állami szerveink a magyar államfık
által évszázadokon át gyakorolt és a római katolikus egyház életébe mélyen
benyúló fıkegyúri jogot nem gyakorolhatják.” Ugyanakkor a törvényerejő rendelet sokkal mélyebben belenyúl a kat. egyház életébe, mint a kat. vallású
fıkegyurak, mert ezek sohasem igényeltek beleszólást vagy hozzájárulást a
káptalani, érseki, városi vagy járási székhelyeken mőködı plébánosok (lelkészek) kinevezéséhez, sem a teológiai igazgatói (dékáni) vagy tanári kinevezésekhez, sem a katolikus középiskolák igazgatóinak kinevezéséhez. A püspöki
helynökök, irodaigazgatók, esperesek, teológiai tanárok, igazgatók kinevezését
be sem kellett jelenteni; a nem kongruás plébánosok kinevezését sem; a kongruás plébánosok minden külön bejelentés nélkül bekerültek a kongruajegyzékbe; a középiskolai igazgatókat is csak a tanügyi hatóságoknak kellett bejelenteni tudomásulvétel végett. Egyikhez sem kellett sem elızetes, sem utólagos
hozzájárulás.
Mi az egyházi törvénykönyvben biztosított jogaink ilyen korlátozásáról nem
tárgyalhatunk, ezt semmiféle megegyezésben tudomásul nem vehetjük, sıt ez
ellen a leghatározottabban tiltakoznunk kell, ha a kényszerhelyzetben alkalmazkodunk is hozzá.
A törvényerejő rendelet 1.§-ának 1. pontja (római kinevezések) nem tartozik hozzánk. Ezt legfeljebb jelenthetjük az Apostoli Szentszéknek.
A rendelet nem precíz. A káptalani helynököt (2.§.1.a) nem a püspöki
helynök nevezi ki. A káptalani helynököt a káptalan választja széküresedés
esetén vagy a püspök akadályoztatásakor. A megválasztott nyomban átveszi az
egyházmegye kormányzását, és ezt jelenti Rómába tudomásulvétel végett
anélkül, hogy kinevezést vagy megerısítést kérne vagy várna. Ez téves. A rendeletben a káptalani tagokról van szó, nem a káptalani helynökökrıl..
A törvényerejő rendelet vét az egyenlı elbánás elve ellen is, amikor a
2.§1.a. pontjában csak a róm. kat. egyházra vonatkozólag követeli az elızetes
hozzájárulást bizonyos egyházi állások betöltésénél (helynök, esperesek, plébánosok).
A rendelet szerint tehát szabad a falusi plébánosok, káplánok kinevezése,
a püspöki hivatalok egyéb alkalmazottainak (titkár, szertartó stb.) kinevezése,
áthelyezése.
Az elnök úr által tett konkrét javaslatokra a következıket jegyezzük meg:
1. A jóvá nem hagyott dispozíciók ügyét az érdekelt püspökök az egyházügyi hivatallal rendezték, vagy rendezni fogják, azonban a hivatal ne kívánja,
hogy az Apostoli Szentszék által elmozdítottakat visszahelyezzék hivatalukba
vagy állásukba. Az elmozdítottak csak az Apostoli Szentszéknek különlegesen
fenntartott exkommunikációval terhelten térhetnének vissza, amit ık maguk
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sem vállalnak. Ezen a püspökök sem segíthetnek. A püspökök csak megfelelı
elhelyezésüknél lehetnek tekintettel a hivatal kívánságaira.
2. Sem a püspöki kar, sem egyes püspökök nem fordulhatnak az Apostoli
Szentszékhez a január 21-i dekrétumok megváltoztatásáért, „mivel ezek a kinevezések…a kánonjog rendelkezéseivel meg nem egyezıknek találtattak, és
ezen hivatalok gyakorlása sem történt szabályszerően…” megdönteni nem
lehet. Soha püspöknek nem jutott volna eszébe idegenbıl hozni vikáriust vagy
irodaigazgatót, és váci vagy kalocsai papnak se jutott volna eszébe budapesti
plébániára pályázni. Ezek kinevezése tehát nem történhetett a kánonjog rendelkezéseinek megfelelıen.
3. A papi békebizottságra vonatkozólag már kifejtettük véleményünket.
Valamilyen katolikus békebizottság megalakításáról, lehet szó, bár egyelıre –
megvalljuk – nincs fogalmunk arról, hogy ez a gyakorlatban hogyan fest. Mert
van ugyan Országos Béketanács a Hazafias Népfront keretében, de a békemozgalomnak névszerinti tagjai nincsenek. Valamelyik lap nemrég hozott hírt
a református egyháznak az Országos Béketanáccsal való tárgyalásáról és megegyezésérıl, de részleteket nem közölt.
4. Ha tárgyalásaink az államhatalommal pozitív eredményre vezetnek, készek vagyunk az államhatalom felé megfelelı nyilatkozatot tenni. Egyelıre legfeljebb annyit mondhatnánk, hogy kívánjuk az állammal való békés együttélést, keressük ennek módját a kat. egyház törvényeinek sérelme nélkül, és
támogatjuk a kormányt népünk életszínvonalának emelésére irányuló törekvéseiben.
5. Nem zárkózunk el az elıl, hogy az Apostoli Szentszéknek tájékoztatást
adjunk az egyház jelenlegi helyzetérıl, de ezt nem tartjuk célszerőnek. Mert mi
lehetne ennek a tájékoztatásnak a tartalma? Az Elnöki Tanács 1957. évi 22.
számú törvényerejő rendelete, amely súlyos beavatkozás az egyházkormányzatba, a Kat. Papok Békebizottságának 6 évi mőködése, az 1957. évi január
21-i dekrétumokban elítélt papok védelme politikai okokból, és a február 5-én
kelt beadványunkban felsorolt sérelmeink és kéréseink a hitoktatás kivételével, amely a kormány 21/1957 ( III. 24) számú rendeletével remélhetıleg megnyugtató megoldást nyert. Az egyház és állam viszonyának rendezésére sokkal
célszerőbb volna, ha a kormány apostoli vizitátort kérne, vagy engedne be az
országba, akivel a kormány is megtárgyalhatná a dolgokat, és mi is ismerhetnık nehézségeinket.
6. Az ordináriusok készek eljárni azokkal a papokkal szemben, akik államellenes cselekményeket követtek el, ha a panaszokat konkrét formában
közlik velük, és ha államellenes cselekményeikért az államhatalom részérıl
még nem bőnhıdtek meg.
Újból is hangsúlyozni kívánjuk, hogy békét akarunk, és elítélünk minden
olyan törekvést, amely az egyház és állam jó viszonyát megzavarja. De újból is
megértést kérünk ügyeink rendezésében: mi nem cselekedhetünk egyházunk
törvényei ellen. Ne legyen üres szó, hogy nem kívánnak tılünk olyasmit, ami
hitünk tanításával és egyházunk törvényeivel ellenkezik!
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II/3-c alosztály

„Szigorúan titkos!”
Tárgy: Római katolikus püspöki
kar konferenciáról
Jelentés
Budapest, 1957. április 12.

A római katolikus püspöki kar f. hó 9-én konferenciát tartott a Központi Szeminárium épületében. A konferencián Grısz József kalocsai érsek
elnöklete alatt megjelent Shvoy Lajos székesfehévári, Hamvas Endre csanádi,
Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán gyıri, Badalik Bertalan veszprémi
megyéspüspökök, továbbá Rogács Ferenc pécsi koadjutor, Kovács Vince váci
segédpüspök, Brezanóczy Pál egri káptalani helynök, Szántai Szémán István
miskolci helynök, Endrey Mihály esztergomi különleges meghatalmazású delegátus, és Rojkovich István kanonok a hajdudorogi egyházmegye képviseletében.
A püspöki kar egyes tagjai félelemmel és aggodalommal jöttek Budapestre. Többen nyilatkoztak közülük olyan formában, hogy félnek a jelenlegi
tárgyalásoktól, mert nagyon nehéz megoldandó problémák vannak és sikertelenség estén el vannak készülve egyes püspökök letartóztatására is. {…}
A püspöki kar konferenciája 9 órakor kezdıdött, ahol annak a nyilatkozatnak a szövegét tárgyalták meg, amelyet Grısz József készített. Grısz
ebben az alábbiakat mondotta:
„…Értekezletünk elsı és legfontosabb tárgya a múltkori megbeszélés
folytatása. Valamennyien megkaptuk Horváth János úrtól írásbeli expozéját.
Én úgy gondolom, hogy a holnapi tárgyalásokon mindenek elıtt azt kell kijelenteni a püspöki kar nevében, hogy mi is békét akarunk. Nem kérünk mást,
mint békét és szabadságot. Megértést, mert a mi helyzetünk más, mint a protestáns egyházaké, akiket nem kötnek egyetemes rendelkezések, minket viszont kötnek az egyház egyetemes törvényei, amelyekbıl nem alkudhatunk le
semmit, mert akkor megszőnnénk az egyház tagjai lenni. És szabadságot,
hogy teljesíthessük az Istentıl ránk ruházott kötelességeinket. Nyugodtan
merjük állítani, hogy az evangélium szabad hirdetésével mi neveljük a Magyar
Népköztársaságnak is a legjobb polgárokat. Mi nem lázítunk, hanem a felsıbbség tiszteletére, a törvények megtartására tanítjuk az embereket. Megtartjuk a nekünk kellemetlen és jogainkat sértı törvényeket is és ha küzdünk
ellene, azt is törvényes módon és törvényes eszközökkel tesszük. Ezért tárgyalunk most is.
Ami most már a részleteket illeti nem kívánunk bıvebben foglalkozni
Horváth János elnök úrnak a legutóbbi megbeszélésen elhangzott elıadásával,
illetve annak az elmúlt évekre vonatkozó részleteivel, néhány megjegyzést
azonban kénytelenek vagyunk tenni.
Az elnök úr hivatkozik a püspöki karnak 1951. évi július 3-án tett nyilatkozatára, nevezetesen annak arra a pontjára, amely kimondja, hogy helyeseljük
egyházunk szellemében a katolikus papok békemozgalmát. A béke evangéliuÁBTL 3.1.5. O-13405/2 (pp. 243-252)
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mi és katolikus gondolat, ezért dolgozni és küzdeni minden katolikusnak,
papnak és hívınek egyaránt kötelessége. A katolikus papok békebizottsága
azonban már 1950. augusztus elsején hierarchia ellenes éllel alakult meg,
szolgálta ugyan a béke ügyét, de eredeti bőnébıl kifolyólag kezdettıl fogva
szembefordult az egyház hierarchiájával és magával a Pápával is, akit a békebizottság vezetıi nem egyszer kioktattak arra, hogy miben van joga rendelkezni, vagy parancsolni s miben kell a papoknak és a hívıknek nekik engedelmeskedni.
1386-i kánon tilalma ellenére egyházhatósági engedély nélkül lapot adott ki,
és amikor ezt az apostoli szentszék 1955. június 8-án hozott, és június 28-án
közzétett dekrétumban elítélte és betiltotta, a lapot tovább is kiadta, noha betiltásáról tudott, amirıl mindenki tudott az országban. Ennek ellenére a lapot
csak egy évvel késıbb, 1956 augusztusában szőntették meg.
A papi békebizottság az Egyházügyi Hivatal támogatásával minden komoly ok nélkül papokat mozdított el állásukból, elfoglalta a püspöki helynöki
és irodaigazgatói állásokat többféle idegenbıl hozott papokkal, saját embereit
ültette be a legtekintélyesebb plébániákra, kanonoki és egyéb állásokat ígért
és adott, egyházi kitüntetéseket osztogatott, a püspöki helynökök és irodaigazgatók közremőködésével ígéretekkel és fenyegetésekkel belekényszerítette a
papság nagy részét a békebizottságokba. Itt beszélhetek 3.800 pap nevében,
akiknek 95%-a hallani sem akart róla. Zárójelben megjegyzem – mondotta
Grısz – hogy a két kezem 10 ujján el tudom számlálni azokat, akik egyházmegyémbıl önként, szabad akaratukból csatlakoztak a mozgalomba.
Nem lehet csodálkozni azon, hogy a püspökök a katolikus hívek helyeslése mellett, sıt egyenes követelésére igyekeztek szabadulni a rájuk szabadított békepapoktól. A békemozgalom elutasítása nem ellenforradalmi cselekmény, és nem ellenkezik a püspöki karnak 1951. július 3-án tett nyilatkozatával. A püspöki kar nem ilyesmiket gondolt, amikor a katolikus papok békemozgalmát helyeselte, hanem a béke szolgálatára, a katolikus egyház szellemében. A papi békebizottságok, ez az egyház törvényellenessége az oka annak,
hogy a papság, és a hívek ellene fordultak. Ez az oka annak, hogy a papi békebizottság feltámasztását az eddigi formában és az eddigi vezetéssel lehetetlennek tartjuk. Az Elnök úr tudja, hogy én szabadulásom után megpróbáltam
a papi békebizottságot egyházi vonalon legalizálni, de olyan ellenkezésre találtam, hogy le kellett errıl mondanom. Hangsúlyozom, hogy mi az evangélium
szellemében és szentséges atyánk ismételt megnyilatkozásai értelmében hívei
vagyunk a békének, a népek békés együttélésének, a vitás kérdések tárgyalás
útján való rendezésének, az atomfegyver eltiltásának, és a magunk hatáskörében mindent megteszünk, hogy ezek az elvek érvényesüljenek a nemzetközi
életben. De külön papi békemozgalmat feleslegesnek tartunk, papi fegyelmi
szempontból pedig károsnak – az eddigi tapasztalat szerint. Nincs református,
vagy evangélikus békemozgalom, miért kell éppen katolikus békemozgalom.
Papok és hívek, ott is, itt is tevékenykednek a békéért. Ilyen tevékenységre
szívesen buzdítjuk ıket.
Az elnöki elıterjesztés hivatkozik a püspöki kar képviselıinek 1956.
május 4-én, a Minisztertanács elıtt tett nyilatkozatára, valamint az 1956. május 12-én tett nyilatkozatomra, melyekben kijelentettük, hogy boldogult
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Czapik érsek mőködésének folytatásaképpen az egyház és az állam békés
igyekszünk munkálkodni, a Népköztársaság kormányának népünk életszínvonalának emelésére való törekvését támogatjuk. Ezt álljuk ma is!! De ez nem
jelenti azt, hogy nem sürgetjük jogos sérelmeink orvoslását. Ezt megtette Czapik érsek is, ahogy İ tette, úgy cselekszünk mi is., tárgyalunk, és tárgyalás
útján próbáljuk megtalálni sérelmeink orvoslását.
Az elnöki elıterjesztés azt mondja, hogy a püspöki kar 1957. január
23-án tartott konferenciáján magáévá tette egyes püspök urak helytelen és
ellenforradalmat támogató intézkedéseit, és olyan beadvánnyal fordult a Minisztertanács Elnökéhez, melyben a kérdés úgy szerepel, hogy a miniszteri
biztosok beállításával a kormány megsértette a püspöki kart, és addig nincs
tárgyalási alap, amíg a miniszteri biztosokat vissza nem hívja. A püspöki kar
nem egyes püspökök intézkedését tette magáévá, hanem sérelmezte és sérelmezi ma is a püspökök jogainak korlátozását, az egyházi törvények megsértését. A jogsérelem nem ott kezdıdött, hogy egyes püspökök engedély nélküli
diszpozíciókat hajtottak végre, hanem ott, hogy az államhatalom megfosztotta
a püspököket jogai gyakorlásától. Nem a székesfehérvári, vagy a veszprémi
püspökök gyakorolnak nyomást a püspöki karra, hanem az egyház törvényei.
Az elnöki elıterjesztés a január 21-i dekrétummal kapcsolatban ismételten tiltakozik a Vatikánnak, mint idegen hatalomnak Magyarország belügyeibe való beavatkozása ellen. A római kongregáció nem a Vatikán város
hivatala, hanem a világon mindenütt jelen lévı római katolikus egyház hivatala. A Pápa sehol a világon, ahol a katolikus egyház van, nem idegen hatalom,
hanem a katolikus egyháznak Krisztustól rendelt feje, fegyelmi, vagy egyéb
intézkedései nem az állam belügyeibe való beavatkozás, hanem az egyház belügyei. Az érdekeltek megtehetik, hogy nem engedelmeskednek, de abban a
pillanatban kívül vannak az egyházon. A két dekrétumban érintettek a lelkiismeretük szerint helyesen engedelmeskedtek, feloldozást és elhelyezést kapnak, kaptak. Ezzel az ügy az ı részükrıl be van fejezve, a mi részünkrıl is.
Senkinek nincs joga akár ıket, akár minket arra kényszeríteni, hogy lelkiismeretük ellen cselekedjünk, ha megpróbálják, nem marad más számunkra, mint
alkalmazkodni Szent Péter szavaihoz „inkább kell engedelmeskedni Istennek,
mint az embereknek és viselni ennek következményeit.”. Ez nem presztizs
kérdés, hanem lelkiismereti.
A népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957. évi törvényerejő rendelete
bevezetésében azt mondja: „…államhatalmi szerveink a magyar államfık által
évszázadokon át gyakorolt, és a római katolikus egyház életébe mélyen benyúló fıkegyúri jogot nem gyakorolják…” Ugyanakkor – mondotta Grısz - a törvényerejő rendelet sokkal mélyebben belenyúlik a katolikus egyház életébe,
mint a katolikus vallású fıurak, mert ezek soha nem igényeltek beleszólást,
hozzájárulást a káptalan, érseki és püspöki helynökök, egyházmegyei irodaigazgatók, esperedsi, városi és járási székhelyeken mőködı plébánosok, lelkészek kinevezéséhez – mondotta végül Grısz érsek.
A püspöki kar ezután a Grısz által elmondottak alapján megtárgyalta
az ÁEH által a március 26-ai értekezleten felvetett 6 pontot.
Az elsı ponttal részletesebben nem foglalkoztak, miután azt az egyes püspökök külön-külön beszélik meg a Hivatallal. Ezzel szemben rendkívül éles és
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hosszantartó vita fejlıdött ki a második ponttal kapcsolatban, amelyben azt
kívánja az ÁEH, hogy „Azokat a személyi kérdéseket, amelyek rendezéséhez a
vatikáni hozzájárulás szükséges, a püspöki kar együttesen rendezze és kérje a
Vatikán utólagos jóváhagyását, hivatkozva a felmerült helyzetre, „vis majorra.”
Ezzel kapcsolatban Grısz érsek elmondotta, hogy „nekem nincs ilyen
kérdésem, más egyházmegyék ügyeibe nincs jogom beleszólni, nincs joga a
püspöki karnak sem” … Végül azzal az indoklással, hogy a dekrétum indítóokát megdönteni nem lehet, úgy határoztak, hogy sem a püspöki kar, sem az
egyes püspökök nem fordulhatnak Rómához a dekrétum megváltoztatása céljából. {…}
„Mi már kifejtettük, hogy a mi álláspontunk szerint mi a béke, de úgy
látszik, hogy egy nyelven beszélünk, de más nyelvezeten. Ne kívánjanak tılünk olyant, mint korábban, hogy a béke érdekében való munkálkodásban
hagyjuk el Istent és Krisztust. Mi csak így csinálhatjuk a békét, Istennel és
Krisztussal”.
Nyilatkozatról … egyelıre csak annyit mondhatunk – mondotta Grısz –
hogy kívánjuk az állammal való együttélést, természetesen az egyház sérelme
nélkül, keressük a módját, és támogatjuk a kormányt a nép életszínvonalának
emelésére irányuló törekvéseiben”.
Megtárgyalták azt a kérdést is, hogy adjanak-e részletes tájékoztató jelentést a Vatikánnak az október 23-a után kialakult helyzetrıl. {…} Grısz
javaslatát fogadták el … célszerőbb lenne, ha a kormány apostoli vizitátor beküldését kérné. …
Megtárgyalták … az állam részérıl felmerült azon kérdést, hogyan
járjanak el azokkal a lelkészekkel szemben, akik az ellenforradalmi események
során törvénytelen tevékenységet fejtettek ki. … Grısz érsek javaslatára …
nem zárkóznak el attól, hogy ha a panaszokat konkrét formában közlik velük,
és ha az érintett papok … az állam részérıl még nem bőnhıdtek meg. …
A püspöki kar ezután különbözı, számunkra nem fontos kifejezetten
egyházi jellegő kérdést tárgyalt meg. …
F.hó 10-én az ÁEH-ban a püspöki kar által kiküldött bizottság, valamint Horváth János elnök és Miklós Imre elnökhelyettes megtárgyalta a felmerült kérdéseket. Ennek során megállapodtak abban, hogy azokat a személyi
kérdéseket, amelyek rendezéséhez vatikáni hozzájárulás szükséges, az egyes
püspökök – a püspöki karral egyetértésben – felterjesztik Rómához /:Tehát,
ebben a kérdésben a püspöki kar engedett a f. hó 9-i konferencián elfoglalt
merev magatartásából.:/
Megállapodtak ezen kívül abban, hogy a Vatikán számára küldendı tájékoztató jelentést egyelıre nem készítik el, errıl még további tárgyalások
lesznek. …
Az Egyházügyi Hivatallal folytatott tárgyalás után a püspöki kar ismét
összeült a Központi Szemináriumban. … Grısz elmondotta, hogy … áttértünk
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a 6 pont közös megbeszélésére. Az elsı ponttal különösebb polémia nem volt,
miután a Hivatal külön-külön megbeszélte, illetve megbeszéli az egyes püspökökkel. A második ponttal kapcsolatban … fenntartották azt a kérdést, hogy
a püspöki kar rendezze ezeknek a személyeknek az ügyét … errıl aztán ık
letettek, és azt mondták, hogy valamilyen úton-módon amennyit lehet próbáljanak rendezni{…} vessék alá magukat a szentszék dekrétumának, menjenek
vissza az egyházmegyébe, és azután egy bizonyos idı után – pár hét – kérjenek
elbocsátó levelet a püspököktıl, és kérjék felvételüket az … egyházmegyébe. …
Az egyes püspökök, ha ezt vállalják, külön-külön meg fogják tárgyalni. …
„Megfogalmaztuk ezután a sajtóban nyilvánosságra hozandó nyilatkozatot. Ez
szerintem – mondotta Grısz – elég jó nyilatkozat és elfogadható. …
A Vatikán számára küldendı tájékoztatóról – mondotta Grısz elızıleg mi
informáljuk Rómát”. … Ez egy ideiglenes megoldás –mondották – amivel idıt
lehet nyerni.
Készült 5 pld. 10 lap
SzLné
Berényi István s.k.
rny. szds
alosztályvezetı
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Grısz József érsek úrnak
Budapest
Érsek Úr!
Az alábbiakban szeretném konkrét formában kiegészíteni a március
26-ai megbeszélésen elıterjesztett javaslatunk 2. pontját. Megítélésünk szerint
és az eddigi tárgyalások alapján a kövekezı személyek lennének azok, akiknek
az ügyét a Püspöki Karnak együtt kellene rendeznie a helyzet kibontakozása
érdekében:
1./ Láng Alán Budapesten legyen plébános.
2./ Szécsi Antal csanád egyházmegye vikáriusa.
3./ Langmár Lipót veszprémi egyházmegye vikáriusa.
4./ Mórász Pál székesfehérvári egyházmegye irodaigazgatója.
5./ Pajtényi László a gyıri egyházmegye vikáriusa.
/Ha eddig nem vették át gyıri egyházmegyés papnak, úgy átvehetı
most is./
6. Horváth Richárd kapjon minél elıbb föloldozást Rómából.
Meggyızıdésünk, hogy a 2. pontban kifejtett javaslatunknak megfelelıen a püspöki kar a fent felsorolt személyeket együttesen, a fenti javaslat szerint, éppen a kialakult helyzetre tekintettel rendezni tudja.

Fogadja tiszteletem
nyilvánítását
Budapest, 1957. április 8.

/Horváth János /
Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatalának
elnöke
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A Magyarországi Római Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata
A Magyar Püspöki Kar és a Kormány megbízottai között az egyházat és az államot érdeklı kérdések rendezésében megbeszélések folynak, amelyek április
10én jelentıs szakaszhoz értek.
A megbeszélések a kölcsönös megértésre való törekvés szellemében folynak.
Egyes kérdések kedvezı megoldást is nyertek, amiben mindkét fél zálogát látja
annak, hogy folytatólagos megbeszélések során a többi függıben lévı kérdés
rendeltetésében és a sérelmek orvoslásában is megtörténik a megegyezés.
A Püspöki Kar a megbeszélések során a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
készségét tapasztalja, hogy az egyház és az állam békés együttmőködése lehetıvé válik. A Püspöki Kar bizalommal nézi a Kormány törekvéseit, amelyek a
múlt hibáinak felszámolására és a sérelmek orvoslására irányulnak. Támogatja a kormányt a magyar nép jólétére irányuló törekvésében, hazánk és a világ
békéjének elımozdításában. Egyúttal elítél minden olyan törekvést, amely a
Magyar Népköztársaság állami és társadalmi rendje ellen irányul.
Kérjük a Mindenható áldását a békés törekvések sikerében.

A Magyarországi Római Katolikus
Püspöki Kar

1957. április 10.

Megjegyzés: A nyilatkozatot a BM is nyilvántartásba vette:
ld. ÁBTL 3.1.5. O-13405/2 (p. 260)

MOL XIX – A – 21 – c 38 (d.3.)
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1957. május 24.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar határozata a római katolikus egyháznak a
békemozgalomban való részvételétıl:

„A Magyar Katolikus Püspöki Kar, áthatva az egyház békegondolatától,
aggodalommal szemléli emberiség fölé tornyosuló veszedelmeket: a lefegyverzés elhúzódását, az atom- és hidrogénbomba kísérletek folytatását és annak a
megállapodásnak a hiányát, amely megtiltaná a magfegyverek használatát.
Krisztus földi helytartójának útmutatását követve – gondolunk itt elsısorban az idıben legközelebb álló, az idei pápai húsvéti szózatra – az emberi
szolidaritás szemmel tartása mellett foglalunk állást az atomkorszak hajnalán
az emberiség megkímélése és megmentése mellett. Kívánjuk, hogy fıleg a nagy
népek felelıs vezetıi és az ENSZ hassanak oda, hogy a tömegpusztító és végpusztulást elıidézı fegyverek legyenek véglegesen kitiltva és hatásosan betiltva. Ne lebegjen továbbra is a dolgozó, és jobb jövıt akaró, közös humá-nus
nevezıt keresı népek fölött a borzalmas háború lehetısége és réme.
Ezért szorgalmazzuk, és minden erınkkel elımozdítjuk az általános
fegyverkezés csökkentését és ezzel párhuzamosan a megfelelı leszerelést. A
nehéz, és veszedelmet tartalmazó, megoldásra váró ügyek és kérdések tárgyalások, közös megértés és kölcsönös biztosíték nyújtása által nyerjenek mielıbb
megoldást.
Reméljük, hogy a közeljövı elıtérbe állítja mindazt, ami az emberiség
közös és kölcsönös bizalmát és igazi javát szolgálja. A tudomány és a technika
vívmányai az emberiség közkincsét alkotják, és azzá is kell, hogy váljanak.
Megmaradnak így is a népi sajátosságok, kultúrák, értékek, de közös lesz az
igazságosság és a béke.
Mi hın óhajtjuk, hogy az atomkorszakot a béke napja ragyogja be,
amelynek fénye előzi a még felettünk lebegı rémet és melege elhozza a félelemmentes, emberhez és keresztényhez méltó életet, és ezért támogatjuk a
Béke – Világtanács fáradozását és minden más törekvést, amely az egyetemes
béke ügyét szolgálja.
Mindezért szeretettel elvárjuk, hogy egyházunk valamennyi papja magáévá tegye a béke gondolatát, és híveivel egyetemben amellé az elv mellé álljon, amely kis és nagy, belsı és külsı problémák megoldását békés tárgyalások útján keresi..
Megnyilatkozásunkat hitünk szent forrásából merítve, a megváltás
emlékünnepének könyörgésével zárjuk:
„Mindenható örök Isten: tıled van minden közhatalom és te ırködöl a nemzetek jogai fölött. Tekints kegyesen azokra, akik fölöttünk hatalmat gyakorolnak. Gondviselı kezed segítsen, hogy mindenütt a földön megmaradjon a
vallás épsége és a földi haza nyugodt békéje.”
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Ezeknek a mondatoknak a jegyében a püspöki kar tárgyalásokat folytatott az Országos Béketanáccsal. Ennek eredményeképpen a következı megállapodásra jutottak:
1./A püspöki kar az Országos Béketanáccsal közösen, az általános békefeladatok mővelésére megalakítja az Országos Béketanács Katolikus Bizottságát. Elnökéül: dr. Hamvas Endre csanádi püspököt küldi ki. Tagjai: Kujáni
Ferenc érseki helynök, Beresztóczy Miklós országgyőlési képviselı, ny. lelkész,
Peisz Lajos budapesti általános érseki helynök, Mag Béla lelkész, Zemplén
György, a Hittudományi Akadémia professzora, Miháczy József c. apát,
plébános.
2./A püspöki kar a katolikus békemunkát egyházi keretekben – az Országos
Béketanáccsal egyetértve – egy katolikus békemőben, az „Opus Pacis”-ban
szervezi. Az Opus Pacis átveszi és hangot ad az Országos Béketanács, illetve a
Katolikus Bizottság által felvetett békegondolatoknak.
Az Opus Pacis szerkezetének és feladatainak kialakítására és végrehajtására
szervezı, illetve intézı bizottságot küld ki.
Elnöke Grısz József kalocsai érsek. Tagjai: dr. Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán gyıri megyéspüspökök, dr. Endrey
Mihály püspök, az esztergomi fıegyházmegye apostoli delegátusa, Kujáni Ferenc érseki helynök, Beresztóczy Miklós országgyőlési képviselı, ny. lelkész,
Mag Béla lelkész, Radó Polikárp, a Hittudományi Akadémia dékánja, Sík Sándor, a piarista rend tartományfınöke, Rojkovich István g. kat. püspöki helynök, Potyondi Imre nagyprépost, a Központi Szeminárium rektora, Miháczy J.
c. apát, plébános, Bády Ferenc c. apát, plébános, rektor, Zemplén György, a
Hittudományi Akadémia tanára.

Budapest, 1957. április 10.
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Szigorúan titkos!
Tárgy: püspökkari konferenciáról
Jelentés
Budapest, 1957. május 27.

Jelen voltak: Grısz József kalocsai érsek, Hamvas endre, Shvoy Lajos,
Badalik Bertalan, Kovács Sándor püspökök, Kovács Vince, Endrey Mihály s.
püspökök, Szántai Szémán István, Brezanóczy Pál és Rojkovics Kálmán helynök. …
Napirendi pontként a katolikus békebizottság megalakítását tárgyalták.
Bevezetıben Grısz József kalocsai érsek tájékoztatta a püspököket a korábbi
püspökkari konferencia óta eltelt tárgyalásairól az ÁEH-val. Vázolta, hogy a
püspökkar határozatát az ÁEH elé terjesztette az albizottság, aminek folytán
volt egy tárgyalás Budapesten, egy másik Kalocsán, ahol 3 órás heves vita
zajlott le. Az EH vezetıi – Németh és Miklós – makacsul ragaszkodtak a személyi javaslataikhoz, nevezetesen, hogy Beresztóczy Miklóst, Mag Bélát válasszák
be a békebizottság elnökségébe. Sıt – mondotta Grısz – javasla-taikat még
megtoldották Horváth Richárd és Halász György személyével. Nem voltak
hajlandók elfogadni a püspökkar olyan értelmő határozatát sem, hogy a katolikus békebizottság az Országos Béketanácstól függetlenül mőködı önálló
katolikus szervet létesítsen. A Hivatal – hangsúlyozta Grısz – az önállóságtól a
békemozgalom egységét félti, és mindenképpen menteni akarja a dekrétummal
sújtott békepapokat.
Grısz közölte a püspökkarral, hogy ık nem vállalták ezeknek a személyeknek a bevonását, mire Horváth János hangoztatta, hogy akkor fenntartják
a katolikus papok régebbi szervezetét és a továbbiakban eljárnak a békevédelmi törvények alapján azokkal a püspökökkel szemben, akik a papi békebizottság mőködését akadályozzák. Így eredménytelenül oszlottunk szét.
Továbbiakban Grısz közölte, hogy tegnap d.u. Endrey püspök közvetítésével
egy újabb javaslatot kapott és ennek megtárgyalására az ÁEH-ba vacsorára
hívták ıt, Hamvast és Endrey püspököket. Ezután Grısz felolvasta az újabb
elıterjesztést, majd a nyilatkozat után rátértek a megtárgyalására.
Az elsı pontot, amelyben arról van szó, hogy Grısz József a konferenciák ezidıszerinti elnöke vállalja el elıdjének – dr. Czapik Gyulának –
halálával megüresedett Országos Béketanács elnökségében viselt tisztét, valamint hogy Hamvas Endre csanádi püspök továbbra is tagja legyen az Országos
Béketanácsnak – elvetették …
A második pontot, amely arról szól, hogy a Magyar püspöki kar az Országos Béketanáccsal közösen az áldás- és béke mővelésére megalakítja a
Katolikus Bizottságot, hosszas vita után elfogadták. A Bizottság tagjai között
szereplı Beresztóczy Miklós, Mag Béla és Micháczi József fölött folyt heves és
indulatos vita, különösen Beresztóczy Miklós személye körül.
Grısz közölte, hogy a tegnap esti vacsorán sikerült elérniük, hogy Halász
György és Horváth Richárd személyét elvetette az ÁEH is. …
Grısz József a vita során többször hangoztatta, hogy ehhez a minimumhoz az
ÁEH feltétlenül ragaszkodik, s miután Beresztóczy és Mag Béla úgyis tagja az
Országos Béketanácsnak, így nem látja nehézségét annak, hogy mint papok
csatlakozzanak az Országos Béketanács keretében alakuló Katolikus Békebizottságához.
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A három órás heves vita során Grısz többször hangoztatta – meglehetısen cinikus hangon – hogy hát az ÁEH-nak is kell valamit produkálnia felfelé, hiszen ık sem egy csúcsszerv”. Rettentı nagy a békülékenységi hajlamuk –
mondotta Grısz – például a jövı hétre engedélyezik megjelenni az Új Embert
és a Vigíliát. Szerintem, ha valamilyen kompromisszumba belemegyünk, sokkal könnyebben tárgyalunk, mintha egyszerően visszautasítanánk mindent.
… Grısz hivatkozott az ÁEH-nak Badalik püspökkel folytatott tárgyalására,
ahol az ÁEH nagy készséggel intézte el a dolgokat. „Kérem, az elnök januári
viselkedésére jellemzı volt – mondotta Badalik – hogy egész kétségbeesve azt
mondja: „Én már jelentettem a kormánynak, hogy a tárgyalás jól megy, megegyeztünk, most meg jelentenem kell, hogy megakadt. Én azt mondtam –
mondotta Badalik – hogyha majd azt tapasztaljuk, hogy Önök nem tárgyalnak
a hátunk mögött a békepapokkal, akkor nagyobb lesz a bizalom, addig azonban, amíg ezt tapasztalom, természetesen nem várhatnak bizalmat tılünk.”
Badalik titkos szavazást javasolt Beresztóczy személye felett, amit elvetettek.
Döntés nélkül áttértek a harmadik pont tárgyalására, amely az Opus
Pacis szervezet Intézı Bizottságának tagjaira vonatkozik. Ezt általában elfogadták azzal, hogy a benne szereplı Beresztóczy Miklós, Mag Béla, Micháczy
József személyére késıbb visszatérnek.
A negyedik pontot, mely szerint a püspökkar elfogadja a Katolikus Papok Országos Békebizottságának funkciójáról való lemondását, s egyben tudomásul veszi bekapcsolódását a Katolikus Békebizottság, illetve az Opus Pacis munkájába – elvetették és kijelentették, hogy ezt nem vesszük tudomásul,
nem foglalkozunk vele, ellenben ragaszkodunk ahhoz, hogy a papi békebizottság kimondja a feloszlását. …
Badalik szervezeti kérdésrıl beszélve kifogásolta, hogy az elmúlt
konferencián elhatározott elvet, mely szerint szervezetileg nem tartoznánk az
Országos Békebizottsághoz, a püspöki kar most feladja. …
Grısz a továbbiakban megnyugtatóan válaszolt a püspököknek arra a kérdésére, hogy lesz-e megyei szervezete a Katolikus Bizottságnak, Grısz közölte,
hogy az ÁEH-ban megmondták egyenesen, hogy nem lesz megyei szerv.
Grısz kifejtette, hogy az Opus Pacisban nagyrészt püspökök vesznek
részt, és a püspökök dolga, hogy jóváhagyja a Bizottság munkáját Ezért itt lesz
a szerve a Katolikus Békebizottságnak. Itt tisztára tılünk függ, hogy mit csinálunk. „Hangot ad az Országos Béketanács, illetve a Katolikus Bizottság által
felvetett békegondolatoknak és slussz.”
Grısz ismételten felvetette, hogy ıt fel fogják kérni a a Béketanács Elnökségében megüresedett tisztség vállalására. „Azt mondta a Jancsi, hogy ha elvállalom és tudok akkor elmegyek, ha nem megyek el, nem megyek és kész.”
Újabb rövid vita után Bresztóczy személyét is elfogadták és megállapodtak abban, hogy a püspökkar által módosított nyilatkozatot sokszorosítják,
és elküldik az ÁEH-ba. …
Megjegyzés:
Az ellenforradalom alatt az Állami Egyházügyi Hivatalban teljesen eluralkodott az a szellem, hogy a jövıben az Egyházügyi Hivatalnak nincs létjogosultsága, az egyháznak az eddigiektıl eltérıen messzebbmenı szabadságjogokat kell kapnia stb. A teljes bizonytalanság és a perspektíva nélküliség
láttára a katolikus püspöki kar november 4-e után megkezdte a haladó
gondolkodású papok likvidálását. Az ÁEH néhány erıtlen lépése eredménytelen volt ennek megállítására, annál is inkább, mivel a kat. papok békebiABTL 3.1.5 O-13405/2 (pp. 258269).
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zottságának a tevékenységét maga az ÁEH állított le az ellenforradalom leverése után. Így az ÁEH kezében nem volt meg az a fegyver, ami az egyház
egységét megbontotta és ami Damokles kardjaként lebeghetett volna az
ellenálló püspöki kar feje felett a tárgyalások során. Ilyen légkörben
született meg a fenti Opus Pacis és a Katolikus Bizottság, mely távolról sem
helyettesítheti a megszőnı „Katolikus Papok Békebizottságát. Még kevésbé
töltheti be azt a célt. Sıt a helyébe állított Opus Pacis-szal akarva akaratlanul az egyház már megbontott egységét állítja helyre.
A megállapodás szerint az új mozgalomnak csak vezetısége van,
ami 2/3 részben püspökökbıl áll. Nincs tagsága, nincsenek helyi szervei,
nem lesz helyisége, sajtója, stb. Egyszóval semmi, ami betölthetné funkcióját, az egyház bomlasztását, a katolikus tömegek helyes irányba befolyásolását, a papok sorompóba állítását a szocializmus építése érdekében.
A püspöki kar két konferenciája, amely ezt a témát tárgyalta, világosan mutatja, mit szánnak a mozgalomnak szerepül és milyen perspektívával néz elébe. A Katolikus Papok Országos Békebizottsága rendkívül elégedetlen a tárgyalások eredményével, számtalan sürgetést kap az egyház
haladó gondolkodású papjaitól a munka mielıbbi, újbóli beindítására. …
Javaslat:
A katolikus egyház jelentıs része hajlandó a reakciós püspöki karral
szemben is ıszintén szolgálni a béke és a szoc. ügyét. Igaz, sokan
visszahúzódtak, miután a legnagyobb szükségben nem érezték a sokat
ígért védelmet az állam részérıl. Jelenleg még szervezés alatt áll az új
„mozgalom”, sürgıs lépéseket kell tenni a megfelelı irányba való vitelre.
1./ Sajtót kell biztosítani számára a püspöki kar álláspontja ellenére.
2./ Meghagyni a jelenlegi helyiséget /Dezsı u. 3./ ahová a reakciós
püspöki kar minden ellenkezése dacára az ellenforradalom alatt is és közvetlen utána is jártak a papok vidékrıl is. Figyelmet érdemlı szorgalommal
akartak hozzálátni ismételten a munkának. Látszólag csak egy épületrıl
van szó, de különösen a jelen egyházpolitikai helyzetben nagy jelentısége
van a mozgalom további alakulására. Nem véletlen, hogy a püspöki kar
minden áron el akarja vetetni ezt az épületet. Sajnos az ÁEH pártfogolja ezt
a követelést. Miután a megállapodást már nem lehet megváltoztatni arra
vonatkozólag, hogy legyen tagsága és megyei szerve a haladó papok érintkezésének lehetıvé tételére és a szervezettség bizonyos fokának megırzésére javaslom az épületnek minden körülmények között való meghagyását.
Sürgıs tárgyalást javasolok az ÁEH-val, vagy szükség esetén illetékesebb fórumokkal és az egyházpolitika perspektivikusabb rögzítésére.
Gyıri Vilmos s.k.
rny. fhdgy
Készült 3 péld. 6 lap
ÉJné
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„Szigorúan titkos”
Adta: „Hívı”
Vette: Gressa István rny. fhdgy
1957. április 11.
Tárgy: Ellenforradalmi brossura
szerkesztésérıl
Jelentés
Budapest, 1957. április hó 12.-én

„Hívı” jelenti
Iván László IV. éves kalocsai papnövendék felkeresett, és szóba- hozta
azt a „Kedves Barátom” kezdető sokszorosított írást, amiben az ellenforradalmi
idıkbıl feljegyzések vannak egybegyőjtve. Határozottan állítja, hogy ez nem a
Központi Szemináriumban lett soksorosítva. Hogy hol, azt ı nem tudja. İ csak
annyit tud, hogy itt akarták sokszorosítani a hittudományi akadémia dékáni
hivatalában gépen, de neki gyanúja támadt errıl, s ezért jelentette Zemplén
tanárnak, aki elzáratta biztosabb helyre a gépet. İ úgy hallotta, hogy ha nem
sikerül nekik a kulcsokhoz jutni, akkor éjjel felnyitják a dékáni hivatalt, és ott
egész éjjel dolgoznak. Azok, akik ezt meg akaták csinálni, már nincsenek az
intézetben. Ezek felszentelt növendékek voltak, azóta az intézetbıl elhelyezést
nyertek. Köztük az elsısorban szereplı Marosfalvy László volt, aki azóta
külföldre távozott
Iván szerint az a legjobb, ha esetleges nyomozás alkalmával mindent
Marosfalvyra kellene hárítani, ebben meg kellene mindenkinek egyezni. Megemlítette Varjú Imre nevét, akit a váci egyházmegye Jászkarajenıre küldött, ki
az intézetbıl káplánnak, hogy annak szerepe volt az írásos megszövegezésben.
Varjú szerzett stencilpapírt a sokszorosításhoz.
Erre a szöveget Marosfalvy gépelte, s aztán kivitték valahová sokszorosítani,
mert az akadémia gépét nem tudták megszerezni. Varjú a kispapok önképzı
körében, a „Magyar Iskolában” is tartott egy felolvasást, ami nagy részben
azonos Iván szerint a sokszorosított szöveggel..
Iván azt mondja, hogy ı maga a sokszorosított szöveget nem ismeri,
nem is látta, a tartalmát egy bejáró civil akadémiai hallgatótól tudta meg. Iván
szerint a központi szemináriumban nem valószínő, hogy volna egyetlen példány is, mert amikor meghallották, hogy találtak belıle Szombathelyen, akkor
a kispapok mindenféle újságot, könyvet és írást kivittek máshová biztonságos
helyre. Ha volt abból a sokszorosításból, akkor azt is minden valószínőség
szerint kivitték.
Azt állítja Iván, hogy a sokszorosításban és az egész ügyben csak olyan
hatodéves növendékek szerepeltek, akik már nincsenek az intézetben, mert
ezek már mind felszentelt papok voltak, és kihelyezést nyertek. Alsóbb
évfolyambeliek közül, csak olyanok vannak itt, akiknek az lett volna a szere-
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pük, hogy a sokszorosítás fizikai munkát elvégezzék, mert ezek értenek a gép
kezeléséhez.
„Hívı” s.k.
Megjegyzés:
Véleményem szerint a fenti adatok birtokában már meg lehetne
tudni, hogy kik készítették ténylegesen a jelentésben szereplı
ellenforradalmi brossurákat, valamint azt is, hogy kik azok a
kispapok akik résztvettek az ÁEH kirablásában.
Javaslat:
A meglévı körülmények között hallgassuk ki Iván László IV.
éves teológust, aki szerintem részleteiben ismeri az ellenforradalmi irat készítését és készítıjét, valószínő, hogy azokat a
személyeket is akik részt vettek az ÁEH kirablásában. Iván
László kihallgatása után pedig Varjú Imre Jászkarajenıi káplánt, akit éppen a disznóságai miatt helyeztek beosztásba.

Gressa István s.k.
rny. fhdgy.
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BM. Heves megyei Rendırkapitányság
Politikai Nyomozó Osztály - Eger
„Titkos”
Tárgy: Nagy Jánosné és Köles
Márta hatvani lakos ügye.
Jelentés
Eger, 1957. április hó 15.-én

Ellenırzött ügynöki jelentések utalnak arra, hogy a Hatvani Cukorgyárban1956. nov. és 1957. január hónapban Nagy Jánosné és Köteles Márta
vállalati adminisztratív munkavállalók ellenforradalmi jellegő naplót, illetve
röplapot sokszorosítottak és terjesztettek a vállalat dolgozói között. Az általuk
terjesztett röplap alkalmas arra, hogy a népidemokratikus államrend és a
Szovjetunió iránt győlöletet keltsen.
Az ügyben nyílt vizsgálati munkát vezettünk be és megállapítást nyert,
hogy Köles Márta gépírónı 1956. november hónapban a vállalat írógépén több
példányban sokszorosított „Miatyánk” c. vers alakban írt Népidemokratikus
államrend ellen izgató tartalmú röplapot, amit munkatársai között terjesztett.
Majd 1957, január hónapban Nagy Jánosné hatvani lakos kérésére több példányban legépelt egy klerikális szövegbe burkolt „napló” elnevezéső iratcsomagot, amely ugyancsak a népidemokratikus államrend és a Szovjetunió
iránti győlölet felkeltésére alkalmas.
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy Nagy Jánosné hatvani lakos
Árpád nevezető fia rk. pap B.pest környékén, akitıl származik az utóbbi „napló” elnevezéső röplap. Ezt Nagy Jánosné felkérésére Köles Márta 12 példányban sokszorosította munkaidı alatt vállalati írógépen.
Az ellenforradalmi jellegő „röplap” sokszorosítása, illetve terjesztése
mindkét személy tevékenységét illetıen személyi és tárgyi bizonyítékokkal jogierejően dokumentálva van. Tevékenységük társadalomra veszélyes és jogszabály ellenes, mely a BHO 2. pont /b/ alpontjába minısíthetı bőncselekmény.
A bizonyítást kiegészítıen beszereztem az írógép betőmintáit és a vonatkozó
szakvéleményt.
Nevezettek tevékenységüket illetıen több személy egybehangzó vallomása bizonyítja – Javaslom ırizetbe vételüket.

Nagy Sándor s.k.
r.ny.szds.
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2.6.3. sz. melléklet
BM Vasmegyei Rendırkapitányság
Politikai Nyomozó Osztály
Készült:
2-pld-ban:
1-pld. „M” dosszié
1 pld BM. II/3-c.alo.

Szigorúan titkos

Vette: Klamerisz Béla r.fhdgy
Adta: „Jóska”
1957. április 17.
Tárgy: Ellenforradalmi brossura ügy
Jelentés
Szombathely, 1957, április 17.
Ellenforradalmi brossura ügy:
Budapesten a kispapok szíve vágya volt értesíteni a többieket, mi történt a rettenetes ellenforradalom alatt.
A kispapok eléggé kivették részüket benne. Igaz egyes elöljárók nem
engedték ki ıket (Halász György, Semptey László), de ennek ellenére kimentek.
Néhány kórházban mőködött. Egy szombathelyi teológus, aki már felszentelt
/Schimmer/ annyit dolgozott a kórházban, hogy összeesett.
A szeminárium konyhája pedig fızte a kosztot az ellenforradalmi civil
egyetemistáknak.
Szóval a terv az volt értesíteni a ház öreg tagjait, /akik a Központi
Szemináriumban tanultak/ mi történt a szemináriumban. A fogalmazást nem
tudom ki állította össze. Valószínőnek tartom a volt jezsuita kispapok, akik
azóta disszidáltak.
Elöljáróknál érdeklıdtem. Ugy a szeminárium elöljárója, /Semptey/
mint az akadémia egyik tanára /Zemplén/ azt állítják, tılük kérték a kispapok
a sokszorosítót, de ık ezt megtagadták ismételten. A szemináriumban egy
sokszorosítója van az akadémiának, mivel tanulmányi jegyzeteket szokták
lehúzni.
Azonban a tiltás ellenére megcsinálták a brossurát. A brossura több
száz példány számban lehet.
Ide az egyházmegyébe 8 drb.-ot adtak. Lelkesnek, Patakinak adtam. A
püspök elégette. Ide hozzám Schimmer József szombathelyi teológus és
Marosfalvy László hozták. De a többi példányt nem kézbesítettem, hanem
illetékes helyre adtam.
A brossura ravasz. Neveket nem ad, de lázító ereje mérhetetlen.
„Jóska” sk.
Kiértékelés:
A jelentés foglalkozik a papi szemináriumban tanuló kis papok
tevékenységével az ellenforradalom ideje alatt, továbbá, hogy az
ellenforradalom leverése után a szemináriumban egy ellenséges
brossurát készítettek és azt lesokszorosítva elküldték országszerte a papoknak.
Illés László s.k.
r.ny. hdgy.
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2.6.4. sz. melléklet
ORFK. II/3-g. alosztály

„Szigorúan titkos”
Tárgy: „Kedves Barátom” címő
ellenforradalmi sokszorosított írásról
Jelentés
Budapest, 1957. április hó 18-án

A II/3 c. alosztály további feldolgozás végett átadta „Hívı” fn. ügynök
jelentését, melyekben a „Kedves Barátom” c. sokszorosított ellenforradalmi
írásgyőjteményrıl számol be, melyeket az ország különbözı, eddig ismeretlen
helyeire és címeire küldtek meg. A brossura tartalma elıttünk eddig ismeretlen.
…Hívı ügynöknek nem sikerült megtudni Ivántól, hogy melyik gépen sokszorosítottak, honnan szerezte Varjú a stencilt és, hogy a szombathelyi letartóztatás hallatára a kispapok hová szállították ki az anyagot.
…Az eddigi nyomozás során az alábbiakat állapítottuk meg:
A „Hívı” ügynököt tartó op. Munkással közös találkozót hajtottunk végre „Hívı”-vel, a két jelentésben szereplı anyagok tisztázása, bıvítése céljából,
ez azonban eredményre nem vezetett, „Hívı” újabb adatokat szolgáltatni nem
tudott.
…Az ügy továbbvitele érdekében az alábbi intézkedéseket hajtjuk végre:
1./ „Hívı” ügynököt eligazítjuk az alábbiakra: Tovább foglalkozzon Iván
László növendékkel, igyekezzen tıle megtudni azoknak a nevét, akik a sokszorosítandó írások szerkesztésében résztvettek, lehetıleg igyekezzen megtudni melyik írógépet vették igénybe, s ki volt az a személy, akitıl a szükséges
stencil anyagokat megszerezték. Ezenkívül igyekezzen adatokat szerezni arról,
hogy a meglévı sokszorosított és egyéb írásokat Lelkesék letartóztatása után
hová szállították el a kispapok.
2./ „Hívı” ügynök foglalkoztatásával egyidıben ellenırizzük a papi
szeminárium növendékei közé való beépülés lehetıségét, a sokszorosítások felderítése céljából, akár bevezetés, akár beszervezés útján.
3./ Legrövidebb idın belül részletesen kihallgatjuk a szombathelyi politikai osztály ırizetében lévı Lelkes József papot.
…
4./ Lelkes kihallgatásának eredményétıl és „Hívı” ügynök további
jelentésétıl tesszük egyelıre függıvé Iván László növendék és Varjas kihallgatását, mivel az ügynök további helyzetét veszélyezteti, igen könnyen dekonspirálhatja.
…
5./ A jelenleg Szombathelyen lévı brossura megszerzése után, de azt
megelızıen is, megszervezzük a központi szemináriumban lévı írógépek írásminta vételét, ezt írásszakértıvel ellenıriztetjük.
6./ Ezen kívül a már és ezután felmerült mellékintézkedések végrehajtásának eredményétıl függıen teszünk javaslatot a további feladatok elvégzésére.

Juhász László s.k.
rny. szds.
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2.6.5. sz. melléklet
BRFK II/3-g. alosztály

„Szigorúan titkos”
Tárgy: „Hívı” ügynökkel
való találkozásról

Jelentés
Budapest, 1957. április hó 27.-én
Jelentem, hogy 1957. április 25-én közös találkozón vettem részt a
II/3-d alosztály által tartott „Hívı” ügynökkel, aki március és április hóban két
ízben jelentett a „Kedves Barátom” c. ellenforradalmi brossurával kapcsolatban.
…
A szombathelyi osztály által foglalkoztatott „Jóska” fn. ügynök arról tett
jelentést, hogy a „Kedves Barátom”-ból 8 példányt kapott, melyeket Simmer
József központi szemináriumi hallgató, s az azóta már disszidált Marosfalvy
László hallgató és pap vitt le hozzá Szombathelyre.
…
„Hívı” emlékezete szerint Sinner József két alkalommal járt 1957-ben
Szombathelyen, januári lemeneteltre egész biztosan emlékszik.
…
Arra vonatkozóan „Hívı” felvilágosítást adni nem tudott, hogy Sinner
mennyiben volt részese a brossura szerkesztésének vagy terjesztésének.
Másik kérdés az volt, hogy kik voltak azok a papok, akik az ellenforradalom idején kijártak a kórházakba. „Hívı” elmondta, hogy tudomása szerint Kuklai Antal volt a másik pap, aki rendszeresen kijárt különbözı kórházakba. … Elmondta még Hívı azt, hogy Kuklai és Sinner nem tartoznak
szorosan egymáshoz, jó kollegiális viszonyban vannak.
A korábbi jelentésekben, mint érdekes személy merült fel Bodó Károly
papnövendék, … legjobb barátságot Vénusz Gyula és Iván László papnövendékekkel tart fenn.
…
Hívı újra azt állította, hogy az anyagok jelenlegi hollétérıl tudomása
nincs. Iván László növendék beszélt azonban neki arról, hogy ı látta, amikor
az anyagokat kivitték, táskával vitték el az épületbıl. „Hívı” szerint Ivánnak
feltétlen tudni kell a szemináriumban történt dolgokról a brossura szerkesztésérıl, valamint az anyagok kihordásáról, szerkesztésérıl és terjesztésérıl.
Végül megkérdeztük „Hívı”-tıl, véleménye szerint lehet Zemplén tanárral, a sokszorosító gép felelısével beszélni a brossuráról, ill. érdeklıdni azok
szerkesztıi, sokszorosítói után, mire „Hívı” azt válaszolta, véleménye szerint
Zemplén elfogja mondani azokat a dolgokat, amelyeket tud. Egyébként „Hívı”nek is az a véleménye, hogy a brossurát a szemináriumban készítették.
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2.6.5. sz. melléklet
Megjegyzés:
Figyelembe véve „Hívı” korábbi jelentéseit, „Jóska” ügynök
szombathelyi jelentését, Lelkes és Pataki papok vizsgálati anyagának tartalmát és „Hívı” legutolsó jelentését, kétségkívül megállapítható, hogy a „Kedves Barátom”-at a papi szemináriumban szerkesztették. Az eddigi adatokat értékelve, ezek szerkesztésével elsısorban az azóta kiszökött Marosfalvy gyanúsítható szorosan hozzátartozik Sinner József pap, Iván László,
Varjú Antal, feltételezésünk szerint Bodó Károly és feltétlenül
tudni kell még róla az eddig fel nem derített több tanárnak is.
{…}
Intézkedés:
„Hívı” ügynök péntekre /május 3./ részletes jellemzést készít
Sinner, Bodó, Iván László, Varjú nevezető papokról, ezenkívül
leírja az általa megtudott adatokat a brossura ügyében, s a
jelentés értékelése után realizálási tervet készítünk.

Juhász László s.k.
rny. szds.
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2.6.6. sz. melléklet
ORFK. II/3-g alosztály

„Szigorúan titkos”
Adta: „Hívı”
Vette:Hegedős fhdgy.
1957. május 3.

Jelentés
Budapest, 1957. május 4.
Kuklay Antal kassa-egyházmegyei áldozópap, jelenleg szikszói káplán: febr. 1ig a közp. szeminárium növendéke volt.
{3 sor anonimizálva}
Ennek feltárása után Brezanóczy helynök a szemináriumból kihelyezte
káplánnak. Az októberi események idején Kuklay állott ki elıször, hogy az
elöljárósággal szembe valami módon bekapcsolja a kispapokat az
ellenforradalmi mozgalomba.
Folyton azt hangoztatta, hogy szégyellni való, hogy a kispapság nem
vesz részt semmiben sem. Az elsı lövöldözések idején az ı kezdeményezésére
megjelentek a felszentelt papnövendékek Halász rektor elıtt és kérték, hogy
engedje meg nekik, hogy kórházba menjenek sebesültek lelki vigaszt nyújtani.
Akkor lelkigyakorlatuk volt a növendékeknek, Halász rektor nem engedte ki
ıket és a lelkigyakorlatot vezetı Pataky váci kanonok is megértette velük, hogy
maradjanak az intézetben és végezzék a többivel együtt a lelkigyakorlatot.
Kuklay azonban már állandóan figyelmes volt a helyzetre és amikor a
lelkigyakorlatnak vége lett, vette a telefont és egymás után felhívta a kórházakat, és megkérdezte, hogy vannak-e ott sebesült harcosok, jött-e pap hozzájuk, ahol nem kapott kielégítı választ oda kiment, kiküldött papot, beosztotta ıket kórházakba, s azok azután mentek, nem törıdve azzal, hogy engedik-e az elöljárók vagy nem. Nem is kérdeztek semmit, csak mentek, s napokig
vissza se tértek az intézetbe. –
Másik szerepe volt Kuklaynak, hogy figyelemmel kísérte a szem.
melletti egyetemi épületet és az ott tartózkodó egyetemi hallgatókat. Titokban
kapcsolatot tartott fenn velük. November 4.-én megszervezte, hogy az egyetemen szorult egyenruhásoknak a kispapok civil ruhát adjanak. Megszervezte,
hogy az egyetem épületébıl menekülı ellenforradalmárok végsı szükség estén
a szemináriumon keresztül menekülhessenek el. Kinyitotta a kripta ajtót, ami
a szeminárium és az egyetem közt van. Így tényleg jöttek is át az egyetemrıl
nov. 6.-án, amikor az ellenforradalmároktól megtisztították az egyetemet.
Ezek után a szeminárium kapuján keresztülmentek el, vagy a kerten
át, és a Veres Pálné utcai házakon keresztül. Kuklayt ebben a munkájában
mindvégig segítette Vénusz Gyula, Nagy Jenı és Vígh Szabolcs. Ezek is mindig
az egyetemen lévıkkel igyekeztek kapcsolatban állni.
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2.6.6. sz. melléklet
Megjegyzés:
Schimmer József, Varjú Imre, Kuklay Antal a Bp.-i központi
szeminárium hallgatói, az ellenforradalom idején aktív tevékenységet fejtettek ki, más ezidáig általunk ismeretlen személyek bevonásával az ı irányításukkal ellenforradalmi tartalmú
propaganda anyagot készítettek, melyet Budapesten és vidéken
terjesztettek.
Az általuk készített propaganda anyagokegy példánya
birtokunkban van.
Mivel ügynöki bizalmas nyomozás útján megállapítani nem tudjuk, hogy kik voltak még rajtuk kívül akik a propaganda anyagok elkészítésében részt vettek, valamint milyen mennyiségben
készítették és hová tették, nyílt nyomozati és vizsgálati munkát
vezet be Kovács István rny. örgy. elvtárs osztálya.
A nyílt nyomozati munka megkezdéséhez nevezett személyt 72
órára elıállítják. A kihallgatáson részt veszek, amennyiben a
vizsgálat eredménye lehetıséget nyújt, beszervezést hajtok végre.
Intézkedés:
A jelentés egy példányát megküldjük Kovács örgy. elvtársnak
felhasználás végett.
Hegedős s.k.
rny. fhdgy.
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2.6.7 sz. melléklet
ORFK. II/3-g alosztály

„Szigorúan titkos”
Adta: „Hívı” ügynök
Vette: Hegedős fhdgy
1957. május 3.

Jelentés
Budapest, 1957. május hó 4.-én
Schimmer József Szombathely egyházmegyei áldozópap, VI. éves növendék. Péterfy Sándor u-i kórházat látogatta az ellenforradalom napjaiba.
Napokig ott volt engedély és bejelentés nélkül, napokig távol volt az intézetbıl.
Mikor ezéert felelısségre lett vonva, a legszemtelenebbül hangoztatta, hogy
van „egyéni felelısség” is és, hogy a papi hivatás parancsa magasabb, mint a
szem. ház szabálya.
A munkásság utolsó kétnapos sztrájkja idején a kispapok is elhatározták, hogy együttérzésbıl sztrájkolnak ık is és nem mennek a tanítási órákra. Schimmer volt az, aki a küldöttséget vezette és ı volt a vezérszónok a
dékánnal és el is érte azt, hogy a tanítási órákon nem jelentek meg a kispapok.
A kórházban karácsonykor járt kint utoljára és azután két hónapra
Nyıgérre kellett pap s ıt a szombathelyi püspök oda helyezte, csak március elsı napjaiban tért vissza a szem.-ba
{másfél sor anonimizálva}
Utolsó szigorlatára készül, júniusban szeretné letenni, akkor doktorrá
is avatnák ıt.

„Hívı” s. k.
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2.6.8. sz. melléklet
ORFK. II/3-g alosztály

„Szigorúan titkos”
Adta: „Hívı” ügynök
Vette: Hegedős fhdgy.

Jelentés
Budapest, 1957. május 4.-én
Varjú Imre Vác egyházmegyei pap, VI. éves növendék volt, amikor a
hitoktatás megkezdése miatt szükség volt a váci egyházmegyében hitoktatókra, ıt a váci pk. Pécelre helyezte káplánnak. Van motorbiciklije, s gyakran
bejár Pestre, tárgyal kispapokkal. Legutóbb április 28-án vasárnap délután
jelent meg, filmeket hozott, s Mosonyi János VI. éves növendéket kérte, hogy a
filmek olasz szövegét neki magyarra fordítsa le. Úgy ígérte Mosonyinak, hogy
május 1.-én bemegy a szem. ba a filmekért és a szövegért, amit a filmek
vetítésénél olvasna fel, de nem jött értük, ebbıl arra következ-tetnek, hogy
valami baj van Varjúval, hallották a kispapok, hogy Varjút letartóztatták
volna. Schimmer azt mondta, hogy ez nem lehet igaz, mert Varjú megígérte,
hogy egy nénit akkor beküld a szem.-ba, aki a letartóztatását jelzi, de ez a
néni még nem jött meg.
Az októberi-novemberi napokban Varjú egy kórházba járt ki, sokszor
éjszakára sem jött a szemináriumba haza, figyelmeztetés után mindig telefonált a szemináriumba, és kért engedélyt éjszakai kimaradásra.
Varjú a szemináriumban csendes, rendes növendék volt, szinte mafla
módon viselkedett. Mi változtatta meg ıt, hogy ennyire bekapcsolódott az
ellenforradalmi tevékenységbe, az rejtély és azon mindenki csodálkozott.
Egyszerre akart valaki és valami lenni és tevékenykedni kezdett. A
növendékek önképzı körében felolvasást is tartott arról a tevékenységrıl, amit
ı és társai a kórházban véghezvittek – Mikor Bodó Károly kiment külföldre, írt
onnan, hogy az ı dolgait kérjék el Varjútól és helyezzék biztonságba. Félegyházi prefektus kereste akkor a kérdéses iratokat,, amiket Bodó említett, de
nem talált semmit sem.
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2.6.9. sz. melléklet
ORFK. II/3-g. alosztály

„Szigorúan titkos”

Tárgy: Kedves Barátom c. ellenforradalmi sokszorosított
írásról
Jelentés
Budapest, 1957. május hó 6.-án
1957. április 15.-tıl foglalkozunk a „Kedves Barátom” c. ellenforradalmi brossura szerkesztıinek, terjesztıinek felderítésével a II/3.-c. alosztálytól kapott jelentés alapján.
A fenti alosztály által tartott „Hívı” ügynök 1957. március 25-én a
Kedves Barátom”-al kapcsolatban többek között a következıket jelentette:
„Varjas Gyızı szombathelyi titkár, Kühner kalocsai soffırnek…
…
„Hívı” bár azóta vele több találkozót hajtottunk végre, a mai napig nem
tudta megállapítani, sem Iván László, sem más növendéken keresztül, hogy
melyik gépen sokszorosítottak, honnan szerezték hozzá a tartalmi szövegeket,a
stencilt, és hogy a szombathelyi letartóztatás hallatára a kispapok közül kik és
hová szállították a különbözı ellenforradalmi írásos anyagokat.
…
A szombathelyi vizsgálati alosztálytól megszereztük Lelkes és Pataki
ırizetesek házkutatásában szereplı brossurát.
…
Pataki László ırizetes a „Kedves Barátom”-mal kapcsolatban az
alábbiakat vallotta: „Az elıttem felmutatott anyagot ez év januárjában kaptam.
A stencilezett anyagot lezárt borítékban, nevemre címezve, a szobám ajtaja
alatt becsúsztatva találtam meg”.
…
Lelkes és Pataki kihallgatásával egyidıben megszereztük a szombathelyi
osztály által tartott „Jóska” fn. ügynök jelentését, amelyben a „Kedves
Barátom”-mal kapcsolatban a következıket jelentette 1957. április 17.-én: …
megcsinálták a brossurát, amely többszáz példányban is lehet. Ide az egyházmegyébe 8 drb.-t adtak. – Lelkesnek, Patakinak adtam, a püspök elégette. Ide
hozzám Schimmer József teológus és Marosfalvi László hozták.
…
„Hívı” ügynök jelentése szerint Varjú Imre stencilpapírt szerzett az
ellenforradalmi írásokhoz, tudott azok szerkesztésérıl.
…
„Hívı” jelentésében foglaltakat ellenıriztük, s megállapítottuk, hogy
Varjú Imrét senki nem vette ırizetbe, jelenleg is szabadon van.
Iván László /1933. dec. 20. Romsics Julianna/ IV. éves papnövendék, az
akadémia sokszorosítógép felelıs tanárának Zemplén Györgynek segítı ereje a
sokszorosításban. „Hívı” jelentése szerint Iván Lászlónak feltétlenül tudni kell
a brossura elıállításáról, sokszorosításáról, valamint a szemináriumban lévı
ill. közben máshelyre szállított ellenforradalmi írásos anyagokról.
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…
Mint gyanús személy merült fel Bodó Károly Hittudományi Akadémiai
hallgató /1935. Balogh Irén/ … szintén az akadémián tanuló Vénusz Gyula
/1932. jún. 12. Hirsch Anna/ papnövendék
…
A fentiekkel egyidıben kutatást folytattunk olyan szemi-náriumban
lévı papi személyek után is, akik bár a kihallgatásoknál és ügynöki jelentéseknél nem merültek fel, de akik különbözı kórházakban részt vettek sebesültek ápolásában, ezt a brossurában késıbb leírják. Így merült fel Kuklay
Antal, aki febr. 1.-ig a központi szeminárium növendéke volt, azután Szikszóra
került káplánnak.
„Hívı” 1957. május 4-én Kuklayról többek között a következıket jelentette:
… az októberi események idején Kuklay állott ki elıször, hogy az elöljárókkal
szemben valamilyen módon bekapcsolja a kispapokat az ellenforradalmi
mozgalomba.
…
Kuklay egymás után felhívta a kórházakat, megkérdezte, vannak-e ott sebesült harcosok, jött-e pap hozzájuk, ahol nem kapott kielégítı választ, oda
kiment, kiküldött papot, beosztotta ıket kórházakba.
…
Másik szerepe volt Kuklaynak, hogy figyelemmel kísérte … az egyetemi épületeket és az ott tartózkodó egyetemi hallgatókat, titokban kapcsolatot tartott
fenn velük. Nov. 4-én megszervezte, hogy az egyetemen megszorult egyenruhásoknak a kispapok civil ruhát adjanak. Megszervezte, hogy az egyetem épületébıl menekülı ellenforradalmárok végsı szükség esetén a szemináriumon
keresztül menekülhessenek el.
Megjegyzés:
A birtokunkban lévı kihallgatási anyagok, hálózati jelentések
alapján … az ügy realizálása érdekében az alábbi intézkedéseket
tartjuk szükségesnek végrehajtani:
…
Az eddig meglévı adatok alapján 72 órás elıállítást tervezünk az
alábbi személyeknek:
Iván László papnövendék, Varjú Imre káplán, Schimmer József
akadémiai hallgató, Bodó Károly papnövendék és Kuklay Antal
papnövendéknek.

Juhász László s.k.
rny. szds
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BM. Hevesmegyei Rendırkapitányság
Politikai Nyomozó Osztály, Eger

„Szigorúan titkos”

Feljegyzés
A mai nap folyamán az egri politikai osztály vizsgálati alosztályán lévı
Zöldi Sándor és Nagy Árpád papokat kikérdeztük a korábban tett vallomások
alapján, s kiegészítésként az alábbi kérdéseket tisztáztuk velük:
Zöldi Sándor arra a kérdésre, hogy kik tervezték a kórházakba való
kimenetelt a Központi Szemináriumból – elmondotta, hogy ennek fı szervezıje
Kuklai Antal központi szemináriumban tanuló fılelkész volt, aki összeírta azokat a kórházakat, ahol sebesült harcosok voltak és megszervezte a papok
kimenetelét. A kórházakba való kimenetelben részt vett Mézner Ferenc, hallgató is, aki Zöldivel együtt volt kint különbözı kórházakban. Zöldi és Mézner a
budapesti helyırségi honvéd kórházban, a Szabolcs utcai kórházban, valamint
a Rudas László utcai MÁV kórházban volt. Ottani szerepükrıl csupán annyit
mondott, hogy a sebesült harcosoknak lelki vigasz nyujtása mellett tanulmányozták hangulatát, valamint keresték azt a lehetıséget, hogyan lehet az ifjúsághoz behatolni.
Zöldi elmondása szerint másik kórházakat látogató Varjú Imre
központi szemináriumi hallgató azóta Pécelre helyezett káplán volt, aki éjjelnappal a Bakáts téri kórházban dolgozott a sebesültek között. Miután a
kórházból visszatért elmondotta, különbözı élményeit, így többek között Zöldinek mondotta el azt, hogy a Bakáts téri templomban részt vett egy katonai
gyászmisén, ahol az oltár elıtt egy igen magas rangú tiszt feküdt hordágyon.
/: Ennek leírása szerepel a „Kedves Barátom”-ban is:/.
Kuklai ellenforradalomban való szerepével kapcsolatban elmondotta
azt, hogy az ellenforradalom leverése után Kuklai egy alkalommal reverendát
két tılük azzal, hogy ha erre szükség lesz felhasználják a szomszédos egyetemen maradt „forradalmárok” szöktetésére. Kuklai a templomot és egyetemet
összekötı földalatti kriptát nyitotta ki, s Zöldi tudomása szerint egy harcos
ezen keresztül szökött meg. Véleménye szerint lehetett több is, de ezt azonban
nem látta.
Simmer József hallgatóval kapcsolatban elmondotta, hogy aktívan részt
vett a kórházi munkában, majd az ellenforradalom leverés után a kétnapos
sztrájkidején Simmer vezette azt a küldöttséget, amely bejelentette a dékánnál,
hogy a hallgatók is sztrájkolni fognak. Simmer tevékenységét Zöldi bıvebben
nem ismerte.
A „Kedves Barátom”-al kapcsolatban további vallomásán kívül annyit
mondott el, hogy 1957. január 3-án kapott egy példányt Varjú Imrétıl, hogy
azt vigye el Nagy Árpád nevő lelkészhez. Január 28-án Marosfalvy Lászlótól
kapott egy másik brossurát saját céljaira.
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Nagy Árpád ırizetes kikérdezése során a korábbiakhoz hasonlóan
igyekezett tagadni, elmondotta azonban azt, hogy április 14-én miután anyját
a „Kedves Barátom” sokszorosításáért letartóztatták, felment a Központi
Szemináriumba abból a célból, hogy értesítse a növendékeket mely szerint
vigyázniuk kell, lehetıleg semmisítsék meg a brossúrákat, mert a rendırség
kutat utánuk. Állítása szerint a szemináriumba bejutni nem tudott, az ott
folyó lelkigyakorlat miatt, így a portástól visszatért bár tagadja, de véleménye
az, hogy valamilyen formában figyelmeztette a növendékeket.
A fentieken kívül az ırizetben lévı két személy mást elmondani nem
tudott, állítják, hogy az elmondottak és korábban tett vallomásaik az általuk
tudott adatokat kimerítik.
Megjegyzés:
Véleményem szerint vagy Nagy Árpádnak, vagy valaki másnak sikerült
értesíteni az érdekelt személyeket. Erre mutat az a körülmény is, hogy
Nagy Árpád letartóztatása után rövid idı múlva a Váci püspöki helynök
levelet írta az egri politikai osztálynak, amelyben kéri Nagy Árpád
szabadlábra helyezését azzal, hogy majd alacsonyabb beosztásba
helyezi és további nevelésérıl gondoskodik.
Eger, 1957. május 7.
Juhász László s.k.
rny. szds.
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ORFK. II/5-g. alosztály

„Szigorúan titkos”

Tárgy: A Közp.-i Papi Szeminárium
hallgatóinak ellenséges tevékenységük
miatt történt örizetbe vételével kapcs.
hangulatról

Adta: „Hívı” ügynök
Vette: Hegedős fhdgy
1957. május 16.

Kivonat az ügynök 1957. május 16.-i jelentésébıl.
Endrey püspök május 10-én felkérte Papp Imre központi szemináriumi
spirituálist, hogy irányítsa azt a programot, amit a rádió katolikus félórája
havonta játszana. A felvételeket Endrey pk. Az egyetemi templomból szeretné
csináltatni.
Papp Imre elıször szívesen vállalkozott rá, azután sok nehézséget hozott elı,
aminek következtében Endrey pk. azt mondta neki, hogy akkor ı a püspöki
karnak tesz jelentést errıl a lehetıségrıl és gondoskodják a pk. kar a havi
félórás mősor összeállításáról..
Május 11-én Endrey pk. Papp Imrét magával vitte Esztergomba. Dobogókıre mentek, s onnan le Esztergomba. Papp I. azt mondja, hogy csak kirándulás jellege volt az egésznek.
A pannonhalmi fıapát temetésére Brezanóczy Pál autóján elment Radó
Polikárp dékán és Zemplén György prodékán. A temetés és az oda felvonult
papság, hívek, stb mind nagyon tetszett nekik, hogy szép és nagy temetés volt.
Azon csodálkoznak, hogy beszéd nem hangzott el, csak egy egészen rövid az
ebéd alatt, de a temetésen nem.
A pannonhalmi bencés rendháznak most a rendi szabályok értelmében
a perjel a fınöke, aki jelenleg Dr. Monsberger Ukrik. Most választaniuk kell
fıapátot, de nem fognak választani. Esetleg majd Rómából kineveznek valakit.
Így lett a most elhunyt Sárközi Pál is fıapát, kinevezés útján.
Brezanóczy, Radó, Zemplén Pannonhalmáról Veszprémvar-sányba,
Zircre, Bakonybélre mentek, s csak este fél 11 órakor érkeztek vissza, de még
egy órán át együtt maradtak. Igen rózsás hangulatban váltak el egymástól fél
12 órakor.
Vitányi György jelenleg dorogi plébános május 15-én Budapesten járt,
találkoztam vele. Igen elkeseredett hangulatban van, hogy hogy lehet az, hogy
neki vidékre kell mennie és, hogy Horváth Richárd kapta meg az ı plébániáját,
mint templomigazgató. Ez teljesen ismeretlen az egyház jogban. A plébániatemplomnak mindig a plébános az igazgatója. Azt mondja Vitányi, hogy ezt ı
nem hagyja ennyiben, elmegy Endrey püspökhöz és nagyom megmondja majd
neki a magáét. Miért kell ıt az egyháznak büntetni, mikor
İ az egyháznak és nem az államnak tett szolgálatot. Ha az államnak tett volna
szolgálatot, akkor most az állam támogatta volna, de az állam részérıl nem
nyert támogatást, S az egyház is bünteti ıt.
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Szerényi Sándor miniszteri biztosról mondta Szörényi Andor tanár,
hogy más állásban helyezkedett el, mert nem sikerült megmentenie a békepapokat az akarat szerint.
Május 10-én este a Központi Szeminárium két növendékének letartóztatása után Papp Imre szobájában összejöttek: Radó Polikárp, Semptey László,
Félegyházi József, Bánk József, Fábián János, Papp imre, kb. egy óra hosszat
tartott a beszélgetés. A házkutatással és a letartóztatással kapcsolatos
részleteket beszélték meg. Az általános hangulat leverı volt. Mi lesz még?
Miért történt ez? Fıleg Radó félelme ülte meg a tárgyalást, igen nagyon fél,
hogy a sokszorosítógép miatt baja lesz neki is, Zemplénnek is. A sokszorosítógép körüli szabálytalanságok, a rendetlen kezelés, az ellenırzés hiánya
mind szóba került. Radó mindig másokat okol és szid s, hogy most mások
miatt kell neki helytállnia. Bosszantja ıt, hogy miért nem nézett a dolgok után
hiszen végeredményben most ı a dékán és nek mindent kellett volna pontosan
tudnia.
Félegyházi prefektus a növendékekre mondott el sok neheztelést, hogy azok
engedetlenek, az elöljárók háta mögött csináltak mindent titokban, hogy az ı
szándékait meghiúsítsák. A saját felelısségüket hangoztatták mindig neki,
arra nem gondoltak, hogy az ı eljárásukból milyen kár háramlik még az elöljárókra is és az intézetre.
Bánk József az akadémaia személyzetének a rendetlenségét emlegette, hogy
azoknak nem parancsol senki sem és azt csinálnak amit akarnak. Egyébként
Bánk úgy gondolja, hogy ezeket a fiatalokat megfélemlítik és újra elengedik.
Csak vigyázni kell majd, hogy ha valamelyik hamar visszajön, akkor azt szabadságolni kell, mert hátha megnyerték valamelyiket besúgó szerepre és akkor
jobb az ilyent hamar hazaküldeni innen.
A növendékek egy része a letartóztatásról és házkutatásról csak másnap reggel értesült. Nagy lett a rémület, kérdezısködés, mesélgetés, ki mit látott, ki mit hallott. Szombaton a szeminárium épület tele volt füsttel: égettek
mindenfélét, s a füst kihúzódott a folyosóra. Még hétfın is tele volt a ház
füsttel. Mézner Ferenc VI. éves növendéknek éppen a szobájába léptem, amikor a mosdókagylójában égetett valami papírt. Vénusz Gyula különösen nagy
hangon mesélgetett, minthogy ı tanúnak került Iván László szobájába. Mesélt
mindenfélét, kinagyította a dolgokat. Artner tanár elmondta a tıle hallottakat,
már egészen felnagyítva, hogy Iván milyen hıs volt, milyen bátran kiállt, hogy
ı eszmékért harcolt és elvekért és azokat nem lehet börtönnel elnémítani stb.
Ezt Artner Vénusztól hallotta. A másik odahívott tanárt megkérdeztem s azt
mondta, hogy egyáltalán nem igaz, Vénus elıvette Fábián prefektust, hogy
kettıt akar kérdezni: Tudja-e az elöljáróság, hogy a két növendéket hová
vitték? Tett-e valamit az elöljáróság az elvitt növendékek érdekében?
Félegyházi prefektus mondta, hogy most ezzel lázít Vénusz, hogy az elöljáróság
semmit nem tesz és nem törıdik a két növendék sorsával.
Május 11-én Pécelrıl bejött a Központi Szemináriumba egy bácsi és a
portással közölte, hogy Varjú Imre káplánt elvitték. Ennek következtébe most
számítanak még egyes letartóztatásokra.
/Alighanem Vénusz számít, mert nagyon zavartan és szemtelenül viselkedik,
mint akinek most már úgyis mindegy./
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Bodó Károly nıvére május 11-én a központi szemináriumba jött, és
Fábián prefektusnak elmondta, hogy Bodót 10-én elvitték. Házkutatás volt.
Panaszkodott, hogy nagyon szigorúan és keményen viselkedtek. Mondta, hogy
apja már ügyvédet fogadott fel. Szerette volna tudni, hogy a szemináriumban
mi volt. Fábián nem sokat mondott. Nyugtatni akarta ıt, hogy ne csináljanak
most semmit, mert semmi célja nincs annak. Szabó Imre 15-én mondta nekem, hogy Bodó nıvére nála is járt, és nagyon követelızıen közbenjárást kért.
Lerázta ıt Szabó püspök avval, hogy neki semmihez semmi köze nincsen már.
Kuklay Antal húga május 11-én Fékegyházi prefektust kereste fel és
mondta, hogy öccsét elvitték. Elmondta, hogy ı gondolja mirıl van szó, mert
neki is adott Kuklay abból a sokszorosításból, amit keresnek, és hogy annak
egy példányát meg is kapta Kuklaytól s azt Csehszlovákiába kivitte, vagy
kiküldte már. Most Kuklay huga fél attól, hogy neki is baja lehet emiatt.
Schimmer József édesanyja május 16-án megjelent a Központi Szemináriumban. Beszélt minden elöljáróval, és kispapokkal is. Elmondta, hogy a
házkutatás során ott nála is találtak iratokat, amiket Schimmer hazavitt.
Találtak egy régi pisztolyt is. Elvittek leveleket a külföldre távozott másik két
fiától. Ezek között van egy levél, amit az egyik fia írt, hogy feladott külföldön
egy csomagot és abban van egy kék kabát, amelynek a gallérjába van valami
belevarrva, és hogy azt majd vegyék ki onnan.
Halász péceli plébános május 15-én járt a Központi Szemináriumban.
Mondta, hogy ık már jártak az ügyészségen és ott közölték, hogy Varjú Imre a
Fı utcában van letartóztatva, és hogy érdekében csak annyit lehet tenni, hogy
az egyházi hatóság kérheti a gyorsított eljárást. El is mentek Kovács váci püspökhöz, de azt tanácsolta, hogy ne kérelmezzenek ilyent. Várják meg a dolgok
rendes menetét.İ nem akar ilyen kérelemmel fordulni az ügyészséghez.
Varjas Gyızı szombathelyi titkár 15.-én közölte, hogy nagyon meg van
ijedve Kovács pk. és aggódik, mert attól tart, hogy Schimmer lefogása az ı személyével van kapcsolatban. Neki úgy mondták, hogy Schimmertıl minden
szombathelyi vonatkozású dolgot elvittek, amibıl nyilvánvaló, hogy a püspök
személye ellen irányul a dolog. Varjas Gyızı maga is aggódik, mert neki
Schimmer 7 db sokszorosított dolgot adott. Ebbıl egy példányt Lelkesnek,
egyet Patakinak, egyet a püspöknek adott. Négyet elégetett. Késıbb azt a példányt is elégették, amit a püspök kapott. Csak attól fél varjas, hogy Lelkes azt
mondta, hogy Marosfalvytól kapta a dolgot, holott ez nem igaz, Varjas adta
neki.
Schimmer József édesanyja május 16-án három helyen járt. Közölte,
hogy a Fı utcában azt mondták neki, hogy a fia ott van, de nem lehet vele beszélni hanem majd június 1-jén jöjjön el újra, akkor beadhat tisztálkodási dolgokat, de élelmet nem. A néni nsgxon kifáradt és megtört volt, mikor visszaérkezett a központi szemináriumba, Mosonyi János VI. éves kísérte ki az állomásra.
Kuklay Antal édesanyja május 16-án megjelent a Központi Szemináriumban és érdeklıdött a fia után Neki Budapestrıl telefonált a lánya, hogya
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fiát elvitték. Kereste Szikszón, kereste Miskolcon s nem találta, azért jött
Budapestre. Félegyházi József beszélt vele. Gondolja már, hogy amiatt a
sokszorosítás miatt vitték el a fiát, ismeri ı is a dolgot, neki a fia felolvasta.
Amikor visszajött a szemináriumba, közölte, hogy a Fı utcában van az ı fia is.
Kuklay apja is járt többfelé, valahol azt mondták neki, hogy majd pár percre
beszélhet a fiával, közölték, hogy mégsem lehet vele beszélni.
Május 11.-én Semptey szobájában összejöttek: Radó, Félegyházi, Fábián, Papp Imre, Zemplénnek is el kellett volna jönnie, de nem jött. A tennivalókról volt szó. Mindjárt az elsı volt, hogy Endrey püspöknek jelenteni kell a
dolgot. Azután ha nem jön vissza Schimmer és Iván, akkor írni kell a szüleiknek, mert más úgy sem tehet semmit sem, csak a szülı, testvér, stb.
Az elöljárók között komor volt a hangulat, hogy miért kellett ennek történnie.
Az egységes fegyelem hiánya és az elöljárók közti egyet nem értés, hogy mindig
vannak, akik azt akarják engedni, amit a kispapok kívánnak: az elöljáróknak
nem lehet semmi szava sem, csak vezetni engedik magukat a kispapoktól. Ha
a kispapok megtartották volna a ház szabályokat és az elöljáróknak engedelmeskednének, nemtörtént volna meg ez. Ezeket Semptey mondta.
Papp Imre állítása, hogy nem lehet az elöljáróknak baja a sokszorosítás
dolgából, mert a gép az akadémiáé és mert a kispapoknak nem volt annyi bizalmuk sem, hogy bemutatták, vagy csak megemlítették volna az elöljáróknak,
hogy mire készülnek. Biztos tudták, hogy akkor nem valósulhatna meg semmi
sem a tervükbıl.
Félegyházi mosolyogva emlegette, hogy tulajdonképpen Halász volt akkor a rektor, és minden felelısség az ı vállán van. Az más lapra tartozik, hogy
ı akkor megbújt a szemináriumi szobájában. A megbeszélés rövid ideig tartott
csak, mert Radó és Semptey elment Endrey püspökhöz. Endrey már hallott az
elvittekrıl. Az események elıadása után Radó kijelentette, hogy ezek után
lemond a dékánságról, de Endrey mosolygott, hogy ezzel a felelısségre vonás
elıl úgy sem szabadulhat meg. Nagyon elitélıen nyilatkozott Radó, Endrey
elıtt egyes tanárokról, akik ıt, mint dékánt semmibe veszik.
Endrey attól tart, hogy nagyon komoly következményei lehetnek ennek
az ügynek. Majd behívatják ıt az ÁEH-ba, elıadják, hogy mi történt a
szemináriumba, és akkor kívánságokkal lépnek elı, s kénytelen lesz engedni.
Revolverezésre fogják felhasználni az ügyet vele szemben. S majd, ha enged a
kívánságoknak, akkor meg majd, így mondta, kapok a KPROCS-tól intı levelet. Már kapott a Katolikus Papok Rómához hő Csoportjától /KAPROCS/ levelet, amiben intik ıt, hogy ne lépjen arra az útra, amit Hamvas pk. járt.
Érdemileg az ügyre nézve azt kérte Endrey pk., hogy írásbeli jelentést
kapjon, majd ha alkalmas lesz, akkor tárgyal az ügyben az ÁEH-val.
Tanárokat, elöljárókat nem hibáztat, mert tudja milyenek a mai kispapok.
Esztergomba is kapott a kispapoktól levelet, amit titokba csempésztek a levelei
közé és felszólították ıt „rendes” magatartásra. A levél aláírása: ”Növendékpapság Forradalmi Bizottságának Igazgatósága” volt. Esztergomban egy káplánnál gépelték a levelet. Így mondta el Endrey pk. mint kinyomozott dolgot,
mint aki már a levél mögött szereplı személyeket is mind ismerte.
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Zemplén György az egész letartóztatási ügyet kis dolognak mondta elıttem, nem kell félni, pár nap múlva kijön mind a kettı. İt csak annyiban izgatja a dolog, hogy a sokszorosítógép engedélye az ı nevére van kiállítva, de
egészen nyugodt afelıl, hogy a kispapok nem az Akadémia gépén írták az egészet.
Május 16-án délután megjelent a Központi Szeminárium portáján egy
rendırnyomozó és a lakónyilvántartó könyvet átvizsgálta. Perzse ezt meglátták
a kispapok, és a rémület lett úrrá rajtuk. A portás még azt is tudni vélte, hogy
az M betőt nézegette nagyon. Mosonyi János és Mézner Ferenc most nagyon le
van sújtva.
Grısz érsek írásban is, élıszóban is értesült arról, hogy Iván László
kalocsi kispapot elvitték. Nem nagyon kérdezısködött a dolgok felıl, de szidta
azokat, akik ilyent végrehajtanak. /”gazemberek ezek”/. Segíteni vagy közbenjárni nem tud.
Kovács Sándor szombathelyi püspök nagyon elrettenve fogadta Schimmer letartóztatását. Mindjárt a személyével hozta kapcsolatba, hogy mi baja
lehet neki emiatt. Külön beszélt Fábián prefektussal, aki Schimmer házkutatásánál jelen volt, hogy mit és milyen tıle származó iratot találtak meg Schimmernél. Schimmer megírta neki, hogy milyen hısiesen viselkedett és kórházba
járt sok veszedelem közepette és erre Kovács pk. válaszolt neki, nagy elismeréssel és dicséretekkel. Attól tart most Kovács pk., hogy ez a levele is kézbe
került. Volt egy másik kellemetlen ügy is Kovács pk. számára. Bécsi László V.
éves szombathelyi kispap, akinek júniusban lenne pappá szentelése, Szilveszter este kiment valami rokonához /Arató nevő katonatiszt, Bp. I. ker. Attila u.
81. sz./ és ezekkel elment egy másik katonatiszti családhoz, ott jól elszórakozott, még táncolt is, és csak másnap tért vissza a papneveldébe. Ezt elmondta társainak, s azok most jelentették Félegyházi prefektusnak. Ez nagyon
bántotta Kovács pk.-öt, de nem sokat foglalkozott a dologgal, inkább Schimmer ügye járt folyton az eszébe. Bécsinek csak annyit mondott, hogy egy hét
múlva visszajön, s akkor közli vele a végleges döntést.
Várkonyi Imre szegedi rektor Hamvas püspökkel Budapestre jött 15.én és 16.-án visszautazott. Elmondta, hogy Szegedre megírta valaki a két pesti
kispap elfogását.
Feljegyzés:
„Hívı” ügynök jelentése ıszinte, ezt bizonyítja a már birtokunkban lévı a jelentés tartalmával megegyezı többirányú adat.
A jelentésbıl megállapítható az, hogy a papi szeminárium vezetıi najdnem kivétel nélkül, valamint egyes püspökök, így Kovács, szombathelyi, Kovács váci püspök, idegesek, s az események magukra hátrányos következményeit várják. Rendkívül
félnek attól, hogy ez az ügy engedményekre fogja ıket késztetni
a kormánnyal szemben, errıl már nyilatkoznak is. Félnek továbbá attól, hogy a jelenleg ırizetben lévı személyek közül az
esetleges szabadlábra kerülıket irányukba beszervezik. Megállapítható az is, hogy az ırizetbe vételek hatására, a még meglévı
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anyagokat – melyek kétségkívül vannak – a leggyorsabb ütemben igyekeznek megsemmisíteni, s összeköttetést tartanak részben pap társaikkal, részben a letartóztatottak hozzátartozóival.
A jelentés újabb, számunkra értékes adatot vetett fel, egyrészt
Kuklay nıvérével, ill. a Csehszlovákiába került anyaggal kapcsolatban, ennek eredményérıl a Csehszlovák állambiztonsági
szerveket értesítjük.
Intézkedés:
1./ Kuklay Antal ırizetben lévı káplán nıvérét 72 órára ırizetbe
vesszük, részletesen kihallgassuk a Csehszlovákiába küldött, ill.
került anyaggal kapcsolatban, ennek eredményérıl a Csehszlovák Állambiztonsági szerveket értesítjük.
2./ „Hívı” ügynököt részleteiben eligazítjuk, egyrészt a letartóztatásokkal kapcsolatos hangulat további figyelésére, másrészt
jelentse pontosan azt, hogy a papi szeminárium vezetıi, valamint egyes bejáró püspökök milyen intézkedéseket beszélnek
meg egymással, a kormánynak az üggyel kapcsolatban várható
intézkedései ellen.
3./ Névszerint jelentsen azokról, akik a jelenleg szabadlábon
lévı hallgatók közül különbözı mentési akciót kezdeményeznek
ırizetbe vett társaik érdekében.
4./ A jelentést részben az egyházi, részben a vizsgálati osztálynak tájékoztatás végett megküldjük.

Juhász László s.k.
rny. szds.
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II/5-c alosztály

„Szigorúan titkos”
Adta: „Hívı”
Vette: Hegedős Mihály rny
fhdgy
1957. május 24.
Jelentés
Budapest, 1957. május 27.

„Hívı” jelenti:
Félegyházi prefektus mondta, hogy a kispapoktól hallotta, hogy ık
Szörényi Andor akadémiai tanárt szeretnék a központi szeminárium rektorának, mivel ı az ellenforradalom napjaiban bátor magatartását bizonyította be.
Ezt többek között Papp Imre elıtt mondta ezt el Félegyházy s Papp megjegyezte, hogy csak ezt kellene meghirdetni, mindjárt baja támadna belıle Szörényinek.
Csepregi Ignác titkár Esztergomból Budapestre jött, s akkor beszéltem
vele. A prímásról került elı a szó s akkor mondta, hogy azt gondolják, hogy
valami baja lehet, mert az amerikai követség felkérte a magyar kormányt ahhoz való hozzájárulásra, hogy a prímás átmehessen más követségre, amelynek
Budán kertje is van.
Tabódy István május 17-én történt letartóztatásával kapcsolatban újabb félelem és aggódás ülte meg a kispapokat. Az elöljárók közt általánosságban az a vélemény, azt fıleg Papp Imre hangoztatja, hogy Tabódy nem vett
részt tevékenyen a sokszorosításban, sıt az mindig csillapította a fiatalabbakat és ellenezte az ı terveiket, azért azután nem is volt a dolgaikba beavatva.
Vit Gábor kispap mondta nekem, hogy Tabódynak odamondták a kispapok,
hogy „Te voltál katonatiszt, mikor ennyire gyáva vagy?” Ugyanakkora Vit
Gábor azt is mondta nekem, hogy a szemináriumból elvitt, ill. Kispestrıl elvitt
írógépet hiába fogják vizsgáltatni, mert nem azt használták, hanem egy másikat, ami magántulajdon volt és azt a tulajdonostól úgy lopták el, az illetı nem
is tud róla, hogy az ı gépét használták, majd csodálkozik, ha azt a gépet is
elviszik és rásütik, hogy az övén történt a sokszorosított szöveg gépelése.
Számít Vit Gábor arra, hogy valamelyik letartóztatott majd kivallja, hogy kié
volt a gép, amit használtak.
Tabódy letartóztatását hivatalosan közöltük a fehérvári püspökkel és a
Révfülöpön lakó nıvérével. Shvoy püspök nagyon aggódik a fiúért, *
(1 és
1/2 sor anonimizálva Szerk)
*Május 23-i konferencia elıtt a folyosón beszéltem Shvoy püspökkel. Érdeklıdött az után, hogy mit vittek el Tabódytól? A Mária Légiót elvitték? Ezt kérdezte. Egy könyv volt a püspöknek Tabódynál, de a könyvet nem
vitték el.
Schimmer Józsefnek a szombathelyi püspök adott kölcsön öt könyvet,
szeretné azokat visszakapni. Május 23-án megnéztük Schimmer lezárt szobáját, de a kérdéses könyvek nem voltak ott. Arra gondol a püspök, hogy ezeket
Schimmer nem a szemináriumba hozta, hanem otthon tette le, mikor januárban Szombathelyen járt Schimmer, akkor adott neki a püspök könyveket
kölcsön.
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Marcheschi Károly édesanyja és nıvére a Szemináriumban megjelentek, hogy hol érdeklıdhetnének a fiú után. A Fı utcai ügyészségre irányítottuk
ıket, onnan visszajövet mondták, hogyott van, de beszélni nem lehetett vele,
hanem majd csak tisztálkodási csomagot lehet bevinni. Marcheschi nıvére
nagyon aggódik a fiú után, mert 45-benı is volt internálva. Mindig intette az
öccsét, hogy legyen óvatos, ne keveredjen be semmibe se, de hát, azt mondja,
ezekkel a mai fiatalokkal nem lehet beszélni, nem hallgatnak ezek az okos
szóra.
Kuklay Antalról Brezanóczy azt mondta, hogy az anyja járt nála és
elmondta, miket tudott meg. Azt is mondta, hogy Kuklay a sárospataki plébánia könyvtárszobájában elrejtett valami sokszorosító alkatrészeket, s hogy már
onnan azokat is elvitték. Varjas Gyızı szombathelyi titkár még mindig nagyon
számít arra, hogy ıt is ki fogják hallgatni az egész ügyben. Megtudta azt, hogy
Lelkes Józsefet három napra Szombathelyrıl Budapestre vitték, s a kispapokkal kapcsolatos ügyben ıt is kihallgatják. Brezanóczy Pál szerint nem valami
nagyjelentıségő az ügy, amibe a kispapok belekeveredtek, és hogy nem is lett
volna ebbıl semmi sem, ha nem kellene most valami, amivel a püspökökre
hatást lehet gyakorolni, s szerinte erre az idıre volt külön „idızítve” ennek az
ügynek az elıhozása.
Radó Polkárp Tabódyval kapcsolatban azt mondja, hogy neki nagyon
furcsa lenne, ha Tabódyt az ÁEH Pasaréti úti házának kifosztásával kapcsolatban is vád alá helyeznék, mert Horváth János elnök neki azt mondta, hogy
ezt az ügyet ı leállította. Tabódyval Radó beszélt november 3-án és próbálta ıt
visszatartani attól, hogy kimenjen kispapokkal a Pasaréti útra
„Hívı”
Megjegyzés:
Tabódy István III. éves papnövendék ırizetbe vétele ismét nagy riadalmat maga után úgy a növendékek, mint a tanárok között. A tanárok
közül egyesek /: Papp Imre spirituális:/ igyekszik Tabódyt, mint olyat
feltőntetni, aki ártatlanul került börtönbe. Tabódy István ırizetbe vétele Shvoy püspökre is nagy hatással van.
Utasítás:
„Hívı” ügynök feladatul kapta:
1./ Készítsen részletes jelentést arról, hogy az októberi események után miért helyezték ki a VI. éves növendékeket olyan gyorsan az
egyházmegyékbe, kinek a javaslatára, kit milyen céllal.
2./ Továbbra is végezzen felderítı munkát annak megállapítására, hogy a felsıbb egyházi személyek milyen mértékben voltak
érdekelve a növendékek tevékenységébe.
3./ Továbbra is kísérje figyelemmel úgy a tanárok, mint a hallgatók hangulatát, megjegyzéseiket, elszólásaikat, ırizetbe vett személyek hozzátartozóinak elmondásait, melyrıl készítsen jelentést.
Intézkedés:
A jelentés 1-1 példányát átadjuk a röp alosztálynak és a vizsgálati
fıosztálynak felhasználás végett.
Hegedős Károly s.k.
rny. fhdgy
Készült 3 pld 2 lap
Zsiga Ferenc s.k.VI/4
EIné
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!!./5-c alosztály

„Szigorúan titkos”
Adta: „Hívı”
Vette: Hegedős Mihály rny. fhdgy.
1957. május 18.
Tárgy: a letartóztatott kispapok
Jelentés
Budapest, 1957. május 31.
„Hívı” jelenti:

Május 10-én este a Központi Szeminárium két növendékének letartóztatása után Papp Imre szobájában összejöttek: Radó Polikárp, Semptey László,
Félegyházi József, Bánk József, Fábián János, Papp Imre, kb. egy óra hosszat
tartott a beszélgetés. A házkutatással és a letartóztatással kapcsolatos részleteket beszélték meg. Az általános hangulat leverı volt. Mi lesz még? Miért történt ez? Fıleg Radó félelme ülte meg a tárgyalást, igen nagyon fél, hogy a sokszorosítógép miatt baja lesz neki is, Zemplénnek is. A sokszorosítógép körüli
szabálytalanságok, a rendetlen kezelés, az ellenırzés hiánya mind szóba került. Radó mindig másokat okol és szid s, hogy most mások miatt kell neki
helytállnia. Bosszantja ıt, hogy miért nem nézett a dolgok után hiszen végeredményben most ı a dékán és neki mindent kellett volna pontosan tudnia.
Félegyházi prefektus a növendékekre mondott el sok neheztelést, hogy
azok engedetlenek, az elöljárók háta mögött csináltak mindent titokban, hogy
az ı szándékait meghiúsítsák. A saját felelısségüket hangoztatták mindig neki, arra nem gondoltak, hogy az ı eljárásukból milyen kár háramlik még az
elöljárókra is és az intézetre.
Bánk József az akadémia személyzetének a rendetlenségét emlegette,
hogy azoknak nem parancsol senki sem és azt csinálnak amit akarnak.
Egyébként Bánk úgy gondolja, hogy ezeket a fiatalokat megfélemlítik és újra
elengedik. Csak vigyázni kell majd, hogy ha valamelyik hamar visszajön, akkor
azt szabadságolni kell, mert hátha megnyerték valamelyiket besúgó szerepre
és akkor jobb az ilyent hamar hazaküldeni innen.
A növendékek egy része a letartóztatásról és házkutatásról csak másnap reggel értesült. Nagy lett a rémület, kérdezısködés, mesélgetés, ki mit látott, ki mit hallott. Szombaton a szeminárium épület tele volt füsttel: égettek
mindenfélét, s a füst kihúzódott a folyosóra. Még hétfın is tele volt a ház füsttel. Mézner Ferenc VI. éves növendéknek éppen a szobájába léptem, amikor a
mosdókagylójában égetett valami papírt. Vénusz Gyula különösen nagy hangon mesélgetett, minthogy ı tanúnak került Iván László szobájába. Mesélt
mindenfélét, kinagyította a dolgokat. Artner tanár elmondta a tıle hallottakat,
már egészen felnagyítva, hogy Iván milyen hıs volt, milyen bátran kiállt, hogy
ı eszmékért harcolt és elvekért és azokat nem lehet börtönnel elnémítani stb.
Ezt Artner Vénusztól hallotta. A másik odahívott tanárt megkérdeztem s azt
mondta, hogy egyáltalán nem igaz, Vénus elıvette Fábián prefektust, hogy
kettıt akar kérdezni: Tudja-e az elöljáróság, hogy a két növendéket hová
vitték? Tett-e valamit az elöljáróság az elvitt növendékek érdekében? Félegyházi prefektus mondta, hogy most ezzel lázít Vénusz, hogy az elöljáróság semmit nem tesz és nem törıdik a két növendék sorsával.
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Május 11-én Pécelrıl bejött a Központi Szemináriumba egy bácsi és a
portással közölte, hogy Varjú Imre káplánt elvitték. Ennek következtébe most
számítanak még egyes letartóztatásokra. /Alighanem Vénusz számít, mert nagyon zavartan és szemtelenül viselkedik, mint akinek most már úgyis mindegy./
Bodó Károly nıvére május 11-én a központi szemináriumba jött, és
Fábián prefektusnak elmondta, hogy Bodót 10-én elvitték. Házkutatás volt.
Panaszkodott, hogy nagyon szigorúan és keményen viselkedtek. Mondta, hogy
apja már ügyvédet fogadott fel. Szerette volna tudni, hogy a szemináriumban
mi volt. Fábián nem sokat mondott. Nyugtatni akarta ıt, hogy ne csináljanak
most semmit, mert semmi célja nincs annak. Szabó Imre 15-én mondta nekem, hogy Bodó nıvére nála is járt, és nagyon követelızıen közbenjárást kért.
Lerázta ıt Szabó püspök avval, hogy neki semmihez semmi köze nincsen már.
Kuklay Antal húga május 11-én Fékegyházi prefektust kereste fel és
mondta, hogy öccsét elvitték. Elmondta, hogy ı gondolja mirıl van szó, mert
neki is adott Kuklay abból a sokszorosításból, amit keresnek, és hogy annak
egy példányát meg is kapta Kuklaytól s azt Csehszlovákiába kivitte, vagy
kiküldte már. Most Kuklay huga fél attól, hogy neki is baja lehet emiatt.
Schimmer József édesanyja május 16-án megjelent a Központi Szemináriumban. Beszélt minden elöljáróval, és kispapokkal is. Elmondta, hogy a
házkutatás során ott nála is találtak iratokat, amiket Schimmer haza vitt.
Találtak egy régi pisztolyt is. Elvittek leveleket a külföldre távozott másik két
fiától. Ezek között van egy levél, amit az egyik fia írt, hogy feladott külföldön
egy csomagot és abban van egy kék kabát, amelynek a gallérjába van valami
belevarrva, és hogy azt majd vegyék ki onnan.
Halász péceli plébános május 15-én járt a Központi Szemináriumban.
Mondta, hogy ık már jártak az ügyészségen és ott közölték, hogy Varjú Imre a
Fı utcában van letartóztatva, és hogy érdekében csak annyit lehet tenni, hogy
az egyházi hatóság kérheti a gyorsított eljárást. El is mentek Kovács váci püspökhöz, de azt tanácsolta, hogy ne kérelmezzenek ilyent. Várják meg a dolgok
rendes menetét. İ nem akar ilyen kérelemmel fordulni az ügyészséghez.
Varjas Gyızı szombathelyi titkár 15.-én közölte, hogy nagyon meg van
ijedve Kovács pk. és aggódik, mert attól tart, hogy Schimmer lefogása az ı
személyével van kapcsolatban. Neki úgy mondták, hogy Schimmertıl minden
szombathelyi vonatkozású dolgot elvittek, amibıl nyilvánvaló, hogy a püspök
személye ellen irányul a dolog. Varjas Gyızı maga is aggódik, mert neki
Schimmer 7 db sokszorosított dolgot adott. Ebbıl egy példányt Lelkesnek, egyet Patakinak, egyet a püspöknek adott. Négyet elégetett. Késıbb azt a példányt
is elégették, amit a püspök kapott. Csak attól fél Varjas, hogy Lelkes azt
mondta, hogy Marosfalvytól kapta a dolgot, holott ez nem igaz, Varjas adta
neki.
Schimmer József édesanyja május 16-án három helyen járt. Közölte,
hogy a Fı utcában azt mondták neki, hogy a fia ott van, de nem lehet vele
beszélni hanem majd június 1-jén jöjjön el újra, akkor beadhat tisztálkodási
dolgokat, de élelmet nem. A néni nsgxon kifáradt és megtört volt, mikor
visszaérkezett a Központi Szemináriumba, Mosonyi János VI. éves kísérte ki
az állomásra.
Kuklay Antal édesanyja május 16-án megjelent a Központi Szemináriumban és érdeklıdött a fia után Neki Budapestrıl telefonált a lánya, hogy a
fiát elvitték. Kereste Szikszón, kereste Miskolcon s nem találta, azért jött
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Budapestre. Félegyházi József beszélt vele. Gondolja már, hogy amiatt a sokszorosítás miatt vitték el a fiát, ismeri ı is a dolgot, neki a fia felolvasta.
Amikor visszajött a szemináriumba, közölte, hogy a Fı utcában van az ı fia is.
Kuklay apja is járt többfelé, valahol azt mondták neki, hogy majd pár percre
beszélhet a fiával, közölték, hogy mégsem lehet vele beszélni.
Május 11.-én Semptey szobájában összejöttek: Radó, Félegyházi,
Fábián, Papp Imre, Zemplénnek is el kellett volna jönnie, de nem jött. A
tennivalókról volt szó. Mindjárt az elsı volt, hogy Endrey püspöknek jelenteni
kell a dolgot. Azután ha nem jön vissza Schimmer és Iván, akkor írni kell a
szüleiknek, mert más úgy sem tehet semmit sem, csak a szülı, testvér, stb.
Az elöljárók között komor volt a hangulat, hogy miért kellett ennek történnie.
Az egységes fegyelem hiánya és az elöljárók közti egyet nem értés, hogy mindig
vannak, akik azt akarják engedni, amit a kispapok kívánnak: az elöljáróknak
nem lehet semmi szava sem, csak vezetni engedik magukat a kispapoktól. Ha
a kispapok megtartották volna a ház szabályokat és az elöljáróknak engedelmeskednének, nem történt volna meg ez. Ezeket Semptey mondta.
Papp Imre állítása, hogy nem lehet az elöljáróknak baja a sokszorosítás dolgából, mert a gép az akadémiáé és mert a kispapoknak nem volt annyi bizalmuk sem, hogy bemutatták, vagy csak megemlítették volna az elöljáróknak,
hogy mire készülnek. Biztos tudták, hogy akkor nem valósulhatna meg semmi
sem a tervükbıl.
Félegyházi mosolyogva emlegette, hogy tulajdonképpen Halász volt akkor a rektor, és minden felelısség az ı vállán van. Az más lapra tartozik, hogy
ı akkor megbújt a szemináriumi szobájában.
A megbeszélés rövid ideig tartott csak, mert Radó és Semptey elment
Endrey püspökhöz. Endrey már hallott az elvittekrıl. Az események elıadása
után Radó kijelentette, hogy ezek után lemond a dékánságról, de Endrey
mosolygott, hogy ezzel a felelısségre vonás elıl úgy sem szabadulhat meg.
Nagyon elitélıen nyilatkozott Radó, Endrey elıtt egyes tanárokról, akik ıt,
mint dékánt semmibe veszik.
Endrey attól tart, hogy nagyon komoly következményei lehetnek ennek
az ügynek. Majd behívatják ıt az ÁEH-ba, elıadják, hogy mi történt a
szemináriumba, és akkor kívánságokkal lépnek elı, s kénytelen lesz engedni.
Revolverezésre fogják felhasználni az ügyet vele szemben. S majd, ha enged a
kívánságoknak, akkor meg majd, így mondta, kapok a KPROCS-tól intı
levelet. Már kapott a Katolikus Papok Rómához hő Csoportjától /KAPROCS/
levelet, amiben intik ıt, hogy ne lépjen arra az útra, amit Hamvas pk. járt.
Érdemileg az ügyre nézve azt kérte Endrey pk., hogy írásbeli jelentést
kapjon, majd ha alkalmas lesz, akkor tárgyal az ügyben az ÁEH-val.
Tanárokat, elöljárókat nem hibáztat, mert tudja milyenek a mai kispapok.
Esztergomba is kapott a kispapoktól levelet, amit titokba csempésztek a levelei
közé és felszólították ıt „rendes” magatartásra. A levél aláírása: ”Növendékpapság Forradalmi Bizottságának Igazgatósága” volt. Esztergomban egy
káplánnál gépelték a levelet. Így mondta el Endrey pk. mint kinyomozott dolgot, mint aki már a levél mögött szereplı személyeket is mind ismerte.
Zemplén György az egész letartóztatási ügyet kis dologbak mondta elıttem, nem kell félni, pár nap múlva kijön mind a kettı. İt csak annyiban izgatja a dolog, hogy a sokszorosítógép engedélye az ı nevére van kiállítva, de egészen nyugodt afelıl, hogy a kispapok nem az akadémia gépén írták az egészet.
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Május 16-án délután megjelent a Központi Szeminárium portáján egy
rendırnyomozó és a lakónyilvántartó könyvet átvizsgálta. Perzse ezt meglátták
a kispapok, és a rémület lett úrrá rajtuk. A portás még azt is tudni vélte, hogy
az M betőt nézegette nagyon. Mosonyi János és Mézner Ferenc most nagyon le
van sújtva.
Grısz érsek írásban is, élıszóban is értesült arról, hogy Iván László
kalocsi kispapot elvitték. Nem nagyon kérdezısködött a dolgok felıl, de szidta
azokat, akik ilyent végrehajtanak. /”gazemberek ezek”/. Segíteni vagy
közbenjárni nem tud.
Kovács Sándor szombathelyi püspök nagyon elrettenve fogadta
Schimmer letartóztatását. Mindjárt a személyével hozta kapcsolatba, hogy mi
baja lehet neki emiatt. Külön beszélt Fábián prefektussal, aki Schimmer
házkutatásánál jelen volt, hogy mit és milyen tıle származó iratot találtak meg
Schimernél. Schimmer megírta neki, hogy milyen hısiesen viselkedett és
kórházba járt sok veszedelem közepette és erre Kovács pk. válaszolt neki, nagy
elismeréssel és dicséretekkel. Attól tart most Kovács pk., hogy ez a levele is
kézbe került. Volt egy másik kellemetlen ügy is Kovács pk. számára. Bécsi
László V. éves szombathelyi kispap, akinek júniusban lenne pappá szentelése,
Szilveszter este kiment valami rokonához /Arató nevő katonatiszt, Bp. I. ker.
Attila u. 81. sz./ és ezekkel elment egy másik katonatiszti csládhoz, ott jól
elszórakozott, még táncolt is, és csak másnap tért vissza a papneveldébe. Ezt
elmondta társainak, s azok most jelentették Félegyházi prefektusnak. Ez
nagyon bántotta Kovács pk.-öt, de nem sokat foglalkozott a dologgal, inkább
Schimmer ügye járt folyton az eszébe. Bécsinek csak annyit mondott, hogy egy
hét múlva visszajön, s akkor közli vele a végleges döntést.
Várkonyi Imre szegedi rektor Hamvas püspökkel Budapestre jött 15.én és 16.-án visszautazott. Elmondta, hogy Szegedre megírta valaki a két pesti
kispap letartóztatását.
Megjegyzés:
A budapesti papnevelı intézet növendékei az ellenforradalom idején
aktívan bekapcsolódtak az ellenforradalom támogatásába. A szeminárium épületébe ellenforradalmárokat bújtattak, segítségükre sietteka
megszöktetéseknél. Kijártak kórházakba, ahol a sebesült ellenforradalmárok és a kintiek között tartották a kapcsolatot. Az ellenforradalom leverése után tapasztalataik és a látottak alapján Marosfalvy
VI. éves hallgató irányításával elkészítették a „Kedves Barátom” c.
ellenforradalmi tartalmú sokszorosítványt /32 oldal/ ame-lyet az egész
ország területén terjesztettek. Az ellenfor-radalomban aktívan résztvevı
növendékek közül a röpcédula alosztály 7 fıt elızetes letartóztatásba
helyezett. Az ırizetbevétel úgy a növendékek, mint a tanárok között
nagy riadalmat vont maga után. A tanárok fel vannak háborodva
/Radó, Zemplén, Félegyházi/ a növendékek cselekedetei miatt, félve
attól, hogy a kormány ki fogja használni, s megtorolja, mely az egész
intézményre kihat.
Utasítás:
Továbbra is kísérje figyelemmel a szeminárium növendékeinek és
hallgatóinak hangulatát. Állapítsa meg, kik azok az elöljárók, akik
tudtak a növendékek tevékenységérıl.
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Intézkedés: A jelentés 1 példányát megküldjük Kovács örgy elvtársnak felhasználás végett.

Hegedős Mihály s.k.
rny. fhdgy
Zsiga Ferenc s.k.

Készült 3 pld. 3 lap
SzL-né
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos
Adta: „Hívı”
Vette: Hegeős Mihály rny. fhdgy
1957. június 17.
Tárgy: Központi szemináriummal
kapcsolatos
Jelentés
Budapest, 1957.június 19.
„Hívı” jelenti:

A központi szeminárium portásánál több alkalommal megjelent ismeretlen egyén és elkérte a portástól a lakónyilvántartó jegyzéket és tanulmányozta. Mindig ismeretlen név után keresgélt. Egy alkalommal Szabó János
disszidált papnövendék adatait írta ki. A hittudományi akadémia dékáni hivatalában is jártak érdeklıdni Solymos nevő bejáró hallgató után. Ezek nagyos
sok beszédre adnak alkalmat, hogy miért jönnek? Kit keresnek? Miért jönnek
olyan sokszor?
Június 10-i házkutatása a központi szemináriumban ismét sok izgalomra adott okot. Radó Polikárp most már biztos abban, hogy vele lesz valami,
most mindig ıt keresik elı elsınek. /Fábián János azt mondja, hogy biztos
mulatnak Radó viselkedésén és ezért keresik ıt../ A házkutatók elejtett szavaiból és azok továbbadásából egész mesék keletkeznek már, pl. hogy a kriptában nıt bujtattak el a kispapok, de éjjel felhozták onnan szobába. Különösképpen Artner Edgár viselkedése vált aggasztóvá. Mindenféléket mesél,
követeli, hogy egyházi vizsgálat tartassék és az egyház a maga belsı vonalán
vizsgálja meg mi történt a szemináriumban, kit terhel a felelısség. Meg, hogy
el kell menni az ÁEH-ba megkérdezni, hogy mit akarnak tulajdonképpen?
Artner attól is fél, hogy a szemináriumot és az akadémiát megszőntetik és
ezért a házból minden holmiját már igyekszik kimenteni a lakására.
Zemplén György azt mondta, hogy nem tudja megérteni, mi is az oka
ennek a nagy és széleskörő nyomozásnak, hiszen sokkal nagyobb fontosságú
tennivalók várnak a kormányra, mint ilyen kis dolgokkal való törıdés. Szerinte
akár hogy is vesszük, nem lehet olyan nagy jelentıségő a kispapok ellenforradalmi szerepének gyakorlati munkája.
Még aztán ık maguk is beképzelik, maguknak, hogy milyen nagy tetteket hajtottak végre.
Szörényi Andor szerint ha akkor a szemináriumban megfelelı rektor
lett volna, az megakadályozhatta volna a kispapokat abban, amit tettek.
Halász azonban alkalmatlan volt arra, mert ehhez nem rendelkezett elég tekintéllyel
Iván László anyja június 9-én Budapesten volt és beszélni szeretett volna a fiával, de nem kapott erre engedélyt a Fı utcában. Beszélt Schirilla
György ügyvéddel és megbízást adott neki az ügyvédi védelem ellátására.
Schimmer József anyja is járt Budapesten, szintén megpróbálkozott a Fı
utcában, és szintén megbízta Schirilla ügyvédet.
Vénusz Gyula növendék nagyon sokat tárgyalja a kispapokkal és az
elöljárókkal a letartóztatottak ügyét, és folyton azt a hangulatot szítja, hogy az
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elöljárók, az egyházmegyék semmit sem tesznek ezeknek az érdekében. Egyébként Vénusz egymás után elhagyta a vizsgáit, nagyon rossz osztályzatokat kapott, engedetlen, stb. ezért a tanév végi információjában az elöljáróság kérni
akarja Vénusznak Esztergomba való viszahívását.
Szörényi Andor a hittudományi akadémia jövı évi dékánja, egyre jobban beleéli magát az új tisztségébe, és már emleget dolgokat, hogy ı mit, hogyan fog csinálni. Most sorra járja a tanárokat, vizitel náluk a lakásukon, hogy
megköszönje a megválasztását. Ez mindig szokás is volt. A megerısítést a püspöki kartól várja.
Hamvas püspök június 14-én Budapestre jön, reggel érkezik, este
megy tovább. Endrey püspök azt mondta, hogy még júniusban lesz püspöki
konferencia, de még az idıpont nincs tisztázva.
„Hívı”
Megjegyzés:
A budapesti központi papi szemináriumba 1957. június 10-én a Fıosztály
anyagai alapján házkutatást tartottunk. A házkutatás ismételten nagy igazmat
vont maga után. A tanárok félnek attól, hogy a vizsgálat befejezése után azért
a tevékenységért melyet a kispapok követtek el a kormány elrendeli a szeminárium becsukását. /: Artner tanár már megkezdte személyi holmijának a
kivitelét civil lakására.:/
1957 június 17-én ismételten elızetes letartóztatásba került 3 személy /: Nagy
Jenı, Brunner Tibor, Vígh Szabolcs:/ akik az ellenforradalom idején részt vettek különbözı ellenforradalmi tartalmú propaganda anyagok sokszorosí-tásába, terjesztésébe.
A jelentésben figyelemre méltó Szörényi Andor akadémiai dékánná való megválasztása, amelyet az ÁEH is helyben hagyott. Az ÁEH-nak ez az intézkedése
akadályozni fog bennünket abban, hogy Szörényi Andort Budapest területérıl
minden további nélkül ki tudjuk tiltani. Ennek ellenére a kitiltására javaslatot
készítek.
Utasítás:
Hívı feladatul kapta: Továbbra is jelentse azokat a tudomására jutott
dolgokat, amely a növendékek és tanárok tevékenységére vonatkoznak.
Készítsen jelentést az ellenforradalom idején lejátszódott eseményekrıl
naplószerően.
Akadályozza meg /: a megbeszéltek szerint:/, hogy Potyondi Antal
rektor a szemináriumon belül átrendezze a szobákat. Potyondi terve,
hogy a püspökkari konferencia helyiségeit más helyiségekbe rendezzék
át.
Intézkedés:
A jelentés 1 példányát átadjuk a vizsgálati fıosztálynak felhasználás
végett.
Hegedős Mihály s.k.
rny. fhdgy
L. Zsiga Ferenc s.k.
Készült 4 példány 2 lap
Kapják: Oszt.vez.
Tanácsadóelv.
Tájék. dossziéÉJné
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KALOCSAI ÉRSEKI HATÓSÁGTÓL
e-71-57

Tárgy: Akadémiai dékán
megerısítése

MŐVELİDÉSI MINISZTÉRIUM
EGYHÁZÜGYI HIVATALÁNAK
BUDAPEST, V.,
Szalay u. 10-14. sz.

Dr. Radó Polikárp, a budapesti r.k. Központi Hittudományi Akadémia e. i. dékánja jelenti, hogy az Akadémia tanári Kara f. hó 1-én tartott ülésén 10 szavazattal 2 ellenében dr. Szörényi Andor professzort választotta meg a Hittudományi Akadémia 1957/58. tanévi dékánjává. Kéri a választás püspökkari
megerısítését.
A Népköztársaság elnöki Tanácsának 1957. évi. 22. sz. törvényerejő rendelete
/2. § 1.b./ értelmében kérem ehhez a Mővelıdésügyi Minisztérium elızetes
hozzájárulását.

Kalocsa, 1957. június 3.
Pecsét

(Szerk: a hozzájárulás dátuma:
1957. június 17.)
Grısz József s.k.
kalocsai érsek

MOL – XIX – A -21 – a – 230/1957
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!

Tárgy: Grısz József
kalocsai érsekrıl

Jelentés
Budapest, 1957. július 1.
Grısz József kalocsai érsek részére 0957. június 29-én az alábbi latin nyelvő
levél érkezett a Vatikánból:
„Elıterjesztettük a Szent Atyának azt a levelet, amelyet tisztelendıséged küldött a székesfehérvári, csanádi, gyıri, esztergomi és hajdudorogi egyházmegyék ordináriusainak kérelmével együtt azon papi
személyek tisztségének és javadalmainak kérdésében, akikrıl a Szent
Congregáció 1957. jan. 21-i 20504/D-20504/D számú dekrétuma
szólt.
Az én feladatom, hogy közöljem Excellenciáddal és a többi fent nevezett
ordináriussal, hogy a Szent Atya úgy véli – figyelembe véve azon
területen lévı sajátos egyházi helyzetet – a fenti kérés nem teljesíthetı.
P.
Card.
Prefectus”

Ciriaci,

A fenti levél elızményét jelenti, hogy Mindszenty József – 1956 november 5-én – az amerikai követségre való bemenekülése után több haladó
gondolkodású, lojális papi személyt suspendált /:felfüggesztett:/. Ezen
intézkedését – további személyekkel kibıvítve – a Vatikán 1957. január 21-i
dekrétuma megerısített, amely egyrészt Horváth Richárdot excommunikálta
/:kiközösítette:/ másrészt további 21 papi személyt az akkori funkciójának
gyakorlásától és javadalmaitól eltiltotta, és csak a meghatározott kisebb funkciókba helyezést engedélyezte.
*/
A Vatikán és Mindszenty intézkedéseit az egyház az akkori belpolitikai
helyzetben és az ÁEH gyenge, erıtlen fellépése következtében teljes mértékben
végrehajtotta, eltávolítva funkciójukból azokat a papi személyeket, akik a korábbi években az állam kívánságára kerültek helyükre és a rendszer legodaadóbb, legszilárdabb bázisai voltak a római katolikus egyházon belül.
**/
Folyó év áprilisában látva a helyzet tarthatatlanságát, az ÁEH azzal az
igénnyel lépett fel a rk. püspöki karral szemben, hogy kérje a Vatikántól a
január 21-i dekrétum által sújtott papok közül 7-nek a felmentését és korábbi
funkciójukba való visszahelyezését.
A püspöki kar
felelısséget elhárítsa,
Grısz József kalocsai
jesztés elıtt közölte a
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hosszú huzavona után – azzal a céllal, hogy magáról a
elkészítette a 7 személy felterjesztését, amit összesítve
érsek küldött meg a Vatikánnak. Az ÁEH még a felterpüspöki karral, hogy amennyiben június 15-ig nem érÁBTL 3.1.5. O-13405/ (pp. 264-266)
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kezik válasz, ezeket a személyeket – vissza kell helyezni az október 23. elıtti
funkciójukba. Bár a válasz a fenti határidıre nem érkezett meg, az ÁEH nem
tett lépéseket ígéretének valóra váltására, hanem megelégedett annyival, hogy
Endrey Mihály püspök táviratban megsürgette a választ.
A Vatikán június 22-i keltezéssel csak 26-án indította útnak a fenti elutasító választ, amit további intézkedésig visszatartottunk. A jelenlegi egyházpolitikai helyzetben, amikor a r.k. egyházzal szemben általános defenzívában
vagyunk, az egyház komolyeredményeket ért el pozícióinak megszilárdításában, a soraik között lévı haladó erık visszaszorításában, szükségesnek (látjuk) hogy velük szemben határozott és erélyes intézkedéseket foganatosítsunk.
Indokolttá teszi továbbá, ilyen intézkedések bevezetését az a körülmény is,
hogy az ÁEH részérıl az ellenforradalom óta több alkalommal hangzottak el
fenyegetések, amelyeknek realizálása minden esetben elmaradt.
A Vatikán ezen intézkedése teljes mértékben kiszolgáltatja a haladó
gondolkodású papokat a püspöki karnak, holott számtalanszor hangsúlyozva
volt az, hogy az állam a hátuk mögött áll és megvédi ıket. A püspöki kar
olyan állam által felvetett kérdések esetében, amelyek számunkra kedvezıtlenek, a püspökkari konferencia határozatára, vagy a vatikáni intézkedésre való
hivatkozással elutasító álláspontot foglal el.
Ezen helyzet megszőntetésére, továbbá a Vatikán elutasító döntésének
ellensúlyozása érdekében szükségesnek tartjuk, hogy a rk. egyházzal szemben
jelentıs megszorításokat és adminisztratív lépéseket tegyünk. Ezért javasoljuk
az ÁEH-val közösen az alábbi intézkedések megtételét:
Kb. egy hétig tartsuk vissza a levelet, mialatt a Belügyminisztérium tájékoztatja az Állami egyházügyi Hivatalt és felkészül bizonyos intézkedések
megtételére.

***/
1./ A magyar Kormány vonja meg a bizalmat Badalik Bertalan
veszprémi püspöktıl, püspöki funkciójának gyakorlására vonatkozóan, azzal,
hogy a veszprémi egyházmegye területén /:Veszprém és Somogy közigazgatási
megyék:/ nem tartózkodhat.
A kialakult egyházpolitikai helyzeten jelentıs szerepet játszik Badalik
Bertalan püspök. Minden közeledést, amely egyes püspökök részérıl megnyilvánulna, ellenséges magatartásával megakadályozza. A dekrétumban érintett
papok ügyét egyes püspökök hajlandók lettek volna viszonylag kedvezıen
elintézni. Badalik nyomására a dekrétumon túl Mindszenty szellemében
hajtották végre. Badalik püspöktıl fél az egész püspöki kar, mint olyantól, aki
a Vatikán felé esetleg jelentéseket tesz a püspökök magatartására vonatkozóan. Az egyébként erıtlen, gyenge egyházpolitika mellett Badaliknak köszönhetı a haladó szellemő katolikus békemozgalom megszőntetése.
2./ A Budapesti Központi Szemináriumtól és Hittudományi Akadémiától vonja meg az állam az anyagi támogatást. Erre alapul szolgál, hogy itt a
legutóbbi idıkig is ellenforradalmi tevékenység folyt, amivel kapcsolatban már
ezideig is több letartóztatás lett foganatosítva.
ÁBTL 3.1.5. O-13405/ (pp. 264-266)
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3./Az ÁEH vonjon vissza minden olyan személyi vonatkozású engedményt, amelyet olyan feltételezéssel tett, hogy a Vatikán kedvezıen intézi el a
dekrétumban sújtott papok ügyét.
A dekrétumban érintett haladó gondolkodású papok funkcióit az ÁEH
csak az államhoz hő loyális papokkal engedje betölteni.
Zsiga Ferenc s.k.
/Berényi István/
rny. szds.
osztályvezetı/ h.
Készült 3 pl. 3 lap
SzLné
Széljegyzetek:a csillaggal jelölt bekezdésekhez (Szerk.)
*/ Grısszel meg kell beszélni felsı szinten a mi szempontjainkat
**/ Segíteni kell az ÁEH munkáját adminisztratív intézkedésekkel.
***/ De ezt megelızıen össze kell szedni az adatokat és felsı szinten tárgyalni.
Badalik a jelenleg legképzettebb és legnagyobb befolyással rendelkezı (Vatikán
felé) utána kell dönteni.
Szignó: Hollós Ervin
Beragasztott kis cédulán:
Kedves Hollós Elvtárs!
1./ E kérdésben egy szélesebb, átfogóbb tervet kell kidolgozni, mely biztosítja,
hogy a pártpolitikának megfelelıen az egyház egészét befolyásolni tudjuk.
2./ Szükséges volna a terv alapján egyes egyházi vezetıkkel a Biszku
elvtársnak elbeszélgetni és itt anyagok alapján rámutatni, hogy Grıszék
veszélyes vizeken eveznek, és esetleg bajba kerülhetnek.
Figyelmeztetni kell Grıszt, hogy köztünk bizonyos megállapodás jött korábban létre, amit most nem tart be, és hogy mi tudjuk, hogy két kapura játszik,
és tudunk illeg tevékenységérıl és felelısé kell tenni az alsó papság nép ellenes tevékenységéért is pl. a Központi Szeminárium stb.
3./ A tervben ki kell dolgozni a legveszélyesebb papi vezetık kompromittálására
4./ Több megbeszélést kell szervezni fıpapokkal hogy úgy befolyásoljuk ıket,
fıleg hozzák közel álló papokat
Galambos
Hangulatjelentés júl. 15.
11 egyházmegye 24 pap áthelyezése, Miklós Imre biztos készítette.
A dokumentum az indokolást és az arra adott reakciót mutatja be.
Hollós Ervin
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: A Vatikán ellenünk
tett újabb intézkedéseirıl
Jelentés
Budapest, 1957. július 23.

A vatikáni „Sacra Congregatió Consistorialis” 1957. július 9-i kelettel
újabb levelet intézett Grısz József kalocsai érsekhez, a püspöki kar ezidıszerinti elnökéhez, amelyben figyelmezteti a politikai síkon – valószínő Opus
Pacis vonalán – tett lépések egyházi szempontból való helytelenítésére és utasítja, hogy ennek körülményeirıl, létrejöttérıl tegyen jelentést. A Vatikán ezen
újabb intézkedése tovább feszíti az állam és az egyház közötti helyzet, arra
törekszik, hogy a legteljesebb gátat szabjon a római katolikus püspöki karállam felé való közeledésének.
A latin nyelvő levél magyarra fordítása a következı:
„A legutolsó idıben az ottani püspökök dolgairól és tevékenységérıl
néhány olyan tájékoztatás érkezett, amelyek – amennyiben igazak – joggal
okoznak csodálkozást és aggodalmat a lelkekben.
Az efféle értesülések azonban – amint könnyen érteni lehet – az Apostoli
Szentszék nem ad teljes hitelt, sıt még inkább akarta azt remélni, hogy nem
kevés bennük a hamis és szerfölött eltúlzott, ezekbıl a tudósításokból mégis
az aggodalomra rendkívül nagy ok keletkezik, minthogy egyrészt az Egyház
lelki hasznának nem kis mértékben ártanak, másrészt az ottani keresztény
hívık lelkiismeretét megzavarják.
Bizonyára nehéz kérdésekben – azt mondták – az ottani püspökök más
eljárást követtek, és az Apostoli Szentszék újólag megállapítja, hogy eljutottak
oda, hogy nyílt győléseket tartanak, melyek tevékenysége beleesik az Egyház
által elítélt intézményekbe és elıvigyázatlanságokba /:Az eredeti szöveg ezen
része gúnyos hangnemő, a magyar fordítás itt csak tartalom szerinti:/
Ezért ezen Szent Congregatio a szükségtıl kényszerítve a püspököket kitartóan arra inti, hogy az Apostoli Szentszéket részletesen és pontosan tudósítsák
arról, ahogy ezek történtek, és ezen dolgok igazi indítékairól és súlyáról.
Bármi is történt, ezt az alkalmat felhasználva arra kell inteni az ottani
püspököket, hogy éberen és kitartóan tartsanak ki a hívık jogai mellett, ırizzék az egyház szabadságát, és fıként hogy tartózkodjanak mindattól, amitıl a
hívek lelke valamely kárt szenvedhetne.
Neked pedig, aki a püspöki konferencia elnöki tisztét ideiglenesen töltöd be, azt a feladatot adom, hogy minél elıbb és minél jobban végrehajtsd
azt, amit veled ebben a levélben közöltem, és errıl engem végrehajtás után
értesíts.
Card. Piazza
Ezt a levelet egyelıre szintén visszatartottuk, tartalmát Grısz érsek
még nem ismeri.
Jelentésünk tájékoztató jellegő, ebben az ügyben a másik kettıvel
együtt 2 napon belül javaslatot dolgozunk ki.

Készült 4 péld. 2 lap
SzLné

Berényi István s. k.
rny. szds.
alosztályvezetı
ÁBTL.31.5 O-13405/2. (pp.322-323).
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2.7.3. sz. melléklet
II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: A Vatikán
ellenünktett intézkedéseirıl

Jelentés
Budapest, 1957. július 23.
A vatikáni Sacra Congregatio Concilii ismét több olyan határozatot
hozott, amelyek egyrészt igyekeznek az állam és az egyház viszonyát rontani,
másrészt beavatkoznak a magyar belpolitikai életbe azzal a céllal, hogy a
kormány nehézségeit fokozzák.
A Sacra Congregatio Concilii f. hó 16-án az alábbi latin nyelvő
dekrétumot adta ki:
„Minthogy a politikában való aktív részvétel nem áll összhangban a papi személyekkel, akiknek feladatául a lelkek gondozása rendeltetett, az egyház
ezt általában csak különleges körülmények között és világosan meghatározott
feltételek mellett engedélyezte, vagy kifejezetten megtiltotta – megfelelı büntetéseket is kilátásba helyezve – minthogy ezzel a hívıknek az érdeke ártalommal fenyegettetik.
Ha a magyar egyházi tartományban a dolgok ilyen jellegőek, ezért úgy
rendelkezik, hogy egyházi személyeket a fenti országban minden politikai tevékenységtıl büntetés terhe mellett eltiltja.
Ebben az ügyben a Sacra Congregatio Concilii a pápa különleges
megbízásából az alábbiak szerit rendelkezik:
- meg van tiltva, hogy a magyar területen lévı szerzetesi és világi papok
képviselıi megbízást, vagy más parlamenti tisztséget szorgalmazzanak
vagy elfogadjanak;
- azok a papok pedig, - akár világiak akár szerzetesek – akik valamely
tisztséget ebben a Parlamentben már viselnek, kötelesek ezen dekrétum
közzétételének hónapjában arról lemondani.
- Hasonlóképpen meg van tiltva, hogy a parlamenti üléseken résztvegyenek
és bármilyen munkát végezzenek a tisztségrıl való lemondással
kapcsolatos bárminemő tevékenységgel.
Ha pedig ezek – amitıl Isten óvjon – engedelmeskedni vonakodnának, magával a tettel ipso facto, a Szentszék különleges módon fenntartott
kiközösítésébe esnek
Róma, 1957. július 16.
Card. Ciriaci
Secr. Roberti
A fenti vatikáni rendelkezés Grısz József kalocsai érsek, a püspöki kar
ezidıszerinti elnöke részére érkezett levélben. Grısz a dekrétumot meg nem
kapta, arról egyelıre nem tud. /: A levelet további intézkedésig visszatartottuk.
:/
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A parlamentnek jelenleg 3 olyan tagja van, akit a vatikáni dekrétum
érint: Beresztóczy Miklós, Horváth Richárd, Máthé János.
A Vatikán fenti dekrétumával egyidıben levélben értesítik Endrey
Mihály püspököt, esztergomi speciális delegátust arról, hogy Horváth Richárd,
akit a Vatikán 1957. január 21-i dekrétuma az egyházból kiközösített, majd
visszavett, és Endrey püspök állami szervekkel való megbeszélés alapján a
budapesti zuglói plébániára nevezett ki templomigazgatónak – nem maradhat
ezen a helyen.
A levél szövege a következı:
„Beszámoltak a Szentszéknek arról, hogy Horváth Richárd meg lett bízva Budapesten a zuglói plébánia igazgatásával.
Az ügyhöz tartozik: meg kell érteni teljes tisztségre és javadalmazásra
való alkalmatlanságát, amint azt az 1957. január 21-i 20504/D sz. dekrétum
2. pontja meghatározta, és így gondoskodjanak arról, hogy ily nehéz és veszélyes kérdésben bármilyen olyan megoldást elkerüljenek, amely ellentétben áll
jellegénél fogva az Apostoli Szentszék rendeletével.
Ezért a Sacra Congregatio Concilii a Szentatyától kapott különleges
megbízásánál fogva, tisztelendıségednek meghagyja, hogy Horváth Richárd
papot mondassa le az említett parochia bárminemő igazgatásáról, utasítsa,
hogy mindennemő politikai tevékenységtıl bármely formában, vagy név alatt
tartózkodjon azon büntetés mellett, hogy ellenkezı esetben vissza esik az
Apostoli Szentszéknek fenntartott speciális kiközösítésbe.”
Card. Ciriaci
A levelet egyelıre visszatartottuk, annak tartalmát Endrey püspök nem
ismeri.
Jelentésünk tájékoztató jellegő, ebben az ügyben 2 napon belül
javaslatot dolgozunk ki.
Berényi István s.k.
rny. szds.
alosztályvezetı
L. Hollós Ervin s.k.
Kézírással:
Tömpe et.
A jelentésben szereplı leveleket Kállay et-hoz eljuttatjuk és kérjük a
véleményét az intézkedésre vonatkozóan.
júl. 25.
Horváth s.k.
Biszku Béla elvtársnak, tájékoztatás céljából
olvashatatlan aláírás
L. Biszku s.k. VII.26.
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Belügyminisztérium ORFK
Politikai Nyomozó Fıosztály
II-5g alosztály

„Szigorúan titkos”

Tárgy: Budapesti Központi
Szeminárium hallgatóinak
ellenséges tevékenysége

Összefoglaló jelentés
Budapest, 1957. július hó 19-én
1957. április 15.-tıl folytattunk ügynöki bizalmas nyomozást a
Budapesti Központi Szeminárium hallgatói által az ellenforradalom idején,
majd azt követıen végzett ellenforradalmi tevékenység felderítésére, realizálás
érdekében.
Ellenırzött hálózati adataink szerint a Budapesti Központi
Szeminárium hallgatói az ellenforradalom idején aktívagitációt fejtettek ki a
különbötı kórházakban fekvı sebesült ellenforradalmárok között, majd az
ellenforradalom leverése után „Kedves Barátom” címmel ellenforradalmi
röpiratot készítettek, azt stencillel sokszorosították és országos viszonylatban
tejesztették.
Alosztályunktól függetlenül a Szombathelyi és az Egri Politikai
Nyomozó Osztály részleges realizációt hajtott végre, amely az egész vonalon
dekonspirálta az ügyet, egymást értesítették. Ez a körülmény az ügynöki
bizalmas nyomozás további kiszélesítését megakadályozta, így 1957. május 8án szükségessé vált az ügy központból való realizálásának végrehajtása,
amelynek során a mai napig letartóztatásba kerültek az alábbi személyek:
Varjú Imre, Kuklay Antal, Marcheschi Károly, Dr. Pataki László, Lelkes József,
Nagy Árpád, Zöldi Sándor, Turi Gyula Bagi István rk. papok, Schimmer József,
Iván László, Bodó Károly, Tabódy István, Víg Szabolcs, Nagy Jenı rk. papnövendékek, Brunner Tibor volt jezsuita pap, Lipkai István volt jezsuita rend
szerzetes, Jákics Izabellavolt földbirtokos lánya, Nagy Jánosné és Kuklay
Márta tisztviselık.
Az eddig végrehajtott vizsgálat, a vizsgálattal párhuzamosan végzett
hálózati op. Munka során a következıket állapítottuk meg:
…
Az eddigi vizsgálat során megállapítást nyert az, hogy az ırizetbe vett személyek nemcsak a „Kedves Barátom” röpiratot szerkesztették és terjesztet-ték,
hanem az ellenforradalom megkezdésétıl a leveréséig széleskörő ellensé-ges
tevékenységet folytattak, melyeket az alábbi tények bizonyítanak.
A letartóztatásban lévı papnövendékek az ellenforradalom kezdetén
részt vettek az Egyetemi Forradalmi Bizottymány felhívására a „Keresztény
Ifjúsági Szövetség” megalakításában, … A szervezet megbízásából a fegyveres
harcok ideje alatt a kispapok bejártak a budapesti kórházakba, ott további
harcra buzdították az ellenforradalmárokat, összekötı szerepet végeztek a
sebesült ellenforradalmárok és a kint lévı felkelık között.
Ugyanebben az idóben a letartóztatott Kuklay Antal javaslatára Iván
László, Marcheschi Károly és még más kispapok röplapot készítettek
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Mindszenti kiszabadítására … ezeket a röplapokat többezres példányszámban
sokszorosították, és a túlnyomó részben illegalitásban lévı jezsuita papokkal
közösen terjesztették …
Bizonyítást nyert, hogy Mindszenty József utasítására azırizetben lévı
Turcsányi Egon vezetésével a Központi Szeminárium több hallgatója, így
Kuklay Antal, Víg Szabolcs, Marosfalvy László részt vettek november 3.-án az
Állami Egyházügyi Hivatal kifosztásában, … A letartóztatottak egy része nov.
4.-e után megszervezte a Jogi Egyetem épületében lévı … több
ellenforradalmárt mentettek ki.…
Elıre láthatólag még több pap és papnövendék, ill. volt jezsuita fog
letartóztatásba kerülni. Így ma letartóztatjuk Néder Géza, Mézner Ferenc,
Fábián István, Vénusz Gyula papnövendékeket és fekete Anna gépírónıt. Ezzel
egyidejőleg a hálózati op. Munkát tovább folytatjuk a felsı papság s az egyházi
vezetık … felderítésére … és dokumentálása érdekében. Ezzel párhuzamosan
vizsgálatot folytatunk a szervezkedés külföldi vonalának felderítésére.

Kovács István s.k. rny. ırgy
osztályvezetı

ÁBTL.31.5 O-9964. (pp.145-148)

Juhász László s.k.
rny. szds.
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: A rk. klerikális reakció ellen folytatott állambiztonsági operatív munka helyzetérıl

Jelentés
Budapest, 1957. július 10.

A római katolikus klerikális reakció ellen folytatott állambiztonsági
operatív munka vonalas elv szerint van megszervezve olyan módon, hogy az
egyházi reakció központjának – az érsekségek és püspökségek - ellenırzését a
Belügyminisztérium központi szakosztálya, a hierarchia alsóbb szerveinek
ellenırzését pedig a Politikai Nyomozó Fıosztály Budapesti és megyei szervei
végzik.{…}
A római katolikus klerikális reakció ellen folytatott állambiztonsági
operatív munka legfontosabb eszközeink országosan 143 ügynököt foglalkoztatunk. Ebbıl 86 a megyei politikai osztályok által van tartva, 57 pedig a központi szakosztály által. …
Az elmúlt évek során állambiztonsági operatív munkákban az alábbi
hármas cél megvalósítására törekedtünk:
1./ Felderítés és pozitív politikai befolyás érvényesítése céljából beépülni a r.k.
egyház legfelsı vezetésébe, a püspöki karba.
2./ A r.k. egyház illegális, ellenséges tevékenységének megaka-dályozása.
3./ A r.k. egyház központjának, a Vatikánnak ellenünk irányuló ellenséges
tevékenységének felderítése, a létrehozott illegális csatornák átfogása, vagy
ilyenek létrehozása és a Vatikánba való ügynöki beépülés a Hírszerzı Osztálylyal közösen …
1./ A r.k. egyház legfelsı vezetıségébe való beépülés.
Ezen a téren kezdetben biztatónak látszó eredményeket értünk el, amelyekrıl azonban késıbb kiderült, hogy nem váltják be a hozzá főzött reményeket.
A püspöki karban abban az idıben, amikor Czapik Gyula egri érsek
volt a kar elnöke, 2 ügynökkel rendelkeztünk „Balassa” és „Galambos” személyében. Mindkettı csak arra volt képes, - „Galambos” pedig hajlandó, - hogy a
püspöki kari konferenciák lefolyását regisztrálja. Késıbb „Galambos” betegsége miatt kimaradt, „Balassát” pedig a püspöki kar jobb szárnya kiszorította a
körbıl. Ebben az idıszakban került viszonyt „Lajtai Márton” vissza a püspöki
karba. Személye és tekintélye alkalmasnak látszott arra, hogy a püspöki karban meglévı lojális, tárgyalásokra készséges szárnyra támaszkodva a püspöki
kar egészét pozitív irányba befolyásolja, és közelítse az állam érdekében.
Lajtai Márton a hozzá főzött reményeket – részben a nem megfelelı beszervezés, részben az erısen érvényesülı jobboldali befolyás következtében – nem
váltotta be. Arról, hogy számunkra felderítést folytasson szó sem lehetett, sıt
politikai befolyását is ellenkezı irányba használta és használja fel jelenleg is.
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Így – miután „Galambos” betegsége, „Balassa” lehetısége, „Lajtai Márton” pedig rossz hozzáállása miatt kiesett mint aktív, felhasználható ügynök – a püspöki konferencia vonatkozásában felderítési lehetıség nélkül maradtunk.
Ekkor, mivel a püspökkari konferencia anyagának ismerete számunkra
elengedhetetlen fontosságú, ügynöki segítséggel operatív lehallgató technikát
helyeztünk el a püspöki konferencia helyiségében. …
Széles hírszerzı és befolyásolási lehetıséggel rendelkezünk ilyen vonatkozásban Endrey Mihály esztergomi delegátus és Hamvas Endre csanádi püspök
környezetében „Pátkay” illetve „Rózsa” fedınevő ügynök személyében. {…}
2./ Az illegális tevékenység felderítése és megakadályozása. {…}
Az ellenforradalmi események után kiszélesített megtartó és preventív
intézkedések {…}
18 fı elítéltet visszaszállítottunk a börtönbe,
40 fıt ellenforradalmi cselekmény miatt vettünk ırizetbe,
26 fıt internáltunk,
78 fıt preventív ırizetbe vettünk,
31 fıt egyéb tevékenység miatt tartóztattunk le,
34 fıt rendıri felügyelet alá helyeztünk.
3./ Az illegális csatornák felderítése, átfogása és a Vatikánba való beépülés
Jelenlegi adataink szerint {…} a rk. egyház 7 illegális csatorna felhasználásával
tart kapcsolatot a Vatikánnal.
a./ Grısz – bécsi nuncius
b./ Grısz – lengyel klérus
c./Jezsuita – rend
d./ Bencés – rend
e./ Bakó Sándor
f./ Szentgyörgyvölgyi Gézáné
g./ Kádár Dániel
a-b,/ Grısz József kalocsai érsek illegális kapcsolatai
F. év második felében Grısz József illegális úton megkapta a Vatikán
egyik bizalmas utasítását, amelyben felkérik, hogy tegyen jelentést az új egri
érsek személyére és néhány segédpüspöki funkció betöltésére. „Pátkay” fedınevő ügynök segítségével megállapítottuk, hogy Grısz a fenti utasítást Dellapienno bécsi nuncius – G. László burgenlandi püspök – és Lányi János gyıri
kanonok útvonalon kapta. Feltételezhetı, hogy Grısz a választ ugyanezen az
útvonalon küldte egyéb jelentéseivel együtt. Ezt a csatornát Grısz megbízhatatlansága miatt – nincs szándékunk fenntartani, elıkészületeket tettünk Lányi János ırizetbe vételére.
Jelzéseink vannak ezen kívül arra vonatkozólag, hogy Grısz a lengyel
egyház segítségével is tart fenn illegális kapcsolatot a Vatikánnal. Wiszinsky
bíboros legutolsó római útja alkalmával egy levelet továbbított a Vatikán felé
Grısz Józseftıl. A levél tartalmáról és az illegális útvonalról egyéb értesüléseink nincsenek.
{…}
ÁBTL.31.5 O-13405/2 . (pp.279-286)
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Javaslatok:
1./ … eredményesebb lépéseket kell tenni a püspöki karba való beépülés terén. Ennek érdekében tovább kell folytatni Endrey Mihály, Hamvas
Endre és Brezanóczy Pál beszervezésének elıkészítését. Ugyancsak ennek érdekében a lehetıség szerint jobb munkára kell késztetni „Lajtai Mihályt”.
2./ A püspöki kar összetételének perspektívában történı megjavítása
céljából, szükséges megfelelı jelöltek kiválasztása részben az ügynökség közül,
részint a lojális magatartású egyházi személyek közül, akik mint segédpüspökök számításba jönnek.
3./ Szükséges megfelelı módon és megfelelı személyeken át a Vatikán
felé olyan információt nyújtani, amelybıl olyan következtetés vonható le, hogy
… az egyház itteni helyzetét nehezítik az olyan intézkedések, mint az elmúlt
idıben megjelentek. Ugyanezzel híranyagot szerezni.
4./ A rk. egyház sajtókiadványainak fokozottabb ellenırzése céljából
szükséges ügynöki beszervezés végrehajtása az Új Ember lapkiadójában.
5./ Azokat az illegális ifjúsági szervezeteket, amelyek szervezésére irányuló törekvések ma is tapasztalhatók, már a kialakulásnál rendıri eszközök
igénybe vételével semmisítsük meg.

Készült 4 pl 8 lap
SzLné
Zsiga Ferenc s.k.
rny. szds. –
alosztályvezetı
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BM IV. osztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: püspökkari értekezlet
Jelentés
Budapest, 1956. augusztus 10.

A Római katolikus püspöki kar értekezletet tartott 1956. augusztus 9én a Központi Szeminárium épületében. {…}
„Grısz azután elmondta, hogy Tardini vatikáni államtitkártól kapott
egy levelet az egri érseki szék betöltésével kapcsolatban. Ebben Tardini közli,
hogy az egri érseki szék kanonikus betöltése rövid idın belül nem történhet
meg, ezért azt kérdezi Grısztıl, hogy lehetséges-e ide apostoli adminisztrátor
kijelölése, és alkalmas-e erre a tisztségre Endrey Mihály segédpüspök. A latin
nyelvő levél felolvasása után Grısz elmondja saját véleményét, melyszerint
„Brezanóczy Pál egri káptalani helynök alkalmasabb arra a helyre mint Endrey
segédpüspök, akit a Vatikán javasol, de aki nem ismeri a területet, bár vele
elintéztük volna az ügyet. A kormány részérıl azonban felmerült az a gondolat,
hogy az egri érseki széket mégis jó volna betölteni és ezzel kapcsolatban
elintézéseket tenni oly módon, hogy Hamvas Endre menne egerbe, és az ı
helyére Csanádba menne püspöknek Brezanóczy, Esztergomba pedig
adminisztrátornak Szabó Imre. Ennek a kormány részérıl nem volna semmi
akadálya. Most pedig még szeretnék, ha a püspöki kar nevében menne ki egy
ilyen propozíció Rómába.
Mit szólnak ehhez a püspök urak? – mondotta Grısz.
Az egyik püspök azt kérdezte Grısztıl, hogy a püspöki kar ezt proponálja Rómának? Mire Grısz kijelentette, hogy nem, hanem én megírom, hogy
kívánatosnak tartanám a kérdés ilyen formában való megoldását.
Hozzátennénk ehhez, hogy a kormány részérıl nem ütközne akadályba.
Hamvas püspök úr persze kapálózik ellene – mondja Grısz – de ilyen
körülmények között alig lehetne okosabbat kitalálni. Felveti erre az egyik
püspök, hogy azt hiszi, Róma nem fogja jó néven venni, ha mi egri érseket
akarunk, nem is valószínő, hogy ezt elfogadják. Ezen kívül – folytatja az egyik
püspök Hamvasról beszélve – nála nem a szándék, mert az kétségtelen
megvolna és ilyen módon a vádnak a legkisebb gondolata sem érheti, de azért
úgy gondolom, egy kicsit keményebben lehetett volna az ügyeket vinni. A
másik dolog pedig, ha Brezanóczy püspökséget kapna, aki püspöki kereszttel
a nyakán jelent meg békegyőlésen, ez olyan betörés lenne a mi frontunkra …
ez a papi békemozgalom megerısítése lenne. Ez a kérdés a békepapok régi
gondolata, úgyhogy ennek a forrása nem is az ÁEH, hanem a békepapok, az
pedig, ha nem tudjuk megakadályozni – éppen ellenkezıt szolgál. Úgy
gondolom, a Szentszék rossz néven venne egy ilyen javaslatot.
Egy másik püspök felveti, hogy Brezanóczyt alkalmasnak tartja káptalani helynöknek, és maradjon meg annak. Ha majd a Szentszék jónak látja,
majd javasolja.
További rövid vita után abban állapodtak meg, hogy Tardini levelére
ilyen választ nem lehet adni, mert ezzel szembe helyezkednénk a Vatikánnal.
ÁBTL.31.5 O-13405/2 . (pp. 230-231) 212-213
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aminek az lehetne a következménye, hogy a Vatikán a javaslatunkat vagy
elutasítja, vagy egyáltalán nem válaszol rá. A Vatikánnak nem tetszene az
sem, Ha Brezanóczy és Szabó a békemozgalomban szerepet vállaltak.
A püspökök megállapodtak abban – a fentieken kívül – hogyha ık
javasolják Hamvast és Brezanóczyt, ezzel eleve kizárják, hogy valaha is érsek,
illetve püspök lehessen. Úgy döntöttek, hogy megírják, amint a Vatikán egy
olyan kérdést tesz feléjük, hogx javasoljanak az egri érseki szék betöltésére
valakit. Addig Grısz úgy válaszoljon tardininek, hogy apostoli adminisztrátor
kinevezését nem tartják szükségesnek,mert Brezanóczy el tudja látni a
káptalani helynökséget, Endrey Mihály pedig máshová – az Actio Catolicába
van diszponálva.
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Készült 2 példányban
1. péld. Minisztertanács
2. péld. TÜK
Határozati javaslat

„Szigorúan titkos”
0023/1957/Min

A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány
az egri érseki állás betöltésérıl
I.
Az 1957. évi 22. sz. tvr 1.§ /1/ bekezdésében foglalt rendelkezés folytán, az illetékes szervekkel folytatott tárgyalás alapján alábbi határozati javaslatot terjeszti elı:
II.
A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt
határozata az egri érseki állás betöltésérıl.

Kormány

…………számú

A Kormány elfogadja és az Elnöki Tanács elé terjeszti az alábbi
határozati javaslatot::
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának ……………sz. határozata
az egri érseki állás betöltésérıl
Az elnöki Tanács az alább felsorolt személyek egyikének egri érsekké
történı kinevezéséhez, illetıleg megbízásához és e minıségben való
mőködéséhez hozzájárul:
dr. Hamvas Endre csanádi püspök,
dr. Brezanóczy Pál egri káptalani helynök,
dr. Semptey László, a Budapesti Központi Szeminárium
vicerektora,
dr. Várkonyi Imre, a szegedi teológia rektora,
Kiss István, az egri teológia rektora,
dr. Bánk József, a budapesti teológia tanára

III.
A határozatnak a mővelıdésügyi miniszterrel való közlését kérem.
Budapest, 1957. május 15.

/Kállai Gyula/
mővelıdésügyi miniszter
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Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány Titkársága

Horváth J. et.-nak
Kiss Árpádné
V. 23.
SZIGORÚAN TITKOS

Kállai Gyula elvtársnak,
államminiszter
Budapest
Értesítem, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 54/1957. számú határozatával az alább felsorolt személyek egyikének egri érsekké történı kinevezéséhez, illetıleg megbízásához és e minıségben való mőködéséhet hozzájárult.
dr. Hamvas Endre csanádi püspök,
dr. Brezanóczy Pál egri káptalani helynök,
dr. Sempsey László, a Budapesti Központi Szeminárium
vice rektora,
dr. Várkonyi Imre, a szegedi teológia rektora,
Kiss István, az egri teológia rektora,
dr. Bánk József, a budapesti teológia tanára
körbélyegzı:
Minisztertanács
Titkársága
Vezetıje
Olt Károly s.k.
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„Szigorúan titkos”
0023-1/1957/Min

Grısz József érsek úrnak
Kalocsa

Az egri érseki szék betöltésével kapcsolatos elıterjesztésére közlöm, hogy a
Népköztársaság Elnöki Tanácsa 22/1957. sz, törvényerejő rendelete értelmében az alábbi személyek egyikének egri érsekké történı kinevezéséhez és mőködéséhez a Népköztársaság Elnöki Tanácsa hozzájárul:

1./ Dr. Hamvas Endre csanádi püspök,
2./ Dr. Brezanóczy Pál egri káptalani helynök

Fogadja Érsek Úr tiszteletem nyilvánítását.

Budapest, 1957. május 24.

Horváth János s.k.
Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatalának
elnöke
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Egyházügyi Hivatal

Szigorúan titkos
0036/0957/Eln.
Készült 4 pld.-ban
Javaslat

A katolikus egyházban kialakult helyzettel kapcsolatban
Az ellenforradalom után kialakult ellenséges helyzetet a püspöki karral
általánosságban és a konkrét kérdéseket illetıen is – egy kivételével – rendeztük. Egy kérdés – azaz hét békepap visszahelyezése volt folyamatban, ezt a
kérdést a püspöki kar felterjesztette a Vatikánba rendezés végett. A Vatikán
július elején elutasította. Ennek következtében mi is kitettünk állásából kb. 20
reakciós papot és egy püspöki helynöknek megvontuk az engedélyét.
Július 16-i kelettel a Vatikánból 3 újabb dekrétum és rendelkezés érkezett,
ami durva beavatkozás és tőrhetetlen állapotot jelent.
A három rendelkezés lényege:
1./ A három parlamenti katolikus pap képviselı azonnal mondjon le képviselıi
mandátumáról /Beresztóczy Miklós, Horváth Richárd, Máté János./
2./ Horváth Richárd Budapesten nem lehet plébános, azonnal el kell távolítani.
3./ Magyarországon katolikus pap és püspök semmilyen politikai és társadalmi tevékenységet nem fejthet ki. Az „Opus Pacis”-ban sem és a békemozgalomban sem nem vehetnek részt. A Vatikán azonnal jelentést kér és magyarázatot az eddigi tevékenységrıl
Mind a három rendelkezés azzal fejezıdik be, hogy amennyiben ezeket nem
hajtják végre, úgy „ipso facto”, azaz automatikusan „különleges kiközösítés”
alá esnek. Mind a három rendelkezés a pápa rendelete.
Ennek a vatikáni akciónak a külpolitikai háttere minden bizonnyal része a nemzetközi reakció, az imperializmus támadásainak a szocialista tábor
és benne hazánk ellen. A szeptemberi ENSZ közgyőlésen az un. ötös bizottság
jelentését Magyarországról napirendre akarják tőzni. A Vatikán ezt úgy kívánja segíteni, hogy addig kiélezıdjék az állam és a katolikus egyház közötti helyzet, hogy harc legyen.
Ez alkalmasnak tőnik arra, hogy rámutassanak: „íme Magyarországon üldözik
az egyházat és a vallást.” Ugyancsak ısszel lesz Nyugat-Németországban a
választás. /Ismeretes, hogy Adenauer a katolikus párt vezére és erıs katolikus
tömb van./ Itt is fel akarják használni a választási agitációban, hogy a kommunisták üldözik az egyházat, a vallást.
Május második fele óta a Vatikán részérıl hasonló nyomás van Lengyelországra, az NDK-ra és Csehszlovákiára.
A belpolitikai háttere minden bizonnyal az, hogy a Vatikán megsokallta
az állam és az egyház között kialakult jó viszonyt és azt, hogy a püspöki kar és
a katolikus egyház néhány kérdésben támogatta a kormányt, és elítélte az
ellenforradalmat.
Ez a pápa intézkedésének kül- és belpolitikai háttere. Mindezek ellenére azt javasoljuk, hogy ebben a helyzetben igen keményen és határozottan kell
visszaütni, mert a jelenlegi helyzetben igen jó erkölcsi alapról és pozícióból
tudunk fellépni.
Abban az esetben, ha tétovázunk, a Vatikán újabb intézkedéseket fog tenni és
késıbb már nehezebb helyzetbıl és rosszabb pozícióból tudunk csak fellépni.
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Ezeket figyelembe véve, a mi fellépésünk jellege védekezés legyen az imperialisták és ügynökeik, a nemzetközi és hazai reakció támadásaival szemben.
Az intézkedéseket azért tesszük, mert rákényszerített a reakció.
Javaslat a konkrét intézkedésekre:
1./ Az egész katolikus püspöki kart felhívni az Egyházügyi Hivatalba július
31-re. /Ekkor még nem ismerik a pápai rendeleteket./ Igen határozottan közölni, hogy a hét békepap visszahelyezéséhez ragaszkodunk, és nem tőrjük a
vatikáni beavatkozást. Fıleg a legreakciósabb püspököket nyomni. Megosztani
a püspöki kart.
2./ Amikor a püspöki kar közli /kb. augusztus 3-5 között/ az újabb három
vatikáni rendeletet, akkor kikötni, hogy nem hozhatják nyilvánosságra és nem
hajthatják végre. Erélyesen tiltakozni az ilyen durva és brutális beavatkozás
ellen. /A püspökök minden bizonnyal alávetik magukat a pápának, azaz ragaszkodnak a végrehajtáshoz./
3./ Sajtóban, rádióban leleplezni a Vatikán beavatkozását, és kimutatni, hogy
politikai nyomást akar gyakorolni. Ehhez jó erkölcsi és politikai alapunk van.
A cikkeket az Egyházügyi Hivatal lássa megjelenés elıtt./
4./ A miniszteri biztosok minden püspökségen egész nap az épületben tartózkodjanak, ellenırizzék részletesen az egyházmegye kormányzását.
5./ Püspöki konferenciát csak az Egyházügyi Hivatal engedélyével lehet tartani
az elıre bemutatott jóváhagyott napirenddel.
6./ A Minisztertanács hozzon határozatot, hogy további intézkedésig minden
katolikus egyházi állás betöltéséhez és elmozdításához az Egyházügyi Hivatal
hozzájárulása szükséges.
7./ Badalik Bertalan veszprémi püspök jogkörét és mőködési engedélyét az
Elnöki Tanács vonja meg. Badalik püspököt költöztessék el Veszprémbıl. /Az
egyházmegye vezetését Klempa Sándor irodaigazgató végezze, mint káptalani
helynök.
8./ Kb 40-50 papot, akik a legreakciósabbak, és a püspökök legjobb támaszai,
barátai, a Belügyminisztérium vegye közbiztonsági ırizetbe.
9./ A legmegbízhatóbb, és határozottan mellettünk álló békepapokat, kb. 810-et augusztus 3-án tájékoztassuk a kialakult helyzetrıl, és biztosítsuk ıket
az állam védelmérıl.
10./ Azokat, a békepapokat, akiket a Vatikán ebben a harcban kiközösít, támogassuk. Azokat a templomokat adjuk nekik, ahol most vannak és anyagilag
az államsegélyek terhére támogassuk ıket. Mőködjenek tovább mint papok.
Ez felidézi az egyházszakadás veszélyét.
Ezeket az intézkedéseket úgy kell végrehajtani, hogy azok a püspökök,
akik velünk egyet értenek, de nem léphetnek fel a pápával szemben,
érezzék, hogy nem ıket sújtjuk és nyomjuk, hogy reájuk számítunk és
irántuk bizalommal vagyunk.
Budapest, 1957. július 30.
Kapják: Herling,Telepó, Csala , Gmrák
1,2,3. pl. Megsemmisítve
957. XII. 31.aláírás
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Dr. Endrey Mihály püspök úrnak
az esztergomi Fıegyházmegye különleges apostoli delegátusának
Budapest
Püspök Úr!
Visszatérve augusztus 6.-i délelıtti megbeszélésünkre, az Esztergomi Fıegyházmegyében lévı függı kérdések és problémák megoldását az alábbiak
szerint látom megoldhatónak, és részünkrıl elfogadhatónak:
1./ Mag Béla a belvárosi ferences templomban templomigazgató legyen, és
kapjon címzetes apáti, vagy tiszteletbeli kanonoki címet.
2./ Láng Alán s Szervita-téri szerzetes templomban legyen templomigazgató.
3./ Halász György a volt Angolkisasszonyok Váci-utcai templomában legyen
templomigazgató.
4./ Dr. Beresztóczy Miklós nyugdíjának érintetlenül hagyása mellett a Fı-útcai Erzsébet templomban legyen templomigazgató és kapjon címzetes apáti,
vagy préposti címet.
5./ Horváth Richárd jelenlegi státuszának érintetlenül hagyása mellett kapjon
tiszteletbeli kanonoki címet.
Kérem Püspök Urat, hogy ezt az álláspontot magáévá tenni és végrehajtására
ennek megfelelıen a szükséges intézkedéseket a lehetıség szerint egy héten
belül megtenni szíveskedjék. Kérem továbbá, hogy a dispozíciókkal egyidıben
történjék a címek adományozása is.
A fent kifejtett álláspont gyakorlati megvalósítása az Esztergomi Fıegyházmegyében az összes függıen lévı kérdések megoldását fogja eredményezni és
lehetıvé teszi a normális viszony helyreállítását és a továbbiakban a zökkenımentes együttmőködést.
Kérem Püspök Urat, tájékoztasson álláspontjáról és a tett intézkedésrıl, valamint annak eredményérıl.
Fogadja tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1957. augusztus 8.
Horváth János s.k.
Mővelıdési Minisztérium
Egyházügyi Hivatalának
elnöke
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Elnök Úr!

Tekintettel arra, hogy a kért kinevezések ügye egyre bonyolultabbá
válik, élni kívánok a közölt határidıvel. Végleges válaszomat csak nyolc nap
leteltével fogom megadni.
Budapest, 1957. augusztus 12.

İszinte tisztelettel

Dr. Endrey Mihály sk.
püspök, esztergomi delegátus

(Megjegyzés: A válaszlevél egy félbehajtott lapon készült – Szerk.)

MOL – XIX – A – 21 – a – 270/1957

287

2.12.3. sz. melléklet

Dr. Endrey Mihály püspök úrnak
az Esztergomi Fıegyházmegye különleges apostoli delegátusának
Budapest V.,
Egyetem u. 4.
Püspök Úr!
Az Egyházügyi Hivatal megvizsgálta Dr. Beresztóczy Miklós és Mag Béla urak
magatartását és tevékenységét abból a szempontból, hogy mennyiben járultak
hozzá a béke fenntartása és megırzése, valamint az általános népmővelés terén kifejtett munkához.
Az Egyházügyi Hivatal véleménye szerint mind a két úr olyan tevékenységet
fejtett ki, és olyan magatartást tanúsított, amely az állam és a római katolikus
egyház közötti megegyezés szellemében elismerésre méltó és úgy vélem, helyes
volna ha a felettes egyházihatóságok megfelelı egyházi elismerésben és kitüntetésben is részesítené ıket.
Ezért javaslom, hogy Püspök Úr méltányolja a két út tevékenységét és dr.
Beresztóczy Miklós urat préposti, Mag Béla urat címzetes apáti címmel jutalmazza.
Kérem Püspök Urat, hogy intézkedésérıl tájékoztatni szíveskedjék.

Budapest, 1957. augusztus 14.
Fogadja tiszteletem nyilvánítását

Horváth János s.k.
Mővelıdési Minisztérium
Egyházügyi Hivatal
elnöke
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Elnök Úr!
Folyó hó 14-én keltezett 270-1/1957. Eln. sz. alatt felhívta figyelmemet
arra, hogy az Egyházügyi Hivatal megvizsgálta Dr. Beresztóczy Miklós és Mag
Béla urak magatartását és tevékenységét abból a szempontból, hogy mennyiben járultak hozzá a béke fenntartása és megerısítése, valamint az általános
népnevelés terén kifejtett munkához.
Az Egyházügyi Hivatal véleménye szerint mind a két úr olyan tevékenységet fejtett ki és olyan magatartást tanúsított, amely az állam és a róm. kat.
Egyház közötti megállapodás szellemében elismerésre méltó, és úgy véli, helyes volna, ha a felettes egyházi hatóság ez okból megfelelı egyházi elismerésben, ill. címadományozásban részesítené ıket.
Elnök Úr javaslatának megfelelıen – fentiek alapján – nevezetteknek f.
évi augusztus hó 31-ig bezárólag, a c. préposti, ill. a c. apáti címet adományozni fogom.

Budapest, 1957. augusztus 16-án

İszinte tisztelettel

(saját körbélyegzı)
Dr. Endrey Mihály s.k.
püspök, az esztergomi fıegyházmegye
különleges delegátusa
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: Grısz József aticani
Levelérıl

Jelentés
Budapest, 1957. augusztus 29.

Elızetesen jelentettük, hogy a Vatican f. év júliusában dekrétumot
bocsátott ki, amelyben megtiltja a magyar rk. papságnak, hogy parlamenti
képviselıséget, vagy tisztséget vállaljanak, vagy amennyiben ilyet már vállaltak, úgy arról a dekretum kihirdetésétıl számított 30 napon belül mondjanak
le.
A dekrétum megjelenésérıl tájékoztattuk az Állami Egyházügyi Hivatalt, aki közölte Grısz József kalocsai érsekkel, hogy ennek kihirdetését nem
engedélyezi. Ezt késıbb írásban is közölték Grısz-el. Grısz most levélben értesíti a Sacra Congregatio Conciliit, hogy a dekrétumot megkapta, azonban annak kihirdetése állami intézkedések következtében nem áll módjában.
Grısz levele tartalmilag a következı: “A dekretumot megkaptuk, azonban az ÁEH arról valamilyen úton-módon tudomást szerzett, talán elıbb mint
én. És megtiltotta annak közzétételét, miután ellentétben áll a Magyar Népköztársaság törvényével. Ezt velem írásban is közölték, amit mellékelten csatolok. Ugyanakkor a kihirdetés esetére retorziókat is kilátásba helyeztek. A
dekrétumban Beresztüczy Miklósról, Horváth Rihárdról és Máté Jánosról van
szó, azonban mint én utólag megtudtam – mivel akkor börtönben voltam –
nevezettek a püspöki kartól engedélyt kértek és kaptak a képviselıi mandátum elfogadására. Ezen papok nekem nem alárendeltjeim. Beresztóczy Miklós
és Horváth Richárd esztergomi, Máté János pedig eredetileg váci egyházmegyés, azonban most nyugdíjban van. Nevezetttek mint képviselık tisztséget
nem töltenek be. Ezen kívül az állam rendszabályokat tehet, és ez az egyháznak súlyosan árthat, ha a dekrétumot végrehajtják. Most mit tegyek?
Közöljem-e a dekrétumot végrehajtás végett a püspöki karral? Én nem félek,
én már sok évet töltöttem a köztársaság börtönében, kész vagyok oda viszatérni. Azonban olyan kárt, amelyet a dekrétum végrehajtása az egyházra nézve
okoz, nem vállalhatok. Most mit tegyek?” – fejezi be Grısz a Vatikánhoz intézett latin nyelvő levelét.
Grısz fenti levelérıl tájékoztatjuk az ÁEH-t

Készült 2 old. 3 pld.
SzLné
Zsiga Ferenc s.k.
rny. fhdgy.
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AB ARCHIEPISCOPO COLOCENSI
Nr. E – 113/1957.

Sacrae
CONGREGATIONI CONCILII
Romae

Die 2 Augusti 1957 accepi decretum istius S. Congregationis die 16. Iukii a.c.
sub N. 25466/D emanatum, quod sacerdotibus saecularibus et religiosis prohibet omnem actionem politicam in patria nostra, praecipitque illis, 0ui in
Parlamento munus deputatorum aut aliud aliquod munus actu retinent, ut
illud dimittant intra mensem a publicatione huius Decreti.
Officium ecclesiasticum Reipublicae aliquo modo de Decreto notitiam
accepit – forsitan prius quam ego – mihique prohibuit publibationem huiud
Decreti, quod – uti dicitur – omnino contrarium est legibus Reipublicae popularis. Hanc prohibitionem etiam scripto dedit, prout ex adiecto patet. Simul ad
casum publicationis Decreti varias retorsionescomminabatur.
Agitur, uti rescivi – ego enim tempore electionis in carcere fui – de sacerdotibus Nicolao Beresztocy, Reccaredo Horvath et Joanne Máté, qui uti fertur
suo tempore suo tempore ab Ordinariis licentiam acceperunt, ut munus deputatorum acceptarent.
Praedicti sacerdotes non sunt mei subditi . Nicolaus Beresztóczy pertinet
ad archidioecesim Strigoniensem, ibidem commoretus vel servit eriam Reccaredus Horváth; Joannes Máté, ab origine sacerdos fuit dioecesis Vaciensis,
dein vicarius generalis dioecesis Vesprimiensis, et nunc in statuquietis in dioecesi Vaciensi degit.Munus eorum qua deputatorum fere nullus est momenti,
quod omnibus notum est. Ex altera parte potestas publica comminationes explere et Ecclesiae graviter nocere potest.Quid igitur faciam? Communicem
Decretum pro exsecutionerespectivis Ordinariis?
Pro me non timeo quidquam. Quinque iam annos degi in carceribus Reipublicae et paratus sum iterum redire. Damna tamen quae Ecclesiae ex exsecutione Decreti imminent, non possum sustinere. Quid nunc?
Interim omni qua par est reverentia permaneo Colocae/Kalocsa in Hungaria
Die 14. Augusti 1957.
Istius S. Congregationis subditus

Josephus Grısz (mp)
Archiepiscopus Colocensis

ABTL 3.1.5 O-13405/2 (p336) 308/1.
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Officii Ecclesiastici Reipublicae Praeses
Nr. 273-1/1957 pr.

Domine Archiepiscopo Josepho Grısz
Colocae/Kalocsa

Domine Archiepiscope!
Certior factus sum, quoad de Vaticano plures ordiationes, invitationes advenerunt.
Hac via vellemavocare suam attentione, quod ordinationes, invitationes a Vaticano editas verbo aut scripto publicare, easdem executioni mandare solummodo post consensum Officii ecclesiastici Reipublicae licet. Insimul certionem
facio, quod ad communicationem, publicationem et exsecutionem ordinationis, quae ultima vice e Vaticano advenerat, consensum non tribuimus.
Rogo Dominum Archiepiscopum, ut istus pro notitio sumere dignetur.
Favent distinctam meam aestimationem excipere
Budapestini, die 12 Augusti 1957.

Joannes Horváth m.p.
Praeses officii ecclesiastici in ambitu
Ministerii pro cultura operantis
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: Rk. püspöki konferenciáról

Jelentés
Budapest, 1957. augusztus 31.

A római katolikus püspöki kar f.hó 29-én délelıtt 10 órakor püspökkari konferenciát tartott a Központi Szeminárium helyiségében …
Rátért ezután Grısz Badalik Bertalan veszprémi püspök ügyére. Elıször felvázolta az Egyházügyi Hivatal elnökének hozzáintézett levelét, amit
ugyanakkor Badalik Bertalannal is közöltek
Érsek Úr!
Az alábbikaban közlöm a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
92/1957. sz. határozatáról , melyet Badalik Bertalan veszprémi püspökkel a
mai napon írásban közöltem. „Badalik Bertalan püspök úrnak a Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsa {…} az 1951. évi 25.sz. tvr. elsı paragrafusa
elsı bekezdése alapján Badalik Bertalan veszprémi római katolikus püspöknek püspöki jogkör gyakorlásához adott hozzájárulását a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1957. évi 12. sz. tvr. elsı paragrafusa második bekezdés alapján
visszavonta. Kérem ennek tudomásul vételét.”
Elmondotta azután ezzel kapcsolatban Grısz, hogy az ÁEH-ban konkrétumokat kért az intézkedéssel kapcsolatban, azonban ilyet nem kapott. …
A püspökök ezután részletesen beszámoltatták Klempa Sándort, az új
veszprémi vikáriust az ügy lefolyásáról. …
A püspöki konferencia ezután áttért a Piazza kardinális levelére adandó
válasz megtárgyalására. Elıször Grısz olvasta fel a rómába köldendı levél
tervezetét … (ld. mellélet)
Grısz ezután megkérdezte a püspöki kart, hogy elfogaják-e ezt a vélaszt. A
püspökök felvetései csak stilisztikai jellegőek voltak. …
Grısz ezután közölte, hogy az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága javasolja az ıszi korona üléseken a július 23-ai Opus Pacis győlés anyagának megtárgyalását. Ehhez hozzátette Grısz, hogy az ott elfogadott határozat ismertetésének nincs akadálya, bár véleménye szerint felesleges. A győlés
részletes anyagának ismertetését teljesen szükségtelennek tartja, miután arról
bıséges anyagot lehet találni at „Új Ember” c. lap megjelent számában. Shvoy
püspök felvetette, hogy szerinte nem helyes ha a korona üléseken ilyen politikai témákat tárgyalnak meg. A püspökök végül abban állapodtak meg, hogy az
Opus Pacis győlés anyagának legfontosabb részeit sokszorosítják és megküldik a papoknak.
Azután arról a kérdésrıl tárgyaltak, hogy adjanak-e ki kommünikét az
Országos Béketanács Katolikus Bizottságának augusztus 17-ei ülésérıl.
ABTL 3.1.5 O-13405/2 (p. 338-344) 309-315
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Hamvas elmondotta, hogy ı semmiféle kommüniké kiadásába addig nem volt
hajlandó belemenni, amíg azt a püspöki karral meg nem beszéli. Ha a Bizottság valamit határoz – mondta Hamvas – az csak javaslat és a püspöki kartól
függ, hogy jóváhagyja-e vagy sem?
Ezután felolvasta azt a tervezetet, amit az augusztus 17-i ülésrıl kiadni javasol. Ez a kommüniké az augusztus 31-i sajtóban meg is jelent.
Áttért azután a konferencia az ENSZ ötös bizottságának jelentésével
kapcsolatban kialakítandó püspökkari nyilatkozat megtárgyalására. …
A püspöki kar az alábbi nyilatkozatot fogalmazta meg:
„A Magyar Római Katolikus Püspöki Kar, mint az 1957. április 9-ei nyilatkozatában kijelentette, ıszintén támogatja a kormányt a magyar nép jólétére irányuló törekvésében. Aggodalommal tekint a magyar kérdésnek az ENSZben, f. év szeptember 10-re kitőzött tárgyalása elé, mert ez fokozhatja a nemzetközi feszültséget és országunk érdekeit veszélyezteti. Ezzel szemben bízik
abban, hogy a magyar kormány bölcs körültekintéssel fogja népünket képviselni.
Miután megállapodtak a fenti nyilatkozat szövegében … Kovács Vince elvitte a
nyilatkozatot az ÁEH-ba, ahol azonban azt nem fogadták el és visszaadták
átdolgozás céljából. A délután folyamán Grısz és Hamvas átdolgozták a nyilatkozatot, ami a f. hó 30-i sajtóban már meg is jelent.
Ezután már napirenden kívül néhány rövidebb kérdésrıl tárgyaltak.
Ennek során felmerült Turcsányi Egon letartóztatott rk. pap ellenforradalom
alatti tevékenysége is, amirıl úgy nyilatkoztak, hogy erkölcsi hiba volt az ÁEH
irattárának kirablása, másrészt hiba volt a kispapok részérıl a „Kedves Barátom” c. anyag sokszorosítása és terjesztése. Ezeknek következménye lett számos letartóztatás és internálás, így többek között – mondotta Papp Kálmán –
legértékesebb papjának dr. Lányi Jánosnak internálása.
Ezután lehangoltan tárgyaltak arról, hogy nehézségek vannak a papi
utánpótlás képzése terén, az elmúlt évben több teológus kilépett és az új tanévben sincs elég jelentkezı.
Végül Hamvas püspök fölvetette, hogy köszönetet kell nyilvánítani a
külföld felé a nagymennyiségő adományokért.
A püspökkari konferencia 13,40 h-kor ért véget.
Készült 5 pld 7 lap
SzLné
Bajczi László s.k.
/Berényi István/
rny. szds.
alosztályvezetı mb.
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Sebes István elvtársnak
külügyminiszter-helyettes
Budapest

Kedves Sebes Elvtárs!
Mellékelten küldöm a püspöki kar válaszát a különbözı vatikáni intézkedésekre. Ezt a válaszlevelet Grısz érsek szeptember 7-én adja postára. Ez azt jelenti,
hogy kb. 14-15-e körül érkezik meg a Vatikánba. /Ezt a közlés szempontjából
tartom fontosnak/
A közlés idıpontjára távirati értesítést küldjön a külügyminisztérium az illetékes elvtársaknak.
Az a javaslatom, hogy nem szószerinti teljes terjedelemben kellene közölni,
hanem megjelölni a Vatikánt, mint forrást, és megfelelı részeket megfelelı
kommentálással gondoljuk közzétenni.
Budapest, 1957. szeptember 5.
Elvtársi üdvözlettel

Horváth János s.k.
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EMINENCIÁS URAM
F. évi július hó 8-án 693/57. sz. alatt kelt és augusztus 2-án kézhez
vett nagyrabecsült levelét a magyar püspöki kar elé terjesztettem. Legyen szabad a
püspöki kar tiszteletteljes válaszát a következıkben megadni:
A püspöki kar szerény véleménye szerint, nem tett olyasmit, ami az
Apostoli Szentszék intézkedéseivel ellenkeznék, az egyház ügyének ártana, a hívek
lelkiismeretét megzavarná vagy, éppenséggel az egyház által elítélt tanítások és
intézmények támogatására alkalmas volna. Ellenkezıleg: mindent megtett, és megtesz az egyház jogainak védelmére, érvényesítésére és a hívek lelkiismereti szabadságának biztosítására. Elértük, hogy az Apostoli Szentszék által 1955-ben proscribált „A Kereszt” c. lap 1956. augusztusában megszőnt, a magyarországi rk. papok
Országos Békebizottsága 195t. júliusában feloszlott, a S. C. Conciliinak f. évi január
21-én kelt dekrétumait végeredményben végrehajtottuk, egyházkormányzati jogaink
gyakorlásában és az iskolai hitoktatásban jelentékeny enyhülés áll be, a papok állami támogatásban részesülnek, a budapesti megrongált templomok állami költségen helyreállíttattak, illetve helyreállíttatnak és a hívek szabad vallásgyakorlása biztosítva van.
Igaz, megalakítottuk az Országos Béketanács Katolikus Bizottságát és
Opus Pacis címmel a katolikus békemozgalom szervét. Megtettük ezt egyrészt azért,
hogy a kat. békemunka az evangélium szellemében és Szentséges Atyánk útmutatása szerint történjék. A püspöki kar jelenléte mindkét bizottságban elég garancia arra, hogy nem történik bennük semmi, ami egyházunk tanításával vagy az Apostoli
Szentszék intencióival ellenkeznék. Papjaink és híveink általában megértéssel és
megnyugvással fogadták ezt az intézkedésünket, éppen úgy mint egyéb intézkedéseinket is, tudva azt, hogy a püspöki karnak számolnia kell az általános helyzettel,
nem teheti mindig azt, amit tenni szeretne, ha nem azt, amit tenni lehet. Természetesen vannak, akik elégedetlenek velünk, de ezek felelıtlen emberek, akik amikor
meggondolatlanságukkal bajba jutnak, tılünk várnak segítséget.
Ami a külföldi sajtóközleményeket illeti, ezeket nincs módunk ismerni. Nem vonjuk kétségbe, hogy intézkedésünk kritizálása vagy kommentálása jó
szándékkal történik, de sajnos azt is meg kell állapítanunk, hogy kritikájuk és
kommentálásuk nem használ, hanem a legtöbbször nehezíti helyzetünket. A hatalom birtokosai nagyon érzékenyek a külföldi megnyilatkozásokkal szemben. Beavatkozást látnak az ország belügyeibe az Apostoli Szentszék egyes intézkedéseiben is
/S. C. Concilii I. 21., VII. 6.dekrétumai/ feszültté teszik az állam és a püspöki kar
között kialakulóban lévı normális viszonyt. Kérjük, hogy a magyarországi ügyek
intézését bízzák nyugodtan a püspöki karra, amely mindig az egyház érdekeit tartotta és tartja a legfontosabbnak. Rajta vagyunk, hogy lépésrıl lépésre javítsunk az
egyház és az állam közötti egyre inkább normalizálódó viszonyt és jobb életlehetıséget biztosítsunk egyházunk számára hazánkban.
Egyebekben a szent bíbor tiszteletében a köteles tisztelettel marad
Kalocsa, 1957. szeptember 2.
Eminenciád Krisztusban alázatos
szolgája
Grısz József kalocsai érsek s.k.
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Szigorúan titkos!
0042/1957/Eln.

Kádár János Elvtársnak
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
Elnökének

Budapest

Kedves Kádár Elvtárs!
A mellékelt feljegyzést tájékoztatásul megküldöm.

Budapest, 1957. szeptember 11.

Elvtársi üdvözlettel

Horváth János s.k.

Kapják még:
Kádár János, a Forradalmi Munkás-Paraszt kormány elnökének
Kállai Gyula mővelıdésügyi miniszter
Horváth Gyula ezredes Belügyminisztérium V., Jászai M. tér 16.
Kiss Károly MSzMP
Biszku Béla Belügyminisztérium V., Jászai M. tér 16.
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MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
EGYHÁZÜGYI HIVATALA
0042/1957/Eln.

Szigorúan titkos!

Készült 6 pld.ban
6. péld.
Tájékoztató
A Vatikán álláspontjáról
a magyarországi püspöki kar helyzetével kapcsolatban
Jan Lach elvtárs, a Lengyel Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese, aki a párt
Központi Bizottságának is tagja, az alábbi bizalmas információt adta:
Két kongregáció foglalkozott a magyarországi egyházpolitikai helyzettel:
1./ Consistoriális Kongregáció, amelynek elnöke Ciriaci kardinális
2./ Szent Kongregáció Hivatala, amelynek elnöke Piazza kardinális
Mind a két Kongregáció a pápa nevében hozza határozatait és rendeleteit, a
pápa pedig aláírja a rendelkezéseket.
1./ 1957. május 27-én a Consistoriális Kongregáció megtárgyalta a magyar
katolikus püspöki kar és a magyar állam között kialakult helyzetet. Feratta
jezsuita páter volt a napirend elıterjesztıje. Az elıterjesztés lényege, hogy negatívan értékeli a püspöki kar szereplését Magyarországon, mert a magyar
püspöki kar beadta a derekát a kormánynak, olyan értelemben konszolidálta a
helyzetet, amely szerint
a./ kompromittálta a Vatikánt,
b./ kompromittálta és aláásta Mindszenty tekintélyét.
A kongregáció 2 határozatot hozott:
a./ Ellenzik Mindszenty külföldre engedését, mert már nincs tekintélye.
Mindenfajta külföldi szereplése a Vatikánt kompromittálná.
b./ A kongregáció értékelését közölni kell Tardini államtitkár helyettessel és kérni kell a magyar kérdésnek a Szent Kongregáció Hivatala elé
való utalását.
2./ A Szent Kongregáció Hivatala június 10-15 között tárgyalta meg a magyar
püspöki kar helyzetét.
Az elsı megállapítás az volt, hogy a magyar püspöki kar a Vatikán többszöri
ellenzése dacára megalakította az ú.n. Opus Pacis Békemozgalmat és ezzel
alárendelték az egyházat az államnak, továbbá a püspöki kar védelmébe vette
ezzel azokat a békepapokat, akik évek óta együttmőködnek a kommunista
kormánnyal és akiket a Vatikán állandóan bírált és támadott.
A másik megállapítás az volt, hogy mind ezekért a fı felelısség Hamvas Endre
csanádi püspökre hárul, aki már évek óta kiszolgálja a kommunista kormányt.
A Szent Kongregáció Hivatala ülésén éles vita alakult ki a bíborosok és az államtitkárság /Tardini/ között. A bíborosok álláspontja az volt a vitában, hogy
keményen bírálni kell az Opus Pacist még akkor is, ha szembe kerülnek az
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egész katolikus egyházzal Magyarországon. Szükség esetén el kell ítélni az
egész püspöki kart a kormányt támogató magatartásáért.
Az Államtitkárság /Tardiniék/ álláspontja az volt a vitában, hogy óvatosan kell
a kérdéshez hozzányúlni, nem szabad elítélni az egész püspöki kart, mert ez
kompromittálná a Vatikánt, továbbá, hogy ne lépjenek fel nyíltan a kommunista barát papokkal szemben.
Ugyanakkor kifejtették, hogy a hittanoktatás terén a kormány részérıl tett
engedmények nem kompromittálják az Opus Pacist. A magyar püspöki kar
hibája, hogy ilyen értelemben fogja fel a helyzet rendezését.
Ezek után a következı határozatokat hozták:
a./ Megbízták Brunelli jezsuita pátert, hogy rendszeresen kísérje figyelemmel az Opus Pacis tevékenységét és errıl tegyen jelentést megfelelı
javaslatokkal ellátva a Szent Kongregáció Hivatalának.
b./ A Szent Kongregáció Hivatala csak egyszerően, levél formájában
közölje a püspöki karral, hogy mi a véleménye az Opus Paciról és a
püspöki kar politikai jellegő magatartásáról.
Ez a levél július végén Grısz érsekhez meg is érkezett. Horváth János./
-.Wiszynski Lengyel bíboros hercegprímás szóvá tette, hogy hagyja jóvá a Vatikán a magyar püspöki kar és az állam között létrejött megegyezéseket.
Ilyen értelemben lépett fel a Vatikánban a bécsi nuncius is. A Vatikán elutasította ezt a fellépést azzal, hogy Magyarországon más a helyzet mint Lengyelországban, Magyarországon nem szabadultak ki a papok a börtönbıl.
Magyarországon a püspöki kar és az állam közötti megegyezésnek minimális
alapja az lehet, ha minden papot kiengednek a börtönökbıl és az internáló
táborokból. Amíg ez meg nem történik, addig a püspöki karnak nincs joga a
kormánnyal tárgyalásokat folytatni, illetve megegyezni.
-o–o–
A pápa fogadta Auert és Király Bélát. Auerék kérték a pápát, hogy ítéljék el az
Opus Pacist, mert ez a magyar püspöki kar árulása.
Ugyanakkor átadtak a pápának egy általuk készített „Fehér Könyvet”, amelyben jellemezve van minden magyar püspök és más fıpap, hogy ki milyen mértékben mőködik együtt a kormánnyal, kire milyen mértékben számíthat a
Vatikán.
- .–
Véleményem szerint ez az információ sok tekintetben egyezik a mi információnkkal, és nagy többségben fedi a reális helyzetet. Mi hasonló tapasztalatokat
szereztünk. A jelenlegi helyzetet úgy ítéljük meg, hogy a Vatikánban az a nézet
került elıtérbe, amely merev, ellenséges és agresszív politikát követeli. Több jel
arra mutat, hogy
Élezıdni fog a helyzet a Vatikánnal közöttünk, a püspöki kar viszont több kérdésben bennünket fog támogatni.
Budapest, 1957. szeptember 11.
Horváth János s.k.
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Szigorúan titkos!
Tárgy: A római katolikus egyház
vonalán teendı intézkedések
Javaslat
Budapest, 1957. október 3.

A állam és a római katolikus egyház, valamint a Vatikán és a magyar
rk. püspöki kar közötti viszonyban új helyzetet teremtettek azok a vatikáni
intézkedések, amelyek folyó év júliusában jelentek meg. Ismeretes, hogy a
Vatikán f. év július 9.-i kelettel írásban tudomására hozta Grısz József
kalocsai érseknek, a rk. püspöki kar ezidıszerinti elnökének, hogy helyteleníti
azokat a lépéseket, amelyeket a rk. püspöki kar politikai síkon, az állam felé
való közeledés terén tett, és figyelmeztette ezeknek egyházi szempontból való
veszélyességére. Felhívta Grıszt egyben arra is, hogy „részletesen és pontosan
tudósítsa a Szentszéket arról, ahogyan ezek a dolgok történetek, valamint ezen
dolgok igazi indítékairól és súlyáról.”
A fenti vatikáni intézkedést július 16.-i kelettel dekrétum formában egy
másik követett, amelyben a Szentszék egyházi büntetés terhe mellett minden
politikai tevékenységtıl eltitltja az egyházi személyeket és egyben az egyházból
való kiközösítés következményeit kilátásba helyezve köztelezi azokat papokat,
akik tagjai a magyar parlamentnek, hogy képviselıi mandátumukról 30 napon
belül mondjanak le.
Miután mindkét vatikáni rendelkezés – de fıleg az utóbbi – tőrhetetlen
és megengedhetetlen beavatkozást jelent a Magyar Népköztársaság belügyeibe,
az Állami Egyházügyi Hivatal – mint illetékes szerv – elıször szóban, majd
írásban is közölte Grısz Józseffel, hogy mindenféle vatikáni rendelkezés kihirdetését megtiltja. Ugyanakkor tárgyalások kezdıdtek Grısszel arra vonatkozólag, hogy milyen választ küldjenek a Vatikánba.
Értesülésünk szerint a rk. püspöki kar számára elsısorban a Vatikán
július 9.-i rendelkezés teremtett nehéz helyzetet. Ismetretes, hogy a püspöki
kar kezdettıl fogva éles harcot folytatott a katolikus békepapi mozgalom fennállása, mőködése és tagjai ellen. Mivel ez az ellenforradalom után – részben
belsı, részben külsı, vatikáni erıre támaszkodva – sikerült elérniük a papi
békemozgalom megszőntetését, állami igényre ugyan, de az egyház köreibıl
származó elképzelés alapján megalapították az Opus Pacist, a „katolikus
békemő”-vet, amelyben a megszőnt békepapság vezetıi mellett az elsıdleges
vezetı szerepet ugyanazon személyek töltik be, akik egyben az egyházi hierarchia vezetıi is. /Elnök Grısz József, az elnökség tagjai között található Hamvas Endre csanádi, Papp Kálmán gyıri, Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspökök, valamint Endrey Mihály esztergomi speciális delegátus./
Az Opus Pácis megalakulása után július 23-án – tehát a vatikáni
figyelmeztetés megjelenése után egy héttel, amit ugyan a püspöki kar még
nem ismert – több száz egyházi személy részvételével egy győlést tartott, ahol a
Béke Világtanács colombói értekezletének anyagát tárgyalták meg. A győlésnek a sajtó – közte a katolikus is – és a rádió útján megfelelı nyilvánosság lett
biztosítva.
Figyelembe véve az elızményeket – tehát azt, hogy a békemozgalmi
szervezet, az Opus Pacis ebben a formájában a rk. egyház kezdeményezése
volt, továbbá, hogy annak a vezetésében a püspöki kar több tagja részt vesz,
és a vatikáni rendelkezés megszületése után egy nyilvános nagygyőlést szervezett – a püspöki kar és a Vatikán között ebben a kérdésben bizonyos feszült300
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ség, véleményeltérés keletkezett. Erre utal többek között Grısz kifakadása is,
aki a vatikáni intézkedés kézhezvétele után bizalmas körben kijelentette: „jöjjenek ide és csinálják jobban, mint mi, s ne onnan kiáltozzanak ránk.” Ilyen
irányba hat az a körülmény is, hogy a rendelkezés a Sacra Congregatio Consistoriális-tól származik, vagyis ahová a püspökök fegyelmi ügye is tartozik. A
Vatikánból nyert bizalmas értesüléseink alapján megállapítható, hogy a Szentszék azért hozott ilyen rendelkezést, mert - értesülésünk szerint - a magyar
püspöki kar az „Opus Pacis” létrehozásával – többszöri figyelmeztetés ellenére
alárendelte magát a magyar kormánynak, és védelmükbe vették a Vatikán
által már korábban többször elítélt békemozgalmi papokat. A vatikáni vita
során elhangzott ugyan olyan vélemény is, hogy nem szabad az egész püspöki
kart elítélni az „Opus Pacis” létrehozása miatt, mert ezzel esetleg még jobban a
kormány felé sodorja ıket, de a bíborosok többségének álláspontja merev volt
ebben a kérdésben, és követelték az „Opus Pacis” éles bírálatát még abban az
esetben is, ha ezáltal szembekerülnek az egész magyar katolikus egyházzal.
Ilyen körülmények között a katolikus püspöki kar augusztus 29.-i konferencián megtárgyalta a vatikáni intézkedésre küldendı választ. Ebben többek között a következıket írják:
„A püspöki kar szerény véleménye szerint nem tett olyasmit, ami az
Apostoli Szentszék intézkedéseivel ellenkeznék, az egyház ügyének ártana, a
hívek lelkiismeretét megzavarná, vagy éppenséggel az Egyház által elítélt tanítások és intézkedések támogatására alkalmas lenne. Ellenkezıleg mindent
megtett és megtesz az egyház jogainak védelmére, érvényesítésére és a hívek
lelkiismeret szabadságának biztosítására. … „Igaz, megalakítottuk az Országos
Béketanács Katolikus Bizottságát, és az „Opus Pacist. Megtettük … hogy megszőnjék az az állapot, amely 6 éven át megosztotta a papságot, … hogy a katolikus békemunka az evangélium szellemében és a Szentséges Atyának útmutatása szerint történjék…. Papjaink és híveink általános megértéssel és megnyugvással fogadták azt az intézkedésünket … Természetesen vannak, akik
elégedetlenek velünk, de azok felelıtlen emberek. …
Kérjük, hogy a magyarországi ügyek intézését bízzák nyugodtan a püspöki karra, … rajta vagyunk, hogy lépésrıl lépésre javítsuk az egyház és az
állam közötti egyre inkább normalizálódó viszonyt …
Meg kell jegyezni, hogy a fenti – számunkra kedvezınek mondható –
válasz ebben a formában nem tükrözi teljesen a püspöki kar álláspontját –
ami a valóságban ennél negatívabb – hanem annak létrejöttében állami tényezık is közremőködtek. Mindenesetre tény az, hogy a püspöki kar nevében 14én Grısz ezt a szöveget küldte ki Rómába. Megítélésünk szerint ez a válasz
egyrészt a püspöki karnak az „Opus Pacis” mellett való ismételt elkötelezettségét jelenti, másrészt a Vatikán és a magyar püspöki kar között kialakulóban
lévı bizonyos véleménykülönbség, feszültség fokozódását jelenti.
Lényegében egyszerőbb a püspöki kar álláspontja a Vatikán másik –
július 16.-i dekrétumával kapcsolatban, amely kötelezi az állami személyeket,
hogy képviselıi mandátumukról mondjanak le. Miután az Állami Egyházügyi
Hivatal szóban, majd írásban is közölte Grısz Józseffel, hogy ennek
kihirdetését megtiltja. Grısz érsek ezt – mellékelve az ÁEH elnökének írásbeli
rendelkezését – közölni szándékozott a Vatikánnal olyan módon, hogy „a
dekrétum kihirdetését az állam megtiltotta, retorziókat is kilátásba helyezve.
Én – írta Grısz – nem félek ezektıl a retorzióktól, azonban ezek nagy kárt
okozhatnak az egyháznak, ezért kérdezem: most mit tegyek?”
Grısz ezen levele nem jutott el a Vatikánhoz, mivel nem tartottuk kívánatosnak, hogy írásbeli dokumentumot szolgáltassunk arra vonatkozólag,
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hogy az egyházzal szemben ilyen kérdésekben retorziókat alkalmazunk. Grısz
levelének a visszatartása ellenére a Vatikán tudomással bír arról, hogy a dekrétumának a kihirdetését az állam megtiltotta, mivel ez a körülmény a Külügyminisztérium szóvivıje útján nyilvánosságra került.
A Vatikán egyébként a dekrétumokat az Acta Apostolicae Sedis –ben –
a Vatikán hivatalos lapjában – szeptember 6-án kihirdette. Az egyház joggyakorlata szerint így a dekrétum életbe lép, és amennyiben október 6.-ig az érintett képviselık nem mondanak le a mandátumról, automatikusa exkommunikácioba esnek.
A magyar püspökök szerint ezen a téren számukra teendı nincs. Természetesen rájuk is értendı a dekrétum azon kitétele, amely úgy rendelkezik,
hogy egyházi személyeket a fenti országban minden politikai tevékenységtıl
büntetés terhe mellett eltiltja.”
Nem szándékozunk eltúlozni, vagy túlértékelni azt a véleménykülönbséget, illetve bizonyos fokú feszültséget, ami a fenti kérdésben a Vatikán hivatalos álláspontja és a magyarországi rk. püspöki kar között kialakult, valamint
azt sem, hogy az utóbbi idıben a rk. egyházon belül is észlelhetı bizonyos
differenciálódás és ennek ismerete fontos egyházpolitikai intézkedések eldöntésénél, alapul szolgálhatnak. Pl. Dr. Udvardy Géza teológiai tanár az elmúlt
hetekben kijelentette, hogy „ha az állam tudná, hogy most milyen belsı erık
feszülnek az egyházban, azt is tudná, hogy a szakadást könnyen meg lehet
csinálni.”
Meg kell mondani, hogy értékelésünk szerint nincs meg a reális alapja
annak, hogy Magyarországon a közeljövıben egyházszakadásról beszéljünk.
Vagy pl. az elmúlt hetekben Pécsrıl, Székesfehérvárról, vagy az Egri egyházmegyében elhelyezett papok politikai magatartását illetıen olyan értesüléseink
vannak, amelyik szerint három csoportra lehet osztani ıket. Az egyik, amelyik
kb. a papság 20 %-át teszi ki, és ez megítélésünk szerint országos jelenség is,
megváltoztathatatlanul – társadalmi helyzetbıl adódóan – ellenséges rendszerünknek még akkor is, ha az adott helyzetben nem tudnak ellenséges tevékenységet kifejteni. A papok nagy százaléka, ami országos viszonylatban kb.
60 %-ot tesz ki, passzív magatartást tanúsít. Ezek mindig oda húznak, ahol
érdekeiket látják biztosítottnak. Megemlítendı, hogy ez a rész a püspök, vagy
más felsı papi vezetı utasításainak minden helyzetben és mindenkor alávetik
magukat. Vannak kisebb számban olyan papi személyek, akik lojális magatartást tanúsítanak az államal szemben, sıt megtalálható olyan egyházi személy is, aki ha arra kerülne sor, nyíltan kiállna a rendszerünk mellett.
Említésre méltó még az is, hogy magában a püspöki karban is bizonyos jelentıs kérdésekben tapasztalható véleménykülönbség azzal együtt, hogy a püspöki kar a Vatikán felé való engedelmesség kérdésében, de más kérdésben is
legtöbbször egységes álláspontot képvisel. Természetes a püspöki karon belüli
véleménykülönbség, nem a rendszer támogatásán alapuló véleménykülönbség,
hanem egyes püspökök az adott történelmi helyzetet felismerve látják, és
kénytelenek tudomásul venni a szocialista rendszer létezését, és fıleg az egyház egységének megvédése érdekében bizonyos kérdésekben engedményekre
is hajlandók. Ilyen pl. Hamvas Endre csanádi püspök, Papp Kálmány gyıri
megyéspüspök, Endrey Mihály esztergomi speciális delegátus, és Brezanóczy
Pál egri, valamint Klempa Sándor veszprémi helynökök.
Véleményünk szerint a fent leírtak megfelelı figyelembe vétele mellett
és megfelelı intézkedésekkel a Vatikán és a papság közötti véleménykülönbséget még fokozni lehet, ami végsı soron számunkra kedvezı. Ennek érdekében javaslataink a következık:
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1./ Mivel a Vatikán és a magyar püspöki kar között a fı ütközıpont az
„Opus Pacis”, célszerő lenne ennek a korábbinál nagyobb mérvő aktivizálása.
Helyes lenne, ha az „Opus Pacis” mint szervezet, ismét hallatná a hangját /pl.
1-2 kisebb vidéki győlés, vagy elıadás megtartása./ Szükséges lenne ezzel
párhuzamosan egy-két nagytekintélyő püspök /Pl. Papp Kálmán gyıri, vagy
Kovács Sándor szombathelyi/ megszólaltatása az „Opus Pacis”-szal kapcsolatban, ami számunkra a békemozgalmi szervezet mellett való ismételt elkötelezettséget jelentené. Lehetıség lenne a katolikus sajtó útján, /Új Ember,
Vigilia/ egy-két békemozgalmi cikk megjelentetésére is.
2./ Tudomásunk szerint döntés van arra, hogy a Hazafias Népfront országos elnökségébe bevonják a püspöki kar néhány tagját /Az elnökségbe
Grısz Józsefet, a tanácsba Endrey Mihályt/ A rk. püspöki kar egy korábbi
konferenciáján már foglalkozott ezzel a kérdéssel, és úgy határoztak, hogy
Grısz átveszi a Hazafias Népfrontban azt a tisztséget, amit Czapik Gyula
betöltött. A fenti elképzelések megvalósítása szempontjából helyes lenne ezen
intézkedések megvalósítása. Pozitív irányba hatna ezen kívül, ha a megszőnt
papi békemozgalom megyei szervezeteinek tagjait, akik között számos becsületes, szilárdan mellettünk álló egyházi személy van, megyei szinten hasonló
funkciókba választanák be, vagy használnák fel ıket /Bizottságokba való
beválasztás, elıadások megtartása, stb./Ezek az egyházi személyek az elmúlt
évek során eredményesen fejtettek ki társadalmi tevékenységet és ilyen
vonatkozásban jelenleg nincsenek kihasználva.
3./ A püspöki karnak az „Opus Pacis” kérdésében elfoglalt, számunkra
is kedvezınek ígérkezı pozíciója erısítése céljából helyes lenne, ha az alsópapság részérıl megfelelı egyetértés, támogatás nyilvánulna meg a püspökök felé.
Konkrétan 3-3 vidéki papot /nem békemozgalmit/ vagy egyházközséget
megszólaltatni az „Opus Pacis” mellett.
4./ Szükséges lenne a püspöki karon belül meglévı intranzigens
jobbszárny további semlegesítésére, bénítására. Badalik Bertalan veszprémi
püspöknek a püspöki karból való kiszorítása után Shvoy Lajos székesfejérvári
püspök lett a legszélsıségesebb, a legnagyobb nehézségeket támasztó elem.
Véleményünk szerint ezen a téren átmeneti segítséget jelentene, ha Shvoy
püspök, a Belügyminisztérium részérıl magatartásának helytelen, az egyház
számára is veszélyt jelentı voltára figyelmeztetésben részesülne.
5. Annak érdekében, hogy a püspöki kar az állam részérıl magatartásának
megfelelı értékelését tapasztalja, célszerő lenne, ha bizonyos vonatkozásban
kedvezményekben részesül, illetve egyes engedményeket viszonzásképpen tüntetnénk fel. Megvalósítható pl. ez a most aktuális anyagi támogatás kérdésében, ugyanis az állam részérıl az egyház részére folyósított kongrua segély 5
évenként 25%-kal csökken, és az egyház számára kiesı összeget az állam jelen
esetben külön segélyként folyósítja. Hasonló körülményként lehet feltüntetni
azt az intézkedésünket is, amelynek értelmében kb 50 egyházi személlyel
szemben nem járunk el rendırileg, holott erre törvényes lehetıségeink lennének.
Készült 4 pl.
Gépelte: S.M.
Berényi István s.k.
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Fıtisztelendı C. Prépost,
Templomigazgató Úr!

Tekintettel más irányú elfoglaltságra lelkipásztori megbízatása
alól a mai nappal kezdıdıen felmentem.

Budapest, 1957. október hó 8-án

Krisztusban jóakarója

körbélyegzı
Dr. Endrey Mihály s.k.
baratai felszentelt püspök
az esztergomi fıegyházmegye
speciális delegátusa

Fıtisztelendı
Dr. Beresztóczy Miklós c. prépost, templomigazgató Úrnak
Budapest
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Tisztelendı Templomigazgató Úr!

Tekintettel más irányú elfoglaltságra lelkipásztori megbízatása
alól a mai nappal kezdıdıen felmentem.
A zuglói egyházközségtıl értesültem, hogy templomigazgatóságáról lemondott és a hívektıl ünnepélyesen elköszönt.
Budapest, 1957. október hó 8-án

Krisztusban jóakarója

körbélyegzı
Dr. Endrey Mihály s.k.
baratai felszentelt püspök
az esztergomi fıegyházmegye
speciális delegátusa

Tisztelendı
Horváth Richárd templomigazgató Úrnak
Budapest

MOL – XIX – A – 21 – a – E-297/1957
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Mővelıdési Minisztérium
Egyházügyi Hivatala

Budapest

Hivatalból értesítem Egházügyi Hivatalt, hogy f. évi október hó
8.-i hatállyal dr. Beresztóczy Miklós és Horváth Richárd templomigazgatókat a
Budai Erzsébet-templom, ill. zuglói Szent Antal plébániai templomnál betöltött
lelkipásztori megbizatásuk alól felmentettem
Kérem rendelkezésem tudomásul vételét.
Budapest, 1957. október 9-én
Kiváló tisztelettel

dr. Endrey Mihály s.k.
baratai felszentelt püspök
az esztergomi fıegyházmegye
speciális delegátusa
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Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala
Budapest
Elnök Úr!
Beresztóczy Miklós esztergomi fıegyházmegyés pap és Horváth Richárd
esztergomi fıegyházmegyés pap, orsz. képviselı urak – miután a Szentszék
reájuk vonatkozó rendelkezése az Acta Apostolicae Sedis 1957. szeptember 6-i
számában megjelent, és a megjelölt egy hónapi „hasznos” idı eredménytelenül
eltelt: a Szentszéknek különös módon fenntartott excommunicatioba estek
(cfr. CIC cn. 9.)
Következésképpen Betresztóczy Miklós és Horváth Richárd el vannak
tiltva a szentségek és szentelmények vételétıl és azok kiszolgáltatásától, /cfr.
CIC cnn2260-61)
Lelkipásztori szolgálatukat csak helyettesítıáltal gyakorolhatják (cfr.
CIC 2266 cn.)
Ennek értelmében szomorú kötelességem, hogy Beresztóczy Miklós és
Horváth Richárd papi mőködése ellen ünnepélyesen tiltakozzam, ésaz Állam
részérıl történı olyan rendelkezést, amely ıket a szent cselekmények végrehajtására utasítaná, súlyos lelkiismereti kényszerítésnek és Egyházunk legszentebb és legbensıbb ügyeibe való illetéktelen beavatkozásnak minısítsem.
Kijelentem, hogy jelen eljárásomat kizárólag lelkiismeretem indítására
és Egyházam iránti hőségem és engedelmességem alapján teszem. – Másodsorban indít erre Beresztóczy Miklós és Horváth Richárd gondjaimra bízott
papjaim sajnálatos ügyének lelkiismeretbeli megoldásának biztosítása. –
De nem utolsó helyen ezen lépésemet megtenni kényszerülök azért is,
mert ennek a kérdésnek elmérgesedése mélyen megzavarja Államunk és Egyházunk között fennálló és egyre jobban kibontakozó, azt kölcsönös megértésben és törvényszerőségen alapuló bizalmat és jóviszonyt, amelyet mindkét
részrıl nagyra becsülünk.
Kérem azért Elnök Urat, nyújtson lehetıséget arra, hogy jelen kérdést
is szokott légkörben tudjuk megtárgyalni és megoldani.
Részemrıl ezen megoldáshoz bizalommal kívánok hozzájárulni.

Budapest, 1957. november hó 4.-én
mély tisztelettel

(saját körbélyegzı)
Dr. Endrey Mihály s.k.
baratai felszentelt püspök
az esztergomi fıegyházmegye
speciális delegátusa
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AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI FİHATÓSÁGTÓL
Szigorúan bizalmas!

Tisztelendı Horváth Richárd templomigazgató Úrnak
Budapest
Az Alkantarai Szent Péterrıl nevezett, volt ferences templomhoz való
templomigazgatói kinevezésével kapcsolatosan hivatalosan közlöm tisztelendıségeddel, Draskovics Károly illetékes területi esperessel, és Nagy Istvánnal,
min az Alkantarai Szent Péterrıl nevezett templom állandó lelkészével a következıket: …
Tisztelendıséged visszavonul és semmiféle papi funkciót nem végez.
Ezen megállapodásunk hivatalos megerısítésére f. évi november 30-án
… Horváth János, az Egyházügyi Hivatal elnöke, Csala László egyházügyi fıelıadó és személyem, mint esztergomi speciális delegátus Kalocsára utaztunk
Grısz József kalocsai érsek úrhoz … ahol Horváth János az EH elnöke ezen
ügynek általam történt elıadása után – kijelentette és megerısítette, …
Tisztelendıséged minden papi tevékenységtıl tartózkodik, semmiféle papi
funkciót nem végez. … megállapodásunk Tisztelendıséged részérıl történı
hiánytalan betartását az Egyházügyi Hivatal, és annak elnöke, Horváth János
garantálja – …
Grısz József érsek – elnök … Tisztelendıséged templomigazgatói kinevezését
… jóváhagyólag tudomásul vétele mellett postára adtam … felhívom, hogy ezen
levélben foglaltaknak mindenben tegyen eleget.
Budapest, 1957. december hó 10.-én

Dr. Endrey Mihály s.k.
baratai felszentelt püspök
esztergomi speciális delegátus
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II.5-c alosztály

Szigorúan titkos
Tárgy: A Vatikán Grısz érsekhez
intézett levelérıl

Jelentés
Budapest, 1958. január 10.
A vatikáni Sacra Congregatio Consistoriális nevében Marcellus
Mimmi cardinalis
1957. dec. 30-i kelettel az alábbi latin nyelvő levelet intézte Grısz József
kalocsai érsekhez, a rk. pp. kar ezidı szerinti elnökéhez:
„Ezen szent kongregáció megkapta fıtisztelendıséged folyó év
szeptember 2-án E 134/1957. azám alatt kelt levelét és az abban foglaltakat
figyelmesen áttanulmányozva kötelességének véli az alábbiak közlését:
A Szentatya igen jól tudja, hogy az egyházi személyek iránti különös
gondosságáért magyar gyermekei milyen szeretettel követik és értesülve van
arról, hogy az ottani egyházi vezetık hivatalának gyakorlása közben milyen
nehéz helyzetben vannak. İ mégis erısen aggódik amiatt, ahogyan íly nehéz
kérdésekben néhány püspök viselkedik. Ennélfogva az ügyek természetébıl
kifolyólag, ami a szent egyház jogát és a lelkek legjobb javának megvédését
illeti, a Szentatya reményét a szent fıpapok hitében és a tanulmányok iránti
odaadásokba helyezi.
Továbbá az egyházi vezetık, akik meg akarnak felelni az atyai várakozásnak és akik egyszersmind jól tudják, hogy a római pápa fennhatósága alatt
rájuk bízott egyházmegyék élén állnak, különös gonddal teljesítették mindazokat a normákat, tanácsokat és elıírásokat, amelyek a szentszék elıírni
helyesnek vélt, apostoli kötelességét betöltve.
A szentszékhez tartozó fiúk szokása szerint semmilyen meggondolástól
vezetve nem estek kétségbe, ha kintrıl valamilyen balsors érte ıket, és nem
bátortalanodtak el, ha valamit tévesen értelmeztek, amit az Apostoli Szentszék
kiadott, szilárdan kitartanak a szentegyház jogainak védelme mellett,
állhatatosak a pásztori kötelezettségek teljesítésében, nyugtalanság van bennük, hogy elkerüljék azt, ami ıket a püspöki feladatoktól más dologra vonhatja el.
Minthogy pedig a pp-k közül néhányan állandóan akadályozva
vannak, legyen gondja az ordináriusoknak, hogy ne adjanak ki a magyar pp
kar nevében tett semmilyen nyilatkozatot, hacsak nyilvánvalóan nics szó a
keresztény tanítás különleges érdekeirıl, vagy a katolikus egyház jogáról,
amely feltételezhetıen nem kelt a közvéleményben ellentétet.
Végül a kegyelmes püspökök emlékezzenek arra, hogy egyedül az Apostoli
Szentszék jogosult az állam vezetıivel tárgyalásba bocsátkozni.”
Marcellus Mimmi
SCC titkára
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A fenti levél elızményéhez tartozik, hogy múlt év szeptemberében a
magyar rk pp kar a Vatikán számon kérı felszólítására jelentést küldött a
Szentszéknek, amelyben közölte, hogy „nem tett semmi olyat, ami az egyház
érdekeinek ártana, ellenkezıleg mindent megtett jogainak védelmére. Elérte a
békemozgalmi „Kereszt” c. lap megszőntetését, a papi békemozgalom felszámolását a Vatikán 1957. január 21-i dekrétumának - amiben a haladó papok
egyházkormányzati funkcióiból való elmozdításáról van szó – végrehajtsák.
Beszámolt továbbá a pp kar levele arról, hogy megalakították az Opus
Pacist annak érdekében, hogy felszámolják a papság megosztását és a békemunka a pp kar jelenlétében folyjék, ami – szerintük – garancia arra, hogy
abban ne történjen semmi, ami ellenkezik az egyház tanításával.
Kérték továbbá, hogy a magyarországi ügyek intézését bízzák a magyar
pp karra, amely mindig az egyház érdekeit tartotta legfontosabbnak.
A Vatikán fenti levele a püspöki kar 1957. szeptember 3-i levelére adott válasz.
Ez lényegében – annak ellenére, hogy elismeri a püspöki kar egyház érdekeit
védelmezı munkáját – további intelmet és megszorítást tartalmaz olyan irányba, hogy a püspökök ne engedjék magukat „más irányba elvonni”, és ne adjanak az állam felé semmiféle nyilatkozatot a püspöki kar nevében, miután közülük néhányan állandóan „akadályozva” vannak.
Ezzel – véleményünk szerint – a Vatikán még azt a néhány nyilatkozatot is sokallja, amit a püspöki kar az elmúlt év folyamán tett /:a kormány
iránti bizalomról, az ENSZ ötös bizottságának jelentésérıl, a béke ügyérıl és
az államsegélyekrıl:/, ami lényegében az egyházpolitikában elért eredményeket jelentette, és az „akadályozott”, tehát a funkciójukból kimozdított püspökök miatt /:Mindszenty József, Badalik Bertalan, Péteri József:/ feszíteni
akarja a viszonyt az állam és az egyház között.
Ismerve a magyar rk pp kar Vatikánhoz való hőségét és nyilatkozatok
adásában tanúsított „készségét” és ıszinteségét, javasoljuk, hogy Grısz érsek
a fenti vatikáni levelet ne kapja meg. /: További utasításig azt visszatartottuk:/
A fentiekrıl tájékoztatjuk az Egyházügyi Hivatal vezetıit.
Készült 4 pld. 3. lap
S.M.
Berényi István s.k.
rny. szds.
alosztályvezetı
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Beresztóczy Miklós:
Feljegyzés a mai egyházpolitika irányáról
A magyar népi demokrácia egyházpolitikája három síkon keres eredményeket:
1. Az általános egyházpolitika területén (kormány – hivatalos egyház)
2. A Hazafias Népfront területén (a társadalom belsı politikai életében az egyháziak szerepe)
3. A békemozgalom területén (a nemzetközi életbe kapcsolódó békemunkában
az egyháziak közremőködése)
Ad 1. Általános egyházpolitika
1945-1950 között (Mindszenty) ellenséges, majd ellenálló
1950-tıl a megállapodás betőit sem tartó
- jobboldali irány (Péteri, Shvoy, Badalik)
- megértést és együttmőködést keresı (Czapik, Hamvas)
- erıviszonyok szerinti (Papp Kálmán, Kovács Sándor, Kováts Vince)
-a kormánypolitika megvalósítói (a papi békemozgalom élcsapatából a
kormány óhajára, de kánonilag szabályosan kinevezett vikáriusok és
irodaigazgatók)
A papok nagyobbik része meggyızıdésbıl, vagy megfontolásból együttmőködik
Ez a szakasz 1950-tıl 1956-ig tartott.
1956 októberében az eddigi eredmények megsemmisültek. Mindszenty rövid
fellépésére a Czapik halála óta fejét vesztett püspöki kar megtagadta az
eredményeket, és a római dekrétumot követıen egyetlen mentı, vagy
magyarázó szava sem volt az egyházi büntetéssel sújtottak érdekében, vagy
annak beismerésében, hogy a bőnükül felrótt mőködésben együtt tartott eddig
is a püspöki kar.
Evvel szemben az élcsapat egyházkormányzati, vagy kulcspozícióból való
eltávolítását hajtotta végre, és az ÁEH segítségével végrehajtotta a papi
békemozgalom feloszlatását, és a korábban elmozdítottak rehabilitálását, a
békemozgalomban részt vettek elnyomását, vagy elszigetelését.
Egy félév elteltével (1957 április) Grısz érseken át szólalt meg a püspöki kar a
demokrácia mellett, további egy hónap után a püspöki kar által létrehozott
Opus Pacis néven egy hivatalos szervezı és intézı bizottságot, és Hamvas elnökletével az Országos Béketanács és a katolikus egyház közös szerveként
mőködı Katolikus Bizottságot.
Grısz felszólalt az OB elnökségi ülésén, felszólalás nélkül részt vett a Hazafias
Népfront (ıt Czapik helyére beválasztó) elnökségi ülésén, megszólalt az ENSZ
Bizottság mőködésével kapcsolatban, és részt vett a fogadásokon. A Colombói
Béke Világtanácsi rendezvény kapcsán megtartotta az Opus Pacis országos
békegyőlését papok számára, amelynek anyagát minden egyházi hivatalos
jelleg elkendızésével az Országis Béketanács és az Opus Pacis együtt adott ki.
Hiányzik a széleskörőség és hangsúly, egyházi részrıl (Badalik, Endrei) több
követelés, fölényesebb hang.
Hiányzik a papság meggyızıdése, együttérzése, együttmőködése.
1951-ben is megvolt Róma tiltakozása (del’Aqua levél), Czapik magyarázó
kísérlete. Amennyivel keményebb most Róma, annyival óvatosabb és megriadtabb Grısz és a püspöki kar reagálása,
Mérlegre állítva tehát az egyházkormányzati téren érvényesülı egyházpolitikai
helyzetrıl:
MOL XIX – A – 21 – c – 000.0
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Az állam és a püspöki kar rendezi viszonyát (demokratikus gondolkodású papi
személyek bevonásával is segítik.)
A demokratikus papi személyek a kánoni elıírások legszigorúbb megtartásának kockázata nélkül szemlélhetik, hogy amit ık meggyızıdéssel végeztek, és
ezért súlyos egyházfegyelmi büntetést szenvedtek, most a hivatalos egyházkormányzati tényezık sokkal kevesebb meggyızıdéssel hangoztatnak és végeznek, a port verve közben azokon, akik valaha velük együtt ugyanezt meggyızıdéssel tették.
Ennek a csökkentett értékő odahajlásnak áldozata … a római dekrétumok
végrehajtásával:
- haladószellemő papi vezetıink eltávolítása mőködési helyükrıl
- a kispapnevelés nem egy posztjának erısen reakciós kézbe tétele;
- a diszpozíciókban erıs reakciós tendencia érvényesítése;
Amíg a papság politikai tevékenysége szükségtelen, káros és tilos, káros annak a szellemnek az erısítése, hogy a népi demokrácia aktív szolgálatához elég
a püspökök, vagy ezek egy részének idıszaki, vagy alkalmi szerepeltetése.
Ad 2./ A Hazafias Népfront
vezetıségében Czapik utódja Grısz, maradt Hamvas, Dudás, Beresztóczy,
Horváth Richárd, és nem lehetett elérni, hogy mellettük a haladószellemő
alsópapságnak legyen képviselıje.
Ad 3./ Békemozgalom
Pozitív elem a püspöki kar részvállalása a békemunkában irányítóként. Ezért
áldozatul kapta a papi békemozgalom szervezetét és sajtóját, és vele minden
munkája eredményeinek megsemmisülését (a Kereszt és Bulletin megszőntetése) a papság, és sokban híveik körében.
Az irányításban gyakorlatilag monopóliumot nyert püspökök arra is erıt kaptak, hogy a békemunka aktivitását papi területen a minimumra csökkentsék,
lehetıleg semmivé tegyék. Ezért még azokat az ígéreteket sem valósították
meg, amiket az Opus Pacis megszervezésére, megyei és táji papi körben a colombói értekezletek tartására, az egyházi békesajtó megindítására és a békegondolat papi körben való felszínen tartására és további ápolására nézve az
Opus Pacis létrehozása körüli tárgyalásokon tettek.
Szükséges, hogy a püspöki kar hivatalosan is vallja, amit az elmúlt hét év alatt
számtalanszor úgyis vallott szóban és írásban. De szükséges, hogy a papi
békemozgalom ne korlátozódjék Grısz és Hamvas szerepeltetésére, Beresztóczy és Horváth Richárd, meg Mag Béla további megtőrésére a püspökök által
az Országos Béketanácsban és az Opus Pacisban Beresztóczy, Mag és Miháczi
papíron való befogadásában, hanem szükséges, hogy széles papi rétegek bevonassanak a helyi békemozgalmi munkába, amiben irányítást a mielıbb megindítandó sajtóorgánum adja.
De ennek szerkesztıi és írói meggyızıdéses és hozzáértı, pozitív szándékú papok sorából kerüljenek ki, s így ez a sajtó ne az ellaposítást, és
a haladó szellem megbélyegzését szolgálja, hanem a papság nemzetközi
látókörének szélesítését és a békemozgalom öntudatának erısítését.

312

MOL XIX – A – 21 – c – 000.0

2.15.2 sz. melléklet
Belügyminisztérium
II/5. osztálya

Az egyházpolitikai helyzet alakulása
az ellenforradalomtól napjainkig

Készült: 1957. december 9.
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I.
Római katolikus egyház
A lelkészkedı papság az ellenforradalom alatt zömmel várakozó álláspontot
foglalt el, s míg az aktívak közül is a legtöbben legfeljebb a „munkástanácsoknak” és a „forradalmi bizottságoknak voltak tagjai.
… Annál aktívabbá váltak az egyház vezetıi, különbözı egyházmegyék püspöke, … a környezetükben élı, haladó gondolkodású papokat azonnal felszólították távozásra, sıt fenyegették, mint Badalik Bertalan veszprémi püspök,
hogy adott esetben nem védheti meg ıket, ha a „forradalmárok” követelik kiadatásukat.
Bizonyos szervezettségre is vall, hogy majd minden egyházmegye püspökségén
keresték az ellenforradalmárok a haladó békemozgalmi papokat, akik a püspök mellett vikáriusi, irodaigazgatói minıségben kaptak beosztást az állam
bizalmából.
A fegyveres ellenforradalom leverése után a püspökök az általános hangulathoz igazodva megtagadtak az állammal mindenféle tárgyalást. Hivatkozásuk az
volt, - mint Kovács Vince váci püspök kifejezte - hogy a munkásokkal együtt
ık sem ismerik el a Kádár kormányt.
Ezzel egy idıben, az állam tiltakozása dacára kihirdették Mindszenti Józsefnek
november 5-én, az amerikai követségrıl keltezett határozatát, amelyben Budapestrıl 11 papot kitilt. Nem gátolta ezt meg az állami rendelkezés sem, hogy
az állam és az egyház közötti tárgyalásokban az állam október 1-i állapotokat
tekinti érvényesnek. A kihirdetést eszközlı Szabó Imre püspök elleni fenyegetés is hiábavalónak bizonyult.
Így került sor arra, hogy december közepén az Egyházügyi Hivatal vezetıje és
egy beosztottja felkereste Kalocsán Grısz József érseket és közölte vele a fent
említett rendelkezést. Felszólította Grısz érseket, hogy egy jövıbeni rendelkezés meg fogja szőntetni az ÁEH-t, visszavonja a megbízottakat, megszőnteti,
illetve egész kismértékőre korlátozza a kinevezésekbe, áthelyezésekbe való
beleszólást, stb.
Mint kiderült, ez olaj volt a tőzre, másnap az ország különbözı részeibıl a
megbízottak jelentették, hogy a püspökök tovább folytatják a haladó papok
üldözését, sıt megtagadták a megbízottakkal való tárgyalást is, hivatkozva
Grısz érsek értesítésére.
További bátorságot kölcsönzött az egyházi reakciónak, hogy az ellenforradalom
után a papi békemozgalom tevékenységét akadályozzák, valamint a Vatikánból
érkezı 1957. január 21-i dekré-tum. Ez megerısítette Mindszenty József
november 5-i intézkedését azzal a megszorítással, hogy minden egyházmegye
kormányzatából le kell váltani a haladó papokat, valamint Horvát Richárdot, a
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papi békemozgalom egyik vezetıjét un. „különleges kiközösítésben” részesítette.
Az egyéb téren keletkezett konszolidáció lehetıvé, a Vatikán és a püspöki kar
pozíciójának megerısödése pedig szükségessé tette, hogy az ÁEH a Belügyminisztériummal közösen olyan intézkedéseket tegyen, amelyek megállítják, illetve visszaszorítják a klerikális reakció további térnyerését.
A legjelentısebb intézkedések közé tartozott az október 23-i állapotok visszaállításának követelése, a hitoktatás szabályozásáról szóló rendelet kiadása, a
papi forradalmi bizottság tagjainak és a törvénytelenül kiszabadult papok ırizetbe vétele stb.
Mindezek az intézkedések végül is tárgyaló asztalhoz kényszerítették a püspöki kart, aminek pozitív következményeként a püspöki kar április 10-én közzétett nyilatkozatában a kormány mellett foglalt nyilvánosan állást. Ugyanakkor
a püspöki kar megırizte egységét, és a továbbiakban arra törekedett, hogy az
állammal folytatott tárgyalásokon testületileg vegyen részt. Ezzel megszőnt az
a jól bevált módszer az állam részérıl, hogy egyes püspököket, illetve egyes
egyházmegyéket érintı problémákat nem a püspöki kar egészével, hanem az
érdekelt püspökkel tárgyaltak meg.
A püspöki kar követelte a papi békemozgalom feloszlatását azzal az ígérettel,
hogy az egyház egy hivatalosan elismert békemozgalmat hoz létre, és Grısz
érsek a Vatikánhoz fordul 7 legexponáltabb békemozgalmi papnak a dekrétum
hatálya alól való felmentése érdekében. A „várható” felmentések alapján kapott
sorozatos engedmények után a Vatikán elutasította Grısz érsek felterjesztését.
Az Egyházügyi Hivatal által benyújtott tervezetet, amely széleskörő
szervezetével lehetıséget teremtett volna a haladó papok bevonására és
további mőködésére, a püspöki kar konferenciája kategorikusan elvetette.
Saád Béla, az Új Ember szerkesztıje és Michelics Vid a „Vigilia” munkatárs
készített egy újabb tervezetet az ismert Opus Pacis megalapítására vonatkozóan. Az újonnan felvett tárgyalásokon a tárgyaló felek megállapodtak az
Opus Pacis megalapításában.
A püspöki kar azt a feltételt szabta, hogy az Opus Pacis megalakítása elıtt a
papi békemozgalomnak ki kell mondania feloszlatását. A püspöki kar azért
vetette el az Egyházügyi Hivatal tervezetét, mert az felépítésénél fogva lehetıvé
tette volna, hogy a katolikus papok békemozgalma megváltozott keretek között
ugyan, de aktív tevékenységet fejtsen ki továbbra is.
Igaz, a papi békemozgalom vezetıségében 3 békemozgalmi pap is helyet kapott, de mint Grısz érsek mondta, „ezeket le kellett nyelnünk”. A püspökkari
konferenciákon elhangzottak tükrözik a tárgyalások „ıszinteségét”, fıként az
egyház egyre erısödı pozícióját. Grısz érsek szerint „ az egyházügyi Hivatalnak rettentıen nagy a békülékenységre való hajlama. Nekik is kell valamit
produkálni felfelé”.
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Badalik püspök kijelentette: „kérem az elnök viselkedésére jellemzı volt, hogy
kétségbeesetten mondja, én már jelentettem a kormánynak, hogy a tárgyalás
jól megy, megegyezünk, és most jelenthetem, hogy megakadt.”
Gısz érsek szerint „tisztára tılünk függ, hogy mit csinálunk, hangot adunk a
katolikus bizottság által felvetett gondolatoknak és slussz.”A Béketanács elnökségébe való beválasztásával kapcsolatban Grısz a püspökkari konferencián így tájékoztatta a püspököket: „Azt mondta a Horváth Jancsi, ha elvállalok,
és ha tudok elmegyek, ha nem megyek el, nem megyek és kész.”
Miközben a tárgyalások alkalmával, a hivatalos egyházzal ilyen megállapodás
jött létre, súlyos ellentétek alakultak ki az Egyházügyi Hivatal és a papi békemozgalom vezetıi között. Az ellentét azzal kezdıdött, hogy az ellenforradalom
leverése után nemcsak, hogy nem védte meg ıket az Egyházügyi Hivatal az
egyházi reakció dühödt támadásaitól, hanem amikor november-december hónapban megindították a papi békemozgalom mőködését, járták az országot, és
mozgósították a békemozgalom tagjait, a mőködésüket az Egyházügyi Hivatal
leállította.
Ezáltal a püspöki kar bátorítást látott a haladó papok elleni hajsza fokozására.
Mindez azzal ellentétben történt, hogy az Egyházügyi Hivatalból állandó biztatást kaptak támogatásukra, gyakorlatban azonban odadobva látták magukat
koncként, az egyházi reakciónak.
A Katolikus Papok Országos Békebizottsága utolsó választmányi ülésével kapcsolatban robbant ki a legsúlyosabb ellentét az Egyházügyi Hivatal és a papi
békemozgalom között.
Az Egyházügyi Hivatal vezetıje azt követelte tılük, hogy
1./ a június 5-én tartandó országos választmányi ülésen a Katolikus
Papok Országos Békebizottsága mondja ki feloszlatását;
2./ gyakoroljon önkritikát.
A békemozgalom vezetıi ezt megtagadták. A feloszlatás kimondását azért, mert
mindezideig az volt a megállapodásuk, hogy nem feloszlatják magukat, hanem
beleolvadnak az újonnan alakult mozgalomba, illetve annak keretén belül folytatják tovább a munkát. Miután azonban a püspöki kar elutasította az Egyházügyi Hivatal tervét, - éppen azért, hogy a mozgalom további mőködését
megakadályozza – követelte a papi békemozgalom feloszlatásának kimondását
és nyilvánosságra hozatalát.
Az önkritikára vonatkozóan szintén tagadó álláspontra helyezkedtek, mondván, hogy azokat a vádakat, amiket a dekrétum meghatároz, nemcsak az érintettek nem ismernek el igaznak, de a mozgalom is világosan látja, hogy azok
az ellenséges felfogást leleplezı ürügyek.
Politikailag sem tartják jónak a „nagy bőnbánatozást”, mert ezzel elismernék a
rágalmakat, nem is beszélve arról, hogy a papi békemozgalom „a történelem
lomtárába került.”
Heves viták zajlottak le az Egyházügyi Hivatal és az említettek között azzal a
kérdéssel kapcsolatban is, hogy a papok követelték a sajtó és a helyiségek
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minden áron való megtartását. Ez – mint mondták – még az Opus Pacis keretein belül is bizonyos mértékig biztosítana valamilyen szervezettséget, amivel a
békemozgalmi papokat mozgósítani lehet. Az Egyházügyi Hivatal elutasította
kérésüket, kijelentve, hogy a püspöki kar nem járul ehhez hozzá.
Ilyen körülmények között került sor június 5-én a Katolikus Papok Országos
Békebizottsága utolsó választmányi ülésére. A kb. 80 fıs választmányi ülés
résztvevıi borús hangulatban vették tudomásul mozgalmuk megszőnését.
A 21 hozzászóló, a résztvevık lelkes tapsa mellett ígérte további
munkálkodását a szocializmus érdekében. A beszámoló nem tudatta velük,
hogy az Opus Pacisnak nincsenek szervezetei, s így a hozzászólók lelkesen
ajánlották fel munkájukat és 7 éves tapasztalatukat az új „mozgalom”-nak.
Ezzel együtt kifejezett bizalmatlanságot hangoztattak ıket éppen a mozgalomban való részvételük miatt üldözı püspökök vezette Opus Pacis-szal szemben. A beszámoló egy része gyızelemnek könyvelte el a püspöki kar nyilatkozatát, mert mind mondja, ugyanazt hangoztatja, mint a papi békemozgalom megalakulásakor.
Sallai Imre akali plébános – miközben vázolta az új mozgalom perspektíva nélküliségét, kijelentette: „még egy ilyen gyızelem, és belepusztulunk.” Szőcs
Dezsı celldömölki plébános – miközben leírta püspöke magatartását a békepapokkal szemben – felvetette egy párhuzamos mozgalom megalakításának
kérdését. Ilyen és hasonló kérdések nemhogy nem megbotránkozást, hanem
nyílt tetszést arattak.
Mindannak dacára volt ilyen hangulat, hogy a beszámolót tartó Beresztóczy
Miklós is és hasonlóan Horváth Richárd is a felszólalásokra adott válaszában –
meggyızıdése ellenére ugyan – dicsérı kifejezéseket használt az „Opus Pacis”ra vonatkozóan.
A papi békemozgalom feloszlatásának kimondása után /: ez feltétel volt a
püspöki kar részérıl:/ ült össze az Opus Pacis Intézı bizottsága és megtárgyalta a programtervezetét. A tervezet egy eredeti és két módosított formában
került a bizottság elé. Az elnöklı Hamvas püspök az Egyházügyi Hivatal
módosításában fogadta el a tervezetet. Ez a módosítás ugyanis szemben a
tervezetet fogalmazó papokkal, nem igényelte az Opus Pacis által felvetett és
tárgyalt békeproblémának a „koronák”-on /:papi értekezletek:/ való megtárgyalását. Hamvas püspök még a szocializmus szót is kihúzta a tervezetbıl.
A püspöki kar az Opus Pacisról kiadott és ismert nyilatkozatában többek
között a következıket mondja: „A püspöki kar elvárja minden papjától, hogy
ennek szellemében tegye magáévá a béke gondolatát” stb. Így a nyilatkozat, s a
gyakorlatnak azt szánták, hogy a papok ne foglalkozzanak ezzel a problémával. Szándékukra és az Opus Pacis gyakorlatára rávilágít Grısz érseknek a
Vatikánhoz intézett levele. Ebben kifejti, hogy az Opus Pacis árán elérték a
papi békemozgalom likvidálását.
Endrey Mihály püspök a colombói győléssel kapcsolatos értekezletrıl kifejtette, hogy a „megrendelt hozzászólásokat is megnézzük, hogy az egész dolog
csak lejátszassék”.
Miután az Országos Béketanács átvette az Opus Pacis munkájának irányítását, felismerte a püspöki kar valódi szándékát, egy tervezetet készített az
Opus Pacis további fejlesztésére vonatkozóan.
Kétségtelen, hogy a papi békemozgalom felszámolása számunkra hátrányos
volt, mert ez a szervezet sok becsületes, a népi demokráciát ıszintén támogató
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rk. papot tömörített magába. Az elmúlt évek során a papi békemozgalmat az
jellemezte, hogy szilárdan mellettünk álltak, vállalták azokat a nehézségeket
és támadásokat, amelyeket a Vatikán és a magyar rk. püspöki kar részérıl
érték. Ugyanakkor az eddigi formájában és keretében nehéz lett volna fenntartani, mert szők bázisuk miatt kitőzött céljukat nem tudták volna megvalósítani. Figyelembe véve ezt a tényt, az Opus Pacis megalapítását még is pozitívumként kell tekintenünk, mert az Opus Pacis-ban a hivatalos egyház felsı
vezetése is részt vesz és amennyiben a Vatikán ezzel szemben lép fel, úgy egyben az egész püspöki karral találja magát szemben.
Hogy az Opus Pacis megalakítása pozitív részünkre, azt bizonyítja, hogy a
megalakulása után a Vatikánból azonnal támadás érte.
A Vatikán külön foglalkozott a rk. püspöki kar magatartásával és az Opus
Pacis kérdésével és a következı határozatokat hozta:
1./ 1957 május 27-én a Consistoriális Congregáció megtárgyalta a
magyar katolikus püspöki kar és a magyar állam között kialakult helyzetet.
Peretta jezsuita páter volt a napirend elıterjesztıje. Az elıterjesztés lényege,
hogy negatívan értékeli a püspöki kar szereplését Magyarországon, mert a
magyar püspöki kar beadta a derekát a kormánynak, olyan értelemben
konszolidálta a helyzetet, mely szerint kompromittálta a Vatikánt, kompromittálta és aláásta Mindszenty tekintélyét. A Congregació ekkor két határozatot
hozott:
a./ Ellenzik Mindszenty külföldre engedését, mert már nincs tekintélye.
Mindenfajta külföldi szereplése a Vatikánt kompromittálná.
b./ A Congregáció értékelését közölni kell Tardini vatikáni államtitkár
helyettessel, és kérni kell a magyar kérdésnek a Szent Congregáció Hivatala
elé való utalását.
2./ A Szent Congregáció Hivatala június 10 és 15 között tárgyalta meg
a magyar püspöki kar helyzetét.
Az elsı megállapítása az volt, hogy a magyar püspöki kar a Vatikán többszöri
ellenzése dacára megalapította az ú.n. Opus Pacis békemozgalmat, és ezzel
alárendelték a püspöki kart az államnak, továbbá a püspöki kar védelmébe
vette ezzel azokat a békepapokat, akik évek óta együttmőködtek a kommunista kormánnyal és akiket a Vatikán állandóan bírált és támadott.
A második megállapítása az volt, hogy mindezekért a fı felelısség Hamvas
Endre csanádi püspökre hárul, aki már évek óta kiszolgálja a kommunista
kormányt.
A Szent Congregáció Hivatala ülésén éles vita alakult ki a bíborosok és az államtitkárság /:Tardini:/ között. A bíborosok álláspontja az volt a Vatikánban, hogy óvatosan kell a kérdésekhez hozzá nyúlni, nem szabad elítélni az
egész püspöki kart, mert ez kompromittálná a Vatikánt, továbbá hogy ne lépjenek fel nyíltan a kommunista-barát papokkal szemben.
Ugyanakkor kifejtették, hogy a hittanoktatás terén a kormány részérıl tett
engedmények nem kompromittálhatják az Opus Pacist. A magyar püspöki kar
hibája, hogy ilyen értelemben fogta fel a helyzet rendezését.
Ezután a következı határozatot hozták:
Megbízták Brunelli jezsuita pátert, hogy rendszeresen kísérje figyelemmel az
Opus Pacis tevékenységét és errıl tegyen jelentést a megfelelı javaslatokkal
ellátva a Szent Congregációnak.
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A Szent Congregáció Hivatala csak egyszerő levél formájában közölje a
püspöki karral, hogy mi a véleménye az Opus Pacis-ról és a püspöki kar
politikai jellegő magatartásáról. /:Ez a levél Grısz érsekhez július végén meg
is érkezett:/.
A fentiekbıl kiindulva, ha az Opus Pacis megfelelı szervezeti formákat kap és
munkáját ki tudja szélesíteni országos viszonylatban, igen hasznos lehet részünkre.
F. év július 9-i kelettel 2 levél és egy újabb dekrétum érkezett a Vatikánból.
Egy levél Endrey püspöknek, amelyben felszólítják Horváth Richárddal
kapcsolatban, a január 21-i dekrétum következetes érvényesítésére. Egy levél
Grısz érseknek, amelyben a Vatikán aggályát fejezi ki a magyarországi egyház
és állam közötti viszony alakulását illetıen és magyarázatot kér az Opus
Pacisra vonatkozóan. A dekrétum, mint ismeretes, eltiltja a papokat a
parlamenti képviselıségtıl és minden egyéb politikai ténykedéstıl.
Az állam erélyes fellépése, amellyel megtiltja a pápai dekrétum kihirdetését,
igen hatásos volt egyrészt a püspöki karra, másrészt a haladó gondolkodású
papokra. Az Egyházügyi Hivatal által összehívott 15 békemozgalmi pap az
egész békemozgalom nevében kijelentette egyetértését az erélyes állami intézkedésekkel. Mindhárom képviselı kinyilvánította szembeszegülését a vatikáni
dekrétummal, annál is inkább, mert tisztán látják a dekrétum politikai tendenciáját. Sajnos a kezdeti határozott fellépést nem követi további határozott
gyakorlat és így a mai napig is tárgyalások folynak errıl a kérdésrıl fokozatos
engedményekkel. Érthetı nyugtalanságot váltott ki a püspöki karban az a
tény, hogy a dekrétumnak semminemő hatása a hívek szempontjából nem
volt, s ugyanolyan részvétel tapasztalható a kiközösítettek miséin, mint korábban.
Figyelembe kell venni itt azt, hogy a felszabadulás után, és különösen a papi
békemozgalom megalakulása óta a Vatikán, ha nem is személy szerint, de
minden kommunistákkal kollaboráló papot és laikust kiközösített az egyházból. Hivatalos és félhivatalos lapjai a Vatikánnak, minden nyugati reakciós
sajtó ezt híresztelte, de alig észlelhetı hatással. Igy az újabb dekrétumok, még
ha személy szerintiek is – a kihirdetés megtiltásával – úgyszólván semmilyen
hatást nem gyakoroltak a hívekre. Ez természetesen rendkívül veszélyes jelenség az egyház szempontjából.
Jól lehet a kánon a dekrétumok érvényét a kihirdetéssel teszi érvényessé, a
Vatikán sajtója arról ír, hogy a kommunista kormány akár engedte, akár
nem, a dekrétum érvényben van. Ezzel egyrészt a kiközösítettek „lelkiismeretére” akar nyomást gyakorolni, másrészt a híveket akarja ezzel elriasztani.
Azzal ugyanis, hogy az érdekeltek nem vetették alá magukat a dekrétumnak, a
katolikus egyházon belül lényegében egyházszakadás következett be. Ezért
Grısz érsek és Endrey Mihály mindent elkövet, hogy az érintetteket a
dekrétum hatálya alá vonja, illetve az állammal ezt elfogadtassa. Ennek
következtében Endrey Mihály renkívül agyafurt eszközhöz folyamodott.
Fenyegetıleg kijelentette, hogy Horváth Richárd miséjén meg fog jelenni, és
nyilvánosan eltávolíttatja ıt a templomból.

ÁBTL 3.1.9. V-150392/4 (pp. 49-59, 65-67.)

319

2.15.2 sz. melléklet
Ugyanakkor egy megoldást is javasol: eszerint írna Rómába, hogy a dekretum
hatályát a Vatikán a legközelebbi választásig függessze fel, azzal a feltétele,
hogy a válaszig Horváth Richárd tartózkodik a papai funkciók gyakorlásától.
Az Egyházügyi hivatal elfogadta ezt a megoldást és tudomásul vette a dekrétumot. Egyet jelent ez azzal, ami még nem fordult elı a Vatikán gyakorlatában,
a legközelebbi választásoktól a papok nem választhatók a magyar parlamentbe. Ilyen ára volt annak, hogy az Opus Pacis gyakorlatában - egyelıre csak
elvileg – bizonyos változásokba ment bele a püspöki kar.
A nyári nagy diszpozíciók /:papok áthelyezése:/ idején tovább erısödött az
egyházi reakció. Minden fontos hely és személy kérdésében visszaállították az
Egyházi Hivatal fennállása elıtti helyzetet. Egész Budapesten és országos viszonylatban kevés kivétellel leváltották a még helyükön lévı békepapokat. Sok
esztendı nehezen elért eredményeit adtuk fel ezzel. Rendkívül fontos pozíciókat szerzett vissza az egyház tömegbefolyás szempontjából. Még olyan esetben
is sikerült azt elérniük, mint Berencz Ádám kalocsai egyházmegyés papé, aki a
felszabadulás óta megtagadja a Magyar Népköztársaságra leteendı esküt.
A tömegbefolyás növelése érdekében követelték, és sikerült elérniük, hogy a
megállapodáson túl, további, már régen elbocsájtott szerzeteseket állítanak
ismét papi funkcióba. A megállapodás ugyanis úgy szólt, hogy a feloszlatott
szerzetesrendek papjai közül 450-et hivatalos alapon világi szolgálatra átvehetett az egyház. A megállapodásra való hivatkozással legkézenfekvıbb dolog
volna ennek megtagadása és korlátozása a tömegbefolyás növekedésének.
Az egyház zavartalan, de annál veszélyesebb ténykedései közé tartozik, hogy
1951-ben, a papi szemináriumból eltávolított szerzeteseket fokozatosan veszik
vissza.
Csak a konkrét tudomásunkra jutott esetben is 5 jezsuita szerzetest neveltek
és szenteltek illegálisan.
Soha nem ismert mértékben özönlenek be az országba az u.n. liturgikus diafilmek, amelyeket templomokban, plébániákon, hittanórákon vetítenek a
gyermekeknek. Bár az ellenırzés hiánya miatt nem ismeretes, ezeknek a filmeknek valódi tartalma, nem érdektelen megemlíteni, hogy 1956 nyarán jöttek diafilmek és lettek elkobozva, melyek között elrejtve uszító témájú képek
voltak. Az egyik ilyen tekercs képein szovjet katonák ütlegeltek és akasztottak
papokat. Nem valószínőtlen, hogy a gátlástalan beözönléssel nem ismétlıdik
az említett, illetve hasonló példa. Az egyházi reakció elszemtelenedésére jellemzı, hogy egyes papok a prédikációikat, - bár ez még csak elszórt jelenség –
a Hiszekegy-el fejezik be.
Mennyiségénél és minıségénél összehasonlíthatatlanul nagyobb propagandát
fejtett ki az egyház a külföldrıl jövı Caritas segélyekkel. Ezt nemcsak hogy
megfelelı ellenpropagandával nem ellensúlyoztuk, hanem olyan tényeket sem
használtunk ki az egyház és a nemzetközi reakció leleplezésére, hogy a vagonokban a vizsgálat alkalmával több láda kábítószert, nagymennyiségő Hitler
egyensapkákat, a Népköztársaságot és a Szovjetuniót gyalázó feliratokat találtunk.
Mindezeknek az eltőrése, ha pillanatnyilag nem is mérhetı fel százszázalékos
hatásában, de talán jellemzı egy papi társaságban folyó téma, amelyben arról
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vitáztak, hogy az egyház új helyzete nem remélt lehetıségeket biztosít a tömegkapcsolatok növelése szempontjából. Az egyház a pozíciók meghódítá-sáért
folytatott harcot, s most kezd rádöbbenni a lehetıségekre.
Kétségtelen tény, hogy az állam és az egyház viszonyában beállott változáshoz
az egyház fent vázolt pozíciójának megszerzéséhez nagyban hozzájárult az ellenforradalom és az azt követı hazai, valamint nemzetközi helyzet. Az egyház
ilyen mértékben való megerısödése azonban ellentétben áll hazánk egyéb téren bekövetkezett nemzetközi, vagy belpolitikai konszolidációjával. Míg más
téren az ellenforradalom, minden reakciós irányzat fokozatosan szorul háttérbe, az egyházi reakció lépésrıl lépésre erısödik.
A megváltozott helyzetnek megfelelı módszerekkel és helyesen alkalmazott
adminisztratív eszközökkel folytatni kellene az egyház bomlasztását, tömegkapcsolatainak szőkítését, megnehezítését, stb.
Egyre nagyobb aktivitást fejt ki az egyház az egyház az ifjúság megnyerése
érdekében. Lényegesen megnövekedett a hittanra járók száma, mely ellen az
állam semmilyen ellenakciót nem fejt ki, sıt újabb és újabb lehetıségeket ad
/: Elbocsájtott szerzetesek hitoktatása, liturgikus diafilmek beengedése stb.:/
Egy 1956-os statisztika megállapította, hogy évenként 80-100-al több pap jön
ki a szemináriumokból, mint ahány halál, nyugdíjazás történt, illetve a lelkipásztorkodásból kiválik.
Sajtónk alig, de inkább egyáltalán nem használja ki azokat a lehetıségeket,
amelyeket vallásellenes propaganda érdekében, vagy az egyházi reakció leleplezésére kihasználhatna. Ugyanakkor az „Új Ember” c. katolikus egyház hivatalos lapja „katolikus szemmel” címen egyre szemtelenebb hangon „bírálja
„sajtóinkban megjelent cikkeket. Mindezeket és hasonlókat az Egyházügyi
Hivatal rosszul értelmezett sajtószabadságra hivatkozva keresztül engedi a
cenzúráján.
A képviselıkre vonatkozó dekrétum kihirdetésének megtiltása dacára sorozatos engedményeket tesz az Egyházügyi Hivatal abban a kérdésben, sıt Horváth Richárd felé kifogás tárgyává tette, hogy „miért a legnépesebb misén
prédikál, mert Endrey ezt nem nézi jó szemmel.”
Az egyház szempontjából érthetı a kifogás és tiltakozás, hiszen azt mutatja,
hogy szinte teljesen közömbösek a hívek a vatikáni intézkedésekkel szemben.
Azt mutatja, hogy nem annyira az egyház és a tömegek összefonódásáról van
szó, hanem arról is, hogy a hívek elsısorban lelki igényeik kielégítését igénylik
csak. Még egy jellemzı példa, hogy Endrey püspök leváltotta Mátraverebélyszentkút országos búcsújáró hely lelkészét, akinek nem kis része volt abban,
hogy évek során 10 ezrek morzsolódtak le a látogatók közül. Az odahelyezett
pap azzal kezdte mőködését, hogy követelte 2 szerzetes rendház visszaadását.
Az Egyházügyi Hivatal arra hivatkozik, hogy nincs joga egy lelkész elmozdításába beleszólni. Ennek a jognak a gyakorlása pedig az egyházpolitika sarkalatos pontja, hiszen a papok felett való diszponálás joga határozza meg a papság
nagy részénél legalább is a kifelé való magatartást. Igen jelentıs fegyvert adtunk ki ezáltal a kezünkbıl, illetve adtunk át az egyházi reakciónak. A papoknak az ellenforradalom utáni magatartásában vissza is tükrözıdik, hogy kizárólag a püspöki kartól függ a jövıjük erkölcsi és anyagi alakulása.
II./
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Evangélikus egyház
III./
Református egyház
Összefoglalás
Megítélésünk szerint az ellenforradalom után kialakult egyházpolitikai gyakorlat még ma sincs összhangban a párt és a kormány általános politikájával.
Megállapítható, hogy az ellenforradalom óta az egyházi reakció, mint ahogy a
fent leírtak bizonyítják, - megerısödött
Tény az, hogy az ellenforradalom elıtt az egyházpolitikában is elkövetett hibákat az ellenforradalom után fokozottan ki kellett javítani. Ennek megfelelıen
még bizonyos engedmények árán is szükség volt arra, hogy a konszolidálás
érdekében az egyháznak nagyobb teret biztosítunk.
Véleményünk szerint azonban ezeknek az engedményeknek csak addig kellett
volna terjedni, amíg az ország konszolidálódása azt ténylegesen megkövetelte.
Amikor az élet valamennyi területén szilárdabban álltunk, az egyházakkal is
más pozícióból kellett volna tárgyalni.
Hiba, hogy a rosszul értelmezett „békés egymás mellett élés” elve miatt az egyházak tevékenységének minden módon történı korlátozása helyett a mai napig
is további engedmények születtek meg.
Tény, hogy a papi békemozgalom a régi formájában nem volt életképes, de
ugyanakkor súlyos hiba volt, hogy nem lett kellı figyelem fordítva erre az igen
tekintélyes számú papi csoportra. Ennek eredményeként a püspöki kar és az
r.k. egyház felsı vezetıi részérıl a papi békemozgalom tagjait súlyos támadások érik.
Hiba volt az is, hogy nem éltünk, és még ma sem élünk a dispozícióba való
beleszólás jogával. Így továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy az illetékesek
tudta nélkül elmozdítanak olyan papi személyeket helyükrıl, akikhez komoly
állami érdek főzıdik.
Hiba volt, hogy nem lett kellı figyelem fordítva az egyházak vallási tevékenységének korlátozására sem. Különösen veszélyes ez azért is, mert az egyházi reakció az ellenforradalom leverése óta is teljes erıbedobással dolgozik az ifjúság
körében. Emellett meg kell állapítani, hogy nem lett kellı figyelem fordítva
azokra az ellentmondásokra, amik egyrészt a püspöki kar tevékenysége, magatartása és a Vatikán politikai állásfoglalás között észlelhetık.
Véleményünk szerint a püspöki karon belül bizonyos kérdésekben megnyilvánuló nézeteltéréseket is jobban ki kellene használni az egyházak felsı vezetıi
és a lelkészkedı papság közötti nézeteltérésekkel. Ennél a kérdésnél komolyan
lehetne támaszkodni az alsópapság körében meglévı haladó papokra.
Végül komolyan ki kellene használni a békepapok és a Vatikán közötti nézeteltéréseket is. A fentiek miatt szükségesnek látszik az eddigi egyházpolitikai
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gyakorlat felülvizsgálása és az ellenforradalom után kialakult új helyzetnek
megfelelı egyházpolitika kialakítása.
A fentiek megvalósításához javasoljuk:
1./ Ki kellene dolgozni az Opus Pacis továbbfejlesztésének konkrét tervét és
azt következetesen megvalósítani. Helyesnek találnánk, ha az Opus Pacis
szervezeti keretek között mőködne és ha ezen belül minél nagyobb lehetıséget
kapnának elsısorban a haladó gondolkodású békemozgalmi papok.
2./ Helyes lenne, ha az Egyházügyi Hivatal alkalmazná a kinevezésekbe, s
áthelyezésekbe (a beleszólás), valamint az ellenséges elemekkel szemben az
államsegély megvonásának jogát, mint az egyházpolitika alapvetı és teljes(en)
jogos adminisztratív eszközét.
3,/ Helyes lenne, ha a haladó gondolkodású papoknak egyházi és társadalmi
téren nagyobb lehetıséget biztosítanának /: sajtóban, rádióban, Hazafias Népfrontban:/
4./ Helyes volna, ha az illetékes szervek és a sajtó a tömegek számára is elfogadható, céltudatos vallásellenes és egyházi reakció elleni propagandát folytatna.
5./ Fokozatosan és tervszerően meg kellene szőntetni a teológiák középkori
szellemét, el kellene távolítani az illegális megbújt szerzeteseket és reakciós
tanárokat a teológiákról és oda hatni, hogy haladó szellemő papok váltsák fel
ıket.
6./ Az Egyházügyi Hivatalnak felül kellene vizsgálni a hitoktatókat, és intézkedni, hogy csak államilag elfogadott aktív pap kaphasson hitoktatási engedélyt.
7./ Helyesnek tartanánk, ha a kormány a haladó békemozgalmi papoknak
kormánykitüntetést adományozna.
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II.-5/c alosztály

Szigorúan titkos
Tárgy: Magyar Katolikus Püspöki
Kar
Jelentés
Budapest, 1958. január 8.

„Az egyházi reakció ellenséges tevékenysége bár módszerbelileg nem
egységes, céljait tekintve azonos: az ország konszolidálásának akadályozása,
nyugtalanság keltés tömegekben, ideológiai fertızés, fıleg az ifjúság területén
és szervezkedés népi demokráciánk ellen. {…}
A … január 21-i dekrétumban a Vatikán felszólította Endrey Mihály püspököt
Horváth Richárd békepap kiközösítésének végrehajtására, és a ppk. kart az
egyházkormányzatban szerepet kapott haladó papok eltávolítására.
Ismeretes, hogy csak az állami szervek 1957 márciusáig tett erélyes
intézkedései voltak azok, amik tárgyalásokra kényszerítették a rk. ppk kart, és
annak eredménye lett az 1957 áprilisában tett elsı püspökkari nyilatkozat.
Igaz, hogy ebben az idıben a rk ppk kar újabb eredményt ért el a papi békemozgalom felszámolásával, ami az egyházi reakció gyızelmét jelentette a haladó papi mozgalom felett.{…}
A Vatikán 1957 júliusában újabb dekrétumot küldött, amely felelısségre vonja Grısz érseket az állam és az egyház közötti viszony alakulását
illetıen, és egyben eltiltja a papokat a parlamenti képviselıségtıl és minden
politikai ténykedéstıl. A Vatikán és az rk pp kar ezen célját csak erélyes állami
intézkedés miatt nem tudta végrehajtani.
Jelenlegi értesülésünk szerint a vatikáni dekrétumok elkészítéséhez már
abban az idıben is a magyar pp kar illegális tájékoztatója adta az alapot.{…}
Az egyházi reakció ma már elérte azt, hogy a 18 egyházkormányzatilag
jelentıs pozícióból, 21 lényeges pozícióból kerültek ki haladó beállítottságú
papok. Ugyanakkor különbözı 70 reakciós, jobboldali pap pap lett kedvezı
beosztásba disponálva.{…}
Erıteljes ténykedés tapasztalható az egyházi reakció által a vatikáni
propaganda terén is.
Tóth József pestújhelyi plébános, az ellenforradalom aktív résztvevıje
utca apostolokat szervezett és lelkigyakorlatokat tartanak. E lelkigyakorlatok
vezetıje dr. Liptay György is, aki 1954-ben lemondott teológiai tanárságáról –
mint mondotta – nem hajlandó dr. Czapik Gyula politikáját elfogadni.{…}
Rendkívül nagy propagandát fejt ki az egyház a külföldrıl bejövı
Caritas segélyekkel. Ez az Egyház részére széles lehetıséget biztosított a
tömegkapcsolatok növelése növelése szempontjából.
Készült 3 pld.
SzL-né

5 lap

Berényi István s.k.
rny. szds
alosztályvezetı
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2.15.4. sz. melléklet
II/5-c alosztály

„Szigorúan titkos”
Tárgy: a klerikális reakció tevékenysége 1957-ben
Jelentés
Budapest, 1958. január 8.

Megállapítható, hogy … felismerve az ellenforradalom után kialakult
helyzetet, a legális keretein belül is /:az állam és az egyház között létrejött
egyezményekben biztosított jogokra hivatkozva:/ mindent megtesz a már
visszaszerzett pozíciójának biztosítására, valamint további pozíciók szerzésére.
…
A ellenséges munka hazai irányítói – az ellenforradalom után kialakult
egyházi vezetést véve alapul – a fenti egyházak vezetıi, akik legális és illegális
kapcsolatokban állnak a nyugati országokban lévı központjaikkal /:Vatikán
…:/ ahonnan ellenséges aknamunkájukhoz elvi irányítást és anyagi támogatást kapnak.
A rk. egyház jelenlegi ellenséges munkájához pld. jellemzı, hogy az
ellenforradalom elıtt…szinte minden évben létrehoztak egy-egy demokrácia
ellenes szervezkedést…addig az elmúlt pár hónapban új szervezkedésrıl nincs
tudomásunk.
Megfigyelhetı tehát, hogy a rk. egyház reakciós elemei {…} taktikát változtattak.
A korábbról ismert január 21.-ei dekrétumban a Vatikán felszólította
Endrey Mihály püspököt Horváth Richárd békepap kiközösítésének
végrehajtására … és a haladó papok eltávolítására.
Ismeretes, hogy a püspöki kar csak az állami szervek 1957 márciusáig tett
erélyes intézkedései voltak azok, amik tárgyalásra kényszerítették a rk. püspöki kart, és aminek az eredménye az lett az 1957 áprilisában tett elsı püspökkari nyilatkozat. Igaz, hogy ebben az idıben a rk. püspöki kar új eredményt
ért el a papi békemozgalom feloszlatásával, ami az egyházi reakció gyızelmét
jelentette a haladó papi mozgalom felett.
Ugyanakkor, amikor a püspöki kar nyilatkozatot tett államunk mellett,
a Vatikánnal közösen továbbra is folytatja ellenséges tevékenységét. A Vatikán
1957 júliusában újabb dekrétumot küldött, amelyben felelısségre vonja Grısz
József érseket az állam és az egyház közötti viszony alakulását illetıen, és
egyben eltiltja a papokat a parlamenti képviselıségtıl és minden egyéb politikai tevékenységtıl.
A Vatikán és a rk. püspöki kar ezen célját csk erélyes állami intézkedés
miatt nem tudta végrehajtani.
Jelenlegi értesülésünk szerint a Vatikáni dekrétumok elkészítéséhez
már abban az idıben is a magyar püspöki kar tájékoztatója adta az alapot. …
A püspöki kar tehát, ha kell, még nyilatkozik is, de mindig és mindent csak
azért tesz, hogy az egyházi tevékenységet folytathassák. {…}, hogy minél
nagyobb eredményeket érjenek el pozíciójuk további erısítésében.
Az egyházi reakció ma már elérte azt, hogy 18 egyházkormányzatilag jelentıs
funkcióból, 21 lényeges egyéb pozíciókból kerültek ki haladó beállítottságú
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papok. Ugyanakkor különbözı 70 reakciós jobboldali pap lett kedvezı beosztásba disponálva.
A tömegbefolyás növekedése érdekében követelték és elérték … már régen
elbocsátott szerzetesek papi funkciókba helyezését. Nem riadnak visza a
feloszlatott jezsuita szerzetesek pappá szentelésétıl és szerzeteseknek teológiára való helyezésétıl.…
Tóth József pestújhelyi plébános, - aki az ellenforradalom aktív
részvevıje utcaapostolokat szervezett és lelkigyakorlatokat tartanak. E
lelkigyakorlatok vezetıje dr. Liptay György is, aki 1954-ben lemondott teológiai
tanárságáról
- mint mondotta – nem hajlandó Czapik Gyula politikáját elfogadni.
…
Egy 1956-os statisztika megállapította, hogy évenként 80-100-al több pap jön
ki a szemináriumokból, mint ahány halál, nyugdíjazás történt, illetve a lelkipásztorkodásból kiválik.
…
Mindezekhez ha hozzávesszük még a volt szerzetesek visszaállítását, láthatjuk,
hogy az egyház mind a legális, mind az illegális eszközöket felhasználja saját
érdekében.
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos
Tárgy: A Vatikán ellenséges tevékenységének elhárításáról

Jelentés
Budapest, 1958. március 13.

A Vatikánnak a Magyar Népköztársaság ellen kifejtett ellenséges tevékenységét
és annak módszereit vizsgálva az 1956-os ellenforradalom óta az alábbi tapasztalatokat szereztük:
I.
Az ellenforradalom leverése után a Vatikán nyílt ellenséges politikai
intézkedések egész sorozatát bocsátotta ki a MNK ellen. Ezek az intézkedések
– dekrétumok, szentszéki levelek, stb.- mind azt a célt szolgálták, hogy gátolják az ellenforradalom utáni kibontakozást, likvidálják , vagy maximálisan
bénítsák az állam mellett kiálló haladó papi mozgalmat, és helyreállítsák az
egyházi hierarchia egységét és fegyelmét,
Ezen intézkedésekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az ellenforradalom
elıtt a Vatikán tartózkodott minden ilyen nyílt beavatkozástól, az ellenforradalom után azonban alkalmasnak találta az idıt az ilyen intézkedések
megtételére.
Eddig a következı ilyen politikai jellegő intézkedések jelentek meg:
1./ A Vatikán 1957. január 21-én egy dekrétumot bocsátott ki, amelyben az
egyházmegyei kormányzatban részt vevı haladó papi személyeket ezen funkciók betöltésére alkalmatlanná nyilvánítja, és kiközösítés terhe mellett lemondásra kötelezi.
2./ Ugyancsak 1957. január 21-én egy másik dekrétumban a magyarországi
rk. papi békemozgalom vezetıjét, Horváth Richárdot kiközösítették az egyházból, mert – a dekrétum szerint – a törvényes egyházi határozatok ellen mőködött. /Megjegyezzük, hogy Horváth Richárdot a Vatikán késıbb visszavette az
egyházba./
Ugyanez a dekrétum kimondja, hogy a rk. egyház papjai csak a kánonjogban
elıírt cselekedetek szerint vállalhatnak egyházkormányzati funkciót – ellenkezı esetben kiközösítés alá esnek.
3./ 1957. áprilisában a magyar állam azzal az igénnyel lépett fel a rk. püspöki
kar felé, hogy a január 21-i dekrétum által sújtott 21 személy közül 7 ügyben
kérje a vatikáni rendelkezés megváltoztatását oly módon, hogy azok a korábbi
funkciójukba visszakerülhessenek.
A Vatikán ezt a kérelmet 1957. június 29-én a „Magyarországon lévı sajátságos egyházi helyzetre” hivatkozással elutasította.
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Az elutasítás létrejöttében magyarországi illegális erık is közremőködtek, mert
titkos úton kiküldött levélben kérték a fenti határozat meghozását.
4./ A magyar belpolitikai életbe való vatikáni beavatkozás tovább folytatódott
az 1957. július 16-i dokumentummal, amelyben a Vatikán megtitltja a rk. egyházi személyeknek, hogy a magyar parlamentnek tagjai legyenek, „minthogy
ezzel a hívıknek érdeke ezáltal ártalommal fenyegettetik”. A magyar kormány
ennek a dekrétumnak a kihirdetését – mint belügyekbe való beavatkozást –
megtiltotta.
A 3 érintett papi képviselı nem vetette magát alá a dekrétumnak, kiközösítésük ellenére is funkcionálnak plébániájukon.
5./ 1957. július 9-én a Vatikán levélben felhívta Grısz József kalocsai érsek, a
püspökkari konferenciák ezidı szerinti elnökének figyelmét arra, hogy a
szentszék nem helyesli azoknak a politikai jellegő győléseknek és egyéb intézkedéseknek a megtételét, amelyet a magyar rk. püspöki kar az utóbbi idıben
az Opus Pacis vonalán tett. Figyelmeztette a püspöki kart arra, hogy tartózkodjon minden ilyen lépéstıl, és az eddig történtekrıl adjon számot.
6./ Végül a Vatikán 1957 december 30-án ismét felhívta a magyar rk. püspöki
kar figyelmét, hogy a jövıben tartózkodjon minden politikai nyilatkozat megtételétıl és vegye figyelembe azt, hogy egyedül a Szentszék jogosult az állam
vezetıivel tárgyalásba bocsátkozni.
A fentiekben vázolt nyílt politikai intézkedésekkel egyidıben több vonatkozásban észleltük a Vatikán illegálisan kifejtett aknamunkáját is. Ezek közül az
alábbiakat említjük meg:
1./ A nyugati emigrációban élı magyar rk. egyházi személyek illegális csatornák felhasználásával jelentıs pénzküldeményeket juttatnak be az országba
ellenforradalmi személyek támogatására. A feloszlatott szerzetesrendek részére
legális, részben illegális úton jelentıs pénzküldeményeket juttatnak a rendi
illegáció fenntartására.
2./ Ugyancsak illegális kapcsolat felhasználásával egyházi vonatkozású információkat igyekeznek az országból szerezni. Zágon József a Magyarország ellen
folytatott vatikáni hírszerzés egyik vezetıje titkos írásos kapcsolatot épített ki
a gyıri püspökséggel, amelyen keresztül egyházi vonatkozású hírszerzést
folytattak.
3./ A Vatikán bécsi nunciatúrája illegális kapcsolatot épített ki Grısz József
kalocsai érsek felé, amelyen keresztül kérte, hogy Grısz tegyen javaslatot
érseki, illetve püspöki kinevezésekre.
4./ Operatív úton értesítést szereztünk arra vonatkozóan, hogy a Vatikán folyó
év tavaszán illegálisan Magyarországra küld egy, Nagy Töhötöm nevő jezsuitát,
azzal a feladattal, hogy az illegálisan mőködı jezsuita rendet aktivizálja.
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A Vatikán a nyílt politikai, és titkos aknamunka kifejtésével párhuzamosan
jelentıs anyagi erıt fordít a rk. egyház gazdasági megerısödésére és propaganda tevékenységének kiterjesztésére. A nemzetközi jellegő „Caritas” szervezeten keresztül komoly mennyiségő anyagi támogatást kapott nyugatról a rk.
egyház, amelynek szétosztása növelte az egyház tömegbefolyását. Ezenkívül
nyugatról nagymennyiségő vallási propaganda anyagot küldenek az országba
a hitélet fellendítésénrk elısegítése céljából /egyházi témájú kisfilmek, könyvek, képek stb./.
II.
A Vatikán külföldrıl kifejtett és irányított tevékenységének felderítése, valamint preventív elhárítása érdekében az alábbi ügynöki lehetıségekkel rendelkezünk:
1./ „Pátkay” fedınevő ügynök, 63 éves, több mint 10 éve dolgozik ügynöki
hálózatunkban, mint a mindenkori magyar egyházfı állandó kísérıje rendkívül széles ismeretekkel és személyi kapcsolatokkal rendelkezik a vatikáni
államtitkárságon. Állandó római telepítése egyelıre nem oldható meg, de alkalmi kiutaztatása lehetıvé teszi vatikáni politika terveinek bizonyos mértékő
megismerését, egyházpolitikai elképzeléseik kedvezı irányba való befolyásolását és a magarországi egyházi helyzetrıl számunkra pozitív információ adását /:ilyen irányú feladatokat „Pátkay”már eredményesen oldott meg.
2./ „Bognár Péter” fedınevő ügynök 50 éves, jezsuita szerzetes, 1955 óta végez
ügynöki munkát. Mint az illegális jezsuita rend egyik vezetıje, tikos kapcsolatot tartott fenn a rend római központjával, ahová információkat adott a magyar egyházi helyzetrıl. Ez a kapcsolata az utóbbi idıben meglazult, azonban
bizonyos korlátok között felújítható és felhasználható esetleg magyar vonatkozású tervek, elképzelések megismerésére.
3./ „Havay” fedınevő ügynök 30 éves, rk. lelkész, bár csak 1 éve dolgozik hálóatunkban, azóta azonban igen eredményesen. Nevezett elég jó kapcsolatban
áll Zágon József, Rómában élı emigráns magyar pappal, aki a Magyarország
ellen folyó hírszerzés egyik vezetıje. Tervünk szerint „Havay”-t 1958 második
felében Rómába irányítjuk
4./ „Körösi” fedınevő ügynök 42 éves, rk. lelkész, 4 éve dolgozik hálózatunkban igen eredményesen. Több illegális szervezet felszámolásában vett részt.
Igen ıszinte, rendkívül ügyes és készséges ügynök, akit elsısorban kedvezı
személyi tulajdonságai és az állambiztonsági szervhez való viszonya alapján
jelöltünk külföldi munkára, amit nevezett vállal. Széles külföldi kapcsolatokkal nem rendelkezik, azonban Bécsben, ahol a Magyarország ellen folyó ellenséges tevékenység egyik központja van – tudna részünkre eredményesen dolgozni.
5./ „Kiss János” fedınevő ügynök, 38 éves, görögkatolikus lelkész, hittudományi akadémiai tanár, 3. éve dolgozik ügynöki hálózatunkban. Egyházi
körökben igen komoly tekintélye van tudományos felkészültsége alapján.
Tanulmányait részben Magyarországon, részben Rómában végezte. KépesséÁBTL 3.1.5. O-13405/3-A (pp. 58-61)
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gei, római kapcsolatai és hozzánk való viszonya alapján vettük tervbe Vatikánba való telepítését.
A Vatikánnak a Magyar Népköztársaság ellen folyó tevékenységének a felderítésére felhasználható a fentieken kívül:
1./ „Nagy István” fedınevő ügynök, aki mint az illegális jezsuita rend egyik
vezetıje lett 1955-ben nyugatra telepítve hírszerzési feladatok ellátására. Nevezett jelenleg Hollandiában él, eddig a kapcsolat nem lett vele felvéve.
2./ „Dusek” fedınevő ügynök, aki 1956-ban lett telepítve, utána egy évig
Rómában élt, majd onnét kihelyezték az USA-ba.Nevezett fiatal, kb. 33 éves,
piarista szerzetes, igen jó kapcsolatokkal rendelkezik, itthon eredményes ügynöki munkát végzett. A kapcsolat nem lett vele felvéve.
3./ „Szedı” fedınevő ügynök, rk. lelkész, Belgiumba lett telepítve, személyére
vonatkozóan közelebbi adatokkal a BM II/3 osztálya rendelkezik.
4./ „Benedek” fedınevő ügynök, rk. lelkész, Ausztriába lett telepítve hírszerzı
feladatokkal. Nevezettre vonatkozólag bıvebb adatokkal ugyancsak a II/3.
osztály rendelkezik.
Készült 4 pld. 3. lap
SZL-né
Fny tsz: 21/44
Berényi István sk
rny. szds
alosztályvezetı
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos
Tárgy: a Vatikáni Államtitkárság
levele Grısz József érsekhez
Jelentés
Budapest, 1958. március 25.

A Vatikáni Államtitkárság vezetıje D. Tardini 1958. március 9-i kelettel az
alábbi latin nyelvő levelet intézte postai úton Gr. J. kalocsai érsekhez, a püspökkari konferenciák ezidıszerinti elnökéhez:
„Minthogy a magyar egyházi tartományban több év óta egy papot sem választottak püspöki tisztségre, ebbıl arra lehet következtetni, hogy néhány olyan
fıpap van, akik a segítıt, vagy a koadjutort nélkülözik. Ezen felül betöltetlen
az egri érseki szék Czapik Gyula halála napjától.
Minthogy ez a sajnálatos helyzet áll fenn, hivatalunk szükségesnek véli, hogy
gondoskodás történjék néhány püspöki kinevezésrıl. Tehát Téged buzgón arra
kérlek, hogy kérd be az ottani egyházi tartomány püspökeitıl azon papok
neveit, akiknek kipróbált erényeiben a Szentszék megbízhat, és akiknek püspökségekbe való kooptálása minden oldalról teljes bizonyossággal kielégítınek látszik.
A tisztségek egyes jelöltjeirıl pedig – valamint lelki adottságaikról – ne essen
nehezedre megfelelı jelentéseket, vagy rövid összefoglalókat hivatalunknak
elküldeni és egyúttal megjelölni azt, hogy ki milyen tisztségre látszik alkalmasnak”
D. Tardini
A levél tartalmáról tájékoztattuk az Egyházügyi Hivatal vezetıit és a velük való
közös megbeszélés után továbbítottuk Grısz érseknek. A levél alapján további
tárgyalások lesznek egyrészt a püspöki karon belül, másrészt a püspöki kar és
az állam között.
Operatív vonalon megfelelı intézkedéseket teszünk, hogy a pp kar ezzel kapcsolatos tervét, elképzeléseit megismerjük, továbbá, hogy az új pp-i kinevezések során állami szempontból megfelelı személyek kerüljenek felszínre.
A fentieken kívül hálózati úton tudomásunkra jutott, hogy a vatikáni
államtitkárság – D. Tardini – a budapesti olasz követség útján bizalmas levelet
intézett Grısz érsekhez. Ennek tartalma egyelıre nem ismeretes.

Berényi István s.k.
ny. szds.
alosztályvezetı
Készült 3 pld. 2. lap.
SM
Fnytsz: 21/52/1958.
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Jelentés
Az Egyházmegyei Opus Pacis győlésekrıl
1./ A békegyőlés célja
A haladó gondolkodású lelkészkedı alsópapság mindjobban és szélesebb körben követelte, hogy az Opus pacis adjon gyakorlati útmutatót az aktív
békemunkába való bekapcsolódáshoz. Ugyanakkor kívánatos volt, hogy a
püspöki kar és az Opus Pacis Szervezı és Intézıbizottsága által a békeharcot,
valamint kormányunkat elismerı, támogató nyilatkozatok és állásfoglalások a
lelkészkedı papság részérıl kellı alátámasztást nyerjenek. Továbbá a haladó
papok kapjanak fórumokat, ahol aktivitásukkal nézeteiket kifejthetik és pozitív irányban befolyásolhatják a papság és az egész egyház tevékenységét a
haladás, a béke és a szocializmus támogatása érdekében.
Az Opus Pacis gyakorlati béketevékenységének kialakulását elısegítette a nemzetközi békemozgalom megerısödése, a Szovjetunió tudomá-nyos
és társadalmi eredményei, a nemzetközi és a belpolitikai helyzet kedvezı alakulása a béketábor javára. Mindezeket figyelembe véve, hosszú idın keresztül
a püspöki karral történt tusakodás eredményeképpen az Opus Pacis Szervezı
és Intézıbizottsága egyházmegyei békegyőlések január és február hónapokban
történı megtartására kérte fel a megyés fıpásztorokat.
2./ A békegyőlések lefolytatása
Grısz József érsek, az Opus Pacis elnöke, levélben tájékoztatta és kérte
fel az egyházmegyék ordináriusait, hogy a nemzetközi helyzetrıl, az egyház
békeszolgálatáról és az atomkérdésrıl tartsanak elıadásokat az egyházmegyei
papi győléseken. Grısz érsek kérte, hogy a békegyőlések elıkészítésérıl és
azok lefolyásáról – az egyházmegyék ordináriusai – írásban tájékoztassák az
Opus Pacis ügyvezetı igazgatóját. A békegyőlések helyét és idıpontját az egyházmegyék fıpásztora határozták meg, és a győlésekre írásban minden papot
meghívtak. Február 1-ig kilenc egyházmegye papsága tartotta meg békegyőlését /a pécsi és szombathelyi egyházmegyék papjai februárban tartják
békegyőlésüket/, melyeken kb. 2.300 pap vett részt. A februárban tartandó
pécsi és szombathelyi egyházmegyék várható létszámát figyelembe véve kb.
2.700 kath. pap fog részt venni az Opus Pacis egyház-megyei győlésén, amely
kb. 45 %-át jelenti a papságnak. /:Az országban a theológusokkal együtt kb.
6.000 pap van, a békegyőléseken mintegy 300 kispap vett részt.:/
A békegyőléseket – Csanád-egyházmegyeieket, Somogy és Zala megyét
kivéve mindenütt az egyházmegyék fıpásztorai nyitották meg és zárták be,
egyedül Hamvas püspök bízta a volt papi békemozgalom elnökére, Molnár
fıesperesre, az elnöki teendık ellátását. Azzal, hogy az ordináriusok maguk
vállalták az elnöki teendıket, eleve biztosítékot kívántak kapni a győlések
hangját és lefolyását illetıen. Pl.: Shvoy Lajos székesfehérvári, Kovács Vince
váci, Endrey Mihály esztergomi püspökök balassagyarmati fellépésükkel
erısen akadályozták a szabad viták kialakulását, ugyanakkor több helyen elıre elkészített és bemutatott hozzászólásokkal kívánták az egyház céljainak
megfelelıen befolyásolni a győléseket, pl.: gyıri, kecskeméti és egri békegyőléseken. Azokon a helyeken, ahol az említett negatív tényezık nem érvényesültek, így pl. a csanádi egyházmegye három békegyőlésén, és Nagybuda-
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pesten, a szabad viták lehetıségén túl, tartalmilag is a legjobbak voltak a
békegyőlések.
A győlések elıadói között régi- és új békemozgalmi papokat egyaránt
meg lehet találni. Pl. régiek: Szécsi Antal, Pfeiffer János, Regıs Gyula, Potyondi Imre, dr. Nincsik Pál görögkatolikus, újak: Endrey Mihály, Szörényi Andor,
Klempa Sándor, Íjjas Antal voltak. A régi békepapok elıadásai határozottak,
félreérthetetlenek és világosak voltak. Hasznos gyakorlati útmutatásokat
adtak a papoknak a békemunkájuk végzéséhez. Pozitív szempontból
magyarázták a nemzetközi helyzetet. Az újonnan bekapcsolódó elıadók
elıadásai inkább elméleti, theológiai síkon, a keresztény „krisztusi béke” körül
mozogtak. Kevésbé adtak eligazítást és útmutatásokat a gyakorlati békemunkához, inkább általánosságokat hangoztattak. Így is kiemelkedett Endrey
Mihály püspöknek Budapesten elhangzott elıadása, mely sokkal pozitívabb
volt a Kecskeméten elhangzott elıadásánál. Endrei püspök pl. kimondta az új
társadalmi rendszert támogatását és szorgalmazta a papok aktív tevékenységét a békemunkában. A legjobb elıadás Regıs Gyula c. kanonoknak
debreceni elıadása volt, aki tényekkel bizonyította a Szovjetunió és a szocializmus fölényét a kapitalizmussal szemben; kihangsúlyozva azt, hogy a szocializmus törvényszerő szükségesség, és ı részt követel és vállal a szocializmus építésében, mivel ı a nép papja. Híveit hazaszeretetre, becsületes munkára és a társadalmi tulajdon megvédésére neveli. Ugyanakkor tájékoztatja
ıket a nemzetközi eseményekrıl. Elıadásában erısen hangsúlyozta a Moszkvai Békekiáltvány támogatását. Ugyanilyen szellemő elıadás hangzott el a
miskolci görög katolikus papok győlésén is. Regıs Gyula Debrecenben, dr.
Nincsik Pál Miskolcon, Molnár Antal Szegeden bátran hangoztatták, hogy az
Opus Pacis folytatja az 1950-ben megkezdett kath. békemunkát. Potyondi
Imre székesfehérvári elıadása semmitmondó, illetve a régi kath. békemozgalmat a Rákosi rendszer termékeinek minısítette. Az elıadásokból általánosan hiányzott az országos békefeladatok megyei konkrét megjelölése.
Minden békegyőlésen hangzott el az atomenergia háborús és békés
célra történı felhasználásáról szóló elıadás. A cél az volt, hogy az elıa-dások
kiegészítsék a politikai mondanivalót, s tényekkel bizonyítsák az atom és
hidrogén fegyverek eltiltásának fontosságát és szükségességét. Ezt több helyen
kielégítıen oldották meg, pl. Szegeden Pálmai József plébános népies, közérthetı, 30 perces elıadásában kitőnıen érzékeltette a célt. Gyırben, Egerben,
Debrecenben hasonló volt a helyzet. Ezeken a helyeken is papok tartották a
kiegészítı elıadásokat. A székesfehérvári elıadás jó volt, azonban nagyon
hosszúra sikerült, másfél óra hosszat tartott. Ugyanez volt a helyzet Kecskeméten is, ahol Öveges József fıiskolai tanár tartott másfélórás elıadást az
amerikai életszínvonal elsıdlegességérıl és dicsıítésérıl. Elıadását apolitikus
megjegyzésekkel tarkított. Pl.: „Mi van a magyar urániummal?”, stb. A budapesti békegyőlésen Gillemot László tartott tudományos elıadást az atomról,
amely nagy érdeklıdést váltott ki a hallgatóság részérıl.
Az elıadások közvetett formában egyházi célokat is szolgáltak, mivel
tájékoztatni kívánták a papságot az atomtudományról, és ezen keresztül rávezetni a papságot az atomfizika rendszeres tanulmányozására, hogy az új
társadalomban le ne maradjanak, ahogy azt Endrei püspök is megfogalmazta.
Negatívan befolyásoltak Székesfehérváron és Kecskeméten a győléseken a
hosszú elıadások, mivel a politikai kérdésekrıl a figyelmet a szakmai kérdésekre terelték.
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A hozzászólók általában nem voltak kielégítık. Általánosságokat
hangoztattak. Különösen a kijelölt hozzászólók annyira igénybe vették a rendelezésre járó idıt, hogy több helyen nem volt mód a haladó papok felszólalására. Kivételt képez a csanádi egyházmegye és a budapesti békegyőlés, ahol
majdnem kivétel nélkül a régi békemozgalmi papok szólaltak fel, elsısorban
kiegészítve az elıadásokat. Debrecenben, Szegeden 11, Budapesten 10 felszólaló volt. Debrecenben két fiatal káplán is hozzászólt nagyon pozitívan, pl.
arról szóltak, hogy a hívık között a győlés után milyen béketevékenységet
kívánnak és fognak kifejteni. Általános tapasztalat volt, hogy az új formák
között sem a régiek, sem az újak nem találták meg a megfelelı hangot. Különösen a régi haladó papok felszólalásának alapos elıkészítése nem volt kielégítı.
Negatív felszólalások csak a budapesti, Somogy megyei és balassagyarmati békegyőléseken hangzottak el. A budapesti békegyőlésen Erdısi
plébános hozzászólása félreérthetı és zavaros volt. A Somogy megyei győlésen
az egyik felszólaló követelte Badalik püspök visszatérését, és hogy a rádió
szőntesse be a vallásellenes propagandát. A balassagyarmati győlésen az
abortusz-rendelet felfüggesztését követelték. A hitélet fejlesztését célzó, és arra
buzdító felszólalás csak egy-két esetben hangzott el. Pl. a kecskeméti békegyőlésen hitoktatás és templomba járásra buzdítottak.
A győléseken beterjesztett határozati javaslatok mindegyike – a legtöbb
esetben a püspökök terjesztették be elfogadásra – követeli az atom- és hidrogénfegyverek betiltását, a kísérletek beszőntetését, a vitás kérdések tárgyalás
útján történı rendezését.
Budapesten és Szegeden elfogadott határozat
kimondja, hogy támogatják kormányunkat a népjólét emelését célzó intézkedésekben. A miskolci görög-katolikus békegyőlés ennél is tovább megy,
határozottan kimondják csatlakozásukat a moszkvai békekiáltványhoz
A határozatokból –a budapesti kivételt képez – hiányzik a gyakorlati béketevékenységre történı buzdítás. Kiegészítés, vagy hozzászólás egyetlen határozati javaslathoz sem hangzott el.
A napi sajtó, a rádió, de különösen a megyei lapok kielégítıen tájékoztatták a közvéleményt az Opus Pacis békegyőlések lefolyásáról. Az „Új Ember”
kat. hetilap bı terjedelemben számolt be és tájékoztatta a híveket. Azonban a
tudósításokból hiányzik az állásfoglalás, véleményalkotás, kizárólag a győlések
ismertetésére szorítkoznak.
3. Összefoglalva:
Az Opus Pacis békegyőlések általában pozitívan értékelhetık, mivel
szolgálják a bevezetıben említett célokat, pozitív irányban befolyásolták az
egész egyház tevékenységét, a béke, a haladás és a szocializmus irányában.
Különösen a részvételt illetıen értünk el haladást. Nagyon sok új pap vett
részt a békegyőléseken, azonban a résztvevık gerincét a régi, békemozgalmi
papok alkották.
A püspökök részvétele a békegyőléseken hatásosnak és hasznosnak
bizonyult, habár jelenlétük az elıbbiekben említett negatív vonásokkal is párosult. Tartalmilag az Opus Pacis békegyőlései nem érték el azt a színvonalat,amelyet a régi kath. békemozgalom ért el, azonban az Opus Pacis győlések
hangulata és az állásfoglalások alapot adnak arra, hogy tovább fejlesszük az
Opus Pacist, különösen a gyakorlati békemunkát illetıen, és közelebb hozzuk
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az egyházat a békemozgalom általános célkitőzéseihez. Ugyanakkor az Opus
Pacis békegyőlései azt is megmutatták, hogy csak nagyon gondos és alapos
elıkészítéssel, határozott célkitőzésekkel, a haladó papok bevonásával és
aktivizálásával érhetünk el sikert.
4. Javaslatok:
1./ Az Országos Béketanács katolikus bizottsága és az Országos
Békatanács elnökségének ülése után tartson ülést, amelyen foglaljon állást a
leszerelési világkongresszus támogatására, a békemozgalmi lap megindítására,
a kath. bizottság és az Opus Pacis vidéki szervezetének kiépítésére. A kath.
bizottság javasolja, hogy az említett kérdésekben az Opus Pacis is foglaljon
állást. A kat. bizottság tevékenységének megszervezésére tagjaiból válasszon
titkárt, mely funkcióra Beresztóczy Miklóst javasoljuk.
2./ A kat. bizottság javaslatai alapján az Opus Pacis szervezı és intézı
bizottsága üljön össze. Ezen az ülésen fogadjanak el nyilatkozatot, amelyben
támogatják a leszerelési világkongresszust, és kijelentik, hogy a kat. egyház
delegációt küld ki a világkongresszusra. Egyben felhívják a külföldi kat.
szervezeteket a világkongresszus támogatására.
3./ A „béke és barátság” hónap rendezvényein az ötödik magyar
békekongresszuson a Kath. Bizottság és az Opus Pacis vegyen aktívan részt.
Az ötödik magyar békekongresszus elıtt célszerő volna országos kath. békegyőlést összehívni.
4,/ Az Opus Pacis tevékenységébe aktívan be kell vonni a volt haladó
gondolkodású békepapokat. E cél érdekében szükséges a haladó papok egyházi funkcióba állítása és a rehabilitáció folytatása. Rövid idın belül el kell érni,
hogy a haladó papok pozitív tevékenységükkel befolyásolják az Opus Pacis
munkáját, és ık ebben a munkában vállalják az oroszlánrészt. Ennek érdekében a Béketanács és az Egyházügyi Hivatal munkatársai továbbra is behatóan
foglalkozzanak, erısítsék, és támogassák a haladó papokat.
5./ Az „Új Ember”és a „Vigilia” c. kat. folyóiratban jelenjenek meg
összefoglaló, értékelı cikkek az Opus Pacis egyházmegyei békegyőléseirıl és a
cikkekben határozzák meg az Opus Pacis tevékenységének további irányát.
Budapest, 1958. január hó 31.
Herling Jakab s.k.
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Mővelıdési Minisztérium
Egyházügyi Hivatalának
Elnöke

Szigorúan titkos
002/1958/Eln.
1 db. melléklet

Tömpe István elvtársnak
a belügyminiszter elsı helyettese

Budapest

Kedves Tömpe Elvtárs!
Mellékelten küldöm a Politikai Bizottság elé került jelentést az egyházpolitikai
helyzetrıl, mint elızetes vitaanyagot.

Budapest, 1958. január 14.
Elvtársi üdvözlettel

Horváth János s.k.

BM elsı helyettese
titkárságához érkezett
I. 14.
2/161/1958.

G-75/58
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Szigorúan titkos
002/1958/Eln.

Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatala
Jelentés
az egyházpolitikai helyzetrıl
Az ellenforr. elıtti években az állam és az egyházak közötti helyzet fokozatosan
javult. Az egyházban a hatalom egyre inkább a haladó gondolkodású és
magatartású személyek kezébe került.
Kat. egyh.-ban
600 kulcspozícióból 260-ban haladó pap
Ref. egyh.-ban
150
110
Ev. egyh.-ban
30
24
{…}
Az ellenforr. elıtti hónapokban az egyházi reakció aktivizálódott és készült az
egyházon belül a haladó erık eltávolítására {…} az Egyházügyi Hivatal lebecsülte és nem vette tekintetbe az egyházi reakció aktivizálódását.
{…}
Az ellenforradalom alatt az egyházi reakció elıretört és megszerezte az
egyházak vezetı pozícióit
{…}
Az egyházi reakció az ellenforradalom fegyveres leverése után két fı vonalon
fokozta támadását és megpróbálta az egyházakat az ellenforradalom szolgálatába állítani.
1./ Az egyházak kormányzásából , a hatalmi kulcspozícióból a kormánnyal
együttmőködı békepapokat távolították el.
A kat. eh-nál
57 békepapot távolítottak el,
A ref.
31
Az evan.
13
Az elmozdított haladó papok helyére az esetek jelentıs részében reakciós
papokat állítottak be.
2./ Az egyházi reakció egy kultúrharcot próbált a pártra és kormányra rákényszeríteni.
{…}
Az egyházi reakciónak ezeket a törekvéseit az imp. külf. sajtó és a rádió, valamint a Vatikán és prot. Világszervezetek igen intenzíven támogatták /pápai
dekrétumok/.
Amilyen mértékben erısödött a párt, és szilárdult meg a államhatalom, konszolidálódott a politikai helyzet, ugyanolyan mértékben kezdıdött a harc az
egyházi reakció ellen.
Februártól kezdve történt egy sor kemény határozott intézkedés, amely az
egyházi reakciót visszavonulásra kényszerítette:
- a hitoktatás rendezése;
- az egyházi kinevezésekhez állami hozzájárulás megkövetelése;
- a katolikus püspökségekre miniszteri biztosok beállítása;
- egyes egyházmegyék államsegélyének felfüggesztése;
- az egyházak vezetıivel való tárgyalások megkezdése.
[Következıleg] fokozatosan javult a helyzete a békepapoknak és azoknak az
egyházi személyeknek, akik a kormánnyal való jó viszonyt akarják. Az egyháÁBTL 3.1.5 O-13405/3-A (pp.19-28)
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zak vezetıi {…} több nyilatkozatban elhatárolták magukat az ellenforradalomtól, és a kormány támogatásának készségét kifejezték.
Ellentámadásba mentünk az egyházi reakcióval szemben:
- a Vatikáni dekrétumok nem kerültek kihirdetésre;
- a veszprémi püspök nem funkcionál;
- a ppk. kar a Vatikánhoz fordult, hogy ne avatkozzanak be Mo. ügyeibe.
Az egyházak részt vesznek a Hazafias Népfrontban, a békemozgalomban.
Az ellenforradalom alatt és után eltávolított békepapok jelentıs részét visszahelyezték, vagy régi állásuknak megfelelı státuszt biztosítottak számukra.
A kat. egyh.-ban 26 helyre állítottak vissza békepapot /ref.: 28, ev:: 6/
Vannak még reakciós papok olyan állásban, amelyekben azelıtt haladó papok
voltak /Rk.: 19 állásban -12 állás nincs betöltve, ref.: 3, ev.: 7/.
Az ÁEH erejéhez mérten adott támogatást és véddelmet a békepapokna, de ez
nem volt kielégítı. Nem tudtuk összefogni és megszervezni a vidéki békepapokat.
Az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága és az OP katolikus békeszervezet alkalmas a békepapok szervezésére és összefogására. A békepapoknak az
OP legszilárdabb alapját kell képezniük.
Az Egyházügyi Hivatal átszervezése és a velejáró létszámcsökkenés nem volt
helyes intézkedés, {…} Egy évvel el kellett volna halasztani.
II.
Az Állam és az egyház közötti jóviszony az Alkotmány alapján épül. {…} „Az
egyház ideológiai egysége nem jelent politikai egységet”. A vallásszabadságot és
az egyházak mőködésének szabadságát biztosítani kell, ami kifejezi a vallásos
tömegek igényét.
A vallásellenes propaganda és ennek állandóvá tétele elengedhetetlen feladat
{…} de nem sértheti a hívek vallásos érzelmeit. Hamis opportunista vélemény
az, hogy nem kell a harc.
Feladatok:
1. Politikailag leleplezni és elszigetelni, fokozatosan gyorsabb ütemben
kiszorítani a kulcspozíciókból.
Az ÁEH fokozatosan szerezze vissza a kulcspozíciókat, érje el, hogy az
év közepéig a kulcspozíciók 50 %-a haladó papokkal legyen betöltve.
Határidı: július 15.
Felelıs: EH vezetıje
2. A reakciós papok tevékenységét a sajtóban és a rádióban rendszeresen
és konkrétan politikailag leleplezni oly módon, hogy ne sértse a
becsületes papokat és híveket.
Felelıs: Tájékoztatási Hivatal
3. Az ÁEH és az OBT közösen dolgozza ki … az egyházi békebizottságok
és az OP egy évre szóló célkitőzéseit és fontosabb feladatait konkrétan.
Határidı: február 28.
Felelıs: EH Vezetıje
az OBT titkára
4. A megyei béketitkárok mellett az OBT egyházi bizottságának kislétszámú megyei szervezetét létre kell hozni.
Határidı: március 31.
Felelıs: OBT titkára
EH vezetıje
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5. Megindítandó egy katolikus és egy protestáns, 2 hetenként megjelenı
békemozgalmi lap 10.000 ill. 5.000 példányban. E lapok szerkesztıbizottságaiba elsısorban a leghaladóbb erık kerüljenek.
Határidı: február 15.
Felelıs: OBT titkára
EH vezetıje
6. Meg kell szervezni a lelkészek rendszeres politikai nevelését a
békemozgalmon keretén belül, kidolgozott terv alapján tartott elıadások, viták, győlések formájában.
Határidı március 15.
Felelıs: OBT titkára
7. Az EH tegyen javaslatot a HNF orsz. Titkárságának, hogy kiket nyomjon be az egyh. részérıl az orsz. és a vidéki népfront-bizottságokba.
Határidı: április 1.
Felelıs: EH vezetıje
8. Püspökök vezetésével esperesi üléseket tartsanak, ahol tárgyalják meg
az áll. és egyh. viszonyának problémáit. Az EH vegyen részt.
Határidı: június 1.
Felelıs: EH vezetıje
9. Az egyházak nemzetközi kapcsolatait a reakciós világszervezetekkel
minimálisra kell csökkenteni.
a./ Tovább kell erıltetni azt a lehetıséget, hogy a katolikus ppk
politikailag egyre függetlenebb legyen a Vatikántól.
b./ A protestáns egyházak a népi demokratikus országok egyházaival
és a nyugati haladó egyházi személyekkel erısítsék a kapcsolataikat.
Bírálják a reakciós egyházi világszervezeteknek az imperializmust kiszolgáló politikáját.
Felelıs: EH vezetıje
10. A Központi vezetıség Agit. és Prop. Osztályának irányításával ki kell
dolgozni a tudományos ateista propagandának az egész országra kiterjedı programját és módszereit.
Határidı: május 31.
Felelıs: Agit. Prop. Oszt. vezetıje
11. Egyházpolitikai kérdésekben minden szerv egyformán, összehangoltan
lépjen fel az egész országban.
12. A Pol. Biz határozatát a megyei és kerületi pártbizottságok tárgyalják
meg, amelyben az Egyházügyi Hivatal egy bıvebb tájékoztatót készítsen.
Budapest, 1958. január 14.
Készült 4 pld. 3. lap
SZL-né
Fny tsz: 21/44
Horváth János s. k.
Készült 4 pld. 3. lap
SZL-né
Fny tsz: 21/44
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II./5-c alosztály
Tárgy: néhány észrevétel az EH
által készített vitaanyaghoz

Feljegyzés
Budapest, 1958. január 15.
A MM EH f. hó 14.-én …készített vitaanyagát … alapjában jónak tartjuk …
azonban több olyan megállapítás is van a vitaanyagban, amivel nem tudunk
egyetérteni:
1. Elkezdıdött az a folyamat, … azonban az itt alkalmazott SZKP határozatával való alátámasztása a mi helyzetünkben még nem lehetséges.
Amennyiben az egyházak helyzetét nálunk ilyennek állítjuk be, és hibás következtetésekre juthatunk a klerikális reakció elleni harc szükségességét illetıen, mint ahogy az ellenforradalom utáni egyházpolitikai
gyakorlat is igazol.
2. „Amilyen mértékben erısödött a párt, és szilárdult a magyar államhatalom”…
A felsorolt intézkedések, határozatok elvileg megszülettek, ezek azonban nem lettek gyakorlatilag következetesen végrehajtva.
- pl. a hitoktatás rendezésére született ugyan határozat… ugyanakkor
engedélyezték országosan igen nagymértékben a feloszlatott szerzetesrendek tagjainak hitoktatáshoz való beállítását.
- Az egyházi kinevezésekben az állami hozzájárulás megkövetelése csak
formálisan lett végrehajtva, nem alapult széles ismereteken és ennek
folytán számos reakciós egyházi személy nyert kedvezı disponálást.
Az egyházi kinevezésekbe való beleszólás joga nem lett az összes egyházi állásokra kiterjesztve, holott a vatikáni dekrétumok után erre az
1957 nyarán született párthatározat alapján erre lett volna lehetıség.
Mindszenti József jogi helyzetérıl kiadott nyilatkozat sem érte el a kívánt eredményt, mert az ezt követı január 21.-i vatikáni dekrétumot a római katolikus
pp kar teljes mértékben végrehajtotta.
A jelentésben szereplı statisztikai adatokkal kapcsolatban: azok szépítve vannak.
A jelentés legnagyobb hibája, hogy nincsenek levonva a szükséges konzekvenciák. … A valóságos egyházpolitikai gyakorlatot az EH által készített korábbi
vitaanyag tartalmazza. Nincs megnyugtatóan tisztázva elıttünk, hogy az EH
vezetıi hogyan tudtak egyik napról a másikra merıen ellenkezı egyházpolitikai jelentést kidolgozni. A javasolt feladatokkal egyetértünk, néhány kiegészítésünk van:

G-75/58 I. 10. 2-161/1/980
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1. Szükségesnek tartjuk finoman és óvatosan alkalmazott adminisztratív
eszközök felhasználásával a kiszélesedett egyházi tevékenység korlátozását és az egyes egyházak felé bomlasztó tevékenység kifejtését..
2. Javasoljuk részben a nyugatról érkezı anyagi segélyek célszerő-ségének, részben pedig az állam által az egyházak részére folyósított anyagi
segélyek felülvizsgálását, és szükség esetén azok csökkentését.
3. Javasoljuk végül az egyházi kinevezésekbe való beleszólást ténylegesen
gyakorolni és széles ismeretekre alapozni
Készült 2 pld. 2 lap
SzL-né
Berényi István sk.
rny. szds.
alosztályvezetı
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(Címer)
MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
EGYHÁZÜGYI HIVATAL
ELNÖKE

Szigorúan titkos!
008/1958/Eln

Benke Valéria elvtársnınek
mővelıdésügyi miniszter
Helyben

Kedves Benke Elvtársnı!
Mellékelten küldöm a kért feljegyzést az Egyházügyi Hivatal státuszára vonatkozólag

Budapest, 1958. február 11.
Elvtársi üdvözlettel

(körbélyegzı)
Horváth János s.k.
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MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
EGYHÁZÜGYI HIVATALA

Szigorúan titkos!
008/1958./Eln.

Készült: 2 pld
1. pld Mőv. Min.
2. pld ÁEH TÜK
2. pld
Feljegyzés
az Egyházügyi Hivatal státuszáról
Az elmúlt év tapasztalatai alapján meg lehet állapítani, hogy nem volt helyes
intézkedés az Állami Egyházügyi Hivatalnak a Minisztertanácstól a Mővelıdési
Minisztériumba való szervezeti beépítése.
1./ Az Egyházügyi Hivatal feladatköre és munkája nem illik bele a Mővelıdési
Minisztérium feladatkörébe és célkitőzéseibe.
2./ Az Egyházügyi Hivatal munkájának elvégzése nehézkesebbé, bürokratikusabbá vélt ezáltal, hogy a Mővelıdési Minisztérium szervezetében dolgozik.
/hatáskör, intézkedések, stb./
3./ A népi demokratikus országokban Csehszlovákia kivételével mindenhol a
Minisztertanács mellett mőködik az Egyházügyi Hivatal. Csehszlovákiában is
a Minisztertanács mellett mőködött, de a Kultuszminisztériumba építették be.
Már ott is látják azonban, hogy ez nem helyes.
4./ Az Egyházügyi Hivatalnak az egyházak felé való tekintélye is azt igényelné,
hogy a Minisztertanács mellett mőködjék, mint országos hivatal.
5./ Az Egyházügyi Hivatalnak a Minisztertanács mellett való önálló mőködése
nem jelent lényeges anyagi differenciát.
Szükség van az Egyházügyi Hivatal létszámának 2 fıvel való felemelésére, tekintettel arra, hogy túlzott volt a létszámcsökkentés 1957 elején. Jelenleg a
vezetıvel együtt 6 fı foglalkozik egyházpolitikával, a feladatok jó elvégzése
azonban 8 személy politikai munkáját igényli.
Budapest, 1958. február 11.

Horváth János s.k.
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AZ ESZTERGOMI FİEGYHÁZMEGYEI FİHATÓSÁGTÓL

Elnök Úr!
F. évi január 21-én folytatott közös megbeszélésünk alkalmával felvetıdött
Horváth Richárd részvételének kérdése az Opus Pacis keretében indítandó
lappal kapcsolatban.
Január hó 27-én, illetve 29-én azon kívánságát tárta elém, legyen Horváth
Richárd tagja az Opus Pacis lapja szerkesztıbizottságának.
Dr. Horváth Richárd fent említett ügyével kapcsolatban megállapítani kívánom
a következıket:
1. Az esztergomi delegátus csak az esztergomi fıegyházmegye keretén belül
foglalkozhatik a fıegyházmegye szolgálatában álló papok ügyeivel.
2. Országos egyházi szervek ügyében /Opus Pacis, Hittudományi Akadémia,
Központi Szeminárium, stb./ az illetékes országos jellegő egyházi szervezet
vezetıje /Püspöki Kar, annak elnöke, igazgatóság, stb./ hivatott foglalkozni.
3. A közelmúlt eseményei után alig tudok arra vállalkozni, hogy dr.Horváth
Richárd fent vázolt ügyében bármely országos katolikus szerv felé is eredményesen közvetítsek.
4. Dr. Horváth Richárd lelkiismereti ügyének rendezésében hivatalomból mindenkor rendelkezésére állok.
5. Amennyiben Dr. Horváth Richárd lelkiismereti ügyével és azzal kapcsolva
fenti országos megbízatásával kapcsolatban Grısz József érsek úrhoz, mint a
püspökkari konferenciák ezidei elnökéhez fordul, és Grısz József érsek úr
engem, mint nevezett ezidei ordináriusát véleményem nyilvánítására felhív
ebben az ügyben, nem fogok elzárkózni az elıl, hogy ezen ügyek megoldásához
tılem telhetıleg hozzájáruljak.
Esztergom, 1958. február hó 5.
Kiváló tisztelettel

Dr. Endrey Mihály s.k.
baratai felszentelt püspök
esztergomi delegátus
Horváth János úrnak
A Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatalának elnöke
Budapest
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Fıvárosi Tanács V.B. Titkárság – Egyházügyek

„Szigorúan titkos!”

Egyházügyi fıelıadó januári jelentése.
Budapest, 1958. február 12-én
Készült 4 péld.-ban
1. pld
Budapesti PB
2. PLD.
Fıvárosi Tanács VB
3. Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatal
4. pld. Fıv. Tan. egyházügyi fıelıadó
{…}
Rk. egyháznál tapasztalt jelenségek, velük való foglalkozás, Endrey püspökkel
való tárgyalások
A rk. egyház papjainak mőködését az Endrey püspök által közvetlenül irányított papok alakítják, a püspök véleményétıl függıen, viszonyukat az állami
célkitőzések támogatásához, nemcsak az esztergomi, de a váci papok is.
{…}
Endrey… a politikai tevékenységét többször próbálja úgy alakítani, hogy sem a
Vatikán, sem a reakciós papok ellenzését ne váltsa ki. … Hosszú és kemény
harcot jelentett annak elérése, hogy Horváth Richárdot elfogadja a Katolikus
Békebizottság és az Opus Pacis szerkesztıbizottság tagjának, annak ellenében, hogy Horváth Richárd írásban kéri ügyének rendezését.
Még feladat ezekkel kapcsolatban Endrey püspököt rákényszeríteni arra, hogy
ne csak elıttünk, hanem más alkalmakkor /pl: papokkal folytatott beszélgetéseknél is/ becsülje a haladó és volt békemozgalmi papokat, igényelje azok
véleményét. {…} Valamint annak elérése, hogy az Opus Pacisból ne egy elkent
mozgalmat csináljanak, mint a püspökök többsége gondolja, hanem élı mozgalmat, amely gyakorlatilag megvalósítja, hogy a papokat (még inkább a hívıket) közelebb segítik a párt és az állam célkitőzéseinek megvalósításához… ha
megindul az Opus Pacis lapja és az Opus Pacisnak nemcsak országos, hanem
egyházmegyei és megyei szervezett ügyvezetıi is lesznek.
{…}
Ezt Endrey püspöknél elkezdtem azzal munkálni, hogy reakciós papokat
konkréten lelepleztem, pl. Fundéliusz prédikációját, amikor nagy pátosszal
szónokolt a bátor katolikus kiállás szükségességérıl.
{…}
Több paptól prédikációban hallani, hogy „bátor vagy harcias katolikus kiállás”,
bár ma már csökkenıben van /pl.: Bakács tér, Élmunkás tér, stb./ templomokban.
{…}
Ezeket kívántam jelentésemben összefoglalni és kérem ennek elfogadását.
Gálik István s.k.
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Fıvárosi Tanács V.B. Titkárság – Egyházügy
Egyházügyi fıelıadó 1958. februári jelentése

„Szigorúan titkos”

Budapest, 1958. március 12-én
Készült 4 példányban
1
„
Budapesti PB Kelemen et.
1
„
Fıvárosi Tanács Dr. Pesta László elnökh. Elvtárs
1
„
Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatal
1
„
Fıvárosi Tanács egyházügyi fıelıadó
{…}
A rk. egyházzal való foglalkozás
A január havi jelentésemben azzal foglalkoztam, hogy Endrei püspökkel folytatott tárgyalásokon, bár igen nehezen, de megoldottuk Horváth Richárd ügyét
és politikailag elıbbre jutottunk azzal, hogy elfogadta a Katolikus Bizottságba
és az Opus Pacis szerkesztıbizottságába. Azonban a gyakorlat mást mutatott,
és Endrey püspök Grısz érsek elıtt az egész ígéretét visszavonta. Ma teljesen
merev álláspontra helyezkedik, bár érzi annak a súlyát, hogy ígéretét visszavonta, az állam nemtetszését váltotta ki és ez igen jelentıs hátrány az egyházmegyéjére és személyére is. Ennek ellenére álláspontjából jelenleg nem enged,
minden próbálkozása arra irányul, hogy Horváth Richárdot ne vigyük be az
Opus Pacisba, illetve úgy kerüljön be, mint kiközösített pap, ne misézzen,
tehát gyakorlatilag a dekrétumot akarja érvényesíteni. Természetes, hogy ilyen
árat az egyháznak az állam nem adhat, viszont ma Endreyt, de a püspöki kar
bármelyik tagját – beleértve Grısz érseket is – nem lehet politikai „szövetségesként” kezelni, hogy így szembe-álljanak a pápa rendelkezésével. Ezért korai
volt felvetni Horváth Richárd ügyének ilyen értelmő rendezését.
{…}
Elsısorban Grısz érseket kell meggyıznünk arról, hogy idıszerő Horváth Richárd ügyének rendezése, és ezzel párhuzamosan kell Endreyvel megértetnünk, hogy ez bizonyítja gyakorlatilag is a megoldást.
{…}
Ma azt lehet látni, - és ez szerintem nem reális megítélés – hogy az Opus Pacis,
de a Katolikus Békebizottság mőködését a volt békepapok részvételétıl, aktivitásától tesszük függıvé, s míg azok teljes létszámban nincsenek ismét vezetı
beosztásban, addig eleve nem lehet jó ezek mőködése. A békepapokon kívül
vannak már többen papok, akikre lehet számítani, kétségtelen, hogy nem
olyan ıszinték ezek, de ha azokkal együtt, és a már vezetésben lévı békepapok
is, az állam segítségével tudnak olyan munkát kifejteni, hogy politikailag a
papság és a hívek zömét a Kormány politikája mellé állítják. Ez a tény fogja a
püspököket politikailag az állam mellé kényszeríteni, és ebben a kialakult
helyzetben oldjuk meg a kiközösített papok ügyét, illetve fejezzük be.
Gálik István s.k.
egyházügyi fıelıadó
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Fıtisztelendı Püspök Úr!

Tisztelettel bejelentem, hogy meghívásra a Szovjetunióba utazom. Ez alkalommal is minden ellenkezı híreszteléssel szemben szükségesnek tartom annak
kifejezését, hogy Püspök Urat elöljáró fıpásztoromnak tekintem, papi életem
minden problémáját kezében tudom, és amennyiben ezen a téren bármi nehézség merülne fel, annak rendezését szívbıl óhajtom a nehézségek növelése
helyett.
Fıpásztori áldását kérve maradok
Budapest, 1958. április 14.

1. Dr, Beresztóczy Miklós
2. Dr. Horváth Richárd
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15-8/1958/Eln.

Dr. Endrey Mihály püspök úrnak
Budapest

Püspök Úr!

Hivatkozással 1957. augusztus 12-én kelt levelemre, az abban foglaltak teljes
fenntartásával ismételten kérem, hogy
dr. Beresztóczy Miklós és dr. Horváth Richárd lelkészek ügyét véglegesen rendezni és lezárni szíveskedjék.

Budapest, 1958. április 16.

Teljes tisztelettel

Horváth János s.k.
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15-3/a/1958. Eln.

Dr. Endrey Mihály Püspök Úrnak
speciális delegátus
Budapest
Püspök Úr!
Támaszkodva a Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala Elnökének
1958. április 12-én kelt levelére, ezúton is kérem, tegye lehetıvé, hogy dr.
Horváth Richárd templomigazgató úr az Országos Béketanács Katolikus Bizottságába és az Opus Pacis megindítandó lapjának szerkesztı bizottságába a
szükséges egyházi kinevezést elnyerje,

Budapest, 1958. április 17-én

İszinte tisztelettel

Miklós Imre s.k.
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A Kormány Mővelıdésügyi Minisztériumának Egyházügyi Hivatala elnöke azzal fordult hozzám, hogy tegyem lehetıvé, hogy dr. Horváth Richárd
templomigazgató az Opus Pacisnak az Országos Béketanácsban mőködı Katolikus Bizottságába és az Opus Pacis esetleg indítandó lapjának szerkesztı bizottságába nyerjen kinevezést.
Figyelemmel dr. Horváth Richárd jelenlegi helyzetére, ezt a kérdést
minden oldalról hosszasan megvitattuk.
Végeredményben meg kellett állapítanom, hogy a Szentszék Decretumára nem támaszkodhatom, mivel a Kormány hivatalosan kijelentette, hogy a
dekrétum kihirdetését és végrehajtását állami engedélyezés nélkül nem engedi. A Kormány ezen döntésérıl pedig a Püspöki Konferencia ezidıszerinti elnöke útján jelentést is tett a Szentszéknek.
Fentiek tudatában a kérdés elbírálásában nagyra kell értékelnem azt a
körülményt, hogy dr. Horváth Richárd ismételten levélben bizalommal tette le
kezembe, mint püspökének kezébe, problémáinak rendezését, ha ilyen papi
életében esetleg felmerülne, valamint azt a tényt is, hogy a Kormány többször
kifejezte azt a készségét, hogy a felmerülı vitás kérdéseket tárgyalásokkal és
megegyezésekkel kívánja rendezni.
Mindezeket megfontolva és támaszkodva a 2223. C. 3. § 1. bekezdés,
valamint 4. § adta lehetıségre – addig is amíg dr. Horváth Richárd ügyének
folyamatba tett kérédse végleges megoldást nyer – teljesíthetınek ítélem a Kormány kívánságát és a magam részérıl kérem excellentiádat, hogy dr. Horváth
Richárdnak a kívánt kinevezéseket megadni méltóztassék.

Fogadja Excellentiád kiváló tiszteletem nyilvánítását

Budapest, 1958. április 22-én

Dr. Endrey Mihály s.k.
baratai felszentelt püspök,
speciális delegátus
Nagyméltóságú és Fıtisztelendı
Grısz József kalocsai érsek úrnak
Kalocsa
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Magyar Népköztársaság
Belügyminisztériuma

Szigorúan titkos
Különösen fontos

Tárgy: Egyházi küldöttség
Moszkvai látogatásának
kisérése

Jelentés
Budapest, 1958. február 25.-én

A SZU MT mellett mőködı Egyházügyi Tanács meghívására 1958. április második felében a FMPK hozzájárulása alapján egy papi küldöttség utazik a Szovjetunióba kéthetes idıtartamra.
{…}
A küldöttség vezetıje Miklós Imre ÁEH elnökhelyettes és Herling Jakab az
OBT titkára, valamint Csala László az ÁEH munkatársa, országgyőlési képviselı.
A küldöttség tagjai a következık:
Katolikus egyház:
1./ Dr. Hamvas Endre csanádi pk.
Szeged
2./ Dr. Radó Polikárp teol. Professzor
Budapest
3./ Dr. Brezanóczy Pál káptalani h.
Eger
4./ Dr. Wattamány Imre kanonok pl.
Hajdúdorog
5./ Mag Béla OP ügyvezetı igazgató
Budapest
6./ Horváth Richárd templomigazgató
Budapest
7./ Dr. Beresztóczy Miklós c. prépost
Budapest
orsz.gy. képviselı
8./ Micháczy József plébános
Budapest
9./ Saád Béla Új Ember fıszerk.
Budapest
10./ Dr. Langmár Lipót apát-plébános
Siófok
11./ Rozsáli Menyhért esp.-pléb.
Verpelét
12./ Vértes Andor esp.-pléb.
Visegrád
13./ Pajtényi László pléb.
Tatabánya
14./ Mórász Pál c. kanonok
Székesfehérvár
Református egyház:
{…}
Evangélikus egyház:
{…}

9 fı

+2

4 fı

+1

Figyelembe véve a küldöttség összetételét, valamit azt, hogy közöttük 7 ügynök
és 2 hivatalos kapcsolatunk van, továbbá azt, hogy Brezanóczy személyével
ebben a félévben konkrétan is foglalkozunk, helyesnek tartanánk, ha az
Egyházi alosztály vezetıje, Berényi István szds. e., mint a Mővelıdésügyi
Minisztérium titkárságának beosztottja a küldöttséget elkísérné.
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1. Komolyan tanulmányozhatná Brezanóczy Pál egri pp személyét és a
kinttartózkodás alatt elérhetné azt, hogy velünk való politikai egyetértés esetén /:erre az eddigi tapasztalatok alapján van remény:/ a
küldöttség hazajövetele után megfelelı kombinációval össze tudná hozni az egyházi alosztály azon beosztottjával, aki Brezanóczy beszervezését elvégezné.
2. Az ÁEH elnökhelyettesével {…} foglalkoznának Dr. Hamvas Endre
csanádi pp-kel és a többi felsı egyh. szem.-el, akiknek a megnyerése
feltétlenül hasznos egyházpolitikánk további alakításában.
3. Figyelemmel kísérné a küldöttség tagjainak mozgását, magatartását,
tevékenységét, amihez segítséget nyujtanának a küldöttségben lévı
hálózati személyek.

Hollós Ervin sk.
rny. alez. oszt. vez.
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos

Tárgy: Papi küldöttség SZUbeli útjáról

Jelentés
Budapest, 1958. május 27.

1958. április 22-én a SZU MT mellett mőködı Egyházügyi Tanács meghívására 27 tagú papi küldöttség utazott a SZU-ba.
Az utazás célja volt hogy a küldöttség tagjai közvetlenül megismerjék a Szovjetuniót, személyes tapasztalatokat győjtsenek, hogy hazajövetelük után elıadásokon és beszámolókon keresztül hasznos propaganda munkát végezzenek
részünkre.
A küldöttség vezetıje Miklós Imre ÁEH elnökhelyettes et. volt. A küldöttség
papi tagjai közül 14 római katolikus, 9 református, 4 evangélikus volt. A
küldöttség az utat a TU 104-es repülıvel tette meg, ami április 22-én 13,40
perckor indult.
A küldöttség búcsúztatására számos egyházi személy jött el. Közöttük voltak
Szabó Imre pp, Balogh István, Michelics Vid, a protestáns részrıl Muraközy
Gyula, Bartha Tibor, Vetı Lajos, a baptista felekezet részérıl Szabó László, a
felekezet elnöke.
Az utazásról, a TU kényelmes berendezésérıl, a személyzet figyelmességérıl
kivétel nélkül valamennyi pap megelégedéssel nyilatkozott.
18,08 perckor érkeztünk a vnukovoi repülıtérre, ahol a küldöttség fogadására
megjelentek a Moszkvai Egyházügyi Tanács és a Szovjet Magyar Társaság
képviselıi, valamint Boldoczky elvtárs, moszkvai nagykövet.
A küldöttség a repülıtérrıl ZISZ és ZIM gépkocsikon utazott Moszkvába, ahol
a 21 emeletes Leningradszkaja Szállóban kapott elsı osztályú elhelyezést.
Április 23-án Miklós Imre és az Egyházügyi Tanács vezetıje, Pruzin elvtárs
összeállították a programot. Ezek szerint a küldöttség két részre oszlott: római
katolikus és protestáns csoportra. A program a Budapesten ismertetett
programtól annyira változott, hogy elmaradt Kiev és Szocsi meglátogatásának
lehetısége. Ez nem okozott különösebb problémát, de lehetett hallani egy-két
megjegyzést, hogy „kár volt elıre bejelenteni szocsi és Kiev megnézését, ha ez
most nem megoldható.”
Érezni lehetett, hogy bár egyházi emberekrıl van szó, inkább érdekelte volna
ıket a Fekete tenger, mint az egyházi objektumok.
A küldöttség programja április 23-án egységes volt. A város nevezetességeinek
megtekintése, este a Moszkvai Nagyszínház /:Anyegin:/.
A térsaság nagy megelégedéssel fogadta az elsı napot is.
A program a következıképp alakult:
Római katolikus egyház
Április 26. Moszkva, Április 26-29: Litvánia, áprolis 29-május 1: Moszkva,
május 2-5:Leningrád, május 5-6: Moszkva.
ÁBTL 3.1.5 O-13405/3-A (pp.69-79)
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Protestáns egyház:
Április 23-27: Leningrád, Április 27-29: Tallin (Észtország), április 29-május 6:
Moszkva.
A rk. csoporttal Csala és Herling et-ak, a prot. csoporttal Miklós Imre és
Berényi Itván.
A küldöttség kettészakadásakor megbeszélést folytattam a rk. csoportban lévı
hálózati személyekkel, valamint Herling Jakab et-al, hogy útjukról a csoport
tagjainak magatartásáról visszaérkezésükkor számoljanak be. A küldöttség
tagjainak útjáról, véleményérıl, egyes személyek viselkedésérıl és a küldöttség
tagjaival való személyes tapasztalatainkról az alábbiakban számolok be:
„Kövér”, „Róbert” fedınevő ügynök beszámolója alapján a római katolikus
csoport általánosságban rendesen viselkedett. Egy-két személynek voltak
olyan kijelentéseik, amik ellenséges célzatúak voltak, de amik nem terjedtek a
csoport tagjai között, így azok nem is zavarták a csoport egységes, pozitív
nyilatkozatait.
Így pl. „Róbert” ügynökünk máj. 5-én Brezanóczy Pálnak említette, hogy a
protestáns csoport Nyikilaj metropolitához megy fogadásra, és hogy a katolikusok közül csak hárman mennek, Brezanóczy azt válaszolta: „ha a többiek
mennek is, mi nem megyünk, érti!” „Nagyon kell vigyáznunk!”
Késıbb Brezanóczy felkereste ügynökünket, és arra kérte ıt, hogy „nehogy
félreértse azt amit mondok”. Ügynökünk erre azt felelte, hogy „nem értem
félre, úgy értettem, ahogy érteni kell”. Brezanóczy elmondta még ügynökünknek, hogy „minden jó volna, csak a kommunizmus ne kapcsolná magához
egyúttal az ateizmust is.”
Elmondta még azt is, hogy „felajánlották neki, hogy látogassa meg hazafelé,
menet közben a Kárpátalján lakó rokonait. De ı nem akarja, hogy azoknak
bajuk legyen miatta. Másképpen van ott – mondta Brezanóczy – mint ahogyan
Moszkvában mondják”.!
Radó Polikárp már azelsı nap lemaradt a csoporttól, beült egy vendéglıbe
sörözni. Vilniusban egy könyvtárból nem akart kijönni. Amikor megtudta,
hogy a vilniusi székesegyház a „basilica minior” pápai rangot viseli, azt
mondta a szovjet tolmácsnak, hogy azt elrabolták a katolikusoktól. És hiszi,
hogy mivel pápai rangja van a templomnak, rövidesen vissza fogják azt kapni
a rendeltetésének.
Beresztóczy Miklós Moszkvában találkozott kaunasziakkal, és többek között
érdeklıdött tılük az ottani legutóbbi püspökszenteléssel kapcsolatban. A
kaunasziak elmondták neki, hogy mivel a püspökszentelés titokban történt,
azért annak a templomnak a plébánosát, akinek a templomában a püspökszentelés történt, letartóztatták. Brezanóczy átadta azoknak /kaunasziaknak/ saját címét, és azok is átadták saját címüket.
Vértes Andor kifogásolta „Róbert” ügynökünknek, hogy a „vörös tér nem is
olyan nagy, mint ahogy felfújták, hogy Moszkva meg sem állhat Leningrád
mellett. Általában az elsı napokban azt mondta, hogy mindent felfújtak.
354

ÁBTL 3.1.5 O-13405/3-A (pp.69-79)

3.4.2. sz. melléklet
Hamvas Endre a papokkal lehetıleg mindig latinul beszélt, hogy az állami
kísérık és a tolmácsok ne értsék. Hamvas Leningrádban még elmondotta,
hogy „Leningrádban az elıkelı nyugodtságot, Moszkvában a proletár nyugtalanságot lehet látni. Leningrád nem akarja mutatni, hogy mit tud, nem úgy
mint Moszkva”. Hamvas még Leningrádban elmondta a rk. plébánosnak, hogy
„kérjen Litvániából papokat, mert két pap nem elég Leningrádban.”
A fentieken kívül nincs tudomásunk arról, hogy a rk. csoport tagjai más,
Szovjetuniót elítélı vagy rágalmazó megjegyzést tettek volna. Lényegében –
különösen az utóbbi napokban – már valamennyien nagy elismeréssel
beszéltek azokról a vívmányokról, amit a szovjetrendszer elért.
Többen az utazások során, fogadások alkalmával nyilatkozataikban kijelentették, hogy hazajövetelük után egyéni beszélgetéseken és beszámolókon keresztül számolnak be mindarról, amit itt láttak és tapasztaltak.
A római katolikus csoportból a különbözı helyeken tartott fogadásokon a következı személyek mondtak pohárköszöntıt:
Hamvas Endre, Beresztóczy Miklós, Horváth Richárd, Mórász Pál, Langmár
Lipót, Saád Béla, és Radó Polikárp.
Valamennyi fölszólalás pozitív elismerése volt a rendszernek, mindannak,
amit akár egyházi, akár egyházi, akár világi módon láttak vagy tapasztaltak.
A protestáns csoport
{…}
fegyelmezetten viselkedett, valamennyien nagy érdeklıdést tanúsítottak a
Szovjetunióban elért eredmények iránt.
Véleményem szerint a papi küldöttség szovjetunióbeli látogatásának a
következı pozitívumai voltak:
1./ A küldöttség lojális elemeinek megerısödött a szocialista társadalomba
vetett hite. Hazajövetelük után az eddiginél is határozottabb formában tudják
képviselni érdekeinket.
2./ Az ingadozókat, mint pl. Hamvas Endre, Radó Polikárp, Brezanóczy Pál,
Langmár Lipót, Koren Emil, Káldy Zoltán és Darányi Lajost az utazás meggyızte arról, - aminek hangot is adtak – hogy a Szovjetunió olyan hatal-mas és
erıs ország, akit nem lehet legyızni, olyan ország, ki komolyan küzd a békéért, aki mellé érdemes lesz felsorakozni. Megnyugtatta ıket az is, hogy a Szovjetunióban az egyházak élnek – mint mondották – nagy tanulság volt ez
számukra, elsısorban az, hogy az egyházaknak hogyan kell beleilleszkedni a
szocialista társadalomba.
3./ A római katolikus papok kiutazásának pozitívuma az, hogy az utazás
megzavarta az itthoni reakciós beállítottságú egyházi személyeket, különösen
Azért is, mert nem csak békepapok voltak a kiutazók között, hanem olyanok
is, mint Hamvas Endre, Radó Polikárp és Brezanóczy Pál.
4./ A római katolikus papok kiutazásának pozitívuma az is, hogy ezzel megzavarjuk a Vatikán politikai izg/atás/ vonalát. Akkor, amikor az elmúlt években,
de a közelmúltban is, a Vatikán különbözı dekrétumokkal akarja megakadályozni az rk. papok politikai munkáját, római katolikus papok és püspökök
utaznak a Szovjetunióba. Ez, ha a kint levı papok hazajövetel után egy szót
sem szólnának a Szovjetunióban látottakról, akkor is komoly politikai lépés
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volt részükrıl ez az utazás. Tehát lényegében megszegték a Vatikán politikai
iránymutatását, és ezen túlmenıen saját magukat is tovább kompromittálták
a rendszer mellett. Pozitívan is, amit a küldöttség több tagja hangoztatott is,
hogy végre lépéseket teszünk a keleti egyházi vezetık közötti kapcsolatok
kiépítése érdekében. Ez a küldöttség tagjainál nevelés miatt is igen hasznos és
amellett a hívek felé is bizonyságot tudnak tenni a szocialista országok építı
rendszere mellett..
5./ Az utazást operatív szempontból is ki tudjuk használni. Azon túlmenıen,
hogy ellenıriztük a küldöttség tagjainak mozgását, magatartását, Miklós
elvtárssal, a delegáció vezetıjével való megbeszélés alapján komoly formában
tudtuk befolyásolni a küldöttség tagjainak véleményét, nyilatkozatait.
Hamvas Endre és Darányi püspökön kívül, szinte valamennyi pappal sikerült
kiépítenem olyan kapcsolatot, ami lehetıséget ad arra, hogy velük bármikor
tárgyaljak.
Véleményem, és az ÁEH véleménye szerint is, a papi küldöttség szovjetunióbeli
utazása igen hasznos volt. A szovjet elvtársak is mindent megtettek, hogy a
küldöttség jól érezze magát.
A jövıben feltétlenül hasznosnak találom további papi küldöttség kiutazását.
Ha ez megtörténnék, javasolnám, hogy a rk. és a protestáns egyház papjait
kiutazásuk ideje alatt ne válasszák két csoportra, mert a protestáns papok
általában hamarább értik meg a kérdés lényegét és az nagyban befolyásolja,
illetve befolyásolná a rk. papokat is.
Készült 3 pl. 6 lap
SzL-né
Fnytsz: 21/89/1958
Berényi István s.k.
r. szds.
alosztályvezetı
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0021/1958/Eln.
1 drb melléklet

Magyar Szocialista Munkáspárt K. B.
Kádár János elvtársnak
Budapest

Kedves Kádár Elvtárs!
Mellékelten küldöm a Szovjetunióban járt magyar egyházi személyek útjáról
készült tájékoztató jelentést.
Budapest, 1958. május 12.

Elvtársi üdvözlettel

Horváth János s.k.
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MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
EGYHÁZÜGYI HIVATALA

Szigorúan titkos!
0021/1958/Eln.

Tájékoztató Jelentés
a Szovjetunióban járt magyar egyházi személyek útjáról

A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett mőködı Egyházügyi Tanács meghívására 1958. április 22. és május 6. közötti idıben egyházi személyekbıl álló
csoport tett látogatást a Szovjetunióban. A csoport 14 katolikus, 9 református
és 4 evangélikus személybıl tevıdött össze, köztük püspökök, teológiai tanárok és esperesek is. A csoport tagjai nagyobb részben népi demokráciánk mellett aktívan tevékenykedı, kisebb számban pedig olyan papok voltak, aki még
több-kevesebb kérdésben fenntartással élnek a szocializmussal szemben.
A csoport minden tagja járt Moszkvában és Leningrádban, amellett a
katolikusok Vilniusban és Kaunasban, a protestánsok pedig Tallinnban is,
mert ezeken a helyeken volt legnagyobb lehetıségük az ıket érdeklı egyházi
tapasztalatok szerzésére.
A program nagyobbik része a Szovjetunió gazdasági és kulturális eredményeinek megismerése volt, de megfelelı súllyal szerepelt a templom-látogatás és a helyi egyházi vezetıkkel való beszélgetés, továbbá az istentisztelet
tartási lehetıség is. Pl. Hamvas püspök nemcsak Vilniusban és Kaunasban,
hanem Moszkvában és Leningrádban is misézett.
Túlzás nélkül megállapítható, hogy a látottak és a hallottak érezhetıen nagy
hatást gyakoroltak rájuk. Ennek szinte lépten-nyomon hangot is adtak mindannyian. Egyöntetően azt hangoztatták, hogy a valóság minden esetben magasan felülmúlta a várakozásokat.
Különösen az ragadta meg ıket, hogy minden ellenkezı hírrel szemben biztosítva van a vallás szabad gyakorlása a Szovjetunió egész területén. A résztvevı
papok többsége nyilvánosan is szerepelt, /templomi prédikációkon, állami és
egyházi fogadásokon/ amely alkalmakkor mindig pozitív magatartást tanúsítottak. Így Hamvas püspök is többször felszólalt és mindig a legnagyobb
elismeréssel beszélt, nyilatkozott tapasztalatairól. Kifejezte, hogy minden várakozását felülmúlják. Ugyancsak a legnagyobb elismeréssel beszélt arról gondoskodásról, amelyben a szovjet emberek az egész csoportot részesítették.
A katolikus papok Szovjetunió-beli látogatása fontos lépést jelentett a katolikus egyháznak a vatikáni politikától való eltávolítása szempontjából is, hogy
ismert békepapok, köztük a vatikáni dekrétumok által kiközösített papok /dr.
Beresztóczy Miklós és dr. Horváth Richárd/ a kiközösítés ellenére együtt voltak a Szovjetunióban a püspöki kar két tagjával /dr. Hamvas Endre csanádi
püspökkel és dr. Brezanóczy Pál káptalani helynökkel/, valamint más,
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külföldön is ismert katolikus személyekkel /dr. Radó Polikárp, a Hittudományi
Akadémia tanára, Saád Béla, az Új Ember felelıs szerkesztıje/.
A Szovjetunióban járt magyar papi csoport Szovjetunió-beli tartózkodását a
Minisztertanács mellett mőködı Egyházi Tanács elnöke, Puzin elvtárs, és a
csoporttal foglalkozó szovjet elvtársak is pozitívan értékelték. Elmondták, hogy
tapasztalataik szerint is az utazás jó hatással volt nemcsak a magyar, hanem
a Szovjetunióban mőködı papokra is.
Ugyancsak pozitívan értékelte a papoknak a Szovjetunióban való tartózkodását Boldoczky János moszkvai nagykövet elvtárs, aki visszautazás elıtt
fogadást adott a Nagykövetségen, ahol számos Szovjetunió-beli egyházi vezetı,
köztük Nyikoláj Metropolita is részt vett. A fogadás igen jó légkörben zajlott le
és nagy hatással volt a résztvevı egyházi személyekre.
Fontos feladatunk, hogy elıadásokon, sajtóban és rádióban a résztvevı papok
széles körben ismertessék tapasztalataikat és politikailag maximálisan kamatoztassuk ezt az utazást.
Mindezt egybevetve megállapítható, hogy a lelkészcsoport Szovjetunió-beli
látogatása politikailag nagyon hasznos volt és nagy segítséget jelentett.

Budapest, 1958. május 12.

Kállai Gyula elv.
3./ MT Münnich Ferenc elv.
4./ MM Benke Valéria elv.
5./ MM Acél György elv.
6./ MSZMP Szirmai István elv.
7./ MSZMP Köteles István elv.
8./ MSZMP Kiss Károly elv.
9./ Szovjet Követség Csenyakov elv.
10./ TÜK
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BM II/5. Osztály
65-262/58-2

Berényi et.

Feljegyzés
A Szovjetunióban járt papi delegáció útjával kapcsolatban

Mint ismeretes, a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett mőködı Egyházügyi
Tanács meghívására 27 tagú papi delegáció utazott a Szovjetunióba 1958. ápr.
22-én /14 rk, 9 ref,. 4 ev.)
A rendelkezésre álló hálózati és más értesülések alapján a következıkben foglalhatók össze a tapasztalatok:
(tartalmilag)
A hír kétirányú hatást váltott ki:
– lojálisok megelégedéssel, gesztus a SZU-tól, hozzájárulhat a jó viszony
fejlıdéséhez (Pl. Balogh István);
–

egyesek erıszakos lépésnek tartották mert befolyásolni akarják (Badalik:
döbbenetes, hogy ennyire jutottak);

–

különösen rosszindulatú: Schreier Sándor (rabbiképzı ig.) „Nem a keresztény és keresztyén papok hatása fog növekedni, akik a szovjet propagandára vállalkoztak, hanem fordítva, a hívek fognak méginkább elfordulni
a papoktól. A békepapoknak eddig sem volt nagy talajuk a közvéleményben, és a jövıben még kisebb befolyásuk lesz … Moszkvába kisérésük nem annyira hatásos, mint inkább komikus”

Rónai Mária, a „Világ” volt munkatársa:
„A katolikusok már rég eretneket látnak Horváth Richárdban. Nyílt titok, hogy
HR és társai inkább moszkvai ágensek, mint papok. A békepapok egyébként
két kategóriára oszthatók: megfizetettekre és megfélemlítettekre… mivel már
püspököt is bebörtönöztek, akadt most püspök is, aki inkább Moszkvába
ment mint börtönbe.”
Kiküldöttek egyike-másika: „Mit fog szólni Róma?” Kételyekkel és érdeklıdéssel néztek az út elé.
Brezanóczy: „Ezzel az úttal egy életre lejáratja magát Róma elıtt.”. Ugyanakkor
másnak örömét fejezte ki, hogy a delegációval tarthat.
Radó Polikárp:részvétele nagy szenzáció erejével hatott, azonban Szörényi
Andor dékánt láthatóan bántotta, hogy ı nem utazik.
Hamvas pp: szerint az eljárás az egyházzal szemben ugyanaz mint nálunk, …
helytelen lenne azt mondani, hogy vallásszabadság van, csak kultusz-szabadság van: lehet misézni, prédikálni, keresztelni és gyóntatni {…} Ott is tudják,
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hogy végeredményben a cél az egyház felszámolása. {…} Nem bánta volna, ha
más társaságban utazott volna, bár sem Beresztóczy, sem Horváth nem
viselkedett úgy, hogy ıt lehetetlen helyzetbe hozták volna.
Evangélikusok: valamennyien kedvezıen nyilatkoztak.
Református körökbıl bírálták Darányi nyilatkozatát.
Radó Polikárpnak címezve ismeretlen feladó névtelen levelet írt /A levelet elkoboztuk/. A levél írója minden bizonnyal egyházi személy, a levélbıl ítélve lehetséges, hogy az Akadémia hallgatója:
„Már Radó Polikárp is? Ezt mondja mindenki, akit még érdekel ebben az
országban az egyház ügye. {…} Rómába nem mehet a pp kar, de van pp, aki
küldöttséget vezet Moszkvába. {…} elvették a szemináriumokat, de van egyetemi tanáruk, aki elmegy Moszkvába barátkozni.” {…} „Póli, Póli! Kiírhattad
volna az ajtódra: Moszkvában vagyok segítek egyházamat és hazámat eladni”.
Jelentık: Rózsa, Veres, Papp István, Kerekes, Zuglói, László, Sipos, Gyimesi

Hollós Ervin s.k.
r. alez.
osztályvezetı
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos
Tárgy: dr. Hamvas Endre csanádi
püspök részére Vatikánból
érkezett levél fordítása

Jelentés
Budapest, 1958. június 9.

A Vatikánban székelı Szent Kongregáció megbízásából Marcellus Mimmi kardinális június hó 6-án ajánlott levelet intézett dr. Hamvas Endre
csanádi püspökhöz. A levél június 9-én „T” ellenırzés során került birtokunkba, amely latinul volt írva, tartalmát fordítás után az alábbiakban közöljük:
„Az újságok jelentést közölnek a Te nemrégiben megtett utazásodról,
amely nem kis csodálkozást és szorongást keltett a Szentszékben.
Nincs rejtve elıttem, hogy az ilyen várakozásokkal, illetve cselekedetekkel az egyház által kárhoztatott bizonyos elvek hirdetıi hogyan szoktak
visszaélni, melyrıl a Szent Kongregáció irányelveket adott ki 1949. július 1-jei
dekrétumában.
Ugyanaz történt, hogy Te amidın ezen útba fogtál, nyilvánosan megbélyegzett papokkal, valamint nem katolikus egyházi vezetıkkel, úgy tőnt fel,
mint aki lebecsülte az egyházi törvényeket és a Szentszék törvényeit.
Tisztemet betöltve úgy vélem, közölnöm kell Veled ezeket, s egyszersmind intenem Téged, hogy a továbbiakban az ilyen dolgoktól tartózkodj, melyek kevésbé illenek méltóságodhoz és hivatalodhoz.
Marcellus Mimmi
kardinális
Javaslat:
A levél tartalmát értékelve megállapítható, hogy Hamvas püspökre irányuló támadás a szovjetunióbeli útja miatt készült, amelyet a Vatikán megbélyegzett és a jövıbeni magatartását illetıen hozza a fenti nyilatkozatot tudomására.
Hamvas egyéniségét ismerve véleményünk az, hogy a levelet nem lehet
részére továbbítani, mert ez a kemény hang az eddigi következetes magatartásában törést okozna, melyet a Vatikán elvár a levél tartalmának tudomásul
vétele után.
Abból a szempontból sem javasoljuk a levél továbbítását, hogy a tartalom köztudatba való kivitele – mely kézbesítés után elkerülhetetlen, - több
lojális és békepapot, akik tartanak a vatikáni dekrétumtól a nyilvános szerepléstıl visszavonulásra kényszerít.
Készült: 4 pld. 2 lap
SzLné
Berényi István s.k.
r.szds.
alosztályvezetı
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Jelentés
Budapest, 1958. május 22.

A római katolikus püspöki kar f.hó 13-án püspökkari konferenciát
tartott Budapesten a Központi Szeminárium épületében.
{…}
Ezután az elnöklı Grısz József a következı bejelentést tette:
„Na most kérem röstelkedve elıterjesztem az Opus Pacis március 26-i
ülésének határozatát, amely szerint mindem egyházmegyében alakíttassék
meg az Opus Pacis egyházmegyei bizottság 5-6 taggal, akiket az ordinárius
/:püspök:/ nevez ki. Azért terjesztem ezt röstellkedve elı, mert az elızetes
tárgyalások alapján közel egy éven át hirdettem a püspöki karnak és az
érdeklıdı papoknak, hogy az Opus Pacisnak nem lesz sem megyei, sem
egyházmegyei szervezete. A püspök urak és a jóravaló papok is csak így
barátkoztak meg valahogy az Opus Pacis-szal.. Én ezt ma sem tartom
szükségesnek, hiszen a papoknak a békemunkában annyi segítıje van,
amennyi kell.
A januári papi békegyőlést is megrendeztük egyházmegyei bizottság nélkül.
Fıképpen pedig nem tudom, hogy mi a szándéka, vagy a célja az Egyházügyi
Hivatalnak ezekkel a bizottságokkal, mert hogy valami céljuk van vele, az
bizonyos és hogy szükség nincs rájuk, azt ık is tudják. Mindazonáltal ha a
püspöki kar célszerőnek látja és elhatározza ennek a megalakítását, nem
ellenzem a következı feltételekkel:
1./ A bizottság elnöke az ordinárius /:püspök:/ de tagjait minden
külsı beavatkozás mentesen a püspök nevezi ki.
2./ Ha bárhol illetéktelen beavatkozás történik, és ezt az érdekelt püspök jelenti, a bizottság egy egyházmegyében sem alakul meg, illetve a már
megalakult bizottságok is feloszlanak.
3./ A bizottság senki által és semmi más célra nem használható és
csak a püspök tudtával és beleegyezésével hívható össze.
Én – mondotta Grısz – ezek mellet a feltételek mellett is félve mennék
bele az egyházmegyei bizottságok megalakításába, mert a feltételeket ma talán
tudomásul veszik, de biztosan hamarosan megkezdıdnének a mesterkedések,
hogy a régi papi békebizottsági embereket nyomják bele a megyei bizottságokba.”
A püspökök igen rövid ideig vitatkoztak ezen a kérdésen, Hamvas
kivételével negatívan foglalt állást – már aki közbeszólt – olyan kérdések
merültek fel, hogy „húzzuk el az ügyet, hallgassunk az érsek úrra” stb.
Végül a püspöki kar úgy döntött, hogy nem hajlandó megalakítani az Opus
Pacis egyházmegyei bizottságait, hanem csak egy-egy összekötıt küldenek ki.
{…}
A püspökkari konferencia legvégén Hamvas Endre beszámolt röviden a Szovjetunióban tett utazásról.:
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„Meg kell állapítani, hogy a katolikus papok nagyon szépen viselkednek, semmi baj, vagy botrány nem volt. Sokat láttunk, sokat hallottunk.
Meglátogattuk a litván katolikusokat, mindenütt nagyon szívesen fogadtak
bennünket. A helyzet ugyanaz, mint itt nálunk. A templomok nyitva vannak és
a hívek nagy buzgósággal járnak templomba, szívesen járulnak a szentségekhez, és nagyon buzgó katolikusok. Ott egyházi adó nincs, csak stóla,
azért a papság jól el van látva, a hívek ellátják. A püspöknek autója is van.
Hitoktatás nincs, mint nálunk, hanem az elsı áldozásra és a
bérmálásra a szülık tanítják a gyermeket és a plébánosok levizsgáztatják ıket.
Egyébként a litván részen 5 püspök van, és azon kívül Vilnában egy
apostoli adminisztrátor, akit Róma nevezett ki. Ez nagy haladás, mert
tárgyaltak Rómával. A vilnai püspök és helynöke külföldön van, mert a
németekkel tartott és ezért menekülnie kellett.
Több egyházi személyt meghívtunk Magyarországra, - mondotta Hamvas – különösen a kaunasi vikárius örült ennek, aki megígérte, hogy eljön
Magyarországra, mert most javulónak ítélik meg a helyzetet.
Az egész fogadás és bánásmód nagyon figyelmes és szíves volt. Ez nem
„kicsinált” valami, hanem szívbıl jött.
Az biztos – mondotta Hamvas – hogy az nem igaz, hogy a pap itt
szembe áll a rendszerrel, ilyennel ne áltassuk magunkat.”
„Nekik a mostani rendszer nagyon sokat adott” – vetette közbe Grısz.
Hamvas fenti pozitív beszámolója után a püspökkari konferencia véget ért.
A fenti értékelések megbízható, és ellenırzött forrásból származnak
---------------------------------------------------------

Kivonat a Püspökkari Konferencia jegyzıkönyvébıl
1958, május 13.
7. Az Opus Pacis Intézıbizottságának elıterjesztése 1958. március 26.-ról:
„Alakíttassék meg az Opus Pacis egyházmegyei bizottsága, amely minden
egyházmegyében 5-6 tagból állna, akiket az Ordinarius nevez ki, és a bizottság
elnöke is mindenütt az Ordinarius lenne. A bizottság egyik tagját, nagyobb
egyházmegyékben minden közigazgatási megyéhez 1-1 tagot az Ordinárius
megbíz a közigazgatási megyei békebizottság munkájában való részvétellel. –
Az elızetes tárgyalások során ismételten megállapítást nyert, hogy az Opus
Pacisnak nem lesz sem megyei, sem egyházmegyei szervezete. Nincs is szükség
rá, mert az Ordináriusnak a békemunkában annyi segítıtársa lesz, amennyire
csak szükségük van.
A januári békegyőléseket is megrendeztük egyházmegyei bizottság nélkül,
megrendezzük a májusi békegyőléseket is. Azért a püspöki kar ezeket a
bizottságokat nem alakítja meg. Ellenben minden Ordinárius megbíz egy
papot a a megyei békebizottság munkájában való részvételre.
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Szigorúan titkos!
0023/1958/Eln.

Magyar Szocialista Munkáspárt K. B.
Szirmai István elvtársnak
Budapest

Kedves Szirmai Elvtárs!
Mellékelten küldök elıterjesztést 2 egyházi eseménnyel kapcsolatosan. Szeretném kérni a párt döntését ezekben a kérdésekben. Azt hiszem, a két kérdésben a Titkárságnak kellene döntenie.
Budapest, 1958. május 16.

Elvtársi üdvözlettel

Horváth János s.k.
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MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
EGYHÁZÜGYI HIVATAL
Készült 2 példányban

Szigorúan titkos!
0023/1958/Eln.
2. példány

1. péld. MSZMP Szirmai István elv.
2. péld. TÜK
Elıterjesztés
2 egyházi eseményrıl
1./ Ebben az esztendıben a római katolikus úrnapi körmenetek június 5-én
esedékesek a naptár szerint. A múlt évben az volt az általános gyakorlat, hogy
„úrnapján” – mely mindig csütörtökre esik – csak a püspöki székesegyházak
körül tartottak körmenetet az esti órákban. A rendes templomi körmeneteket
a következı vasárnap d. e. tartották Budapesten és vidéken egyaránt a templomok körül, a helyi lelkészek és az illetékes tanács vagy rendırségi szervek
által közösen megállapított útvonalon.
Javaslatunk az, hogy az elızı évek gyakorlatához képest az idén is engedélyezzük az úrnapi körmeneteket. /A múlt évben a gyülekezési tilalom miatt
nem tartottunk körmeneteket/.
2./ Esedékessé vált több magas rangú egyházi személy eskütétele a
Népköztársaság alkotmányára: dr. Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, a
katolikus püspöki kar tagja, dr. Esze Tamás, a református egyházi konvent
világi elnöke, dr. Bartha Tibor református püspök, Darányi Lajos református
püspök, valamint több teológiai tanár, akik a közelmúltban az Elnöki Tanács
hozzájárulásával kerültek jelenlegi állásukba.
Felvetıdik az a kérdés, hogy Grısz József kalocsai érsek nem tett esküt a
Népköztársaság alkotmányára, mert 1951-ben, amikor a püspöki kar egyetemesen letette az esküt börtönben volt, újbóli mőködése óta pedig még nem
került rá sor. Javasoljuk ez alkalommal az ı eskütételét is.
Javasoljuk a fenti személyek együttes és ünnepélyes esküjének letételét az
Elnöki Tanács elnökének kezébe.
Budapest, 1958. május 16.
Horváth János s.k.

366

MOL – XIX – A – 21 – d – 0023/1958 (pp. 1-2)

3.5.3. sz. melléklet
82/1957-58
Jegyzıkönyv
A Budapesti Közp. Szem. Elöljáróinak konferenciájáról
1958. május 20. d.e.11. ó.
Tárgy: A Szeminárium közösségében az utóbbi idıkben
mutatkozó fegyelmezetlenségek és mulasztások
Jelen vannak: Dr. Potyondy Imre rektor
Dr. Semptey László vicerektor
Dr. Félegyházy József prefektus
Dr. Papp Imre spirituális
Dr. Fábián János prefektus
Dr. Takács Nándor prefektus
Ima után a Rektor ismerteti a konferencia tárgysorozatát.
{…}
Ezután a Rektor elıterjeszti a konferencia tulajdonképpeni tárgyát.
A hiba ott van, - mutatott rá – hogy a növendékek lelkiismeretbeli nyugtalanságot emlegetve, az Ordináriussal szemben kötelezı engedelmességet semmibe
veszik, s ugyanakkor helytelenül feljogosítva érzik magukat arra, hogy a püspök és a püspöki kar felett ítélkezzenek. Ebben a kérdésben sem az elöljárók,
sem a professzor urak utasítását nem fogadják el.
Engedetlenség, különösen általános, egyetemes engedetlenség esetében nem
hallgathat az elöljáróság, s ezeket nem veheti egyszerően tudomásul.
Az engedetlenség s fölényes beképzeltség aláássa az egész közösség életét, elsodorja a szeminárium szellemét.
A kispapnak lehet „jus murmurandi” joga, de nincs „jus inobediendi” joga.
Intézkednünk kell.
Teljesen téves és megtévesztı az a védekezés, hogy az excommunicatio kérdése
volt az indító oka a kispapság eljárásának. A fıduktor az összesség nevében,
amikor még azt sem tudta a duktor, hogy egyáltalán lesz ilyen győlés, azt kérte, hogy ne kelljen elmenni, hanem R. P. itthon egyik este beszéljen nekik
oroszországi útjáról, vagyis ne kelljen elmenni a május 19-én tartandó Opus
Pacis győlésre, annak ellenére, hogy úgy tudták, hogy R. P. lesz a győlés egyik
elıadója.
Ezután a Rektor a konferencia elé terjeszti a fent vázolt fegyelmi ügyre vonatkozó javaslatokat, hogy azt a Fıpásztor felé továbbítsa:
1/
Az egész közösséget illetıen: Minden kimenési szabadság és kedvezmény megvonandó. Minden, a háziszabályokban engedélyezett látogatás tilos, - még a szülıké, testvéreké és papoké is, - akár helybéliek, akár vidékrıl jönnek. Ezt különben az általános fegyelmi és tanulmányi lazulás is
szükségessé teszi.
2/
A fıduktor – Bán Endre – sorozatos mulasztásokat követett el, ezért
megbizatását visszavonja és hivatalából leváltja A Fıduktor bizalmi
hivatalában mindenkor az Elöljáróság és az egész Intézet, s fıleg a püspök
szándékát kell, hogy képviselje a növendékek elıtt. Jelentenie kellett volna,
hogy mi készül, kiket vegyenek az elöljárók nevelıi munkába s ehelyett ma is
mindenkit fedez.Leváltásával egyidıben egyházmegyéjébe visszahívása
kívánatos.
3/
A fıduktori állásra Balpataky Béla VI. éves növendéket javasolja az
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Elöljáróság, mint aki ebben a nehéz ügyben is az engedelmesség jegyében járt
el: eleget tett a fıpásztori felszólításnak.
4/
Krichenbaum József IV. éves növendék elıször vonult ki az ünnepélyt
elıkészítı énekpróbáról, ezzel az énekkart demoralizálta. Reá vonatkozólag az a javaslat, hogy az Intézetbıl eltávolíttassék. Figyelmét fel kell híni,
hogy jelentkezzék saját Egyházmegyei Hatóságánál. Ide az Intézetbe nem térhet vissza. A reverendát itt kell hagynia, s az Egyházmegyei Hatóság intézkedéséig azt fel nem veheti.
5/
Sulok Tibor I. éves, aki az ünnepélyen szavalt volna, elıször megbízatását készségesen elfogadta, majd szombaton, amikor már mást
beállítani nem lehetett, visszaadta. Esetében enyhítı körülménynek vesszük
eddigi példás, kifogástalan magatartását, az elöljárókkal szemben tanúsított
tiszteletteljes viselkedését és azt a tényt, hogy elhatározására a többiek véleménye, fıleg az idısebbek magatartása indította. Rektori megrovásban részesül, és év végén az esztergomi szemináriumba visszahívását javasoljuk.
6/
A bidellusokat a fent említett fegyelmezetlenségben mulasztás terheli,
ezért leváltandók, helyettük a probidellusok kapnának megbízást a kurzusok
ügyei intézésére.
7/
Az énekkar szokásos évi jutalmazását meghatározott idıre megvonjuk.
8/
A győlésen megjelentek közül külön megemlítjük Nagy Lajos V. éve egri
egyházmegyés növendéket, aki ellen a múltban éppen az engedel-messég körül több nehézség merült fel, melynek az Elöljáróság a szentelési információiban is hangot adott. A Rektor közli az egri káptalani helynök úrral az
Elöljáróság megelégedését.
9/
Az Elöljáróságfenntartja magának a jogot, hogy az évvégi információkban az Ordinárius uraknak további javaslatokat tegyen az egyes növendékek elbocsátása, vagy visszatérése ügyében.
Budapest, 1958. május 20.

jegyzı
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Vas Megyei Tanács V.B.
Mővelıdésügyi Osztály
Egyházügyi Fıelıadójától

„Szigorúan titkos”
001-7/1958
Tárgy: 958. július havi jelentés

Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatala
Telepó Sándor elvtársnak

A régi tapasztalat most is igazolódott, vagyis ahogyan nı a nemzetközi feszültség, {…} annak megfelelıen nı az egyházi reakció szemtelensége. {…}
Igen figyelemre méltó dologról beszéltek egymás közt egy alkalommal Rogács
és Kovács pp. Ami összefügg az Opus Pacis-szal, a békemozgalommal, a szemináriummal.
Elmondották, hogy mikor a pesti Opus Pacis győlésre készültek a Központi
Szeminárium kispapjai, ahol ezeknek énekszámokkal, verseléssel kellett volna
szerepelni. Az egyik énekóra alatt a prefektust felelısségre vonták a kispapok,
hogy mondja meg mire készülnek. Ez nem adott egyenes választ. Ekkor az
egyik kispap azt mondotta: Félre akarnak vezetni, be akarnak csapni bennünket! Tudjuk, az Opus Pacisra készítenek bennünket. Ekkor a prefektus azt
mondotta: akinek nem tetszik az hagyja el az ének próbát. Erre fel minden kis
pap kivonult a terembıl – Ezután a Hivatal – mint mondják – követelte a
hangadók megnevezését. Ezt a szemináriumi vezetık elsumákolták. Ekkor 4
kispapot, akik vezetı szerepet töltöttek be, ki akarták csapni. – Ezután Tabódy
István nevő kispap, aki horthysta fhdgy. Volt. Röpgyőlésre hívta össze a kispapokat. Itt megállapodtak, hogy amennyiben kicsapják négy társukat, akkor
az egész kispap pakol és elhagyja a szemináriumot. Tőntettek a tanárok ellen.
– Majd Tabódy meglógott Székesfehérvárra. İ egyébként Svolynak rokona.
Fegyveresen is részt vett az ÁEH kirablásában. – Ekkor a hivatal intézkedett,
hogy Tabódyt nem szabad felszentelni. Mikor ezt megmondta Bay elvtárs
Svolynak akkor azt mondta Svoly, igen gúnyos hangon: elkéstek uraim, 10
perccel elıbb fejeztem be a felszentelését Tabódynak.
Majd arról beszéltek, hogy Rogács kispapjai közül is volt egy a négy közül, akit
ki akartak csapni. Akirıl azt írták, hogy igen áldozatos papi lélekkel viselte
volna ezt a jogtalanságot is. Majd azt a következtetést vonták le: ez igen ilyen
kispapok, ilyen papok kellenek nekünk. Minden papnak ilyennek kellene lenni. Így kell összetartani a papságnak. Fı az egység a papságnál. Akkor nem
tud az állam semmit csinálni. Majd azzal folytatták, hogy éppen azért rossz és
veszélyes a békepapi mozgalommert 1. megosztja a papságot, 2. rombolják a
tekintélyt, 3. kitúrják helyükrıl a „rendes” papokat.
Nagyon meg kellene nézni azt a szemináriumi vezetıséget. Meg kell nézni, el
kell olvasni az általuk kiadott információkat. Az ellenforradalmár kispapokról
a legjobb információkat adják ki. Szinte dicsıség volt részt venni az ellenforradalomban, a rendszer ellen dolgozni {…}
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Nincs kizárva, hogy több ilyen eset is van. Azonban ilyesmi csak ilyen szemináriumi vezetıség, tanári kar mellett fordulhat elı. Nagyon erélyesen kellene
rendet teremteni ezen a portán.
{…}
Készült 3 példányban, Gépelte Prazsák.
1 példány megküldve a Hivatalnak, 1 a MB-nak 1 példány marad.
Szombathely, 1958. augusztus 8-án.
Elvtársi üdvözlettel

Prazsák Mihály s.k.

LássaGmrák e!
L. Gmrák IX.1.
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BM II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: egyházi személyek utazása
ügyében
Jelentés
Budapest, 1958. augusztus 26.

A Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala biztosította 7 egyházi személy részére a brüsszeli világkiállításra való kiutazást. …Nevezett egyházi személyek az IBUSZ által szervezett turistacsoport tagjaként f. év szeptember 6án repülıgéppel indulnak Brüsszelbe és 6 nap múlva térnek vissza Budapestre.
A Belügyminisztérium és az Egyházügyi Hivatal közös megbeszélések alapján
alakította ki a kiutazó személyek névsorát. … A katolikus csoport kiutaztatása
egyben kísérlet is, abból a szempontból, hogyan fogadnak r.k. papi személyeket nyugaton, amikor közismert az álláspont, hogy r.k. egyházi személyeket
nem engedünk nyugatra utazni.
A Brüsszelbe utazó egyházi küldöttség tagjai:
1. Brezanóczy Pál, 2. Rozsáli Menyhért, 3. Langmár Lipót, 4. Drakovics Károly,
5. Esze Tamás ref., 6. Békeffi Ernı ref., 7. Koren Emil ev.
1./ Brezanóczy: kiutazása kapcsán operatív felhasználásra külön
javaslatot dolgozunk ki. Brezanóczy a brüsszeli kiállítás megtekintése után kb.
7-10 napra átutazik a Német Szövetségi Köztársaságba, közeli rokonai meglátogatása céljából.
2./ Rozsáli Menyhért: az egyházi küldöttségen belüli feladatok megoldásával bízzuk meg: mozgás, tevékenység ellenırzésével („Jánossy Ferenc”
3./ Langmár Lipót: operatív érdek nem főzıdik hozzá.
4./ Draskovics Károly: ügynöki munkájában gátlástalan, 1952 óta –
terhelı és kompromittáló adatok alapján ügynökünk: Hungarian Aid nevő
segélyszervezettel kapcsolatos további információk megszerzése.
5./ Esze Tamás az ellenforradalom után felajánlotta segítségét az Egyházügyi Hivatalnak.
6./ Békeffy Ernı jelenleg is szilárd támasza az államnak, 1955-tıl
végez számunkra ügynöki munkát. Csoporton belül fog operatív munkát ellátni.
7./ Koren Emil: operatív célunk nincs.
A delegációban utazó ügynökeink feladatát és magatartási vonalát
külön-külön meghatároztuk. Ennek során 2 személy /Brezanóczy Pál és Draskovics Károly/ kap olyan feladatot, amely nyugati egyházi személyekkel való
kapcsolatfelvételt és tárgyalást tesz szükségessé, 2 személy pedig a delegáció
tagjainak tevékenységét kíséri figyelemmel. 3 személy, akivel kapcsolatunk
nincs, operatív feladatot, megbízást nem kap.
Ügynökeinket az utazás elıtt külön-külön eligazítjuk, ezen kívül a delegáció valamennyi tagja részére az Egyházügyi Hivatallal tartunk egy egységes, általános eligazítást az általános magatartásukra vonatkozólag
Készült 3 pl. 3 lap
SM
Fnytsz:46/5
Zsiga Ferenc s.k. r. szds
alosztályvezetı h.
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BM II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: Rendkívüli püspökkari
konferenciáról

Jelentés
Budapest, 1958. augusztus 28.
1958. augusztus 28-án d.u. 14,45 h-kor a magyar rk. püspöki kar
Grısz József kalocsai érsek elnökletével rendkívüli püspökkari konferenciát
tartott, amelynek célja volt Papp Kálmán gyıri püspök társai államellenes
tevékenységének nyilatkozat formájában való elitélése.
A konferencián részt vettek: Grısz József kalocsai érsek, dr. Hamvas
Endre csanádi püspök, dr. Kovács Vince váci püspöki helynök, Shvoy Lajos
székesfehérvári püspök, dr. Rogács ferenc pécsi püspök, dr. Endrey Mihály
esztergomi delegátus, Legányi Nornert pannonhalmi fıapát, dr. Brezanóczy Pál
egri káptalani helynök, dr. Rojkovich István hajdudorogi püspöki helynök
A konferenciát Grısz József kalocsai érsek nyitotta meg, és beszámolt
az elmúlt napokban az Egyházügyi Hivatal elnökével, valamint a mővelıdésügyi miniszterhelyettessel történt tárgyalásaikról. Beszámolójában kifejezte, hogy a mai napon az ÁEH elnöke magához kérette Hamvas Endre püspökkel együtt, és közölte vele az államnak azt a kívánságát, hogy a Magyar Római
Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatban ítélje el Papp Kálmán gyıri püspököt és
társait, valamint mindazokat az egyházi személyeket, akik valamilyen formában népi-demokrácia ellenes tevékenységet fejtettek ki, vagy fejtenek ki. Közölte a püspöki kar jelen lévı tagjaival, hogy az ÁEH elnöke lediktálta a nyilatkozat szövegét, amely három fı pontból állt:
1./ A Magyar Római Katolikus Püspöki Kar elítéli Papp Kálmán püspök
úr és társai államellenes tevékenységét.
2./ A r.k. püspöki kar tagjai nem tartanak maguk mellett olyan
elemeket, akik tevékenységükkel akadályozzák az Állam és az Egyház viszonyát.
3./ Felfüggesztjük egy hónapon belül azokat a papjainkat, akik külföldön a Magyar Népköztársaság ellenes tevékenységet végeznek.
Azt közölték az ÁEH-ban, hogy amennyiben a megállapodást a püspöki
kar valamelyik tagja megszegi, azért az egész püspöki kar fog felelni.
A nyilatkozat szövege fölötti vita során Grısz kifejtette azt a véleményét, hogy „a hatalom az ı kezükben van, ha nem írják alá a nyilatkozatot, akkor Papp Kálmán püspök urat átadják a rendırségnek, ki vagyunk szolgáltatva.”
Grısz érsek kijelentése után az egyik püspök – feltehetıen Endrey Mihály
segédpüspök – közbeszólt: „lehetetlen embert büntetni konkrét tevékenység
nélkül.” – majd a továbbiakban – „én kijelentettem, hogy aki a dekrétumban
szerepel, annak a püspöki aulában funkcióba helyezésérıl szó sem lehet.”
…
A fentiek után Grısz érsek felolvasta a nyilatkozat tervezetet és kérte a püspököket azzal a megjegyzéssel, „ha ellenkezünk, nagy botrányt csinálnak és
mégis keresztül viszik” – hogy írják alá.
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A vita közben elkészült a nyilatkozat végleges szövege, amelyet Grısz érsek
ismertetett. …
„A püspöki kar mély megdöbbenéssel és sajnálattal értesült a
történtekrıl, amelyeket Papp Kálmán gyıri püspökkel kapcsolatban az
Egyházügyi Hivatal elnökének 1958. augusztus 26-i tájékoztatása alapján felmerültek. A püspöki kar ma is ıszintén vallja, már 1957. áprilisi
nyilatkozatában elfoglalt azt az álláspontját, amely szerint „elítél minden olyan törekvést, amely a Magyar Népköztársaság állami és társadalmi rendje ellen irányul”, és ennek alapján elkülöníti magát azoktól a
cselekedetektıl, amelyek a tájékoztatóban elhangzottak és azokat
mélységesen elítéli.
A püspöki kar tagjai nem tartanak meg maguk mellett olyan
elemeket, akik magatartásukkal és tevékenységükkel megzavarják az
állam és az egyház jó viszonyát, akadályozzák a békemozgalom fejlıdését. A püspöki kar ennek az álláspontnak a megvalósítása érdekében
az Egyházügyi Hivatallal a személyi feltételeket rövidesen letárgyalja.
A püspöki kar tagjai a kánonok által nyújtott lehetıségekhez
képest egy hónapon belül eljárnak azokkal a papokkal szemben, akik
külföldön a Magyar Népköztársaság ellenes tevékenységet folytatnak.”
Grısz József a felolvasás után megkérte a püspököket, hogy közülük valaki
vigye el az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének. Endrey püspök jelentkezett,
de lebeszélték. Ekkor Brezanóczy Pál egri káptalani helynök közölte társaival,
hogy ı elviszi a nyilatkozat szövegét, mert egyébként is be van rendelve az
ÁEH-ba. Ezzel a rendkívüli püspökkari konferencia véget ért.
A nyilatkozatot Kovács Sándor szombathelyi püspök és Klempa Sándor
veszprémi vicarius nem írta alá, mert betegségükbıl kifolyólag nem voltak
jelen a Püspökkari konferencián.
Gresa István s.k. r. szds.

Készült 4 pld. 4. old.
SM
Fnytsz: 46/7.
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: 1956 óta az egyes egyházi
kategóriákban végrehajtott
bomlasztási munkáról
Jelentés
Budapest, 1959, április 22.

Az 1956-os ellenforradalom leverése után az operatív munkát arra irányítottuk
elsısorban, hogy az ellenforradalom által elveszett pozíciónkat a legrövidebb
idın belül visszaszerezzük, másrészt az eddigi módszereinket változtassuk oly
módon, hogy az egyes felekezetek terén olyan intézkedéseket tegyünk, amelyek
azoknak sorait dezorganizálja és minél szélesebb tömegeket választ le az egyes
felekezet tömegeibıl.
Az azóta eltelt idıszak alatt a legjelentısebb ügyeink a következık:
I./
Dr. Lányi János kanonok és Papp Kálmán püspök ügye
…
A hazai klerikális reakció tevékenységének alátámasztására 1957 januárjában a Vatikán 21 haladó gondolkodású papot kiközösítési dekrétummal
sújtott. Ez az intézkedés lényegében a római katolikus egyház vezetıit a reakciós tevékenység további fokozására ösztönözte.
…
Az 1950-ben kötött állam és egyház közötti megegyezés után létrejött a
katolikus papok békebizottsága, amely egyesítette soraiban a haladó gondolkodású papokat. Ezeket az egyházi személyeket az ellenforradalom alatti és
utáni idıkben üldözték és a Vatikán nem egyet … ki is közösített.
1957 tavaszán az ellenforradalom alatt szétvert papi békemozgalom helyett formájában és összetételében új papi békeszervezet jött létre. Megala-kult
az Opus Pacis néven az Országos Béketanáccsal együttmőködı szerveze-tileg
önálló katolikus békeszerv és ezzel egy idıben alakult meg az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága, melynek az ország megyéiben is vannak szervei.
Operatív feldolgozó munkánk során megállapítottuk, hogy a reakciós törekvések egyik irányítója dr. Lányi János, gyıri kanonok. …
1957 második felében Lányi Jánost és 6 társát ellenforradalmi tevékenység,
valutázás és a Vatikán részére kifejtett hírszerzés gyanúja alapján ırizetbe
vettük.
Papp Kálmán püspök és Lányi János kanonok megbízásából Rétháti Katalin
1956. november 4. és 1958. február 28. között 4 alkalommal járt illegálisan
nyugaton. Célja az volt, hogy nyugati szervezetektıl pénzt és anyagi eszközöket szerezzen. Papp Kálmán püspök és Lányi János kanonok által elıre aláírt
és lepecsételt 4 db. hivatalos papírt kapott, … 6.400 dollárt és55 ezer Schillinget és 450.000 Ft-ot hozott az országba illegális célokra. A valuták egy részét
őzérek útján értékesítették.
…
Papp Kálmán gyıri püspök 72 éves, 1946 óta a gyıri egyházmegye püspöke …
ırizetbe vételétıl eltekintettünk.
Az ügyet feltárták, és azzal az igénnyel léptek fel, hogy azt a püspöki kar tárgyalja meg és vonja le belıle a konzekvenciákat. …
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A püspökkari konferencia… kívánalmainknak megfelelıen… határozatot hozott.
Sikerült a püspökkar egységét megbontani, … a lelkészkedı papság
körében is zavart, véleménykülönbséget kelteni … sikerült a püspökök környezetébıl kb. 140 ellenséges, haladásellenes papot eltávolítani. … A döntı
egyházi kulcspozíciókat visszaszereztük… a vatikáni dekrétumokat a püspöki
kar saját maga kényszerült hatálytalanítani.
Az ügy ilyen lebonyolítása jóval több hasznot eredményezett Népköztársaságunk számára, mintha a gyıri püspököt letartóztattuk volna.
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B.M. II/5-c alosztály

„Szigorúan titkos!”
Tárgy:a Vatikán levele Grısz József
érseknek

Jelentés
Budapest, 1958. szeptember 10.

A Vatikáni Sacra Congregatio Consistoriális nevében M. Mimmi cardinalis f. év
augusztus 11.-i kelettel, - ami szeptember 2-án lett Rómába postára adva – az
alábbi latin nyelvő levelet intézte Grısz József kalocsai érsekhez, a püspöki
kar ezidıszerinti elnökéhez:

Excellenciás és Fıtisztelendı Uram!
A Szentszék nyugtalan és lesújtott lélekkel fogja fel a súlyos és szörnyő
helyzetet, amelyben a katolikusok összessége azon a részen él.
Magyarországon ugyanis a papok és majd az Isten nyájának pásztorai
állandóan sürgetnek, hogy mások oktalanul viselik magukat és ezek miért
viselhetik még papi hivatásukat.
Különbözı emberek kételyeire vonatkozólag; a püspökök, a papok és a
hívık hozzátartoznak Krisztus helyetteséhez, akinek jurisdikciós hatalma van
mindenféle méltóságban lévı lelkipásztor és hívık felett, egyenként és
összességben is, akik hierarchikus alárendeltséggel tartoznak nemcsak
azokban a dolgokban, amelyek hit és erkölcs dolgaihoz tartoznak, hanem
azokban a dolgokban is, amelyek a fegyelemhez tartoznak, és amelyek az
egész világra kiterjednek az egyházkormányzathoz tartozóan.
Mindezeknek az Apostoli Szentszéktıl egyenesen és félreérthetetlenül
kinyilvánítva szükséges, hogy kötelességét mindenki betartsa és ezt ellenırizni
a püspökök kötelessége. Egyben jó példával elöljárni a hívık és a papság
épülésére.
Hozassanak helyre azok a fájdalmas dolgok, az elsı decretum szellemében, amikor egyházi javadalmától megfosztanak papokat Ami a második és
harmadik dekrétumot illeti, az a három kiközösített bőnébe esett pap nyílt
csökönyösséget tanúsított. Ezért azok az egyházi férfiak, még méltóságokat
viselık is, akik nemcsak velük együttmőködnek, de merészelnek jelen lenni
olyan összejövetelen ezekkel a fent említett papokkal, ahol ezek tisztséget viselnek és beszédet mondanak: meggondolatlanul vannak jelen.
Ahogy már régen tudomásul hoztuk, megérti az Apostoli Szentszék
azokat a nehézségeket, amelyek között vannak azon a részen a szent cselekmények gyakorlásában a papok: Ezeket ugyanis figyelmeztetni akarom, ne
csak magukkal törıdjenek, hanem a hívı lelkekkel, kerüljék el a botrányokat,
fıleg azok, akik egyházi méltóságokat viselnek. Szükséges, hogy jó példát adjanak, törıdjenek az egyház jogával és a lelkek igényével és a Szentszéknek
mindenben készséges lélekkel engedelmeskedjenek.
Mindezekhez a kiváló magyar egyház emlékezetésbe idézzük, ha sok
kellemetlen dologgal el is van nyomva az örökkévalóság folyása, az iszonyú
hullámok soha nem tudják azt megsemmisíteni.”
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Mindezeket észrevételezve veled együtt minden magyar fıpapot a kormányzati ügyeket intézı Congregatio a Szentatya parancsára buzdít, hogy az ı
fıpásztori aggodalma és rengeteg dolga miatt, az ı szellemében tartsa meg
mindenki az Apostoli Szentszék tanítását és útmutatását.
Ezeket bizalommal jelezve minden jót helyezek kilátásba fıtisztelendı
excellenciádnak, mint testvéremnek.
Card. M. Mimmi
A Vatikán fenti rendelkezése ismét – és rendkívül nyomatékkal – figyelmezteti a magyar rk. püspöki kart az állammal szembeni merev, intranzigens
magatartásra. Külön figyelmet érdemel a levél néhány kitétele:
Egyes papok és püspökök sürgetik a Vatikánt a békepapok elleni,
határozott fellépésre. Ez – megítélésünk szerint – ez Mindszenty Józseftıl és –
esetleg – Endrey Mihálytól, a lemondásban lévı esztegomi speciális delegátustól származhat, aki minden körülmények között érvényt akar szerezni a
vatikáni rendelkezéseknek, ugyanakkor a W. Peinsiebb osztrák követtel meglévı bizalmas kapcsolata alapján feltételezhetı ilyen információ kijuttatása.
Nyomatékkal figyelmezteti ezen kívül a Vatikán Grıszön keresztül az
egész püspöki kart az egyházi fegyelem betartására, és a 3 korábbi dekrétum
teljes érvényre juttatására. Megfeddi egyben az összes egyháziakat – még a
püspököket is – akik valamilyen – állami szempontból kedvezı – nyilatkozatot
adtak.
E levelet a püspöki karnak nem szabad megkapnia, mert oly mértékben megmerevítené az állam felé kibontakozóban lévı lojális magatartásukat,
amit hosszú idın keresztül nem tudnánk áttörni és az intranzigens magatartást tanúsító püspökök igazolva látnák tevékenységüket. Ez különösen veszélyes lenne most a Papp Kálmán gyıri püspök ügyének realizálása során,
amikor az állam éppen olyan igénnyel lép fel velük szemben, hogy az 1957.
január 21.-i dekrétum által sújtott papokat helyezzék vissza korábbi funkcióikba.
A levéllel kapcsolatban – egyetértésben az Egyházügyi Hivatal elnökével – az
alábbi intézkedéseket tesszük:
1./ A levelet nem továbbítjuk Grısz érsek felé. Még ha annak tartalmát
- feltételezhetıen –nyugati rádióadások vagy sajtó útján meg is ismerik, az
számunkra nem hivatalos fórum, tehát nem kötelezı erejő közlés.
2./ Meggyorsítjuk Papp Kálmán ügye kapcsán végrehajtható olyan
dispozíciókat, amelyek az említett dekrétum alá esnek.
3./Tovább is teljes védelmünkrıl biztosítjuk azokat a haladó papokat,
akiket a Vatikán sújt. Különösen fontos ez a jelenlegei és az esetleg ujjólag
felmerülı papi képviselık esetében.
4./ A f. év. İszén tartandó választásokkal kapcsolatban pozitív nyilatkozatot
adatunk ki a püspöki karral. Ez tovább fogja fokozni a püspöki kar és a Vatikán közötti feszültséget.
Zsiga Ferenc s.k.
r. szds.
alosztályvezetı h.
Készült 4 pld. 4 lap
SM
Fnytsz: 46/41
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Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatala
Budapest

Az 1957. évi 22. sz. törvényerejő rendlet 1. §-nak /2/
értelmében tisztelettel kérem hozzájárulásukat, hogy az esztergomi fıegyházmegyében viselt speciális delegátusi tisztségemrıl való lemondásomat Grısz
József kalocsai érseknél, mint a püspöki konferenciák ezidei elnökénél benyújthassam és Grısz József lemondó levelemet továbbíthassa az Apostoli
Szentszékhez Rómába
Budapest, 1958. szeptember 3.-án
Kiváló tisztelettel

Dr. Endrey Mihály s.k.
baratai felszentelt püspök
esztergomi speciális delegátus
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15-12/1958. Eln.

Dr. Endrey Mihály úrnak
baratai felszentelt püspök
esztergomi speciális delegátus
Esztergom

A Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalának címzett 1958. szeptember 3.-án kelt iktatószám nélküli elıterjesztését kézhezvettük.
Az esztergomi fıegyházmegyében viselt speciális delegátusi tisztségérıl való
lemondásával kapcsolatban az 1957. évi 22. sz. törvényerejő rendelet 1. §ának /2/ pontja értelmében kért hozzájárulást – amelyrıl kialakított véleményünket volt szerencsém Önnel szóbelileg közölni – a kalocsai érsek általi
felterjesztés esetén – mint aki az esztergomi fıegyhezmegyei delegátusi tisztségre való jelölést is eszközölte – szabályszerően rendelkezésre fogjuk bocsátani.
Budapest, 1958. szeptember 4-én

Kiváló tisztelettel

Miklós Imre s.k.
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Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatala
Budapest

Hivatkozva az Egyházügyi Hivatal 15-12/1958/Eln. szám alatt
vett levelére: az Apostoli Szentszékhez intézı lemondó levelemet idemellékelten
megküldöm Egyházügyi Hivatalnak, és kérem, hogy ügyemben levelük értelmében az eljárást folyamatba tenni szíveskedjenek.
Budapest, 1958. szeptember 8.

Kiváló tisztelettel

Dr. Endrey Mihály s.k.
baratai felszentelt püspök
esztergomi speciális delegátus
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Fordítás Latinról
15-12/b/1958/Eln.

Szentséges Atya!

Alulírott, az Esztergomi Fıegyházmegye részére kirendelt Különleges Delegátus térden állva kérem Szentségedet, hogy számomra a kötelezettségemrıl való lemondást engedélyezni és fent említett tisztemrıl való lemondásom
elfogadását nem elutasítani kegyeskedjék.
Egyébként maradok
Szentséged
iránti legnagyobb alázattal és engedelmességgel.

Budapesten ,1958, szeptember 8.-án

Krisztusban legalázatosabb fia

Dr. Endrey Mihály s.k.
baratai c. püspök
különleges esztergomi delegátus
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3.6.9. sz. melléklet
II/5-d. alosztály

Szigorúan titkos!
Adta:”Kelemen Anna” ügynök
Vette: Geréb Sándor rny. fhdgy.
Idı: 1957. augusztus 2.
Tárgy: Theológiáról
Jelentés
Budapest, 1957. augusztus 7.
„Kelemen Anna” jelenti

Az Egyetemi Vöröskereszt központhoz, mint felsıoktatási intézmények a teológiák is tartoznak. A Budapesti Hittudományi Akadémia megbízottja, /:aki a
kollégiumi üléseken részt vett tanácskozási joggal, valamint az anyagokat jogosult volt átvenni:/ egy ideig Tabódy István teológus volt. Kb. január végén,
vagy február elején jelent meg az EVK-ban, s azt kérte, semmisítsék meg a
megbízó levelét, mert ı többet nem jön, s különben is esetleg kompromittáló
lehet a szervre nézve, ha az ı neve valahol is szerepel. A szerv csodálkozva bár,
de eleget tett a kérésnek, s miután az ügy nem érdekelte ıket, nem is firtatták
tovább.
A Budapesti Hittudományi Fıiskola a többi teológiákkal együtt, az egyéb fıiskolákhoz képest lényeges késéssel kapcsolódott be tagként az Egyetemi Vöröskereszt Központba. Tudott dolog, hogy a Magyar Vöröskeresztnek elejétıl
/tehát novembertıl:/ kezdve szerzıdése volt az Actio Carholica-val, akkoriban,
mint egyetlen szervvel, amely az ún. céladományokat kaphatott külföldrıl.
Csúnya – Killnerék által alig elsimítható – botrány volt egyszer abból, hogy az
A.C. a magyar Vöröskereszt megkerülésével vett át egy teljes szerelvény anyagot. Az Actio Catholica állandóan kapott anyagot.
Az Egyetemi Vöröskereszt ennek figyelembe vételével, bár a hallgatók arányában, de azért csökkentett mennyiségben, kifejezetten a svájciak kívánságára
adott a teológiáknak ruhanemőt, takarókat típus élelmiszer csomagokat.
Pontos adatokkal csak a kimutatások áttekintése után szolgálhatok.
„Kelemen Anna”
Megjegyzés:
A jelentésben foglaltak Kovács István ırgy. És Pálfi József hdgy elvtársak csoportjának területét érintik
Intézkedés:
A jelentés 1-1 példányát az említett csoportnak adjuk.
Geréb Sándor s.k.
K.: 4 pld
G.: Fné
Kapják:oszt.vez., tanácsadó et., tájékoztató, saját
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3.6.10. sz. melléklet
15-13/1958.Eln.

Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr
Vikárius úrnak
Esztergom

Vikárius Úr!
Értesítem, hogy a mővelıdésügyi miniszter
031-15/1958. sz. rendelete
alapján hozzájárulok
Dr. Mátray Gyula,
Dr. Gigler Károly,
Dr. Meszlényi Gyula
Esztergomi fıszékeskáptalani kanonokok, kanonoki tisztükrıl való lemondásához.
Budapest, 1958. szeptember 17.
Teljes tisztelettel

Horváth János s.k.
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Az irat titkos jellege megszőnt
1965 MÁR 26
Szeifert

Szigorúan titkos
009-6/1958/Eln.
61.drb melléklettel

Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
Titkárság
Olt Károly elvtársnak

Budapest

Kedves Olt Elvtárs!
Mellékelten küldöm 61 példányban dr. Endrey Mihály, az esztergomi fıegyházmegye különleges delegátusának felmentésérıl szóló elıterjesztésünket a
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz.

Budapest, 1958. október 7.
Elvtársi üdvözlettel

Horváth János s.k.
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MŐVELİDÉSI MINISZTÉRIUM

Szigorúan titkos!
009-6/1958/Eln.

(kézírással rávezetve)
Eln. Tan. 1958. évi 22. sz.
Hat. Alapján.
Magyar Közlöny 1958. X.17.
Elıterjesztés
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz
Dr. Endrey Mihály, az esztergomi fıegyházmegye különleges
delegátusának felmentésérıl
I.
Dr. Endrey Mihály 1958. szeptember 8-án az Esztergomi Fıegyházmegye
különleges delegátusi tisztérıl lemondott. Dr. Endrey Mihály lemondásáról és
azokról a körülményekrıl, amelyek különleges delegátusi tisztének betöltését
lehetetlenné tedzik, a Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala 1958.
október 1-én tájékoztatta a Magyar Katolikus Püspöki Kart. A Püspöki Kar,
miután meghallgatta a tájékoztatóban ismertetett és bizonyított körülményeket, nevezetesen Endrey Mihály visszaélve az általa tanúsított állami bizalommal, többszörösen nem tartotta be az állami szervekkel történt megállapodásokat, nem tett eleget a Püspöki Kar általa is aláírt nyilatkozatának, valamint az Actio Catholica országos igazgatójaként súlyosan elmarasztalható
anyagi és pénzügyi helyzetet teremtett – egyetértésér fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az állami törvény szerinti felmentését kérje.
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy Dr. Endrey Mihály, az Esztergomi
fıegyházmegye különleges delegátusi lemondásához az Elnöki Tanács járuljon
hozzá. Ennek folytán az 1957. évi 22. sz. tvr. 1. §-ánam /1/ bekezdésében
foglalt rendelkezés alapján a következı határozati javaslatot terjesztem elı.
II.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány……………….sz.
határozata
Dr. Endrey Mihály, az Esztergomi Fıegyházmegye különleges delegátusának
felmentésérıl
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Dr. Endrey Mihálynak, az Esztergomi
Fıegyházmegye különleges delegátusának e tiszte alóli felmentéséhez – nevezett lemondásának és a Magyar Katolikus Püspöki Kar egyetértésének figyelembevételével - hozzájárul.
A határozatnak a mővelıdési miniszterrel való közlését kérem.
Budapest, 1958. október 7.
Benke Valéria.
mővelıdési miniszter
(körbélyegzı)
A kiadvány hiteles
Varga Ilona s.k.
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1958. szeptember 26-án Dr. Horváth Richárd bejelentette a Fıegyházmegyei
Hatóságnak, hogy a budapesti népi jelölı győlésen országgyőlési képviselıvé
jelölték. Kérte a kánoni engedélyt
MOL- XIX- A – 21 – a – E-15-14 - 1958

1958. október 3-án dr. Beresztóczy Miklós bejelentette, a Fıegyházmegyei Fıhatóságnak, hogy hivatalos értesítést kapott a Komárom megyei népi jelölı
győlésen országgyőlési képviselıvé jelölték
Kérte, hogy a képviselıi tiszt vállalásához szükséges kánoni engedélyt megkaphassa
MOL- XIX- A – 21 – a – E-15-13/9 – 1958

Máté János kérelemmel fordult a váci egyházi fıhatósághoz képviselı jelöltség
vállalásához kánoni engedély kiadására
MOL – XIX – A – 21 – a – V-20-3/1958
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MÁSOLAT
AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI FİHATÓSÁGTÓL
2902/1958. SZÁM

Fıtisztelendı Prépost Úr!

Folyó hó 3-án beterjesztett kérésére a 139. canon 4.§-a és a 81. canon
alapján készségesen adom hozzájárulásomat, hogy a soron következı választások alkalmával országgyőlési képviselıi jelöltséget elfogadja, illetıleg mandátumot vállaljon.
Mőködésére a jó Isten áldását kérve, vagyok ıszintetisztelettel

Esztergom, 1i58. október hó 4.

Dr. Schwarz-Eggehofer Artur
vicarius generális,
Fıegyházmegyei Hivatal
Esztergom

Fıtisztelendı
Dr. Beresztóchy Miklós
c. prépost
Budapest, I., Dezsı u.3.
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3.7.2 sz.. melléklet
BM II/5. osztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: A választások zavartalan lebonyolítása

Javaslat
Budapest, 1958. október 7.

A választások zavartalan lebonyolítása biztosításához, amelyben a jelenlegi
lojális kapcsolatot nem zavarják, de háttérbe szorítják a reakciós papokat
anélkül, hogy negatív hatással legyenek:
1./ Az érintetteket feldolgozás alá vonják és az Egyházügyi Hivatal által közlik
a püspökökkel, hogy kiket figyelmeztessenek.
2./ Figyelik a püspöki figyelmeztetés hatását, ha hatástalan, a megyei rendırkapitányságok rendıri figyelmeztetésben részesítik.
3./ További problémák esetén: áthelyezés, kongrua megvonás.
4./ Pártszervezetek értesítése az adminisztratív intézkedések megmagyarázására.
Hollós Ervin
r. ezr.
osztályvezetı
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3.7.3 sz.. melléklet
II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: A Vatikán Grısz Józsefhez
intézett levele

Jelentés
Budapest, 1958. október 9.

Dr. Mester István, a Pápai Magyar Intézet helyettes igazgatója f. hó 1.-i
kelettel levelet intézett Grısz József kalocsai érsekhez, amelyben többek között
ezt írja:

„Az Új Ember szeptember 14-.i híradása a gyıri személyi változásokat
illetıen mély aggodalommal tölt el bennünket. Inhabilis személyek kinevezése
érvénytelen annak minden következményével. Mivel nem tudom, hogy a gyıri
Püspök Úr İexcellenciájával tudok-e jelen pillanatban érintkezni, ezért Kegyelmes Uramat kérem, méltóztassék mindent megtenni, hogy egyházmegyék
vezetése olyan személyek kezében maradhasson, akik az Apostoli Szentszékkel
közösségben maradhatnak.”

Miután a levél Grıszhöz való továbbítása újabb nehézséget jelentene a
vatikáni dekrétumok által sújtott haladó papok disponálása szempontjából,
ezért ezt elkobozzuk. Tartalmáról tájékoztatjuk az Egyházügyi Hivatalt.

Zsiga Ferenc s.k.
rny. szds.
alosztályvezetı h.

Készült: 3 pld. 1 lap
SzLné
Fnyt. Sz.: 46/143
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ESZTERGOMI FİKÁPTALANTÓL
Esztergom, Berényi u. 2.

61/1958. szám.

Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala

Budapest, V.,
Szalay utca 10.

Tisztelettel értesítem, hogy folyó hó 2-án Rómából az eredetiben és
fordításban ./. alatt csatolt távirat érkezett a Fıkáptalan címére. A Fıkáptalan
a táviratra egyelıre úgy óhajt válaszolni, ahogy eredetiben és magyar fordításban.//. alatt mellékelten közöljük.
Kérjük a Mővelıdésügyi Minisztérium Egyhézügyi Hivatalát, hogy a
római táviratban foglaltakkal érdemileg foglalkozni, a választáviratunkat pedig
engedélyezni szíveskedjék.
Esztergom, 1958. október 10.

Dr. Tóth Kálmán s.k.
nagyprépost helyettes
bélyegzı

390

MOL – XIX – A – 21 – a – E-15-12/9/1958.

3.7.4 sz.. melléklet
1. sz. melléklet
SEGRETARIA DI STATO
DI
SUA SANTITA
Exemplar nuntii telegraphici die II mensis Otobris missi

FOETISZTELENDOE ERSEKI KAPTALAN
BERENYI ZSIGMOND UTCA 2.
ESZTERGOM

HUC NUNTIUM PERVENIT EXC.MUM DOMINUM ENDREY SE MUNERE
ABDICAVISSE SPECIALIS DELEGATI AD ISTIUS ARCHIDIOECESIS REGIMEN.
SI HAEC VERA SUNT, ISTUD METROPOLITANUM CAPITULUM NOMINA
TRIUM SALTEM DIGNORUM IDONEORUMQUE SACERDOTEM HUIC OFFICIO SEDULO NOTA FACIAT, EX QUIBUS SANCTA SEDES TUTO SELIGERE
POSSIT CUI STRIGONIENSIS ARCHIDIOECESIS REGIMEN COMMITTAT.
SIGNATUM
TARDINI
PRO-SECRETARIUS STATUS
Fordítás
İSZENTSÁGE ÁLLAMTITKÁRSÁGA
Október 2-án küldött távirati közlemény példánya
Fıtisztelendı Érseki Káptalan
Berényi Zsigmond utca 2.
Esztergom
Ide az a hír érkezett, hogy Endrey úr ıexcellenciája ezen érsekség speciális
delegátusi kormányzási tisztérıl lemondott. Ha ezek igazak, ez a Székeskáptalam közölje legalább három erre méltó és alkalmas pap nevét ezzel a
Hivatallal serényen, akik közül a Szentszék bizton kiválaszthassa azt, akire az
esztergomi érsekség kormányzását bízza.
aláírás:
Tardini
helyettes államtitkár
A fordítás hiteles:
aláírás
pecsét
2. sz. melléklet:
MOL – XIX – A – 21 – a – E-15-12/9/1958.
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15-12/9/1958
Segregariato di Stato
Citta del Vaticano
Roma
In casu Exmi Domini Endrey specialis delegati Strigonienis humillime
refero illum renuntiationis tantum praeliminaria adhuc peregisse, Quibus rite
peractis via patebit renuntiationis documentum ad Sanctam Sedem expediendi, simulque Capitulo dabitur liberta nomina candidatorum transmittendi.
Esztergom in Hungaria 10. X. 1958.
Dr. Colomannus Tóth m.p.
praepositus maioris subst.

Nagym. Endrey esztergomi specialis delegátus ügyében tisztelettel jelentem,
hogy lemondásának csupán elımunkálatait végezte el. Ezeknek szabályszerő
befejezése után mód nyílik arra, hogy lemondó okiratát a Szentszék elé terjeszsze, egyben a káptalan számára is lehetıvé váli a jelöltek névsorát felterjeszteni.
Esztergom, 1958. október 10.
Dr. Tóth Kálmán
nagyprépost helyettes

/a káptalan október 21-én lemondta/.
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AZ ESZTERGOMI FİSZÉKES KÁPTALANTÓL
63/1958. szám

Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatalának
Budapest

A Fıszékesegyházi Káptalan, folyó hó 20-án tartott ülésén foglalkozott
a Vatikáni Államtitkársághoz intézendı távirat szövegével, amely október 1-i
római táviratra való válasz késését Endrey püspök úr lemondásának körülményeivel volt hivatva igazolni.
Minthogy azonban a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1958. évi 22.
számú határozata a magyar törvények szempontjából véglegesen lezárta a lemondás ügyét, a Káptalan a jóváhagyott távirat feladását már nem tartotta
idıszerőnek.
Midın a Káptalan eme határozatának szíves tudomásul vételét kéri,
vagyok
Kiváló tisztelettel
Esztergom, 1958. október 21.

Dr. Tóth Kálmán s.k.
nagyprépost-helyettes

MOL – XIX – A – 21 – a – 15-12/c/1958
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Belügyminisztérium

Szigorúan titkos!
Tárgy: Püspökkari konfe
rencia
Jelentés
Budapest, 1958. október 17.

1958. október 17-én a rımai katolikus püspöki kar konferenciát tartott
a Központi Szeminárium épületében. A püspökkari konferencián jelen volt
Grısz József kalocsai érsek, a püspöki kar elnöke, Hamvas Endre csanádi
püspök, Shvoy Lajos székesfehérvári püspök, Papp Kálmán gyıri püspök,
Rogács ferenc pécsi püspök, Kovács Vince váci s. püspök,Klempa Sándor
veszprémi helynök, Brezanóczy Pál egri helynök, Rojkovich István görögkeleti
helynök, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, Schwarz-Eggenhofer Artúr
esztergomi helynök. A konferencián betegsége miatt nem jelent meg Kovács
Sándor szombathelyi püspök.
A püspökkari konferenciát Grısz József kalocsai érsek, a püspöki kar
jelenlegi elnöke nyitotta meg, röviden méltatta az elhunyt XII. Pius pápa érdemeit, és felkérte a püspöki kart, rövid imával emlékezzenek meg XII. Pius
pápáról.
Az általános napirendi pontok megtárgyalása után Grısz József bejelentette, hogy mivel 1958. november 16-án országgyőlési választások lesznek,
a Kormány és az Egyháziügyi Hivatal kéri, hogy a püspöki kar ezzel kapcsolatban felhívást bocsásson ki. … Hamvas Endre csanádi püspök felolvasta a
püspöki szózatot. …
A püsöki kar jelen lévı tagjai egyhangúlag megállapítják, hogy a felhívás szövege elfogadható. … Megállapodtak abban, hogy november 9-én minden
szentmisén fel kell olvasni. …
Grısz József tájékoztatta a püspöki kart …minden kommentár nélkül
Endrey Mihály eszetrgomi speciális delegátus lemondásáról, majd bejelentette,
hogy bár az Actio Catholica pénzügyi elszámolásában vannak szabálytalanságok, Endrey Mihály bemutatta neki elszámolásait, azt jóváhagyólag tudomásul
vette. A továbbiakban részletezte az Actio Catholica elmúlt évi kiadásait és
bevételeit, javasolta a püspöki karnak, hogy a jövıben gyakoroljanak ellenırzési jogot az Actio Catholica gazdasági ügyei felett. Elismerését fejezte ki Endrey Mihály felé, majd sajnálatát fejezte ki, hogy távolléte miatt a továbbiakban
nem tudja folytatni eddigi mőködését.
Javasolta Grısz József érsek, hogy az Actio Catholica elnöki tisztségének betöltésére fogadja el a püspöki kar Várkonyi Imre szegedi rektort. A
püspöki kar a javaslatot elfogadta.
Egyik püspök felvetette, hogy … papok lehetnek-e tanácstagok. Egyhangúlag
megállapították, hogy ez a tisztség társadalmi állásnak tekintendı – bár nem
hasznos – így a püspökök … ne akadályozzák … az adott pap lelkiismeretétıl
függ. …
Felvetıdött … a papi képviselık személye … Grısz József ismertette a
Canon 139. § /4/ bekezdését, valamint a Szent Congregatio 1957-ben keltezett dekrétumát, amelynek alapján az országgyőlési képviselıi tisztség tiltva
van. Elmondja Grısz József érsek, hogy az Egyházügyi Hivatal elnöke a jelzett
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dekrétum kihirdetését megtiltotta, ezt ı levélben a Szent Congregatio-nak
megírta, azonban arra választ nem kapott. A Kormány Tájékoztatási Hivatala
elnöke egyik nyilatkozatában utal az 1957-es dekrétumra, és ezzel végeredményben a széles rétegek is tudomást szerezhettek róla. Ezt tehát úgy kell
vennünk, hogy nyilvánosságra lett hozva a dekrétum és ehhez kell tartanunk
magunkat. Felolvasta … a nyilatkozatot … Ha a papok elfogadják a képviselıséget, tegyék saját lelkiismeretük szerint.
Ezek után Schwarz-Eggenhofer Artur elmondja, hogy az egyházügyi
Hivatal megbízottja Balogh István kíséretében felkereste a betegágyánál és
nyilatkozatot írattak vele, mely szerint hozzájárul Beresztóczy Miklós országgyőlési képviselıvé választásához.
A továbbiakban Papp Kálmán gyıri püspök elmondja, hogy a közelmúltban olyan papokat kellett disponálnia, akik dekrétum alá esnek. Ezt nem
akarta aláírni, azonban internálással fenyegették meg. …
Grısz József a kérdést bezárja ujból azzal, hogy a kormény szóvivıje
kihirdette a dekrétumot, mindenki tud róla, ha a papok elfogadják ezek után
tiltott állásukat, az lelkiismeretük dolga.
A konferencia folytatásaként Grısz kijelentette: : „Na most jönnek a papi békebizottságok!” Továbbiakban Grısz érsek hivatkozott az 1957. V. hó 24-én az
Egyházügyi Hivatallal kötött megegyezésre, mely szerint a korábban mőködıs
katolikus papok országos békebizottságát felszámolják és megalapítják az
egész papságot összefogó Opus Pacis békebizottságot. Kijelentette Grısz érsek,
hogy az Egyházügyi Hivatal a megegyezést megszegve a közelmúltban megalakította függetlenül az Opus Pacistól a megyei katolikus papok békebizottságát.
A továbbiakban Grısz érsek elemezve megállapította,, hogy a megyei
papi békebizottságok nem az Opus Pacis kertén belül mőködnek, hanem teljesen világi vonalon, a Hazafias Népfront irányítása alá tartoznak. Feltette ezek
után a kérdést, hogy a püspöki kar foglaljon állást, miszerint az Opus Pacis
mellett szükség van e megyei papi békebizottságokra. Titkos szavazásban állapodtak meg, melynek eredménye az volt, hogy a megyei békebizottság megszőntetésére szavazott 10, mellette foglalt állást egy, egy pedig tartózkodott a
szavazástól.
Ezután Grısz József tovább fejtegetve az Opus Pacis és a megyei bizottságok viszonyát, felolvasta a Horváth Richárd által a „katolikus Szó” harmadik
számában ít cikket, amelynek lényege, hogy a megyei papi békebizottságok az
Országos Béketanács szervei, a Hazafias Népfront irányítása alatt mőködnek,
semmi közük nincs az Opus Pacishoz. A cikk szerint az Opus Pacis nem irányíthatja a megyei papi békebizottságokat.
Kijelentette Grısz, hogy ezek szerint a megyei papi békebizottságok a
püspöki kar határozata ellenére jöttek létre. Kijelentette Grısz érsek a továbbiakban: „Ha tovább folyik a békebizottságok szervezése, nem marad más
hátra, mit a püspöki kar feloszlatja az Opus Pacist.”
Kijelentette az egyik püspök, hogy javasolja: „Grısz érsek oszlassa fel
az Opus Pacist”. Grısz válaszában hangsúlyozta, hogy azt ı „nem vállalhatja
fel, csak a püspöki kar határozata értelmében.” Az egyik püspök megjegyzi:”Tulajdonképpen ott leszünk, hogy a régi papi békemozgalom újul meg.”
A vita további részében Grısz érsek elmondja, hogy Egerben kezdték
meg a papi békebizottságok szervezését, és már ott tartunk, hogy hét megyében megalakultak a papi békebizottságok. Klempa Sándor veszprémi helynök
emelt hangon kijelenti: „Azzal kezdték, hogy az érsek is megengedte, hogy öszÁBTL 3.1.5 O-13405/3-A (pp. 165-171)
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szekötık legyenek Opus Pacis és a Hazafias Népfront között. Ezzel vették rá,
hogy az egyházmegyéjében is megalakuljon.
A vita további részében Grısz József arról tájékoztatja a püspöki kart,
hogy az Egyházügyi Hivatal elnökével közölte, mi köze a papi békebizottságok
megalakulásához az Egyházügyi Hivatalnak, majd kijelenti: „Az Országos
Béketanács így akar az Egyházügyi Hivatalon keresztül nyomást gyakorolni
reánk.” Az egyik püspök ezek után megjegyzi: „hogyha az Opus Pacis feloszlik,
akkor azok a személyek, akiket annak égisze alatt vittek be a megyei
bizottságokba, abból ki fognak lépni, vagy pedig nyíltan állást kell foglalniuk.”
A kérdés lezárásaképpen Grısz érsek kijelenti, hogy „amennyiben a
megyei bizottságok mőködnek, az Opus Pacisra nincs szükség.” Szavazásra
teszi fel a kérdést, hogy az Opus Pacis fennmaradjon-e vagy nem? Közbeszólásra titkos szavazást rendel el: heten az Opus Pacis feloszlatása mellett
szavaztak, öten pedig az Opus Pacis fennmaradása mellett foglaltak állást. A
szavazással úgy a békebizottságok, mind az Opus Pacis-szal kapcsolatos vitát
lezárták.
Összefoglalva Grısz érsek megállapította, hogy nem készültek fel az
Opus Pacis és a papi békebizottságokkal kapcsolatos határozatok hozatalára,
és befejezésképpen egy Rómából érkezett latin levelet olvasott fel, mely feltevésünk szerint azzal foglalkozott, hogy milyen mértékben vehetnek részt a papok
a békemunkában.
A püspökkari konferencia utolsó pontjaként a püspöki kar Rómával,
illetve a Vatikánnal való kapcsolatát, és azzal kapcsolatban az állami szervek
állásfoglalását tárgyalták meg. Grısz érsek elmondja, hogy a Vatikánnal való
kapcsolatot az állam akadályozza, nem tudnak felhatalmazást kérni a Vatikántól egyes esetekben, amikor az állam olyan intézkedéseket követel, melyet
csak a Vatikán jóváhagyása után tehetnek meg. Megjegyzi az egyik püspök,
hogy olyan esetekben, amikor kényszerítı körülmények között kénytelenek az
állami intézkedéseket végrehajtani, nem mentesülnek a püspöki felelısség
alól. Kijelenti az egyik püspök, hogy meg kell mondani annak a papnak, akit
kényszer hatása alatt helyeznek valahová, hogy azt akaratuk ellenére
cselekszik, nem kaptak a Vatikántól engedélyt, és így az érintett személy
lelkiismeretére van bízva, elfogadja-e a disponálást, vagy nem. …
Schwarz-Eggenhofer Artuúr esztergomi helynök elmondotta, hogy
Endrey Mihály esztergomi speciális delegátus eltávolításával kapcsolatban a
Vatikánnak jelenteni akarta, hogy annak akadályoztatása miatt átveszi az
egyházmegye irányítását, azonban táviratát az Egyházügyi Hivatal két hétig
visszatartotta, majd ennek szövegét módosította. A távirat eredeti szövege
miatt felelısségre vonta, és a kanonoki kar elıtt úgy állította be a személyét,
hogy ellentétet szítson személye és a kanonokok között.
Grısz József az egyik püspököt megbízta, hogy járjon el, a Magyar Rádió vasárnapi vallásos félórájában emlékezzenek meg XII. Pius Pápáról, és méltassa
annak életét.
A püspöki konferencia 1958. október 17-én 9,10 h-kor kezdıdött és 13,45 hkor ért véget.
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Szigorúan titkos
Tárgy: Római katolikus papság
köreiben lévı hangulatról

Jelentés
Budapest, 1958. október 20.
Az augusztusi és a szeptemberi hónapokban a római katolikus egyház vonalán
végrehajtott intézkedések következményeként a papok körében igen nagy bizonytalanság és zavar lett úrrá. Különösen nagy a tanácstalanság a gyıri egyházmegyében.
Egyesek Papp Kálmánt beszámíthatatlannak tartják. Hol sír, hol pedig nagyjelentıségő dolgok fölött átsiklik.
…a püspök sírva mesélte el a Lányi üggyel kapcsolatos püspökkari írásbeli
elítéltetését, mivel abban részt vett.
… beszélt Klempa Sándor veszprémi káptalani helynökkel, aki elmondotta,
hogy „ık augusztus 26-án a püspöki konferencián nagyon izzadtak az alatt a
¾ órás expozé alatt, amelyet Papp Kálmán fejére olvastak, annál inkább, mivel
nekik semmi közük nem volt az ügyhöz.
Papp Kálmán püspök beszélgetést folytatott a pannonhalmi fıapáttal,
és ezt … arra magyarázták, hogy az egyházmegye átadásáról van szó arra az
esetre, ha Papp Kálmán püspököt letartóztatnák. …
Rendkívül nyugtalanítja a papokat az egyház és az állam viszonyának
állandó váltpzása. Kettısséget látnak: egyrészt elhangzanak nyilatkozatok az
állam és az egyház megértésérıl és jóviszonyáról, másrészt egyre nyomasztóbb
az állam részérıl történı nyomás. Mint pl. a megyei békepapi bizottságok
megalakulása, a hitoktatás elleni agitáció, az egyes egyházellenes újságcikkek
megjelenése, amelyek állandó aggódásban, bizonytalanságban tartják ıket.
Dr. Szabó Imre püspök távozását is rendkívül fájlalják. Távozásának
oka – véleményük szerint – az, hogy annak idején a papok felfüggesztését
végrehajtotta.
Endrey Mihály esztergomi delegátusnak – szerintük – azért kellett
távoznia, mert az Állam követeléseit nem volt hajlandó végrehajtani.
Általában bosszúhadjárat jelleget látnak az állam törekvéseiben és
rendkívül győlölettel viselkednek államunkkal szemben. …
A jezsuiták véleménye általában kettıs:
1. A békepapok most minden eszközt felhasználva akarnak pozícióra törni.
2. A kormányzat, bár megveti ıket, de felhasználja szolgálataikat az egyház
belsı bomlasztására.
A kommunisták remekül ismerik a papok gyengéit és tudják azt felhasználni:
Irigységüket, karrier utáni vágyukat, anyagiasságukat és szexuális gyengéjüket. A papok ennek alapján két lényeges táborra kezdenek oszlani:
- vannak, akik anyagi elınyökért, érvényesülésért mindenre készek, és
- vannak, akik ilyen célokat elérni nem akarnak.
… Hamvas püspök Csehszlovákiából megérkezve megállapította, hogy „nálunk
sokkal jobb a helyzet mint ott.”… Kijelentette továbbá, hogy „most már elérkezett az idı, amikor meg kell mondani az államnak, hogy ebbe az új békemozgalmi kísérletbe nem megyünk bele. Az utóbbi idıben mind jobban lehet tapasztalni az egyházzal szembeni szorítást. Hiába minden jóakarat. Vannak
ÁBTL 3.1.5 O-13405/3-A (pp.181-184 )
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dolgok, amiket ideiglenesen levesznek a mősorról, de azután újra elıveszik.
Ilyen pl. Horváth Richárd kinevezése. Ezeknek a visszaéléseknek egyszer véget
kell vetni.”
Grısz érsek szerint általánosságban „rendkívül kiélezett a helyzet.
Ezekkel ugyanis nem lehet becsületesen tárgyalni és megállapodni. Amiben
ma nagy nehezen megegyezünk, azt másnap telefonon felmondják, azzal, hogy
erre vagy arra nem gondoltak. Olyan dolgokat, amelyeket két normális fél néhány perc alatt elintéz, ezek 3-4 órahosszat tárgyalják, s amikor felállnak,
akkor meg kell állapítani, hogy semmit sem jutottunk elıbbre.”
Az érsek legújabb sérelme a megalakulóban lévı megyei békebizottságokkal kapcsolatban van. Elmondta, hogy annak idején azért hívták létre az
„Opus Pacis”-t, hogy az legyen az egyetlen szerv, amelynek a keretében a papok a békemunkát kifejtik. Akkor az állam ezzel a lépéssel nagyon meg volt
elégedve. Most azonban azt kellett tapasztalnia, hogy Egerben és Veszprémben
és a többi megyében is új békemozgalmat alakítanak. İ azonnal kérdést
intézett Brezanóczyhoz, hogy mi ez? Ez az államnak nem tetszett, és minden
áron arra akarták rávenni, hogy mint a püspöki kar feje, hagyja jóvá ezt a
kezdeményezést. İ azonban kijelentette, hogy ezt semmiképpen nem hagyhatja jóvá, hanem az egész kérdést a következı püspöki konferencián a püspökök
elé fogja terjeszteni.
Kifejtette az érsek, hogy neki az a véleménye, és meglátása, hogy teljes
egészében vissza akarnak térni a régi békemozgalmi vonalhoz, és ezért csinálják ezt az új szervezetet. Tulajdonképpen újra csak azt akarják, hogy a püspökök mellett, mint 1956 elıtt volt, legyen egy másik kormányzati szerv, illetve
ez ellenırizné, és ha szükséges meg is ellenezné a püspökök kormányzati
munkáját. „Hát ebbe nem lehet belemenni.”
„Már így is meg van erısen nyirbálva a joghatóság, de most azután ez a
mozgalom újabb nyirbálást jelentene.”- mondotta Grısz József.
A fent leírtakat bizonyítják, hogy az utóbbi idıben a római katolikus
egyház területén tett intézkedéseink komoly mértékben zavarták nem csak a
felsı egyházi vezetıség sorait, hanem a lelkészkedı papság között is zavart
keltettek. Az egy ház területén foganatosított intézkedésekkel tovább tudtuk
fokozni … a differenciálódást. Egyre több azoknak a száma, akik … velünk
szemben pozitívan foglalnak állást.
Annak ellenér, hogy intézkedéseink pozitív eredményeket hoztak, mégis azt
javasoljuk, hogy a választásokig a római katolikus egyház területére tervezett
függesszük fel, és addig is tegyünk néhány olyan gesztust, de úgy, hogy engedékenységünk a körükben lévı reakciót tovább zavarja, kompromittálja.

Berényi István s.k.
r. szds.
alosztályvezetı
Készült 4 pld. 4 lap
SM
Fnytsz.: 46/190/58.

398

ÁBTL 3.1.5 O-13405/3-A (pp.181-184 )

3.7.8.sz.. melléklet
TÁVIRAT

Secretaria Status
Citta del Vaticano
Roma

Obediens mandato ex telegrammate die 1. mensis octobris anni currentis,
cognito nuncio episcoporum Michaelem Endrey, revera abdicasse muneri suo,
in quo qua delegatus apostolicus specialis archidioecesis Strigoniensis functus erat. Sacerdotes igni idoneique sunt ad denominationem in locum eius
sunt secundum aestimationem capituli nostri capitlariter expressam. Andres
Hamvas episcopus dioecesis Csanadiensis, Norbertus Leganyi Ordinis S. Benedicti archiabbas de Pannohalma, Emericus Kisberk episcopus titularis ex
dioecesis Albaregalensis, Doctor Joannes Budai professor in seminario Strigoniensi, Doctor Josephus Bánk professor in Academia Theologica Budapestini.
Loco praepositi maioris
Dr. Colomannus Tóth
canonicus cantor
--------------------------------------------

Az Esztergomi Fıkáptalan 1958. október 29-én tartott káptalani tanácsülésén
dr. Endrey Mihály püspök lemondásával megüresedett delegátusi tisztségre az
1957. éi 22. sz. tvr. értelmében
Dr Bánk József, Dr Beresztóczy Miklós, Dr Budai János, Dr. Csepregi Ignácz,
Draskovics Károly, klénácz Ottó és Dr. Semptey Lászlót jelölte.
MOL – XIX – A – 21 – a – E-15-16/1958.

Beresztóczy Miklós kérte nevének törlését
MOL – XIX – A – 21 – a – E-15-16/a-1958.

MOL – XIX – A – 21 – a – E-15-16/1958.
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Szigorúan titkos!
MÚVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
009-7/1958. Eln, 1958. nov. 11.

Tárgy: Elıterjesztés az esztergomi
fıegyházmegye különleges
delegátusi tisztének betöltésérıl

Másolási és csatolási
melléklet: 61 drb.

Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány
Titkársága
O l t K á r o l y elvtársnak
Budapest
Kedves Olt Elvtárs!
Mellékelten küldöm 61 példányban az esztergomi fıegyházmegyei különleges
delegátusi tisztérıl szóló elıterjesztést a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormányhoz.
A határozatot a Magyar Közlönyben egyelıre nem kellene közölni, mivel a Vatikáni államtitkárságtól megérkezı kinevezésig az ügy bizalmasan kezelendı.
Budapest, 1958. november 11.

Elvtársi üdvözlettel

Benke Valéria s.k.
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MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

Szigorúan titkos
009-7/1958/Eln.

Elıterjesztés
a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz
az esztergomi fıegyházmegye különleges delegátusi tisztének
betöltésére
I.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1-22/1958. sz. határozattal hozzájárult dr.
Enrey Mihálynak az esztergomi fıegyházmegye különleges delegátusi tiszte
alól való felmentéséhez. E megüresedett különleges delegátusi tisztre az Esztergomi Fıegyházmegyei Káptalan a következı személyekre hozott javaslatot:
1./ Dr. Bánk József c. prépost, akadémiai tanár,
2./ Dr. Beresztóczy Miklós c. prépost,
3./ Dr. Budai János ap. protonotárius kanonok, rektor,
4./ Dr. csepregi Ignácz tb. kanonok, esperes, plébános,
5./ Dr. Draskovics Károly esperes, plébános,
6./ Klénácz Ottó tb. kanonok, esperes, plébános,
7./ Dr. Semptey László szemináriumi gondnok.
Figyelembe véve, hogy az Esztergomi Fıszékesegyházi Káptalannak a Vatikáni
Államtitkársághoz legalább 3 személyre kell javaslatot tennie, az esztergomi
fıegyházmegye különleges delegátusi tisztének betöltésére javaslom, hogy a
Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alábbiakban felsorolt személyeket illetıen
adja meg az elızetes hozzájárulást.
1./ Dr. Beresztóczy Miklós c. prépost,
2./ Draskovics Károly esperes, plébános,
3./ Dr. Semptey László szemináriumi gondnok.
Ennek folytán az 1957. évi 22. sz. törvényerejő rendelet 1.§-ának 1. bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a következı határozati javaslatot terjesztem
elı:
II.
A magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány …………..számú
határozata
az esztergomi fıegyházmegye különleges delegátusi tisztének
betöltésérıl.
A Kormány elfogadja és a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti az
alábbi határozati javaslatot:
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Beresztóczy Miklós c. prépost, Draskovics Károly esperes, plébános és Dr. Semptey László szemináriumi gondnok
közül az esztergomi fıegyházmegye különleges delegátusává történı kinevezéséhez és e minıségében való mőködéséhez hozzájárul.
III.
A határozatnak a mővelıdési miniszterrel való közlését kérem.
Budapest, 1958. november 11.
Benke Valéria s.k.
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Vas Megyei Tanács V.B.
Mővelıdési Osztály
Egyházügyi elıadójától

Szigorúan titkos
002-6/1958.
Tárgy: kispapok nevelésével kapcsolatos gondolatok, javaslatok.

Mővelıdési Minisztérium
Egyházügyi Hivatala
Madai András elvtársnak

A szeminárium mindig féltve ırzött területe volt az egyháznak. Különösen féltve ırzik ezt a Megegyezés óta a püspökök. Az állam részérıl történt ugyan néhány nagyon fontos intézkedés a szemináriumok életét illetıen, azonban ezek
fıleg adminisztratív jellegőek voltak. Gondolok itt egyes szemináriumok megszőntetésére, összevonására, stb. Azonban a szemináriumi légkör megváltoztatása nem történt meg. Igaz, hogy több vezetı beosztású tanár le lett váltva, azonban a helyükbe nem kerültek megfelelıek, olyanok, akik a szemináriumi hangulatot meg tudták volna változtatni. Tapasztalatból ismert tény,
hogy a fiatal papok a legvadabb reakciósok. Az utóbbi 6-8 év alatt annyi rendszer ellenes kispap került ki az ország területére, hogy szinte 20-30 esetleg 40
évre is alaposan el vagyunk látva rossz minıségő papokkal. Szerintem azért
nem sikerült mind eddig megfelelı tanári garnitúrát kialakítani, mert az erre
alkalmas békepap kevés. Másrészt azok a békepapok, akik erre alkalmasak
volnának, nem vállalják a tanárságot, mert ez igen nagy lekötöttséget jelent,
mert mindig szem elıtt kell lenniük, ami pedig a legfontosabb, itt sokkal kevesebb anyagiakban részesülnek, mint egyébként. Másik alapvetı hiba véleményem szerint a tanári karnál az, hogy a legtöbb teológiai tanár nem tartja élethivatásának a tanárkodást, hanem csupán ugródeszkának egy jó dotációjú
plébánia, vagy rang, beosztás felé.
A fent leírtakon feltétlenül változtatni kell. A tanárságra alkalmas békepapot,
lojális magatartású papot be kell vinni a szemináriumba. Ha másképp nem
megy akkor úgy, hogy tanársága mellett meghagyni neki plébániáját. Kikötném, hogy csak olyan pap lehet teológiai tanár, aki legalább 5-6 vagy inkább
több évig kint volt a pasztorációban. Tehát ismeri a valós életet, nem csak elméletileg képzett, hanem gyakorlatilag is tud eligazítást adni.
Kispapok felvételérıl: A szombathelyi egyházmegyében, de általában minden
egyházmegyében u. n. „opus vocationis” mőködik. Ez a szervezet papjelölteket
toboroz. Tudtommal ez nem megengedett szervezet. E szervezet élén rendszeresen nagyszervezıkészségő nagyon reakciós pap áll. {…}
Az utóbbi évben szervezték meg a „késıi hivatások” mozgalmát. Ezek számára
megszervezték az elıkészítı kurzusokat. Itt átgyőrnak pappá olyan anyagokat,
akikbıl egyébként nem lett volna pap. Más körülmények között szóba se álltak
volna velük. De most ezek a „késıi hivatások” nagyon alkalmasak az egyháznak, mert rendszerint reakciós alakokról van szó.
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Javaslatok a felvételhez:
1. A papnak jelentkezınek legyen humán tagozatú érettségi bizonyítványa.
Akinek nincs érettségije, nem lehet pap.
2. A concursus, vagyis a felvétel pontos idejében jelentkezzenek. Aki elmulasztja a pontos jelentkezést, azt késıbb fel venni nem lehet, legalább is abban
az évben.
3. Megszőntetni az elıkészítı tagozatot.
4. Aki pap akar lenni, az már az iskolában jelentkezze. Negyedik osztályban
úgyis közölni kell a tanárokkal, hogy milyen pályára akar menni az illetı diák.
Ne szégyellje, ha pap akar lenni. Így le is lehet beszélni sokat.
5. Az egyházi gimnáziumokat újabban mindenütt kisszemináriumnak nevezik.
Esetleg kikötni azt, hogy csak innen kerülhetnek ki kispapok. Persze itt is
változtatni kellene a tanári karon.
6. A felvételi vizsga tanárait, engedjék meg, hogy az egyházügyi elıadó javaslata alapján állítsa össze a püspök. Nem ártana jelen lenni nekünk sem a felvételen.
7. A felvételi vizsgán ne csak ének és latin kérdezés legyen. Hanem pl. ilyenek
is: miért akar pap lenni? Milyen szempontok vezették eddig, hogy kialakult a
hivatása? Hogyan képzeli jövıbeni papi életét. Minden jelentkezıvel részletes
önéletrajzot íratni.
8. Korlátozni kellene a reakciós származásúak felvételét. Persze korlátozni
kellene a munkás és parasztszármazású gyerekek felvételét is. Az az illetı, aki
nem tud megbarátkozni a szocializmus kereteivel azt felvenni nem szabad. Sıt
ezeket most kell kirakni a szemináriumból.
Szemináriumi élet:a napirendet nem akarom végig felsorolni. De ezen is kell
változtatni. Jelenleg pl. tilos a kispapoknak politikai elıadást meghallgatni,
politikai és más újságokat, könyveket olvasni, kivéve katolikus lapokat.
A napirendhez javasolnám:
1. Ebéd után újságolvasás. A kispapok felváltva ismertessék a sajtót a legfontosabb bel és külpolitikai eseményeket
2. A szeminárium önképzıköreiben ú. n. magyar iskolákban foglalkozzanak
politikai kérdésekkel. A Horthy idıben itt mindig politizáltak. Megtanították
tisztelni a református államfıt. De most csak gyalázni tanítják a kormányt. A
Magyar Iskolák foglalkozásaira írjon ki pályatételeket a Katolikus Bizottság. Pl.
a Béke mozgalom fontosságáról. A szövetkezeti élet, gazdálkodás elınyeirıl,
áldásairól, stb. A jó tételeket jutalmazni is lehetne. Felolvasni minden kispapnak. A magyar iskolákon tartson elıadást haladó szellemő vidéki pap fontos
gyakorlati kérdésekrıl, pl. a békemunkában való részvételrıl, az állami szervekkel való érintkezésrıl, stb.
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3. Nem ártana esetleg kirándulni vinni a kispapokat, tsz-be, gyárba, az ıszi
vásárba, esetleg megmutatni nekik a parlamentet, stb.
4. Meg kellene engedni, hogy eljárhassanak moziba.
5. Nagyobb szabadságot kellene biztosítani a kispapoknak. El kell hagyni a
középkori terrorokat, a normális és nem álszent dolgokra, szemforgatásra kell
tanítani ıket.. Legyen pl. hetenként 2 fogadó napjuk stb.
6. Nagyon fontos volna, hogy a Hivatal munkatársai, elsısorban a vidékiek, a
saját egyházmegyéjük kispapjait rendszeresen látogassák a szemináriumban.
Ismerkedjen, foglalkozzon velük.
7. Meg kellene próbálni azt, hogy esetenként képzett elvtárs tart politikai tájékoztatót egy-egy szeminárium összes kispapja számára.
Tantárgyak: úgy tudom, két új tantárgy van bevezetve pár éve. A politikai gazdaságtan és az alkotmánytan. Ezek jók is, azonban azon múlik minden, hogy
hogyan adják le, hogyan keltik fel iránta az érdeklıdét. Az érdeklıdés felkeltése általában rossz. Úgy tudom, hogy Pesten Kecskés professzor minden lélek
nélkül, szárazon ad csupán elméletet, megbeszélés, egyebek nincsenek.
Ami az alkotmánytant illeti, azt csupán ismertetik, megmutatják. Mi lenne, ha
azt is úgy kellene tudni minden kispapnak, mint a codexet és úgy is vizsgázni
belıle?
Azt javaslom, hogy az említett két tantárgyat, a polgazd és alkotmánytant
nagyon meg kellene követelni. Szabályszerő vizsgát követelni.
A szociológia órák keretén belül alaposan meg kellene tárgyalni, megmutatni a
kapitalizmus és a szocializmus közötti különbséget. A szoc. fölényét, legyızhetetlenségét, azt, hogy egyedül a szoc. az emberiség jövıje.
Javaslom hetenként felolvasni egy órában, ha többre nem tellik u. n. gyakorlati dolgokról c. elıadást. Ennek keretében pl. ilyen kérdésekrıl kellene tartani
elıadásokat: állami szervekkel való érintkezés, tanácsokkal való kapcsolattartás, miben segíthet a pap a községfejlesztésben, egyházügyi hivatal szerepe,
Megegyezés fontossága, államigazgatásunk felépítése, tanácsrendszerünk
elınyei, békemozgalom szerepe általában, békepapi bizottságok szerepe –
fontossága, stb. Egyházi vonatkozású kérdéseket is felvetni pl. ilyeneket:
hitoktatás, magatartás az iskolában, a pedagógusokkal való viszony, mőemlék
védelem, egyházmegyei hatóságokkal való érintkezés, plébánia helyes vezetése,
költségvetések, számadások, győjtés kérdése, enge-délyek kérése, okmányok
kiállítása, stb. - . Ezek és sok más hasonló kérdés olyan, amirıl a teológus
nem hall, viszont az életben rendszerint találkozik velük és sokszor akarata
ellenére is elcsúszik, rajtuk mivel ezekrıl nem hallott.
Ha már tanítják a marxista tanokat, általában a materialista filozófiát, akkor
azt úgy tanítsák, hogy ez maradjon meg elméleti, síkon. Vagyis azt megértetni,
hogy köztünk kibékíthetetlen ellentétek vannak, azonban azt nem engedjük
meg, hogy ebbıl kifolyólag olyan reakciós politikai munkát végezzen egy pap
is, ami népi hatalmunk ellen irányul. - Bebizonyítani, hogy államunk biztosítja
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a vallási és lelkiismereti szabadságot, ezek gyakorlásához biztosítja az anyagi
feltételeket is, azonban azt értse meg minden pap, hogy a munkásosztály politikai hatalmából nem adunk senkinek sem.
Feltétlen tisztázni kellene a forradalom és ellenforradalom kérdését.
Feleslegesnek tartom tanítani a cosmológiát, a sok keleti nyelveket. Nincs
semmi gyakorlati lehetıségük. E helyett lehetne beállítani orvos által tartott
órákat, az élet problémájáról, nehézségeirıl sexuális vonalon is.
Felül kellene tüzetesen vizsgálni a tantárgyakat és ami idejét múlta – ilyenek
vannak – azokat kihagyni, illetve mással helyettesíteni.
Feltétlenül fontosnak tartom felkészíteni a kispapot az államesküre. Tanítani,
magyarázni az állameskü jelentıségét, fontosságát, abból fakadó kötelességeket. - Felszentelés elıtt kellene letenni az államesküt, ugyanúgy mint a
következı három esküt:
1. Antimodernista eskü = hőség az egyházhoz, hiszekegy, hitágazatok, küzdelem a modernizmus ellen.
2. Hőségeskü az egyházmegyéhez, püspökhöz.
3. Cölibátus = a papi hőtlenség eskü.
Ezen eskük szövegét a kispap saját kezőleg írja és ı olvassa fel aszentelése
elıtti napon. Ekkor legnagyobb az ünnepélyesség. Ezután kerülnek másnap
szentelésre.
A gyakorlatban az a helyzet, hogy sokszor két és múlva teszi le a kispap az
államesküt, mert pél szentelése után még mindig tanulmányokat folytat,
közben rendszeresen pasztorál. Így aztán még inkább csökken az állameskü
jelentısége.
Az állameskünek akkor volna jelentısége, ha az említett három eskü után
közvetlen, abban az ünnepélyes hangulatban a püspökkel az élen átvonulnának a Megyei Tanácsra és ott szintén ünnepélyes keretek között letennék
az államesküt. Aki erre nem hajlandó, azt nem engedni szentelni.
Nagyon fontosnak tartom a káplánvizsgák és a plébánosvizsgák kérdését.
A káplánvizsga anyaga a dogmatika, moráli, pasztorális. Kb. ez az anyaga a
plébános vizsgának is. Kellene ezeket bıvíteni a fent leírt tárgyakkal. A Megegyezést is felvenni vizsgaanyagnak, a hitoktatási végrehajtási utasításokat, a
22. Elnöki Tanácsi rendeletet stb. Adni kellene néhány jól átgondolt vizsgatételt. Azok a káplánok, plébánosok, akik nem tudnak megfelelni ezeknek a követelményeknek, azokat szelektálni, vagy legalább is nem adni nekik önálló
plébániát.
Káplán és plébános vizsgáztatónak javasolnám a szombathelyi egyházmegyében: Dr. Bosnyák Károly volt teológiai tanárt, jelenleg Zalaegerszeg I.
plébánosát, Schmidt József volt tanárt, jelenleg kámi lelkészt, Dr. Varjas
Gyızı püspöki titkárt, és hogy maradjon a régiek közül is Dr. Kappel János
kanonokot. Ki kellene ejteni Sághi Elek kanonokot, aki többszörös börtön-
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töltelék, Géfin Gyula volt rektort és kirúgott vikáriust, Radványi Mihály rendkívül reakciós karnagyot, Szabó Elek lógó, csavargó, reakciós volt ferencest.
Tanárokról és elöljárókról: A papnevelés csak akkor jó, ha jók a tanárok. Az
alapvetı hiba az, hogy rossz volt eddig és most sem jó a tanári kar.
Nagyvonalakban vegyünk egy-két szemináriumot: Budapest, itt a rektor Potyondi Imre békepap, jó indulatú, de tehetetlen, tekintélye kicsi, nem tud irányítani.
Spirituális Papp Imre, nem reakciós, de sokszor képtelen pozitív irányban dolgozni, kicsit gyenge is erre. Pedig óriási szerepe van a spirituálisnak.
Prefektusok: Fábián János, Mindszenty neveltje, Takács Nándor kármelita,
Verner tanítvány, Félegyházi közismert reakciós. A tanári kar úgy szólván
mind régi típusú, reakciós pap. Artner Edgár a régi világ autós papja. Kecskés
Pál, Bánk József, Zemplén György cisztercita, Radó Polikárp bencés, stb. Haladó szellemő tanárról nem tudunk.
Gyırben Pintér Gyula rektor részeges, öregember, tekintélye nincs. Esztergomban Csányi György angyalföldi gyerek, a reakciósságáról volt híres mindig a
szemináriumban.
Egerben Surányi Imre, legnagyobb agitátor volt a békegyőlés ellen annak idején.
Csanád Béla Szegeden, reakciós pap költık legjobb barátja, vezetettje.
Teológiai tanárnak csak olyan papot engednék, aki valami pozitív dolgok sorozatát hajtotta végre a felszabadulás utáni években. Legyen az illetı tanárban
lelkesedés, áldozatvállalás a rendszer mellett.
Jó hírnévben álljon, tekintélye legyen a püspök elıtt is. Tudjon nevelni de
meggyızıdéssel és meggyızıen.
Gondolkodás nélkül kitudja tenni azokat a szemináriumból, akik nem méltók
arra, hogy Hazánkban papok lehessenek.
Teológiai tanárok beállítására javaslatot kellene kérni a megbízottaktól. Persze
kikötni azt, hogy ne legyen önzı a megbízott. Természetesen nem szívesen ad
el az ember jó papot. Viszont ha változtatni akarunk a szemináriumi életen,
akkor le kell mondjunk néhány rendes papról.
Én a magam részérıl javaslom a következıket:
Dr. Bosnyák Károly Kalotaszeg I. plébánosát, volt teológiai tanárt. Bár ıbelıle legszívesebben vikáriust csinálnék. Viszont kiváló rektor lenne belıle.
Dr. Pfeiffer János somogyvári plébános, Somogy megye béketitkára. Igen
használható ember jelenlegi beosztásában. De mint volt teológiai tanárt, legjobban ajánlom rektornak.
Dr. Varja Gyızı szombathelyi püspök titkárát, akit már el akartak vinni, igen
képzett pap és mindenre használható.
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Schmidt József dr. kámi lelkészt, aki szintén tanár volt. Bár javasolva van
segédpüspöknek részemrıl, a szombathelyi egyházmegyébe.
Kovács Tibor veszprémi püspöki titkárt ugyancsak javaslom tanárnak. Bár
neki nincs doktorátusa, de még azt is meg lehetne csinálni, ha
feltétlen fontos a teológiai doktorátus, hogy elengedni egy éves
tanulmányi szabadságra, és utána beállítani Pesten tanárnak.
Ezek mind nagyon fontos emberek az egyházmegyékben, de ha kell, lemondunk róluk. A késıbbiekben aztán tudnánk ajánlani egy-két fiatal papot még.
Véleményem szerint a teológiai tanárokat bizonyos próbaidıre kellene alkalmazni. Meg kellene hallgatni állam részrıl is néhány órájukat, a kispapok
feleleteit és ha elfogadható csak ezután engedni véglegesíteni ıket.
Készült 2 példányban
Gépelte: Prazsák
1 példány megküldve a Hivatalnak,
1 példány marad.
Szombathely, 1958. november 25-én.
Elvtársi üdvözlettel

Prazsák Mihály s.k.
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Kállai Gyula Elvtársnak!

Kedves Kállai Elvtárs!

Mellékelten megküldöm javaslatunkat, amely arra vonatkozik, hogy az illegális
röpcédula tevékenységben szereplı kispapokat – akik igen kis büntetést kaptak a bíróságon – eltávolítsuk a papi szemináriumból.
Kérlek, hogy az anyagot átnézés után Horváth János elvtársnak juttasd el.

Budapest, 1958. december 18.

Hollós Ervin s.k.
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65 – 4826

SZIGORÚAN TITKOS
JAVASLAT
Budapest, 1958. december 18.

Az 1956-os októberi ellenforradalom alatt a budapesti Központi
Papnevelı Szeminárium hallgatói közül többen részt vettek a Központi Szemináriumban egy úgynevezett „Kedves Barátom” c. ellenforradalmi fasiszta
szennyirat szerkesztésében, A szennyirat magába foglalta a XII. Pápa ellenforradalmi szózatát, melyet a magyar néphez írt, továbbá az ellenforradalmi eseményeket. A szennyirat olvasóit az ellenforradalom továbbfolytatására hívta
fel.
A két ügyben ellenséges tevékenységet kifejtı személyek ellen a Belügyminisztérium 1957 év folyamán bírósági eljárást indított meg. Az
elızetes letartóztatásba helyezett személyek ügyében a Fıvárosi Bíróság az elmúlt napokban hozott másodfokú ítéletet. A bíróság ítélete a
fıbőnösök tekintetében kielégítınek mondható.
A cselekményben résztvevı személyek egy része csak pénzbüntetésben
részesült, amit számukra a püspökök már korábban hajlandók voltak
kifizetni.
A Fıvárosi Bíróság másodfokon hozott ítéletétıl függetlenül javasoljuk,
hogy az állam és egyház közötti politikai helyzetnek megfelelıen az Egyházügyi
Hivatal a püspöki karon keresztül zárassa ki az ügyben szereplı 15 fı közül a
legexponáltabb személyeket a Központi Szemináriumból, valamint az országban mőködı más szemináriumokból is, ezzel egyidıben vonja meg tılük az
állam bizalmát, hogy azok papi funkciót ne végezhessenek.
Javasoljuk, hogy a kizárandó személyek között egy fı szerepeljen azon
kispapok közül, akik megszervezték a budapesti békepapi naggyőlés bojkottálását.
A fentiekben vázolt ellenséges tevékenység kifejtésében az alábbiakban
felsorolt 15 személy fejtett ki aktív ellenséges tevékenységet:
1./ Kuklai Antal, 1932. Csap, Vitek Mária, egri egyházmegyés áldozópap.
2./ Marcheschi Károly, 1932 Budapest, Pecsér Mária, váci egyházmegyés
áldozópap.
3./ Mézner Ferenc, 1932. Pécs, Judit Petronella, pécsi egyházmegyés,
máriagyődi káplán.
4./ Schimmer József, 1933. Sárvár,
Csupor Irén, szombathelyi
egyházmegyés, máriaremetei kisegítı lelkész.
5./ Iván László, 1933. Homokmégy, Romsin Julianna, kalocsai
egyházmegyés áldozópap [VI.]
6./ Nagy Jenı, 1934. Kikunmajsa, Szép Pál Ilona, csanádi egyházmegyés
áldozópap [VI. börtönben]
7. Vígha Szabocs, 1934. Budapest, Sebık Gabriella, esztergomi
egyházmegyés áldozópap [VI]
8./ Bodó Károly, 1935. Budapest, Balogh Irén, Hittudományi Akadémiai
hallgató [bejáró]
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9,/ Tabódy István, 1921. Budapest, Trinkl Hermina, székesfehérvári
áldozópap, volt horthysta katonatiszt.
10./ Varjú Imre, 1932. Endrıd, Takács Franciska, váci egyházmegyés
áldozópap [V.]
11. Zöldi Sándor, 1932. Budapest, Cserna Mária, váci egyházmegyés
áldozópap.
12./Pavlics István, 1934. Balozsamegyes, Pencsics Rozina, szombathelyi
egyházmegyés áldozópap.
13./ Bán Endre pécsi egyházmegyés áldozópap
14./ Fábián István, 1934. Budapest, Bajúsz Mária, váci egyházmegyés
áldozópap.
15./ Krichenbaum József esztergomi fıegyházmegyés áldozópap [1958. tavaszi
kapcsolat]
Áthúzások, …és….[ kézi bejegyzések]
Javaslatunkat erısíti az utóbbi napokban tett megállapításunk, mely szerint a
Központi Papi Szeminárium hallgatói megerısítve érzik magukat az 1958-ban
kifejtett tevékenységük helyességében, mivel az Egyházügyi Hivatalban történt
felelısségre vonás kérdésében az elöljáróikat látják kompromittálva. Büszkék
arra, hogy egységesen ki tudnak állni elhatározásaik mellett. Ebben a tevékenységükben támogatja ıket Szörényi Andor dékánhelyettes és Papp Imre
spirituális
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Rom. Kat. Központi Hittudományi Akadémia
Bp. V., Eötvös L. u. 5-7. Tel: 186-234.
372/1958-59. sz.

FİTISZTELENDİ APOSTOLI PROTONOTARIUS, NAGYPRÉPOST,
PÜSPÖKI HELYTARTÓ, REKTOR ÚR!

A Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalában múlt év
nov. 25-én megtartott találkozón a papnövendékek részérıl felhangzott kifogás a pásztorbot és a püspöksüveg illetéktelen használata
kérdésében Horváth János elnök úrnak hozzám intézett sorait, miután azt f. évi febr.hó 9-én tartott kari ülésen a Karral közöltem, legyen szabad most, visszaváróan megküldenünk a Kar határozata
értelmében azzal, hogy azt az érdekeltekkel, különösen a kérdés feltevıkkel közölni szíveskedjék.
Fogadja Fıtisztelendı Rektor Úr ıszinte tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1959. febr.hó 26-án.

Erdey Ferenc s.k.
e. i. dékán
pecsét

Fıtisztelendı
Dr. P O T Y O N D Y I M R E
Ap. protonotarius, nagyprépost, pp. helynök, szem. rektor úrnak
Budapest

KPI levéltára: Horváth János EH elnök levelének kísérı levele
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MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
EGYHÁZÜGYI HIVATALA
ELNÖK
40/1959/Eln.

Dr. Erdei Ferenc úrnak
a Hittudományi Akadémia dékánjának
Budapest
Igen tisztelt Dékán Úr!
Visszatérek a múlt év november 25-én az Egyházügyi Hivatalban megtartott
baráti találkozóra – amelyen az Akadémia hallgatóinak képviselıivel volt alkalmam elbeszélgetni – ahol felmerült egy kérdés, amelyben levélbeni válaszadást ígértem. Nevezetesen dr. Babocsa Endre c. apát vecsési pásztorbotos
miséjére vonatkozó kérdésrıl van szó. A kérdést megvizsgáltam, és az alábbiakban adom meg a válaszomat.
A címzetes apátság és prépostság magyar sajátosság. Ezek valamikor létezı
apátságok és prépostságok voltak templommal és földbirtokkal. A mohácsi
vész viharaiban sok helyen elpusztult a templom, a földbirtok más kézbe került és így az apátságok megszőntek. Címeiket továbbra is fenntartották és azt
a király, mint fıkegyúr adományozta. A királyság megszőnése után a Vatikán
a püspököknek adott jogot a cím adományozására. Jelvényeikben, öltözetükben az ünnepélyes szertartásokon a tényleges apátok szokásait ırizték meg.
Tehát használták a püspöksüveget /infulát/, apáti győrőt, mellkeresztet és
pásztorbotot.
Ezeket a jogokat, mint sajátos jogszokást Magyarországon megırizték a kinevezettek, bár a Vatikán igyekezett azokat rendeleteivel korlátozni. Ezeket a
rendelkezéseket a püspökök közzétették, de végrehajtásra nem tettek lépéseket. A kinevezettek pedig az ısi magyar jogszokást megırizték, amelyek a püspökök hallgatólagos beleegyezése mellett megerısödött.
A fenti megállapítások különösen a váci egyházmegyére vonatkoznak, mert itt
van a legtöbb apáti és préposti cím. Hogy ez mennyire így van, a váci egyházmegyébıl néhány példa: Kovács Sándor szombathelyi püspök, mint apát a
püspökké való kinevezésig, 1944-ig hordta a mellkeresztet, apáti győrőt, szertartásokon használta a pásztorbotot, apáti módon misézett részben a
trónusnál. İ, mint régi aulista nagyon jól tudta, hogy mihez van joga. Meg is
indokolta, hogy „ezt az ısi magyar jogszokást nem szabad feladni.” Décsei
Géza pesterzsébeti volt plébános 1951-ig így végezte a misézést Peterzsébeten.
Ma is használják a fenti jelvényeket. Pl. Csík József újpesti apátplébános, Csík
József hatvani prépost és mások is. Varga József Szigfrid annyira ragaszkodott
az ezüst pásztorbothoz, hogy a templom tulajdonát képezı ezüst bavulomot
magával vitte, és csak 1958 ıszén, 6 év után sikerült tıle visszaszerezni.
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Nevezettek és a többiek soha nem részesültek hivatalos figyelmeztetésben arra
vonatkozólag, hogy az tilos, vagy rossz néven veszik tılük. Csak az újabb idıben – amikor az apátok és a prépostok nagy része a haladó papság soraiból
kerül ki – fáj ez némelyeknek. Bár közülük sem kapott személy szerint senki
sem hivatalos figyelmeztetést.
Nagyobb plébániákon, ahol apát vagy prépost plébános van, a fenti jelvények –
pásztorbot, mellkereszt, apáti győrő, infula – most is megvannak. Használták
és használják is.
Azt hiszem, teljesen indokolatlan a felháborodása annak az akadémiai két
hallgatónak, akik Babocsa Endre c. apátot Vecsésen a megelızı vasárnap
misézni látták. Nem lehet eltekinteni a „felháborodás” politikai hátterétıl ennél
a kérdésnél annál is inkább, mivel ez nagyon leleplezıdött. Más kiinduló
pontra, más hozzáállásra van szükség a dolgok megértése és a helyes
cselekedetek elbírálásánál. Dr. Czapik érsek panaszkodott többször, hogy
legtöbb baja a 150%-os katolikusokkal van. Nem jó az – különösen
papnövendékeknél – ha pápábbak akarnak lenni a pápánál.
Kérem Dékán Urat, hogy legyen szíves válaszomat a kérdést feltevık, valamint
az érdekeltek tudomására hozni.

Budapest, 1959. február 4.
Fogadja tiszteletem nyilvánítását

Horváth János s.k.

körbélyegzı
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BM II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: 1958 évben a tmadólagos
elhárítási munkákról
Jelentés
Budapest, 1958. november 29.

… 1958-ban az alant felsorolt ügynökök utaztak ki külföldre és munkájukkal
az alábbi eredményeket értük el:
I.
Római Katolikus Egyház vonalán
{…}
2./ „Kékes Pál” fedınevő ügynökünk a brüsszeli világkiállításra utazott ki, a
csoporttól elvált és 3 hetes szabadságát nıvérénél és unokanıvérénél NyugatNémetországban töltötte Rubingenben.
Feladata volt a Vatikáni körökkel a kapcsolatot megteremteni, azokat
tájékoztatni és onnan tájékozódni.
Az út eredményei:
a./ Kapcsolatot teremtett Mester Istvánnal, aki ismertette vele a Vatikán jelenleg legfájóbbnak tekintett problémáit a magyar rk. egyházzal kapcsolatban és néhány kívánságát a püspöki kar felé.
b./ Levelet küldött vele Grısz József kalocsai érsekhez, amit mi vettünk át, és csak a tartalmát közölte „Kékes” fedınevő ügynök Grısz érsekkel.
c./ Paulai Károly AC megbízottól különbözı személyek részére üzenetet
hozott.
Az út folyamán az ügynök kapcsolatot teremtett:
1./ Mester Istvánnal, a Pápai Magyar Intézet igazgató-helyettesével.
2./ Paulai Károly bécsi AC megbízottal.
Összefoglalva megállapítható, hogy bár az ügynök elsı alkalommal találkozott
Mester Istvánnal, ha nem is mélyrehatóan, de megismertük a Vatikán legfájóbb pontjait. Bizonyos, ha a kapcsolatot konspirálva tovább fenn lehet tartani, komolyabb terveit is megismerhetnénk a Vatikánnak.
{…}
Keresztúri György s.k.
r. hdgy
Készült 3 pld. 14 lap
SzLné
Fnytsz.: 46/339/ 1958,
A szerkesztı megjegyzése:
Összevetve az 1958. augusztus 26-ai (azonos forráshelyő) BM jelentéssel,
amely szerint:”Brezanóczy a brüsszeli kiállítás megtekintése urán kb. 7-10
napra átutazik a Német Szövetségi Köztársaságba, közeli rokonai
meglátogatása céljából.” – Kékes Pál azonos Brezanóczy Pállal. Tehát a BM-nek
sikerült a moszkvai útra tervezett beszervezés elıkészítési akciója, majd hazatérve a beszervezés végrehajtása
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MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Egyházügyi Hivatala

Szigorúan titkos

Elıterjesztés
a római katolikus esztergomi fıegyházmegye
delegátusának kinevezésérıl

Dr. Endrey Mihály esztergomi apostoli delegátus lemondása folytán megüresedett állással kapcsolatban a Vatikáni Államtitkárság felszólította az Esztergomi Káptalant, hogy tegyen 3 személyre javaslatot, akik közül az kinevezik az
apostoli delegátust. Az Esztergomi Káptalan 7 személyre hozott javaslatot,
akik közül kinevezik az apostoli delegátust. Az Esztergomi Káptalan 7 személyre hozott javaslatot, és felterjesztette az Egyházügyi Hivatalba, hogy szerezze meg a 22. sz. tvr. értelmében az Elnöki Tanács hozzájárulását. /Dr.
Bánk József c. prépost, akadémiai tanár, dr. Beresztóczy Miklós c. prépost,
Dr. Budai János ap. protonotárius, kanonok, rektor, Dr. Csepregi Ignác tb.
kanonok, esperes, plébános, Draskovics Károly esperes, plébános, Klénácz
Ottó tb. kanonok, esperes, plébános, Dr. Semptey László szemináriumi
gondnok/
A 3 személyre vonatkozó javaslattal egyet ért a Belügyminisztérium illetékes
osztálya is.
Dr. Beresztóczy Miklós személyéhez a Vatikán minden bizonnyal nem járul
hozzá, tekintettel arra, hogy a Vatikán szerint kiközösített, ami azonban
Magyarországon nem érvényes. Tekintettel azonban arra, hogy az Esztergomi
Káptalan elıterjesztésében szerepel Beresztóczy és az Esztergomi Káptalan
fogja felterjeszteni Beresztóczyt, a Beresztóczy belsı, erkölcsi, politikai
rehabilitálását jelenti Mindszenty által történt 1956. novemberi eltávolításával
szemben.
Budapest, 1958. november 28.
Horváth János s.k.
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MŐELİDÉSI MINISZTÉRIUM
Készült: 3 példányban

Szigorúan titkos!
009-7/1958/Eln.

1. péld. MM Ilku Pál elv
2. péld. MM Ilku Pál elv
3. péld. TÜK
Tájékoztató
a róm.kat. esztergomi fıegyházmegye apostoli delegátusi tisztének, valamint a
református egyház dunamellékei egyházkerületi püspöki székének
betöltésérıl
1./ Dr. Endrey Mihály, az esztergomi fıegyházmegye delegátusának
lemondása folytán megüresedett állásra a Vatikáni Államtitkárság az
Esztergomi Káptalantól e személyre kért javaslatot, hogy közülük
valamelyikkel betöltse az állást.
Az Esztergomi Káptalan 7 személyt terjesztett elı az Egyházügyi Hivatalba,
kérve a 22. tvr. értelmében az elızetes állami hozzájárulást.
1./ Dr. Bánk József c. prépost, akadémiai tanár,
2./ Dr. Beresztóczy Miklós c. prépost,
3./ Dr. Budai János ap. protonotárius kanonok, rektor,
4./ Dr. Csepregi Ignác tb. kanonok, esperes, plébános,
5./ Draskovics Károly esperes, plébános,
6./ Klénácz Ottó tb. kanonok, esperes plébános,
7./ Dr. Semptey László szemináriumi gondnok.
1957. augusztusában a Minisztertanács elıterjesztése alapján a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 96/1957. sz. határozatával több katolikus személy
püspöki kinevezéséhez a hozzájárulását megadta. Ennek a határozatnak
alapján a következı személyek apostoli delegátusi kinevezéséhez a szükséges
állami hozzájárulást az Esztergomi Káptalan részére megadjuk:
1./ Dr. Semptey László, a Központi Szeminárium vicerektora,
2./ Dr. Csepregi Ignác budapesti plébános,
3./ Draskovics Károly budapesti esperes.
A Vatikáni Államtitkárság a három személy közül bármelyiket kinevezheti
delegátusnak
2./ Berecki Albert {…}

Budapest, 1958. december 5.
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MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

Bizalmas
15-2/d/1958/Eln.

Tájékoztató
a róm. kat. esztergomi fıegyházmegyei apostoli delegátus tisztének betöltésérıl

Dr. Endrey Mihály, az esztergomi fıegyházmegye delegátusának lemondása
folytán megüresedett állásra a Vatikáni Államtitkárság az Esztergomi Káptalantól 3 személyre kért javaslatot, hogy közülük valamelyikkel betöltse ezt az
állást.
Az Esztergomi Káptalan 7 személyt terjesztett elı az Egyházügyi Hivatalba,
kérve a 22. tvr. értelmében az elızetes állami hozzájárulást.
1957. augusztusában a Minisztertanács elıterjesztése alapján a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 96/1957. sz. határozatával több katolikus személy püspöki kinevezéséhez a hozzájárulást megadta.
Ennek a határozatnak alapján a következı személyek apostoli delegátusi kinevezéshez szükséges állami hozzájárulást az Esztergomi Káptalan részére megadjuk:
1./ Dr. Semptey László a Budapesti Központi Szeminárium vicerektora,
2./ Dr. Csepregi Ignác budapesti plébános,
3./ Draskovics Károly budapesti esperes
A Vatikáni Államtitkárság a három személy közül bármelyiket kinevezheti
apostoli delegátusnak.

Budapest, 1958. december 22.
Benke Valéria s.k.
Mővelıdésügyi miniszter
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77/1958-59. szám
Fıtisztelendı ÉRSEK ÚR!
KEGYELMES ATYÁNK!
Fiúi alázattal kérjük, hogy alábbi kérésünket a Püspöki Konferencia elé
terjeszteni kegyeskedjék.
Minden választási vagy békegyőlésre való meghívás – beleértve az Érsek Úr İnagyméltósága, vagy más püspök Úr elnöklete alatt tartandó Opus
Pacis győlést is – akkora nyugtalanságot, ideges ellenállást s szervezett szembehelyezkedést vált ki a Központi Szeminárium növendékei között, hogy az
hetekre megbénítja elıtte s utána a Szeminárium életét. Nem is szólva arról,
hogy már közismertté vált, tüntetı és szervezett ellenállás és győlésekrıl való
elmaradás az Intézet fennmaradását veszélyeztetheti, legalább is több elöljáró
s professzor leváltását eredményezheti.
A legutóbbi, 1958. májusi Opus Pacis győlésen 4 növendék vett részt,
egy váci s három egri.
A választást megelızıen Budapesten minden háztömb lakói felvilágosító győléseken vetek részt. Hogy a háztömbközösséggel járó kellemetlenségtıl
a papságot megkíméljék, a papság s kispapság részére külön győlést szerveztek. A győlésre a kispapságot személyenként nyomtatott meghívóval hívták
meg.
A győlés elıtt a Dékán Úr összehívta a hallgatókat s lelkükre igyekezett
beszél-ni. Amit sokszor erısen kifogásolható viselkedéssel hallgattak végig. Az
elöljá-róság kieszközölte, hogy csak a szavazattal bíró V. és VI. éveseknek
kelljen az elıkészítı ülésen részt venni, s emellett egyénileg próbált a növendékekre hatni. A győlésen ennek dacára csak egy vácegyházmegyei papnövendék vett rész., miután telefonon kikérte ordináriusa utasítását.
A választást elıkészítı győlés után, melyen a Tudományegyetem rektora tartott elıadást, egyenként hallgattam ki és kérdeztem ki az V. éves hallgatókat, akik legzajosabbak voltak, hogy mily indító okból viselkednek így? A legtöbb azt felelte, hogy neki ily kérdésekben csak saját Ordináriusuk parancsolhat – bár volt négy olyan is, aki azt válaszolta, hogy még az Ordinárius sem
korlátozhatja ez ügyben az ı szabadságát.
Azért az elöljáróság nevében arra kérem a Püspök Atyákat, hogy egyházmegyénként adjanak utasítást saját növendékeiknek e kérdésben. Az elöljáróság úgy érzi, hogy aki Ordináriusa rendelkezésének nem tesz eleget vagy
azzal szembehelyezkedik, annak további nevelését a Központi Szemináriumban az elöljáróság nem vállalhatja.
Az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke a fenti győlés után minden évfolyamból
magához kéretett 4-4 növendéket, felszólította ıket, hogy név nélkül – mert az
eszmecsere ıszintesége miatt senkit nem óhajt büntetni – adják elı indító
okaikat, ami miatt szembehelyezkednek az állampolgári kötelességekkel s a
békemunkával. – Az ÁEH elnökének türelmes s baráti válaszai után a megbeszélés resüméjét a fıduktor, ki e kérdésben okosan igyekszik viselkedni, abban foglalta össze, hogy a kispapság nem zárkózik el az új élet eszközeinek
megismerése elıl, és kéri, hogy minden aktuális kérdésrıl a Szeminárium épületében tartandó külön győléseken kapjon a kispapság kioktatást, és pedig oly
papi egyénektıl, kik ellen az Egyháznak nincs kifogása. Az Elnök Úr jóságos
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tárgyalási modora megfogta a fiúkat – bár egynehány ezek után nem azonosítja magát a fıduktor elıterjesztésével. Az Elnök Úr nem utasított el a propositiót, de el sem fogadta, azt válaszolta rá, hogy erre még visszatérünk. Válaszát azonban – félreértve –igenlı válasznak vette az ifjúság, sa többség csak
helyben tartandó győlésre hajlandó elmenni.
Úgy érezzük, hogy a Ft. Ordinárius Urak rendelkezése nélkül az ügyet
rendezni nem tudjuk, s nem tudjuk biztosítani az Intézet nélkülözhetetlen
nyugalmát.
Kérésünket megismételve fıpásztori jóindulatukba ajánljuk Intézetünket azzal a kijelentéssel, hogy erıinket egész akarattal állítjuk az intézeti nevelés szolgálatába, dacára a más szemináriumokban nem lévı nehézségeknek. –
Kérésünk elıterjesztésére késztetett bennünket azon nehézségek elırelátása,
amelyeket ily gondolkodású új felszenteltek a Fıtiszteledı Ordinárius Uraknak
okozni fognak.
Excellenciád felszentelt kezeit csókolva s Intézetünket érsekatyai gondoskodásába ajánlva vagyok
Budapest, 1959. január 15.
hódoló tisztelettel:

Dr. Potyondy Inre s. k.
nagyprépost, rektor

KPI irattár: A rektor 77/1958/59. sz. levele a Püspöki Kar elnökéhez
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Belügyminisztérium
II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: 1959. január 22-i püspök
kari konferenciáról
Jelentés
Budapest, 1959. január 23.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1959. január 22-én d.e. 11,00 h-tól d.
u. 13:00 h-ig a Központi Szeminárium épületében konferenciát tartott. A betegsége miatt távollévı Grısz József kalocsai érsek helyett Hamvas Endre
csanádi püspök mint elnökhelyettes vezette le a konferenciát. Az ülésen a
következık vettek részt:
Hamvas Endre csanádi püspök, Shvoy Lajos székesfehérvári püspök,
Rogács Ferenc pécsi püspök, Brezanóczy Pál egri helynök, Kovács Vince váci
s. püspök, Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi helynök,Klempa Sándor
veszprémi helynök, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, Szántai Szémán
István eperjesi terükleti adminisztrátor
Rövid ima után a konferencia az alábbi sorrendben beszélte meg a felmerülı
kérdéseket:
1./ Megemlékezés betegsége miatt távollevı Grısz József kalocsai
érsekrıl.
2./ A Béke Világtanács megalakulásának 10. évfordulójára kiadandó
püspöki kari nyilatkozat-tervezet megvitatása.
3./ A hitoktatással kapcsolatos Egyházügyi Hivatalhot felterjesztendı
memorandum megvitatása.
4./ A Szent István Társulat által kiadott katekizmusban és misszáéban
lévı súlyos szövegezési hibákért felelıs személyek megállapítása.
5./ A Vatikánból érkezı levelek és egyházi jellegő iratok, utasítások elkallódása.
6./ A congruával és állami támogatással kapcsolatos kérdések.
7./ A Központi Szeminárium és Hittudományi Akadémiahallgatóinak
ügye.
1./ Hamvas püspök megemlékezett arról, hogy Grısz József, - aki jelenleg beteg – igen nehéz és súlyos körülmények között, mint püspök 30 év óta mőködik az egyház szolgálatában. A püspöki kar kérje Isten támogatását az érsek
további áldásos tevékenységéhez.
2./ A püspöki konferencia azután megvitatta a Béke Világtanács megalakulásának 10, évfordulójára készített nyilatkozat-tervezetét. Hamvas Endre a vitára bocsátás elıtt kifejezte, hogy a tervezetet az Egyházügyi Hivatalban hosszas
vita eredményeként állították össze. A püspökök közül többen felszólaltak, a
végeredményben kisebb stilisztikai módosítás után a tervezetet elfogadták. …
A konferencia után a nyilatkozatot valamennyi püspök aláírta.
{,,,}
7./ A püspöki kar a konferencia végezetéül megtárgyalta a Központi Szeminárium rektorának, Potyondy Imrének a püspöki karhoz intézett levelét, amelyben a Központi Szeminárium és a Hittudományi Akadémia hallgatóinak felelısségre vonását javasolja engedetlenségük miatt. A teológusok ugyanis elöljáróik utasítása ellenére sem jelentek meg több esetben papi békegyőlésen,
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választási ülésen, stb. Potyondy rektor jelentése és a konferencia hozzászóló
tagjai is kifejtették, hogy errıl a kérdésrıl egyénileg több teológussal beszélgettek. Egyes teológusok kijelentették, hogy ebben a kérdésben a Hittudományi Akadémia, illetve a Központi Szeminárium elöljáróitól nem, csak a saját
ordináriusuktól fogadnak el utasítást, mások viszont arra hivatkoztak, hogy
ezt a kérdést lelkiismereti ügyüknek tekintik, és semmilyen utasításhoz nem
alkalmazkodnak.
A vita során a hozzászólók kifejtették, hogy ebben a kérdésben feltétlenül szükséges a püspöki kar egységes fellépése, különösen azért, mert ez a
viselkedés egyéb téren is fegyelmezetlenséget okozhat, és árt az egyház-vezetés
tekintélyének.
Hibának tartották azt is, hogy ez a kérdés késın került a konferencia
napirendjére, s így egyes püspökök eddig egymással ellentétesen foglaltak állást.
A vita eredményeként elhatározták, hogy az 1959. január 23-án tartandó papi
békegyőlésre, a Központi Szeminárium és a Hittudományi Akadémia hallgatóit
a dékán útján a püspöki kar fogja meghívni. Az ezzel kapcsolatos levelet a
konferencia végén megfogalmazták, s ebben kifejezésre juttatták azt is, hogy a
teológusok eddigi magatartását helytelennek tartják.

/:Mint késıbb megállapítottuk, a teológusok ennek ellenére sem vettek részt a
január 23.-i papi békegyőlésen.:/

Zsiga Ferenc szds. s.k.
alo.vez.h.

Hellebrandt László s.k.
r. fhdgy.

Készült 5 péld. 5 lap.
SM
Fnytsz:

46/39/1959
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Rk. Közp. Hittud. Akadémia
Bp. V. Eötvös Lórán u. 5-7.

Mélyen Tisztelt Elnök Úr!

A Rk. Közp. Hittudományi Akadémia és a Központi Papnevelı Intézet javaslatát van szerencsém mellékelten tisztelettel megküldeni.
Fogadja Mélyen Tisztelt Elnök Úr ıszinte tiszteletünk nyilvánítását.
Budapest. 1959. január 27.

Dr. Potyondy Imre s. k.
rektor

Dr. Erdey Ferenc s. k.
dékán

Feljegyzések a levél hátlapjáról:

1.) Politikai ellenállás, szervezett, földaklatti
(államhatalmak álláspontja) (több türelem) mint másho
2.) Püspöki kar - tanári kar
engedelmesség - fogadalom
3.) Teológiák zártsága csak a demokratikus
politikával szemben, (hivatal kirablása,
Mindszebty)
4.) Volt baráti beszélgetés, amivel vissza
éltek
5.) Állam és egyház viszonya megköveteli a
rendezést határozatban a javaslatunknak

megfelelıen kevés kiegészítéssel
MOL – XIX – A – 21 – a – K 44-1/1959/Eln.

427

4.2.3. sz.. melléklet
KÖZPONTI PAPNEVELİ INTÉZET
1959.FEB. 13.
44-1/1959/Eln.
A KÖZPONTI SZEMINÁRIUM ELÖLJÁRÓSÁGÁNAK JAVASLATA
Az 1959. január 23-iki eseményekkel kapcsolatban a Hittud. Akadémiával
együttesen tartott megbeszélés alapján javaslat gyanánt közöljük a f. hó 27-én
tartott elöljárósági értekezlet azon jegyzıkönyvi pontjait, amelyeket a közös
értekezlet magáévá tett:
1. Ebben a tanévben az elöljáróság semmiféle szenteléshez nem adja
meg a votumát. Teszi ezt abban a tudatban, hogy a kispapra nézve a legnagyobb büntetés a szentelés elmaradása. A falu várja az elsı misét, megszégyenítés lesz a kispapra nézve, ha elsı miséje júniusban nem történik meg. A
nagysétákat elöljárói, illetve professzori ellenırzés alá helyezzük, s csak ilyen
ellenırzés mellett engedélyezzük. A vizsga utáni szabad délutánokat teljesen
eltöröljük, mert ezeket az elöljáróság ellenırizni nem tudja.
2. Az átnevelés hosszantartó. Elınye igazában csak a felszentelés után
jelentkezik: a nevelés gyümölcseit az elöljárók még nem élvezhetik, de magvetésünknek meg lesz a haszna. Az átnevelés legfontosabb eszközének tartjuk a
felvilágosító elıadásokat, melyet idınként egy professzor vagy elöljáró vagy
felkért elıadó tart a növendékeknek a hazai eseményekrıl, az elért itthoni
eredményekrıl, állampolgári kötelességekrıl, a világhelyzetrıl.
3. Mivel az ifjúság távolmaradásának egyik oka az a félelem, hogy igazhitőségükön esik csorba, ha a római cenzúra gyanúja alatt álló személyek
aktív bekapcsolásával mőködı mozgalom győlésére elmennek – kívánatosnak
látszik a kispapok kikapcsolása ily győlésekrıl mindaddig, amíg a nevezettek
viszonylata Róma felé elintézést nem nyer, és helyette a szeminárium zárt körében ismétlendık meg az Opus Pacis győlései.
4. A Központi Szeminárium elöljárósága a növendékektıl minden külön
kedvezményt megvon, és szigorú házi intézkedéseket foganatosít a vasfegyelem
megteremtéséhez.
A Hittudományi Akadémia és a Szeminárium közös tárgyalásán úgy határoztunk, hogy a két intézmény közös memorandumban fordul az Ordinárius
Urakhoz, hogy a Szeminárium életét nyugtalanító, hangadó, bőnösnek talált
növendékeket ne küldjék vissza a Szemináriumba, a többieket pedig maguk
elé idézve vegyenek ígéretet, hogy mindenben engedelmeskednek a jövıben az
Akadémia és a Szeminárium elöljárósága parancsainak, fıleg ha az
püspökkari megerısítésben részesül. A Szeminárium igazgatója külön hivatalos iratban értesíti az Ordináriusokat a történtekrıl, közölve azok névsorát,
akiket a Szeminárium ismétlıdı nyugtalanságai elıidézıjének tart, kérve,
hogy azokat ne küldjék vissza a Szemináriumba az elsı félévet követı szabadság végén.
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Egyebekben magunkévá tesszük a Hittudományi Akadémia részletes
javaslatát, amelyet kölcsönös értekezleteken átdolgoztunk, pusztán az asszisztencia- tilalomra vonatkozó rész kiegészítését kérjük a következı szöveggel:
kivéve karácsony, húsvét, pünkösd és országos jellegő ünnepségeket.
A Szeminárium az akadémiai háromhetes szünettel egyidejőleg úgy
rendelkezik. Hogy erre az idıre hazaküldi családjaikhoz a kispapokat. A Megyéspüspök Urakat pedig kéri, hogy ezen idı alatt idézzék maguk elé növendékeiket hivatalos megintés eszközlésére, és a fent említett garancia ígéret kivételére.
Budapest, 1959. január 27.

Félegyházi József s.k.
jegyzı

Dr. Potyondy Imre s.k.
rektor
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A RÓMAI KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI AKADÉMIA JAVASLATA
1959. FEB. 13.
44-2/1959./Eln.
1. A Rk. Központi Hittudományi Akadémia tanári kara egyhangúlag elítéli a szeminarista hallgatóságnak az Opus Pacis és Országos Béketanács
Katolikus Bizottsága által összehívott országos nagygyőlésrıl való távolmaradását. Ez a tüntetı távolmaradás annál is inkább tőrhetetlen, és legnagyobb
fokban elítélendı, mert a Püpöki Kar elızı napon hozott egyhangú és velük
közölt határozatával szállt szembe. Ugyanakkor a Kar megállapítja azt is, hogy
a maga részérıl mindent megtett, és minden rendelkezésére álló eszközt felhasznált arra, hogy a hallgatókat ez alkalommal is – mint a hasonló múlt esetekben – részvételre bírja az egyházi és állami hatóságok iránti tiszteletre és
engedelmességre késztesse.
2. A felmerült esetet a Hittudományi Akadémia a maga részérıl a leghatározottabb mértékben elítéli és büntetendınek tartja.
3. Mivel ez az eset az engedetlenség legsúlyosabb ténye a Püspöki Karral szemben, – akinek egységes állásfoglalását az Akadémia elızıleg kérte –
ezért újólag kéri, hogy a püspöki Kar azokat, akik ebben aktív bőnösöknek
bizonyulnak, a maga bölcs belátása szerint szigorú büntetésben részesítse.
4. Akiket a jelen esetbıl kifolyólag akár az állam, akár az egyházi felsıbbség azzal büntet, hogy a Szemináriumból visszahívja, vagy egészen elbocsátja, azt a Kar a maga részérıl egyszer s mindenkorra kizárja hallgatói sorából.
5. Az egyházi hatóság által elhatározott büntetı rendelkezés, valamint
az állami hatóság szükséges intézkedéseinek zökkenımentes végrehajtása
céljából a Hittudományi Akadémia szükségesnek tartja a hallgatóságnak ún.
„fellazítását”. A turbulens elemek csendesen távolíttassanak el, nehogy újabb
zavargásokra nyíljék alkalom „arra t. i., hogy többszöri kijelentéseik szerint
valamennyien elhagyják a szemináriumot." A Hittudományi Akadémia ennek a
lehetıségnek elkerülése végett az alábbi módozatot látja: elhalasztja az új
szemeszter kezdetét három héttel, amely alatt a büntetı rendelkezések által
érintetteket végleg el lehet bocsátani.
6. A Hittudományi Akadémia a jelen esetbıl kifolyólag szükségesnek
tartja, hogy a papnövendék hallgatói teljes teológiai tanulmányaik befejezése
elıtt szentelést ne kapjanak.
7. Mivel a jelen botrányos eset nem utolsó sorban annak oka, hogy a
külsı papi tevékenység címén a már felszentelt hallgatók sőrőn érintkezhettek
a külvilággal, és annak káros befolyása alá kerültek, s így az ellenállás szellemét a szeminárium zárt falai közé hozták, azért a Hittudományi Akadémia azt
tartja szükségesnek, hogy ezentúl csak a VI. év elvégzése után legyenek pappá
szentelve. Ezáltal teljesen a tanulmányaiknak élhetnek, és nem zavarja meg
ıket a külvilággal és egyes felelıtlen elemekkel való érintkezés.
8. Ugyancsak a fenti indoklás alapján a Hittudományi Akadémia szükségesnek tartja büntetésképpen egy idıre felfüggeszteni az asszisztálásra való
kijárást is. Ezt kéri a Szeminárium igazgatóságától.
9. A nagyobb rendek felvétele elıtt a Hittudományi Akadémia feltétlenül ragaszkodik ahhoz, hogy a kánonok értelmében kellı idıben megkapja a
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szentelendık névsorát. Tüzetesen megvitatja a szentelés elıtt álló hallgatók
alkalmasságát és szükség szerint vétót emel.
10. Tekintettel arra, hogy a Hittudományi Akadémiának semmiféle
beleszólása nincs a dispozícióra, ami pedig magába zárja az automatikus
felvételt is, valamint arra sem, hogy ki maradhasson a szemináriumban ki
bocsáttassék el, ezért felelısség sem terheli a Szemináriumban lakó turbulens
és zavart keltı egyének cselekedeteiért. Éppen azért arra kéri a Hittudományi
Akadémia az egyházi hatóságokat, hogy állítsanak be elıkészítı kurzust és
csak ennek elvégzése után küldjenek a Szemináriumba és az Akadémiára jobb
tehetségő és politikailag éretteknek megismert ifjakat.
11. A bejáró civil hallgatók felvételéhez a Hittudományi Akadémia úgy
mint eddig, ezen túl is püspöki,vagy komoly egyházi ajánlást kíván. Az ajánlók
kifejezetten garantálják azt, hogy az illetı jellembeli, erkölcsi és politikai magatartását illetıen teljesen megbízható.
12. Az ideológiai tárgyak (alkotmánytan, politikai gazdaságtan, ) tanítását és annak terjedelmét (VI. évben egy félév, heti 1 óra) az 1951-52. tartott
teológiai tanárok országos értekezlete alapján – amelyen Czapik Gyula egri
érsek úr elnökölt – a Püspöki Kar rendelte el. Eme tárgyakat elsınek a mi
Akadémiánk vezette be olyképpen, hogy azokat két külön megbízott elıadó
prelegálta. A modern társadalomtudományi kérdéseket azonban a Keresztény
társadalomtudományon kívül még a Bölcselettörténet, Lélektan és Újkori egyháztörténelem is a maga kereteibe beállította és bıvebben feldolgozta. Azonban a jelen eset kapcsán a Hittudományi Akadémia szükségesnek látja mindezeket egységesen és külön szaktárgyként összefoglalni: külön Társadalomtudományi tanszék keretében.
13. Ennek a megszervezendı tanszéknek az anyag így oszlanék fel:
I. évben /két félév/ tanítandó heti 1 órában: A Marxizmus ideológiája.
II. évben A Marxizmus társadalmi rendszere /politikai Gazdaságtan/
III. évben A Marxista államelmélet
IV. évben Magyar alkotmánytan
V. évben a modern lelkipásztori teendık és a mai lelkipásztori magatartás népi
demokratikus társadalomban
Ilyen formán a tanulmányok egész folyam alatt a modern szocializmus tanai
állandó ismétlés és tanulmányi elmélyítés tárgyát képezik.
14. A Hittudományi Akadémia a tárgyakból kötelezı vizsgát ír elı
minden szemeszter végén és annak anyagát összefoglalóan a baccalaureátus
III. részéhez csatolja negyedórás kérdezéssel. Enélkül további szigorlatra nem
bocsátható.
15. Az elıbb említett Társadalomtudományi Tanszék tárgykörének külön katedrává szervezését a Hittudományi Akadémia azért tartja indokoltnak,
hogy a társadalmi tanulmányok fontosságát nyomatékozza és így a gyakorlati
életben való jelentıségét kiemelje.
Éppen ezért:
a./ A „gyakorlati” tanársegédi katedrát szervezi át társadalomtudományi tanszékké;
b./ Erre a tanszékre az eddigi gyakorlati tanársegédet,Timkó Imrét tartja alkalmasnak, aki a kérdés egy részét eddig is tanította.
c./ Társadalomtudományi elıadása három kurzusra tömörül és így a többi
„gyakorlati” tárgyat is el tudja látni.
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16. Mivel a megbeszélések folyamán többször felmerült a nevelıi és oktatói munka viszonyának kérdése, a Hittudományi Akadémia anélkül, hogy a
maga felelısségét magától el akarná hárítani, szükségesnek tartja megállapítani, hogy a nevelés munkája fıleg és elsısorban a szemináriumra tartozik. Az
Akadémia tanterve alapján megadja az elméleti tudást, a gyakorlati hit- és
erkölcsi elveket és tanokat /s ez egyszersmind nevelıi tevékenység is/, de
azoknak a növendékek életébe való beültetése, megvalósításának elısegítése
és ellenırzése a Congregáció döntése és a CIC alapján a szemináriumi elöljáróság kötelessége. Ennek alapján a Hittudományi Akadémia szükségesnek
tartja azt, hogy az újonnan szervezendı tanszéken elıadott elveknek a mindennapi életben való alkalmazására a szeminárium részérıl külön megbeszélésen történik meg „A korszerő életkérdések és a mai papság magatartása”
címen.
17. A „Korszerő életkérdések és a papság magatartása” kérdéséhez sorolandónak tartjuk: a püspökkari megnyilatkozások /körlevelek, beszédek,
hasonlók/ győlések, hírközlések, lapokból, folyóiratokból, bel- és külpolitikai
kérdések összefoglaló ismertetése, megvilágítása, jelentıségének kiemelése,
idevonatkozó kérdések együtt.
Ezt a gyakorlati nevelést és irányítást hetenként legalább egyszer a Szeminárium valamelyik elöljárója az „illemóra” analógiájára valamennyi növendék
részére tartja meg.
18. A Hittudományi Akadémia a jelen esetbıl kifolyó fegyelmi kérdések
megtárgyalására és elıkészítésére, valamint a legsürgısebb intézkedések megtételére külön fegyelmi bizottságot küld ki, melynek tagjai a dékán és még két
kari tag.
19. A Közp. Szeminárium Elöljáróságával együtt tartott értekezleten a Hittudományi Akadémia a Szemináriummal egyetértésben úgy határozott, hogy a
két intézmény vezetıje közös memorandumban fordul minden egyes
ordináriushoz, amelyben felkéri ıket, hogy a tanulmányi szünet idején mindegyik papnövendékét hívassa magához, hogy
a./ az elöljáróság által elbocsátásra javasolt büntetéseket foganatosítsa,
b./ továbbtanulás végett csak azokat küldje vissza a Központi Szemináriumba,
akik ígéretet tesznek, hogy a Szeminárium és az Akadémia elöljárósága által
helyesnek ítélt cselekményekben részt vesznek, és mindkét intézmény vezetısége iránt feltétlen tiszteletet és engedelmességet tanúsítanak.

Budapest, 1959. január 27.

körbélyegzı
Dr. Erdey Ferenc s. k.
e. i. dékán
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Az EH irattárában fennmaradt feljegyzések a
Az 1959. január 29-ei tárgyalásról
Az EH archivumában fennmaradtak az elnök cédulákon készült kézírásos
jegyzetei, egy kétoldalas és egy egyoldalas gépelt tervezet.
A jegyzetek szerint a dékán, Dr. Erdey Ferenc is jelen volt.
A fennmaradt feljegyzéseken az alábbi szövegek olvashatók:
„Svoy – súlyos a politikai megállapítás, nem szervezett ellenállásról van szó.
Egyetemi ifjúság helyzete a forrongás.”
„Hamvas – Ifjúság hajlamos az ellenzékiségre. Ifjúság sérelme – Halász ideje.
„Máshol maradjanak meg – vidéken…Ne legyen végleges állásvesztés, magánúton a vizsgájukat tegyék le.”
„Hamvas módosítja a javaslatát”
„Potyondy – három hallgatót mentett + Takácsot. – Bánk meglepetés
„A megyés püspökök büntessék meg a hangadókat”
„Brezanóczy: - a vezetık felelıssége”
„Várkonyi – nem tegnap kezdıdött”
„Ki fogalmazta Szabó Imre leveleit a Mindszenty rendeletekrıl - Bánk
Bánk jogi tanácsai rosszak, mi a tényeket nézzük!!!
„Endrey: Bánk a múltkor nem szerepelt”
„Szünidıre haza küldeni és egyénileg visszahívni aki erre alkalmas”
1 évig nem mehetnek a kispapok szolgálatra - 1960-ban felülvizsgáljuk
Házirend szabályzat kérdése – szigorítandó, illetve büntetı szankciók feltőntetésével
Gépírásos vázlat
Dr. Pfeifer János (somogy)
Dr, Ipolyi László
Dr. Szepesdy Ervon Bp. helynökség

Artner
Bánk
Szörényi Andor helyett

Dr. Barl Lırinc
Kosztolányi István
Mócsy volt jezsuita, Budapestrıl
elvitte Brezanóczy, s most nála van
ki- segítı

Spirituálisnak
Papp Imre helyett

Pacifik teológiai doktor
Dr. Király Ferenc
Dr. Szalóczy Pelbárt
Varga Sándor pléb./Mezıkövesd.

Prefektus helyett
Dr. Liptay György helyett

Dr. Sulyok László

Takács Nándor karnagy
helyette

Tamás Gergely Alajos
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Chéfalvay Pál
Pálinkás Imre
Rubint Ferenc
Szakál Antal
Székely Tibor
Virág József
Sulyok Tibor

VI. éves
V.
V.
V.
V.
IV.
II.

Esztergom egyházmegye
Kassa
Esztergom
Csanád
Esztergom
Kalocsa
Esztergom

A gépírásos vázlatra kézzel írott feljegyzések.

Medveczky Lajos

V.

Egri

Elöljárók: elıször közömbösnek lenni (Érsek álláspontja önkéntesség)
Kivétel:
Klonfár János ott volt – szombathelyi
Ferenv István
váci ott volt
Brunner egri
---------------------------------------Iván László kalocsai káplán fıuszító
Kiss Dénes veszprémi IV. (Papp I.)
Vitt Gábor veszprémi V.
Rózsa István veszprémi (kazautazott)
Nagy Imre
VI. esztergomi
Takács László II. esztergomi
Nemes Balázs III. egri (titkos püspök fölszenteli)

--------------------------------------Timkó ókeresztény egyház és dogmatörténet
Pfeifer társadalomtudomány
Cserháti alapvetı hittan
Gál F. dogmatika
Liptai tanársegád: keleti nyelvek
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Egy másik gépelt feljegyzésen:
Öt kifogásolt teológus

lefogni
1./ Iván László VI. éves felszentelt pap, ellenforradalmi tevékenységért elítélve
II. fokon is. – még 2 hónap büntetése letöltetlen
2./ Nagy Jenı csanád egyházmegyés VI. éves felszentelt pap ellenforradalmi
tevékenységért elítélve, II. fokon is – még egy év büntetése letöltetlen –
behívták a büntetés kitöltésére
3./ Rózsa István V. éves veszprém megyei alszerpap
4. /Arató László vácegyházm. alszerpap
5./ Rubint Ferenc esztergom egyh. alszerpap V. év (hullámosan áthúzva)
Kézírással

A megyés püspökök büntessék meg a hallgatókat
Bán Zoltán félt elmenni
-------------------------------Egri ott volt: Brunner
-------------------------------1-6-ig civil sétájuk egy héten egyszer
-------------------------------Szeniorokat mind megbüntetni (Hamvas személyesen szólt)
------------------------------A VI. évesek kijárnak asszisztálni, a kisebbek ministrálni/anyagi része
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44-3/1959/Eln.
Az Egyházügyi Hivatal álláspontja
a Római Katolikus Hittudományi Akadémia javaslataival kapcsolatban
1./ Az Egyházügyi Hivatal elismeréssel veszi tudomásul a Római Katolikus
Központi Hittudományi Akadémia tanári karának állásfoglalását , melyben
egyhangúlag elítélik és büntetendınek tartják az Akadémia, illetve a Központi Szeminárium hallgatóinak tőntetését.
Helyeseljük az Akadémia tanári karának és a Központi Szeminárium Elöljáróságának egyöntető elvi állásfoglalását, ami a javaslat 1, 2, 3 pontjában
jut kifejezésre.
2./ A javaslat egyes pontjaival kapcsolatban véleményünket az alábbiakban
foglaljuk össze:
a./ A javaslat 4. pontjával egyetértünk azzal a kiegészítéssel, hogy súlyosabb esetekben az egyszer s mindenkorra kizárást ki kell terjeszteni az ország valamennyi teológiájára és szemináriumára.
b./ a javaslat 5. pontjával egyetértünk
c./ a javaslat 6. pontjával egyetértünk
d./ a javaslat 7. pontjával egyetértünk
e./ a javaslat 8. pontjával egyetértünk és nem tartjuk idıszerőnek a Központi Szeminárium elöljáróságának enyhítı javaslatát, mely szerint karácsony, húsvét, pünkösd és az országos jellegő ünnepségekre a tilalom ne
vonatkozzék.
f./ a javaslat 9. pontjával egyetértünk
g./ a javaslat 10. pontjával egyetértünk
h./ a javaslat 11. pontjával egyetértünk
i./ a javaslat 12, 13, 14, 15, 16, 17. pontjait egy összefüggı kérdésnek tekintjük, melyet elvben helyeslünk. Ennek gyakorlati kivitelezését egy külön
részletes terv alapján kell megállapítani. Ezt a tervet felfogásunk szerint az
Egyházügyi Hivatallal kell a három hetes szünet alatt elkészíteni.
j./ a javaslat 18. pontjával egyetértünk
k./ a javaslat 19. pontjával egyetértünk
3. A Központi Szeminárium elöljáróságának javaslatát a a Hittudományi Akadémia tanári kara által készített elıterjesztésnek megfelelıen értelmezzük.
Megállapítjuk, hogy a Központi Szeminárium elöljárósága javaslatának 3.
pontja elvileg és politikailag tarthatatlan és lényegében a kispapok körében
szervezett politikai tüntetést igazolja.
Budapest, 1959. január 29-én

Horváth János s. k.
elnök
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MELLÉKLET!
ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL
TITKÁRSÁG
ÉRKEZETT
1959 FEB 13
44-3/195 9 ELN. SZ.
/A levelet a tanácskozáson több
példányban kiosztották, ismeretlen okból iktatták késıbb – Szerk./
A Római Katolikus Hittudományi Akadémia és a
Központi Papnevelı Intézettel kapcsolatos szükségessé vált intézkedések

1./ Rk. Hittudományi Akadémia
DR. ARTNER EDGÁR
professzor nyugdíjazása

DR. BÁNK JÓZSEF
professzor vidéki plébániára
disponálása

DR. PFEIFFER JÁNOS
somogybári lelkész
DR. IPOLY LÁSZLÓ
szegedi teológiai tanár
/A r t n e r helyére/

DR. SZEPESDI ERVIN
Budapesti helynökség
/B á n k helyére/
2./ Központi Papnevelı Intézet
PAPP IMRE
spirituális vidéki plébániára
helyezése
DR. KIRÁLY P. FERENC
Jézus Szíve templom Bp.
/ P a p p helyére/
DR. LIPTAY GYÖRGY
prefektus vidéki plébániára
disponálása /közeli/
DR. SULYOK LÁSZLÓ
Jópásztor Kálvária téri
Plébánia
/L i p t a y helyére/
TAKÁCS NÁNDOR
karnagy elmozdítandó
TAMÁS GERGELY ALAJOS
budai ferencesek
/T a k á cs helyére/
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3. /Teológiai hallgatók
RICHENBAUM JÓZSEF V.
éves esztergomi
egyházmegye
CHÉFALVAY PÁL
VI.
éves esztergomi
egyházmegye
RUBINT FERENC
V.
éves esztergomi
egyházmegye
SZÉKELY TIBOR
V.
éves esztergomi
egyházmegye
SULYOK TIBOR
I.
éves esztergomi
egyházmegye
NAGY IMRE
VI.
éves esztergomi
egyházmegye
TAKÁCS LÁSZLÓ
II.
éves esztergomi
egyházmegye
TABÓDY ISTVÁN
V.
éves székesfehérvári egyházmegye
ARATÓ LÁSZLÓ
V.
éves pécsi
egyházmegye
NEMES BALÁZS
III.
éves egri
egyházmegye
SZAKÁL ANTAL
V.
éves csanádi
egyházmegye
KISS DÉNES
IV.
éves veszprémi
egyházmegye
ADORJÁNI VITT GÁBOR V.
éves veszprémi
egyházmegye
RÓZSA ISTVÁN
V.
éves veszprémi
egyházmegye
A fenti teológiai hallgatókat ki kell zárni az akadémiáról és az ország valamennyi teológiájáról és szemináriumából. Akik a fentiek közül fel vannak
szentelve, azok papi mőködését nem engedélyezzük.
4./
KLONFÁR JÁNOS
szombathelyi egyházmegye
FERENC ISTVÁN
váci
egyházmegye
BRUNNER TIBOR
egri
egyházmegye
Hallgatók semmilyen kedvezmény megvonásban ne részesüljenek.
5./Az akadémia és a szeminárium hallgatói 1960. szeptember 1-ig nem
járhat misézni, sem asszisztálni.
6./ 1960. július 1.ig nem fejezheti be egyik hallgató sem /a 4. pontban megjelölt személyek kivételével/ tanulmányait.
7./ A szokásos heti egyszeri 13-tól 18 óráig tartó civil sétát 1960. szeptember
1-ig fel kell függeszteni
8./Az akadémia és a szeminárium módosítsa a 2 intézmény „Házi Rend”-jét
vagy „Szabályzat”-át a szigorú büntetı szankciók feltüntetésével

Budapest, 1959. január 29.
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A KÖZPONTI PAPNEVELİ INTÉZETTİL

ad 81/1958/59.
Fıtisztelendı Apostoli Fıjegyzı,
Vicarius Generális Úr!
Szükségét látom, hogy az esztergomi fıegyházmegyei hatóságnak, mint a
Központi Szeminárium Ordináriusának jelentést tegyek a Közp. Szemináriumban
legutóbb történt eseményekrıl.
Vikárius Úr ismeri az eseményeket a január 22-iki püspöki konferencia határozathozataláig. A püspöki konferencia rendelkezését dr. Hamvas Endre csanádi
megyéspüspök úr, a Dékán úr és alulírott rektor, valamint dr. Brezanóczy Pál egri
fıszékeskáptalani helynök úr jelenlétében kihirdette a megyés-seniorjai elıtt: a
rendelkezést a csanádi Püspök Úr levélben is átadta a rektornak. Esti vacsora alatt
dr. Fábián János prefektus az egész communitással közölte a püspöki kar
idevonatkozó leiratát.
Értesülve a növendékek állásfoglalásáról a konferencia után a pécsi Megyéspüspök Úr magához rendelte a saját növendékeit és közölte velük akaratát, hogy a
győlésen részt venni kötelesek. – Kovács Sándor szombathelyi Megyéspüspök Úr
betegágyáról üzent növendékeinek, hogy elvárja tılünk az engedelmességet a
Püspöki Kar határozatával szemben. A győlés reggelén dr Kujáni Ferenc Vikárius a
kalocsai, a szegedi Rektor Úr a szegedi, a veszprémi Vicarius Úr a veszprémi,
alulírott rektor a székesfehérvári növendékeket igyekezett meggyızni és
engedelmességre bírni. Ugyanezt tette kemény sanctióval dr. Brezanóczy Pál egri
káptalani helynök Úr. E felhívás dacára csak három növendék jelent meg az
elıadáson: egy egri, egy váci és egy szombathelyi. Az ellenállás kisebb csoport
erıszakos fellépésének tulajdonítható.
E hangadó csoport fıbb tagjai voltak az elöljáróság és az akadémiai
professzorok megállapítása szerint: Cséfalvay Pál VI. éves esztergomi, Medveczky
Lajos V. éves egri, Pálinkás V. éves kassai, Rubint Ferenc V. éves esztergomi, Szakál
Antal V. éves csanádi, Székely Tibor V. éves esztergomi és Sulok Tibor II. éves
esztergomi növendékek, de hibásnak látszanak Rózsa István veszprémi. Szegedi
László váci, Adriányi Gábor veszprémi V. éves diakónusok is.
Az elöljáróság konferenciája kérni óhajtotta az Ordinárius Uraktól, hogy
a/ az elsı csoport tagjai: Cséfalvay Pál, Medveczky Lajos, Pálinkás Imre,
Rubint Ferenc, Szakál Antal, Székely Tibor, Sulok Tibor azonnali hatállyal
hívassanak vissza a Közp. Szemináriumból vidéki szemináriumba.
b./ Rózsa István, Szegedi László, Adriányi Gábor, év végén, a papszentelés után
alkalmaztassanak a lelkipásztorkodásban és VI. évre ne küldessenek vissza a Közp.
Szemináriumba.
Ezen kérelem és jelentés fogalmazása közben kapta a konferencián együttlévı
elöljáróság at ÁEH telefonjelentését, hogy addig semmit sem határozzon. Míg hétfın,
26-án az ÁEH velünk a kérdést meg nem tárgyalja.
A konferencia a fentieken kívül még a következıket határozta: A
növendékektıl minden kedvezményt visszavon és szigorú házi intézkedéseket
foganatosít a fegyelem megteremtésére. Beszőntetjük az ún. nagysétákat, amikor
civilben délután 1-6 óráig hagyhatták el az intézetet a növendékek. – beszőntetjük a
vizsga utáni szabad délutánokat; korlátozni óhajtjuk az assistentiai és a VI. évesek
misézési kijárásait, amikor nem kívánatos papi felfogásokat hallanak és kitöréseket
szednek fel nem egyszer az Ordináriusok intézkedésével szemben.
KPI irattár – ad 81/1958-59 – a jan. 30-i jelentése
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Foglalkozott a konferencia az általános óhajjal, hogy a növendékek V. év
elején ne legyenek felszentelve, mert amint nagyobb rendet kapnak, a fegyelmi
életben nem létezı privilégiumokat vindikálnak maguknak. Innen van az általános
vágy úgy az Akadémián, mint a Szeminárium elöljárói között, hogy csak VI. évben
karácsonykor kapjanak ordo-t, hisz a VI. évesek külsı kisegítési alkalmazása
hetüknek legalább felét vonja el a szigorlati elıkészülettıl egy újmisésnek a
prédikáció készítés több napot vesz igénybe. Én, aki egyház közigazgatásban éltem,
tudom, hogy a kérés teljesítésének nagy akadálya a paphiány – másrészt a
növendékek egy része nem is alkalmas arra, hogy doktorátust tegyen. Szerény
véleményem szerint a kérdést úgy lehetne elınyösen megoldani, ha a IV. és V. évnek
a tanári kar felállítaná a cursus minort, amelyet az V. év végén szentelendık
hallgatnának az Ordináriusok rendelkezése szerint, de ezek a VI. évre nem jönnének
vissza, a doktorandusok viszont csak a VI. év karácsonyán kapnák meg ez elsı
nagyobb ordot.
E konferencia jegyzıkönyvét két példányban mellékelem, kérve annak láttamozását. A konferencia elıterjesztést óhajtott tenni a fenti üggyel kapcsolatban,
néhány olyan növendék visszahívására is, akik egészségi, fegyelmi, vagy tanulmányi
szempontból nem felelnek meg, ezek: Virágh József kalocsai, Búvári Imre esztergomi, Horváth Imre veszprémi, Ferjencsik Ferenc egri, Nagy Sándor székesfehérvári
és Rezsabek Gyula kassai növendékek.
A konferencia utáni eseményekrıl dr. Hamvas Endre csanádi püspök úr
óhajtja informálni az ordináriusokat.
Január 26-án, hétfın, az ÁEH a dékánt és a prodékánt, valamint a Szeminárium
rektorát és vicerektorát kérette tárgyalásra. A tárgyalás eredmnyeképpen az ÁEH
felhívta a Szemináriumot is, az Akadémiát is, hogy javaslatot terjesszenek elı külön
is, és közös megbeszélés alapján. E javaslatokat harmadnap adtuk be az ÁEH-hoz,
kérve, hogy a dolog természete miatt Ordináriusokat is hívjanak meg a 29-ére
kitőzött újabb tárgyalásra. Az Á É H a kérésnek eleget tett, és a senior-püspököt,
Shvoy Lajost, továbbá dr. Hamvas Endrét, dr. Rogács Frerenc megyéspüspök urakat
és dr. Brezanóczai Pál egri káptalani vikárius urat hívta meg tárgyalásra. Rogács
püspök úr influenza betegsége miatt kimentette magát.
A január 29-ei megbeszélésen az ÁEH elnöke közölte válaszát a benyújtott
javaslatokra és írásban is átadta a szerintük a Közp. Papnevelıben szükségessé vált
intézkedésekrıl.
Mindezen iratok másolatát saját véleményével a mai napon
kórházba vonult székesfehérvári Megyéspüspök Úr helyett a csanádi Püspök Úr
fogja megküldeni az Ordinárius Uraknak
Ezen jelentésünk 1-1 példányát Shvoy Lajos és dr. Hamvas Endre megyéspüspök
Uraknak is megküldtük. Dr. Hamvas Endre megyéspüspök úr a Központi
Szeminárium ügyében és az ÁEH kért intézkedései tárgyában február hó 15-ike
után püspöki konferenciát hív össze. Egyben a két ordinárius elrendelte, hogy a
nyugtalankodó szemináriumi növendékeket 4 hét szabadságra küldjük haza,
miután a Hittud. Akadémia elızıleg 4 heti szünetet adott, egyben elfogadva azt a
propozíciót, hogy mindegyik növendéket saját fıpásztora magához fogja idézni és
csak új dispozícióval ellátott növendék térhet vissza a Központi Szemináriumba.
Fogadja Fıtisztelendı Vikárius Úr ıszinte tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1959. január 30.
Dr. Potyondy Imre s. k.
nagyprépost, rektor
Fıtisztelendı
Dr. SCHWARZ-EGGENHOFER ARTÚR Vicarius Generalis Úrnak
Esztergom
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A CSANÁDI PÜSPÖKTİL

Elnök Úr!

Engedje meg, hogy visszatérjek Bánk József akadémiai tanár esetére.
Legutóbbi beszélgetésünk után kaptam kézhez „Connubia canonica” c. nagy
mővét, amely bizonyára az egész katolikus egyházban ismert lesz, és nevének
tiszteletet fog szerezni. Ez a kerek 600 oldalas latin mő mély tudományossággal van írva, úgyhogy büszkék lehetünk rá mi, magyar katolikusok.
Ilyen tudós ember munkáját a továbbiakban is lehetıvé tenni kívánjuk.
Ha plébániára menne ki, bizony nem tudna elmerülni hasonló tudományokba.
Elıtte áll most egy másik feladat is, amelyet már megkezdett, t. i. egy
magyar jogi könyvnek a kispapok számára való megírása. Ilyen könyvek hiányát nagyon érezzük, és Bánk professzor kezdeményezését nagy örömmel üdvözöljük.
Mindehhez még legyen szabad hozzá tennem, amit hangoztattam, hogy
Bánk professzor nekem adott jogi tanácsaiban is mindig az állam és egyház jó
viszonyának ápolását tartotta szem elıtt.

Fogadja Elnök Úr ıszinte tiszteletem kifejezését
Szeged, 1959. február 3.

Dr. Hamvas Endre s.k.

Horváth János úrnak
az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
Budapest
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Feljegyzés

a Róm. Kat. Hittudományi Akadémiával és a Központi Papnevelı Intézettel
összefüggı kérdések megtárgyalása a Püspöki Karral

Dr. Hamvas Endre csanádi püspökkel, mint a Magyar Püspöki Kar képviselıjével, valamint a tárgyaláson résztvevı dr. Erdey Ferenc dékánnal az Egyházügyi Hivatal az alábbi kérdéseket tisztázta és véglegesítette.

1./ Az Akadémia tanári állományából nyugdíjba megy Dr. Artner Edgár professzor, Dr. Galla Ferenc professzor a tanév végén megy nyugdíjba.
A Központi Szeminárium elöljáróságából Papp Imre spirituális vidékre
disponáltatik.
Dr. Liptay György prefektus Budapesthez közeli helyre disponáltatik, a
nyelvoktatás meghagyásával.
Takács Nándor karnagy jelenlegi beosztás megszőnik
2./ A Hittudományi Akadémián társadalomtudományi tanszék megszervezését
a püspöki kar február 17-i ülésén kimondja.
Artner professzor által jelenleg ellátott két tanszék különválik.
3./ A püspöki kar a betöltésre váró akadémiai, illetve központi szemináriumi
állások betöltése felıl azonnali hatállyal a következıképpen intézkedik:
az ókeresztény egyháztörténelem tanszékre Dr Timkó
az alapvetı hittan tanszékre Dr. Cserháti
dogmatika tanszékre Dr. Gál
társadalomtudományi tanszékre Dr. Pfeifer
/keleti nyelvek: dr. Liptay tanársegédként/ látja el
Központi Szemináriumba spirituálisnak Király Pacifik Ferenc
Központi Szemináriumba prefektusnak: Dr. Sulyok László, karnagynak:
Tamás Gergely Alajos

4./ Az összes tanári, illetve elöljárói személyi változások gyakorlatilag is lebonyolítandók február 28-ig. Ennek értelmében a második szemeszter csak
úgy kezdhetı meg március 3.-án, hogy minden betöltetlen helyen már az új
elöljárók funkcionálnak.
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5./ Az Egyházügyi Hivatal biztosítja, hogy az új tanszék megszervezésével és
az eddig egybevont két tanszék különválasztásával kapcsolatban kiegészíti
az Akadémia különválasztásakor kötött megállapodást és biztosítja az
újabb tanári állásokkal kapcsolatos fizetéseket.
6./ Az Akadémiára március 3-án a kizárt hallgatók semmilyen címmel nem
térhetnek vissza.
7./ 1960. július 1-ig az Akadémián egyik hallgató sem fejezi be, az három már
megjelölt személy kivételével a tanulmányokat.
8./ Az Akadémia és a Szeminárium további életének szabályozását az Akadémia tanári kara és a Központi Szeminárium elöljáróságának javaslata alapján
kell szabályozni, figyelembe véve az Egyházügyi Hivatalnak az említett javaslatokkal kapcsolatban 1959. január 29-én írásban is átnyújtott álláspontját.

Budapest, 1959. február 16-án
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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szigorúan titkos!
Tárgy: R.k. püspök kari
konferenciáról

Feljegy zés
Budapest, 1959. február 19.

A r.k. püspöki kar f. hó 17-én d. e. 11,00 h-kor püspök kari konferenciát kezdett a Központi Szeminárium helyiségében. A konferencián jelen volt:
Hamvas Endre csanádi, Rogács Ferenc pécsi, Shvoy Lajos székesfehérvári,
Kovács Sándor szombathelyi püspök, Brezanóczy Pál egri káptalani helynök,
Schwarz-Eggenhofer Artúr esztergomi helynök, Rojkovics István hajdudorogi
helynök, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, Kovács Vince s. püspök,
Klempa Sándor veszprémi helynök.
A konferencián Grısz József kalocsai érsek távollétében Shvoy Lajos
székesfehérvári püspök elnökölt. Az egyes kérdések elıadója Hamvas Endre
csanádi püspök volt.
A püspöki kar elıször a Központi Szemináriummal és a Hittudományi
Akadémiával kapcsolatban felmerült problémákat tárgyalta meg. Hamvas püspök ismertette azokat az igényeket, amelyek ezzel kapcsolatban az Egyházügyi Hivatal részérıl felmerültek. Ismertette, hogy a tanári kar tagjai közül
Galla Ferenc és Artner Edgár nyugdíjba mennek, ugyan akkor állami részrıl
igényelték Bánk József eltávolítását is. Ez ellen felszólaltam –mondta Hamvas
- ami eredménnyel is járt. A Központi Szeminárium nevelıi karából igénylik
Papp Imre spirituális, Liptay György és Takács Nándor prefektusok eltávolítását. Ez mind a három meg is fog történni, nevezettek vidékre lesznek disponálva.
Ismertette ezután Hamvas, hogy az eltávolításra kerülı nevelık és
tanárok helyére az elızetes megállapodás szerint kik fognak bekerülni:
spirituálisnak Király Pacifik budapesti lelkészt kellene kinevezni – mondotta
Hamvas. A püspöki kar részletesen vitatkozott Király Pacifik személyérıl.
Többnyire ellenvéleményeket hoztak fel vele kapcsolatban és végül arra az
álláspontra helyezkedtek, hogy személye elfogadhatatlan. Kimondatlanul benne volt a vitában, hogy azért ellenzik, mert szerzetes volt.
Megbeszélték továbbá Tamás Gergely Alajos személyének kérdését is,
aki karmester és prefektus lenne a Központi Szemináriumban. Személyével
kapcsolatban megállapították, hogy mint karmester biztos jó, de mint tanár
nem valószínő, hogy megfelelne. Megemlítették továbbá nevezett betegségét is,
ami ellene szól. Tamás személyével kapcsolatban határozatot nem hoztak.
Abban maradtak, hogy erre a kérdésre még visszatérnek.

ÁBTL 3.1.5. O-13405/3-A (pp. 226-230)
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A Hittudományi Akadémián megüresedésre kerülı tanári állások
kérdését vitatták meg. Ismertette Hamvas, hogy Artner Edgár tanszékvezetı
professzor nyugdíjba megy. Ezzel kapcsolatban az egyik püspök azt vetette fel,
hogy helyes lenne a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, ha egy év szabadságot kapna, és azután menne nyugdíjba. Így nem lenne olyan látszata a
dolognak, mintha távozása összefüggne a jelenlegi problémákkal. Távozásával
két katedra ürül meg, az egyik helyre dr. Cserháti Józsefet javasolták, amit az
elızetes jelölı bizottság egyhangúlag fogadott el. Cserháti József személyével
kapcsolatban a püspökök megjegyezték, hogy az Egyházügyi Hivatalban is el
fogják fogadni.
A másik tanszékre, amelyik Artner nyugdíjazása folytán megürül – az elızetes
jelölı bizottság dr. Timkó Imre magántanárt javasolta egyhangúlag. A püspöki
kar ezt rövid megjegyzésekkel /: tudományos elıképzettsége megvan, papi
szempontból kisfogástalan, stb:/ elfogadta. Megegyeztek továbbá abban, hogy
Cserháti helyére dr. Gál Ferenc egri teológiai tanárt fogják kinevezni.
Ezután az újonnan felállításra kerülı ún. társadalomtudományi tanszék kérdését beszélte meg a püspöki kar. Ennek felállításával kapcsolatban
problémákat nem nagyon vetettek fel. Rövid, inkább gúnyos megjegyzéseket
tettek. „Itt fogják ismertetni nekünk a marxizmus-leninizmust, keresztény
szocializmust nem tanítanak.” A tanszék vezetésére dr. Pfeiffer Jánost javasolta a jelölı bizottság, amit a kar elfogadott. Csak néhány tájékoztató kérdést
vetettek fel személyével kapcsolatban. Ezekre a kérdésekre Hamvas Endre
pozitív válaszokat adott, úgy nézett ki, igyekszik védeni Pfeiffer személyét, illetve személyén keresztül az állami álláspontot.
Ezután a püspöki kar megtárgyalta annak a 14 teológiai hallgatónak az
ügyét, akik eltávolításra kerültek a Központi Szemináriumból. Ismertette
Hamvas azokat az igényeket, amelyek személyükkel kapcsolatban állami részrıl felmerültek. Ismertette továbbá azokat a megszorításokat,, amelyeket a
Hittudományi Akadémia javasolt a teológusok életmódjában bevezetni. E körül
a kérdés körül elég nagy vita alakult ki. Elsısorban Shvoy Lajos székesfehérvári püspök igyekezett védeni a kizárásra kerülı teológusokat, és igyekezett
álláspontját a püspöki karra ráerıltetni. Felvetette Shvoy, hogy a teológusok
szinte összeesküvés gyanújával vannak vádolva, az Egyházügyi Hivatal által.
Ez – szerinte – rendkívül súlyos megállapítás. Ha kitesszük ezeket a hallgatókat, úgy elfogadjuk az állam róluk alkotott értékelését. Ebben az esetben
nincs afelıl megnyugodva – mondotta Shvoy – hogy nem kerülnek-e ezek
letartóztatásra? … A vita során Hamvas püspök többször hangoztatta azt a
véleményét, hogy „úgyis közismert, hogy ezeket a teológusokat nem mi tesszük
ki a Szemináriumból, hanem az állam.” A vita során többször fölmerült, hogy
ebben a kérdésben mind a Központi Szeminárium elöljárói, mind a Hittudományi Akadémia felelıs. Egyik intézmény sem áll – mondotta a püspök –
feladata magaslatán. A megkérdezett kispapok elmondták – közölte Hamvas hogy sem a Szeminárium, sem az Akadémia részérıl nem lettek figyelmeztetve
a békegyőlésen való megjelenés fontosságára. Klempa Sándor veszprémi
helynök felháborodottan jelentette ki, hogy ebben a kérdésben nagy felelısség
terheli a Hittudományi Akadémiát is, és most mégis az Akadémia igyekszik a
felelısséget elhárítani magától. A vita végén ismét felvetette Shvoy azt, hogy ı,
446

ÁBTL 3.1.5. O-13405/3-A (pp. 226-230)

4.4.5. sz.. melléklet
– amikor felvette ezeket a kispapokat egyházmegyéjébe – kötelességet vállalt
értük életük végéig való ellátásukra. Ha most az Egyházügyi Hivatal mégis
kidobja ıket, akkor gondoskodjon eltartásukról is. Hosszas vita után abban
állapodtak meg, hogy még nem mondanak le a további kísérletekrıl a teológusok ügyében. Megpróbálják legalább azt elérni, hogy elhelyezhessék ıket a
vidéki teológiákon, vagy legalább azt, hogy további sorsukról az ordináriusok
gondoskodhassanak. Hamvas püspök szükségesnek tartotta a vita végén ismét kihangsúlyozni, hogy a püspöki kar minısítse súlyosnak a teológusok
eljárását, és aggódását fejezte ki amiatt, hogy ezek a hallgatók feldúlhatják a
vidéki szemináriumok nyugalmát is.
A püspöki kar ezután Hamvas püspök kezdeményezésére megtárgyalta
azt a két levelet, amelyek a hitoktatás kérdésében a miniszterelnökhöz kívánnak eljuttatni. A levéltervezet ismertetése során Hamvas meglehetısen felháborodott hangon számolt be a hitoktatás kérdésében egyes állami szervek kilengésérıl, amelyek szerinte a hitoktatás erıszakos lemorzsolódását célozzák.
/A további rész a levéltervezet ismertetése, és a hozzá kapcsolt kérések vitája/
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AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI FİHATÓSÁGTÓL
453/1959. SZÁM

15-1/1959/Eln.

Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatala
Budapest

Az Egyházügyi Hivatal álláspontjának ismeretében, feltételezve dr. Papp Imre
felmentéséhez való hozzájárulását, az 1957. évi 22. sz. törvényerejő rendelet
alapján az alant felsorolt 3 személy egyikének a Budapesti Központi Szeminárium Spirituális kinevezéséhez hozzájárulni szíveskedjék.
KIRÁLY FERENC, Budapest-Jézus Szíve templom igazgatója,
SZALÓCZI ELEK, esztergomi szeminárium spirituálisa,
BERKESI MÁTYÁS, é. esperes, szobi plébános
Kiváló tisztelettel
Esztergom, 1959. február hó 18.

Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr s.k.
általános helytartó
pecsét
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AZ ESZTERGOMI FİHATÓSÁGTÓL

502/1959. SZÁM

15-2/1959/Eln.

Elnök Úr!

1957. évi 22. sz. törvényerejő rendelete alapján értesítem, hogy a folyó
hó 17-én tartott püspökkari értekezlet határozatából kifolyólag felmentem dr.
Takács Nándort, a Központi Szeminárium kisegítı énektanárát, dr. Liptay
György megbízott prefektust, és nyugállományba helyezem HUBER Frigyes
énektanárt.
Énektanárrá szándékozom kinevezni Tamás Alajos karnagyot, és ideiglenesen megbízni a prefektusi teendıkkel dr. Pfeiffer Jánost, leendı akadémiai
tanárt.
A fentiekhez az Elnök Úrhozzájárulását kérve maradtam tisztelettel
Esztergom, 1959. február 25.

Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr s.k.
vicarius generalis

Horváth János úrnak
a Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatalának elnöke
Budapest V., Szalay u. 10.
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AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI FİHATÓSÁGTÓL
452/1959. szám
44-5/1959/Eln.

Mővelıdési Minisztérium
Egyházügyi Hivatala
Budapest

Tisztelettel mellékelem a „Budapesti Központi Szeminárium háziszabályzata
fıbb rendelkezéseinek büntetı szankció” címen hozzám terjesztett tervezetét.
Jóváhagyásom megadása elıtt esetleges észrevételek megtétele céljából
minden egyházmegye ordináriusához is egy egy másolatot juttattam avval,
hogy a Szeminárium még e hó folyamán véglegesen jóváhagyott szabályzat
birtokában lehessen.
Ugyanerrıl az Egyházügyi Hivatalt is értesíteni fogom.

Kiváló tisztelettel
Esztergom, 1959. február 20.

Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr
vicarius generalis
körbélyegzı
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Budapest Fıvárosi Tanács
V.B. Titkárság
Egyházügyi Fıelıadó
Ikt. Sz.: 16/1959.

Tárgy: A BUDAPEST KÖZPONTI
SZEMINÁRIUM háziszabályzata módosításainak
megbeszélése

Mővelıdésügyi Minisztérium
Egyházügyi Hivatala
Budapest V., Szalay u. 10
Feljegyzés
Budapest, 1959. március hó 4-én
A Csala elvtárssal f. év február 28-án folytatott megbeszélésünk
alapján Schwarz-Eggenhofer Artúr Esztergomi Fıegyházmegyei helynökkel és
Vitányi György irodaigazgatóval a Központi Szeminárium Háziszabályzatának
egyes módosításai érdekében az alábbit beszéltem meg márc. 2-án d.e. 11
órakor.
Legelıször is felhívtam a Helynök és a jelen lévı Vitányi György
irodaigazgató figyelmét – igen fontosnak tartja a Hivatal, hogy a fenti
Háziszabályzat úgy menjen ki a kispapok felé, és általában a köztudatba, mint
a Központi Szeminárium Elöljárósága által készített dolog. Igen helytelennek
tartanánk, ha ez a szabályzat mint az állam által sugalmazott szigorító
rendelkezés lenne a köztudatba bevíve.
A Háziszabályzat eredeti címe, ahogyan az a Hivatalhoz megküldött 44
-5/1959. sz. javaslatban fel lett terjesztve: „BUDAPESTI KÖZPONTI SZEMINÁRIUM HÁZISZABÁLYZATA FİBB RENDELKEZÉSEINEK BÜNTETİ SZANKCIÓI.”
Felhívtam a figyelmét a Helynöknek, hogy a büntetı szankció megjelölés nem
helyes, mert itt nem másról, mint a háziszabály megerısítésérıl van elsısorban szó. Így azután megbeszéltük, hogy a „büntetı szankció” megjelölést sem
a címben, sem pedig a tárgypontok megjelölésénél nem fogják használni.
Az 1. ponttal kapcsolatban leszögeztem azt az álláspontunkat, hogy a
kispapok étkezésénél valóban csak a bentlakó kispapok vegyenek részt, a felügyeletet ellátó elöljárókkal együtt. Más személyeknek – így elsısorban a civil
hallgatóknak itt nincs helyük.
A 3. ponttal kapcsolatosan leszögeztem, - itt annak a kihangsúlyozása
fontos, hogy csakis az elkerülhetetlen alkalmakkor lehetnek együtt a bentlakó
kispapok a civil hallgatókkal,. – Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amíg az
egyes közösen hallgatott órákat hallgatják.
A 4. ponttal kapcsolatosan, amelyben az évközbeni hazamenetelrıl van
szó, - megjegyeztem, hogy az e pontban foglaltak nem igazságosak a vidéken
lakó kispapok számára, mivel a pestiek és a pestkörnyékiek elınyösebb
helyzetben vannak, mint a vidékiek. Schwarz-Eggenhofer Helynök megkért
ezzel kapcsolatban, hogy ne tegyünk változtatást ebben a pontban, mert ez
már egy tradíció a szeminárium életében, és ha nem muszály, ne változtassuk
meg.
MOL – XIX – A – 21 – a – 44-7/1959./Eln.
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A 14. ponttal kapcsolatban felhívtam a Helynök figyelmét arra, hogy amenynyiben csak a fogalmazványokat mutatják be a kispapok, úgy könnyen az elöljárók megtévesztéséhez vezethet, mivel a végleges felterjesztésekben mást
írhatnak mint a bemutatott fogalmazványban.
Schwarz-Eggenhofer Helynök elfogadta a javaslatomat, ugyanakkor megjegyezte – itt megtévesztésrıl nem lehet szó, mivel a kérvényeket és folyamodványokat az elöljárónak is alá kell írni.
A 15. pontnál Schwarz-Eggenhofer Helynök beleegyezet abba, hogy a második
sorban a „politika” szó kimaradjon.
A 19. ponttal kapcsolatosan megemlítettem a következı mondat vonatkozásában: „E kérdésben készséggel kövesse az Ordináriusok és Elöljárók
utasítását.” – hogy helyes itt az ordináriusok kihagyása, mivel ez késıbb
kibúvót jelenthet. A kispapoknak közvetlenül az elöljárók utasításaihoz kell
magukat tartaniok. Az ordinárius az nem tart közvetlen hivatalos kapcsolatot
a kispapokkal, hanem mint a hierarchia egy felsıbb fokán lévı személy, az
elöljárókat utasítja, illetve azokkal beszéli meg az egyes rendelkezéseket.
A 19. pont második bekezdésénél a következıképp módosítottuk a mondatot:
„Az ellenszegülés jogot ad a rektornak, hogy az illetı teológus eltávolítására az
intézkedést megtegye.”
A 20. ponttal kapcsolatban kihangsúlyoztam, hogy ez a pont világosan mutatja miért nem lehet büntetı szankció címet adni az egyes pontoknak – Igen
furcsa lenne, ha a világeseményekrıl való értesülés kapás büntetı funkciónak
számítana.
A 21. ponttal kapcsolatosan abban állapodtunk meg, hogy az – ordináriusok –
egyházi fıhatóság megfogalmazást használunk.

Elvtársi üdvözlettel

Turai István s. k.
egyházügyi fıelıadó,
miniszteri biztos
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Róm. Kat. Központi Hittudományi Akadémia
Budapest, V., Eötvös L. u. 7. Tel.: 188-241
398/1958/59. sz.

MÉLYEN TISZTELT ELNÖK ÚR!
A Rk. Közp. Hittudományi Akadémia a társadomtudományi tanszék szervezésének kérdésében az Akadémia tanári kara 1959. feb. 9.és 16.-án tartott
ülésén az alábbiakat határozta:
Elfogadja a tanszék szervezésére és betöltésére kiküldött külön
bizottság egyhangúlag hozott javaslatát, mely szerint
a./ Akadémiánkon a társadalomtudományi kérdések egyre fokozódó
jelentıségére tekintettel szükségesnek mondja ki külön tanszék megszervezését „Társadalomtudományi Tanszék” címenés kéri a Püspöki Kart, hogy
annak megszervezését mondja ki.
b./ A tanszék felállításával kapcsolatos dotációt a Mővelıdésügyi
Minisztérium Egyházügyi Hivatala vállalja.
c./ A tanszék anyag mind a hat évfolyamra terjed ki a következı tárgykör és óra beosztással:
I. Keresztény társadalomelmélet 2 félév, heti két óra hallgatják az I. évf.-on
II. Marxizmus ideológiája 2 félév heti 1 óra
Politikai gazdaságtan 2 félév heti 1 óra, hallgatják II. s III évf. váltakozva
III. A szocializmus államelmélete 2 félév heti 1 óra
Magyar alkotmánytan 2 félév heti 1 óra, hallgatják a IV.-V évf. váltakova
IV. Lelkipászorkodás a szocialista társadalomban 2 félév heti 1 óra, hallgatják
VI. évfolyamon
V. Heti egy órában hirdethetı az elıadó tanár szándéka szerint, szeminárium
vagy kölönelıadás heti 1 órában
d./ A katedra betöltésének ügyében a Kar a maga részérıl alkalmasnak
tartja Dr. PFEIFFER JÁNOS somogyvári esperesplébános, veszprémmegyei
áldozópapot, aki J. Messner világviszonylatban elismert bécsi katolikus szociológus tanítványa lévén felkészültségével és eddigi mőködésével a katedra követeléseinek megfelelni látszik. Ezért a Kar javasolja Dr. PFEIFFER JÁNOST a
katedra betöltésénél.
A Hittudományi Akadémia a jelen tanév második szemeszterében a kiküldött
bizottság javaslata értelmében a következı anyagi besorolást hirdeti meg.
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Társadalomtudományi Tanszék 1958/59.
II. félévi beosztása:
I. évesek: Keresztény társadalomelmélet, heti 2 óra, 1-2. f. év anyaga összev.
II. és III. évesek: A marxizmus ideológiája, heti 1 óra 1-2. f.év anyaga összev.
IV-V. évesek: A szocializmus államelmélete, heti 1 óra 1-2. f. év összevontan
V. évesek: Lelkipásztorkodás a szocialista társadalomban heti 1 óra összev.
Különelıadás: Szociális enciklikák I. évf. kötelezı, többi évf. fakultatív
A Püspöki Kar e hó 17-éntartott ülésén a „Társadalomtudományi Tanszék”
szervezését kimondta, arra Dr. PFEIFFER JÁNOS somogyvári esperesplébánost nevezte ki s errıl a Hittudományi Akadémiát hivatalosan értesítette.
Fogadja Mélyen Tisztelt Elnök Úr mindezeknek tiszteletteljes közlése kapcsán

İszinte tiszteletem nyilvánítását
Budapest, 1959. február hó 23-án
körbélyegzı
Dr. Erdey Ferenc
e.i. dékán
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Róm. Kat. Központi Hittudományi Akadémia
Budapest, V., Eötvös L. u. 7. Tel.: 188-241
EH iktatószám:
44-7/1959/Eln.
370/1958-59.
MÉLYEN TISZTELT ELNÖKHELYETTES ÚR!

Megbeszélésünk alapján siettünk Dr. Pfeiffer János professzor úrral
összeállítani a társadalomtudományi tanszék tárgyköreinek anyagát, és legyen
szabad azt csatoltan elküldenünk.
Fogadja Mélyen Tisztelt Elnökhelyettes Úr ıszinte nagyrabecsülésem nyilvánítását.

Budapest, 1959. február 27-én

Erdey Ferenc s.k.
ei. dékán
körbélyegzı

M I K L Ó S I M R E ÚRNAK
Mővelıdésügyi Minisztérim Egyházügyi Hivatalának Elnökhelyettese
Budapest
----------------------------------------------------------------------------------------------

Mellékletek felsorolása
Az egyes tantárgyi vázlatok címe:
1. Keresztény társadalomelmélet (34 témakör)
2. A marxizmus ideológiája (16 témakör)
3. Politikai gazdaságtan (28 témakör)
4. Szocializmus államelmélete (16 témakör)
5. Magyar alkotmánytan (18 témakör)
6. Lelkipásztorkodás a szocializmusban (16 témakör)
7. Különelıadás: munkáskérdés, ipari és mezıgazdasági proletariátus
sorskérdései a pápai enciklikákban, valamint a pápai
megnyilvánulásokban

Megjegyzés: Miklós Imre megküldte a mellékleteket a Debreceni és Budapesti
Református teológiák (rektorainak) dékánjainak.
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KERESZTÉNY TÁRSADALOMELMÉLET
1. Akeresztémy társadalomelmélet fejlıdése
2. A modern társadalomtudomány kialakulása, módszere, fıbb ágai
3. Az ember társas természete
4. A társadalmi élet alaptényezıi
5. A társulás alapformái
6. A társasközösség lényege
7. Társadalomszerkezeti elvek
8. A társadalmi vezetés
9. A közjó
10. A természetjog
11. Az igazságosság, különösen a szociális igazságosság
12. A szociális szeretet
13. A társadalom fejlıdése
14. A társadalmi vezetés
15. A társadalom végcélja
16. A társadalmi élet alapformáiő17. A család
18. A család válsága és annak leküzdése
19. A település
20. A foglalkozási kör közössége. A szakszervezetek
21. A népközösség és a nemzet
22. A nemzet mint gazdasági egység
23. A gazdasági élet a pápai enciklikák értékelésében
24. A tulajdon problémája
25. A munka
26. Aszociális gazdasági rend
27. Az állam szociológiai szerkezete
28. Az állam célja
29. Az államhatalom eredete és köre, államformák
30. A demokratikus államszervezet
31. Anépek közössége, az emberiség
32. A nemzetközi jog alapkérdései
33. Nemzetközi intézmények, különös tekintettel az ENSZ-re
34. A világbéke biztosítása

A MARXIZMUS IDEOLÓGIÁJA
1. Eszme, eszmény és ideológia
2. A materializmus és idealizmus történeti fejlıdése
3. A dialektikus materializmus és a modern idealizmus
4, A három internacionálé
5. Marx Kommunista Kiáltványának ideológiai alapjai
6. A materialista ideológia, mint a munkásosztály rúgója
7. A materializmus és az anyagi objektív világ
8. Az anyag természettudományos és filozófiai fogalma
9. A világ anyagi egysége
10. Anyag, mozgás, erı, energia
11. A dialektikus materializmus és a relativitás elmélet
12. A anyag létformái
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13.
14.
15.
16.

A
A
A
A

dialektikus materializmus lételmélete
szükségszerő és véletlen
lenini ideológia
marxista ideológia irodalmi áttekintése és tudományos felhasználásának
módszere

Ehelyett társadalmi szervezetek
Népfront, békebizottságok (Opus Pacis,
Kath. Biz.)

Az állam és az egyház viszonya
együttmőködés
POLITIKAI GAZDASÁGTAN
1. A politikai gazdaságtan kialakulása (Smith, Malthus, Ricardo mőködése)
2. Marx fellépése és mőködése általános jellemzése
3. A „Tıke” összefoglaló ismertetése
4. A marxista-leninista politikai gazdaságtan jellemzı sajátosságai
5. A gazdasági élet fejlıdési szerkezete
6. Munka – érték a kapitalizmusban
7. Az értéktöbblet
8. A profitráta
9. A tıkefelhalmozás és a proletariátus elnyomorodása
10. A kapitalista kereskedelem
11. A mezıgazdaság a kapitalizmusban
12. A kapitalizmus idıszaki és általános válsága
13. Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsıbb foka
14. A kapitalizmus és a szocializmus közötti átmenet
15. A szocialista termelési módszer kialakulása a Szovjetunióban
16. A szocialista mezıgazdasági rendszer alapvetı tulajdonságai
17. A munka a szocializmusban
18. A szocialista tervgazdálkodás elvei
19. A tervgazdálkodás gyakorlati megvalósitás
20. A tervgazdaság a Szovjetunióban /hétéves terv/
21. A népi demokráciák a tervgazdaságban, Népköztársaságunk 3 éves terve
22. Az önálló elszámolás rendszere
23. A Szovjetunió szocialista mezıgazdasága
24. A magyar mezıgazdaság szocialista átszervezése
25. A termelıszövetkezetek
26. A szocialista pénzügy
27. A szocialista kereskedelem A népi demokráciák gazdasági egységesítése
28. A kommunizmus gazdasági megalapozása
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A SZOCIALIZMUS ÁLLAMELMÉLETE
1. A marxista-leninista tanítás az államról és a jogról
2. A szocialista állam és a szocialista jog
3. Az alkotmányjog tárgya és elemei
4. A szocialista alkotmány, a szocialista alkotmányjog
5. A magyar alkotmányjog tárgya
6. A magyar alkotmányjog forrása
7. Alkotmányjog és alkotmányjog-tudomány
8. A magyar feudális állam kialakulása
9. A rendi állam kialakulása
10. A jobbágyság küzdelmei
11. A rendi kpviseleti állam
12. A magyar szabadságharc forradalmi, átalakító ereje
13. A magyar burzsoá állam
14. A magyar szocialista forradalom 1919-ben
15. A király nélküli királyság és a kommunisták harca
16. Összefoglalás: A szocializmus államelmélete

MAGYAR ALKOTMÁNYTAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A felszabadulástól az Alkotmányig
Alkotmányunk sajátosságai
A Magyar Népköztársaság társadalmi rendje
A Magyar Népköztársaság társadalmi alapja
A Magyar Népköztársaság társadalmának osztályozása
A Magyar Népköztársaság államszerkezete
A Magyar Népköztársaság legfelsıbb államhatalmi szervei: Országgyőlés és
Elnöki Tanács
8. A Magyar Népköztársaság államigazgatásának országos szervei
9. A Magyar Népköztársaság szervei
10. A helyi tanácsok rendszere
11. A helyi tanácsok mőködése
12. A Magyar Népköztársaság igazságszolgáltatási szervei
13. A Magyar Népköztársaság igazságszolgáltatásának alapelvei
14, A Magyar Népköztársaság ügyészsége
15. Állampolgári jogok a MNK alkotmányában
16. Állampolgári kötelességek a MNK alkotmányában
17. A választási rendszer alapelvei
18. A választás gyakorlata

LELKIPÁSZTORKODÁS A SZOCIALISTA TÁRSADALOMBAN
1.
2.
3.
4.
5.
462

Az ókeresztény közösségi szellem
Lelkipásztorkodás a népvándorlás, a középkor, és a XIX században
A lelkipásztori problémák a kapitalizmusban
Lelkipásztori feladatok a szocializmusban
A munkás-papok mint mint a modern lelkipásztorkodás elıfutárai
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A
A
A
A

lelkipásztor helye és magatartása az épülı szocializmusban
városi, vidéki lelkipásztori munkák az új társadalomban
földbirtokreform, mezıgazdaságunk szocializálása és a lelkipásztor
feudalizmus mulasztásai népünk kulturális és vallási életének hiányosságai
A papnevelés a lelkipásztorkodás a szocializmusban
Milyen áldozatokat vállal Népköztársaságunk az Egyház fenntartásában
személyi és anyagi vonalon
A vallásgyakorlat joga a MNK-ban
A papság jogai a MNK-ban
A vallás gyakorlása és a papság kérdései a Szovjetunió alkotmányában és
gyakorlatában
A békemozgalom és a papság
A hitoktatás törvényszabta keretei és a papság

Különelıadás tárgya az 1958-59. tanév II. félévében
A munkáskérdés szerepe, az ipari és a mezıgazdasági proletariátus sorskérdései a pápai enciklikákban, valamint a pápai megnyilatkozásokban.
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Vatikánváros, 1959. február 8.
Nagyméltóságú és Fıtisztelendı Úr!
A Szentséges Atya, miután az Ön kiváló és felelısségteljes hivatalát a legbensıségesebben értékeli, kívánja, hogy a püspököket fogadhassa és beszélhessen
velük. İszentségének ez a nagylelkő kívánsága Magyarország püspökeire is
vonatkozik, akik az ügyek különbözı körülményei miatt – nagy fájdalmára- ez
ideig nem történhetett meg az apostolfejedelemnél tett látogatás, meghívja
magához.
Krisztus földi helytartója ezért errıl a dologról rajtam keresztül értesítést ad
abban a reményben, hogy ez számodra nem lehetetlen. Keresd az alkalmat
arra, hogy neki módot nyújts arra, hogy Téged keblére öleljen. Fogadd részemrıl a szokásos tisztelet nyilvánítását
Kegyelmed leghőségesebbje
D. Tardini

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

464

Grısz József kalocsai érsek,
dr Hamvas Endre, csanádi püspök
Shvoy Lajos székesfehérvári püspök
Dudás Miklós hajdudorogi gör. Kat. püspök
Rogács Ferenc pécsi püspök
Kovács Sándor szombathelyi püspök
Papp Kálmán gyıri püspök
Legányi Norbert pannonhalmi fıapát
Kövács Vince váci segédpüspök
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AD LIMINA MEGHÍVÁS:
Az EH 0010/1959/Eln. számon 1959. február 9-én feljegyzést készített Tardini államtitkár 1959. február 8.-i meghívó levele kapcsán, amelyben Grısz
József, dr. Hamvas Endre, Shvoy Lajos, Dudás Miklós, dr. Rogács Ferenc,
Papp Kálmán, Legányi Norbert és Kovács Vince meghívást kapott ad limina
látogatásra.
A meghívás felvet néhány külpolitikai kérdést:
1./ Az elutasítás kormányellenes propagandára ad alkalmat.
2./ Szükséges lenne ismerni a SZU álláspontját.
Belpolitikai kérdések:
1./ Az engedély a reakciósokban illúziókat kelt, a békemozgalmi papokban
pedig kételyeket támaszthat.
2./ A haladóbb papok úgy magyarázhatják, hogy a Vatikán ismeri a pp. kar
bizonyos pozitív lépéseit.
Kiutazás engedélyezése esetén:
1./ két meghívott /Grısz és Hamvas/ engedélyezhetı.
2./ Grısz írjon levelet, hogy utazásának elıfeltételei vannak:
a./ A békepapokkal kapcsolatos dekrétumokat helyezzék hatályon
kívül.
b./ Mindszentyt ejtsék el, Grısz legyen a magyar egyház feje.
c./ a vatikáni rádió szőntesse be a támadásait.
d./ A Vatikán ismerje el a magyar törvényeket
3./ Grısz utazzon 1-2 hétre a SZU-ba, és esetleg egy vezetınél tegyen tisztelgı
látogatást. Tekintettel Hamvas megrovására, most így érkeznének Rómába,
hogy elızıleg voltak a SZU-ban.
4./ Az utazás kifejezné a Kormány egyházpolitikáját, amelyet nem lehet
visszafordítani.
5./ Grısz és Hamvas eddig már több visszafordíthatatlan lépést tett.
6./ A kiutazás legkorábban az ıszi hónapokban lehetséges, ezzel a zsinat
elıkészítés idıt veszítene.
7./ Valószínőleg a Vatikán egy bp-i nyugati tudósítón keresztül
nyilvánosságra hozza az ügyet, hogy nyomást gyakoroljon, tehát célszerő
minél hamarabb dönteni.
Összefoglalva:
Ha a SZU-t és a népidemokratikus országokat nem zavarja, belemehetnénk
ilyen politikai harcba és politikai elınyökre tegyünk szert.
1959. február 19.
/Horváth János/
Az EH levelet írt a külügyminisztériumnak, hogy a római magyar nagykövetség
vizsgálja meg az ottani helyzetünket (15 kérdés) és mérje fel a várható
véleményeket, erıviszonyokat.
0010-1/a/1959/Eln.
Az EH közölte a külügyminiszterrel, hogy mind a 9 meghívott (egyenként) kéri
a kiutazás engedélyezését. Az EH véleménye: Kijelölve: Grısz Hamvas.
Elutasítandó: Shvoy, Dudás ppk, Legányi fıapát; alkalmatlan- öreg és beteg:
Papp, Rogács és Kovács V.
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Dr. Szörényi Andor nyilatkozata – KPI Irattás
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Dr. Szörényi Andor nyilatkozata – KPI Irattás

4.6.2. sz.. melléklet
Feljegyzés a központi szeminárium helyzetérıl
1959. március 3-án este 7 órára kellett vissza menniük újra a kispapoknak.
Mikor megérkeztek, és biztosra vették, hogy 14 társukat kicsapták, a többség
úgy döntött, hogy mivel mind nem lehetnek együtt, haza mennek.
Ki is mentek sokan az állomásra. Ekkor a józanabbak közül többen a Szeminárium költségén taxival szaladgáltak az állomásokra és hozták vissza a hallgatókat. A többséget vissza tudták hozni, de 5 fı nem tért vissza. Nevüket nem
tudom.
Távolmaradásukat azzal indokolták, hogy ık bajtársi szövetséget kötöttek, és
így jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. Ha egynek mennie kell, akkor
mind mennek. Azzal vádolják a vezetıséget, hogy elszakadtak Rómától. Okozzák a püspököket is. Azt állítják, hogy a keleti egyházak is a püspökök bőnei
miatt szakadtak el, most ez a folyamat van, stb. Különösen tiltakoznak a békepapság befolyása ellen.
Azok a kispapok, akik visszamaradtak, a szemináriumban, azonnal győlésezni
kezdtek. Kisebb-nagyobb csoportokban összegyőltek és tárgyalták az eseményeket, a teendıket. Röpcédulákat küldözgettek egymásnak, heccelték, bujtogatták egymást, hogy tenni kell valamit, mert ez gyalázatos állapot, mint mondották, nem maradhat. Vissza kell szerezni minden társukat!!!
Az elsı órákban elhatározták, hogy Szörényi óráit nem látogatják. Mikor ezt
Szörényi megtudta, akkor, hogy le ne égjen, elhagyta az óráit. Az Akadémia írt
akkor egy levelet a kispapoknak, és kérték ıket, hogy járjanak Szörényi óráira.
Erre valami förmedvény félét válaszolta a kispapok – Ekkor Zemplén tanár azt
javasolta nekik, hogy forduljanak memorandummal a Püspöki Karhoz. Ugyancsak ezt ajánlotta nekik Fábián tanár is. – Megkezdıdött a püspöki karhoz
címzett levél összeállítása. A hatodévesek írtak egy szöveget. Ebbıl különösen
kivette részét Beer Ferenc szombathelyi egyházmegyés. Minden kispappal ismertették a levelet. Többen kihúztak belıle, mások pedig hozzáírtak. Végül
megszületett a szöveg. Ekkor a fıduktor végig járta a cellákat, és mindenkit
felszólított, hogy menjenek a II. sz. terembe, ahol megbeszélik még a levelet,
majd szavazásra bocsátották. Titkos volt a szavazás, 60 fı szavazott a levél
mellett, és az elküldése mellett. 9 fı ellene szavazott. Egy fı, Brunner nevő
nem ment el szavazni. Arra is szavaztak, hogy ki írja alá a levelet. Úgy határoztak, hogy a fımegyések írják alá, mert Hamvas püspök csak ezekkel beszélt, hogy menjenek el a békegyőlésre. Azzal, hogy a fımegyésekkel íratták
alá a levelet, Hamvas püspök személye elleni visszautasításukat, ellenszenvüket, győlöletüket óhajtották kifejezni. A fımegyések közül egyedül az esztergomi nem írta alá. Szinte egész biztos, hogy ez az esztergomi fımegyés nem
szavazott a levél elküldése mellett. Esetleg kellene ezzel beszélni.
Kovács püspök – megállapításom szerint – annyira van benne ebben az egész
ügyben, hogy ı rendkívül sokat foglalkozik a kispapokkal. Püspökkari konferenciákon hallottakat elmondja nekik. Nyíltan szidja elıttük az elöljárókat.
Különösen Sempteit. Megtiltotta nekik, hogy békepapokhoz asszisztálni menjenek. A békepapságot rendszeresen áztatja a kispapok elıtt. Ugyanúgy foglalkozik a kispapokkal, mint azelıtt Badalik. Mint mondják Kovács püspök a
fiatal óriások egyedüli támasza. A kispapokat rendszeresen Werner kántorhoz
küldözgeti Máriaremetére. Minden csütörtökön, nagyséták alkalmával, azzal
az ürüggyel, hogy Máriához mennek imádkozni, kijárnak Wernerhez és ez inspirálja ıket. Tudtommal ez egy csibész reakciós pap.
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KPI Irattár – az esztergomi vikárius 600/1959. sz. levele
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KPI Irattár – A növendékek levele a Püspöki Karhoz
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KPI Irattár – A növendékek levele a Püspöki Karhoz

4.6.5. sz.. melléklet

KPI Irattár - A dékán válasza
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4.6.8. sz.. melléklet

A Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémia
1959. március 12-én tartott rendkívüli kari ülése alkalmával hozott
EH:1959.ÁPR.02
44-16/1959/Eln.
HATÁROZAT
Amennyiben az újszövetségi Szentírás óráinak elmulasztása, valamint a
Nagyméltóságú és Fıtisztelendı Püspöki Karhoz felterjesztett beadvány új
helyzetet teremtett, a Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémia tanári kara az ıt érintı kérdésekre vonatkozólag a következıket szögezi le:
1. A beadványban foglalt kérdések és kívánságok érdemi elbírálási és az azokban való intézkedés joga a Nagyméltóságú és Fıtisztelendı Püspöki Kar hatáskörébe tartozik.
2. A tanári kar megdöbbenéssel vette tudomásul, a beadvány hangját és megállapítja, hogy az a felhozott érveiben is súlyos tárgyi tévedéseket tartalmaz.
3. Egyhangúan helyteleníti a növendékek önkényes távolmaradását Dr.
Szörényi Andor prodékán óráiról, mely magatartás egyrészt illetéktelen
ítélkezés a hallgatóság részérıl a prodékán személyével szembeni méltánytalan
eljárás.
4. A kar ezen alkalommal is elismeréssel idézi emlékezetébe mindazt, amit dr.
Szörényi Andor prodékán a növendékek érdekében tett.
5. A kar egyhangúlag jelenti ki, hogy szolidaritást vállal Dr. Szörnyi Andor
prodékán sajtónyilatkozatával.
6. A kar tudomásul veszi és magáévá teszi Dr. Szörényi Andor prodékán nyilatkozatát, mely szerint a növendékek tüntetı távolmaradása az ı elıadásairól
saját személye ellen irányuló magatartás. Ez a tény pedig – fıleg az 1958. május 22-i események után, amikor a növendékeket ı mentette meg – azt mutatja, hogy a növendékek lázbeteg lelki állapotban vannak. Ez a tömegpszichózis
akadályozza meg ıket abban, hogy megnyugodva ítélkezzenek és éppen ezért
türelmi idıre van szükségük, hogy az új intézkedések meghozhassák gyümölcsüket. Dr. Szörényi Andor prodékán a maga részérıl éppen azért nem érzi
sértettnek magát, sıt kéri, hogy a hallgatók (zöme Kézzel beírva- Szerk.) ellen ne
történjék – nemcsak személyi reputációja érdekében sem – semmi büntetı
szankció, mivel a növendékek magatartásukat máris megváltoztatták.
7. A Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémia tanári kara egyúttal
teljes készségét jelenti ki azt illetıleg, hogy minden intézkedésre készen áll,
ami szükségesnek látszik. Felhívja ugyanakkor tisztelettel a figyelmet a már
tényekben is jelentkezı enyhülés jeleire: nevezetesen arra, hogy az elıadásokról való távolmaradást a növendékek önként szőntették meg, valamint arra,
hogy a beadványt sem egyhangúan szavazták meg, sıt voltak olyanok is, akik
a győlésen részt sem vettek.
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Tekintettel arra, hogy a f. hó 12-én tartott rendkívüli kari ülésen a Budapesti
Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémia tanári kara – félreértések
elkerülése végett – a növendékpapságnak a Fıtisztelendı Püspöki Karhoz
küldött levelének kizárólag az Akadémiára való vonatkozásaival foglalkozott,
azonban a f.hó 13-i a Közmővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi
Hivatalában tartott közös tárgyaláson mind Horváth János elnök úrtól, mind
Hamvas Endre püspök úrtól ösztönzést kaptunk arra, hogy a Hittudományi
Akadémia álláspontját a levél érdemi tartalmára vonatkozólag is juttassuk
kifejezésre, nyújtassék be a Fıtisztenendı Püspöki Karhoz, hogy módja legyen
a kérdés több vonatkozásairól is tájékoztatást szerezni, azért a f. hó 14-én
tartott rendkívüli kari ülésünkön a következı
Határozatot hoztuk
1. A Hittudományi Akadémia Tanári Kara megállapítja, hogy a Fıtisztelendı
Püspöki Karhoz küldött levél ugyanazt a magatartást árulja el és tanúsítja,
amely már a január 23-i Opus Pacis győlésrıl való tüntetı elmaradásban is
megnyilatkozott, és amelynek államellenes jellegét az Állami Egyházügyi Hivatal már annak idején a Püspöki Karnak is tudomására hozta.
2. A Fıtisztelendı Püspöki Karhoz intézett levélben nem egy olyan kitétel foglaltatik, amelynek burkoltan politikai államellenes éle van, melyet az Államhatalom illetékes képviselıi méltán államellenes magatartásnak minısítettek. A
Hittudományi Akadémia hosszú idı óta nemcsak a legnagyobb aggodalommal
figyeli a hallgatóság körében megnyilatkozó egészségtelen, mind egyházi, mind
állami szempontból helytelen és legnagyobb fokban elítélendı tüneteket, amelyek különbözı formában állandóan jelentkeznek, hanem azt a leghatározottabban elítéli és ellene minden módjában álló eszközzel küzd, annál is inkább,
mert ezek a zavargó jelenségek nemcsak átmenetileg veszélyezteti, hanem
alapjaiban rendítik meg mind a Hittudományi Akadémia, mind a Központi
Szeminárium létét.
3. Mivel a Központi Szeminárium növendékei fent említett levelében a Hittudományi Akadémia, illetve a Központi Szeminárium elöljáróságának intézkedéseivel szemben mind a két Intézet felettes hatóságához fordultak, a Hittudományi Akadémia úgy látja, hogy – mint már a f. hó 13-i rendkívüli kari ülésen is leszögezte, - hogy az ügyben való intézkedés már csak azért is a legmagasabb egyházi fórum, a Fıtisztelendı Püspöki Kar kezében van. Mi, akiket a
Fıtisztelendı Püspöki kar állított erre a felelısségteljes helyre, és közvetlenül
az ı megbízásából vagyunk feljebbvalók, nem tehetünk mást, mint mély tisztelettel és alázattal kérjük a Fıtisztelendı Püspöki Kart, hogy a szükséges intézkedéseket és határozatokat meghozni kegyeskedjék.
4. Amikor ezt a kérésünket mély tisztelettel elıterjesszük, ismételten legyen
szabad ünnepélyesen kijelenteni, - mint már f. hó 12-i rendkívüli kari ülésen
elfogadott, és a Fıtisztelendı Püspöki Karhoz felterjesztett „pro memoria”-ban
is kifejezésre juttattuk – hogy a Hittudományi Akadémia nem akar semmiféle
illetéktelen beavatkozást tenni a Fıtisztelendı Püspöki Kar jogkörébe, csupán
annak a kötelességének tesz eleget, hogy a legfıbb egyházi hatóság figyelmét
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felhívja ezekre a súlyosan beteges tünetekre, mert e tarthatatlan helyzet jelenségei és az abból fakadható legsúlyosabb következmények megismerése – a
Hittudományi Akadémia Tanári Karának véleménye szerint – szükséges elıfeltétele annak, hogy a Fıtisztelendı Püspöki Kar elıtt az összes ténykörülmények világosan álljanak egyben lássa is a Hittudományi Akadémia álláspontját
a kérdéssel kapcsolatban.
A Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémia 1959. március 14-én
tartott rendkívüli ülésébıl

Dr. Erdey Ferenc s. k.
e. i. dékán
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Fıtisztelendı Püspök Úr!
Papi lelkiismeretünk sürgetı hangjára, valamint világi katolikus híveink kérı szavára fordulunk fıtisztelendı Püspök Úrhoz, a Központi Hittudományi Akadémia és Szeminárium ügyében. Többeknek a lelkébıl közülünk
nemcsak a féltésnek az izgalma remeg e sorokban, hanem egykori alma mater
annyi szép emléke és a fiatal pap ott feltámadt apostoli tüzébıl is valami.
Ezeknek a szív szeretetében sajnálatra méltó, de az értelem fényénél
szánalomra méltó növendékeknek túlnyomó többségére áll az, hogy nem tudják mit cselekszenek. Mit cselekszenek akkor, amikor nem hallgatnak püspökük okos és megfontolt szavára; amikor mint tanítványok, bölcsebbnek akarják mutatni magukat tudós tanáraiknál s tapasztalt nevelıiknél; amikor pasztorálnak saját fegyelem és felelısségtudat nélkül, fogadószobáznak, és mindent inkább csinálnak mint azt, ami kötelességük lenne: a tanulást, noha korunk kimővelt emberfıt követel meg papjainkban is. Nem tudják, hogy mit
cselekszenek, amikor ravaszkodó és körmönfont szavaikkal és fogalmazványaikkal azt a látszatot keltik, mintha a katolikus morál, a szavak és a cselekedetek, a nyilatkozatok és a magatartás átlátszó kettısségét szentesítené. S ennek
az elvtelen és alacsonyrendő látszatnak a világába akarják püspökeink bölcs
állásfoglalását népünkkel, kormányzatunkkal s a béke szent ügyével kapcsolatosan lerántani és a kétszínőség és hazugság ruhájába öltöztetni komoly,
érett, megfontolt fıpapi útmutatásokat. Hol lenne akkor az adott szó szentsége, hol lenne itt morál?
Addig nem szóltunk, míg ellenünk szóltak a hazugságok és a rágalmak,
minden felelısség és lelkiismeret nélkül és anélkül, és anélkül, hogy csak egyszer is megmutatták volna a megismerés kíváncsiságainak a vágyát a valóság
és az igazság arca felé. Pedig nekünk is jobban fájtak az otthonról kapott ütések, hogy a személyünket és politikai szemléletünket ért sérelmeket fájdalommal ugyan, de elhordoztuk az egyházért.
Most sem szóltunk volna, de most nem róluk van szó, hanem egy fontos intézményünkrıl. A katolikus jövınk egy igen fontos részérıl, mondhatnánk gyöngyszemérıl, amit ezek a szerencsétlen és magukat ostobán – vagy
talán egy kis részük tudatosan – a lelkiismeretlen külsı reakciós erık pórázára adó növendékek a szakadék szélére vitték, hiszen a reakciónak ez intézmény sem drága.
Ezért kiáltunk most és ezért nem maradhatunk tétlenek. A Fıtisztelendı Püspöki Kar biztos lehet, hogy az egész magyar katolikus papság, legjobbjaink szavára hallgatva, mögötte áll és támogatja. Ezt a magatartásunkat bátorítja a katolikus közvélemény döntı többsége is.
A helyes és a jó út bizonyosságának tudatában fordulunk mi most állami vezetıink felé is, hogy tekintsék becsületes munkánkat, amellyel egyházunk és
hazánk, népünk békességes életét eddig is szolgáltuk és ezután is szolgálni
akarjuk. S kérjük ıket, hogy a mi erkölcsi tıkénket is tegyék ítéletük és döntésük mérlegére. Bizalommal fordulunk bennük ahhoz a türelemhez, és elırelátó politikai okossághoz, amelyet eddig is tanúsítottak ebben az ügyben. Meg
vagyunk gyızıdve, hogy kiáltásunkat meghallja minden paptestvérünk és
minden hívünk is. Azt is tudjuk azonban, hogy az idı sürget: iam proximus
ardet Ucalegon. Ezért nem várhatunk tovább és aláírásunkkal megerısített
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kérésünket fiúi tisztelettel és bizalommal küldjük Fıtisztelendı Püspök Úrhoz,
hogy segítsen a rend békés helyreállításában, ami az akadémia létérdeke.
Levelünk másolatát egyidejőleg megküldöttük az Egyházi Hivatal vezetıségének is, erkölcsi tıkénk, becsületes munkánk, érdemeink latbavetésével.
Budapest, 1959. március 16.
Vagyunk mély és fiúi tisztelettel
Horváth Richárd
Mag Béla
Micháczi József
Dr Beresztóczy Miklós
Bakos Kálmán
Virágh Tivadar
Láng Alán
Halász György
Vitányi György
Balogh István
Bácsi Ferenc
Hites István
Tarnóczi István
Meszlényi Mihály
Rozsáli menyhért
Sulyok Béla
Babocsa Endre
Pajtényi László
Langmár Lipót
Hajós József
Pataki Géza
Marx Elemér
Tököli István
Abaligeti Kázmér
Patócs József
Száva János
Vattamány I,re
Bacsóka Béla
Devanszky Imre

Alexi Rezsı
Mátyás Kálmán
Bosnyák Károly
Bódis Andor
Csépányi Ferenc
Gábris Grácián
Rimóczy Özséb
Dér Gyula
Szécsi Antal
Kovács Alajos
Pajtényi Sándor
Endrıdy Zoltán
Váradi Béla
Magas Miklós
Kisörsi Pál
Máté János
Szabó József
Pintér István
Rakolczay Gábor
Brunári Ferenc
Ormai Gusztáv
Varga Sándor
Lantos István
Sebestyén József
Horváth József
Kıvári Bálint
Bozó Gyula
Vértes Andor
Bacsó János
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Belügyminisztérium

Szigorúan titkos!
Tárgy: Római katolikus püspöki
kar konferenciájáról
Jelentés
Budapest, 1959. március 19.

A római katolikus püspöki kar 1959. március 18-án d. e. 11,00 h-tól
13,00 h-ig konferenciát tartott a budapesti Központi Szeminárium helyiségében. A püspöki kar konferenciáján részt vett: Grısz József kalocsai érsek,
Hamvas Endre csanádi, Dudás Miklós görögkatolikus, Shvoy Lajos székesfehérvári, Kovács Vince váci egyházmegyei püspökök, Brezanóczy Pál egri
érseki káptalani helynök, valamint Schwartz-Eggenhofer Artúr meghívott
esztergomi helynök, Klempa Sándor veszprémi káptalani helynök. Nem vett
részt a konferenciák Papp Kálmán Gyıri, Rogács Ferenc pécsi püspökök,
Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, és Szántay Szémán István görögkatolikus helynök.
A püspök kari konferencián Grısz József kalocsai érsek elnökölt, aki
megnyitó beszédében közölte a résztvevı püspökökkel, hogy a konferencia
összehívását a Budapesti Központi Szeminárium teológusainak az utóbbi idıben tanúsított magatartása tette szükségessé. Ismertette, hogy kb. fél hónapja
foglalkoznak a Szeminárium teológusainak az ügyével, akik az utóbbi idıben
tevékenységük folytán zavarják a római katolikus egyház és az állam közötti jó
viszony alakulását.
Hivatkozott a teológusok által 1959. március 9-én készített memorandumra, melyben azok a püspökök felé különbözı követelésekkel lépnek fel.
Kifejezte azt a véleményét, hogy elsı pillanatban feleslegesnek látta a teológusok levelével való foglalkozást. Szerinte a püspöki kar nem tekintheti ıket
megfelelı tárgyaló félnek. A továbbiakban hivatkozott arra, hogy ı nem ismeri
megfelelıen a korábbi eseményeket – mivel kórházban volt – de a szerzett értesülései alapján mégis szükségét látja az üggyel való foglalkozásnak. Az ı felfogása, különösen a mai világban, az, hogy „nem használhatnak papoknak
olyanokat, akik már kispap korukban nem akarnak engedelmeskedni
ordináriusuknak. Tanácsolta a püspököknek, hogy válaszút elé kell állítani a
teológusokat. „Vagy alávetik magukat a Szeminárium fegyelmének, vagy elmennek Isten hírével.”
Lehetetlennek ítélte, hogy tanulás és lelki élet helyett a Szemináriumban értekezleteket tartanak, és különbözı határozatokat hoznak. Kérte a püspöki kari konferencia résztvevıit, hogy hozzászólásaikkal segítsék megoldani a
problémát.
A felszólaló püspökök sajnálkozásukat fejezték ki, hogy az eddigi együttes intézkedéseik és a teológusokkal folytatott személyes foglalkozásuk nem
járt eredménnyel. Nem sikerült megértetni velük, hogy a további erıszakos
magatartásuk esetleg lehetetlenné teszi a már elbocsájtott 14 teológus ügyének kedvezı elintézését.
Megállapították, hogy a teológusok tevékenysége következtében az
Egyházügyi Hivatal vette kezébe az ügyet, és a püspöki kartól most már határozott intézkedéseket követel a teológusok ellenforradalom íző szervezkedı és
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propaganda tevékenységnek megszőntetése, a Hittudományi Akadémiára bejáró civil hallgatók kizárása céljából.
Megállapították, hogy a probléma megoldása egyre nehezebbé válik, tekintettel arra, hogy többrétő ellentét kialakulását lehet tapasztalni. Így a püspökök véleménye szerint súlyos ellentét alakult ki a Hittudományi Akadémia
tanárai és a teológusok, a Szemináriumi elöljárók és a hallgatók, továbbá a
Hittudományi Akadémia és a Szeminárium vezetısége között.
Ezt követıen Grısz József felolvasta Szörényi Andor akadémiai tanár,
dékán-helyettesnek a püspöki karhoz intézett levelét /1. sz. melléklet/. A levél
felolvasása után ismét rövid vita következett, mely során az egyik püspök
megemlítette, hogy különösen súlyosnak tartja a teológusoknak a püspöki kar
tevékenysége bírálatára irányuló magatartását. Így megemlítette, hogy a - tudomása szerint – a közelmúltban a Szeminárium épületében a teológusok cédulákat terjesztettek, amelyben a püspöki kar jelenlegi tevékenységére célozva
arra hivatkoztak, hogy annak idején a keleti egyházszakadást is a püspökök
okozták.
A vitában a legaktívabban résztvevı Hamvas Endre püspök hangsúlyozta, hogy áthidaló intézkedésre van szükség. Megállapítása szerint a teológusok magatartása és tevékenysége alapjában véve jóindulatú motívumokból
ered, és az egyház szeretete főti ıket. Ezt az energiát helyes irányítással kellene gyümölcsöztetni. Ezt követıen bejelentette javaslatát a napirenden lévı
kérdés megoldására.
Hamvas püspök javaslatának a lényege az, hogy a püspöki kar intézzen
levelet a Központi Szeminárium rektorához, s így a rektor útján hozzák tudomására a teológusoknak, tevékenységükkel kapcsolatban a püspöki kar álláspontját.
A levél megállapítja, hogy a teológusok által a püspöki karhoz intézett
ultimátumszerő felirat súlyos sértés a magyar egyház vezetıire nézve. Ugyanakkor a teológusok magatartásukkal és tevékenységükkel az államhatalom
figyelmét is felhívták, amely súlyosbítja az állam és az egyház viszonyát.
A levél megállapítja, hogy a püspöki kar a teológusoktól feltétlen engedelmességet vár, és a jövıben mindenben engedelmeskedjenek fıpásztoraik,
elöljáróik utasításának. A rektorhoz intézett levél mellékleteként a püspöki kar
egy nyilatkozatot /:2. sz. melléklet:/csatol, abból a célból, hogy azt írják alá.
Hamvas püspök javaslatának elhangzása után a konferencia tagjai azzal lényegében egyetértettek, csupán azon vitáztak, hogy a nyilatkozatot személyesen, vagy a rektor útján terjesszék a teológusok elé. Végül abban állapodtak meg, hogy az eredeti javaslattól eltérıen rögtön a konferencia befejezése után a püspökök személyesen magukhoz rendelik teológusaikat, és ismertetve elıttük a püspöki kar határozatát, a nyilatkozatot aláíratják velük.
A fenti határozat elfogadása után – amíg az aláírandó nyilatkozatot lesokszorosították, - a konferencia egyes tagjai felvetették a Vatikán által közelmúltban a püspöki kar tagjaihoz intézett meghívás kérdését. Dudás püspök
megemlítette, hogy ı a pápa meghívására hivatkozva már az Egyházügyi Hivatalhoz fordult római utazásának engedélyezése céljából. Miután a püspöki kar
tagjai azon vitatkoztak, hogy személyenként, vagy együttesen terjesszék be
kérelmüket az állami szervekhez, dr. Brezanóczy Pál egri káptalani helynök azt
javasolta, hogy Grısz érsek saját útlevél kérelmével egyidıben kérje az Egyházügyi Hivatal elnökét a többi püspök kérelmének elintézésére is. Végül abban állapodtak meg, hogy függetlenül a kiutazási kérelem benyújtásának
ÁBTL – 3.1.5. O-13405/3-A (pp.231-233).
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módjától, a Vatikánnak az Egyházügyi Hivatal állás-foglalása után adnak választ.
A püspöki kari konferencia ülése után szerzett megbízható, ellenırzött adataink szerint, a konferencia határozata értelmében a püspökök a teológusaikat
magukhoz rendelték, és felszólították ıket a nyilatkozat aláírására.
A Központi Szemináriumban tanuló /80/ teológusok közül mindössze 14-en
írták alá a nyilatkozatot. Ennek következtében a püspöki kar az aláírást megtagadó teológusokat azonnali hatállyal elbocsájtotta.
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I. sz. melléklet

SZÖRÉNYI ANDOR AKADÉMIAI TANÁR LEVELE
A PÜSPÖKI KARHOZ
Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy Szörényi Andor levelét hírforrásunk telje
egészében rögzíteni nem tudta, így ezt az alábbiakban kivonatosan jelentjük.
„A Központi Papnevelı Intézet növendékeinek a Püspöki Karhoz március 9-én intézett leveléhez szükségesnek tartom néhány tény felvetését és megvilágítását, amelyek ugyan jórészt ismeretesek, de amelyekre rávilágítani
szükséges.”
Ezt követıen (Szörényi) kifejtette, hogy a teológusok által a Püspöki
Karhoz írt fent említett levélben az ı tevékenysége – véleménye szerint – rosszindulatúan el van ferdítve. A növendékek hallgatnak arról, ahogyan az ı lázadásuk elindult 1958 májusában: az „Opus Pacis” győlésrıl testületileg távol
maradtak. A győlés elıtt Potyondi rektor úr felkért arra, mivel tekintélyem van
a növendékek elıtt, beszéljek velük. İk ugyanis nem akarnak elmenni a győlésre, és ebbıl nagy baj származhat a Szemináriumra. Én akkor mindent
megpróbáltam, de már túl késı volt ahhoz, hogy eredményt lehessen elérni.
Már a győlés közben félhivatalos személyek nyíltan beszéltek arról, hogy a
tőntetı távolmaradásnak súlyos következményei lehetnek. Május 22-én többen kérték, hogy engedve a növendékek kérésének, tárgyaljak velük.
Ekkor késı estig, egyenként, és küldöttségek formájában tárgyaltam a
növendékekkel, és saját személyemben vállaltam garanciát arra, hogy senkinek a haja szála sem fog meggörbülni.” – Majd kifejti Szörényi hogy – „a teológusokkal való megbeszélés után az ügy elsimítása céljából eljárt az Egyházügyi
Hivatalban, majd onnan visszatérve a növendékeket megnyugtatta, akik akkor
eljárásáért hálájukat fejezték ki.”
A továbbiakban a novemberben ismétlıdı eseményeket ismerteti, amikor a teológusok ismételten bojkottálták a papi békebizottság ülését. Ezután
megmagyarázza a levelében, hogy milyen módon vetıdött fel a rektori szék
személyével való betöltésének bőne.
„Felvetettem a kérdést, hogy miért nem fordulnak bizalommal a Szeminárium egyik-másik elöljárójához? Majd felvetettem a kérdést, hogy bennem
megbíznak-e? Igenlı válaszukra megkérdeztem, hogy amennyiben én lennék a
rektor, kérésemnek, a parancsomnak engedelmeskednének-e hasonló esetben? Erre is igenlı választ adtak.”
A továbbiakban Szörényi arra hivatkozik, hogy ezt a beszélgetést a teológusok súlyosan elferdítik, és úgy állítják be, mintha ı a rektori tisztségre tört
volna. Emlékezteti a Püspöki Kart, hogy ilyen címet vagy állást soha nem kért
magának, és kéri, hogy személye erre a tisztségre ezután sem kerüljön szóba.
Ezután ismerteti újságcikke megjelenésének körülményeit, amely cikk
az Új ember lapban jelent meg 1959. februárjában. Kifejti, hogy a cikket az
Egyházügyi Hivatal elnökével, valamint elnökhelyettesével való megbeszélés
alapján írta Az Egyházügyi Hivatal elnökével abban is megállapodtak, hogy a
cikket a megjelenés elıtt Potyondi rektornak is bemutatják.
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Nem felel meg tehát a teológusok most emlegetett érvelése, hogy a cikk megírása a rektor személye ellen irányult.
Végül Szörényi a püspöki karra bízza tevékenysége elbírálását. Miután megállapítja, hogy lelkiismerete szerint minden emberileg megtehetıt elkövetett a
teológusok ügyének rendezése céljából. Felajánlotta – amennyiben a püspöki
kar ezt szükségesnek látja – beosztásáról való lemondását.
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EH iktatószám:
44-15/1959. Eln.

Fıtisztelendı Rektor Úr!
A legutóbbi Püspökkari Konferencián kifejeztük azt a kívánságunkat,
hogy a kispapok az Opus Pacis Győlésen megjelenjenek. Rámutattunk elmaradásuk elırelátható súlyos következményeire. Konokul elzárták fülüket kívánságunk elıtt, mintha nem is Fıpásztoraik lennék, akik ellátásukról, nevelésükrıl, atyailag gondoskodunk, és amikor viselkedésük következményei beállottak, akkor mintha csak elıidézésében semmi részük nem volna, hozzánk
intézett levelükben feljebbvalóikkal szemben vádaskodnak, sıt rágalmaznak,
ultimátumszerően feltételeket szabnak. Súlyos és hallatlan fegyelemsértés ez,
amelyet szép szavakkal nem lehet leplezni.
Ami a helyzetet súlyosbítja, magatartásukkal a kispapok újra felhívták
magukra az Államhatalom figyelmét, amely viselkedésükben ellene irányuló
tevékenységet lát, amelyet tovább tőrni nem hajlandó. Hogy gondolják a növendékek, hogy ílyen körülmények között enyhítéseket tudnak elérni elbocsátott társaik ügyében.
És kérdjük vajon milyen engedelmességet és fegyelmet várhatunk majd
egyszer azoktól a papoktól, akik a szemináriumban nem engedelmeskedni,
hanem a Püspöki Karnak diktálni akarnak:
Mivel pedig a kispapok felelıtlen viselkedésükkel most már nemcsak a
Szeminárium sorsát, hanem az Állam és az Egyház viszonyát is komolyan veszélyeztetik, kénytelenek vagyunk az ı és a Szeminárium, valamint az Akadémia érdekében kellı intézkedéseket tenni.
Elrendeljük tehát, hogy mindazokat, akik a Püspöki Karhoz írott levéllel magukat azonosítják, Rektor Úr küldje vissza Ordináriusukhoz, aki további
sorsuk felıl intézkedni fok. İ fogja eldönteni, hogy visszatérhetnek-e a Központi Szemináriumba és milyen feltétellel.
De hisszük, hogy ilyen elküldésre nem kerül sor. Kispapjainknak hivatása van
és a hivatás magában foglalja az engedelmesség és az alázatosság szellemét.
Ne tekintsenek se jobbra, se balra, csak Fıpásztoraik intését figyeljék, és mint
jól szervezett sereg kövessék.
Ne lázító hamis prófétákra, hanem hőséges elöljáróikra hallgassanak. Így
szerzik vissza maguknak azt a békét és nyugalmat is, amely az eredményes
tanuláshoz és a lelki élet gyakorlásához szükséges.
Magamat Imáiba ajánlottan vagyok
Kalocsa, 1959. március 18.
Grısz József s. k.
érsek
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II. sz. melléklet:
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Róm. Kat. Központi Hittudományi Akadémia
Budapest, V., Eötvös L. u. 7. Tel.: 188-241

780/1959/60
ELNÖKHELYETTES ÚR!

Személyes megbeszélésünk alapján legyen szabad a szemináriumi növendékek nyilatkozatszövegét mellékelten tisztelettel felterjesztem.
Fogadja Elnökhelyettes Úr ıszinte tiszteletem nyilvánítását.

Budapest, 1959. március hó 18-én

Erdey Ferenc s. k.
ei. dékán

MIKLÓS IMRE ÚRNAK
Állami Egyházügyi Hivatal Elnökhelyettese
Budapest
V. Szalay u. 10-12. sz.
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Tisztelt Benke Elvtársnı!
Mellékelem azt a szöveget, amelyet a Püspöki Kar egységesen elfogadott abból
a célból,hogy a Központi Hittudományi Akadémia hallgatóival aláírattassák.
Amint említettem, eddig mindössze 15-en írták alá. Valószínő ez a szám lényegesen nem fog változni. Így az Akadémia hallgatóinak többségét a püspökök elbocsátják, és az Akadémia csupán azokkal a hallgatókkal folytatja munkáját, akik a mellékelt nyilatkozatot hajlandók voltak aláírni.
Budapest, 1959. március 18.
Elvtársi üdvözlettel

Miklós Imre s.k.

Melléklet: nyilatkozat
Dátum márc. 18.

A Püspökkar 1959, március 18-ai konferenciája által elfogadott nyilatkozat

„Alulírott Központi Szeminárium növendékei kijelentjük, hogy a Püspöki Karhoz 1959. március 9-i kelettel írt levéllel nem azonosítjuk magunkat, vagy ha
azonosítottuk magunkat, utólagos higgadt megfontolás után visszavonjuk.
Kĳelentjük azt, hogy senkit sérteni nem akartunk, illetve, hogy az abban foglalt sértésekért bocsánatot kérünk. Az állammal szemben semmiféle felforgatási törekvést lelkünkben nem táplálunk, ilyen törekvésekben részt venni nem
kívánunk. A papi békemozgalom vezetıit vagy résztvevıit sérteni nem akartuk
és nem akarjuk.
Engedelmes lélekkel tudomásul vesszük, hogy az elöljárók tudta és engedélye
nélkül az Intézetben mindennemő összejövetel és győlésezés tilos. Ilyen összejövetel vagy győlésen való részvétel az Intézetbıl való kizárást vonja maga
után. Az elöljárók és a püspöki kar rendelkezéseit feltétlen engedelmességgel
fogadjuk. Tehát pl.: az „Opus Pacis” győlésére és egyéb rendezvényeire is elmegyünk, ha feljebbvalóink kívánják.
A Szeminárium fegyelmét, szabályait maradéktalanul megtartjuk, szorgalmas
tanulással és lelki élet ápolásával készülünk a szent hivatásunkra.”
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44-6/1959/Eln
Vázlat
A papnevelés demokratizálását elısegítı tervezet elkészítéséhez
Bevezetıben röviden meghatározandó a feladat célja, a Politikai Bizottság
1958. június 10. határozatára utalással.
I. Elemzı rész: Eben kimunkálni és a szükséges mélységben elemezni az alább
felvetett kérdéseket, beledolgozva a megállapítások alátámasztásához szükséges példákat.
a./ Az egyház helye és szerepe az oszálytársadalomban. A papság mint az
elnyomó osztály eszmei, politika és erkölcsi védelmezıje. Ezen belül általában a hierarchia és külön a teológiai tanárok szerepe. Ezek döntı többségének osztályhelyzete és politikai beállítottsága. Hogyan készítik elı ıket
hivatásukra? Késıbbi befolyásuk az általuk nevelt lelkészkedı papokra?
Munkájuk értékének rangsorolása az egyházi vezetık és a kapitalista államhatalom vezetıi részérıl.
b./ A teológiák rangsorolása a kapitalista állam iskolatípusai között. A teológiák védelme és végzett hallgatóinak elıny biztosítása más fıiskolákon. A
teológiák, mint a legreakciósabb politikai irányzat gócpontjai. A papi utánpótlás nevelıiskolái. Mennyire és milyen vonatkozásban nevezhetık politikamentes intézményeknek? Hogy volt ez a múltban, és mi a helyzet jelenleg? Milyen célt szolgál a teológiák elzártsága bevallottan és ténylegesen? Mi
az eredménye ennek az elzártságnak és a tanárok reakciós politikai beállítottságának? A végzett hallgatókra vonatkoztatva? Milyen tapasztalataink
vannak az újonnan felszentelt papok elsı megnyilvánulásairól és elsı ténykedésükbıl?
c./ Hogy történt a múltban és hogy történik jelenleg a hallgatók kiválogatása és a felvételre való elıkészítése? Hogy néz ki a hallgatók származás szerinti szociális összetétele? Mikor és milyen politikai beállítottságú és foglalkozású szülık gyerekei orientálódnak a papi pálya felé? /Statisztika 30 évre
visszamenıleg és ennek feldolgozása./
d./ Milyen volt a politikai légkör a teológiákon a tanárok és a hallgatók vonatkozásában a felszabadulástól az ellenforradalomig. Az ellenforradalom
alatt és 1957-ben, 1958-ban, és mi a helyzet napjainkban.
e./ Milyen intézkedéseket tettünk eddig és milyen eredménnyel a helyzet
megjavítása céljából?
A teológiák összevonása terén.
A tanári kar kiválasztása terén
A tananyag korszerősítése terén.
Hogyan alakult a hallgatók és a tanárok száma?
A továbbiakban szükségesnek tartom az alábbi kérdések tisztázását:
1./ Elegendı-e a „Társadalom-tudomány”-nak mint kötelezı tárgynak teológiák tananyagába valóbevitele, vagy szükséges még más tantárgyak átdolgozása
is. Ha igen, melyek azok a tantárgyak? Konkrétan határozzuk meg melyek
azok a témák, amelyeket szükségesnek tartunk, hogy a hallgatók alaposan és
helyesen ismerjenek.
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2./Miután az egyházi személyek nem alkalmasak arra, hogy a marxista tanokat a mi kívánalmainknak megfelelıen tanítsák, van-e lehetıség arra, hogy
ezeket párton kívüli egyetemi tanárok tanítsák a teológiákon. Ha megvalósítható, akkor ez a megoldás jónak látszik. Mégis azt hiszem, hogy mielıtt illetékesek felé felvetnénk, jól meg kell gondolni, hogy mit eredményezhet.
3./ Hogyan akarjuk megoldani a teológiai tanárok rendszeres politikai oktatását? Milyen célszerő módszer vezethet a legjobb eredméynyhez? Milyen idıközökben és hol akarnak velük foglalkozni? Kik fogják a megfelelı témákat
kidoslgozni? Kik legyenek az elıadók? Békepapok, civilek, vagy felváltva? Ki
szervezi és ki tartja készen? A Hivatal, a Béketanács? A püspököknek lesz-e
ebben valami szerepük? stb.
4./ Milyen módon látszik legkönnyebben keresztülvihetınek a békemozgalomnak a teológiákon való beindítása? Béke-klub létesítése. Béke-ankét megszervezése. Kik legyenek az elıadók, konzultánsok, vitavezetık? Mennyire szükséges a fokozatosság bevezetése? Ki legyen a felelıs az elöljárók közül? Ki segíti a
szervezést: a Hivatal, a Béketanács, esetleg a Hazafias Népfront?
5./ Milyen célszempontok alapján célszerő elvégeznünk a teológiai tanárok
felülvizsgálását?Milyen kategóriába tartozókat kell sürgısen eltávolítani? Milyen ütemezéssel végeztetjük el a nem oda való elemek leváltását anélkül, hogy
pánik hangulatot idéznénk elı?
6./ Milyen fı szempontok alapján végezzük el a teológiai felvételre jelentkezık
felülvizsgálatát? Egyáltalán bekapcsolódjunk-e nyíltan ebbe a munkába, vagy
csak közvetve? Közöljük a püspökökkel kategorikusan azt, hogy kinek a gyerekei nem vehetık fel semmiképp sem? Minek az alapján határozzuk meg az
utánpótlás szükséges mértékét?
7./ Szükséges-e tárgyanként felülvizsgálni a teológiák összes jelen hallgatóit a
meghatározott fı szempontok alapján, vagy nem. Ha igen milyen ütemezésben? Ha nem akkor hogyan kívánjuk végrehajtani a 20-25%os létszám csökkentését?
8./ Konkrétan meghatározandó, hogy az idevágó munka során mihez kérhetjük a Párt, a B.M. esetleg a Hazafias Népfront illetékes szervének segítségét?
9./Konkrétan meghatározandó hogy az egyházi személyek bevonásával alakuló
munkabizottságok, melyik kérdéseket, illetve részfeladatokat fogják kidolgozni?
10./ Meghatározandók azok a sürgıs konkrét feladatok, amelyeket május végéig el kell végezni.
11./ Egyúttal tisztázandók azok az idevágó kérdések is, amelyek itt nincsenek
feltéve, de a vita során felvetıdtek?
1959.

Csala László e. készítette
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MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
EGYHÁZÜGYI HIVATALA

SZIGORÚAN TITKOS
008-1/1959/Eln.

Tervezet
A Központi Hittudományi Akadémiával kapcsolatban kialakult helyzet további
kihasználására
A Budapesti Katolikus Központi Hittudományi Akadémia és Szeminárium növendékeinek az állammal szembeni ellenséges, az egyházi elöljárókkal, s fıleg
a püspöki karral szembeni engedetlen magatartása számunkra kedvezı lehetıségeket teremtett.
A növendékek többségének a reakció által sugalmazott magatartását sikerült
felhasználni arra, hogy az egyházban meglévı különbözı politikai áramlatokat
képviselık közötti harc felélénküljön, s néhány esetben kiélezıdjön. Komoly
eredményt jelent, hogy a politikai összecsapás döntıen a szélsıséges reakciót
képviselık és az „okos”, rugalmasabb politikát folytató, de tartalmában súllyal
szintén reakciós /elsısorban a püspöki kar/ felfogását képviselık között folyik.
Alkalmas feltételek teremtıdtek ahhoz, hogy a Központi Akadémia és Szeminárium növendékeinek magatartásával kapcsolatban kialakult politikai ellentéteket az egyházban mélyítsük és szélesítsük. Ezzel kapcsolatos magatartásunk, konkrét feladataink a következık:
1./ Az állami szervek továbbra is háttérben maradnak. Nem szabad lehetıséget adni arra, hogy akár a Püspöki Kar, akár a hazai és külsı reakció hivatkozni tudjon az állami beavatkozásra. Kerülni kell minden direkt intézkedést és hagyni kell, hogy az ellentétes felfogások az egyházon belül harcoljanak egy-mással.
2./ Az Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium sajátos lehetıségeinek
körültekintı, ügyes felhasználással állandóan szítsa az ellentéteket, ne engedje, hogy a Püspöki kar lokalizálni tudja a helyzetet.
3./ A békepapokat egyelıre nem kell bevetni ebbe a küzdelembe, hanem a
késıbbi fejleményeknek megfelelıen szükség szerint fellépésüket alkalmazni.
4./ Grısz érsek és Hamvas püspök felé elismerést és bizalmat kell érzékeltetni a püspöki kar fellépése miatt. Tudomásukra kell hozni, hogy megértést tanúsítunk irányukban, és a rájuk való tekintettel nem akarunk nagyobb ügyet csinálni. Értésükre kell adni, hogy adataink vannak arról,
hogy Shvoy Lajos székes-fehérvári püspök nagyrészt vállalt a kispapok zendülésének irányításából, de az állam és az egyház jó viszonyának megóvása
érdekében nem akarunk újabb Papp Kálmán gyıri püspök féle esetet csinálni.
5./ A Központi Hittudományi Akadémia tanárait meg kell erısí-teni abban,
hogy állásukat nem vesztik el, az Akadémiát nem szőntetjük meg, és
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vidékre sem helyezzük. A szokásos államse-gélyt a hallgatók erısen
megcsökkent száma ellenére, zavarta-lanul folyósítjuk.
6./ Legányi Norbert pannonhalmi fıapáttal cikket iratunk, ame-lyet a
„Vigilia” címő katolikus folyóirat hoz le. A fıapát úgy is, mint a püspöki kar
tagja és úgy is, mint az egyik tanítórend vezetıje alkalmas arra, hogy kifejtse véleményét egyházjogi, egyházfegyelmi és nevelési szempontból.
7./ Potyondi Imrét, a Központi Szeminárium rektorát /akit a növendékek
védelmükbe vettek/ az „Új Ember „ c. hetilapban kell megszólaltatni, a
Szeminárium további életével kapcsolatban. Itt alkalom lesz arra, hogy
azonosítsa magát a már korábban megjelent Szörényi prodékán féle interjúval és a püspöki kar határozott fellépését üdvözölje.
8./ A vidéki papnevelı intézetekben a béke-világmozgalom 10 éves évfordulója alkalmából ünnepélyt kell tartani. Itt alkalom nyílik arra, hogy a vidéki
papneveldék állást foglaljanak és a növendékek politikai magatartása közötti különbségek kiütközzenek.
9./ Néhány vidéki papnevelı intézet rektorát meg kell szólaltatni a püspökkari határozattal és a fıapát, illetve a Budapesti Szeminárium rektora
újság nyilatkozatával kapcsolatban.
Ilyen szempontból alkalmas erre a szegedi, esztergomi és az egri rektor.
10./ Az „Új Ember” és a „Vigilia” munkaközössége – általunk megfelelıen
irányítva – konzultációval egybekötött irodalmi estet rendez az egri Papnevelı Intézet hallgatói és tanárai részére. Itt alkalom nyílik arra, hogy a hallgatók bármilyen kérdést névtelenül, írásban feltegyenek, melyekre megfelelı választ kapnak. Amennyiben ez az eset beválik, akkor egy másik papnevelı intézetben /Esztergom/ hasonlót tartunk.
1959, április 20.
Elıadó: Csala L.

Készült 5 példányban
1. péld.
Belügyminisztérium: Hollós E. elv.
2. „
„
Berényi I.
3. „
„
Zsiga F.
4. „
MSZMPKB
Köles I
5. „
TÜK
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A KÖZPONTI PAPNEVELİ INTÉZETBİL TÁVOZOTTAK NÉVSORA
Név
X Cséfalvay Pál
Hrotkó Géza
X Nagy Imre
Rédli Elemér

Lakcím
VI. évfolyam
Dunakiliti
Vaskut
Esztergom, Kossutth L. u. 3.
Szentendre, Barackos u. 3

esztergomi
gyıri
esztergomi
gyıri

X Arató László
Bohán Béla
Juhász József
X Krichenbaum József
Lırincz Sándor
Mádi György
Medveczky Lajos
Orbán János
Pálinkás Imre
X Rózsa István
X Rubint Ferenc
Szabó Kornél
X Szakál Antal
Szegedi László
X Székely Tibor
Tóth László
X Tabódy István
X Vit /Adriányi/ Gábor

V. évfolyam
Pécs, Hunyadi J. u. 15
Nyírcsaholy
Bp., I. Attila krt 19
Nagymaros, Hunyadi J. u. 24
Keszü
Székkutas
Szentendre, Római sánc u.
Attala
Vilmány
Balatonfüred, Öreghegy u. 3.
BP., XIV. Bosnyák tér 13.
Nagykanizsa, Kinizsi u. 30.
Nagykamarás, Dózsa u. 6.
Pécs, Kossuth u. 30
Bp., XII., Németvölgyi út 53/c.
Tállya
Bp., Tanács krt. 10
Nagykanizsa, Kisfaludi u. 1.

pécsi
egri
pécsi
esztergomi
pécs
váci
egri
pécsi
kassai
veszprémi
esztergomi
gyıri
csanádi
pécsi
esztergomi
kassai
székesfehérvári
veszprémi

Horváth József
Kelényi Tibor
X Kiss Dénes
Nikovicz Antal
Nyiredy István
Takács János
Virágh József

IV. évfolyam
Böhönye
Bp. XII., Kiss J. altb. u. 57.
Vanyola
Bárdudvarnok
Bp. XI., Bercsényi u. 15.
Bp. XIV., Francia u. 42.
Kalocsa, Bacsó B. u. 15

veszprémi
esztergomi
veszprémi
veszprémi
esztergomi
esztergomi
kalocsai

Bohus Péter
Búvári Imre
Károly Róbert
Kerekes András
Kiss László
Lándori Tamás
X Nemes Balázs
Stefán Frigyes
Szabó László
Szonner Ernı
Takács Lajos

III. évfolyam
Érd, Arany J. u. 6.
Bp., Fillér. U. 81.
Pécs, Katalin u. 10.
Makó, Apafi u. 11.
Bp., XII., Vas Gereben u. 4.
Gyömrı, Tompa u. 2.
Polgár, Alkotmány u. 9.
Mezınyárád, Béke tér 21.
Jászladány, Nagytemetı u. 21.
Kovácshida
Vinár

szfehérvári
esztergomi
pécsi
csanádi
esztergomi
Gyıri
egri
egri
egri
pécsi
veszprémi
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Bajzáth Ferenc
Bohuny István
Galgóczy László
Györkös János
Ilyés Dénes
Kerekes István
Madari Péter
Pályi László
Ruszina Vilmos
Sovány Pál
X Sulok Tibor
Winkler Lajos

Barcza Barna
Dániel Gyula
Iván József
Koltay Ernı
Konzili Péter
Kovács Jenı
Kozma György
Mecséri István
Nagy Sándor
Pápai Lajos
Rezsabek Gyula
Simon Kálmán
Szerenka Miklós
Szikszay Sándor
Sz. Tóth Imre
Ullman Péter

II. évfolyam
Kaposvár, 48-as Ifj. útja 4.
Bp., XII., Maros u. 25.
Battonya, Damjanich u. 88.
Borszörcsök
Bp., XXII., Kassai u. 31.
Makó, Apafi u. 11.
Pusztaszer
Bp., XIII., Victor Hugo u. 6-8Bp., XVI., Táncsis u. 15
Budaörs, Marx Károly u. 56.
Bp., X., Maglódi út 10/a.
Gyula, Szabadság tér 2.

esztergomi
esztergomi
csanádi
veszprémi
szfehérvári
csanádi
váci
esztergomi
váci
Esztergomi
esztergomi
nagyváradi

I. évfolyam
Vác, Rády u. 42.
Makó, Kórház u. 9.
Szentlırinc, Szigetvár u. 3.
Bp., I., Krisztina krt. 71.
Pócspetri
Kiskunhalas, Paprika A. u.
Bp., VIII., Mezı I. u. 71
Rácalmás, Kiss E. u. 50
Kecskemét, Báthori u. 2.
Keszthely, Vöröscsillag u. 2.
Sátoraljaújhely, Esze T. u. 90.
Mezıcsát, Hısök tere 7.
Berhida, Táncsics u. 24.
Bp., XX., Frangepán u. 72.
Bocsa
Budapest, Harmath u. 26.

váci
váci
pécsi
váci
egri
kalocsai
váci
szfehérvári
szfehérvári
veszprémi
kassai
szfehérvári
veszprémi
szombathelyi
kalocsa
esztergomi

69
Központi Szeminárium
Központi Hittudományi Akadémia

hallg. összlétszáma 1959. 02.07-én

Központi Szemináriumból eltávozott hallgatók
Hittudományi Akadémiáról eltávozott bejáró hallgató
Központi Szeminárium megmaradt hallgatói
Hittudományi Akadémia megmaradt bejáró hallgatója

161 fı

69 fı
38 fı
107 fı
14 fı
40 fı
54 fı

Hittudományi Akadémia bejáró hallgatói:
civil
pap
rendkívüli

14 fı
19 fı
7 fı
40 fı

Budapest, 1959. április 8. /szemináriumi körbélyegzı/
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A KÖTPONTI PAPNEVELİ INTÉZET NÖVENDÉKEINEK NÉVSORA
Név
Beer Ferenc

Egyházmegye
Lakóhely
VI. évfolyam
szombathelyi
Sárvár Lenin u. 28.

Brunner Tibor
Ferenci István
Somogyi Sándor *

V. évfolyam
rozsnyói
Bp., XI., Halmi u. 9.
váci
Borsosberény, Rákóczi út 27.
esztergomi
Bp., Rudas L. u. 81.

Horváth József
Tızsér Pál

IV. évfolyam
esztergomi
Bp., XIV., Róna u. 159
váci
Bp., XVI., Szabadföld u. 81.

Gutbrod János **
Khirer Vilmos
Molnár János
Pomeisl Imre
Seszták Miklós
Sója Csaba
Zavecz József

III. évfolyam
szfehérvári
Dunabogdány, Petıfi u. 20
esztergomi
Bp., Vadász u- 30.
váci
Bp., IV., Fóti út 48.
szombathelyi
Szombathely, III. Úttörı u. 47
hajdudorogi
Nyírpilisi parókia
hajdudorogi
Hodász parókia
szombathelyi
Felsıszölnök

Bosák Nándor

egri

I. évfolyam
Kálmánháza, Dorogi u. 92.

Megjegyzés:
* fıhatósági engedéllyel betegszabadságon
** elme és ideggyógyintézeti klinikán
/szemináriumi körbélyegzı/

1959. március 3-án kizárva
1959, márc. 19-én elbocsátva

14 fı
56 fı
70 fı

Bejelentés nélkül távozott a 14 kizárása után

2 fı
72 fı
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MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
EGYHÁZÜGYI HIVATALA

Tervezet
A papnevelés demokratizálására

Pártunk Politikai Bizottságának 1958. június 10-i határozata többek között
feladatunkká teszi a papnevelés demokratizálását. A határozat e pontjának
megvalósítása érdekében szükséges megvizsgálni a teológiák további és jelenlegi helyzetét, valamint meghatározni azokat a feladatokat, amelyek alapján a
teológiák demokratizálása megoldható.
I.
Az osztálytársadalmakban az egyházak a társadalom felépítményei voltak. A
hierarchia megszemélyesítıi, rangjuknak megfelelı fokon részei, sıt sok esetben irányítói voltak az államhatalmi, gazdasági, politikai és kulturális szerveknek, illetve intézményeknek. Az egyháznak eleme az osztálytársadalom,
ezért a papság, mint a mindenkori elnyomó osztály eszmei, politikai és erkölcsi
védelmezıje, a lelki csendırség szerepét töltötte be. A teológiák a lelki csendırség utánpótlását biztosították, ezért igen gondosan kiválogatták az ott mőködı elöljárókat és tanárokat.
Ezek döntı többségükben maguk is az elnyomó osztályból kerültek ki és tervszerően készítették elı erre a pontra ıket. Általában a legelismertebb külföldi
teológiákon végezték tanulmányaikat, és alaposan felkészültek hivatásukra.
Legtöbbjüket rokoni, baráti politikai, vagy egyéb kötelékek főzték a püspökökhöz. A legfıbb kelléket, reakciós politikai beállítottságot, eleve biztosította a
családi környezet és csak erısítette a fıiskolai nevelés. Így a püspökök és az
elnyomó rendszer urai megbízhattak bennük, mert híven szolgálták a rendszer
érdekeit, a teológiák falain kívül is. A lelkészkedı papságnak csaknem az egészét befolyásuk alatt tartották. A Horthy rendszer azzal fejezte ki szolgálatuk
iránti megbecsülését, hogy a magas fizetés mellett „méltóságos” címet is adott
nekik.
A Horthy rendszerben a teológiákat a tudományegyetemekkel egy szinten kezelték, sıt a többi fakultásokkal szemben elınyt élveztek. A teológiákon végzett
szemesztereket minden más karon bizonyos mértékben beszámították.
A végzett hallgatók, más fakultásokra való felvételénél és az ösztöndíjjuttatásoknál is elınyt élveztek. Mindezt azért, mert a rendszer saját érdeke szempontjából értékelte a teológiák tevékenységét. {…} Ködösítés tehát az az állítás,
hogy a teológiák politikamentesek, és hogy az elzártságuk, valamint a tematikájuk kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók minden világi beosztás
kizárásával a lelkiségre, papi hivatásuk kifogástalan módon való ellátására
készüljenek. Tény viszont az, hogy az újonnan felszentelt papok nagy része,
még a múlt évben is, olyan mentalitással került ki a teológiákról, hogy szinte
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az elsı tevékenységekor összeütközésbe került a népi demokratikus rendszerünkkel.
A teológiák hallgatóinak kiválogatása mind a múltban, mind a jelenleg is már
az elemi, illetve az általános iskolák elsı osztályaiban megkezdıdik, A hitoktatók számba vesznek minden jól tanuló, erre alkalmasnak látszó gyermeket, és
külön foglalkoznak vele. Az egyházi törvények szerint papnövendéknek csak
egészséges, egyházilag törvényes családból született, megkeresztelt és megbérmált, illetve konfirmált fiúgyermek vehetı fel, akinek az erkölcsi egyénisége
biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a papi hivatásban eredményesen fog munkálkodni az egyház érdekében. /Protestánsoknál újabban leányokat is felvesznek a teológiára/. Ha a kiszemelt gyerek családi környezet is megfelelı, a szülık vallásosak és nem orientálódnak a baloldal felé, akkor a hitoktatók egészen addig patronálják, amíg felvételt nem nyer valamelyik teológiára. Ez persze csak az egyszerő szülık gyermekeire vonatkozik. Ezeket, ha rászorultak,
anyagilag is segítik.
A fıpapokhoz közelálló szülık gyermekeit már ık maguk gyámolítják, legtöbb
esetben még a hierarchia egyre felfelé emelkedı lépcsıin is. {…}
Az alábbi táblázat már a teológiák összevonása utáni adatokat mutatja
{…}

Végzett hallgatók
Év
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1953-58 átl
Összesen

Összes
159
105
63
71
44
48
82
488

Munkás
26
17
16
19
8
11
16
105

Paraszt
58
44
23
22
14
27
31
188

Értelmiségi
20
15
9
11
8
3
11
76

Egyéb
55
29
15
19
14
7
24
165

1939-52

1406

192
14%

485
34%

237
17%

412
35%

{…}
Az ellenforradalom alatt és után minden teológián volt kisebb nagyobb mérvő
népi demokráciaellenes megmozdulás, sıt egyik másikon igen komoly kihatású ellenforradalmi tevékenység is.
{…}
A budapesti rom. kat. teológián a tanárok általában nem álltak ki nyíltan az
ellenforradalom mellett. Kivételt képeznek Fábián és Bánk teológiai tanárok,
akik személyesen érintkeztek Mindszentyvel. A többiek, és fıleg Félegyházi,
Artner és Zemplén a háttérbıl irányították a teológusokat, akik kapcsolatot
tartottak a református és evangélikus teológusokkal, továbbá az egyetemis500
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tákkal is. Sokan közülük részt vettek a tüntetı felvonulásokon és a fegyveres
harcban. Néhányan közremőködtek az Egyházügyi Hivatal megszállásánál és
kirablásánál is.
A vidékiek közül a gyıri rom. kat. teológián volt a legnagyobb mérvő ellenforradalmi megmozdulás. Itt a teológiai tanárok nagyobbik fele és a teológusok
zöme igen aktívan támogatta a civil ellenforradalmi erıket.
Az ellenforradalom leverése után igen kedvezıtlen helyzetbıl kiindulva igyekeztünk rendet teremteni a teológiákon is, Az 1957-58. évek folyamán jó egynéhány exponált reakciós teológiai tanárt emeltettünk ki.
Ezzel gyengítettük a még ott lévı reakciós erıket, de felszámolásuk még korántsem történt meg. Példa erre a rom. Kat. Központi Szeminárium és Hittudományi Akadémia, ahol a teológusok az elmúlt évben kétszer és már az idén
is állást foglaltak a papi békemozgalom ellen, fumigálva a békevédelmi törvényünket. Álláspontjukon még a püspökeik határozott utasítására sem voltak
hajlandók változtatni.
Ez a példa is bizonyítja, hogy a teológiákon még uralkodó a reakciós irányzat,
melyet a teológiai tanárok nagyobb része képvisel. A teológusok még ma is
teljesen el vannak zárva a népi demokrácia adta nagyobb és szabadabb lehetıségektıl, mert a teológiákra még ma sem szabad az út a haladó gondolatok
számára. Ugyanakkor azonban bent élnek és burjánoznak a reakciós eszmék.
A tananyag a régi, középkori elméleteket rögzíti. Szinte minden kérdést ezeknek a régi reakciós hagyományoknak a szellemében ítélnek meg. A mai haladó
népi demokráciánk iránt lojális egyházi vezetık korszerő teológiai tanításai
még nem érvényesülnek eléggé. A rom. kat. Központi Teológián fennáll még az
a nehézség is, hogy nem az egyházmegye, hanem a szentszék határozatai irányítják. Mindezek együttvéve szinte lehetetlenné teszik azt, hogy a jelenlegi
körülmények között egy-egy viszonylag demokratikus felfogású kezdı pap kerüljön ki a teológia falai közül.
Az elmúlt évek során számtalan intézkedéssel próbálták a teológiák reakciós
egységeit megbontani. A korábban mőködı 11 teológiát 5 helyre vontuk össze,
és a 4 református teológiát kettıre csökkentettük. Az összevonások eredményeképpen a reakciós tanárok száma és hallgatók száma is csökkent. Pl.
1952-ben a rom. kat. teológiákon 602 hallgató tanult, a jelenlegi tanévre viszont csak 368 iratkozott be. A református teológiákon 1952-ben 352 hallgató
tanult, és a jelenlegi tanévre már csak 144 nyer felvételt.
A rom. kat. teológiákon az összevonás elıtt 118 tanár tanított, most 65 tanít.
A református teológiákon pedig 21-14 a viszonyszám. Itt meg kell jegyezni,
hogy a hallgatók ilyen mérvő lemorzsolódását sem kizárólag a teológiák összevonása okozta. Ebben benne van a papi pálya felé való orientálódás általánosan csökkenı irányzatának eredménye is.
Történtek továbbá kezdeményezések egyes demokratikus felfogású tanároknak
a teológiákra való bevitelére, de ezeket a reakciós elemek több-kevesebb idı
alatt teljesen elszigetelték úgy, hogy minden jó szándék ellenére sem tudnak
számottevı eredményt elérni.
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Kísérletek történtek bizonyos demokratikus témájú tananyagok bevitelére is,
mint pl. az alkotmánytan és a békemozgalom idıszerő kérdései.
A reformátusoknál „Egyházunk mai élete” c. elıadások, és az „Ökumenikus
mozgalom” címő tananyag, stb. Kezdetnek ezek megfelelıek lettek volna, de
rossz feldolgozásban és érdektelenül adták elı a témákat, így a foglalkozások
formálisak voltak, majd egyre ritkábbak lették, végül teljesen megszőntek.
Az eddig megtett intézkedések és általában a teológiákkal kapcsolatos tevékenységünk nem volt elegendı ahhoz, hogy felszámoljuk a reakciós szellemet
a teológiákon. Ez irányú munkánk egyrészt nem volt elég átgondolt és tervszerő, másrészt mindig szembe találtuk magunkat a püspökök kemény ellenállásával. Itt meg kell jegyezni, hogy volt még egy harmadik ok is. Nevezetesen az,
hogy az ellenforradalom után elsısorban egyházkormányzati, illetve az ezzel
összefüggı személyi kérdéseket kellett megoldani a különbözı egyházaknál.
Vissza kellett szereznünk az ellenforradalmi idıszak alatt elvesztett pozícióinkat is. Mindez igen hosszadalmas és minden erınket lekötı feladat volt. Amíg
ez a munkaszakasz be nem fejezıdött, nem gondolhattunk arra, hogy legalább
is elfogadhatóan megoldjuk a teológiák kérdését.
Mindezek együttvéve okai annak, hogy eddig csak tőzoltó munkát végeztünk el
ezen a területen, és hogy a teológiák még ma is olyan zárt területet képeznek,
amely szemben áll a haladás szellemével.
A teológiák demokratizálása a jelen, de fıleg a jövı szempontjából ma már
rendkívül sürgetıvé vált.
II.
A teológiák demokratizálásának folyamata érdekében döntıen három fı területen kell meghatározni célkitőzéseinket.
1./ A tanszemélyzet vonatkozásában
a./ Gondoskodni kell arról, hogy a teológiák nevelı hatása politikailag
is kielégítı legyen. Le kell váltani minden teológiai tanárt és segédtanerıt, aki politikai álláspontját tekintvereakciós. Le kell váltani azokat is, akik nem nevezhetık reakciósnak, elavult gondolkodásúak és
nem tudnak lépést tartani a fejlıdéssel. Ezeket az elbánásnál meg kell
különböztetni a reakciósoktól.
b./ Elı kell készíteni már most, hogy a megfelelı tanerıváltozásról történjék gondoskodás. Olyan pozitív gondolkodású fiatal papokat kell az
egyes szakokra felkészíteni, akiknek alkalmazása ellen szakmai tudományos szempontból nem lehet kifogást emelni.
c./ Megfelelı képességő, haladó felfogású lelkipásztorokat fokozatosan
érintkezésbe kell hozni a teológiák munkájával és a hallgatókkal.
d./ Valamilyen formában rövid idın belül meg kell kezdeni a teológiai
tanárok és elöljárók politikai képzését. Addig is, amíg ebben a kérdésben végleges határozat nem lesz. Lekésıbb április végéig egy politikai
tájékoztatót kell nekik tartani a legidıszerőbb kül és belpolitikai kérdésekrıl.

2./ A hallgatók vonatkozásában
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a./ A felvételeknél fokozottabban kell érvényesíteni vétójogunkat. Társadalom ellenes érzülető családok gyermekeit ne engedjük lelkipásztori
pályára.
b./ Gondoskodnunk kell róla, hogy a teológiai tanárok a félévenként
tartani szokott minısítı vizsgák alkalmával hathatósan éljenek a minısítés jogával és kötelességével. Különösen a politikai nevelést szolgáló
tantárgyak vonatkozásában alkalmazzanak szigorú mércét.
c./ Megfelelı idıben és módon a teológiákra már felvett, tehát a jelenlegi hallgatókat is szelektálni kell. A cél az, hogy egyrészt a társadalomellenes érzülető családok gyermekei ne lehessenek lelkipásztorok,
másrészt, hogy általánosságban kb. 20-25 %-os létszámcsökkenést érjünk el.
3./ A tananyag és a nevelımunka vonatkozásában
a./ Új fıtantárgyként be kell vezetni minden teológián a „Társadalomtudományok” tanítását. Ennek keretében tanuljanak a teológusok:
marxista államelméletet, politikai gazdaságtant, alkotmány, tömegmozgalom, békemozgalom, Hazafias Népfront, szocialista hazafiság, proletár nemzetköziség, népi demokratikus társadalmi rendszerünk célkitőzései, az állam és az egyház viszonya, stb témák kérdésében.
b./ Haladó felfogású egyházi személyek tanácsai szerint bizonyos fokú
módszertani változtatásokat kell eszközölni néhány tantárgy tanításában. Ilyenek: az egyháztörténelem, a lelkipásztorkodás tan és hitoktatástan, a morális, a filozófia és a hitvédelem, vagyis apoligetika. Ezeknél a tantárgyaknál az elvont skolasztikus tanítási rend helyett a való
élet lehetıségeivel számoló, tárgyilagos szemlélető tanítási módot kell
bevezetni. Enélkül a „ társadalomtudományok” témái elszigeteltek maradnak.
c./ A teológiai hallgatók politikai nevelését szolgáló tantárgyakat a
vizsgáknál a fıtárgyakkal egyenértékővé kell felemelni. Ugyanakkor a
hallgatók politikai nevelését az elöljáróktól és az elızı pontban említett
tantárgyak elıadóitól is meg kell követelni.
d./ Minden teológián meg kell teremtenünk a békemunka megkezdésének és fokozatos fejlesztésének elıfeltételeit. Már az elıkészítı munkába be kell vonni az elöljárókat és legalább két-három erre a munkára
alkalmas teológust. Erre nézve elıször egy teológián szerezzünk tapasztalatokat, és utána ezeket felhasználva, esetleg több lépcsıben valósítsuk meg a többi teológián is. Amennyiben szükségesnek mutatkoznak,
úgy a lehetıséghez képest vállaljuk ennél a munkánál anyagi hozzájárulást is.
A már beindított békemunka keretében megoldható lesz, hogy idıközönként civil elıadókat is meghallgassanak a teológusok: egyes
speciális, társadalmi, vagy politikai kérdésben. Ugyanebben a keretben
lehet majd megszervezni a vezetı békepapok elıadásait, tájékoztatásait, továbbá a haladó szellemő lelkipásztorkodó papok konzultációit,
egyszóval mindazt, ami a teológusok politikai nevelését célozza, de a
kötelezı tantárgyak keretébe nem vihetı bele.
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III.
A./ Tanszemélyzeti vonatkozásban
1./ Valamennyi teológia tanári karára vonatkozóan megállapítjuk, hogy
kik azok közülük, akik politikailag, vagy egyéb okokból kifogás alá esnek. Ebben a munkában saját ismereteinken kívül támaszkodnunk
kell az illetékes megyei munkatársak, a BM szervek,és néhány olyan
tárgyilagos ítélıképességő haladó papra, akik az illetı teológiai tanárokat hosszabb idı tapasztalatai alapján ismerik. Ezután a fontossági
sorrendet és a megfelelı utánpótlási lehetıséget figyelembe véve, fokozatosan végrehajtjuk a nem megfelelı elemek kicserélését, az alábbi
ütemezéssel:
a./ Dékánokat, rektorokat, valamint ezek helyetteseit, spirituálisokat, prefektusokat és ezek helyetteseit.
1959. szeptember 1-ig
b./ rendes kinevezett szaktanárok
folyamatosan
c./ Rendkívüli és óraadó tanárokat
folyamatosan
1961. szeptember 1-ig.
Felelıs: Miklós elvtárs
2,/ Erre megfelelı haladó papok bevonásával összeállítjuk azon papok
névsorát, akik alkalmasak, illetve alkalmassá lehet tenni arra, hogy teológiai tanárok legyenek. Ezekkel megbeszéljük, hogy megfelelıen készüljenek fel erre szakmailag. Mi pedig politikailag rendszeresen foglalkozunk velük.
A névsor összeállításának határideje:
1959. május 15.
Az alkalmasaknak látszó személyekkel a rájuk vonatkozó rész megbeszélésének határideje:
1959. június 15.
A névsort elızıleg Miklós elvtárssal is meg kell beszélni!
Felelıs: az illetékes területfelelıs
3./ Valamennyi teológia tanárait és elöljáróit minden évben kétszer közös
megbeszélésre
hívjuk
össze
illetékes
egyházmegyék
/egyházkerületek/ területén mőködı 5-6 erre alkalmas haladó felfogású lelkipásztorral. Itt a lelkipásztorok tájékozatják a tanári kart népgazdaságunk, továbbá a papi és területi békemunka idıközbeni elırehaladásáról. Ezeken a megbeszéléseken jelen lesz az illetékes területi
felelıs, vagy a tanácsi fıelıadó.
A megbeszélés ideje: minden év augusztusának második fele, és a félévi
szünidı erre legalkalmasabb napjai
Felelıs: az illetékes területfelelıs
4./ Minden év elsı felében összehívjuk valamennyi teológia elöljáróit
/dékán, rektor, spirituális, prefektus/ külön idıben a katolikusokat és
protestánsokat. Ez alkalommal Horváth vagy Miklós elvtérs megtárgyalja velük az idıszerő kérdéseket.
Határidı: minden év április 30.
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5./ A teológiai tanárok politikai képzés a nyári szünidıben tartandó
konferenciákon oldható meg legeredményesebben. Ezeket a konferenciákat katolikus részére Budapesten, a Központi Szeminárium épületében lehet megrendezi az Opus Pacis égisze alatt. Idıtartama 5-8 nap.
A konferenciákon a legfontosabb idıszerő kérdéseket kell folyamatosan
megtárgyalni az egyes szaktárgyak szempontjából is.
Az egyes tárgyak elıadói: szaktanárok, civilek és haladó szellemő lelkipásztorkodó papok legyenek. A konferenciák tematikáját, idıtartamát,
az elıadók névsorát illetve biztosítását, stb. egyszóval az idevágó összes
részleteket a konferenciák megkezdése elıtt legalább két hónappal
minden évben ki kell dolgozni. Az elsı konferenciát 1960 év nyarán
rendezzük meg. Addig a teológiai tanárok is vegyenek részt a vezetı
papok részére tartandó elıadásokon. Emellett Horváth Richárd, vagy
Magy Béla bevezetı elıadása alapján az idén ısszel is egynapos konferencián tárgyalják meg az egyes tantárgyak elıadásainak módszertani
kérdéseit. /egyháztörténelem, apologetika, stb./. A protestánsoknál is
hasonló módon oldjuk meg ezt a kérdést.
Felelıs: Madai, Veres és Grnák elvtársak.

Alternatíva:
Az összes teológiai tanárok és elöljárók vegyenek részt a vezetı papok
részére tartandó elıadás sorozatokon és emellett évente kétszer egyegy napos konferenciákon is, ahol valamelyik vezetı békepap elıadása
és konzultálása alapján tárgyalják meg az egyes tantárgyak módszertani kérdéseit.
B./ Hallgatók vonatkozásában
1./ 1959-60 tanévtıl kezdıdıen már a felvételre jelentkezés után felülvizsgáljuk az összes teológusnak jelentkezıket. Ezt úgy végezzük el,
hogy az aulás elvtársak kijegyzik a jelentkezık adatát, majd eljuttatják
a jelentkezı lakhelye szerint illetékes megyei egyházügyi fıelıadókhoz,
akik helyszíni informálódás, továbbá a helyi párt és állami szervtıl kért
vélemény alapján, minden egyes jelentkezırıl feljegyzést készítenek.
Így az eddigi tapasztalatok szerint egy-egy elvtársra legfeljebb 3-4 jelentkezı jut. A feljegyzések birtokában már el tudjuk dönteni, hogy kik
azok, akiknek a felvétele ellen kifogást emelhetünk. A társadalomellenes /deklasszált, reakciós, közönséges bőnözı/ gyermekeit nem engedjük felvenni.
Határidı: minden év augusztus 15.
Felelıs: az illetékes területfelelıs
2./ Az elızı pontban írt módszer szerint felülvizsgáljuk az összes teológiák már felvett, tehát jelenlegi összes hallgatót is. Ezt a munkát évfolyamonkénti ütemezéssel fokozatosan végezzük el úgy, hogy a legfelsı
évfolyamon kezdjük meg. A jelenlegi V. évesek felülvizsgálatát még a
mostani tanév befejezése elıtt elvégezzük. A kifogásolható elemeket
megfelelı indoklással kizárjuk, illetve nem engedjük felszentelni.
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Határidı: 1960, május 15.
Felelıs: az illetékes területfelelıs
3./ 1959-1960. tanévtıl kezdıdıen felülvizsgáljuk a Hittudományi
Akadémiára jelentkezıket is /VI. évesek/ az 1,/ pontban írtaknak megfelelıen. Azon túlmenıen függetlenül attól, hogy nemkívánatos elem-e
az illetı, vagy sem, civil, vagy bejáró hallgató, csak kivételesen és nagyon megindokolt esetben vehetı fel.
Határidı: minden évben augusztus 15.
Felelıs: Csala, Veres és Grnák elvtársak
4./ A szokásos félévi minısítı vizsgák elıtt összehívjuk valamennyi teológia rektorát /dékánját/ és Horváth elvtárs, vagy Miklós elvtárs megbeszéli velük, hogy a tanárok milyen módon éljenek a minısítés jogával.
Határidı: minden év december 15.
Felelıs: Miklós elvtárs
C./ Tananyag és nevelımunka vonatkozásában
1./ A róm. Kat. Központi Teológián már megszervezett „Társadalomtudományok” tanszéket fokozatosan meg kell szerveztetnünk az összes
teológiákon, felhasználva az idıközben szerzett, idevágó tapasztalatokat. Ennek az elıadóit gondosan meg kell válogatni. Erre csak megfelelı képességő, rendszerünkhöz kipróbáltan hő, haladó gondolkodású
pap legyen kinevezhetı, akinek a lelkipásztorkodásban is megfelelı
gyakorlata van. Aki gyakorlati vonatkozásban is magyarázatokat tud
adni a tanszék keretébe tartozó minden témakörhöz.
Határidı: 1961. szeptember 1.
Felelıs: Horváth elvtárs.
2./ Hogy a „társadalomtudományok” tanszéken elıadottak ne álljanak
elszigetelten a többi tantárgyak között, de egyébként is az alábbi tantárgyak elıadásában a következı módszertani változásokat kell bevezetni.
a/ Egyháztörténelem
Ez ne legyen csak a pápák története, hanem tőntesse fel az
egyes korok társadalmi és szociális mozgalmának jelentıségét,
indokoltságát, a haladás elınyeit, a kerékkötı politika hátrányait egyházi vonatkozásban is.
b./ Lelkipásztorkodástan és hitoktatástan
Itt a fıhangsúly ne az legyen, hogy a lelkipásztorkodásnak és a
hitoktatásnak milyennek kell elméletileg lennie, Tanítsák ebben
a két gyakorlati tárgyban a tanárok azt, amit az adott körülmények között ezen a két területen a papnak tennie lehet, hogy így
az elmélet és a gyakorlat egymáshoz illeszkedjék.
c./ Morális
Itt az általánosságban elterjedt és a bőnök tárgyalására felépített morális oktatása helyett inkább az erényekre felépített morálist helyezzük elıtérbe, Különösen fontos a közösségi erények
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kidomborítása és az ezzel kapcsolatos kérdések korszerő elıadása: pl. közös élet, közvagyon, vétségek a közvagyon ellen,
háború és béke, helytelen erkölcsi felfogások a titkos kártalanítás területén, stb.
d./ Filozófia
Bár a kánon idevonatkozó pontja a filozófiának skolasztikus
rendszer szerinti oktatását írja elı, mégis a bölcselettörténeti
rendszerek – köztük a marxizmus- leninizmusnak is – tárgyilagos ismertetésére, rámutatva azokra a pontokra, amelyek közel
állnak az egyházak bölcseleti rendszeréhez.
e./ Hitvédelem
Erre nagyjából ugyanaz vonatkozik, mint a filozófiára. Az elıadó
tanár szorítkozzék ebben a vonatkozásban a leglényegesebb
dolgokra, és amennyire csak eheti, adja a lehetı legszabadabb
megoldást a hallgatóknak az elmélet terén. Kerülje az ideológiai
ütközı pontok túlzott kiélezését más világnézettel kapcsolatban.
Tárgyilagosan és ne becsmérlıleg, hanem mások elveinek tiszteletben tartásával adja elı az idevonatkozó mondanivalóit.
Ezeket a módszertani változtatásokat, természetesen nem bízhatjuk a reakciós, vagy elavult gondolkodású tanárokra, ezért
itt a legelsı lépés az erre megfelelı tanárok kiválogatása, illetve
beállítása. A feladat megoldása szorosan összefügg a reakciós
tanárok leváltásának folyamatával és azzal párhuzamosan kell
elvégezni.
Határidı: 1960. szeptember 1.
Felelıs: Horváth elvtárs.
3./A társadalomtudományi tanszéknél igen fontos, hogy az elméleteket
a gyakorlat támassza alá, ezért minden teológián az irodalmi iskolához
hasonló és azok mellett meg kell alakítani a szociális iskolát szaktanár
vezetése alatt. Egyházi és világi elıadók szerepeltetésével, de úgy, hogy
a teológusok elmélyedhessenek az idıszerő társadalmi és szociális
problémákban és öntevékenyen is foglalkozhassanak velük. Hogy az
iskolának súlya legyen, az Opus Pacis vagy a Hazafias Népfront évenként írjon ki pályázatokat a teológusok részére komoly pályadíjakkal.,
szociális és társadalmi kérdésekben.
Határidı: 1960. december 1.
Felelıs: Miklós elvtárs
4./ A békemozgalom legkönnyebben a szociális iskolán és az azzal kapcsolatban létesítendı kulturális, vagy olvasószobákon keresztül nyerhet polgárjogot a teológiákon. Szereljük fel ezeket a szobákat vallásos
és világi újságokkal, néhány külföldivel is. Legyen bene rádió és televízió. A felszereléshez adjon a Hivatal anyagi segítséget. Ne legyen ezzel a
szobával szemben presszió, vagy túlzott ajánlgatás. A nevelık közül legyen felelıs vezetıje, de lehetıleg ne a társadalomtudományi tanszékrıl. A növendékek részérıl is legyen a szobának két, három bizalmija,
és ezek ismertessék a programot a teológusok elıtt. A program legyen
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változatos, de minden esetre olyan, hogy mondanivalói érdekeljék a
teológusokat. Így odaszoknak, és fokozatosan a békemunkába is bekapcsolhatók lesznek.
Határidı: 1961. december 1.
Felelıs: Miklós elvtárs.
5./ Valamennyi teológia utolsó éves hallgatói részére évenkint egy-egy
üzem és termelıszövetkezet látogatását szervezzük.
Határidı folyamatos,
Felelıs: az illetékes területfelelıs
6./ Az egyházi sajtó esetenként foglalkozzon a terv egyes részletkérdéseihez kapcsolódó témával. Hogy mikor, mirıl és hogyan, azt esetenként kell megállapítani.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Miklós elvtárs
D./ Különféle tennivalók
1./ Minden részletében elı kell készíteni és az 1961-62-es tanév megkezdése elıtt be kell fejezni a budapesti református teológiának a debrecenibe való beolvasztását.
Határidı: 1961. augusztus 1.
Felelıs: Miklós elvtárs
2./ A terv részletes megtárgyalása az illetékes párt és állami szervekkel
Határidı: 1959. június 1.
Felelıs: Horváth elvtárs
3./A terv egyes részleteinek az illetékes egyházi vezetıkkel való megtárgyalása/ami ebbıl rájuk tartozik/ és elfogadása.
Határidı: folyamatos
Felelıs:Horváth és Miklós elvtársak
Budapest, 1959. április 3-án
Készült 10 pld.
1. pld.
MM Horváth J.e.
2. pld.
MSZMP Köteles
3. pld
TÜK
4. pld.
MM Csala
5. pld.
MM Telepó
6. pld.
MM Lomos
7. pld.
MM Nadai
8.pld.
MM Katona
9. pld.
MM Veres
10.pld.
Grnak

508

MOL – XIX – A – 21 – d – 008-2/1959/Eln.

4.7.4. sz. melléklet
A Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalának közleménye
a Központi Hittudományi Akadémiával és a Központi Szemináriummal
kapcsolatban

A Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalához megküldték annak a
levélnek a másolatát, amelyet 58 kimagasló egyházi férfi írt a Központi Hittudományi Akadémia és Szeminárium ügyében a Magyar Katolikus Püspöki
Karhoz.
Az Egyházügyi Hivatal szükségesnek tartja a Központi Hittudományi Akadémiával és Szemináriummal kapcsolatos véleményét az alábbiakban összefoglalni.
1./ Az Egyházügyi Hivatal tudomása szerint a Központi Hittudományi Akadémia és Szeminárium növendékeinek egy része a neves intézmények szellemével és szabályával szembe szállva, engedetlenséget tanúsított elöljáróival
szemben. Az Egyházügyi Hivatal ismerete szerint a növendékek magukról
megfeledkezve tiszteletlen, a felsıbbséget mélyen sértı levelet intézett a
Püspöki Karhoz, amelyben szembe szálltak fıpásztoraikkal, és továbbtanulásukat különféle feltételekhez kötötték.
Az Egyházügyi Hivatal megítélése szerint a Központi Hittudományi Akadémián és Szemináriumon történtek az egyház belsı ügye, amellyel elsısorban a Püspöki Kar illetékes foglalkozni. Az államhatalom szervei – így az
Egyházügyi Hivatal is – csak annyiban foglalkoztak és foglalkoznak az intézmények ügyével, amennyiben azt illetékes egyházi hatóságok igénylik.
Ilyen alkalom volt például, amikor az Egyházügyi Hivatal hozzájárult és
anyagi támogatást is biztosított ahhoz, hogy a Központi Hittudományi
Akadémián két új tanszéket létesítsenek.
2./ Az Egyházügyi Hivatal a tények ismerete után megdöbbenését fejezi ki a fe
lett, hogy papi hivatásra készülı növendékek egy része magáról mennyire
meg tud feledkezni, és teljes megértéssel veszi tudomásul a Püspöki Karnak e példátlan magatartással szembeni határozott fellépését.
3./ Az Egyházügyi Hivatal reméli, hogy a Püspöki Kar intézkedései nyomán a
zavartkeltı reakciós erık visszavonulnak és e két nagy múltú katolikus intézmény zavartalanul folytathatja mőködését.
Bizonyos, hogy a Püspöki Kar, maga mögött tudva a magyar katolikus papság
legjobbjait, eredményesen felülkerekedett azokon a reakciós mesterkedéseken,
amelyek politikai céljaik elérése érdekében fegyelmet, rendet, egyházintézményt, az egyház érdekeit és ha kell az egyházat is hajlandók flálkdozni.
Budapest, 1959, április 3.

MOL – XIX – A – 21 – a – K 44-18/1959/Eln.

509

4.8.1. sz. melléklet
KÖZPONTI PAPNEVELİ INTÉZET
BUDAPEST
PROHÁSZKA OTTOKÁR U. 7.
TELEFON. 180-781

104/1958-59. szám
HORVÁTH JÁNOS ÚRNAK
a Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hibvatala elnöke
Budapest
A budapesti Központi Papnevelı Intézet elöljárósága mély tisztelettel kéri Elnök Urat, hogy az intézet háztartását az átmeneti idı alatt egyszeri
segéllyel biztosítani szíveskedjék.
A Papnevelı Intézetet kizárólag a kispapok után fizetett tartásdíj
akból tartjuk fenn. A mindennapi szükségletek fedezésére a házfenntartási
kiadásokon kívül 70 növendék tartásdíja szükséges. Ma 15 növendékünk van,
abból ténylegesen 12 fizet, mert 2 kórházban van, egy pedig idegorvos tanácsára szabadságon van. A 12 növendék /á 600 Ft/ havi 7.200 Ft-ot fizet az
intézet pénztárába – a havi 45.000 Ft szükséglettel szemben.
Az Egyházügyi Hivatal, különösen Elnök Úr mindig tapasztalt jó
akaratához fordul az intézet elöljárósága, hogy nehéz helyzetünkben legyen
segítségünkre.
A nagy ház rezsije és a személyzet ugyanaz, bárhány kispap van
Komoly összedolgozó és jóakaratú személyzetünket nem bocsáthatjuk el átmenetileg sem, mert akkor szeptemberre nem tudjuk megfelelıekkel pótolni.
Egyébként is a férfiszemélyzet a nyári nagytakarításnál, amely a helyreállítási
munkák miatt fokozottabb lesz. – a konyhaszemélyzet pedig a télire való eltevések miatt a nyári hónapokban nélkülözhetetlen.
A megértı türelem, mellyel Elnök Úr kispapjainkkal foglalkozni
szíves volt, ismételt elfogult viselkedésük ellenére is jobb belátásra bírja ıket,
bátorít minket a kérés elıterjesztésére.
Fogadja Elnök Úr tiszteletünk ıszinte nyilvánítását.
Budapest, 1959. április 3.

Dr. Potyondy Imre s.k.
Rektor

Dr. Semptey László s.k.
vicerektor
/körbélyegzı/

Dr, Félegyházi József s.k.
könyvtáros

Dr. Pfeifer János s. k.
Prefektus

Király Ferenc s.k.
spirituális

Dr. Fábián János s. k.
prefektus

A fenti kérést a magam részérıl is az Elnök Úr jóindulatú elbírálásába ajánlom.
59. IV.6.
Horváth Richárd
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Réni e.
Utaljunk ki 37.000 Ft-ot
Az egyházi támogatás
terhére

H
IV/9

Fenti összeg kiutalva a
Központi Papnevelı Intézet
40.62540.625-VII. OTP számú
Csekkszámlájára
1959. IV. 9.
olvashatatlan aláírás
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KÖZPONTI PAPNEVELİ INTÉZET
BUDAPEST
PROHÁSZKA OTTOKÁR U. 7.
TELEFON. 180-781

ad 104/1958-59. szám

HORVÁTH JÁNOS ÚRNAK
a Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala elnöke
Budapest

Hálás köszönettel értesítjük Elnök Urat, hogy a budapesti Központi
Papnevelı Intézetnek kiutalt 37.000 Ft azaz Harminchétezer Ft segélyt megkaptuk.
Külön köszönjük, hogy a helyzet okozta nehézségek elsı napjaiban
mindjárt segítségünkre sietett Elnök Úr, és így nyugodtan tudjuk kivárni, míg
egyházi fıhatóságunk az átmeneti idık anyagi kérdésével foglalkozni tud.

Fogadja Elnök Úr kiváló tiszteletem nyilvánítását és ismételt hálás köszönetünket.
Budapest, 1959. április 18.

Dr. Semptey László s.k.
vicerektor

Dr. Potyondy Imre s.k.
nagyprépost, rektor

/körbélyegzı/
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4.8.3. sz. melléklet
Róm. Kat. Központi Hittudományi Akadémia
Budapest V., Eötvös L. u. 7. Tel.: 188-241
577/1958-59.
MÉLYEN TISZTELT ELNÖK ÚR!
A közelmúltban történt fegyelmi eljárások folytán véglegezve a
Hittudományi Akadémia helyzetét, a következı képet nyerjük: f. évi február hó
17-énkizárattak 14-en, március hó 18-án 56-an és április hó 4-én elbocsájtattak 19-en. Így tehát kizárás és elbocsájtás folytán a Hittudományi Akadémia elmaradt hallgatóinak száma összesen 89. Ebbe nem számítottuk bele
azokat, akik az események hatása alatt önként távoztak, vagy a második szemeszterre már be sem iratkoztak.
Áttekintve a változott körülményeket, meg kellett állapítanunk,
hogy íly nagyszámú kiesés hallgatóink soraiból a Hittudományi Akadémia
költségvetését, amely amúgy is igen szerény anyagi erején épül, igen érzékenyen érinti, mert erre a szemeszterre szóló költségvetésünk – 89 növendék
tandíját tekintve - 8.900 Ft kiesést szenved. De ha az I. szemeszter összhallgatóinak számát /165/ tekintjük, akkor 112 hallgató maradt el összesen a
jelen szemeszterben, s ez még jelentısebb összeg kiesését jelenti.
Tekintettel arra, hogy a Hittudományi Akadémia számára más
anyagi források nem állnak rendelkezésre, és az íly módon hiányzó 8.900 Ft
Akadémiánk helyzetét súlyos és leküzdhetetlen nehézségek elé állítják, az a
tiszteletteljes kérésünk, hogy amennyiben a költségvetési keretek lehetıvé
teszik, volna oly szíves Elnök Úr számunkra ennek a bevétel hiánynak pótlására rendkívüli segélyt kiutalni.
Elnök Úrnak mindenkor tapasztalt jóindulatát Akadémiánk irá
nyába jelenleg is kérve maradok Elnök Úrnak legmélyebb tisztelettel
Budapest, 1959. április hó 8-án
Dr. Erdey Ferenc s. k.
dékán

Réni e.
Utaljunk ki 9.000 Ft-ot az Akadémia
Az egyházi támogatás terhére
H
IV/9

Fenti összeg kiutalva a Rk.
Rk. Hittudományi
Akadémia 211211-077077-VII. MNB 53 számú
sekkszámlájára átutal
átutaltuk Réni
1959. IV. 10.
10.
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4.8.4. sz. melléklet
Róm. Kat. Központi Hittudományi Akadémia
Budapest, V., Eötvös L. u. 7. Tel.: 188-241
1959. ÁPR 20.
44-20/a/1959.

IGEN TISZTELT ELNÖK ÚR!

F. év ápr. 8-án 577/1958-59. sz. alatt kérvényünk alapján olyan gyorsan kiutalt rendkívüli segélyt megkapván, legyen szabad Elnök Úrnak ezen
újabb jóindulatának megnyilvánulásáért és a kiutalt segélyért Akadémiánk és
a magam nevében leghálásabb köszönetünket kifejezni.
Fogadja Igen Tisztelt Elnök Úr ıszinte nagyrabecsülésem nyilvánítását.
Budapest, 1959. évi április hó 18-án.

Dr. Erdey Ferenc
e.i. dékán

HORVÁTH JÁNOS

ÚRNAK

Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalának Elnöke

Budapest
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4.8.5. sz. melléklet
AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI FİHATÓSÁGTÓL
935/1959. szám
1959. ÁPR 22.
44-21/1959/Eln.
Elnök Úr!
A Budapesti Központi Papnevelı Intézet növendékeinek fegyelmi ügyével kapcsolatban a Hittudományi Akadémia és Szeminárium elöljárósága külön-külön javaslatot terjesztett az Egyházügyi Hivatal elé.
Az akadémia javaslatának 6. pontja így szól: „A Hittudományi Akadémia a jelen esetbıl kifolyólag szükségesnek tartja, hogy a papnövendék hallgatói büntetésképpen teljes tanulmányaik befejezése elıtt szentelést ne kapjanak.”
A Szeminárium javaslata 1. pontjában pedig azt javasolja, hogy „Ebben
a tanévben az elöljáróság semmiféle szenteléshez sem adja meg a vótumát.”
Az Egyházügyi Hivatal a Hittudományi Akadémia javaslatának 6. pontjával „egyetért”-ett, a Központi Szeminárium elgondolását pedig a „Hittudományi Akadémia elıterjesztésének megfelelıen értelmezte.”
A két javaslat betőszerinti értelmezése – nem szabatos fogalmazás következtében – azt a látszatot kelti, mintha valamennyi, tehát a kisebb rendek, az
alszerpapi és a szerpapi szentelések elhalasztását is kívánta volna.
Ez azonban egyházjogi és gyakorlati szempontból is egyaránt lehetetlen
helyzetet teremtene. Azért nem is valószínő, hogy az Egyházügyi Hivatal ezt a
túlzott értelmezést szentesítette volna. Mégis konkrét esetbıl kifolyólag problematikussá vált, hogy az esztergomi egyházmegyei Horváth József IV. éves
növendék alszerpappá, illetıleg szerpappá szentelése, valamint Khirer Vilmos
III. évesnek a kisebb rendekben való részesítése nem ütköznék-e akadályba.
Kérnék ennél fogva elvi döntést, arra vonatkozólag, hogy a büntetı
rendelkezések értelmében idıbeli korlátozása a papszentelés elhalasztását
célozta, a többi fokozatot nem érinti.
Abban a reményben pedig, ha eredetileg a szigorúbb értelmezés nyert
volna szentesítést, azt kérem, hogy a megmaradt csekély számú növendék, aki
az utolsó próbát dicséretes határozottsággal állta meg, és azóta is kifogástalan
magatartást tanúsít, a szerpapságig bezárólag akadálytalanul részesedhessen
az egyházi rend fokozataiban
Fogadja Elnök Úr ıszinte tiszteletem nyilvánítását
Esztergom, 1959. április 15.

Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr s. k.
vicarius generális

Korváth János Elnök Úrnak
Mővelıdésügyi MinisztériumEgyházügyi Hivatala
Budapest
V., Szalay utca 10-12.
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4.8.6. sz. melléklet
AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI FİHATÓSÁGTÓL
1053/1959. szám
1959. ÁPR 24.
44-21/4/1959/Eln.

Elnök Úr!

Méltóztassék engedni, hogy a folyó hó 15-én 935/1959. sz. alatt kelt
iratom kiegészítése képen a Budapesti Hittudományi Akadémia bejáró növendékeivel kapcsolatban is kérjek elvi döntést a szentelések elhalasztása ügyében.
Sem az Akadémia, sem a Szeminárium javaslatai, ennél fogva az Állami
Egyházügyi Hivatal akkori állásfoglalása sem érinti azt a kérdést. Most pedig
Szemethy Frigyesnek, akii az Akadémia visszavett hallgatói közé, alszerpapi
szentelése ügyében hozzám intézett kérése teszi idıszerővé, de a jövıre való
tekintettel kívánatossá a bejáró növendékek helyzetének tisztázását.
Fogadja Elnök Úr ıszinte tiszteletem nyilvánítását.
Esztergom, 1959. április hó 2.
Dr. Schwarz-Eggenhofer Artút s. k.
vicarius generalis

Miklós e.
Azt hiszem a megmaradók
Számára a szentelési tilalMakat fel lehetne oldani. Ha
egyetértesz vele, add ki
Szükséges intézkedéseket

H
IV.23.

Csala e
Intézkedjünk a kkoorábbi
szeerint
megtorló ügyek sz
IV. 24. Miklós
Korváth János Elnök Úrnak
Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala
Budapest
V., Szalay utca 10-12.
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44-21/a/1959.

Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr
Érseki helynök úrnak
Esztergom
Helynök Úr!
Hivatkozással a 935/1959 valamint 1053/1959 sz. elıterjesztéseire, a következıkrıl értesítem: Az Elnök Úr nem emel kifogást az ellen, ha egyes
papnövendékek – akik elfogadták ordináriusaik feltételeit és megmaradtak a
fıiskolán – szerpapságig bezárólag az egyházi rend fokozataiban részesülnek
feltéve, hogy azóta is kifogástalan magatartást tanúsítanak.
Ez úgy a szemináriumi növendékekre, mint az Akadémia bejáró hallgatóira
vonatkoznak.
Tisztelettel
Budapest, 1959. május 4-én
Csala László s.k.
fıelıadó
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4.8.8. sz. melléklet
Szigorúan titkos!
ELİTERJESZTÉS A POLITIKAI BIZOTTSÁGHOZ
EGYHÁZPOLITIKAI KÉRDÉSEKRİL
I. A római katolikus püspöki kar Vatikánba történt meghívásáról
Tardini vatikáni államtitkár aláírásával február 8.-i keltezéssel a püspöki kar 9
tagja: Grısz József kalocsai érsek, dr. Hamvas Endre csanádi püspök, Shvoy
Lajos székesfehérvári püspök, Dudás Miklós hajdudorogi görögkatolikus
püspök, Dr. Rogács Ferenc pécsi püspök, Kovács Sándor Szombathelyi
püspök, Papp Kálmán gyıri püspök, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát
/püspöki rang, a püspöki kar tagja/, Kovács Vince segédpüspök meghívót
kapott a Vatikántól azzal az indokolással, hogy régen voltak Rómában és
amennyiben nincs elháríthatatlan akadály, utazzanak ki az új pápához. …
A magyar püspöki kar úgy döntött, hogy a meghívott püspökök egyenként
terjesztik elı kiutazási kérelmüket az Egyházügyi Hivatalhoz: valamennyi püspök jelentkezett már és kérte a kiutazási engedélyt.
Határozati javaslat
1. A Politikai bizottság ne járuljon hozzá a püspöki kar Vatikánba történı kiutazásához.
Az indokok a következık:
a./ A Politikai Bizottság 1958. június 10.-i határozatában megállapította,
hogy lépésrıl lépésre, de határozottan arra kell törekedni, hogy a magyar
püspöki kart politikai vonatkozásban elszakítsuk a Vatikántól. A kiutazás
engedélyezése elsısorban a Vatikán számára jelentene kedvezı helyzetet. …
b./ A Vatikán meghívásának, és ezzel kapcsolatban a püspöki kar kérésének elutasítását az is indokolja, hogy a Magyar Népköztársaság kormánya
és a Vatikán között fennálló viszony nem teszi lehetıvé az ilyen meghívás
illetıleg kérés teljesítését. A Vatikán a Magyar Népköztársaság fennállásától kezdve ellenséges viszonyt tart fenn államunkkal. …
2. A Politikai Bizattság utasítsa az Egyházügyi Hivatal vezetıjét, hogy Grısz
József érsekkel, mint a püspöki kar elnökével írassanak válaszlevelet a Vatikánba, amelyben közölje a pápával azokat az okokat és körülményeket, amelyek lehetetlenné teszik a püspöki kar, vagy akár csak egyes püspökök római
utazását. …
III. Az Egyházügyi Hivatal átszervezésérıl
Az Egyházügyi Hivatal jelenlegi szervezeti elhelyezése /a Mővelıdésügyi Minisztérium egyik fıosztálya/ többirányú problémát okoz. …
Határozati javaslat:
A Mővelıdésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatala ismét a Minisztertanács
felügyelete alá tartozó önálló országos fıhatóság legyen, s mint Állami Egyházügyi Hivatal Mőködjék. Az átszervezés részletes tervét a Minisztertanács és az
Elnöki Tanács elé kell terjeszteni.
Budapest, 1959. április 13.
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Belügyminisztérium.

Szigorúan titkos!
Tárgy: A római katolikus egyházban kibontakozó ellentétek

Jelentés
Budapest, 1959. április hó 9.

A Papp Kálmán ügy óta a római katolikus egyházon belül súrlódások,
belsı viták fejlıdtek ki, az ellentéteknek egyik megnyilvánulása volt , hogy
1959 januárjában a Központi Papi szeminárium hallgatóinak egy része a püspöki kar utasítása ellenére sem jelent meg a papi békegyőléseken. A püspöki
kar ezért 14 teológust eltávolított a szemináriumból. Ezek után a Központi
Papi Szeminárium hallgatói között szélsıséges reakciós hangulat lett úrrá,
amely mozgalom jelleget kezdett ölteni. A teológusok bojkottálták a püspöki
kar döntése mellett kiálló tanár óráit, és pontokba foglalták a papi békemozgalommal és a püspöki karral szembenálló követeléseiket. A püspöki kar a reakciós és engedetlen magatartás miatt - március 18-án – újabb 66 teológust távolítottak el a Központi Papi Szemináriumból.
A püspöki kar többsége – a leghatározottabban Grısz József kalocsai érsek – a
rendkívüli ülésen messzemenıen elítélte a teológusok magatartását. E tekintetben ingadozott Hamvas Endre püspök és húzódozott a határozott intézkedéstıl Shvoy Lajos püspök is.
A püspöki kar intézkedése a többségükben lojális püspökök, valamint
a szélsıségesen reakciós papi csoportok között az eddigi lappangó ellentéteket
kiélezte. Ez a helyzet lehetıséget ad arra, hogy a római katolikus egyházon
belüli ellentéteket tovább fokozzuk, és a belsı harcot kiterjesszük.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy helyes volt az a módszer, hogy sem az
Egyházi Hivatal, sem a Belügyminisztérium nyíltan nem avatkozott be a papi
szeminárium ügyébe. Továbbra is ezt a magatartást kell tanúsítani és a püspöki kar elıtt úgy kell beállítani a dolgot, mintha az egészet az egyház belsı
ügyének tekintenénk.
Javasoljuk, hogy az ÁEH és a Belügyminisztérium az alábbi intézkedéseket tegye:
1./ A katolikus sajtóban /Új Ember, Vigília/ tekintélyes papok és világi személyek írjanak olyan cikkeket, amelyek elítélik a reakciós teológusok magatartását. Errıl a kérdésrıl az egyházi sajtóban vita kifejlesztésére kell törekedni.
2./ A békepapok egyelıre ne kapcsolódjanak be a sajtóvitába, mert a lojális
püspökök harcát a szélsıséges reakciósokkal szemben csak megnehezítené. A
békepapokat akkor kell harcba vetni, /kb. 3-4 hónap múlva/ amikor már a
püspöki kar lojális része és a szélsıséges reakciót képviselı püspökök, szerzetesek, teológusok és a reakciós papi csoportok között már elmérgesedett a
helyzet.
3./ A most kibontakozó belsı vitában a BM rendelkezésre álló befolyásos személyek (nem békepapok) álljanak ki a püspöki kar intézkedése mellett.
4./ Az igazságügyi szervek Grısz József többszöri kérését teljesítve engedjék
szabadon dr. Huszár Ernı 15 évre elítélt rk. lelkészt, akinek még 9 évi börtönbüntetése hátra van, valamint Kancsák László, 10 évre elítélt kántort, aki még
4 évet nem töltött le büntetésébıl.
ÁBTL – O-13405/3-A (pp. 241-242.
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5./ A vidéki papi szemináriumok bomlasztása egyben a vidéki papság differenciálódása érdekében az ÁEH és a BM érjék el, hogy a Béke Világtanács 10
éves évfordulója alkalmával rendezzenek ünnepségeket a szemináriumokban,
melyek elıreláthatóan a Központi Szemináriumhoz hasonló helyzeteket váltanának ki.
6./ A Központi Papi Szeminárium vezetıségével az ÁEH közölje, hogy nem
nyúlunk a szemináriumhoz és a tantestület dotációján sem akarunk változtatni.
7./ A Belügyminisztériumnak a további felderítı munkát olyan irányban kell
végeznie, hogy fény derüljön arra, kik szervezték és szervezik a teológiákon a
reakciós csoportosulásokat és akciókat. Az eddigi jelek Székesfehérvárra, mindenekelıtt Shvoy püspökhöz vezetnek. A felderített személyek nevét – különösen ha magas papi méltóságokról van szó – Grısz és lojális társai tudomására
kell hozni, hogy ezekkel szemben megfelelı indokok alapján erıteljesebben
felléphessünk.

(aláírás nélkül)
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II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: 1956 óta az egyes egyházi
Kategóriákban végrehajtott
bomlasztási munkáról
Jelentés
Budapest, 1959, április 22.

Az 1956-os ellenforradalom leverése után az operatív munkát arra irányítottuk
elsısorban, hogy az ellenforradalom által elveszett pozíciónkat a legrövidebb
idın belül visszaszerezzük, másrészt az eddigi módszereinket változtassuk oly
módon, hogy az egyes felekezetek terén olyan intézkedéseket tegyünk, amelyek
azoknak sorait dezorganizálja és minél szélesebb tömegeket választ le az egyes
felekezet tömegeibıl.
Az azóta eltelt idıszak alatt a legjelentısebb ügyeink a következık:
I./
Dr. Lányi János kanonok és Papp Kálmán püspök ügye
…
A hazai klerikális reakció tevékenységének alátámasztására 1957 januárjában a Vatikán 21 haladó gondolkodású papot kiközösítési dekrétummal
sújtott. Ez az intézkedés lényegében a római katolikus egyház vezetıit a reakciós tevékenység további fokozására ösztönözte.
…
Az 1950-ben kötött állam és egyház közötti megegyezés után létrejött a
katolikus papok békebizottsága, amely egyesítette soraiban a haladó gondolkodású papokat. Ezeket az egyházi személyeket az ellenforradalom alatti és
utáni idıkben üldözték és a Vatikán nem egyet… ki is közösített.
1957 tavaszán az ellenforradalom alatt szétvert papi békemozgalom helyett formájában és összetételében új papi békeszervezet jött létre. Megalakult
az Opus Pacis néven az Országos Béketanáccsal együttmőködı szervezetileg
önálló katolikus békeszerv és ezzel egy idıben alakult meg az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága, melynek az ország megyéiben is vannak szervei.
Operatív feldolgozó munkánk során megállapítottuk, hogy a reakciós törekvések egyik irányítója dr. Lányi János, gyıri kanonok. …
1957 második felében Lányi Jánost és 6 társát ellenforradalmi tevékenység,
valutázás és a Vatikán részére kifejtett hírszerzés gyanúja alapján ırizetbe
vettük.
Papp Kálmán püspök és Lányi János kanonok megbízásából Rétháti Katalin
1956. november 4. és 1958. február 28. között 4 alkalommal járt illegálisan
nyugaton. Célja az volt, hogy nyugati szervezetektıl pénzt és anyagi eszközöket szerezzen. Papp Kálmán püspök és Lányi János kanonok által elıre aláírt
és lepecsételt 4 db. hivatalos papírt kapott, … 6.400 dollárt és 55 ezer Schillinget és 450.000 Ft-ot hozott az országba illegális célokra. A valuták egy részét őzérek útján értékesítették.
…
Papp Kálmán gyıri püspök 72 éves, 1946 óta a gyıri egyházmegye püspöke…
ırizetbe vételétıl eltekintettünk.
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Az ügyet feltárták, és azzal az igénnyel léptek fel, hogy azt a püspöki kar tárgyalja meg és vonja le belıle a konzekvenciákat. …
A püspökkari konferencia… kívánalmainknak megfelelıen… határozatot hozott.
Sikerült a püspökkar egységét megbontani, … a lelkészkedı papság
körében is zavart, véleménykülönbséget kelteni … sikerült a püspökök környezetébıl kb. 140 ellenséges, haladásellenes papot eltávolítani. … A döntı
egyházi kulcspozíciókat visszaszereztük… a vatikáni dekrétumokat a püspöki
kar saját maga kényszerült hatálytalanítani.
Egyik igen fontos eredménye volt, hogy a püspöki karból kiszorítottuk
Endrey Mihály segédpüspököt, esztergomi speciális delegátust. … Nem volt
hajlandó két egyházi személy kinevezését végrehajtani, amelyhez az Egyházügyi Hivatal ragaszkodott. … Lemondását elıbb az állam, majd a püspöki kar
is elfogadta. Lemondása után vizsgálatot indítottak az igazgatása alatt mőködı Actio Catholica- ban is, ahol súlyos anyagi visszaéléseket tárt fel a vizsgálat. A püspöki karból való távozása tehát nem politikai okok miatt, hanem
gazdasági visszaélések miatt történt, és távozásával megnyílt a lehetıség az
államunkkal szembenálló személyektıl megtisztítanunk. …
Az ügy ilyen lebonyolítása jóval több hasznot eredményezett Népköztársaságunk számára, mintha a gyıri püspököt letartóztattuk volna.
II./
Budapesti Központi Szeminárium ügye
A Központi Szeminárium hallgatói körében a legutóbbi idıkig igen széles, reakciós, haladás ellenes légkör uralkodott. Magatartásuknak a gyökerei
az ellenforradalom elıtti idıre visszanyúlik, magatartásukra és tevékenységükre az 1956-os ellenforradalom csak ösztönzıleg hatott. Elsık között léptek
a tömegekkel porondra, és megalakították a „Keresztény Ifjúsági Szövetség”-et.
Nagy számban szerkesztettek röpiratokat, és ezeknek a terjesztését megszervezték. A röplapokban Mindszenty kiszabadítását, majd késıbben az „igazi
vallásszabadság”-ot követelték, mely alatt ık az egyház régi, korlátlan gazdasági és politikai uralmának visszaállítását gondolták.
Mindszenty kiszabadítása után annak utasítására részt vettek az Állami Egyházügyi Hivatal kirablásában. A Központi Szeminárium épületében
fegyveres ellenforradalmárokat bújtattak el a hatóságok elıl. Az ellenforradalom leverése után „Kedves Barátom” címmel ellenforradalmi brossurát állítottak össze, azt több példányban soksorosították és terjesztették.
Az ellenforradalom után a Központi Szeminárium hallgatóinak ellenséges tevékenysége fel lett tárva, és közülük 15 fıt letartóztattak, valamint a
vizsgálatok lefolytatása után ügyük a bíróság elé került, és ezeket a személyeket elítélték.
A vizsgálat és a bírósági tárgyalás után a hallgatók nyílt ellenséges tevékenysége megszőnt, azonban passzív ellenállásba kezdtek, és minden nyilvános szerepléstıl, melyek az állam és az egyház közötti megegyezést tükrözték volna vissza, magukat távol tartották.
Saját körükben, barátaik között arra törekedtek, hogy az állammal
együttmőködı békepapokat rágalmazzák és bojkottálják.
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1958 májusában a püspöki kar által létrehozott „Opus Pacis” alakuló győlésén
tüntetıleg, egységesen nem jelentek meg, a püspöki kar meghívása ellenére
sem. Az ülés sikerét még azzal is akarták zavarni, hogy egyesek azon szereplést vállaltak /szavalás, ének/ azonban azt az utolsó pillanatban lemondták.
1958 novemberében megtagadták a választási nagygyőlésen való részvételt. Ezek
után az Egyházi Hivatal vezetıje magához kérette a Központi Szeminárium
egy-két vezetıjét és mindenévfolyamról egy megbízott hallgatót.
Az Egyházi Hivatal vezetıje feltárta az eddigi helyzet tarthatatlanságát,
és kérte a hallgatókat magatartásuk megváltoztatására. A megbeszélés látszatra kedvezı légkörben zajlott le, azonban a hallgatók körében a megbeszélés
után olyan hangok keletkeztek, hogy „büszkék lehetnek szervezett egységes
fellépésükre, és ha majd a késıbbiekben akarnak velük valamit, Az Egyházügyi Hivatal külön értesíti ıket.” Az intézkedés lényegében az állami szervek
türelmét és jóindulatát tükrözte a kispapok felé, akik azt félremagyarázták.
1959. január 22-én (a püspöki kar konferenciája) a Béke Világtanács 10 éves fennállása alkalmából nyilatkozatot adott ki, és ezen megtárgyalták, hogy a 23-ra
tervezett papi békegyőlésre a Központi Szeminárium hallgatóit a püspöki kar
meghívja, oly módon, hogy ezen minden kispap köteles megjelenni. Egyes
püspökök személyesen is beszéltek kispapjaikkal, másnap azonban a győlésen
csak 3 fı jelent meg, mely úgy a püspökök között, mind a Központi Szeminárium vezetıi között felháborodást keltett. A felháborodást elsısorban a hallgatók engedetlensége váltotta ki, és csak igen kevéssé a kérdés politikai oldala.
Az üggyel ismételten foglalkozott a püspöki kar és az Egyházügyi Hivatallal
egyetértésben a Központi Szeminárium vezetıségébıl leváltották a spirituálist,
2 prefektust, és nyugdíjaztak 2 tanárt.
A Központi Szeminárium vezetısége javaslatot tett az egyes eltávolítandó hallgatók személyére is. Hálózati úton tudomást szereztünk arról, hogy
elsısorban azokat a hallgatókat kívánják eltávolítani, akik tanulmányi okoknál fogva a szeminárium tehertételei.
A hálózati úton megszereztük azoknak a személyeknek a nevét, akik
feltehetıen az egész egységes magatartás szervezıi voltak, és a hallgatók körébıl ennek alapján 14 fıt távolított el a püspöki kar, azokat a személyeket, akiket mi javasoltunk. A hallgatók ellenállásának és esetleges további szervezett
tüntetı fellépésének megakadályozása érdekében a második félév kezdetét
január 30-ról március 3-ra halasztották el.
A Központi Szemináriumban a tanítási idı elhalasztása miatt a legkülönfélébb
hírek keltek szárnyra, amelyet maguk a hallgatók is különféle módon továbbítottak. Ennek leszerelése érdekében vált szükségessé, hogy az Új Ember c.
katolikus hetilapban Szörényi Andor, a Központi Szeminárium (helyesen Központi
Hittudományi Akadémia – Szerk) prodékánja hivatalos magyarázatot adjon a
lezajlott eseményeknek.
1959. március 3-án a tanítás megkezdésekor jelent meg a cikk, amely a
hallgatók körében igen nagy visszatetszést keltett, mivel cselekedeteiket elítéli.
Ahhoz, hogy ellenvéleményüknek kifejezést adjanak, tiltakozásul nem voltak
1959. március 6-án hajlandók a prodékán óráján megjelenni, majd a késıbbiekben kijelentették, hogy mindaddig, amíg a prodékán a sajtóban közzétett
cikkét nyilvánosan vissza nem vonja, vagy meg nem másítja, nem hajlandók
az óráját látogatni.
1959. március 9-én a püspöki kar minden tagjához memorandumot intéztek
amelyben különbözı követeléseket tártak fel, többek között azt, hogy a püspöÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 245-255)
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ki kar által létrehozott Opus Pacis ellen kifogásaik vannak, de szívesen részt
vennének a Pax Christi nevő nemzetközi katolikus mozgalom győlésén, valamint követelték, hogy Szörényi prodékán az Új Emberben közölt álláspontját
nyilvánosan vonja vissza.
A Központi Szeminárium vezetısége látva a hallgatók ellenállását, amelyet saját erejükbıl már képtelenek voltak letörni, segítségért a ppk kar vezetıjéhez fordultak.
Az Egyházi Hivatal vezetıje is magához kérette a Püspöki Kar és a Központi Szeminárium vezetıségének néhány tagját, hogy adjanak felvilágosítást
az új helyzetrıl, és kérte ıket, hogy hassanak oda, hogy legsürgısebben teremtsenek rendet a Központi Szeminárium hallgatói körében. Kérte ıket, hogy
hassanak oda, hogy a legrövidebb idın belül megszőnjön a Központi Szeminárium hallgatóinak ellenforradalom íző tőntetése.
Kérte továbbá az Egyházügyi Hivatal vezetıje, hogy a kispapok felelısségre
vonásánál legyenek tekintettel arra, hogy a püspökökhöz benyújtott memorandumban az államot is megsértették, és szükséges, hogy ilyen irányú konzekvenciák levonására is a püspökök rábírják ıket
1959. március 18-ra rendkívüli püspökkari konferenciát hívtak össze a Központi
Szeminárium ügyében, amelyen megtárgyalták a hallgatók által benyújtott
memorandum és a Központi Szeminárium vezetısége által beadott jelentést. A
konferencián Grısz érsek, a püspökkari konferencia elnöke kijelentette, hogy
nem használhatnak papoknak olyanokat, akik már kispap korukban sem
akartak engedelmeskedni ordináriusaiknak. Vagy alávetik magukat a szeminárium fegyelmének, és akkor engedelmeskednek, vagy elmennek Isten hírével.
A püspökkari konferencia a Központi Szeminárium hallgatói(val) szemben Hamvas püspök javaslata szerint járt el, mely elsısorban a levélben viszszautasítja a kispapok ultimátumszerő memorandumát, a levélben leszögezik,
hogy a memorandumot súlyos sértésnek tartják a magyar egyház vezetıivel
szemben, egyben kötelezik a kispapokat egy lényegében bocsánat-kérı nyilatkozat aláírására. Ezt a nyilatkozatot minden kispapnak a püspökével folytatott
beszélgetése után kell aláírnia a püspök jelenlétében. A határozatnak megfelelıen a konferencia után a Központi Szemináriumban felkeresték a hozzájuk
tartozó kispapokat, azonban 79 fıbıl csak 13 fı volt hajlandó a kívánt nyilatkozat aláírására, az aláírást megtagadókkal szemben a püspökök az azonnali
hatállyal való elbocsátást alkalmazták. Az azóta eltelt idıszak alatt további
lemorzsolódások történtek a Központi Szemináriumban, melynek eredményeként jelenleg 9 fı folytatja a tanulmányait.
A végrehajtott intézkedéseink az alábbi eredményekkel jártak:
1./ Eltávolítottuk a tanári karból az 5 legreakciósabb beállítottságú nevelıt, illetve tanárt.
2./ Az eltávolított személyek helyeit – lehetıségeinkhez képest – oly
módon töltöttük be, hogy ezek lojális személyek legyenek, valamint figyelemmel voltunk arra is, magunk számára is az új helyek betöltésénél pozíciókat
szerezzünk.
3./ Az eltávolított hallgatók döntı zöme reakciós, haladás-ellenes személyekbıl tevıdik ki, melyek közül nem egy aktívan részt vett az ellenforra-
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dalmi eseményekben, az Egyházügyi Hivatal kirablásában, a „Kedves Barátom” címő ellenséges hangú brossura szerkesztésében, terjesztésében.
4./ Abszolút számokban is csökkentettük a papi utánpótlást.
5,/ Az intézkedések végrehajtásában éles ellentétek kerültek felszínre.
Ezek a következık:
a./ Ellentétbe kerültek a Központi Szeminárium hallgatói a püspöki
karral szemben. A püspökö9ket, akik ıket engedetlenség miatt elbocsájtották,
egyházi szakadás szervezésével vádolják. Ezt a vádat a hívık körében is hangoztatják.
b./ Ellentétek keletkeztek a tanárok és a kispapok között. A kizárt kispapok elöljáróikat és tanáraikat az Egyházügyi Hivatal és a belügyi szervek
besúgóinak tartják – mert minden lépésükrıl tájékoztatták az illetékes állami
szerveket. A tanárok a megnyilvánult magatartás kénytelenek volta elítélni.
c./ Ellentétek merültek fel a papok és a püspökök között is, mert az
egyes egyházmegyék papjai sajnálták a kizárt hallgatókat, azonban igazi véleményükrıl a hívek között tájékoztatást nem adhatnak, mert ebben az esetben
püspökeikkel kerülnének szembe.
d./ Ellentétek keletkeztek a püspökök és a hívek reakciós szárnya között, mivel ezek a kispapok magatartását helyeslik, és a püspökökrıl azt terjesztik, hogy behódoltak az állami hatóságoknak és azoknak az érdekében
távolították el a hallgatókat a szemináriumból.
Összefoglalva: azt állapíthatjuk meg, hogy az ügy lebonyolítása az egyház bomlasztása szempontjából lényeges eredménnyel járt anélkül, hogy akár a belügyi
szerveknek akár az Állami Egyházügyi Hivatalnak az élvonalban kellett volna
szerepelnie.
A hallgatókkal szemben foganatosított intézkedéseinket sorban az egyházi vezetık és hajtották végre anélkül, hogy abban konkrétan állami szervek beavatkoztak volna.
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Belügyminisztérium

Szigorúan titkos!
Tárgy: a római katolikus
egyház helyzetérıl
Jelentés
Budapest, 1959. május 4.

A római katolikus egyház tevékenységére az elmúlt idıben továbbra is
az volt a jellemzı, hogy igyekeztek megırizni és szélesíteni az ellenforradalom
következtében megnövekedett tömegbázisukat, megırizni azokat a kulcspozíciókat, amelyeket az ellenforradalom után szereztek vissza. E tevékenységükhöz politikai és erkölcsi támogatást kaptak a Vatikántól.
A püspöki kar, de az egyház többi funkcionáriusa is igyekezett végrehajtani a Vatikán irányvonalát és e tekintetben jelentısen támaszkodott a feloszlatott szerzetesrendekre, akik a Vatikán legfıbb és legkövetkezetesebb bázisát jelentik…
Az új pápa rugalmasabb, mindent átfogni igyekvı politikájára jellemzı,
hogy megválasztása óta a bíborosok létszámát 23 fıvel növelte, bejelentette az
egyetemes zsinat összehívását, melynek célja az egyházon belüli egység megszilárdítása és az új helyzetnek megfelelıen szükséges reform-intézkedések
megtétele. …
A népi demokratikus országok felé való új politikai vonalvezetés terén,
mely Magyarország felé is megnyilvánult, az egyik fontos lépés a püspöki karnak a pápához való meghívása.
I./
Grısz József érsek értékelése szerint az új pápa megértıbb politikát
követ velünk szemben, mint az elızı. … Feltételezik, hogy XXIII. János irányvonala lehetıséget ad arra, hogy a Vatikán a népi demokráciákkal, így Magyarországgal is felvegye a diplomáciai kapcsolatot
II./
A római katolikus egyház belsı helyzetét értékelve megállapítható, hogy
az elmúlt évben bizonyos mérvő differenciálódás ment végbe soraik között. …
Az egység megbontását bizonyítja Papp Kálmán gyıri püspök és társaival kapcsolatos elítélı püspökkari állásfoglalás, majd az 1958. október 17-én tartott
rendkívüli püspökkari konferencia, ahol az Opus Pacis és a papi békemunka
kérdéseirıl tárgyalva az Opus Pacis további mőködésének szükségességét 5
püspök megszavazta, 7 pedig ellenezte. A püspöki karon belül ilyen kiütközı
véleménykülönbség a felszabadulás óta nem volt.
Hasonló differenciálódás mutatkozott az anyagi visszaéléseket elkövetı
és a püspöktársaival szemben is inkorrektül eljáró Endrey Mihály püspök
ügyének vizsgálata, és püspökkari konferencián való tárgyalása során is, ahol
a többség elítélte Endrey tevékenységét. …
Az egyházon belüli egyenetlenségeket bizonyítja a Központi Papnevelı
Intézet esete is, amelynek eredményeképpen 104 teológiai hallgatóval van kevesebb az országban, mint pár hónappal azelıtt. Ebben a kérdésben éles ellentétek alakultak ki a reakciós kispapság és a püspöki kar, a tanári kar és a
teológusok között. …
A fentieken kívül jellemzı az egyházi vezetésre, hogy nem rendelkeznek egységes tervekkel az egyház további munkáját illetıen.
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A püspökök között nincs egységes álláspont, a felvetıdött kérdéseket
alkalom- szerően, rendszertelenül tárgyalják meg, munkájukat nem minden
esetben összhangban, hanem széttagolódva, egymástól függetlenül végzik. Az
egyház felsı vezetıi és az alsópapság között szervezett és rendszeres kapcsolat
nincs, csak a körlevelekre korlátozódik.
A r.k. papság politikai állásfoglalásáról a következıket lehet megállapítani:
Erısödtek az egyház haladó erıi és növekedni kezdett ismét az állammal
együttmőködi kívánó egyházi személyek száma. Folyamatosan kialakult az
egyházban három fı politikai áramlat:
Az egyik a népi demokratikus állammal együttmőködı békepapok csoportja,
ami a papság kb. 8-10 %-át teszi ki, a másik politikai áramlatba tartoznak,
akik még távol állnak tılünk és jelentıs reakciós befolyás érvényesül közöttük.
Ezek a papság túlnyomó többségét, 60-70 %-át teszik ki, a harmadik áramlat
az aktív, kb. 15-20 % reakciós, befolyású azonban egyházi és világi körben
jelentıs.
III./
A klerikális reakció visszaszorítására, … javaslataink a következık:
1./ Annak érdekében, hogy az egyház felsı vezetıi a jövıben se tudjanak tervszerően foglalkozni belsı egyházi problémával, a hitélet fokozásával,
javasoljuk, hogy az illetékes szervek a továbbiakban is kössék le az egyház
felsı vezetıinek erejét. A püspöki kar elé terjesszen olyan kívánalmakat és
feladatokat, amelyek alkalmasak arra, hogy akár az egyes püspökök, vagy a
püspöki kar egészének erejét lekössék és szétforgácsolják.
2./ Szükségesnek tartanánk, hogy az Egyházügyi Hivatal tervszerő,
pontosan kidolgozott terv alapján foglalkozzon az Opus Pacis tevékenységének
fokozásával, valamint a katolikus békepapok tevékenységének kiszélesítésével.
3./ Szükségesnek tartanánk az egyházi sajtó vonalának felülvizsgálatát. Változtatni kellene elıször azon, hogy ne csak egyházi kérdésekkel és a
Vatikánnal kapcsolatos hírek közlésével foglalkozzon, hanem szálljon szembe
azokkal a nyugati sajtóorgánumokkal, amelyek valótlan híreket közölnek le a
magyarországi egyház helyzetével kapcsolatosan… a vallásos táboron belül
pozitív irányú felvilágosító munkát végezzenek.
4./ Az egyházzal kapcsolatos perspektivikus terveink szükségessé tennék, hogy a párt illetékes szerve, az Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium közösen dolgozzon ki egy olyan tervezetet, hogy a különbözı egyházmegyékben melyek számunkra fontos pozíciók, és azok megszerzését mennyi idı
alatt lehet biztosítani.
5./ A római katolikus püspöki kar római utazásával kapcsolatban véleményünk szerint – Grısz József kalocsai érsek és Hamvas Endre csanádi
püspök jöhet számításba, megfelelı kísérettel. Az utazás elıtt el kellene érni,
hogy a két személy elıre készítse el azt a tájékoztatót, amelyet a Vatikánban
meg kívánnak beszélni, s azt mutassák be illetékes állami szerveknek.
Amennyiben Grısz és Hamvas püspökök kiutaznak a Vatikánba, javasoljuk,
hogy hazajövetelük után Grısznek adjunk lehetıséget, hogy kiutazzon a
Szovjetunióba, amit ı már 1958-ban is szívesen vett volna, ami
nagymértékben megzavarná a Vatikán köreit.
6./ Javasoljuk, hogy az elkövetkezı idıben a volt szerzetesrendek
tagjainak egyházi mőködéséhez … hitoktatói tevékenységet ne kapjanak, az
engedélyüket vonják meg.
ÁBTL 3.1.5. O-13405/3-B (pp. 02-07)
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7./ Tovább folytatjuk az egri egyházmegyével kapcsolatos terveinket,
amelyeknek végsı célja az, hogy az egyházmegye összes kulcspozícióit megszerezzük.
8./ Folytatjuk azoknak a Vatikán ellenes intézkedéseknek a végrehajtását, /így elsısorban a püspökkarba való beépülést, az egyházon belüli ellentétek szítását, az egyházi sajtó kézbevételét, a békemozgalom erısítését, az
ügynökök külföldi hírszerzésre való elıkészítését, a papi emigráció hazai kapcsolatainak feldolgozását/ amelyek alkalmasak arra, hogy az egyházon belül
gyengítsük a klérus erejét és a Vatikántól való függését.
9./ Tovább folytatjuk a azoknak a klerikális ifjúsági csoportosulásoknak a feldolgozását, amelyek egyrészt a világi papok, másrészt a szerzetes rendek tagjai végeznek.
10./ Tovább folytatjuk a teológusok közötti felderítı munkát, hogy az
eddig felvetıdött ellentétek felszínen maradjanak. Célszerőnek tartanánk
ezenkívül, a teológusok részére a katonai szolgálat bevezetését.
11./ Javasoljuk, hogy a jövıben különbözı államellenes bőncselekedetekért elítélésre kerülı, és büntetésüket letöltött, jelenleg is reakciós papok
egyházi funkciót és egyházi beosztást ne viselhessenek.
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MŐVELİDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
EGYHÁZÜGYI HIVATALA

Tervezet
A papnevelı intézetek helyzete és az ezzel kapcsolatos feladatok
I.
Az osztálytársadalmakban az egyházak a társadalom felépítményei voltak. A
hierarchia megszemélyesítıi, rangjuknak megfelelı fokon részei, sıt sok esetben irányítói voltak az államhatalmi, gazdasági, politikai és kulturális szerveknek, illetve intézményeknek. A papság, mint a mindenkori elnyomó osztály
eszmei, politikai és erkölcsi védelmezıje, a lelki csendırség szerepét töltötte
be.
A teológiák ennek utánpótlását biztosították, ezért az elnyomó rendszerek urainak is dédelgetett intézményei voltak. A Horthy rendszerben a teológiákat a
tudományegyetemekkel egy szinten kezelte a teológiákat, sıt a többi fakultásokkal szemben elınyt adott nekik. Mindezt azért, mert saját érdeke szempontjából értékelte mőködésüket. Ezek az intézmények nemcsak az egyházi,
hanem a politikai reakciónak is fellegvárai voltak. Elzártságuk hathatós védıbástya volt a haladó gondolatok beszivárgása ellen, és ugyanakkor biztosította
azt, hogy a reakciós irányzatok háborítatlanul kifejlıdhessenek bennük. A
szigorú elzártság és a politikamentességrıl szıtt legenda biztos fedezékké tette
a teológiákat és ez a helyzetük lényegében még a felszabadulás után sem változott meg hosszú ideig.
A teológiák tanárait és elöljáróit gondosan megválogatták. Ezek döntı többségükben maguk is az elnyomó osztályokból kerültek ki és tervszerően készítették elı hivatásukra.
Általában rokoni, baráti politikai, vagy egyéb kötelékek főzték a püspökökhöz
ıket. Így a püspökök és az elnyomó rendszer urai megbízhattak bennük. İk
pedig híven szolgálták a rendszer érdekeit, mert lelkészkedı papságnak csaknem az egészét befolyásuk alatt tartották. Ezeknek a tanároknak közremőködésével nem is lettek a teológiák mások, mint a papi utánpótlás reakciós
irányzatú nevelı iskolái, ahol a teológusok a reakciós politikai munkák végzésére is megkapták a gyakorlati útmutatást.
A Horthy rendszer azzal fejezte ki a szolgálatuk iránti megbecsülést, hogy magas fizetés mellett „méltóságos” címet is adott nekik. Ezek a tanárok zömükben a felszabadulás után is helyükön maradtak, és rövid megtorpanás után
ott folytatták a tevékenységüket, ahol a felszabadulás napjaiban abbahagyták.
A felszabadulás még esztelenebb győlöletre sarkallta ıket a Szovjetunió és a
kommunisták ellen. Erre jellemzı az evangélikus teológia tanári karának
megnyilvánulása, akik 1945 elején mindannyian Németországba való kitelepítésre jelentkeztek. Egyesek még a fakultást is ki akarták telepíteni és Nagy
Ferenc, valamint a svéd követség megnyugtatására mondtak le errıl a tervükrıl. A püspökök, mint a legmegbízhatóbb embereikre, politikai akcióikban is
elsısorban a teológiai tanárokra támaszkodtak. Ezek voltak a legszorosabb
kapcsolatban az alsópapsággal és a hívı ifjúsággal. Mindszenty, Ravasz és
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Thuróczi koránt sem tudtak volna akkora erıket megmozdítani, ha ık nem
álltak volna politikájuk mellett.
A teológiák hallgatóinak kiválogatása úgy a múltban, mint a jelenben is már
az iskola alsóbb osztályaiban megkezdıdik. A hitoktatók számba vesznek
minden jól tanuló, erre alkalmasnak látszó gyereket és külön foglalkoznak
vele. Ha a kiszemelt gyerek mindenképpen megfelelı, akkor egészen addig
patronálják, amíg felvételt nem nyer a teológiára. Ez csak az egyszerő szülı
gyerekeire vonatkozik, akiket, ha rászorultak, anyagilag is segítik. A fıpapokhoz közelálló szülık gyermekeit már ık maguk gyámolítják, a legtöbb esetben
még a hierarchia egyre felfelé emelkedı lépcsıin is. Itt kell megjegyezni, hogy a
felszabadulás óta, de különösen 1948-52-es években fıleg a katolikus teológiákra felvettek jónéhány olyan 40 éven felülit is, aki elızıleg már más pályán
/állami tisztviselı, katonatiszt stb./ mőködött, de onnan el lett bocsátva. Ezeket gyorsítva képezték át és két-három év múlva felszentelték ıket. Az utóbbi
években elég nagy számban vesznek fel túlkorosokat is. Ezek az érettségi utám
3-5 év múlva jelentkeznek teológusnak, miután elızıleg más fıiskolán valamilyen más ok miatt vették fel ıket. Mindezt egybevetve tény az, hogy a teológiák
hallgatói is úgy vannak összeválogatva, hogy a reakciós nevelés hatása minél
nagyobb mértékben érvényesüljön náluk. Amelyik teológusnál ez nem látszik
biztosítottnak, azt kizárják az intézetbıl.. Egyébként a mellékelt statisztika
szemléltetıen mutatja a teológusok származás szerinti összetételét, valamint
azt is, hogy évente milyen számban végezték el a teológiát.
A fentiekbıl kitőnik, hogy a teológiák mindig a reakció bázisai voltak, és hozzá
kell tenni, hogy még jelenleg is azok, bár az elmúlt évek során számtalan intézkedéssel próbáltuk megbontani az ilyen irányú egységeiket. 1952-ben a
veszprémi teológián Mindszenty falra függesztett képe elıtt tettek hitet
Mindszenty mellett, tehát lényegében rendszerünk ellen. Késıbb kiderült,
hogy errıl mind a tanárok, mind Badalik püspök is tudott, de eszük ágában
sem volt, hogy megakadályozzák. Ekkor feloszlattuk ezt a teológiát és 1953ban a korábban mőködı 11 rom. kat. teológiát öt helyre vontuk össze. A négy
református teológiát pedig kettıre csökkentettük. Az összevonások eredményeként a reakciós tanárok száma csökkent, de csökkent a hallgatók száma
is. Pl. 1952-ben a rom. kat. teológiákon 830 hallgató tanult, a jelenlegi tanévre
viszont csak 368 hallgató iratkozott be. A református teológiákon 1952-ben
352 hallgató tanul, és a jelenlegi tanévre már csak 144 nyert felvételt. A rom.
kat. teológiákon az összevonás elıtt 118 tanár volt, most 65 tanít. A református teológiákon 21-14 ez a viszonyszám.
Történtek kezdeményezések egyes haladó felfogású tanárnak a teológiákra
való bevitelére is, de ezeket a reakciós elemek több-kevesebb idı alatt elszigetelték úgy, hogy minden jó szándékuk ellenére sem tudtak számottevı eredményt elérni.
Az ellenforradalom alatt és utána minden teológián volt kisebb-nagyobb mérető demokráciaellenes megmozdulás. Pl. a budapesti református teológián már
jó elıre megkezdıdött a szervezkedés Papp László dékán utasításai alapján.
Késıbb a teológusok együtt tőntettek az egyetemi hallgatókkal és részt vettek
a fegyveres harcokban is. Emellett Papp László nyílt, ellenséges politikai harcot hirdetett az egész református egyházban. Az evangélikus teológián Ordas
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püspök irányítása mellett Sólyom Jenı tanár szervezte az ellenforradalmi tevékenységet, nagyjából ugyanolyan módszerekkel és eredménnyel, mint a reformátusoknál Papp László.
A budapesti rom. kat. teológián a tanárok nem álltak ki nyíltan az ellenforradalom mellett. Kivételt képeznek Fábián és Bánk tanárok, akik személyesen
érintkeztek Mindszentivel. A többiek, fıleg Félegyházi, Artner és Zemplén a
háttérbıl irányították a teológusokat, akik kapcsolatot tartottak a református
és evangélikus hallgatókkal, továbbá az egyetemistákkal
Néhányan közülük közremőködtek az Egyházügyi Hivatal megszállásánál és
kirablásánál is.
Az ellenforradalom leverése után igen kedvezıtlen helyzetbıl kiindulva igyekeztünk rendet teremteni a teológiákon is. Az 1957-58-as évek folyamán
jónéhány exponált reakciós tanárt emeltünk ki. Ezzel gyengítettük ugyan a
reakciós erıket, de szétverésük még korántsem történt meg. Tettünk kísérletet
bizonyos demokratikus témájú tananyagok bevezetésére is, mint pl. alkotmánytan és a békemozgalom idıszerő kérdései. A reformátusoknál „Egyházunk mai élete” címő elıadások és az „Ökumenikus mozgalom” címő tananyag, stb, ezek megfelelıek lettek volna, de rossz feldolgozásban és érdektelenül adták elı. Így a foglalkozások formálisak voltak és végül teljesen megszőntek.
Az eddig megtett intézkedéseink és általában a teológiákkal kapcsolatos tevékenységünk nem volt elég átgondolt és tervszerő, inkább csak tőzoltó munkát
végeztünk. Tény az, hogy itt mindig szembe találtuk magunkat a püspökök
kemény ellenállásával. Mindez együttvéve az oka annak, hogy a teológiákon
még jelenleg is uralkodó a reakciós irányzat. A teológiákra még ma sem szabad teljesen az út a haladó gondolatok számára. A tananyag a régi középkori
elméleteket rögzíti és szinte minden kérdést ezeknek a szellemében ítélnek
meg. A mai haladó, népi demokráciánk iránt lojális egyházi vezetık korszerő
tanításai még nem érvényesülnek eléggé. A rom. kat. Központi Teológián fenn
áll még az is, hogy nem az egyházmegye, hanem a Vatikán határozatai irányítják. Így nem véletlen, hogy ennek a teológiának és a vele összefüggı Hittudományi Akadémiának a hallgatói, a múlt évben kétszer, és még az idén is szervezetten állást foglaltak a papi békemozgalom ellen. Ezeken a papi békegyőléseken részt vettek az elöljáróik, sıt egyes püspökök is. A legtöbbin pl. Hamvas
püspök elnökölt, Erdey dékán volt az elıadó és Legányi fıapát olvasta fel a
nyilatkozatot, mégis megtagadták a részvételt. Sıt ık ítélték el az
ordináriusokat és elöljáróikat, mondván, hogy elárulják az egyházat.
Álláspontjukon még ordináriusaik határozott utasítására sem voltak
hajlandók változtatni, azzal az indoklással, hogy ílyen esetben nem tartoznak
engedelmességgel. Bizonyos, hogy ebben az ellenállásban benne van a reakciós vezetı papok és fıleg Shvoy püspök keze, aki igen gyakran érintkezik a teológusokkal, és aki nem csak ezeket uszította ellenállásra, hanem magát Grısz
érseket és Hamvas püspököt is többször figyelmeztette már, hogy túlságosan
lojálisak a kommunista kormány irányában.
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Mindezek együttvéve szinte lehetetlenné teszik azt, hogy jelenleg egy-egy viszonylag haladó felfogású kezdı pap kerüljön ki a teológiák falai közül. Ezek
után természetes, hogy az újonnan felszentelt papok nagy része olyan mentalitással lép ki az életbe, hogy már elsı tevékenykedéseikor összeütközésbe kerül
a népi demokratikus rendszerünkkel.

II.
A fentiekbıl kitőnik, hogy a teológiák milyen fontos intézményei az egyházaknak, de kitőnik az is, hogy ezek még jelenleg is az egyházi reakció bázisai. A
Politikai Bizottság 1958. június 10.-i határozata kimondja, hogy az „egyházon
belül folyjék a harc az egyházi reakció ellen”, továbbá hogy a „jelentıs kulcspozíciókba haladó gondolkodású és lojális egyházi személyt kell bejuttatni”.
Ebbıl kiindulva a teológiákkal kapcsolatos fı célkitőzésünk az, hogy szétverjük az ott még egységben fellépı reakciós erıket és a teológiákat fokozatosan a
haladó erık bázisává fejlesszük. Ezen fı célkitőzésen belül az alábbiakat kell
megoldanunk:
a./ Tanári vonatkozásban rövid idın belül meg kell erısíteni a teológiákon
már bent lévı haladó erıket annyira, hogy sikerrel vehessék fel a harcot a még ott lévı reakciós erıkkel. A haladó erık harc közben verjék
szét a reakciós erıket és fokozatosan szorítsák vissza ıket annyira,
hogy mindig védekezı helyzetben legyenek.
b./ Az egyházak vezetıi az egységes állásfoglalású papság megteremtéséért
fáradoznak. Ezt mindenképpen akadályoznunk kell. Azért fontos, hogy
a harc két- vagy több irányzat között állandó jellegő legyen a tanári
karban. Így a tanári kar egységessé válása lehetetlenné lesz és ez a
módszer, megfelelıen szervezett átvitellel meg fogja osztani a hallgatók
egységét is. Ezt a harcot a magunk részérıl segíteni, és ha szükséges
szítani is kell.
c./ A teológiai tanárok közül kül – és belpolitikai, továbbá népgazdasági kérdésekben való tájékozottságának biztosítása érdekében meg kell szervezni
ilyen irányú rendszeres tájékoztatásukat.
d./ A teológusok egyirányú képzésének megszőntetése érdekében, minden teológián meg kell szervezni a társadalomtudományok tanítását, hogy
ezen belül megismerhessék népi demokráciánkra vonatkozóan a leglényegesebb tudnivalókat.
e./ A teológusok a papi békemozgalomba való fokozatos bekapcsolása érdekében minden teológián meg kell szervezni a békemunka megkezdésének
is fokozatos kifejlesztésének elıfeltételeit
f./ A teológiai hallgatók felvételénél úgy kell élni vétójogunkkal, hogy kifejezett
ellenséges családok gyerekeit ne vehessék fel, továbbá, hogy a papi
utánpótlás a tényleges minimális szükségletre csökkenjen.
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III.
A fent leírt célkitőzések megoldásának biztosítására az alábbi gyakorlati feladatokat hajtjuk végre.
1./ Valamennyi teológia tanári karára vonatkozólag külön-külön megállapítjuk, hogy kik azok közülük, akik politikailag vagy egyéb okból kifogás
alá esnek. Ebben a munkában saját ismereteinken kívül támaszkodunk a B.M. szervekre és néhány olyan haladó papra, akik az illetıket
hosszabb idı óta ismerik. Ezután a fontossági sorrendet és a megfelelı
utánpótlási lehetıséget figyelembe véve fokozatosan hajtjuk végre a
nem megfelelı elemek leváltását.
2./ Hogy a leváltásra kerülı teológiai tanárok utánpótlását biztosítsuk, erre
megfelelı haladó papok és a B.M. szervek segítségével összeállítjuk
azoknak a papoknak a névsorát, akik alkalmasak lesznek arra, hogy
teológiai tanárrá legyenek. Ezekkel megbeszéljük és elısegítjük, hogy
szakmailag megfelelıen felkészülhessenek. Közben politikailag is rendszeresen foglalkozunk velük.
3./ A teológiai tanárok rendszeres politikai tájékoztatásának, illetve befolyásolásának biztosítására, megszervezzük, hogy az összes teológiai tanárok
vegyenek részt, az Országos Béketanács Katolikus, Református, Evangélikus Bizottságának égisze alatt szervezett elıadás-sorozatokon.
4./ Minden évben egyszer összehívjuk valamennyi teológiai elöljáróit /dékán,
Rektor, spirituális/ külön a katolikus tanárokat, és külön a protestánsokat. Ez alkalommal megtárgyaljuk velük az idıszerő kérdéseket.
5./ A rom. kat. Központi Teológián már megszervezett „Társadalomtudományok tanszéket” megszerveztetjük és fıtantárgyként kezeljük az összes
teológiákon, hogy ennek keretében tanulják meg a teológusok a békemozgalom, a Hazafias Népfront, a szocialista hazafiság, tömegszervezetek, alkotmány, az állam és az egyház viszonya, marxista államelmélet,
politikai gazdaságtan, stb. kérdéseket. Ezek elıadóit gondosan megválogatjuk.
6./ Illetékesekkel megbeszéljük, hogy az apologetika elıadója kerülje az ideológiai ütközıpontok túlzott kiélezését a marxista világnézettel kapcsolatban. Tárgyilagosan és ne becsmérlıleg, mások elveinek tiszteletben
tartásásval adja elı az ide vonatkozó mondanivalóit.
7./ A teológusoknak a papi békemozgalomba való fokozatos bevonása érdekében, kezdı lépésként minden teológián berendezünk egy-egy olvasó
vagy kultúrszobát. Ezeket felszereljük vallásos és világi újságokkal. Folyóiratokkal és békemozgalmi kiadványokkal, rádióval, televízióval, stb.
Az elöljárók közül szobafelelıst jelölünk ki, aki a szobákban megindítandó beszélgetéseken, vitákon, elıadásokon és konzultációkon keresztül fokozatosan beindítja a békemunkát, miközben két-három teológust
is bevon a szervezı munkába. Így fokozatosan lehetıvé válik, hogy a
teológusok a vezetı békepapok elıadásai mellett idıközönként civil elı-
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adókat is meghallgassanak egyes szociális, társadalmi, vagy politikai
kérdésben. Ebbe a keretbe fokozatosan beleviszünk mindent, ami a teológusok politikai nevelését célozza, de a kötelezı tárgyak keretébe nem
vihetık bele.
8./ A felvételre jelentkezés után felülvizsgáljuk az összes teológus jelölteket.
A jelentkezık lakhelye szerint illetékes megyei fıelıadók helyszíni informálódás, továbbá a helyi Párt és az állami szervektıl kért vélemény
alapján minden egyes jelentkezırıl feljegyzést készítenek. Ennek birtokában döntjük el, hogy kik azok, akiknek a felvétele ellen kifogást emelünk. A társadalomellenes családok gyermekeit nem engedjük felvenni.
9./ Az elızı pontba írt módszer alapján felülvizsgáljuk az összes teológiák
Már felvett, tehát a jelenlegi összes hallgatóit is. Ezt a munkát fokozatosan, évfolyamonkénti ütemezéssel végezzük el. A kifogásolható elemeket megfelelı indokkal kizárjuk, illetve nem engedjük felszentelni.
10/ Minden részletében elıkészítjük, és az 1961-62. tanév megkezdése elıtt
befejezzük a budapesti református teológiák Debrecenbe való telepítését.
11./ A fenti gyakorlati feladatok idıbeni ütemezésére és feltételére nézve pontosan meghatározott és részletesen kidolgozott munkatervet készítünk
június 1-ig.
Budapest, 1959. május 9.
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Melléklet

„ A papnevelı intézetek helyzete stb. címő anyaghoz

Az alábbi számok és táblázat szemléltetıen mutatja a rom. kat. teológusok
származás szerinti összetételét, valamint azt, hogy évente milyen számban
végezték el a teológiát.
Végzett
hallgatók

év
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

összes
90
128
100
138
188
200
130
118
140
102
92
68
74
74
72
64
56
78
68
70
92
116
159
105
63
71
44
48

munkás
4
18
6
8
16
26
16
14
20
18
12
6
6
4
10
8
4
20
14
10
16
28
26
17
16
19
8
11

paraszt
40
40
38
56
62
68
40
54
38
40
32
22
26
30
34
26
22
18
16
28
26
22
58
44
23
22
14
27

értelm.
12
20
20
34
24
38
26
16
18
12
18
18
6
8
10
8
2
14
6
10
16
16
20
15
9
11
8
3

egyéb
34
50
36
40
86
68
48
34
64
32
30
22
36
32
18
22
28
26
32
22
34
50
55
29
15
19
14
7

Amint látjuk, a végzett teológusok száma 1936-ban kulminált és az 1937-47
években igen erıs csökkenést mutat. 1948-53 években újra emelkedı az
irányzat, de 1954-58 években már újra erısen csökkenı.
Összegezve az egészet: 38 év folyamán2812 végzett teológus hagyta el a 11
róm. kat. teológiát, vagyis átlagban számítva 10-101 új rk. pap kezdte meg
évente a papi hivatás gyakorlását. Ezek nagyobb felének anyagát származáMOL XIX – A-21-d-008-3/1959
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suknak megfelelıen feldolgoztuk, és a következı képet kaptuk: 1406 fıbıl 192
munkás =14%, 485 paraszt = 34%, 237 értelmiségi = 17% és 492 egyéb =35%.
Az értelmiségiek közül 74 pedagógus, 5 mérnök, 12 katonatiszt, 22 fıhivatalnok, az egyéb származásúak közül 8 földbirtokos, 32 nem tiszti állományba
tartozó fegyveres testületi /rendır, csendır, fegyır, katona/, 115 vasutas és
postás, továbbá 26 nyugdíjas. A rom. kat. teológiákon 1958-ban 368 hallgató
iratkozott be, 1952-ben 830, 1946-ban 478 és 1935-ben 826 volt a beiratkozott hallgatók száma.
A nyíregyházi görög katolikus teológián jelenleg 24 hallgató az összlétszáma,
míg 1952-ben 35, 1946-ban 32 és 1935-ben 57 volt. Ez a teológia 1935 óta
átlagban 4-5 végzett hallgatót indított útnak a papi pályára. Ezek származási
adatainak feldolgozása igen érdekes képet mutat. 100 hallgató közül 3 munkás, 43 paraszt, 32 lelkész, 13 tanító és 9 egyéb foglalkozású családból származott. Feltőnı, hogy értelmiségi kategóriát /ami igen magas arányszámú: 45
%/ teljes egészében a lelkész és tanító-családokból származók töltik ki.
Az evangélikus teológiára 1958 ıszén 50 hallgató nyert felvételt. 1952-ben 67,
1946-ban 43 és 1935-ben 127 volt a felvett hallgatók összlétszáma. Az evangélikus teológián 1935 óta általában 9-10 végzett hallgatót adott ki a lelkészi
pályára. Ezek származási adatai a következı képet mutatják: 100 végzett hallgató közül 7 munkás, 17 paraszt, 36 értelmiségi és 40 egyéb foglalkozású családból származott. Értelmiségiek közül 14 l3lkész, 12 diplomás, /orvos, ügyvéd, stb./, 7 pedagógus és 3 katonatiszt. Az egyéb származásúak közül 15
tisztviselı és 12 iparos, vagy kereskedı családból származik.
A református teológiákon 1958-ban 144 hallgató nyert felvételt, 1952-ben 352,
1946-ban 268 és 1935-ben 402 volt a felvett hallgatók összlétszáma. A református teológiák 1935 óta átlagban évi 38-40 végzett hallgatót adtak ki a lelkészi pályára. Ezek származási adatainak aránya nagyjából megegyezik az evangélikusokéval. Számottevı eltésért csak a paraszt és az egyéb kategóriák között van. Amíg ugyanaz az evangélikusoknál 17:40 arány, addig a reformátusoknál 21:36-ot mutat.
Végül az alábbi táblázat felekezetenként mutatja a fıbb kategóriák számarányait %-ban kifejezve:
rom. kat.
görögkat.
evangélikus
református

munkás
14
1
7
7

paraszt 34
13
17
21

értelmis.
17
45
36
36

Készült 2 pld.-ban
1. péld. TÜK
2. péld. MSZMP KB Köteles J. e.
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Szigorúan titkos!
0015-1/a/1959/Eln.
ELİTERJESZTÉS
a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz
az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról szóló
1959. évi ……..sz. tvr. végrehajtása tárgyában
I.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának …………számú törvényerejő rendelete
végrehajtása tárgyában az alábbi rendelettervezetet terjesztem elı.
Budapest, 1959. május 20.
Kállai Gyula sk.
Államminiszter
II.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány …………sz. rendelete
az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról szóló
1959. évi ………sz. tvr. végrehajtása tárgyában
1. §
/1/ A Népköztársaság Elnöki Tanácsa …………sz. törvényerejő rendeletével
létesített Állami Egyházügyi Hivatal /a továbbiakban Hivatal/ feladatkörébe
tartozik:
a./az egyházakkal és vallás felekezetekkel kötött egyezmények és megállapodások végrehajtása;
b./ az egyházak és vallásfelekezetek állami támogatásával kapcsolatos
személyi és dologi ügyek intézése;
c./ a mentesített egyházi és vallásfelekezeti általános gimnáziumok fenntartására szolgáló személyi és dologi államsegélyek folyósítása;
d./ az iskolai hitoktatásra biztosított költségvetési hitelek felosztása és felhasználásuk ellenırzése;
e./ egyházi alapítványi és egyéb egyházi vagyonjogi ügyek intézése;
f./ az egyházi vonatkozású jogszabályok elıkészítése és azok végre- hajtásának biztosítása;
g./ a lelkiismereti szabadsággal és a vallás szabad gyakorlásának biztosításával összefüggı kérdések intézése, az egyházi funkciók zavartalan menetének biztosítására.
h./ a Minisztertanács által az egyházak ügyeiben tett intézkedések végrehajtása és annak ellenırzése.
/2/ Az egyes egyházakkal és vallásfelekezetekkel létesített egyezmény alapján
mőködı egyházi és vallásfelekezeti általános gimnáziumok felett az állami felügyeletet a mővelıdésügyi miniszter gyakorolja. Ugyancsak a mővelıdési mi-
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niszter és a mővelıdésügyi szervek feladata az iskolai vallásoktatás tanulmányi felügyelete is.
2. §
A Hivatal személyzetét az elnök nevezi ki, illetve osztja be szolgálattételre.
3. §
A Hivatal személyzeti és ügybeosztását, valamint mőködési rendjét a közhivatalok ügyrendjére vonatkozó szabályoknak megfelelıen az elnök állapítja meg.
A Hivatal eljárásában a minisztériumokkal és az egyéb állami szervekkel közvetlenül érintkezik.
III.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
……sz.
Határozata
az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról szóló 1959. évi ……..sz.
törvényerejő rendelet végrehajtásához.
1./ Az Állami Egyházügyi Hivatal felett a felügyeletet a Kormány nevéen
Kállai Gyula államminiszter látja el.
2/ A Kormány az Állami Egyházügyi Hivatal részére egy elsı elnökhelyettesi
és két elnökhelyettesi állást engedélyez.

Budapest, 1959. május 20.
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Elıterjesztés a Pol.Biz.-hoz
1959. ápr. 13.án
0019/1959/Eln

Szigorúan titkos!

Elıterjesztés
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz
Az Állami Egyházügyi Hivatal felállítására
I.
Az Állami egyházügyi Hivatal 1951. évi törvény alapján a 110/1951/V.19/ MT
sz. rendeletnek megfelelıen létesült, mint a Minisztertanács felügyelete alá
tartozó országos hatóság. Az Elnöki Tanács 1956. évi 33. törvényerejő rendelete kimondja Az Állami Egyházügyi Hivatal megszőnését és feladatkörét a Mővelıdésügyi Minisztériumra ruházza át. Jelenleg a Mővelıdésügyi Minisztérium keretén belül megszervezett Egyházügyi Hivatal gyakorolja a
110/1951/V.19./ MT sz. rendeletben körülírt feladatkört.
Az elmúlt 8 év tapasztalataira támaszkodva és a szocialista államok egyházügyi szerveinek felépítését is figyelembe véve, szükségesnek látszik, hogy az
Egyházügyi Hivatal ismét közvetlenül a Minisztertanács felügyelete alatt önálló
országos hatóságként mőködjék.
a./ A nemzetközi egyházi szervezeteknek elsısorban a Vatikánnak a szocialista országok ellen irányuló, egyre növekvı, szervezett, átgondolt, intenzív tevékenysége szükségessé teszi a szocialista országok egyházügyi szerveivel
koordinált magas színvonalú országos jellegő egyházi szerv mőködését.
b./ A Minisztertanács közvetlen felügyelete alá tartozó önálló szerv mőködése
jelentısen emeli az egyházak elıtt az Egyházügyi Hivatal tekintélyét, ami az
egyházi felfogást figyelembe véve, fontos szerepet játszik belsı és külsı
egyházpolitikai eredmények elérésénél.
c/ A Mővelıdésügyi Minisztérium keretébe csak nehezen illeszthetı be az egyházi ügyek intézése. Nincs összhangban a minisztérium tulajdonképpeni fı
feladataival, zavarja a Minisztérium munkáját és fékezi az egyházpolitikai
ügyek intézését.
Mindezekre való tekintettel kérem a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt,
hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Budapest, 1959. május 21.
Kállai Gyula s.k.
államminiszter
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II.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
…..sz.
Határozata
Az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról.

A Kormány elfogadja és a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti az alábbi törvényerejő rendelet tervezetet.
Budapest, 1959. május

Szigorúan titkos!
0015-1/a/1959/Eln.
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A Népköztársaság Elnöki Tanácsának
1959. évi 25. sz.
törvényerejő rendelete
az Állami Egyházügyi Hivatal fölállításáról
1. §
/1/ Az állam és vallásfelekezetek közötti ügyek intézésére Állami Egyházügyi
Hivatalt kell felállítani.
/2/ A Minisztertanács fı felügyeleti jogát egyik tagja útján gyakorolja.
2. §
/1/ A Hivatal élén a Minisztertanács elıterjesztése alapján a Népköztársaság
Elnöki Tanácsa által kinevezett elnök áll.
/2/ Az elnököt feladatai ellátásában a Minisztertanács által kinevezett elnökhelyettesek támogatják.
3. §
/1/Az Állami Egyházügyi Hivatal szervezetére, hatáskörére, valamint mőködésére vonatkozó rendeleteket a Minisztertanács állapítja meg.
/2/ Az Állami Egyházügyi Hivatal szervezésével és mőködésével kapcsolatos
személyi és dologi kiadások fedezetérıl az állami költségvetésben külön
címen kell gondoskodni.
4. §
/1/ A jelen törvényerejő rendelet kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.
/2/ Jelen törvényerejő rendelet hatálybalépésével az 1956. évi 33. sz. tvr. hatályát veszti és a Mővelıdésügyi Minisztériumnak a vallásfelekezetekkel
kapcsolatos ügyköre megszőnik

Budapest, 1959. május 21.
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65-2700/59

Szigorúan titkos!
Tárgy: Tardini bíboros levele Grısz
Józsefhez
Jelentés
Budapest, 1959. június 12.

1959. június 10-én Grısz József kalocsai érsek egy latin szövegő levelet kapott
a Vatikánból Tardini bíboros államtitkár aláírásával. A levél szövegének magyar fordítása a következı:
İszinte örömmel közlöm Veled, hogy a Szentatya, aki atyai kegyességgel és buzgalommal viseltetik kedves fia iránt, úgy vélte, hogy bizonyos döntéseket hoz, amelyek meghatározott magyarországi egyházi kormányzatokat alkalmas és megfelelı módon való betöltését illetik.
Így a Szentszék a Szentatya parancsaként az alábbi egyházmegyék
apostoli adminisztrátorává kinevezte Vácra Kovács Vince címzetes püspököt,
Esztergomba Schwarz-Eggenhofer Artúrt, Egerbe Brezanóczy Pált, Veszprémbe
Klempa Sándort.
Ami a váci, esztergomi és veszprémi püspöki székeket illeti, İszentsége
döntése szerint a kánonjog 316. §-ának rendelkezése nem alkalmazható.
Emiatt, amennyiben a fenti helyek ordináriusai, akik jelenleg akadályozva
vannak pásztori hivatásuk betöltésében, ismét elfoglalják egyházmegyéjük
kormányzását – az apostoli adminisztrátori tisztség automatikusan megszőnik.
Kérlek, tehát, gondoskodj ezen utasítás végrehajtásáról, és ennek megtörténtérıl az Államtitkárságot tájékoztasd.
Tardini bíboros s.k.
Megjegyzés:
Véleményünk szerint a Vatikán fenti intézkedését nagyban befolyásolta
az Elnöki Tanácsnak az elmúlt hónapban megjelent azon rendelete, hogy
amennyiben a magyar egyházmegyék vezetését az egyház, illetve a Vatikán 90
napon belül nem tölti be, úgy a Magyar Állam gondoskodik az adott egyházmegye vezetıirıl.
E rendelet sürgethette a Vatikánt abban, hogy a fent felsorolt egyházmegyék élére apostoli adminisztrátort nevezett ki. …
Egyébként az apostoli adminisztrátori tisztség teljes püspöki joghatóságot jelent az említett egyházmegyék kormányzásában.
A Vatikán elismerte azokat a személyeket, akiknek a mőködéséhez a fenti
egyházmegyékben a kormányzat is hozzájárult, de figyelmen kívül hagyta a
püspöki karnak az esztergomi egyházmegye vezetésével kapcsolatban felterjesztett javaslatát, ami Endrey Mihály püspök távozásával az új püspök kinevezését eredményezte volna.
A fenti levél tartalmáról az Egyházügyi Hivatal vezetıit értesítettük.
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1588. szám.

KALOCSAI ÉRSEKI HATÓSÁGTÓL

Tárgy: Apostoli kormányzók kinevezése
Mellékletek száma 2 db.
Hivatkozási szám: -

13-11/1959/Eln.

Olt Károly úrnak
az Állami Egyházügyi Hivatal
elnöke
Budapest, V.,
Szalay u. 10-14. szám
Elnök Úr!
Csatoltan, ./. alatt, másolatban és magyar fordításban megküldöm a pápa
ıszentsége bíboros államtitkárának f. évi. június 6-án 5036/59. sz. alatt hozzám intézett levelét és kérem, hogy az 1957. évi 22. sz. törvényerejő rendelet
értelmében Kovács Vince felszentelt püpök váci, Schwarz-Eggenhofer Artúr
érseki helytartónak az esztergomi, Brezanóczy Pál káptalani helynöknek az
egri, Klempa Sándor püspöki helytartónak a veszprémi egyházmegye apostoli
kormányzóvá történı kinevezéséhez a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának hozzájárulását kieszközölni szíveskedjék.
A hozzájárulásnak, azt hiszem, nincs akadálya, mert most is a megnevezettek
kormányozzák állami hozzájárulással az érdekelt egyházmegyét. A különbség
csak az, hogy eddig püspöki kinevezés, illetve káptalani választás alapján
gyakorolják a joghatóságot, most az Apostoli Szentszék felhatalmazása alapján
teszik ezt, és pedig a rezidenciális püspök összes jogával és kötelességeivel
/316. can 1. §/
A hivatkozott 316. can. 1. §-a azt mondja, „Ha betöltött egyházmegye élére
állíttatik apostoli kormányzó, a püspök és vikárius joghatósága felfüggesztetik.” A canon érvénytelenítésének magyarázatát a következı mondat adja?
Ha a hivataluk gyakorlásában akadályozott fıpásztorok egyházmegyéjük kormányzását átveszik, az apostoli kormányzó joghatósága eo ipso megszőnik, ezt
tehát nem kell, mint egyébként, külön visszavonni.
Tisztelettel

Kalocsa, 1959. június 20.

Grısz József
kalocsai érsek

körbélyegzı
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ÁLLAMI EHYHÁZÜGYI HIVATAL

Szigorúan titkos!
009-3/1959/Eln

Elıterjesztés

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz
a váci, az esztergomi, az egri és a veszprémi egyházmegyék apostoli kormányzóinak kinevezéséhez szükséges hozzájárulásról
I.
A váci egyházmegyét dr. Kovács Vince felszentelt püspök, az esztergomi egyházmegyét Schwarz-Müller Artúr érseki helytartó, az egri egyházmegyét dr.
Brezanóczy Pál káptalani helynök, a veszprémi egyházmegyét dr. Klempa Sándor püspöki helynök kormányozza állami hozzájárulással. Nevezettek eddigi
püspöki kinevezés, illetve káptalani választás alapján gyakorolták a joghatóságot, most pedig a Vatikán kinevezése alapján, mint apostoli kormányzók a
püspökök összes jogaival és kötelességeivel.

Ennek folytán az 1957. évi 22. törvényerejő rendelet 1. §-ának /1/ bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a következı határozati javaslatot terjesztem
elı:

II.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány ………………sz.
határozata
a váci, az esztergomi, az egri és a veszprémi egyházmegyék apostoli kormányzóinak kinevezéséhez szükséges hozzájárulásról.

A Kormány elfogadja és a Népköztársaság Elnöki Tanácsa eléterjeszti az alábbi
javaslatot:
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A Népköztársaság Elnöki Tanácsának……………..sz.
határozata
a váci, az esztergomi, az egri és a veszprémi egyházmegyék apostoli kormányzóinak kinevezéséhez szükséges hozzájárulásról.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Kovács Vince felszentelt püspöknek a
váci, Schwarz-Eggenhoffer Artúr érseki helytartónak az esztergomi, dr.
Brezanóczy Pál káptalani helynöknek az egri, dr. Klempa Sándor püspöki
helynöknek a veszprémi egyházmegye kormányzójává való kinevezéséhez és e
minıségben való mőködéséhez hozzájárul.

III.
A határozatnak az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével való közlését kérem.
Budapest, 1959. július 4.

Olt Károly s.k.

---------------------------------------------Szabó Imre c. püspök kanonokká való kinevezéséhez a hozzájárulást (tekintettel arra, hogy az pápai hatáskör) nem tartja szükségesnek.
MOL –XIX-A-21-d-009-2/1959.

-----------------------------------------------

Belon Gellért pécsi, és Winkler József szombathelyi segédpüspöki kinevezéséhez való hozzájárulást 009-6/1959/Eln. megtagadja.
MOL-XIX-A-21-d-009-6/1959.

MOL –XIX-A-21-d-009-3/1959.Eln

545

5.1.5. sz. melléklet

Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr
vikárius úrnak
Esztergom
Érsekség

Értesítem, hogy a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az esztergomi fıegyházmegye apostoli kormányzójává való kinevezéséhez és e minıségében való mőködéséhez hozzájárult.
Amidın errıl Vikárius urat értesítem, egyúttal szerencsekívánataimat
is kifejezem, és kifejezést adok azon reménységemnek,, hogy kinevezése az
Állam és az Egyház közötti gyümölcsözı együttmőködéshez hozzá fog járulni..
Fogadja ıszinte tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1959. július 25.

Olt Károly s.k.
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AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI FİHATÓSÁGTÓL
1911/1959. szám

15-10/a/1959/Eln.

Elnök Úr!

Folyó hó 25-én 13-11/b/1959. Eln. szám alatt kelt értesítését arról,
hogy a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa hozzájárult apostoli kormányzói kinevezésemhez, és e minıségben való mőködésemhez, köszönettel vettem.
Elnök úrnak kinevezésemmel kapcsolatban kifejezett szíves szerencsekívánatai mélyen átérzett, hálás köszönetem kifejezése mellett azzal az örömmel töltenek el, hogy Államunk és Egyházam együttmőködésébıl sok, közös,
nemes cél megvalósítására nyílik jogos reménység.
Fogadja Elnök Úr ıszinte tiszteletem kifejezését.
Esztergom, 1959. július 31.

Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr
apostoli adminisztrátor

MOL –XIX-A-21-d-015-10/1959.Eln
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AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI FİHATÓSÁGTÓL

1941/1959, szám

15-10/b/1959. Eln.

MAGYAE NÉPKÖZTÁRSASÁG ELNÖKI TANÁCSA
Titkársága

Budapest

Tisztelettel jelentem, hogy folyó évi július 30-án az esztergomi fıegyházmegye kormányzatát, mint apostoli adminisztrátor, szabályszerően átvettem.
A 18/1959./IV.6./ Korm. Rendelet 4. § /5/ bekezdésében foglaltak alapján
eskütételre jelentkezem.
Kérem, szíveskedjék az eskütétel helyét és idıpontját közölni.
Kiváló tisztelettel
Esztergomban, í959. augusztus 3.

Dr. Schwarz-Eggehofer Artúr s.k.
apostoli adminisztrátor
pecsét
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Másolat!

FİSZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN
Esztergom

61/1959. szám

A Fıszékesegyházi Káptalan 1959. július 30-án consistoriumot tartott és
ennek a consistoriumnak a jegyzıkönyvi kivonata a következı:
Elnök átadja a szót dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr vikáriusnak, és dr.
Schwarz-Eggenhofer Artúr szól:
„Tegnap vettem kézhez Grósz József kalocsai érsek úr iratát”, a jegyzı olvassa
fel. …
Dr. Schwarz-Eggenhofer szól: „A felolvasott okmány alapján az esztergomi
fıegyházmegye kormányzatát ex obedientia erga S. Sedem, mint apostoli
adminisztrátor ezennel átveszem. … Ezt volt kötelességem a Fıszékesegyházi
Káptalannal közölni. Kérem majd ennek elismerését jegyzıkönyvi nyilatkozat
formájában.”
Tóth Kálmán nagyprépost-h. szól: A Rómából érkezett leirat felolvasásából
megtudjuk, hogy a Fıegyházmegye árvasága ezennel megszőnt. Te Deum! Hála a Szentséges Atyának is! Hódolattal és örömmel vesszük tudomásul az intézkedést. Tudjuk jól, hogy ami Rómából jön, az csak jó lehet számunkra. A
legnagyobb bizalommal fordulunk az Ap. Adminisztrátor Úr felé és köszönetet
is mondunk neki, hogy ezzel hısi tettekre is vállalkozott.
kmf.

Dr. Brückner József s.k.
Jegyzı

Dr. Tóth Kálmán s.k.
nagyprépost-h.

MOL –XIX-A-21-d-015-10/1959.Eln
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14-2/1959./Eln. sz.

Dr. Brezanóczy Pál
Helynök úrnak

Eger
Érsekség

Értesítem, hogy a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az egri fıegyházmegye apostoli kormányzójává való kinevezéséhez és e minıségben való
mőködéséhez hozzájárult.
Amidın errıl Helynök urat értesítem, egyúttal szerencsekívánataimat is kifejezem és kifejezést adok azon reménységemnek, hogy a kinevezés az Állam és az
Egyház között gyümölcsözı együttmőködéshez hozzá fog járulni.
Fogadja ıszinte tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1959. július 25.

Olt Károly s.k.
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DR. PAULUS BREZANÓCZY
Prelatus S.S. Vicarius
Archicapitularis Agriensis

Eger, 1959. július 28.

EGER

2733/1959.

14-2/9/1959. Eln. sz.

Mélyen tisztelt Elnök Úr!

Hálás köszönettel vettem Elnök Úrnak azon nagybecső értesítését,
hogy a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa szíves volt hozzájárulni az egri
fıegyházmegye apostoli kormányzójává történt szentszéki kinevezésemhez és e
minıségben való mőködésemhez.
Amidın ezen Kormányzatunk részérıl megnyilvánuló lekötelezı bizalmat átérzett hálával tudomásul veszem, szabadjon a magam részérıl is kifejezésre juttatni azon elhatározásomat és törekvésemet, hogy Egyházam szolgálata mellett minden erımmel szolgálni kívánon szeretett magyar hazámat és
Népemet, amint ezt eddig is tılem telhetıen megtenni igyekeztem.
Elnök Úrnak, mint Kormányzatunk egyházi ügyeket intézı képviselıjének készséggel fogadom, hogy az Állam és Egyház közötti jóviszony erısítésének feladata mindenkor szemem elıtt fog lebegni.

Fogadja Elnök Úr ıszinte köszönetem nyilvánítását.

Dr. Brezanóczy Pél s.k.
káptalani helynök

(pecsét)

Olt Károly úrnak
az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
Budapest
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AZ EGRI FİEGYHÁZMEGYEI HATÓSÁGTÓL
2775/1959. SZÁM

Hiv. sz.: 13-11/b-1959/Eln. sz.

Olt Károly Úrnak
Az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
Budapest
Elnök Úr!
Fenti számú nagybecső átirata kapcsán van szerencsém mély tisztelettel értesíteni Elnök Urat, hogy az apostoli kormányzói kinevezési okiratot jogérvényes másolatban Grısz József kalocsai érsek úrtól megkaptam, azt a kánoni elıírásnak megfelelıen a mai napon, azaz 1959. évi augusztus 4-én az
Egri Fıszékes Káptalannak bemutattam, és azáltal az egri fıegyházmegye
kormányzását azon minıségemben átvettem.
Ennek kapcsán a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1959.
évi 18. sz. törvényerejő rendelete értelmében ezennel jelentkezem állami eskütételre. Az eskütételre szabadjon ezúton kérnem a szíves intézkedést és értesítést.
Fogadja Elnök Úr mély tiszteletem nyilvánítását.
Eger 1959. évi augusztus hó 4-én.

Dr. Brezanóczy Pál s.k.
apostoli kormányzó
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KPI Irattár – A rektor körirata a kispapok megmentéséért
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Belügyminisztérium
II. Fıosztálya
65-2844/59.

Szigorúan titkos!

Tárgy: Római katolikus püspökkari konferenciáról

J el e n t é s
Budapest, 1959, június 18.
A római katolikus püspöki kar 1959. június 17-én délelıtt 9,15-tıl
14,45-óráig konferenciát tartott a budapesti Központi Papnevelı Szeminárium
helyiségében. A püspökkari konferencián részt vettek: Grısz József kalocsai
érsek, a konferencia elnöke, Hamvas Endre csanádi, Dudás Miklós
görögkatolikus, Shvoy Lajos székesfehérvári, Kovács Vince váci egyházmegyés,
Kovács Sándor szombathelyi, Rogács Ferenc pécsi egyházmegyés püspökök,
Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, Brezanóczy Pál egri érseki káptalani
helynök, Schwarz-Eggenhofer Artúr megbízott esztergomi helynök, A konferencián nem vett részt betegsége miatt Papp Kálmán Gyıri püspök.
A konferencián Grısz József kalocsai érsek elnökölt, aki néhány
lényegtelen kérdésben tett bejelentés után – napirendi pontok megállapítása
nélkül - a konferencia tárgyalását elindította.
Grısz ismertette az Egyházügyi Hivatal hittanbeíratásokkal kapcsolatos rendeletét. …
A konferencia megtárgyalta az 1959 áprilisában az egyházi vezetı személyiségek kinevezésével kapcsolatban megjelent rendeletre vonatkozó
problémáikat is. Grısz érsek elmondotta, hogy az állampolgári eskü letétele
alkalmával többen összejöttek, és már akkor elhatározták, illetve megbízták
Hamvas püspököt egy tiltakozó irat elkészítésével, amelyet a miniszterelnök
úrhoz kívánnak eljuttatni. Errıl a tervükrıl az Egyházügyi Hivatal tudomást
szerzett, és Miklós Imre elnökhelyettes tájékoztatása után úgy döntöttek, hogy
tiltakozásukat nem küldik el.
Gyáros László, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatal vezetıjének a
sajtóban megjelent nyilatkozata után mégis szükségesnek tartják egy ilyan
tiltakozó iratnak a miniszterelnökhöz való eljuttatását. Ezzel ismételten Hamvas püspök urat bízták meg, aki azt elkészítette és kéri, hogy a konferencia
tagjaival ismertesse.
Hamvas Endre a beadványtervezet szövegét ismerteti a konferenciával:
…”A magyar püspöki kar április 6-i kelettel tiltakozó iratot készített … kiemelve, hogy az 1957. évi 25. sz. tvr. 1959-ben megjelent végrehajtási utasítása
súlyos állami beavatkozást jelent – a mi értelmezésünk szerint – az állam maga eszközölheti a kinevezést.” … 6. §-át úgy a hazai, mint a külföldi katolikus
közvélemény úgy magyarázza, hogy a kormány legfıbb vezetıje hozzájárul az
egyház területén az állami kinevezések végrehajtásához…
Krisztus földi helytartójától nyert jogainkat mi el nem idegeníthetjük,
és nem válhatunk egyházi mőködésünkbıl az államhatalom végrehajtó szervévé. Az egyház joga szent elıttünk, és a törvényerejő rendelet ezt a jogot elvben
ÁBTL 3.1.5. §-13405/3-b (pp. 30-35.)
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elismeri, tehát csak azt kívánjuk, hogy a jog békés és zavartalan végrehajtásának útjába akadályokat ne gördítsenek.
1956 október után történt dispozíciókat, amit az Egyházügyi Hivatal
kifogásolt, … azokat abba hagytuk A jogsértés nem akkor történt, amikor a
püspökök disponáltak, hanem akkor, amikor az államhatalom megfosztotta
ıket a szabad intézkedési jogaiktól. … szeretnénk az ı szájából hallani, hogy a
kormány méltányolja kérésünket.”
A püspökök az ismertetett szöveget elfogadják, és a vita során a
disponálásokkal kapcsolatban a saját egyházmegyéjükben tapasztalt helyzetet
tárják fel. … Teljesen az ÁEH megbízottak diktálják, hogy kit hová kell disponálni és meggátolják az önálló intézkedést. …
Ezután Grısz érsek ismertette a Központi Szeminárium rektorának június 15-i kelettel a püspöki kar tagjaihoz intézett levelét. A levél állítása szerint január és március közötti idıszakban a szemináriumból eltávolított kispapok közül 40 olyan gyerek van, akik ártatlanok, és ezeket vissza lehetne
venni. Shvoy püspök kijelenti, hogy hiába ártatlanok, azok a Központi Szemináriumba nem fognak visszakerülni. Kovács Sándor püspök véleménye szerint
a 14 elızıleg eltávolított kispap ügyét külön kell választani a többiekétıl, mert
a többiek az egyházi hatóság döntése alapján lettek eltávolítva, az egyházzal
szemben követtek el törvénysértést, és velük szemben az egyház vezetıi jártak
el.
Brezanóczy helynök kijelenti, hogy ı még egyszer nem hajlandó lenyelni, hogy
a kispapjaival beszélgetni kezd, és neki megtagadják az eléjük tett ív aláírását.
Felveti, hogy jó lenne ebben az ügyben a döntést elhalasztani.
Grısz érsek kifejti, hogy ebben az ügyben sürgısen dönteni kell, mert elıre
ismerni kívánatos, hogy a jövı tanévben a Központi Szeminárium hogyan lesz
hallgatókkal feltöltve
Rogács püspök kifejti, hogy az ı egyházmegyéjében az egyházügyi megbízott
tiltakozott az ellen, hogy a szemináriumból kizárt hallgatókat az egyház vonalán elhelyezze. Még kántornak sem engedélyezte foglalkoztatásukat. Az Egyházügyi Hivatal megbízottjától erre vonatkozóan írást kért, de nem kapott.
Állítólag a püspökkar ez ügyben úgy döntött, hogy egyházi területen ezek a
személyek nem foglalkoztathatók. İ a múlt konferencián nem vett részt, és így
tényleges döntést nem ismer.
Hamvas püspök felveti, hogy szeretné az egyik kizárt kispapot felszentelni, ami
ellen az állam részérıl szintén tiltakoznak.
Shvoy püspök kifejti, hogy az ügyben tovább várni nem lehet, szükséges lenne
valamilyen álláspontot elfoglalni, és erre a következı püspöki konferencián
alapos vizsgálat után egy elıterjesztést kellene kidolgoztatni.
Végül Hamvas püspök javasolja, hogy a legutolsó alkalommal a miniszterelnök
úr barátságosan felavatott bennünket, mindent megbeszéltünk, és azt
mondotta, hogy ha valamilyen nehézségünk van, akkor azt máskor is megbeszélhetjük. Hátha valamikor, akkor most volna egy sor elıadni való. Mi mentünk már Nagy Imréhez, Hegedőshöz, de nem elıkészített anyaggal. Most
azonban össze lehetne győjteni.
Shvoy püspök javasolja egy olyan határozat hozatalát, hogy a miniszterelnöknél kérnek kihallgatást, és a püspöki kar jelöljön ki egy személyt. – İ Hamvast
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javasolja – aki a problémákat össze tudja győjteni, mivel İ mindig figyelemmel
kíséri, és a legjobban tudja összesíteni a legfontosabb kérdéseket.
Végül abban állapodtak meg, hogy az érsek úr írni fog a miniszterelnök
úrnak egy levelet, amelyben kéri, hogy július elsı hetében fogadja a püspöki
kar tagjait. Az egységes álláspont kialakítása érdekében pedig kijelölt nap elıtt
püspökkari konferenciát, illetıleg plenáris ülést tartanak, ahol mindenki hozzászólhat.
Grısz érsek ezután ismerteti, hogy a római utazásával kapcsolatban
Horváth János, az Egyházügyi Hivatal elnöke és Miklós Imre elnökhelyettes
május 29-én személyesen közölték vele az azzal kapcsolatos véleményt, Ezt
írásban is megkapta azzal, hogy azt Rómával is közölheti.
Az (elıttünk ismert) szöveget szó szerint olvasta fel, és a püspöki kar elıtt ismerteti, hogy azt latinra lefordíttatta, és a bíboros államtitkár részére
elküldötte.
Az egyik püspök felveti, hogy akkor nekik most már nem kell semmit sem aláírni.
Ezután abban állapodtak meg, hogy a pápai meghívásra az érdekelt személyek
valamilyen formában reagálni fognak.
Grısz érsek bejelenti, hogy a Hittudományi Akadémia tanári kara június 1-jén
egyhangúlag dr. Erdey Ferencet választotta megismételten dékánná. Kéri a
püspöki kar hozzájárulását. A vitában felszólalók helytelenítik, hogy Erdey
elfogadta a jelölést betegsége és a kora miatt.
Grısz érsek végül azzal zárta le: nem helyes ezen vitatkozni, mert ha a tanári
karnak megfelel, akkor megfelel a püspöki karnak is. Így a hozzájárulást megadják.
A konferencia 12,45 perckor véget ért.
---------------------------------------I. melléklet:
Dr. Hamvas Endre csanádi püspök levéltervezete a miniszterelnökhöz

Hamvas püspök a beadvány-tervezet szövegét ismerteti a püspöki konferencia
tagjaival:
„…A magyar püspöki kar április 6-i kelettel tiltakozó iratot készített az
1957.évi 25. sz. törvényerejő rendelet55 1959-ben megjelent végrehajtási utasításával szemben, kiemelve azt, hogy az súlyos állami beavatkozást helyez
kilátásba, ha valamely egyházi állás megüresednék és annak betöltésérıl az
illetékes egyházi szerv határidın belül nem gondoskodik. Ennek a paragrafusnak értelmében a mi értelmezésünk szerint az állam maga eszközölheti a kinevezéseket
Az Egyházügyi Hivatalban Miklós Imre elnökhelyettes úrral folytatott tárgyalásaink során tudomásunkra jutott, hogy az állam részérıl ilyen egyházi kinevezésekre senki sem gondolt és ennek alapján tiltakozásunkat visszatartottuk.
Csak mellesleg kívánjuk megjegyezni, hogy az említett végrehajtási utasítás 6.
§-át úgy a hazai, mint a külföldi katolikus közvélemény egyértelmően úgy maÁBTL 3.1.5. §-13405/3-b (pp. 30-35.)

557

5.2.2. sz. melléklet
gyarázta, ami szerint a kormány legfıbb vezetıje hozzájárul az egyház területén az állami kinevezések végrehajtásához.
Gyáros László, a kormány tájékoztatási hivatalának vezetıje nyilatkozatában
kifejtette, hogy több nyugati országban az államhatalom szervei nevezik ki a
püspököket. Nem említette azonban, hogy ezekben az országokban nem a katolikus püspökök kinevezésérıl van szó. Méltán kelt tehát bennünk aggodalmat az a tény, hogy az egyik hivatal vezetıje hivatalosan kĳelenti, hogy az állam nem gondol az egyházi fıhatóságok által történı kinevezések eltörlésére, a
másik nyilatkozat szerint az állami szervek az egyházban intézkedni akarnak
az egyházi igazgatás és az ügyek rendes menetének biztosítása érdekében.
Az egyházi élet folyamatosságának biztosítása az egyháznak kizárólag belsı
ügye, és ha szabadon rendelkezhetünk, e téren kötelességünket megtenni el
nem mulasztjuk. Az 1958. évi 25. sz. törvényerejő rendelet58 megjelenésekor
annak idején felszólaltunk intézkedései ellen. Nevezetesen hangoztattuk, hogy
soha a magyar állam nem avatkozott be a katolikus egyház életébe oly mértékben, mint ahogy azt az idézett törvényerejő rendelet lehetıvé teszi. Soha
nem szólítottak fel bennünket arra, hogy egyes egyházi személyek helyzetén;
tanárokat vagy plébánosokat kinevezzen vagy felmentsen. Ennek ellenére gyakorlatban az Egyházügyi Hivatal fıelıadói és a megyei megbízottak a törvényerejő rendeletben fel nem sorolt kisebb állásokban is megkívánják az elızetes
hozzájárulás kikérését és ilyenkor a kinevezı püspöki hatóság egyszerően az
állami szerv végrehajtó közegévé válik úgy, hogy egyszerő káplánt sem tudnak
önállóan kinevezni. Az ilyen beavatkozásokat jogosaknak soha el nem ismerjük. Ezek számunkra sok lelkiismereti gyötrelmet jelentenek. Mi elismerjük az
állami törvények erejét a magunk illetékessége terén és azokat meg is tartjuk.
De az állam felett van még hatalmasabb fórum is, az Isten, akinek törvényeit
semmiféle emberi törvény kedvéért meg nem szeghetjük, mert reánk nézve
kötelezıek Szent Péter apostol szavai. Amellett lelkiismereti szabadságunk
lényegét is meghatározza és inkább engedelmeskedünk istennek, mint embernek.
Krisztus földi helytartójától nyert jogainkat mi el nem idegeníthetjük és nem
válhatunk egyházi mőködésünkbıl az államhatalom végrehajtó szervévé.
Az egyház joga szent elıttünk és a törvényerejő rendelet ezt a jogot elvben elismeri, tehát csak azt kívánjuk, hogy a jog békés és zavartalan végrehajtásának útjába akadályokat ne gördítsenek.
1956. október után történt dispozíciókat, amit az Egyházügyi Hivatal
kifogásolt, annak a kifogásnak elhangzása után azokat abbahagytuk. A
jogsértés szerintünk nem akkor történt, amikor a püspökök disponáltak,
hanem akkor, amikor az államhatalom megfosztotta ıket szabad intézkedési
joguktól. Szükségesnek tartottuk ezeket önöknek elmondani, semmiképpen
nem az 1957. 25. sz. törvényerejő rendelet és annak végrehajtási utasítása
ellen. Felszólalásunkkal csak a békét akarjuk szolgálni, mert meggyızıdésünk
szerint az igazságos jog érvényesülése a békét szolgálja. Kérjük, hogy felszólalásunkat a Miniszterelnök úr tudomására hozni szíveskedjenek és szeretnénk
az İ szájából hallani, hogy a kormány méltányolja kérésünket…”
A püspökök a javasolt szöveget elfogadják és a vita során a disponálásokkal
kapcsolatban a saját egyházmegyéjükben tapasztalt helyzetet tárják fel.
Rogács püspök elmondja, hogy teljesen az Egyházügyi Hivatal megbízottai
diktálják, hogy kiket, hova kell disponálni és meggátolják az önálló intézkedést. Hamvas püspök kĳelenti, hogy egyszer végre meg kell nekik mondani,
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hogy a törvény az törvény, mert egyszer majd azt fogják mondani, hogy nem
szabad ezentúl papot szentelni és akkor majd azt sem lehet.

-----------------------------------------------II. melléklet
Az EH válaszlevele Grısz érsek római utazási tervével kapcsolatban
Érsek Úr!
A Szentszék meghívására Ön kéréssel fordult… hogy … illetékes állami szervek
tegyék lehetıvé, hogy Rómába utazhassék. … Megértéssel mérlegelték kérését,…. azonban… ez idı szerint nem tartjuk lehetségesnek …Ez a döntés nem
az Ön személye iránti bizalmatlanság jele, hanem a Magyar Népköztársaság
Kormánya és a Vatikán között fennálló, … abnormális viszony következménye.
Emlékeztetjük Önt:
1./ A Vatikán a Magyar Népköztársaság fennállásától kezdve ellenséges, …
nyíltan beavatkozik államunk belügyeibe, … a sajtó és rádió rágalmazza kormányunkat és uszít rendszerünk ellen. Ez semmiben sem marad el olyan ellenséges fórumok mögött, mint a Szabad Európa Rádió.
XXIII. János május 17-i beszédének részei arra engednek következtetni, hogy
Vatikán vezetı körei egyelıre nem szándékoznak változtatni a … mélyen sértı,
… érthetetlen magatartáson.
2./ Az 1956 idején a Vatikán… azokat támogatta, amelyek rendszerünk megdöntése fegyveresen támadtak törvényes rendünkre. Az ellenforradalmi lázadás leverése után a … Kormány erıfeszítéseket tett azért, hogy … helyreálljon
a normális rend. A Vatikán… folytatta kísérleteit és igyekezett akadályozni a
magyar kormánynak tett intézkedéseinek végrehajtását.
3./ A Vatikán a magyar katolikus egyház számára nehéz helyzetet teremtett: a
… vezetıit államunk rendjével szembeni ellenállásra buzdítja – Mindszenty
Józsefet ma is a magyar katolikus egyház fejének tekinti és az állam iránt lojális papok egy részét dekrétumokkal sújtotta.
Ezek az indokai annak, hogy kormánya ez idı szerint nem biztosíthatja magyar egyházi vezetıknek Rómába utazását. Egyidejőleg kifejezem azt a reményemet, hogy ez a döntés az állam és az egyház közötti jó viszonyt nem befolyásolja.
1959. május 29.”
------------------------------------------
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III. melléklet
A BM feljegyzése a várható püspökkari akciók megakadályozására és megzavarására

65-2844

Rajnai Sándor r. alezredes elvtársnak!

Mellékelten felterjesztem a június 17-i Püspöki Kar konferenciájával kapcsolatos anyagot.
A Püspöki Kar konferenciai anyagából kiderült, hogy a püspöki kar bizonyos
akciót akar indítani bizonyos sérelmek orvoslásáért a Kormány és a Párt felé.
Tanulmányozni akarják a szeminárium ügyét és azt fel alarják vetni.
Mind a két ügyben javaslatot készítünk, melyben elısegítenénk a Püspöki Kar
akcióinak megakadályozását és megzavarását.

Budapest, 1959. június 18.

Hollós Ervin s.k.
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KPI Irattár – Grısz J. válasza a rektornak)
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IV. melléklet
Kékes/Brezanóczy jelentése a püspökkar 1959. június 17-ei konferenciájáról.
Belügyminisztérium
II/3-e

Szigorúan titkos!
Adta: „Kékes”
Vette: Földes fhdgy.
Idı: 1959. június 23.
Tárgy: 1959. június 17-én
tartott
püspökkari
konf.
Hálózati jelentés
Budapest, 1959. július 22.

„Kékes” jelenti
Napirenden kívül kimentve Papp Kálmán gyıri pk. betegsége miatt.
Üdvözölve Dudás Miklós pk. 20 éves püspöksége alkalmából és Kriston Endre
spk. 60 éves papi és 36 éves pk.-i jubileuma
(10 napirendi pont adatszerő felsorolása)
Hozzászólások:
Végül mindenki örült, hogy elkészült végre az elsı AC költségvetés és
bírálatot majd a számadás felülvizsgálata után kívánnak gyakorolni érdemben
…
14./ Központi Szeminárium ügyei
a./ gazdasági szanálás
utalványozva májusra 20.000 Ft
utalványozandó még: 24.000 Ft
nyári beszerzésekre fizetendı egyházmegyénként a volt növendékek
után fejenként 400 Ft, a tényleges növendékek után 600 Ft.
b./ A szeminárium benépesítése
ismertetve a csatolt Potyondi féle javaslat. Shvoy szerint a kizárt növendékek nem térnek vissza. Schwarz esztergomi helynök bejelenti, hogy Peisz
budapesti helytartótól nyert értesülés szerint jelenleg az ÁEH álláspontja,
hogy nem alkalmas a hangulat a helyzet tárgyalásához.
Hamvas pk. javasolja, hogy kérjünk kihallgatást a miniszterelnöknél, ahol
több sérelmes ügy mellett ez is megtárgyalandó volna. Szövegezéssel Hamvas megbízva.
Külön problémaként tárgyalták, hogy az elbocsájtott diakónus papnövendékek szentelhetık-e. Hamvas szerint igen, mivel a szentségek kiszolgáltatásába nem szólhat bele az állam. Legfeljebb nem ad mőködési engedélyt.
Rogács pk. elvi döntés kíván. Nem születik meg. Hamvas pl. bejelenti, hogy
saját diakónus növendékét felszenteli pappá és szülıfalujában kántorként
alkalmazhatja, ahol misézhet és gyóntathat. Növendéke nevét nem említette. Az egri helynök javasolja, hogy vizsgálják meg az elbocsájtott diakónusok idıközi magatartását is, ha szentelni akarják, mert eddigi magatartásuk ezt igen kívánatossá teszi.
15./ Az akadémiai tanárok nyugdíj ügye. Tárgyalja meg a dékán és még egy az
Akadémia által kiküldendı tanár az ÁEH-val.
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Az új Hittud. Akadémiai tanszék ügye: ugyancsak megtárgyalandó és pótegyezmény szerően megoldandó. Illetékes fórum az ÁEH. Ezt is tárgyalja
meg az Akadémia kéttagú bizottsága.
16./ Elnök ismerteti a f. év május 29-én Horváth János ÁEH elnök és Miklós
Imre ÁEH elnökhelyettes által a püspökök római útjával kapcsolatos szóbeli jegyzéket, amely lefordíttatott latinra, és kísérı irat mellett elküldetett a
Szentszéknek.
Elnök megjegyzi, hogy a vatikáni államtitkárság kért tıle elıterjesztést
episcopabilis /püspöknek alkalmas/ jelöltekre. Ismerteti nagyjában az
ÁEH-nak is bemutatott választáviratát. Feltárta, hogy majdnem valamennyi
püspök rászorul segédpüspökre és igen nehéz olyan embereket találni, akik
mindkét fórumnak /Szentszék és állam/ megfelelek. Feltárta azt is, hogy
az egri szék körül sem tudott eddig kellı eredményt elérni. Az idevágó részletes jelentést nem ismertette.
Megjegyzés:
„Kékes” fedınevő ügynökkel a találkozó a II/5 osztály konspirált villájában lett lefolytatva. A találkozó során közölte, hogy a június 18-ra tervezett
találkozónkat kénytelen volt lemondani, mivel sürgıs egyházpolitikailag fontos
intézkedéseket kellett végrehajtania.
A találkozó során felvetette, hogy Horváth János elvtárs leváltása az Egyházügyi Hivatal elnöki funkciójából ıt rendkívül váratlanul érte és személyileg
sajnálja, mivel elıttünk is köztudomású, hogy vele ıszinte, baráti és hazafias
kapcsolatot tartott fenn. Felvetette továbbá, hogy mivel Horváth elvtárson keresztül került velünk is kapcsolatba, mi az ı további magatartási vonala az
ÁEH jelenlegi vezetıivel szemben. Az új elnök ismeri-e az ı és a magyar állambiztonsági szervekkel való relációját. Közölve lett vele, hogy Horváth elvtásr
más állami beosztást fog kapni, ez a kormány intézkedése, ez azonban nem
jelenti a mi közöttünk lévı kapcsolat gyengülését, vagy módosulását, ami pedig az új elnökhöz való viszonyát illeti, továbbra is ıszintének és hazafiasnak
kell lennie, azonban a mi relációnkra vonatkozólag az ı részérıl említést tenni
nem kell. Közölve lett vele továbbá, hogy errıl a kérdésrıl a késıbbiek során
még szó fog kerülni. „Kékes” kihangsúlyozta, hogy ı úgy érzi, hogy a Belügyminisztériummal lévı kapcsolatában a továbbiakban e körülmény miatt zavaró körülmény nem lesz, mert meggyızıdött arról, hogy korrektek vagyunk, és
olyan személyi kapcsolat alakult ki, amely szerinte kizárja, hogy a kérdésben
bárminemő komplikáció álljon be. Meggyızıdött továbbá arról, hogy az a magatartási vonal és taktika, amely részünkrıl számára meg lett határozva, reális, elıbbre viszi az állami érdekeket, és úgy érzi, hogy már most is eredményeket hozott. Konkrétan felemlítette bérmálási jogának megadását a Vatikán
részérıl, amelyet annak tud be, hogy a mi engedélyünkkel és utasításunkra
illegális találkozót hozott létre dr. Mester Istvánnal, a Pápai Magyar Intézet
igazgató-helyettesével. Kijelentette, hogy a jövıben is ahhoz a magatartási vonalhoz kíván alkalmazkodni, amelyet mi meghatározunk, mert ez eredményezheti azt, hogy a Vatikán elıtt ıt elismerjék, így megfelelı egyházi funkciót
kapjon, realizálódhat az ı püspöki kinevezése, és ezzel megfelelıen tájékoztatni tud minket a Vatikán állásfoglalásáról és olyan reális egyházpolitikát folytathat, amely úgy az állam, mint az egyház számára fog szolgálni.
A entiek alapján közölve lett „Kékes”-sel, hogy a jövıben ki lesz iktatva a találkozók megszervezésébıl az Egyházügyi Hivatal, és rendszeresen, találkozóról
találkozóra megbeszéljük a legközelebbi találkozó idıpontját és helyét
ÁBTL 3.1.5. O-13405/3-B (pp. 74-80.)
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/ugyanis a találkozók megszervezése korábban Horváth János ÁEH elnök
útján történt./ „Kékes” beszámolt arról, hogy az egri egyházmegye politikáját,
személyi disponálását mindazoknak figyelembe vételével teszi, melyet magatartási vonalánál meghatároztunk.
Végrehajtja az Egyházügyi Hivatal kérelmét maradéktalanul, de ugyanakkor
néhány olyan személyt, aki a Vatikán elıtt megfelelı tekintéllyel rendelkezik,
jobb besorolást eszközöl ki a velünk való megbeszélés alapján. Javasolta, hogy
az Egyházügyi Hivatallal tárgyaljuk meg, hogy egyelıre Gáll Antal plébános
áthelyezésétıl tekintsenek el, mivel jó személyi kapcsolatokkal rendelkezik a
Vatikán felé, és jelenlegi tevékenysége különösebb veszélyt nem jelent állami
vonatkozásban. Közölve lett, hogy a kérdést meg fogjuk vizsgálni, és ennek
megfelelıen teszünk intézkedést.
Értékelés:
„Kékes” által leírt és átadott jelentés a püspöki kar legutóbbi konferenciájáról,
még nem teljes, és eléggé általános, azonban figyelembe kell venni, hogy „Kékes”-nek ez az elsı jelentése a püspöki konferencia lefolyásáról, amely egyházi
értelemben titkos és nem közölhetı. Az általa adott információ értékelése során közölve lett vele, hogy ugyan visszatükrözi a püspöki konferencia témakörét, határozatát, de nem eléggé karakterisztikus, és ezért a jövıben a felvetett témáknál részletesen foglalkoznia kell az ott elhangzott vitákkal, és meg
kell jelölnie, hogy egyes püspökök egyes témáknál milyen álláspontot foglalnak
el. Ennek részletezésére nem térek ki, mivel az más úton szerzett információkkal teljesen azonos.
„Kékes”magatartására jellemzı, hogy nem zárkózott el a jelentés írás részletezésétıl, sıt megkért arra, hogy a jövıben segítsük ahhoz hozzá, hogy szempontjainkkal és a felépítésre vonatkozóan összeállításában a kezdetén véleményünkkel egészítsük ki annak érdekében, hogy teljes értékő információval
szolgáljon.
Földes György r. fhdgy. S.k.
Készült 4 pld-ban
1 p II/3 osztály
1 p M dosszié
2 p II/5 osztály
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A Kalocsai érsektıl
1858. sz.
Az Egyetemes Zsinat Pápai Elıkészítı Bizottságának
Vatikánváros
F. évi június hó 18-án I.C/59-66 szám alatt nagybecső felhívására legye szabad a következıkben válaszolni.
1./ Mindenekelıtt kívánatos volna az Egyházi Törvénykönyv új kiadása, amely a Kódexmagyarázó Bizottság döntéseinek és az Apostoli Szentszék
idıközben kiadott dekrétumainak /nagyheti szertartás, mise és áldozás idıpontja, természetes böjt/ figyelembe vételével készülne.
Nálunk sok nehézséget okoz a nyilvános ünnepek megülése, mert Karácsony
és Újév kivételével az államhatalom valamennyit eltörölte, és munkanappá
nyilvánította. A misehallgatásnál sokat segít az esti misék engedélyezése, de a
munkától való tartózkodás a hívek nagy része számára majdnem lehetetlen. Jó
volna, ha az ünnepeket napjukon csak „in choro” ünnepelnénk és a külsı ünneplés és misehallgatás és munkaszünet kötelezettségével a rákövetkezı vasárnapra tehetnénk át. Ugyancsak jó volna az ünneplési és misehallgatási
kötelezettséget csökkenteni, nehogy szaporítsuk a bőnöket, a húsvéti áldozás
parancsát egyszerően az egész évre kiterjeszteni.
Engedélyezni kellene minden további nélkül a villany használatát a szentmiséknél és az örök lámpában.
2./ Revideálni és megrövidíteni kellene a Rituálé és a Pontifikálé (a
szertartások és a püspöki ténykedések könyvének) egyes szertartásait (pl. keresztség, templomszentelés) és eleve megállapítani mely részek végezhetık a
püspök, vagy a püspöki kar által jóváhagyott fordításban a nép nyelvén.
3./ Az Egyetemes Zsinatnak újból le kellene szögezni az egyház tanítását a ma leginkább vitatott kérdésekrıl: a világ és az ember eredete, materializmus, szocializmus, kommunizmus, a tudományos kutatás. /” Az ég az Isten
ege, a földet pedig az embereknek adta” 113. zs. „A világot átadta a kutatásoknak” Eccl. 3./, a jobb földi életre való törekvést /”keressétek elıször az
Isten országát és annak igazságát” Mt. 6,33/, sıt a kommunizmust sem
/szerzetesrendjeiben azt valósította meg/ de elítélte az istentelenséget minden
társadalmi rendben, és védelmezte az emberek szabadságát.
Egyébként a köteles tisztelettel vagyok
Kalocsa, Magyarországon, 1959. augusztus 24.
A Pápai Bizottságnak
Grısz József s.k.
kalocsai érsek
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Szigorúan titkos!
1959. VI. 10.-i orsz. ért.

Feljegyzés
Olt elvtárs részére
Az Országos értekezleten a következı problémák felvetését javaslom:
I.
Szervezési kérdések
1./ Az Elnöki Tanács 1959. évi 25. sz. tvr., valamint a Kormány
33/1959.(VI.2.) sz. az Állami Egyházügyi Hivatal megalakításával kapcsolatos
rendeletének ismertetése (Magyar Közlöny csatolva)

II.
Egyházpolitikai kérdések
1./ Hittanbeíratások.
2./ İszi egyházi dispozíciók elıkészítése {…}
a./ Egyetlen haladó pap sem kerülhet a jelenleginél rosszabb
beosztásba vagy stallumba.
b./ Elı kell készíteni, hogy az ordináriusok az idén ne eszközöljenek túl
nagy mozgásokat.
c./ A megbízott elvtársak 1959. július 20-ig készítsenek megyei vonatkozású személyi tervet. … A terv méreteiben szerény legyen.
3./ Papok hazafias nevelése.
4./Teológiák kérdése.
A teológiákkal kapcsolatban készült egy tervezet, amelyet a Párt még
nem hagyott jóvá, ezért részleteiben nem tudjuk ismertetni. A tervezet
egy részét azonban már végre kell hajtani, mint preventív intézkedést.
El kell érni, hogy a deklasszált elemek, vagy politikailag reakciós felfogásúak az idei tanévben már ne kerülhessenek be. Ugyanilyen eljárásnak kell alávetni a teológiák valamennyi hallgatóját V. évtıl visszafelé.
5./ Püspökök vatikáni útja.
A Párt és a Kormány úgy határozott, hogy a magyar katolikus püspökök ne utazzanak a Vatikánba. Azért határozott így a Párt, mert a Vatikán magatartása már hosszabb idı óta államunkkal szemben minısíthetetlen.
6./ Litván egyházi személyek Magyarországon
Az Opus Pacia és a Katolikus Bizottság meghívására mintegy 2 hetes
idıtartamra vendégként hazánkban tartózkodik egy római katolikus
litván püspök, egy püspöki helynök és egy lelkész.
Budapest, 1959. június 8.
/Telepó Sándor/
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Csongrád megyei Tanács VB Egyházügyi Fıelıadójától
0016/7/1959
008-5/Eln
Mell. 30 db

Tárgy: a szegedi Hittudományi Fıiskolán
1958-59-ben végzett növendékek
rıl feljegyzés

Állami Egyházügyi Hivatal
Csala László elvtársnak
Budapest

Mellékelten megküldöm a Szegedi Hittudományi Fıiskolán ez évben végzett
növendékekrıl készített feljegyzésemet, Csanád egyházmegye kivételével 2-2
példányban.

Hódmezıvásárhely,1959. július 22.

aláírás
Rátkai János
egyházügyi fıelıadó

/kézírással:/
A másolatok kiadva az illetékes területfelelısöknek.
További intézkedést egyelıre
nem igényel.
1959. VII.28. K. Csala
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0016/7/1959.Müv.
E. Rátkai János

„Szigorúan titkos”

Tárgy: …………..szegedi Hittudományi Fıiskola V. éves
hallgatójáról feljegyzés

Az eredeti dokumentum /15 db feljegyzés/ tartalmazza
Sárkány József veszprémi, Olasz József veszprémi, Nagy Mihály fehérvári,
Horváth Pál fehérvári, Haraszti Imre fehérvári, Mits János fehérvári, Fejes
Lászó váci, Fekete János váci, Szigetvári Imre váci, Suhajda Lasjos kalocsai,
Udvari Elek kalocsai, Révai Tibor csanádi, Gálányi Ferenc kalocsai, Horváth
János veszprémi, Dombi János csanádi
végzıs növendkek adatait, jellemzését. Az eredeti dokumentum fellelhetı a
lábazatban hivatkozott helyen. (Szerk.)
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Baranya megyei Tanács VB Egyházügyi Hivatala SZIGORÚAN TITKOS
Pécs Széchenyi tér 9.
Az irat titkos jellege megszőnt
1965. IV. 30. Szeifert
Szám: 0093-1/1959
Tárgy: Theológiára jelentkezettekrıl jelentés
Állami Egyházügyi Hivatal
Budapest
V., Szalai u. 12.

Kedves Elvtársak!
Az eredeti dokumentum tartalmazza
Farkas Béla, Herendi János, László Imre Attila, Mayer
Mihály, Román Miklós
szemináriumi felvételre jelentkezettek adatait, jellemzését.
Az eredeti dokumentum fellelhetı a lábazatban hivatkozott helyen.(Szerk.)

Pécs, 1959. júl. 31.
Schillinger István s.k.
m. egyházügyi elıadó

Katona e.
Csala e.
Tudomásul!
Intézkedést egyelıre nem igényel
1959. VIII.27. K. Csala L.
osztályvezetı
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Fejér megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága
________Székesfehérvár, István tér 9.______
Székesfehérvár 1959. aug.24.
Szám: 1065/1959
Tárgy: Központi Papnevelı
Intézetbıl kizárt kispapok
alkalmazása.
Mell.: 1 db
Állami Egyházügyi Hivatal
Telepó Sándor csoportvezetı elvtársnak
BUDAPEST V.
Szalay u. 10-12.
Kedves Telepó Elvtárs
Szóban már említettem, most írásban is rögzítem azokat az eseteket, amikor
tudomásomra jutott a Központi Papnevelı Intézetbıl eltávolított kispapok alkalmazása.
Az elterjedt hírek miatt az intézkedés nem volt a legegyszerőbb, mert úgy gondolják, hogy ez az én egyéni kezdeményezésem, mert más megyékben az elbocsátottak zavartalanul mőködhetnek állításaik szerint, de egy konkrét esetet
sem tudtak megemlíteni. Igazolva látják magukat, hogy még Szörényi Gábor is
helyezett el közülük.
Kérlek, felé sürgısen intézkedj, bár én már a papi otthon igazgatójával közöltem, hogy a fiatalembert azonnal küldjék el.

Elvtársi üdvözlettel

Bai László s.k.
fıelıadó

L. Csala
Lássa Telepó e.

L. Telepó a/a
Szörényivel megbeszélni
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Az irat titkos jellege megszőnt
1965. IV. 30. Szeifert
Feljegyzés
A budapesti Központi Papnevelı Intézetbıl 1959. március 19-én
távozott hallgatók alkalmazásáról
Az Állami Egyházügyi Hivatal 44-22/1959/Eln. Számú rendeletét, amely a
Központi Papnevelı Intézetbıl távozott hallgatók alkalmazására vonatkozik,
május elsı hetében hivatalosan közöltem a székesfehérvári Püspökkel. Ennek
ellenére az egyházmegye területérıl sorozatosan kapok jelentést alkalmazásukról.
Közvetlen eltávolításuk után Dr. Ásguti Ádám fıesperes püspöki biztos alkalmazta Tabódi Istvánt, aki a Hittudományi Akadémiáról lett eltávolítva.
Május 31-én Makkormárián a templom búcsúja alkalmával Shvoy püspök
misézett, ahol az elbocsátott hallgatók kivétel nélkül meghívásra megjelentek,
és a fıpapi misén asszisztáltak. A püspök ebédre is meghívta ıket, ahol kijelentette, hogy „vegyétek tudomásul, hogy Ti továbbra is az egyházmegye kispapjai vagytok.” Úgy a kijelentés, mint az aktív mőködés meglepetést váltott ki
a jelenlévı papokból.
Tölgyes Kálmán pomázi plébános is több napra alkalmazta kisegítıként Simon
Kálmán volt hallgatót a Püspök utasítására.
Székesfehérváron a vízivárosi plébános alkalmazta Bohus Péter teológust. A
vasútvidéki plébános pedig Mecséri István teológust, az Egyházmegyei Hatóság
hozzájárulásával, illetve javaslatára.
A székesfehérvári Papi Otthonban Szörényi Gábor helyezte el az egyik volt
hallgatót.
Jelenleg az a hír terjedt el az egyházmegyében, hogy más egyházmegyékben
zavartalanul helyezik el a kizárt hallgatókat, sıt egyes püspökök más szemináriumba is helyeztek el rendes hallgatónak közülük. Erre vonatkozóan pontos adatokat nem tudok.
A székesfehérvári egyházmegyébıl 6 hallgatónak kellett volna abbahagyni tanulmányait, és ezek közül 5 fıt egyházi szolgálatra állítottak a rendelet ellenére.
Az alkalmazott teológusokat az illetékes plébánosokkal elbocsátattuk.
Kérem a hivatal intézkedését, hogy Szörényi úr is szőntesse meg a munkaviszonyt.
Székesfehérvár, 1959. augusztus 24-én.
(körbélyegzı)

aláírás
Bai László
Miniszteri Biztos
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Belügyminisztérium
II/5-c alosztálya

Szigorúan titkos!
Tárgy: Rk. ppk. kar tagjait
foglalkoztató egyház
politikai kérdések
JELENTÉS
Budapest, 1959. október 1.

A r.k. püspöki kar érdeklıdésének központjában jelenleg is a miniszterelnök
elvtárssal folytatandó megbeszélések kérdése áll … újabb értesüléseinket öszszegezzük:
a./ Az egyházi vezetı személyek megüresedett helyének betöltésével kapcsolatos rendelettel összefüggésben …
b./ A Központi Szeminárium problémájának körét szeretnék véglegesen lezárni
oly módon, hogy az általunk kizárt hallgatók közül – amit ma már elhibázott
lépésnek tartanak – arra érdemeseket vissza tudjanak venni, és ezekkel a
személyekkel szemben, illetve ilyen lépés ellen az állam ne támasszon kifogást.
A Központi Szeminárium kizárt hallgatóinak ügyében – ügynöki jelentések
szerint – az alábbi új helyzet jutott tudomásunkra:
Tabódy István a Központi Szeminárium volt fıduktora Grısz József budapesti
tartózkodása alatt szeptember 12-én felkereste, és kérte arra, hogy az
állammal ne tárgyaljon a kizárt kispapok ügyében.
Virág József kalocsai egyházmegyés kispap kérte Grısz Józsefet, hogy egy
bizonylatot adjon neki arról, hogy kalocsai kispap. Ezt az érsek megtagadta és
az egyházmegyébıl elbocsájtotta, mert a kérdés hátterében egy olyan gondolatot látott, hogy Virág titokban pappá akarja szenteltetni magát. Mindkét
személy az érsekkel rendkívül arrogáns, kihívó módon tárgyalt, amiatt az igen
fel volt háborodva.
Tabódy és Virág magatartása megerısíti eddigi feltevéseinket, hogy személyeiket háttérbıl irányítják, és biztosítják olyan illegális egyházvezetık, akik
bennük a közel jövıbeni pappá szentelésük hitét fenntartja. Alátámasztja
továbbá azt, hogy ık más utakon járnak, mint a hivatalos egyházvezetık.
c./ Hitoktatás …
d./ A római utazás …
A püspökök az egyházmegyéjük területén élı értelmesebb egyházi káderek
véleményének felhasználásával dolgoznak az Egyetemes Zsinat kérdésével
kapcsolatos javaslataikon. … politikai kérdéseket nem foglal magába, így nem
látnak akadályt abban, hogy véleményük továbbításához az állam akadályokat
gördítene.
Az apostoli adminisztrátorok kinevezése után széles körben tárgyalás témáját
a helynökök kinevezése. Az állam által jónak tartott helynökök nevét, mikor
Grısz érsekkel ismertették, ı azt barátságtalan gesztusnak fogta fel Róma felé.
Beresztóczy Miklós helynökké val kinevezésének terve lényegében kudarcba
fulladt Schwaz-Eggenhofer Artúr és Kovács Vince adminisztrátorok ellenállásán
Szükséges megemlíteni, hogy mindkét személlyel az ÁEH huzamosan tárgyalt
Beresztóczy kinevezésérıl. Mindketten ellenálltak, és ügynöki jelentések szerint Endrey Mihály személyével is tárgyaltak az ügyben, melynek eredmé-
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nyeként az ÁEH nem tudta keresztül vinni azt, hogy az apostoli adminisztrátorok a dekrétummal sújtott Beresztóczyt kinevezzék.
Szükségesnek tartjuk kihangsúlyozni Endrey Mihály segédpüspök szerepét,
illetve tekintélyét, akinek személye minden olyan alkalommal, amikor a r.k.
egyház vezetıi az állammal szemben tanúsítandó ellenséges magatartásáról
van szó, elıbukkan. A püspökök körében a neve mindig egy ködös fogalomként vetıdik fel, akitıl az állammal való szembenállásuk esetében tanácsokat
kérnek és segítséget is kapnak.
Adataink bizonyítják ezt a Tabódyék szereplése esetében is, és most is
Schwarz és Kovács esetében is.
A püspöki kar tagjai közül egydül Grısz József érsek az, aki Endreyvel szemben határozott és következetes elitélı magatartást tanúsít, a többiek félve tekintenek fel személyére.
A fentiekben felsorolt probléma köröket a püspökök környezetébıl, hálózati
úton szereztük meg, és ezeket tartjuk a legáltalánosabb és leglényegesebb
kérdéseknek.

Keresztúri György s.k. r. fhdgy.
Készült 3 pld. 3 lap
SM
Fnytsz: 46/1.105/59.
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AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI FİHATÓSÁGTÓL
15-11/1959/Eln.
1959. szept 23.
Mélyen tisztelt Elnök Úr!
Folyó hó 18-án tett rendkívül megtisztelı látogatása alkalmával lefolyt
tárgyalás után formailag még teljességgel illınek és indokoltnak láttam, hogy
Elnök Úrtól majd a közeljövıben kihallgatást kérjek Beresztóczy Miklóssal
folytatott folyó hó 19-i megbeszéléseim után arra a meggyızıdésre kellett
jutnom, , hogy további tárgyalások sem változtathatnak érdemben azon a
lelkiismeretben kényszerítı állásfoglalásomon, amelyet az Állami Egyházügyi
Hivatal illetékes tényezıivel folytatott megbeszéléseken – augusztus 13-án
Budapesten, 17. és 18.-án Esztergomban, aug. 21-én és 24-én ismét Budapesten, szeptember 8-én és végül 18-án ismét Esztergomban kinyilvánítottam.
További tárgyalásra vonatkozó kérésem most is fennállna, ha Beresztóczyval folytatott megbeszélésem keresztül nem húzta volna ezt a szándékomat.
A kevésbé illetékesekkel kért vagy nem kért megbeszéléseim után
ugyanis a tényállást erısen zavaró híresztelések tömkelege került szárnyra
úgy, hogy Beresztóczy a jelzett napon azt panaszolta, hogy állásfoglalásomnak
folytonos változása hetek óta izgalomban tartja ıt, jóllehet én kinevezésem óta
csak szeptember 19-én beszéltem vele.
Számítanom kell arra tehát, hogy hogy betegségem tartama alatt
tovább folytatódnak az ilyen fajta híresztelések, ezért kérem azt, hogy akár sok
kerül újabb illetékes fórum elıtt való tárgyalásra, akár nem, végérvényesen
kinyilváníthassam azt a meggyızıdésemet, hogy nem találtam olyan érvekre,
melyek bizonyossá tennék elıttem, hogy kánonilag jogom és erkölcsi megnyugvásom lehet Beresztóczy és Szécsi kinevezésére.
Nem mulaszthatom el ez alkalommal sem, hogy ismételten kérjek hozzájárulást ahhoz, hogy Rómába terjeszthessem az esztergomi fıegyházmegyéhez tartozó papok elintézetlen ügyét és így feloldozást, polgári nyelven rehabilitációt kérjek számukra.
Végül pedig mielıtt eskütételre való jelentkezésemet az Elnöki Tanács
Titkárságánál - gyógyulásom esetén – megismételném, amit a Beresztóczy
ügyben tanúsított magatartásom ellenére is kötelezınek érzek és lelkiismeretem diktálta állapotommal nem tartok összeegyeztethetınek, mégis szükségesnek vélem, hogy erre vonatkozólag autentikus véleményét kérjem.
Fogadja Elnök Úr megkülönböztetett tiszteletem kifejezését.
Esztergom, 1959. szeptember hó 20. Vasárnap.
Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr s.k.
apostoli kormányzó

574

MOL – XIX – A – 21 – a – E-15-11/1959.

5.4.3. sz. melléklet
15-11/b/1959/Eln. sz.

Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr
apostoli kormányzó úrnak
Esztergom

Kormányzó Úr!

Folyó évi szeptember hó 20-án kelt levelére válaszolva értesítem, hogy
eskütételére egészségi állapotának helyreállítása után késıbbi idıpontban fog
sor kerülni.
Levelének további részében foglaltak nem egyeztethetık össze azzal a kialakított gyakorlattal, amelyet a vitás kérdések rendezésénél eddig követtünk és
ezért levelében kifejtett álláspontját nem tekintem véglegesnek, figyelemmel a
fıegyházmegye érdekeire is.
Fogadja Kormányzó Úr tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1959. október 6.

Olt Károly s.k.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szigorúan titkos!
Tárgy: Vatikáni államtitkárság
levelérıl

Jelentés
Budapest, 1959. október 14.
1959. október 12-én GRİSZ József kalocsai érsek az alábbi latin nyelvő levelet kapta – postai úton – a vatikáni államtitkárságtól, D. TARDINI államtitkár aláírással:
„A Szentatya attól az atyai gondoskodástól eltelve, hogy az ottani egyházmegyékre haszon és nyereség járuljon, és attól az akarattól vezérelve, hogy
a pásztori tisztségek gyakorlásában azokat a püspököket segítve, akik koruk,
vagy rossz egészségi állapotuk miatt ilyen segítségre szorulnak, elırelátó gondossággal határozatokat hozott, amelyrıl Téged értesíteni sietett. A Szentatya
Winkler Józsefet a gyıri püspökségbıl, és Belon Gellértet a kalocsai egyházmegyébıl kinevezte, mindkettıjüket címzetes püspököknek, hogy /:segédpüspökök:/ acsiliariusok legyenek. Elıbbi Kovács Sándor szombathelyi püspök, másik Rogács Ferenc pécsi püspök mellett.
Ezek a kijelölt személyek tüstént megkaphatják püspöki felszentelésüket és hivatali képességüket, minthogy beleegyezésüket nyilvánították és nem
szükséges a pecsétes szentszéki levelek bevárása. Ha másképpen nehéz cselekedni, nem kívántatik az sem meg, hogy az együtt felszentelendı papok legyenek jelen ugyanazon idıben. A Szentatya, hogy a püspökség állandó kormányzásáról gondoskodjék, úgy határozott, hogy amennyiben a püspöki székek,
megürülnek – ami csak nagyon elszórtan történjék – vagy pedig akadályoztatva lesznek – amitıl Isten mentsen meg – a püspöki helyettesek azonnal foglalják el egyházmegyéjük kormányzását, mint apostoli adminisztrátorok, ellátva
a Szentszék parancsára azokkal a hatáskörökkel, amelyek képessé teszik a
püspöki teendık ellátására..
Téged pedig kérlek, hogy ezekrıl a rendelkezésekrıl mind az újonnan
választott püspökökkel, mind azokat a püspököket, akiknek segítségére lesznek értesítsd, és nem kétséges, hogy minden rendben megtörténjék.”
D. Card. Tardini”
Belon Gellért 48 éves kalocsai egyházmegyés … Winkler József 54 éves
szombathelyi egyházmegyés.
A fenti vatikáni levél elızményéhez tartozik, hogy Grısz József 1957. év
tavaszán bizalmas úton felszólítást kapott … ekkor az ÁEH felé többek között
Belon Gellért személyét hozta javaslatba, amit az ÁEH elnöke (mint elfogadhatatlant) elutasított.
1958. márciusában ismét felszólította… nem tartotta alkalmasnak …
állami tényezıkkel való tárgyalásra… nem intézkedett az ügyben.
1959. május 9-én ismét felhívta a Vatikáni államtitkárság… azonban
az 1957, évi 22. sz. tvr. miatt alaposabb elıkészítés és megfontolás szükséges
olyan papok kiválasztására mindkét részrıl megfelelnek.
A vatikáni – jelenlegi – rendelkezésnek minden az állami szervekkel elızetes
tárgyalás nélkül született, úgy kész helyzet elé igyekszik állítani bennünket. Ez
az eljárás lényegében megismétlése az ez év júniusában történt négy apostoli
adminisztrátor kinevezésénél.
Figyelemre méltó a levélnek azon kitétele, hogy nevezettek „beleegyezésüket
nyilvánították” segédpüspöki kinevezésükre, ami azt mutatja, hogy Winklert és
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Belont elızetesen megkérdezték, és beleegyezı véleményüket illegális úton
juttatták el a Vatikánba.
Véleményünk az ügyben a következı:
1./ Figyelembe véve a kinevezésre kerülı személyek politikai múltját és magatartását, továbbá a kinevezés lebonyolításának módját, javasoljuk, hogy az
állami hozzájárulást ne kapják meg, mert – mint szélsıséges jobboldali személyek – jelentısen erısítené a püspöki kar jobbszárnyát.
2./ Miután a levél elkobzása nem jelenti a kérdés megoldását, javasoljuk annak a címzett felé továbbítását. Egyidejőleg azonban tartalmáról és érkezésérıl
tájékoztatjuk az ÁEH elnökét, akinek módjában áll a kalocsai kormánybiztos
útján a levelet még kézbesítése elıtt – lefoglalni és magához kéretni.
Hollós Ervin s.k.
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Belügyminisztérium

Szigorúan titkos!
Tárgy: 1959. október 28-i püspöki
konferenciáról
J EL E N T É S
Budapest, 1959. október 28.

A magyar püspöki kar 1959. október 28-án d.e. 9 órától 13.30-ig a budapesti
Központi Szeminárium épületében konferenciát tartott. A konferenciát
GrıszJózsef kalocsai érsek vezette le. Rövid ima után a konferencia az alábbi
sorrendben beszélte meg a soron lévı kérdéseket.
1. Grısz József bejelentette, hogy a Minisztertanács elnökéhez 1959. október
közepére tervezett meghívás elmaradt.
2. Grısz József bejelentette, hogy Félegyházi86 Józsefet felmentették a
Központi Szemináriumban betöltött tisztsége alól.
3. A Központi Szeminárium költségvetésének megvitatása és a növendékek
után fizetendı költségek megvitatása.
4. Az 1959. évi hitoktatásoknál felmerülı problémák megvitatása.
5. Az Állami Egyházügyi Hivatal megbízottainak magatartása a
püspökségeken.
6. Az Eucharisztikus Társulattal kapcsolatos kérdések megbeszélése.
7. Schwarcz-Eggenhofer Arthúr88 esztergomi apostol kormányzó beszámolója
Beresztóczy Miklós kinevezése körül támadt bonyodalmakról.
A fenti kérdések megtárgyalása során a következı lényeges állásfoglalások
hangzottak el:
1. Grısz József kalocsai érsek közölte a püspöki kar konferencián
megjelentekkel, hogy 1959. október 15. vagy 16-ra megbeszélés volt
elıkészítve a Minisztertanács elnökénél. Ez a megbeszélés azonban általuk
ismeretlen akadály miatt nem jött létre és valószínő 1959. november 4-én
fogadja a püspöki kar tagjait a Minisztertanács elnöke.
2. A püspökkari konferencia ezután Grısz József érsek elıterjesztésére
megvita tta a Központi Szeminárium anyagi helyzetét. Bejelentette, hogy a
Központi Szeminárium jelenleg 29 000 Ft defi cittel zárta költségvetését. A vita
során megállapodtak abban, hogy ezen összeget az egyes egyházmegyék között
olyan arányban fogják megosztani, hogy ki hány kispapot küldött a Központi
Szemináriumba. Ennél a kérdésnél az egyik püspök megjegyezte, hogy az ilyen
arányú felosztással megbüntetik azt a püspököt, aki több szeminaristát küld a
Központi Szemináriumba. Hangzottak el olyan javaslatok is, hogy a deficit
kiegyenlítésére államsegélyt kérjen a püspöki kar.
Végezetül a konferencián résztvevık megegyeztek abban, hogy az egyes
egyházmegyék a beküldött hallgatók arányában járulnak hozzá a deficit
kiegyenlítéséhez, ugyanakkor Grısz József érsek bejelentette, hogy a bécsi
Caritas vezetıjétıl, Paulay Károlytól is megpróbál pénzt szerezni.
A
továbbiakban a fenti kérdés keretében tárgyalták meg, hogy az egyházi
tanárok fi zetése elmarad az állami tanárok fizetésétıl és mivel azok kérték
fizetésük rendezését, 1960. január 1-tıl azt végrehajtják.
3. Grısz József érsek beszámolt a konferenciának arról, hogy az elmúlt
idıben levelet intéztek az Állami Egyházügyi Hivatalhoz, melyben kifogásolták,
hogy egyes pedagógusok propagandát fejtettek ki a hittanbeíratásokkal
kapcsolatban. Ezen levélben kérték, hogy az állam megfelelı törvényes
eszközökkel vonja felelısségre azokat a pedagógusokat, akik akadályt
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gördítettek a hittanbeíratások elé. Beszámolt Grısz érsek arról, hogy ezen
levélre az Állami Egyházügyi Hivatal támadással válaszolt és közölték, hogy
sok pap is folytatott agitációt a hitoktatással kapcsolatban és így azok is
megszegték a megállapodást, majd az Állami Egyházügyi Hivatal konkrétumok
felsorolását kérte. Ennél a kérdésnél kifejtette Grısz érsek azon álláspontját,
miszerint hiába adnak konkrétumokat, úgyis marad minden a régiben. Majd a
következıket mondotta: „Mit lehet itt tenni, hiszen az egyház propagandája
csak a »Kurír« és a »Vigilia«, abban is csak azok a cikkek jelenhetnek meg,
amit a cenzor engedélyez. Így áll a mi propagandaszabadságunk.” Vitatkozás
és példák felhozása után megállapodtak abban, hogy Hamvas Endre csanádi
püspök összeírja a hitoktatásnál felmerült visszaéléseket és azt továbbítják az
Állami Egyházügyi Hivatal felé.
4. Ugyancsak Grısz József érsek kezdeményezésére tárgyalták meg azt
a kérdést, miszerint az Állami Egyházügyi Hivatal megbízottjai nem tartják be
az 1957/22. sz. törvényerejő rendelet végrehajtási utasításait. Elmondotta
Grısz érsek, hogy az ordináriusok még káplánt sem disponálhatnak és a
megbízottak követelik a dispozíciók elızetes bemutatását. Kifejtette, hogy a
püspöki kar alkalmazkodik a törvényerejő rendelet végrehajtási utasításához,
azonban ezt az Állami Egyházügyi Hivatal nem teszi magáévá. Az egyik püspök
megjegyzi, hogy gondolkodott azon, hogy mivel az egyházügyi megbízottak
gátolják a püspökök jogait, ezen kérdést világi hatósághoz, az ügyészséghez
fogják vinni. A további vita során kifejtik a püspökök azon sérelmeiket, mely
szerint nem tudják, mik a megbízottak jogai, azok fıelıadókként vagy pedig
miniszteri biztosokként vannak jelen a püspökségeken.Elmondják, hogy az
egyházügyi megbízottak belenéznek az anyakönyvekbe, majd az egyik püspök
megjegyzi, hogy İtıle a bérmálási jegyzıkönyveket is elvitte az egyházügyi
megbízott. Hosszabb zavaros vita után az egyik püspök megjegyzi, hogy az
Állami Egyházügyi Hivatal együtt dolgozik a rendırséggel és egyes esetekben a
megbízottak arra hivatkoznak, hogy a rendırség nem enged papokat
disponálni. A vitát azzal zárják le, hogy ezen sérelmes kérdést szóvá teszik a
Minisztertanács elnökénél történı látogatáson.
5. Az Eucharisztikus Társulattal kapcsolatban vita alakul ki, miszerint
az egyes megyékben mőködı társulat nem kap megfelelı támogatást. Ennél a
kérdésnél is felveti Grısz érsek, hogy körlevelet akar kiadni az Eucharisztikus
Társulat támogatásával kapcsolatban, azonban az egyházügyi megbízott a
körlevél kiadását nem engedélyezte. Elmondja Grısz, hogy ennek ellenére
odaadta az espereseknek a körlevelet, hogy az ıszi koronákon ismertessék.
6. A püspökkari konferencia végezetül Schwarcz Eggenhoffer Arthur
esztergomi apostoli kormányzó beszámolóját hallgatta meg, amely beszámoló
Beresztóczy Miklós kinevezése körül támadt bonyodalmakkal foglalkozik.
Elmondotta ismertetésében Schwarcz Eggenhoff er Arthur, hogy 1959.
augusztus 13-án Miklós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese
proponálta Beresztóczy Miklós vikáriusi kinevezését. Beszámolt arról, hogy İ
ekkor kifejezte aggályait, azonban ezt az Állami Egyházügyi Hivatal nem vette
fi gyelembe. Ezt követıen több esetben felkeresték az Állami Egyházügyi
Hivatalból. Igyekeztek İt meggyızni a kinevezés helyességérıl, azonban kĳ
elentette, hogy Róma nélkül a kinevezéshez nem járul hozzá.
A legutóbbi napokban ugyancsak felkeresték az Egyházügyi Hivatalból és
kĳelentették, hogy amennyiben Beresztóczy Miklóst nem nevezi ki vikáriusnak, úgy ennek hatása az esztergomi egyházmegyén kívül is éreztetni fogja
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hatását. A továbbiakban beszámolt a püspökkari konferenciának arról, hogy a
jelenlegi helyzetet megbeszélte az esztergomi káptalan tagjaival és a káptalan
is egyhangúlag elfogadta azon véleményét, miszerint Beresztóczy Miklóst addig
nem nevezheti ki vikáriusnak, amíg Róma a decrétum alól fel nem oldja.
Ismertette azokat a szankciókat, amelyeket az Állami Egyházügyi Hivatal
hajtottvégre az utóbbi idıben. Elmondotta, hogy az egyházmegye területén
mindennemő egyházi építkezést megtiltottak, a dispozíciókat annak ellenére,
hogy három hónap óta készen van, nem engedik végrehajtani, a Szemináriumba való felvételnél korlátozásokat vezettek be, egyes papoktól hitoktatási engedélyeket vontak meg, majd a legutóbbi idıben két sekrestyés volt
szerzetesnıt a püspöki palotából kitiltottak. Elmondotta, hogy – véleménye
szerint – ezek csak kezdeti szankciók és feltehetıen további korlátozó
intézkedéseket fog az Állami Egyházügyi Hivatal végrehajtani. A továbbiakban
kĳ elentette: „Felmerül annak a kérdése is, hogyha az ordinárius akadályozva
lesz, ilyen körülmények között a káptalannak sem lesz módjában cselekedni.”
A továbbiakban beszámolt a konferenciának arról, hogy álláspontját, mely
szerint figyelembe véve a kánonjogot, nem talál módot Beresztóczy Miklós
kinevezésére, levélben közölte az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével. Ezt a
levelet az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke megütközéssel fogadta és közölte
levélben, hogy amennyiben álláspontját továbbra is fenntartja, ez eltér attól a
hangtól, ami az eddigiek során az egyház és állam között a tárgyalás alapját
képezte. Elmondotta, hogy 1959. október 11-én Balogh István vezetésével
megjelent nála 12 budapesti pap azzal a céllal, hogy rábeszéljék, nevezze ki
vikáriusnak Beresztóczy Miklóst. Ezen papok kérését elutasította azzal, hogy a
püspöki kar nélkül nem teljesítheti kérésüket. 1959. október 12-én Balogh
István, Peisz Lajos és Csepregi Ignácz újból felkeresték, és arra akarták
rábírni, ne terjessze Beresztóczy Miklós kinevezésével kapcsolatos problémákat a püspöki kar elé, nevezze ki Beresztóczyt és így állítsa kész tények elé
a püspöki kart. Kifejtette, hogy nevezettek ismételt kérését ugyancsak elutasította.Schwarcz Eggenhoff er Arthur kifejtette azon álláspontját, mely szerint
csak akkor hajlandó kinevezni Beresztóczyt vikáriusnak, amennyiben lemond
a képviselıségrıl, vagy pedig a püspöki kar határozatot hoz és akkor azt teljes
mértékben magáévá teszi. Hozzáfőzte azonban ehhez, hogy ebben az esetben
is csak akkor hajlandó a kinevezést végrehajtani, ha Róma feloldozza a
decrétum alól és a feloldozás után hat hónap múlva újabb tárgyalások útján
megegyezésre jut az állammal. Schwarcz Eggenhoff er Arthur beszámolójához
többen hozzászóltak, azt hosszú, zavaros vita követte, majd Grısz József érsek
fejezte ki véleményét. Elmondotta Grısz érsek, hogy – véleménye szerint – a
püspöki kar ne foglaljon az ügyben állást, különben is az İ véleményét ezen
ügyben a püspöki kar tagjai ismerik és İ nem is törıdik vele, hogy Schwarcz
Eggenhoffer Arthur kit nevez ki vikáriussá. A továbbiakban kifejtette Grısz
azon véleményét, hogy amikor az 1957. július 16-i pápai decrétum kihirdetését az állam megtiltotta, akkor İ levélben közölte Rómával, hogy a kihirdetést az állam nem engedélyezte és ugyanezen levélben közölte azt is, hogy a
képviselıség Magyarországon nem komoly dolog. Most is hajlandó ezen
véleményének hangot adni Róma felé és jóváhagyólag felterjeszteni Beresztóczy Miklós decrétum alól való felmentését.
Grısz József érsek hozzászólása után a püspökkari konferencia határozathozatal nélkül befejezıdött.
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Belügyminisztérium

Szigorúan titkos!
Tárgy: Püspöki konferencia
Adta „Kékes”
Vette: Zsiga Ferenc szds.
1959. november 4.
Jelentés
Budapest, 1959. november 4.

A püspökkari konferenciát Grısz József érsek tartotta, ahol bejelentette, hogy
Papp Kálmán gyıri pk. betegsége miatt kimentette magát. Kriston Endre jubiláló /gyémántmisés/ egri segédpüspök megköszönte a pk. kar jókivánságait.
Tárgysorozat:
1./ Tardini bíboros államtitkár a négy magyarországi apostoli kormányzó kinevezését. Grısz jelentést tett az ÁEH-nak,, ill. azon keresztül az
Elnöki Tanács Elnökének, és megkapta az állami hozzájárulást. Grısz elnök a
legjobbanat kívánta a kinevezetteknek.
2./ Elnök jelenti … kongrua államsegély csökkenés nélküli utalása
1960. évre …
3./AC országos igazgatója jelenti … reverendaszövet …
4./ A Hittudományi Akadémia kész alkalmazkodni tantervében ahhoz,
hogy a nem doktorálók 5 év alatt abszolutóriumot nyerhessenek és
szentelıdhessenek. Eddif VI, évesek is hallgattak abszolutóriumhoz kötelezı
anyagot.
5./ Dr. Galla Ferenc prof. nyugdíjba vonulásával … Félegyházi József
nyert kinevezést.
6./ A püspökkari konferencia azért lett ennyire kitolva, mert vártak a
kért miniszterelnöki fogadásra …
7./ A központi Szemináriumban Félegyházi József mint tanár
felmentést nyert a prefektusi tisztség alól, és helyébe dr. Pfeiffer János lett
megbízva a prefektusi teendık ellátásával.
8./ Jelentés az egyházi szociális intézményekrıl …
9./ A Központi Szeminárium anyagi helyzete a csekély létszám miatt a
Szeminárium szanálandó, úgy hogy ez évben november-december hónapokra
a bent lévı növendékek után 950 Ft fizetendı a márciusiak után pedig 350 Ft
ugyancsak 2 hónapra. Mindenki megkapta a ráesı kivetést és vállalta is annak befizetését.
Január 1-tıl gazdaságosabban osztandó be a központilag kezelt összpénz, és abból szanálandó a Szeminárium.
10./ A Magyar Kurír 1960-ra is hqvi 3.500 Ft-ot kér …
11./ Az iskolafenntartó szerzetesek…
12./ A Hittudományi Akadémia Könyvtárának rendezéséhez kér az
Akadémia 50.000 Ft-ot a pk. kartól. Tekintettel fenti terhekre a pki kar nem
vállalja ezen szusztentálást, és javasolja a költözéssel /menjenek le a földszintre/ olcsóbban megoldható rendezést.
13./ A hitoktatási …
14. Grısz érsek bejelenti, hogy folyó év november 4-én fogadja ıt és
Hamvas püsököt a miniszterelnök. A konkrét panaszokat terjesszék be Hamvas püspöknek.
15./ Az egyházi kinevezéseknél túlkapások…
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16./ A Központi Szeminárium spirituálisa ajánlja az Eucharisztikus
Papi Társulat terjesztését. …
17./ Elkészült az új magyar Rítus-gyüjtemény ….
18./ Beuchert Albert osztrák karitász tényezı kéri az újmisések számát. …
19./ Szót kér Dr. Schwatz Eggenhofer Artur apostoli kormányzó és
felolvassa „Pro memoriáját”, amelyet már eljuttatott Grısz érsek úrhoz Beresztóczy Miklós vikáriusi kinevezésével kapcsolatban. Felsorolja az összes molesztálásokat és nehézségeket, sıt kiegészíti a „Pro memoria”-t az azóta történtekkel.
Grısz érsek és Hamvas püspök kijelentik, hogy ez ügyben lettek elızı
nap hívatva az ÁEH-ba, ahol kérték, hogy a püspöki kar ne foglaljon állást a
kérdésben hivatalosan a konferencián. Ehhez Hamvas püspök kijelenti, hogy
ezek után csak egyéni véleményt nyilváníthatunk, amely mindenki részérıl
negatív, vagyis elıször rendezendı az ügye.
Grısz érsek utal az ı ezen ügyre vonatkozó tanácsára, amelynek követése
minden bizonnyal megoldotta volna a kényes kérdést. Az ÁEH nem hallgatta
meg és most sem hallgat rá.
A közvélemény nagy részvéttel fordul az esztergomi apostoli kormányzó
felé, aki azt is bejelentette, hogy akadályoztatása esetére kinevezett két, egymást követı vikáriust. Ha azokat sem fogadják el állami részrıl, akkor jön a
lehetetlen helyzet, amelyet ı elhárítani nem képes.
Shvoy Lajos püspök feleleveníti Mórász Pállal kapcsolatban tett kísérletezését. Rómába címzett levelét elvették és nem küldték ki.
Grısz nehezményezi, hogy nem engedték követni a római meghívást, amely
meghozta volna a megoldást.
20./ Szót kér Kovács vince váci segéd püspök, apostoli kormányzó, és
elıadja saját nehézségét Babocsa Endre vikáriusi kinevezásável kapcsolatban.
Meghallgatást nyer elıadása, de észrevételt senk nem tesz.
-oA konferencia erısen nyomott hangulatban ért véget.
Megjegyzés:
„Kékes” mint a püspöki kar tagja nem elég részletesen írta le a püspöki konferencián elhangzottakat, illetve jelentése nem elég operatív. Több esetben felhívtuk a figyelmét arra, hogy jelentését nem szükséges ilyen jegyzıkönyvszerően közölni, hogy csupán a határozatokat ismerteti, hanem pontosan jelölje
meg, hogy egyes püspökök egyes kérdésekben milyen álláspontot vetettek fel,
milyen véleményüket mondtak el, illetve milyen újabb kérdések felvetését tartották szükségesnek.
„Kékes” mint már korábban is ígéretet tett, hogy a jövıben szempontjainkat
figyelembe veszi,
Földes György r. fhdgy. s.k.
Készült 3 pld.
Kapja: 1 pl oszt vez.
1 pl. M dosszié,
1 pl. II/3 oszt.
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Szigorúan titkos!
0025-2/1959/ Eln.

1959. október 29.-i orsz. értekezlet
beszámolója
I.
Nemzetközi helyzet
… Hruscsov elvtársnak az Egyesült Államokba történt utazása … a két
világrendszer békés verseny szellemében lehetséges együttélésérıl.

II.
A Vatikán és a magyar katolikus egyház
… A Vatikán, az új pápa rugalmasabb taktikai módszereket próbál alkalmazni, és az adott világpolitikai helyzetben a kompromisszumok, áthidaló
megoldások, az ún. „modus vivendi” politikáját keresi. …
Pártunk Politikai Bizottsága 1959. május 12-én kelt határozatában… rögzített
is:
1./ Továbbra is lazítani kell a Vatikán és a magyar római katolikus
egyház közötti kapcsolatokat. …
2./ Fokozottabban támaszkodni kell az újjászervezett papi békebizottságokra, erısíteni kell a lojális papok mozgalmát, hogy jelentıs hatással legyenek nemcsak az alsópapságra, hanem a püspöki kar által létrehozott Opus
Pacisra is.
Az Opus Pacis-t tartsuk fenn, mert ezzel a püspöki kar bizonyos elkötelezettséget vállal a Vatikánnal szemben. Az Opus Pacis szerepe azonban másodlagos a katolikus papok békebizottsága mellett.
3./ Meg kell akadályozni a püspöki kar római utazását.
4./ A Politikai Bizottság szükségesnek tartja, hogy a baráti országokkal
történı tanácskozás alapján alakítsuk ki a Vatikánnal szembeni harc irányelveit.
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Szigorúan titkos!
0031-7/1959/Eln.
Feljegyzés
Az Opus Pacis és a Katolikus Papok Országos
Békebizottságának tevékenységérıl
Az Opus Pacis és az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága 1957 májusában alakult azzal a szándékkal, hogy mint országos szerv bizonyos alkalmakkor nyilatkoznak, állás foglalnak politikai kérdésekben és azzal helyettesítik az
1956. év elıtti papi békemozgalmat.
A Katolikus Papok Országos Bizottsága az Országos Béketanács keretén belül
alakult meg, ennek elnöke dr. Hamvas Endre csanádi püspök. A Bizottságnak
7 tagja volt, melynek 6 tagja a régi papi békemozgalom vezetésében is helyet
foglalt.
Az Opus Pacis elnöke Grısz József kalocsai érsek, a püspöki kar elnöke,
melyben megalakulásakor 4 püspök is részt vett, és rajtuk kívül a régi papi
békebizottság tekintélyes vezetıi. Opus Pacis a megalakulásakor kiadott ehy
nyilatkozatot, amelyben kifejtette, hogy a Béke Világtanács programján áll,
mert a Béke Világtanács az egyetemes béke ügyét szolgálja. Kötelezte továbbá
a katolikus lelkészeket arra, hogy hirdessék a békét és, hogy az Országos
Béketanáccsal szoros együttmőködésben tevékenykedjenek.
Az Opus Pacis és az Országos Katolikus Bizottság több nyilatkozatot adott
/nyilatkozatok mellékelve/.
Alulról jövı kezdeményezés alapján 1958 augusztusától közigazgatási megyénként megalakultak az Országos Béketanács megyei katolikus bizottságai. Lényegében az 1956 elıtti bizottságok formájában.
Az újonnan megalakult bizottságok elınyösebb helyzetben vannak, mint az
1956 elıttiek, mert az Országos Katolikus Bizottságba ezidıszerint püspökök
is részt vesznek és az Opus Pacis hasonló módon fedezi a jelenkori papi békemozgalmat. – A most alakult bizottságokban a békemozgalom legtekintélyesebb papi személyiségek lettek beválasztva. Ezek kevésbé támadhatók egyházi
részrıl.
A fenti megyei papi bizottságok megalakulása ellen a püspöki kar 1956 októberében tiltakozott, mondván az Opus Pacis és az Országos Katolikus Bizottság megalakulásakor errıl nem volt szó, és ık „nem fedezik a tekintélyükkel.”
A Grısz érsekkel a fenti ügyben folytatott megbeszélés szerint - a Hivatal vezetıjével - fél évre elhalasztották a Opus Pacis és a Katolikus Bizottság feloszlatását. A félév régen letelt, azóta nem jelentkeztek a fenti ügyben. A hallgatásukkal mintegy belenyugodtak a fenti szervek létezésébe és mőködésébe.
A papi békemozgalom keretén belül különbözı delegációk jártak hazánkban és
tılünk mentek külföldre.
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1958 áprilisában Hamvas csanádi püspök vezetésével Brezanóczy Pál akkori
érseki helynök és több régi békemozgalmi vezetı /Horváth Richárd, Beresztóczy Miklós/ társaságában ellátogatott a Szovjetunióba.
Cseh papi delegáció látogatott el hazánkba 1959. január havában Eduard
Oliva helynök vezetésével a Papi Békebizottság meghívására.
Szovjetunióból viszonzásképp hazánkba látogattak június hónapban Julius
Stephanovicius vilnai apostoli adminisztrátor vezetésével kéttagú delegáció. A
fenti meghívást Grısz érsek és Hamvas püspök eszközölték.
A vatikáni körök állásfoglalásai az Opus Pacissal kapcsolatban:
Tardini államtitkár azt az álláspontot hangoztatta, hogy a Vatikán soha nem
ismerheti el az Opus Pacist, mert az alkotmányilag kánonellenes, azonban egy
„modus vivendi” esetén nem volna nagyon nehéz egy a Kánon által inspirált
más társaság megteremtéséhez eljutni, és egy ilyennek a megkísérlése az
egyház újabb követelése lenne egy kommunista országban. Tardini szerint ennek a tézisnek igazi képviselıje Wiszynszky kardinális.
Marcello Mimmi kardinális a Vatikán egyik velünk legellenségesebb felfogású
kardinálisa azt tartja, hogy a fı nehézség a magyarországi egyház problémával
kapcsolatban a magyar püspöki kar magatartásában rejlik. Véleménye szerint,
ha a püspökök más magatartást tanúsítanának, a dolog könyebb lenne.
Mimmi szerint Grısz érsek egyházi szempontból igen sok alkalmatlan dolgot
követett el. İt és Hamvas püspököt tartják a Szentszéknél a legtöbb kellemetlenséget okozó embernek. Kijelentése szerint a két egyházi vezetı magatartásaa Mindszenty ügy irányában nem volt „feddhetetlen”. Grıszt hibáztatja a
kormány érdekében tanúsított magatartása miatt az 56-os események idején a
Hruscsovval való találkozás miatt, a legutóbbi választásokon tett gesztusaiért
és különösképpen az Opus Pacis létrehozásáért. Hamvas püspökkel kapcsolatban a Vatikán nagyon fájlalja a Szovjetunióban tett utazását, amely sokat
ártott a Vatikán politikájának mind nyugati, mind pedig nemzetközi vonatkozásban. – Mimmi kardinális szerint nagyon fájlalni való a két vezetı egyházi
személynek, de másoknak is a magatartása azokkal a fegyelmi intézkedésekkel szemben amelyet a szentszék hozott néhány, kommunista rendszerrel politikai együttmőködésben különösen kivált papokkal szemben.
Az Opus Pacissal kapcsolatban egyedül azt a megoldást látja, hogy a társaságot fel kell oszlatni. Mindszenty kardinális helyzetében egyetlen megoldásként
a rehabilitálást látja.
Budapest, 1959. szeptember 8.
Madai András s.k.
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Feljegyzés
Olt elvtárs részére
Potyondi rektortól telefonon érdeklıdtem a Hamvas püspök által említett 16
felszentelendı teológus neve iránt. İ a mellékelt névsört küldte be hozzám
minden kísérı irat nélkül. Újabb érdeklıdésemre elmondta, hogy nemcsak 16,
hanem a névsorban szereplı összesen, tehát 21 teológus felszentelésérıl lenne
szó.
Ezek a szemináriumból való eltávozásuk után magánúton tovább folytatták
tanulmányukat és elvégezték az V. évfolyamot. Valószínő, hogy ezeket felszentelés után a VI. évfolyamra akarják visszavinni. A névsorban VI. évesként szereplıket pedig a VI. év II. félévére, vagyis a tanév végén mindegyiket le akarják
doktoráltatni.
A névsorban szereplık közül a +-el jelölteket már februárban kivágattuk a
szemináriumból, a többiek pedig késıbb lettek eltávolítva, mert nem írták alá
a nyilatkozatot.
Budapest, 1959. november 10.
Csala László s.k.

Csala et
Visszautasítandó, mert kiderült, hogy a szemináriumból közülük illegálisan (értsd magánúton) tovább tanultak, és ha vissza tudnának kerülnének, egy-kettıre
lehetıvé tennék évveszteség nélkül számukra a teológia
elvégzését.
Hogy kit szentelnek pappá az az egyház dolga, mi legfeljebbaggályunkat fejezhetjük: mert nem valószínő,
hogy papi tevékenységükhöz bárhol hozzájárulásunkat
adnánk,
59.XI.23.
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Róm. Katolikus Közp. Hittudományi Akadémia
Budapest V., Eötvös Lóránd. U. 5-7.

Kimutatás
V. és VI. éves szeminarista hallgatókról /1958-59. II. félév/
Név
Arató László
Balázs Tibor
Bán Zoltán
Bohán Béla
Fóti János
Juhász József
+Krichenbaum József
Lırincz Sándor
Mádi György
Medveczky Lajos
Orbán János
Pálinkás Imre
+Rózsa István
+Rubint Ferenc
Somogyi Sándor
Szabó Kornél
+Szakál Antal
Szegedi László
+Székely Tibor
+Tabódy István
Tóth László
+Vit Gábor

Beer Ferenc
+CséfalvayPál
Hajnal Róbert
Hrotkó Géza
Iván László
+Nagy Imre
Rédly Elemér
Vigh Szabolcs

Pap

diakónus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
subdiak
+
+
+
+

aláírta

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

nem írta
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

1959 NOV 10
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44-23/1959/Eln.

Dr. Hamvas Endre püspök úrnak
Szeged

Püspök Úr!

Utalással Elnök Úrhoz intézett szóbeli – a központi szeminárium, illetve
a Hittudományi Akadémia egyes kizárt teológusainak visszavételére vonatkozó
elıterjesztésére, értesítem, hogy továbbra sem tartjuk idıszerőnek, hogy az
érintett teológusok közül bárki is visszakerüljön az 1959/60-as tanév folyamán.
Ezt az álláspontunkat esetlegesen más Hittudományi Fıiskolára való
felvételükre vonatkozóan is fenntartjuk. Arról azonban lehet szó, hogy annak
idejében az 1960-61. tanévre egyesek egyéni elbírálás alapján visszavehetık
legyenek.
Az érintett teológusok idıközbeni felszentelésére vonatkozóan az a véleményünk, hogy ez az illetékes ordinárius urakra tartozik. Mi nem emelünk
ellene kifogást, azonban a papi mőködésükhöz szükséges állami hozzájárulás
részükre való megadása kérdésessé válik.
Fogadja Püspök Úr tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1959. december 14.
Csala László s. k.
osztályvezetı
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Belügyminisztérium
II/5-c alosztály

Szigorúan titkos!
Tárgy: A párt tömegkapcsolatainak
erısítését segítı intézkedésekrıl
JELENTÉS
Budapest, 1959. december 4.

A párt tömegkapcsolatainak erısítése érdekében folyó munkáknál alosztályunknak kedvezı lehetıségei vannak. …
A párt tömegkapcsolatainak szélesítése szempontjából a klérus maga összességében és perspektívájában a kibékíthetetlen ellenséges erık kategóriáját
képezi. …
A római katolikus egyház vonalán az új eljárási módszert alkalmaztuk
a Központi Szemináriumban lezajlott események kapcsán is. Mint ismeretes, a
Központi Szeminárium hallgatói ismételten és tüntetıen távol maradtak a különbözı papi választási és békegyőléseken. Ezzel kapcsolatban tőrhetetlen
helyzetet több ízben beszélte meg javaslataink szerint az ÉEH a Központi Szeminárium vezetıivel, majd egy ízben magukkal a hallgatókkal is. Minden ígéret ellenére a helyzet nem változott semmit ezen a téren. Végsı soron a kérdés
a püspöki kar elé került, akiket felkért az ÁEH a legrenitensebbek eltávolítására. A püspöki kar elfogadta az általunk javasolt 14 fı kizárását. Ezek a hallgatók a többiek szolidaritás vállalását kérték. Az ellenállást kifejezı lépések továbbra sem szőntek meg a Központi Szeminárium hallgatói körében, sıt memorandumszerő levelet intéztek a püspöki karhoz, melynek végeredménye az
lett, hogy a püspökök a hallgatókat felelısségre vonták, és egy nyilatkozat aláírására szólították fel, amit azok megtagadtak, így püspökeikkel szemben engedetlenségbe kerültek, ami miatt a püspökök kénytelenek voltak ıket a Központi Szemináriumból eltávolítani.
A kizárás után a Szeminárium és a hallgatók kérdésével a Vatikántól
kezdve az összes európai államban megjelenı újságok foglalkoztak. Azonban
sem a hazai, sem a külföldi reakció csak feltételezések alapján támadhatta az
államunkat, de azok az illetékes tényezık, akik ismerték a belsı problémákat
is, nem tudták elrejteni, hogy a kispapok püspökeikkel szemben engedetlenségbe kerültek. Ezt újságcikkek is napvilágra hozták, amelyek a kedélyeket
még inkább felkeverték, azonban a vita tárgyát nem az képezte, hogy az állam
követett el káros lépést, hanem az emberek egy része a hallgatókat támadta
engedetlen magatartásukért, a másik része a püspököket támadta helytelen
határozatukért. Az ügy még ma sincs lezárva. A végsı eredmény feltétlenül az,
hogy kb. 90 olyan személyt sikerült a Központi Szemináriumból ezekkel az
intézkedésekkel lemorzsolni, akik – mint a magatartásukból jól kitőnik – igen
élesen tevékenykedtek volna az ellen, hogy a párt a tömegek között minél szélesebb befolyást nyerjen.
Ez a módszer elemzése azt bizonyítja, hogy adott helyzetben megfelelı
konkrétumok felhasználásával képesek vagyunk arra, hogy a püspöki kart
zavarba hozzuk, és saját maguk hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek saját
soraiknak ártanak. Ezeknél az eljárásoknál az elıtérben a püspöki kar tagjai
és a Központi Szeminárium vezetısége volt, míg az állam szerepe csak nagyon
a háttérben volt. …
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A Magyar Katolikus Püspöki Kar konferenciája 1960. január 27-én
Jelenlévık: Grısz József kalocsai érsek elnökletével Shvoy Lajos székesfehérvári, Dudás Miklós hajdúdorogi, Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor
szombathelyi és Rogács Ferenc pécsi megyéspüspök, Kovács Vince püspök,
váci apostoli kormányzó, Legányi Norbert pannonhalmi fıapát, SchwarzEggenhofer Artúr esztergomi, Brezanóczy Pál egri, Klempa Sándor veszprémi
apostoli kormányzó, valamint Szántay-Szémán István, a miskolci apostoli
exarchátus általános helynöke.
Kimentette magát: Papp Kálmán gyıri megyéspüspök.
1. Beszámoló a kalocsai érseknek és Hamvas püspöknek a miniszterelnökkel,
Olt Károly jelenlétében 1959. november 4-én folytatott tárgyalásáról.
Szó volt a római utunkról, az 1957. évi dekrétumokról, az 1957. évi törvényerejő rendeletrıl, a hittanbeíratásokkal kapcsolatos pedagóguspropagandáról,
az építési engedélyekrıl, a Vass-féle Gyermekimafüzet beengedésérıl és a központi szeminaristák visszafogadásáról. Lényegében semmit sem végeztünk.
A központi szeminaristák ügyérıl csak 1960 szeptembere elıtt hajlandók tárgyalni.
A Szeminárium november–decemberi hiányának fedezetérıl gondoskodtunk.
Az 1960. januári hiányt (25 000 Ft) az elnök a Szent István Társulat által rendelkezésünkre bocsátott 60 000 Ft-ból fedezte. Az A. C. februártól kezdıdıleg
egyelıre 7 hónapon át havi 20 000 Ft-ot tud adni. Az elnök ezta Szent István
társulati számláról 4 hónapon át havi 5000 Ft-tal kiegészíti.
A Caritas Internationalis-hoz intézett segélykérvényünk (15–20 000 dollár)
kedvezı elintézése Paulai Károly január 5-iki jelentése szerint várható. Így a
Központi Szeminárium fenntartása szeptemberig biztosítottnak látszik.
Tudomásul.
Az A. C. folyósítsa a havi 20 000 Ft-ot, az elnök által a Szent István társulati
számláról a havi 5000 Ft-ot. Kívánatos, hogy a Szeminárium is tegyen valamit
az üresen álló épület kihasználására, az alkalmazottak foglalkoztatására (lakás, étkezés pesti papoknak
Grısz József kalocsai érsek gépelt jegyzete a tárgysorozat 1. pontjához
1959. nov. 4-én Hamvas püspök úrral másfél órán át tárgyaltunk a miniszterelnökkel. Jelen volt Olt Károly, az ÁEH elnöke. Röviden jelentettem már az
Ordinarius uraknak, hogy lényegében semmit sem végeztünk. A miniszterelnököt a mi dolgaink nem érdeklik. Annyit tudott rólunk, amennyit Olt Károly
elıre elmondott neki, és úgy, ahogyan Olt Károly informálta.
Általános benyomás: érzik hatalmukat, erejüket, tehát semmiben sem engednek. Róma ellenségesen viselkedik a Magyar Népköztársasággal szemben, tehát szó sem lehet arról, hogy a püspököket Rómába engedjék.
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6.3.1. sz. melléklet
KALOCSAI ÉRSEKTİL
K-13-3/1960. Eln.
1589./1960. sz.

Olt Károly úrnak
Az Állami Egyházügyi
Hivatal elnöke
Budapest, V.,
Szalay u. 10.12. szám

A Rk. Központi Hittudományi Akadémia tanári kara f. hó 1-én tartott ülésén
dr. Cserháti József ny. r. tanárt választotta meg az 1960/61, tanévre dékánnak.
Megerısítéséhez az 1957. évi 22. tvr. 2. § b. pontja értelmében kérem az Állami Egyházügyi Hivatal elızetes hozzájárulását.
Tisztelettel
Kalocsa 1960. június 7.
Grısz József s.k.
kalocsai érsek
/pecsét/

Hozzájárulás 1960. június 9
Olt Károly
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6.3.2 sz. melléklet
ÁLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL
Készült 1 példányban
K-23-3/1960

Összefoglaló feljegyzés
a Római Katolikus Hittudományi Akadémiáról
1959. év folyamán eltávolított teológusok ügyében
1./ A Római Katolikus Hittudományi Akadémián és a Központi Papnevelı Intézetben ellenforradalmi elemek húzódtak meg az 1956-os események óta.
Az ellenforradalomban súlyosan kompromittált teológusokat a Fıvárosi Bíróság szabadságvesztés büntetéssel sújtotta (14 fı)
2./ A bírói ítélet után sem szőnt meg a teológusok között az ellenséges tevékenység, ami különösen kiütközött abban, hogy a teológusok többszöri felszólítás ellenére sem vettek részt az Opus Pacis által szervezett békegyőléseken, kritizálták a Hittudományi Akadémia és a Központi Szemiárium vezetıségét, de kritizálták magát a Püspöki Kart is. A teológusoknak ez a
magatartása különbözı feliratok szerkesztésében, röpcédulázásban és
egymás közti tanácskozásokban nyilvánult meg, - ami nemcsak ellenséges
és szervezett politikai magatartást mutatott a népi demokratikus államrenddel szemben, hanem az egyházi felsıséggel is szembe fordult és vele
szemben engedetlenséget tanúsított.
3./ A Hittudományi Akadémia tanári kara e tarthatatlan állapotok megszőntetésére javaslatokat dolgozott ki, és juttatott el a püspöki karhoz. E
javaslatok fı szempontjai a következık voltak:
a./ El kell távolítani az oda nem való ellenzéket a Hittudományi Akadémiáról.
b./ Azokat, akiket eltávolítanak, illetve a püspökök visszahívnak az Akadémiáról, ki kell zátni mindenkorra nemcsak a budapesti Hittudományi
Akadémiáról, hanem valamennyi vidéki teológiáról és szemináriumból.
c./ A Hittudományi Akadémián megmaradt hallgatók is csak a tanulmányaik teljes befejezése után szentelhetık fel papoknak. A megmaradt
hallgatók részére fel kell függeszteni a misézést és az asszisztálást
1960. szeptember 1-ig. Ki kell mondani, hogy a megmaradt hallgatók
1960. július 1-ig nem fejezhetik be tanulmányaikat.
d./ A jövıre vonatkozólag be kell vezetni azt a gyakorlatot, hogy csak a 6.
év elvégzése után legyen az akadémiai hallgató pappá szentelhetı.
4./ A püspöki kar tagjai e szempontok érvényesítésével 1959. március 3-án 14
teológust eltávolítását foganatosították /Lásd mellékelt névsor./
5. 1959. március 9-én a teológusok megtámadták a teológia vezetıségét és a
felsı egyházvezetést is a megtett intézkedésekért. Álláspontjukat nyilatkozatba foglalták, amelyet titkos szavazással 60 szavazattal 9 ellenében elfogadtak, és a teológusok közül az egyházmegyék fımegyései aláírásukkal
igazoltak. Az aláírók a következık:
594

MOL – XIX – A – 21 – a – K -23-4/1960/Eln.

6.3.2 sz. melléklet
1. Virág József
2.Takács János
3. Horváth József
4. Mádi György
5. Pálinkás Imre
6. Beer Ferenc
7. Bohán Béla
8. Seszták Miklós
9. Juhász József
10. Hrotkó Géza
11. Bohus Péter
12. Kerekes István

kalocsai egyházmegye
esztergomi egyházmegye
veszprémi egyházmegye
váci egyházmegye
kassai egyházmegye
szombathelyi egyházmegye
egri egyházmegye
hajdudorogi egyházmegye
pécsi egyházmegye
gyıri egyházmegye
székesfehérvári egyházmegye
csanádi egyházmegye

6./ A püspöki kar elnöke az Akadémiához* intézett levelében engedelmességre
szólította fel a megtévedt teológusokat és engedelmességi nyilatkozat aláírását
kívánta meg tılük. Ezt mindössze 15-en írták alá. Ennek következtében további 55 fı eltávolítására került sor.
(Ld. melléklet)
Budapest, 1960. június 13.
Olt Károly s.k.
/Olt Károly/
------------------------------------------------------------------

Melléklet:
A Hittudományi Akadémia 1959. március 3-án
kizárt teológusainak névsora
___________________________________________________________________________
Név:
Évfolyam
Egyházmegye
Krichenbaum József
V.
esztergomi
Cséfalvay Pál
VI.
esztergomi
Rubint Ferenc
V.
esztergomi
Székely Tibor
V.
esztergomi
Sulok Tibor
II.
esztergomi
Nagy Imre
VI.
esztergomi
Takács László
II.
esztergomi
Tabódi István
V.
szfehérvári
Arató László
V.
váci
Nemes Balázs
III.
egri
Szakál Antal
V.
csanádi
Kiss Dénes
IV.
veszprémi
Adorjáni Vitt Gábor
V.
veszprémi
Rózsa István
V.
veszprémi
+/ helyesen: a Rektorhoz (szerk.)
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6.3.3 sz. melléklet
Róm. Kat. Központi Hittudományi Akadémia
Budapest, V., Eötvös L. u. 7. Tel.: 188-241
506/1959/60.

Elnök Úr!

Mellékelten tisztelettel felterjesztjük az eltávolított növendékek névsorát.

Budapest, 1960. jún. 18.

Dr. Potyondy Imre s.k.
rektor

Dr. Erdey Ferenc s. k.
ei. dékán

(akadémiai pecsét)

Olt Károly úrnak
Az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
Budapest
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6.3.3 sz. melléklet
Róm. Kat. Központi Hittudományi Akadémia
Budapest, V., Eötvös L. u. 7. Tel.: 188-241

23-4/1961/Eln
1960 SZEP 19

I.
A Püspöki Kar Által 1959. március 2-án kizárt
14 szemináriumi bentlakó növendék
Szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Név
Cséfalvay Pál
Nagy Imre
Rózsa István
Arató László
Rubint Ferenc
Krichenbaum József
Szakál Antal
Székely Tibor
Vit /Adorjáni/ Gábor
Kiss Dénes
Nemes Balázs
Sulok Tibor
Takács László
Tabódy István

Évfolyam
VI.
VI.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
IV.
III.
II.
II.
V.

Egyházmegye
esztergomi
esztergomi
veszprémi
váci
esztergomi
esztergomi
csanádi
esztergomi
veszprémi
veszprémi
egri
esztergomi
esztergomi
székesfehérvári

II.
A Püspöki Kar által 1959. március 19-én az egyházmegyékbe
visszarendelt szemináriumi bentlakó növendékek névsora

Szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Név
Hrotkó Géza
Rédly Elemér
Bán Zoltán
Bohán Béla
Juhász József
Lırincz Sándor
Mádi György
Medveczky Lajos
Orbán János
Pálinkás Imre
Szabó Kornél
Szegedi László
Tóth László
Horváth József
Kelényi Tibor
Nikovic Antal
Nyiredy István
Takács János
Virág József
Bohus Péter
Búvári Imre

Évfolyam
VI.
VI.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
III.
III.

Egyházmegye
gyıri
gyıri
pécsi
egri
pécsi
pécsi
váci
egri
pécsi
kassai
gyıri
váci
kassa
veszprémi
esztergomi
veszprémi
esztergomi
esztergomi
kalocsai
székesfehérvári
esztergomi
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6.3.3 sz. melléklet
Róm. Kat. Központi Hittudományi Akadémia
Budapest, V., Eötvös L. u. 7. Tel.: 188-241

Szám
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Név
Károly Róbert
Kiss László
Lándori Tamás
Stefán Frigyes
Szonner Ernı
Takács Lajos
Bajzáth Ferenc
Bohuny István
Galgóczy László
Györkös János
Ilyés Dénes
Kerekes István
Madari Péter
Pályi László
Ruszina Vilmos
Sovány Pál
Winkler Lajos
Barcza Barna
Dániel Gyula
Iván József
Koltai Ernı
Konsili Péter
Kovács Jenı
Kozma György
Mecséri István
Nagy Sándor
Pápai Lajos
Rezsabek Gyula
Simon Kálmáni.
Szerenka Miklós
Szikszai Sándor
Sz. Tóth Imre
Ullmann Péter
Szabó László
KKerekes András

Évfolyam
III.
III.
III.
III.
III.
III.
II.
II.
II
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
III.
III.

Egyházmegye
pécsi
esztergomi
gyıri
egri
pécsi
veszprémi
esztergomi
esztergomi
csanádi
veszprémi
székesfehérvári
csanádi
váci
esztergomi
váci
esztergomi
nagyváradi
váci
váci
pécsi
váci
egri
kalocsai
esztergomi
székesfehérvári
székesfehérvári
veszprémi
kassai
székesfehérvári
veszprémi
szombathelyi
kalocsai
esztergomi
egri
csanádi

A 14 kizárása után bejelentés nélkül távozott
1.
2.
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Balázs Tibor
Fóti János

V.
V.

székesfehérvári
székesfehérvári
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6.3.3 sz. melléklet
Róm. Kat. Központi Hittudományi Akadémia
Budapest, V., Eötvös L. u. 7. Tel.: 188-241
Ordináriusaik egyházmegyéjükbe visszahívták
az I. félév befejezésekor
Szám
1.
2.
3.
4.

Név
Hajnal Róbert
Iván László
Nagy Jenı
Vígh Szabolcs

Évfolyam
VI.
VI.
VI.
VI.

Egyházmegye
esztergomi
kalocsa
csanádi
esztergomi

Vidéki szemináriumba kéredzkedtek vissza az események elıtt
1.
2.
3.

Égi Ferenc
Ferjentsik Ferenc
Horváth Imre

IV.
II.
III.

egri
egri
veszprémi

Az események elıtt kiléptek családi okból az I. félév végén
1.
2.

Dessewffy Sándor
Gondos Lajos

III.
II.

székesfehérvári
egri

Az események idején betegszabadságon voltak
1.
2.
3.

Gutbród János
Somogyi Sándor
Kereszti Imre

III.
V.
III.

székesfehérvári
esztergom
esztergomi

A nyilatkozatot aláírták és utána betegszabadságra mentek
1.
2.

Pomeisl Imre
Zavetz József

III.
III.

szombathelyi
szombathelyi

Csak a II. félévre iratkozott be és másnap hazament
1.

Tarr László

I.

veszprém
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6.3.4 sz. melléklet
A KALOCSAI ÉRSEKTİL
1895/1960

Fıtisztelendı
ORDINÁRIUS ÚRNAK
SZÉKESFEHÉRVÁR
A Központi Szeminárium Rektorának és a Hittudományi Akadémia Dékánjának szóbeli jelentése szerint a Központi Szemináriumból a múlt évben
eltávolított, illetve az egyházmegyékbe visszarendelt növendékek ügyének tárgyalására augusztus közepe után kerülhet sor az Állami Egyházügyi Hivatalban.
Hogy ne exponáljuk magunkat olyanok érdekében, akiknek visszavétele nem kívánatos, vagy akik nem akarnak a Központi Szemináriumba visszamenni, szíveskedjék július végéig nekem jelenteni, hogy a visszahívottak közül
kiket óhajt a Központi Szemináriumba visszaküldeni, és az eltávolítottak közül
kinek az ügyét kívánja tárgyaltatni.
A Rektor és a Dékán értesülése szerint a Budapesten dolgozók közül
többen nem akarnak a Központi Szemináriumba visszatérni, sıt papok sem
akarnak lenni.
Kiváló tisztelettel
Kalocsa 1960. július 8.

Grısz József
kalocsai érsek
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6.3.5 sz. melléklet
GYİRI PÜSPÖKTİL
1569/1960. SZ.

Állami Egyházügyi Hivatal
Budapest, V.,
Szalay u. 10-14.

1959 tavaszán a Központi Papnevelı Intézetbıl Hrotkó Géza, Lándori
Tamás, Rédly Elemér, Szabó Kornél gyıri egyházmegyés teológusok lettek eltávolítva.
Kérem az Egyházügyi Hivatalt, hogy ügyüket felülvizsgálva hozzájárulást adni szíveskedjenek Hrotkó Géza, Rédly Elemér és Szabó Kornél felszentelt papoknak az egyházmegyei keretben való alkalmazásához, valamint a
még csak III. évet végzett Lándori Tamás szemináriumi visszavételéhez.

Teljes tisztelettel
Gyır, 1960, augusztus 2-án.

Papp Kálmán s. k.
gyıri püspök
(pecsét)

Grısz és Hamvas püspökkel
Való tárgyalás alapján elintézve
1960. dec. 12.
Katona
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6.3.6 sz. melléklet
1960.AUG 03
23-1/1960/Eln

Dr. Hamvas Endre püspök úrnak
Szeged

Püspök Úr!

Visszatérnék június eleji személyes látogatására, amely alkalommal közölte,
hogy a Püspöki Kar megbízásából fel kívánja venni velem a Római Katolikus
Központi Hittudományi Akadémiáról kizárt, illetıleg az egyházmegyékbe viszszarendelt és önként távozott szemináriumi növendékek ügyét.
A visszavételi kérelmek elbírálása végett szükségesnek tartottuk, hogy rendelkezésünkre bocsássák a szóban forgó szemináriumi növendékek névsorát,
amelyet 1960. június 18-án kelt levelével a hittudományi akadémia rektora az
Állami Egyházügyi Hivatalnak megküldött.
Idıszerőnek tartanám, tekintettel arra, hogy a tanév megkezdésének idıpontja
közeledik, ha a visszavétel keretében a további tárgyalásokat mielıbb felvennénk

İszinte tisztelettel
Budapest, 1960. augusztus 2.

/Olt Károly/
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6.3.7 sz. melléklet
Állami Egyházügyi Hivatal

Szigorúan titkos!
0015-2/1960./Eln.

Feljegyzés
1960. augusztus 3.
4./ A kizárt szeminaristák visszavétele ügyében alapos konzultációt kell folytatni a továbbiakban is a Belügyminisztériummal. Ugyanakkor az eddigi tapasztalatok alapján a püspöki karnak is élesen kell állást foglalnia a visszautasítást tanúsító teológusokkal szemben. El kell érni, hogy az illegális felszenteléseket megsemmisítsék, és azokat a szeminaristákat, akik nem akarnak visszatérni a teológiára, meg kell fosztania papi reverendától. Ez ne csak a
felszenteltekre, hanem a diakónusokra is vonatkozzék.
Budapest, 1960. augusztus 3.

Olt Károly s. k.
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6.3.8 sz. melléklet
A CSANÁDI PÜSPÖKTİL
1075. SZÁM
1960
1960 08 06
23-1/a/1960/Eln.

Elnök Úr!

Nagyon köszönöm augusztus 2-án kelt 23/1960/Eln. szám alatt kelt
szíves értesítését a Központi Szeminárium növendékeinek visszavétele tárgyában. Az Érsek urat azonnal értesítettem, magam pedig Elnök Úrnál rövidesen
jelentkezem.
Fogadja Elnök Úr ıszinte tiszteletem nyilvánítását

Szeged, 1960. augusztus 5.

Dr. Hamvas Endre s. k.
csanádi püspök

Olt Károly úrnak
Az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
BUDAPEST
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6.3.9 sz. melléklet
2693/1960

MÁSOLAT

Központi Szeminárium
elbocsátott növendékeinek
ügye
1895/1960

Nagyméltóságú és Fıtisztelendı Érsek Úr!

1960. évi július 8-án kelt fenti számú nagybecső átiratára csak most
áll módomban válaszolni, mivel a megkérdezett volt növendékeink nyilatkozatai késedelmesen, részben pedig egyáltalán nem érkeztek be hozzánk.
A vett válaszadások alapján csupán Bohán Béla egri diakónus és Pálinkás
Imre északi rész diakónusügyét kérem tárgyaltatni, mint visszaveendıkét,
akik tanulmányaikat Egerben fejeznék be.
Fogadja Nagyméltóságod ıszinte tiszteletem nyilvánítását.
Eger, 1960. augusztus 6-án.

Dr. Brezanóczy Pál s. k.
apostoli kormányzó

Nagyméltóságú és Fıtisztelendı
GRİSZ JÓZSEF ÚRNAK
érsek

Kalocsa
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A KALOCSAI ÉRSEKTİL
2325. SZÁM

Állami Egyházügyi Hivatalnak
Budapest
V. Szalay u. 10-14.

Az 1960/61. tanév elején esedékessé vált az 1959. évi események során a budapesti Központi Papnevelı Intézetbıl eltávolított növendékek ügyének elintézése. Kérdést intéztem az Ordináriusokhoz, hogy kinek a visszavételét kívánják. Az érdekelt Ordináriusok az alábbi visszavételt óhajtják:
Csanád: Kerekes András III. éves, Galgóczy László és Kerekes István II.
éves.
Vác: Ruszina Vilmos II. éves
Veszprém: Horváth József, Kiss Dénes és Nikovicz Antal IV. évesek,
Takács Lajos III. éves, Györkös János II. éves, Pápai Lajos és Szerenka Miklós
I. éves.
Pécs: Károly Róbert, III. éves zeneiskolai tanulmányainak befejezése
után, és Iván József I. éves óraipari tanulóévének letelte után.
A Püspöki Kar f. évi augusztus 31-én tartott konferenciájából ezek viszszavételének engedélyezését kéri.
Az engedély megadása esetén a Központi Szemináriumnak az 1960/61. tanévének kb. 40 növendéke lesz. Többet, alkalmasok hiányában sajnos ebben az
évben küldeni nem tudunk.
Hrotkó Géza, Rédly Elemér, és Szabó Kornél gyıregyházmegyei,
Cséfalvay Pál, Nagy Imre, Krichenbaum József, Rubint Ferenc és Székely Tibor
esztergomi fıegyházmegyei, Mádi György és Szegedi László vácegyházmegyei,
Balázs Tibor és Fóti János székesfehérvár egyházmegyei felszentelt papok
egyházmegyei alkalmazásához kérnek engedélyt az érdekelt Ordináriusok.
Hrotkó Géza, Rédly Elemér, Cséfalvay Pál, Nagy Imre, Rubint Ferenc,
Kirschbaum* József és Székely Tibor már az 1959. évi események elıtt felszentelt papok voltak. Szabó Kornél, Mádi György, Szegedi László, Balázs Tibor és
Fóti János Csala László osztályvezetı úrnak 1959. december 14-ei Hamvas
püspök úrhoz intézett levele alapján szenteltettek papokká.
Arató László váci egyházmegyés diakónus tanulmányai befejezése után
szintén egyházmegyei alkalmazást kér.
A Püspöki Kar az engedélyek megadását tisztelettel kéri.
Az illetık magatartásáról a Központi Szeminárium rektora adhat bıvebb felvilágosítást.
/* Kirschbaum helyesen Krichenbaum – szerk./
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Az eltávolított növendékek közül jelentékeny számban vannak, akik a
Központi Szemináriumban uralkodó áldatlan állapotok miatt nem kívánkoznak vissza. Ezért a Püspöki Kar szükségesnek tartja néhány elöljáró leváltását. Az 1957. évi 22. sz. törvényerejő rendelet csak a szemináriumi rektor kinevezéséhez kívánja meg az elızetes kormányhatósági hozzájárulást.
A Püspöki Kar kérése, hogy a többi szükségesnek mutatkozó elöljárói változtatás tekintetében az Állami Egyházügyi Hivatal ne támasszon nehézséget.
Kiváló tisztelettel
Kalocsa, 1960. szeptember 1.

Grısz József s. k.
kalocsai érdsek
/pecsét/

Grısz érsek Olt elvtárstól
Szóbeli választ kapott. További
Intézkedést nem igényel.
1960. XI. 11. K: Csala
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Feljegyzés
A Központi Szemináriummal kapcsolatban
A szombathelyi püspök tikára, VARJAS Gyızı a Hivatalban járva meglátogatott, és beszélgetés közben a Központi Szemináriumproblémával kapcsolatban a következıket mondta:
1./ A közelmúltban Rogács püspök felkereste Szombathelyen KOVÁCS
püspököt, és rábírta arra, hogy a püspökkari konferencián közös plattformot
fogadjon el a Központi Szeminárium kérdésében SHVOY, ROGÁCS és KOVÁCS
püspök . KOVÁCS püspök vállalta a kooperációt, hétfın azonban lebetegedett,
és levelet küldött titkára útján Rogács és Shvoy püspököknek. Rogács és
Shvoy megharagudott Kovács Sándorra. Amiért személyesen nem jelent meg a
konferencián megbeszélésük ellenére.
2./ Varjas olyan értesülést szerzett egyes szeminaristáktól, hogy az elbocsátott
teológiai hallgatókat a nyár folyamán SZABÓ püspök és ZADRAVECZ volt tábori püspök szentelte fel Budapesten. Ezt az értesülést Varjas olyan teológustól kapta, aki az illegális papszentelés alkalmával Szabó püspök asszisztenciájához tartozott. Ez esetben Budapesten, zárt templomajtók mögött tartották
meg a szentelést. Szentelés közben valahogy néhány civil egyén került a templomba, és ettıl a püspök, valamint az asszisztenciája nagy zavarba jött, mert
arra gondoltak, hogy nyomozók vannak a templomban. Szabó még a szentelés
szövegét is eltévesztette zavarában. Szabó azzal próbálta megnyugtatni az aszszisztenciát, hogy neki Schwarz kormányzótól felhatalmazása van illegális
szentelésekre.
3./ Olyan értesüléseink vannak, hogy az elbocsátott teológiai hallgatók országosan meg vannak szervezve és közös irányítás alatt állnak. Erre abból lehet
következtetni, hogy a püspökök kérdıíveire, - amelyet a továbbtanulással kapcsolatban bocsátottak ki – minden teológus azonos szövegő választ adott.
Azok a teológusok, akik vállalták a továbbtanulást, azt a feltételt szabják a
püspöki kar elé, hogy egyrészt nem hajlandók a Budapesti Központi Szemináriumban tanulni, másrészt az elbocsájtásuk által kiesett egy évet a püspöki
kar számítsa be végzett évnek.
4./ Semptei László teológiai gondnok ellen a hallgatók feljelentést tettek a
püspöki karnál és eltávolítását kérték. A teológusok között az a hangulat, hogy
Sempteit mindenképpen kinyírják a teológiáról. A helyzetet az nehezíti, hogy
PFEIFER professzor, KIRÁLY Pacifik és POTYONDY is Semptei ellen foglal állást. /Swarz dispozíciós javaslatában már Semptei elhelyezése szerepel.
Budapest, 1960. augusztus 31.
Telepó s.k.
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ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL

Szigorúan titkos!
008-3/1960/Elen.

Jelentés
„A papnevelı intézetek helyzete és az ezzel kapcsolatos feladatok” c.
008-3/1959. Eln. sz. anyag III. fejezetében foglalt feladatok végrehatásához.

A hivatkozott anyagot annakidején munkaértekezleten fogadták el. Az I. fejezeti történelmi visszatekintés után regisztrálja és értékeli az eseményeket 1958
év végéig, és ezek alapján állapítja meg a teológiák helyzetét.
A II. fejezet az adott helyzetbıl kiindulva elvileg határozza meg a teológiákkal
kapcsolatos célkitőzéseket, a III. fejezet meg a célkitőzések eléréséhez szükséges gyakorlati tennivalókat tartalmazza.
Jelentésemben tehát a feladatok végrehajtásáról, illetve azok jelenlegi állapotáról számolok be, az egyes pontokra való utalással.
ad 1. A tanári karok összetételének megjavításában komoly eredményeket értünk el. … Az új haladó erık bevitele igen nagy nehézségekbe ütközött, mert a
püspökök komoly ellenállást tanúsítottak.
Késıbb a Papp Kálán féle eset, majd a Központi Szemináriumban történt esetek gyengítették az ellenállásukat, és így lehetıvé vált a nagyobb léptekkel való
elırehaladás. Ma már az esztergomit kivéve minden teológia élén haladó, vagy
általában felhasználható rektor, illetve dékán áll, és mellettünk néhány tanár,
vagy elöljáró, akikre támaszkodhatunk. A reakció egységét általában mindenütt szétvertük. …
ad 2. A leváltott tanárok utánpótlására számításba vehetı papok névsora
ezideig nem készült el. Következésképpen nem került sor a kiszemelt papokkal
való ilyen irányú elfoglaltságokra sem. …
ad 5. A „Társadalomtudományok” tanszék egyelıre csak a budapesti r.k. Hittudományi Akadémián és a két református Akadémián van megszervezve. A
római katolikus Akadémián dr. Pfeifer János, a nevezettek mindegyike megbízható haladó pap, és az e tárgyban kifejtett tevékenységét mindegyik hézagpótlónak és hasznosnak tartja a hallgatók reális életre nevelése szempontjából. Mi viszont máig nem tudjuk értékelni a kezdéstıl eltelt rövid idı miatt. A
kérdést az dönti el, hogy a lelkészek milyen szemlélettel kerülnek ki az intézetekbıl. A tanszéknek a többi teológiákon való megszervezése pénzkérdés is,
mert a római katolikus Akadémián az állam segítségével jött létre, így az egyházi vezetık valószínőleg arra várnak a többi helyen is.
ad 7. A teológusoknak a papi békemozgalomba való bevonásához megtettük a
a kezdı lépéseket. …
A római katolikus teológiákon a békepapok tartottak egy-egy elıadást, és utána konzultációt, úgy a múlt évben, mint az idén. Ezek igen jól sikerültek, és az
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idén nem voltak jelen az elöljárók sem a konzultáción, így a teológusok szabadabban tették fel a kérdéseiket.
Klubszoba csak a katolikus teológiákon van. Ezek felszerelésére, a budapestit
kivéve igen kezdetleges. A klubszobák felszereléséhez a békepapok vezetıi komoly segítséget nyújtottak azzal, hogy egy-egy televíziót ajándékoztak az öt
teológiának. Ezt a teológusok mindenütt kitörı örömmel vették.
ad 8. A teológiára jelentkezettekkel kapcsolatos feladatokat az elmúlt évben
általában lelkiismeretesen elvégezték az elvtársak. Az idén is elvégezték az
eddig beérkezettekre vonatkozóan, azonban a jelentkezések még nincsenek
lezárva.
Az idén eddig összesen 84. jelentkezıt vettek fel szemben az 1959-ben jelentkezı és kezdı 107 fıvel szemben. Tavaly 12 nem vonult be a már elızıekben
felvettek közül. Tavaly és az idén a jelentkezettekbıl elutasítottunk összesen
33 fıt, és a jelentkezéstıl a bevonulásig a helyi elvtársak közremőködésével
más pályára tanácsoltunk 9 fıt. Ilyen irányú munka jelenleg is folyik.
ad 9. A teológusok felülvizsgálása az e pontban meghatározott módszer szerint nem történt meg,, mert az adódott körülmények miatt nem tartottuk célszerőnek. Más formában azonban szorgalmaztuk, hogy az a adódó
alkalmakkor vagy egyes kiragadott eset kapcsán egy vagy több teológust
zárattunk ki a szülei, illetve a saját társadalomellenes cselekménye miatt.
Ilyen esetek csaknem minden teológián voltak, összesen 34 fıt zárattunk ki,
közülük 14-et a Központi Szemináriumból. Önként távozott a teológiákról
ugyanezen idı alatt összesen 114 fı, közülük 93 a római katolikus Akadémiáról /: azok, akik nem írták alá a nyilatkozatot:/
ad 11. Az egységes munkaterv nem készült el, csak a területfelelısök készítették el egyéni tervüket … ezeket a lehetıségek kihasználásával hajtották végre
az illetékes elvtársakkal való elızetes megbeszélés, illetve hozzájárulásuk
után.
Összefoglalóul: az a véleményem, hogy – mindent egybevetve – végrehajtottuk
az eddig eltelt idıre kitőzött feladatokat, és komoly lépést tettünk elıre ezen a
munkaterületen.
Lényegében ma már a múlté a teológiák nagyfokú elzártsága, és nem biztos
bázisok többé a reakciós tanároknak. … Így minden teológián van már …
olyan tanár, akire támaszkodhatunk.

Budapest, 1960. szeptember 6.
Csala László s.k.
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Melléklet
A papnevelı intézetek jelenlegi helyzetérıl szóló Jelentés ad1 pontjához
Tájékoztató
A papnevelı intézetek tanári és elöljárói karának összetételérıl és annak további fokozatos megjavítást célzó tervekrıl, az egyes papnevelı intézetek
vonatkozásában:
Budapesti Római Katolikus Központi Szeminárium és Hittudományi Akadémia
A Központi Szeminárium lényegében a Hittudományi Akadémia diákotthona,
így egy komplexumként foglalkozom velük.
Az Akadémián jelenleg 12 rendes tanár, 1 tanársegéd és 4 megbízott tanár
tanít. Ugyanakkor a Szemináriumban 6 elöljárói állás van betöltve. Miután
azonban 2 akadémiai tanár egyúttal szemináriumi elöljáró is, így a tanárok és
elöljárók együttes száma 21 fı.
A múlt év elején a hallgatók körében ellenséges megmozdulások voltak,
és ezzel kapcsolatban az elöljárói, illetve a tanári karban is változások történtek. A szemináriumstátuszából eltávolítottuk dr. Papp Imre spirituálist,
továbbá dr. Takács Nándor és dr. Liptay György prefektusokat. Helyettük
Király P. Ferencet és Pfeifer Jánost hoztuk be. Ugyanakkor az Akadémia
tanárai közül dr. Galla Ferencet, dr. Artner Edgárt, dr. Aistleitner Józsefet és
dr. Takács Nándort távolítottuk el. Helyettük dr. Gál Ferencet és Tamás Alajost hoztuk be, és az újonnan megszervezett társadalomtudományi tan-székre
meg dr. Pfeifer Jánost. Így a tanárok és elöljárók létszáma 2 fıvel csökkent.
A tanárok és elöljárók közül dr. Pfeifer János rendes tanár és prefektus, dr.
Timkó Imre rendes tanár, dr. Potyondi Imre rektor, dr. Semptey László
vicerektor és Király P. Ferenc spirituális haladó, pozitív tevékenységő papok,
míg dr. Erdey Ferenc prodékán, dr. Cserháti József dékán, továbbá dr. Gál
Ferenc, dr. Szörényi Andor, dr. Radó Polikárp rendes tanárok, és dr. Félegyházy József rendes tanár és szemináriumi könyvtáros, valamint Tamás
Gergely megbízott tanár és dr. FábiánJános prefektus, kevésbé pozitív tevékenységőek ugyan, de felhasználhatók.
Dr. Görgényi Béla és dr. Kecskés Pál rendes tanárok továbbá Nagy József és
dr. Waigand József megbízott tanárok passzív tárgyilagosságot mutatnak, de
inkább a reakciós, mint a haladó erık felé húznak, tehát, ha tőrhetık is, nem
kívánatosak.
Dr. Liptay György tanársegéd, dr. Marcell Mihály megbízott tanár, továbbá dr.
Zemplén György és dr. Bánk József rendes tanárok egyértelmően reakciós beállítottságúak.
Ezek után nyilvánvaló, hogy a nem megfelelı tanárok leváltását a lehetıségekhez képest továbbra is szorgalmazzuk, nagyjából a következı sorrendben:
Dr. Zemplén György, dr. Liptay György, dr. Marcell Mihály, dr. Bánk József,
Dr Waigand József, dr. Görgényi Béla, dr. Nagy József és dr. Kecskés Pál.
A leváltási folyamat közben a tanári kar, illetve az elöljárók együttes létszámában 2-3 fı csökkentést lehet végrehajtani.
A tanárok és az elöljárói kar összetételének aránya 13:8 a haladó és a felhasználható erık javára.
{…}
Budapest, 1960. szeptember 1.
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13-2/1960/Eln.
1960 SZEP 09

Grısz József érsek úrnak
Kalocsa

Érsek Úr!

Megkaptam múlt hó 31-én, valamint f. hó 3-án kelt hozzám intézett levelét,
amelyben kéri, hogy ezen levelemhez mellékelt kérelmet a Magyar Népköztársaság Kormánya elé terjesszem, mint a Püspöki Kar kívánságát.
Az egyik ezek közül …
Az állami Egyházügyi Hivatal hoz intézett f. hó 1-én kelt levelében közli Érsek
Úr azon volt szeminaristák nevét, akiknek visszavételét az Ordináriusok kívánják. Ugyanez a levél felsorolja azokat a szeminaristákat is, akiket már korábban, illetve a Központi Papnevelı Intézetbıl történt eltávolításuk után pappá
szenteltek és tolmácsolja a Püspöki Karnak azt a kérését, hogy a felszentelt
papok egyházmegyei alkalmazásához az Állami Egyházügyi Hivatal járuljon
hozzá.
Végül ugyanezen levél kifejezésre juttatja a Püspöki Kar véleményét, hogy a
Központi Szemináriumban néhány elöljáró leváltásra kerüljön.
Szükségesnek tartanám, hogy Érsek Úrral a szeminaristák ügyében, valamint
a Központi Szeminárium elöljáróit illetıen – mielıtt bármilyen intézkedésre sor
kerül – személyes tárgyalást folytassunk, és ezért kérem, hogy folyó hó 16-án
d.e. 11 órakor felkeresni szíveskedjék.
Fogadja Érsek Úr tiszteletem nyilvánítását.

Budapest, 1960. szeptember 9.
Olt Károly s. k.
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A KALOCSAI ÉRSEKTİL
2407/1960.
1960 OKT 07
K-28-2/1960/Eln
EMINENCIÁS URAM
A magyar püspöki kar f. év aug. 31-én tartott konferenciáján némely
ordinárius azt jelentette, hogy valamelyik püspök pappá szentelt hivatkozással az „egyházi fölöttes hatóság” rendeletére vagy engedélyére, néhány szerpapot, akiket 1959-ben eltávolítottak a budapesti Központi Szemináriumból. A
szentelés helye és ideje, a szenteltek személye nem ismeretes, mert titoktartás
esküjével kötelezték a szentelteket. Nem ismeretes a szenteltek száma sem.
A püspökök véleménye szerint titkos szentelésekre nem volt szükség,
mert az ordináriusok, ha több nehézség közepette is, de kormányozhatják egyházmegyéiket. A törvényes ordináriusok nem tagadták meg az említett szerpapok szentelését, csak elhalasztották. Több ilyen, a Központi Szemináriumból
elbocsátott diakónust, minden akadály nélkül fel is szenteltek az ordinariusok.
Ezek tiszteletteljes elırebocsátásával kérem:
1./ Hogyan kell vélekedni a titkos szentelésekrıl?
2./ Hogyan igazolják, vagy kell igazolniok pappászentelésüket az így
szenteltek?
3./ Kinek tartoznak tisztelettel és engedelmességgel, ha törvényes
ordináriusuk nincs?
4./ A 804. kánon értelmében ki adjon nekik engedélyt a misézéshez, és
ki joghatóságot a gyónás meghallgatására, ahogy azt a 874. kánon
megkívánja?
Egyébként szent bíbora elıtti hódolatom és kellı tiszteletem kifejezésével maradok
Eminenciádnak Krisztusban
alázatos szolgája
Kalocsa, 1960. szeptember 13.
Grısz József s.k.
kalocsai érsek
Eminenciás és
Fıtisztelendı
Tardini Domenico úrnak,
Bíboros, a Szentatya államtitkára

Tudomásul!
Engedélyezve!
1960. XI. 19.

Roma

K: Csala

618

MOL – XIX – A – 21 – a – K 28-2//1960/Eln

6.4.8 sz. melléklet
ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL

Szigorúan titkos
008-5/1960/Eln.

Feljegyzés
Grısz József érsekkel és Hamvas Endre püspökkel
Az Állami Egyházügyi Hivatalban folytatott tárgyalás
1960. szeptember 16-án
1./ A papi szemináriumokba a Budapesti Központi Papi Szemináriumból
1959-ben eltávolítottak közül a következı teológusok visszavételét kérte Grısz
József érsek, és dr. Hamvas Endre püspök.
A Budapesti Központi Papi Szemináriumba
1. Kerekes András
III. éves
csanádi egyházmegyés
2. Galgóczy László
II. éves
esztergomi
„
3. Kerekes István
II. éves
csanádi
„
4. Ruszina Vilmos
II. éves
váci
„
A vidéki papi szemináriumokba
1. Kiss László
III. éves
esztergomi
„
2. Budavári Imre*
III. éves
esztergomi
„ Búvári
3. Bajzáth Ferenc
II. éves
esztergomi
„
4. Pályi Ferenc
II. éves
esztergomi
„
5. Korina György **
I. éves
esztergomi
„ Kozma
6. Kovács Jenı
I. éves
kalocsai
„
7. Sz. Tóth Imre
I. éves
kalocsai
„
8. Lándori Tamás
III. éves
gyıri
„
9. Szonner Ernı
III. éves
pécsi
„
10. Madari Péter
II. éves
váci
„
11. Barcza Barna
I. éves
váci
„
12. Koltay Ernı
I. éves
váci
„
Nevezett teológusok visszavételét a Budapesti Központi Papi Szemináriumba,
illetve a vidéki szemináriumokba ahhoz a feltételhez kötöttük, hogy engedelmességi nyilatkozatot írjanak alá, amelyben kifejtik, hogy nem azonosítják
magukat azokkal a nyilatkozatokkal, amelyeket korábban tettek.
A püspöki kar jelenlévı 2 tagja a tárgyalások elsı szakaszában szükségtelennek tartotta ennek az írásbeli nyilatkozatnak a megtételét, késıbb azonban
elfogadták, és vállalkoztak arra, hogy megfelelı nyilatkozatot szerkesztenek,
amelyet valamennyi fent felsorolt, a teológiára visszatérni akaró teológussal
aláíratnak.
Az Állami Egyházügyi Hivatal részérıl megkívántuk, hogy az aláírandó nyilatkozatot mutassák be az Állami Egyházügyi Hivatalnak. Ez ellen a püspöki kar
jelenlévı tagjai tiltakoztak, és közölték, hogy ebben az esetben elálla visszavételtıl és eredménytelennek tekintik a tárgyalást.
/Feltételezésünk az, hogy esetleg egy enyhe hangú nyilatkozatot ennek ellenére el fognak készíteni és egy példányát beküldik az Állami Egyházügyi Hivatalnak.
2./ A felszentelt, illetıleg 1959 folyamán felszentelt teológusok mőködési engedélyére vonatkozólag megállapodás nem jött létre, illetve ennek tárgyalásába
ez alkalommal nem bocsátkoztunk.
Szóba került az illegálisan felszentelt teológusok ügye, amelyre vonatkozólag
Grısz érsek közölte, hogy ennek tisztázására a Vatikáni Államtitkársághoz
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fordult. A püspöki kar mindkét tagja egyértelmően állapította meg, hogy ezek
az általuk is tapasztalt jelenségek kínosan hatnak ki az egyház vezetésére.
Az állami Egyházügyi Hivatal részérıl szükségesnek tartottuk a püspöki kar,
helyesebben az egyes megyés püspökök intézkedését a tekintetben, hogy azokat a volt teológusokat, akik eltávolításra kerültek a Központi Szemináriumból, és akik nem kerülnek most vissza a teológiákra, rekesztessenek ki a papi
funkciók gyakorlásából, tehát mint klerikusok ne mőködhessenek.
Szükségesnek tartottuk, hogy erre való intézkedést az egyes egyházmegyés
püspökök megfelelı formában, egyházmegyei körlevélben is nyilvánosságra
hozzák. Erre vonatkozólag Hamvas püspök közölte, hogy az eltávozott teológusok túlnyomó része ilyen kispapi funkciót nem teljesít, akik pedig még ilyen
funkcióban találhatók, azokra vonatkozólag a megyés püspököknek kell intézkedniük. Az intézkedés módjára vonatkozólag azonban nem fogadta el a nyilvános közlést. Végleges eltávolításukkal azonban a püspöki kar 2 tagja egyetértett.
3./ A tárgyaláson felvetıdött Grısz érsek szeptember 1.-i levele alapján az is,
hogy a Központi Papi Szeminárium elöljárói közül néhányat le akarnak váltani.
Ezt a kérdést elhárítottuk azzal, hogy jelenleg nem idıszerő, késıbb erre viszsza lehet térni, de most semmilyen intézkedésre sor nem kerülhet.
4./ Grısz érseknek 1960. szeptember 3-án kelt, a Minisztertanács elnökéhez
címzett levelével kapcsolatban, – amelyben Péteri József és Badalik Bertalan
püspökök haza bocsátását kérte a püspöki kar nevében – szóban közöltük,
hogy ez idı szerint errıl szó sem lehet.
Grısz érsek megjegyezte, hogy nem éri váratlanul a kormánynak ez az álláspontja. A püspöki székhelyekre való haza bocsátásukat ı sem tartotta
keresztük vihetınek, azonban bizonyos könnyítéseket kért olyan értelemben,
hogy a 2 püspök kaphasson valamilyen plébánián lakhatási engedélyt, ahol
egészségi állapotukra való tekintettel megfelelı orvosi kezeléeben részesülhetnek.
Megígértük a magunk részérıl, hogy erre a kérdésre visszatérünk. Grısz érsek
azt kérte, hogy levelére írásban választ kapjon, amelyre vonatkozólag közöltük,
hogy szükségtelen, a szóbeli közlés ezzel kapcsolatban elegendı.
5./ Hamvas püspök kérte, hogy a jelenleg büntetését töltı Turcsányi Egon a
lehetıség szerint részesüljön kegyelemben, és helyeztessék szabadlábra.
Közöltük, hogy ezekben a kérdésekben döntésre az Elnöki Tanács illetékes.
A tárgyaláson az Állami Egyházügyi Hivatal részérıl részt vett: Olt Károly, Miklós Imre és Csala László.
Budapest, 1960. szeptember 16.
Olt Károly s.k.
Készült 4 pld.-ban
1. péld.: Minisztertanács Kállai Gyula elv.
2. péld.: MSZMP KB Agit.Prop. Oszt. Köles I. elv.
3. péld.: Belügyminisztérium Komornyik elv.
4. péld.: TÜK
Ld. még a fenti feljegyzést: ÁBTL O-11522/1. (pp.172-174)
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A CSANÁDI PÜSPÖKTİL
1075/1960. SZ.
Tárgy: Közp. Szem, növendékeinek
ügye

Fıtisztelendı Fıegyházmegyei Hatóság
Esztergom

Az Állami Egyházügyi Hivatalban tett látogatásunk utána kalocsai érsek úrral az alulírott nyilatkozatot írattuk alá azokkal az újra jelentkezett növendékekkel, akik 1959. március 18-án a Központi Szemináriumból visszahivattak.
A kalocsai érsek úrral történt megállapodás alapján legyen szabad hasonló nyilatkozat aláírását az érdekelt kispapokkal javasolni, hogy azután tovább tanulhassanak.

Szeged, 1960. szeptember 19.

Dr. Hamvas Endre
csanádi püspök
pecsét
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Nyilatkozat:
Az 1959. év elején a budapesti Központi Szemináriumban viselkedésemmel megsértettem egyházi fellebbvalóimal szemben a köteles engedelmességet. Ezért most mély tisztelettel bocsánatot kérek. Egyben megígérem,
hogy egyházi feletteseimnek: szemináriumi elöljáróimnak és Ordináriusomnak
a köteles engedelmességet megtartom és magamat az elöljárók irányításának
készséggel alávetem.
Komolyan kijelentem azt is, hogy lelkemben az állammal szemben semmiféle felforgató törekvést nem táplálok, és ilyen törekvésben részt venni nem
óhajtok.
Tudomásul veszem, hogy az elöljárók tudta és engedélye nélkül a szemináriumban semminemő gyülekezés tilos, és hogy az ilyen győlések összehívása és azokon a részvétel az intézetbıl való kizárást is maga után vonja.
A szemináriumi fegyelmi szabályait megtartom, és szorgalmas tanulással és a
lelkiélet ápolásával készülök szent hivatásomra.
….., 1960. szeptember ……

Elintézve
A nyilatkozatot elfogadtuk,
Hamvas szóbeli választ kapott.
1960. XII. 12.
K: Csala
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A CSANÁDI PÜSPÖKTİL
1075/1960. SZÁM.
Tárgy: volt központisták
nyilatkozata

Fıtisztelendı Fıegyházmegyei Hatóság
Esztergom

Van szerencsém közölni, hogy az Áll. Egyh. Hivatal a maga részérıl is elfogadta annak a nyilatkozatnak a szövegét, amelyet javasolni szert. 19-i levéllel bátorkodtam.
Aki tehát az 1959. elején volt központi papnevelı intézeti növendékek közül a
nyilatkozatot aláírja, bárhol nyugodtan folytathatja tanulmányait.

Tisztelettel

Szeges, 1960. szeptember 23

Dr. Hamvas Endre s. k.
csanádi püspök
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Feljegyzés
23-2/1960/Eln. számú ügyirathoz

Az egyházmegyei alkalmazásra való elıterjesztettek közül annak idején csak
Hrotkó Géza
VI. éves
gyıri egyházmegyés
Rédly Elemér
VI. éves
gyıri egyházmegyés
Nagy Imre
VI. éves
esztergomi egyházmegyés
hallgatók voltak felszentelve, míg
Cséfalvay Pál
VI, éves
esztergomi egyházmegyés
Rubint Ferenc
V. éves
esztergomi egyházmegyés
Kirschbaum* József V, éves
esztergomi egyházmegyés
Székely Tibor
V. éves
esztergomi egyházmegyés
Szabó Kornél
V. éves
gyıri egyházmegyés
Mádi György
V. éves
váci egyházmegyés
Szegedi László
V. éves
váci egyházmegyés
Arató László
V. éves
váci egyházmegyés
Balázs Tibor
V. éves
szfehérvári egyházmegyés
Fóti János
V. éves
szfehérvári egyházmegyés
hallgatók nem voltak felszentelve. Ezeket tehát azóta szentelték fel.
A fentebb felsoroltak közül Nagy Imre, Cséfalvay Pál, Rubint Ferenc, Kirschbaum* József, Székely Tibor és Arató László az akció szervezıi közé tartoztak,
és mint ilyenek Tabódy István, Vit Gábor, Szakál Antal, Rózsa Ferenc**, Kis
Dénes, Nemes Balázs, Takács László és Sulok Tibor-ral együtt /14 fı/ elsıként lettek kirúgva az Akadémiáról.
Fóti János még az akció kirobbanása elıtt eltávozott a szemináriumból, Balázs
Tibor meg úgy maradt ki, hogy a II. félévre már nem iratkozott be.
Budapest, 1960. szeptember 28.
Csala László s.k.
/Csala László/
Megjegyzés: helyesen
* Krichenbaum József
** Rózsa István (szerk.)
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Horváth Richárdtól:

E-15-14/60
1960 OKT 16

4./ Külön fel kell figyelni Székely Tibor esetére, aki a Központi Szemináriumban egyik hangadó volt. Karácsony elıtt szentelték fel, azzal az engedéllyel,
hogy magánmiséken kívül joghatóságot nem kaphat. Ezzel ellentétben a felsıkrisztinavárosi plébánián szabályszerő jurisdikcióval rendelkezve kisegítı
teendıket végez, és féktelen reakciós kifejezéseket tesz. Ez volt központista
társai felé is bátorítást jelent
(Megjegyzés:
1. Röviddel ezután Turai István budapesti miniszteri biztos jelentésére
kézírással bejegyezve „Schwarz eltiltotta a felsıkrisztinai mőködéstıl –
2. „Sebes” ügynök 1960. november 4-ei jelentésében szerepel:
„Székellyel a tabáni egyházközségben ismerkedtem meg. Körmendy
Béla plébánoshelyettes hívta egyszer kisegíteni. Késıbb ezt a meghívást
nem ismételte meg, mert, Horváth Richárd figyelmeztette, hogy óvatos
legyen Székellyel szemben” szerk.)
6./Központi Szeminárium: Problémák, elviek és személyiek
Elviek:
a./ A tanárok nyugdíját kellene elvileg rendezni… a régi reakciósok élvezhetik a várható nyugdíjat, a haladók nem.
b./ Még mindig nagyszámú a civil teológusok száma. /kb. 25-30/ Ne
legyen bejáró teológus, csak az a felszentelt pap … püspökétıl oda kiküldetést
nyer, és elenyészıen egy-két civil, amennyiben katonai szolgálatát kitöltötte,
vagy erre alkalmatlan, és rendes szemináriumi felvétele ellen az egyházügyi
megbízott nem emel kifogást, és nem lett eltávolítva egy szemináriumból sem.
…
Személyiek:
a./ Nagy az elkeseredés Semptei László szemináriumi elöljáró ellen,
akiben cseppnyi pedagógiai érzék sincsen, és nem való nevelı intézetbe. Úgy
tekintik, hogy csak az egyházügy tartja ott. E budapesti plébániát kellene neki
adni /Vár/.
b./ A tanárok között Bánk és Liptay mőködése ellen emelhetı kifogás.
Bánk Szabó Imre vallomása szerint is Mindszenty rendelkezéseinek végrehajtásában nyújtott erıs támaszt Szabó Imrének és azóta is a haladó erık ellen
van. Liptay szintén. Viszont minden vizsgálatnál nagyon ügyesen bújnak ki a
fogható nehézségek terhe alól.
Szerepük a Központi Szeminárium kapcsán aggodalmas. Egyszerőbb
plébániára vidékre áthelyezni és helyükre pozitív, haladó erıt beállítani lenne
szükséges. Liptayt nélkülözhetetlennek mondják /keleti nyelvek/. Helyette a
váci egyházmegyében van megfelelı.
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A CSANÁDI PÜSPÖKTİL
1075/1960. sz.

Fıtisztelendı Egyházmegyei Hatóság
A volt Központi Szeminaristák visszavétele tárgyában a Kalocsai Érsek Úr hozzájárulásával szeptember 19-iki kelettel bátorkodtam „nyilatkozatot” közölni a
Fıtisztelendı Ordinárius Urakkal azzal az értesítéssel, hogy a nyilatkozatnak
az aláírása feltétele lesz annak, hogy a növendékek továbbtanulhassanak.
Szeptember 23-án pedig volt szerencsém azt írni, hogy az Állami Egyházügyi
Hivatal is elfogadta azt a nyilatkozatot. A nyilatkozatot eddig tudomásom szerint 25-en írták alá, és az aláíró növendékek jelenleg túlnyomó részben vidéki
szemináriumban tanulnak.
Az Állami Egyházügyi Hivatal most azt közölte velem, hogy félreértés történt,
mert ık csak annak a 16 növendéknek a visszavételére gondoltak, /a nyilatkozat aláírása ellenében/, akiket a Kalocsai érsek Úr augusztus 16-ai levelében megnevezett. Én hangsúlyoztam, hogy ilyen megszorításról a velem való
tárgyalásról nem volt szó! Erre az Elnökhelyettes Úr kijelentette, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal ezt az ügyet a legnagyobb jóindulattal kívánja lezárni.
Csak azt kívánja, hogy küldjük be az összes visszavett növendék listáját betekintésre, és addig is a visszavett növendékek nyugodtan tanuljanak.
Ennek alapján legyen szabad a Kalocsai Érsek Úr felhatalmazásából kifolyólag
kérnem, hogy kegyeskedjék nekem sürgısen megküldeni azoknak a volt centralista növendékeknek a névsorát, akik a nyilatkozatot aláírták, jelezve azt is,
hogy az illetık jelenleg melyik szemináriumban tanulnak. Ha volt centralisták
között fölszentelt papok vannak, akiknek a mőködését kívánják biztosítani,
azoknak a névsorát is szíveskedjék csatolni.

İszinte tisztelettel
Szeged, 1960. október 17.

csanádi püspök
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Baranya megyei Tanács VB Egyházügyi Hiv.
Pécs, Széchenyi tár 9.

1960 OKT 19
K-23-5/1960/Eln

OO93/1960. sz.

A Pécsi Egyházmegye központi szemináriummal kapcsolatos
teológusokról
I.
A Központi Szeminárium névsorában szerepel:
1./
2./
3./
4./
5./
6./

Iván József
Károly Róbert
Bán Zoltán
Lırincz Sándor
Juhász József
Orbán János

I. évf.
III. évf.
V. évf.
V. évf.
V. évf.
V. évf.

Szentlırinc
Pécs
Pécs
Keszü
Érsekújvár
Attala

Megállapítás:
Pappá szentelésük nem történt meg. Jelenleg különbözı helyeken tartózkodnak. A fentiek semmilyen egyházi funkciót nem töltenek be.
Körlevélben közlésre kerültek.
II.
A központi Szeminárium névsorában szereplı felszentelést nyert teológusokról
…
Továbbtanulásra engedélyezve:
1./ Szommer Ernı

III. évf.

Kovácshida

Budapest, 1960, október 17.
Schillinger István s. k.
fıelıadó
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Róm. Kat. Központi Hittudományi Akadémia
Budapest, V., Eötvös L. u. 7. Tel.: 188-241
23-1/b/1960./Eln.
100/1960-61. sz.

ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL
Budapest, V.,
Szalay u. 10-14. sz.
Dr. Hamvas Endre csanádi püspök úr 1960. IX. hó 23-án kelt 1075/1960, sz.
alatt a a Hittudományi Akadémiához küldött értesítése alapján az Akadémiára
visszavételt kérı hallgatók a felvétel alapját képezı nyilatkozatot aláírták.
Gaál György Bp. 1938. beiratkozott a II. félévre, de nyomban szabadságot kért és kapott családi körülményeire tekintettel. Nyilatkozat aláírásra felszólítást kapott, de akkor nem jelent meg. Elbocsájtásakor II. éves volt.
Hevér György Kiskunfélegyháza, 1935. Nyilatkozattétel idején betegsége
miatt vidéken tartózkodott, késıbb jelentkezett, hajlandó volt aláírni azt, de a
határidı már le volt zárva. Elbocsájtásakor V. éves volt.
Olajos István Budapest, 1937. Elbocsájtásakor II. éves volt, késın jelentkezett az aláírásra.
Stahl Ferenc Veszprém, 1936. elbocsájtásakor II. éves volt. Kétségei
voltak az aláírás alkalmával. Késıbb hajlandó lett volna a nyilatkozatot aláírni.
Varga Gyızı Bp. 1938. Elbocsájtásakor II. éves volt. Határidı után jelentkezett. Különben ı volt az egyetlen, aki a Szörényi professzor úr elleni bojkottban nem vett részt. A Hittudományi Akadémia az ı visszavételét különös
nyomatékkal kérte Turai István fıelıadó úrtól. A fıelıadó úr erre ígéretet is
tett, de késıbb közölte, hogy 1960. szeptember 1-ig nem intézhetı el.
Kérjük tisztelettel az Állami Egyházügyi Hivatalt, hogy a felsoroltak újrafelvételéhez hozzájárulni szíveskedjék.
Jelentjük még tisztelettel, hogy a II. félévre valószínőleg még néhány
elbocsájtott hallgató visszavételét fogja kérni. Amennyiben ilyenek jelentkeznének, számukra is az Állami Egyházügyi hivatal jóindulatú hozzájárulását
bátorkodom majd kérelmezni.
Budapest, 1960. október hó 21-én
İszinte tisztelettel
Dr. Cserháti József s. k.
e. i. rektor
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ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL
23-6/1960. X. 24.
Tárgy: Kizárt szeminaristák
visszavételének ügye
Kapják: miniszteri biztosok
Kedves

Elvtárs!

Tudomásunkra jutott, hogy dr. Ha,vas Endre csanádi püspök a volt központi
szeminaristák ügyében szeptember 19-én, majd szeptember 23-án levéllel
fordult valamennyi ordináriushoz. E levélben pontatlanul tájékoztatta az
ordináriusokat az Állami Egyházügyi Hivatal álláspontjáról. E pontatlanság a
legutóbbi helyreigazító október 17-ei levelében is kifejezésre jutott. Szükségesnek tartom ezért a miniszteri biztos elvtársakat pontosan tájékoztatni.
Ezek szerint a Hivatal álláspontja a következı:
1./ A Püspöki Kar képviselıivel a tárgyban folytatott tárgyalásnak megfelelıen
csak az a 16, név szerint megjelölt volt központi szeminarista kerülhet viszsza valamely szemináriumba, akik szeptember 19-i kelettel Hamvas püspök
által írt körlevél csatolt másolataként mellékelt nyilatkozatot aláírták. /A 16
személyt tartalmazó névsort a miniszteri biztos elvtárs rendelkezésére bocsátottuk./
2./ Dr. Hamvas Endre csanádi püspök Urral e tárgyban folyó hó 15-én
folytatott újabb megbeszélésen az elsı pontban leírt állásfoglalást ismételtük
meg az igénnyel, hogy az érintett ordináriusok helyreigazító információt
kapjanak.
E tárgyaláson hajlandók voltunk feltételezni azt, hogy a Püspöki Kar képviselıi
részérıl félreértés történt, és készséget nyilvánítottunk az ügy jóindulatú közelítésére, ugyanakkor kifejezésre juttattuk, hogy elvileg hajlandók vagyunk más
olyan központi szeminarista növendék ügyérıl is tárgyalni, akik az említett
nyilatkozatot aláírták.. Ez azonban nem jelenti e személyek szemináriumba
való visszavételének jóváhagyását. Nem járulunk hozzá, hogy a volt növendékek ügyének tisztázásáig a szabálytalanul „visszavett növendékek nyugodtan
tanuljanak”./Idézet Hamvas püspök október 17-ei levelébıl./
E szabálytalanul visszavett növendékek újabb szemináriumi felvételét nem
ismerjük el jogosnak és az ügy kivizsgálásáig ügyüket függıben kell tartani.
Tehát jelenleg nem tekinthetık elismert hallgatóknak és szemináriumban való
tartózkodásuk szabálytalan.
Az Állami Egyházügyi Hivatal meg fogja vizsgálni az újonnan bejelentett névsort és annak eredményérıl a miniszteri biztos elvtársak értesíteni fogja. Addig
a korábban elfoglalt és ebben a levélben ismertetett álláspont a mérvadó.
Budapest, 1960. október 24.
Elvtársi üdvözlettel

Miklós Imre s. k.
MOL – XIX – A – 21 – a – K-23-6/1960/Eln.
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Kapják:
1./ Szakács Gyula
2./ Schillinger István
3./ Prazsák Mihály
4./ Buhalla István
5./ Bay László
6./ Turai István
7./ Udvardi János
8./ Rátkai János
9./ Dömötör József
10./ Borai Emil

Kecskemét Megyei Tanács
Pécs
„
Szombathely
„
Nyíregyháza
„
Székesfehérvár
„
Budapest Fıv. Tanács
Budapest, Pest megyei T.
Hódmezıvásárhely Megyei Tan.
Gyır, Megyei Tanács
Eger,
„

Tudomásul
1960, XI. 14.
K: Csala
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6.4.17 sz. melléklet
A CSANÁDI PÜSPÖKTİL
1075 szám
1960

23-1/c/1960. /Eln.
1960 OKT 27

Állami Egyházügyi Hivatal
BUDAPEST
Az 1959. tavaszán a Központi Szemináriumból elbocsájtott növendékek közül az ÁEH hozzájárulásával visszatérhetnek a szemináriumba
azok, akik az elıírt nyilatkozatot aláírják. Az ÁEH eredeti álláspontja szerint
csak azoknak aláírása számít, akiket a kalocsai érsek úr aug. 16-i levelében
megnevezett. Ezzel szemben legyen szabad újra hangsúlyoznom, hogy az a
levél – vakáció ideje lévén - nem nyújtott, és nem is tudott nyújtani teljes számot, mint az kitőnt az aláírók névsorából is. Felkértem az ordináriusokat,
közöljék azoknak a növendékeknek a névsorát, akik a nyilatkozatot aláírták.
Telefoni érdeklıdésre az eddig beérkezett válaszokat a következıkben közlöm:
CSANÁD:
Galgóczy László, jelenleg a szegedi szemináriumban tanul.
GYİR:
Lándori Tamás jelenleg a gyıri papnevelı intézetben.
KALOCSA:
Kovács Jenı, Sz. Tóth Imre jelenleg a szegedi szemináriumban.
SZÉKESFEHÉRVÁR:
Bohus Péter, Ilyés Dénes, Mecséri István, Nagy Sándor jelenleg
az esztergomi szemináriumban.
VÁC:
Még nem küldte be a jelentését, azért csak azoknak a vácegyházmegyés növendékeknek a nevét közöltem, akik a szegedi szemináriumban
vannak: Barcza barna, Koltay Ernı, Madari Péter, Szikszai Sándor, Zavecz
József. Ezeken kívül beiratkozást kért szemináriumunkba Ruszina Vilmos váci
növendék, aki csak a következı félévben tus jönni. Ismétlem, ezek a beérkezett
válaszok alapján soroltattak fel, és ha valamennyi Ordinárius válasza beérkezett, pótlólag közölni fogom a többi nevet is.
Vannak azon felül a nyilatkozat aláírói között felszentelt papok,
akiknek számára a mőködési engedélyt kérni fogjuk. Ezeknek a névsorát még
nem győjtöttem egybe.
Az elsorolt növendékek számára az Egyházügyi Hivatal szíves jó
indulatát kérve, vagyok tisztelettel
Szeged, 1960. október 26.

Dr. Hamvas Endre s. k.
csanádi püspök
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Hevesmegyei Tanács VB Egyházügyi Fıelıadója
Tárgy: Jelentés a teológusokról
1960 OKT 27
23-6/9/1960
Á. E. H.
Csala László osztályvezetı elvtársnak

Budapest

A központilag kapott névsor alapján vizsgálatot folytattam az egri teológián.
Egy személy kivételével egyetlen olyant sem találtam, akit nem lehetett volna
felvenni teológusnak.
Kivételt képez Pálinkás Imre teológus, aki a Közp. Hittud. Fıiskolán részt vett
az emlékezetes eseményekben. Nevezett idekerülve aláírta a nyilatkozatot,
amelyet Brezanóczy ap. korm. Nekem bemutatott, s egyúttal fel is vette Pálinkást.
A névsor tüzetesebb átvizsgálásakor láttam, hogy nem „aláhúzatlan” még,
nyilatkozat aláírása esetén sem alkalmazható. Intézkedni fogok Pálinkás eltávolítására.
Mégegyszer összegzem azok nevét, akiket illegálisan felszenteltek – tudomásom szerint:
Bohán Béla
Medveczky Lajos (Dombováron van)
Nemes Balázs, aki illegális felszentelés elıtt áll, valamint 4 volt pécsi diakónus, akik viszont fel lettek szentelve.
Nemes Balázs és Szabó László /III. éves/Vácott kértek felvételt. Olyan értesüléseim vannak, hogy a szegedi teológiára küldték ıket. Jéger Miklós ugyancsak Szegeden van.
Brezanóczy értesített, hogy 95%-ig biztos, miszerint az illegális felszenteléseket Shvoy Lajos székesfehérvári püspök végezte, Székesfehérvártól távol.
Brezanóczy ezt az értesülést – mint ı mondta – jó helyrıl szerezte, olyantól, aki
pontosan tudja, legfeljebb nem volt ott a felszenteléskor.
Eger, 1960. október 26.
Borai Emil s. k.
Egyházügyi fıelıadó
U.i.: Mellékelten felterjesztem az elsı évre, valamint egyéb évfolyamra felvettek
személyi lapját-
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A CSANÁDI PÜSPÖKTİL
1075/b szám.
1960.
Állami Egyházügyi Hivatal
BUDAPEST
A volt centralista növendékek között, akik 1959. évi márciusban a Közp.
Szemináriumból eltávolítottak, felszentelt papok is vannak. Ezek közül a
következık számára kérnek Ordináriusaik mőködési engedélyt, feltételezve
aláírást:
CSÉFALVAY PÁL, KRICHENBAUM JÓZSEF, NAGY IMRE, RUBINT FERENC, SZÉKELY TIBOR esztergomi fıegyházmegyések
HROTKÓ GÉZA, RÉDLY ELEMÉR, SZABİ KORNÉL gyıri egyházme
gyések
BALÁZS TIBOR, FÓTI JÁNOS, TABÓDY ISTVÁN székesfehérvári egyházmegyések
ARATÓ LÁSZLÓ, MÁDI GYÖRGY, MEDVECUKY LAJOS, TÓTH LÁSZLÓ
váci egyházmegyések
Nevezettek számára az Áll. Egyházügyi Hivatal szíve jóindulatát kérve,
vagyok tisztelettel
Szeged, 1960. november 5.

Dr. hamvas Endre s. k .
csanádi püspök

Az elızı kérelemben Tabódy István neve nem
szerepelt!
Kelt 1960. szept. 1.
23-2/1960/Eln
Grısz aláírással
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6.4.20 sz. melléklet
A CSANÁDI PÜSPÖKTİL
1075/a szám
1960

23-1/c/1960. /Eln.
1960 OKT 27

Állami Egyházügyi Hivatal
BUDAPEST

F. évi október 26-iki kelettel értesítettem az Áll. Egyh.
Hivatalt azokról a volt központista papnövendékekrıl, akik a kívánt nyilatkozatot eddig aláírták, és most a különbözı szemináriumokban tanulnak.
Megírtam azt is, hogy, hogy valamennyi Ordinárius válasza még nem érkezett
meg, és hogy a válaszok megérkezése után további jelentést fogok küldeni.
Ennek értelmében van szerencsém közölni a következıket:
Hajdudorog értesített, hogy ı az ügyben nincs érdekelve,
mert valamennyi kispapja még 1959 elején aláírta a nyilatkozatot, és azóta is
zavartalanul végzi tanulmányait a szemináriumban.
Vác is értesített, és eszerint a már közölt neveken kívül
nincs mit újabban közölni.
Pécsrıl Szonner Ernı V. évest jelentették, aki a nyilatkozatot aláírta, és a gyıri szemináriumban folytatja tanulmányait.
Veszprém 9 volt központista növendéke közül Pápai La
jos, Szerenka Miklós,III. évesek és Takács János V. éves növendék az esztergomi szemináriumban tanulnak, miután nyilatkozatot mindannyian aláírták.
Györkös János III. éves növendék csak a következı év elején fog visszatérni,
mert be akarja fejezni szakmai kiképeztetését. A nyilatkozatot kész aláírni.
Esztergom egyházmegyei növendékek közül aláírták a
Nyilatkozatot: Búvári Imre, jelenleg a Központi Szemináriumban, Bajzáth
Ferenc, Kiss László, Konzili Péter /volt egri/, Kozma György, Pályi László,
Sulok Tibor és Ullmann Péter jelenleg az esztergomi szemináriumban.
Aláírták még a nyilatkozatot, de szabadségot kaptak Bohuny István, Kelényi
Tibor, Nyiredi István, Somogyi Sándor, Sovány Pál, Takács László, Virágh
József, ez utóbbi volt kalocsai. Ezek számára is kérjük a visszavételt.
Tisztelettel
Szeged, 1960. november 5.
Hamvas Endre s. k.
csanádi püspök
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ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL

Szigorúan titkos!
002-12/1960/Eln.

Feljegyzés
Köteles elvtárs részére
A különbözı egyházak vezetıivel a közeljövıben a következı országos jellegő
kérdésekben fogok az alábbiak szerint tárgyalni.
I. Római katolikus egyház részérıl Grısz József kalocsai érsekkel és dr.
Hamvas Endre csanádi püspökkel.
1. Államsegély
2. Az egyházi temetıkben lehetıvé kell tenni a társadalmi gyászünnepségeket.
3. Egyházi szolgálati lakások ügye.
4. A Budapestri Központi Szemináriumból 1959-ben eltávolítottak viszszavételének követelményei.
Grısz József kalocsai érsek és dr. Hamvas Endre csanádi püspök folyó
év szeptember 16-án 16 név szerint megjelölt teológus visszavételét kérte,
részben a Budapesti Központi Szemináriumba, részben vidéki szemináriumokba.
Az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke azzal a feltétellel, hogy megfelelı
engedelmességi nyilatkozatot aláírnak, hozzájárult ahhoz, hogy az elıterjesztésben név szerint megjelölt központi szeminarista hallgató visszakerülhet
valamelyik szemináriumba a korábban megkezdett évfolyamra.
E megállapodástól eltérıen Hamvas Endre csanádi püspök úr szeptember 19én, majd 23-án valamennyi ordináriushoz írt levelében arról tájékoztatta az
egyházmegyék vezetıit, hogy mindazok a volt teológusok visszatérhetnek
valamelyik szemináriumba, akik az említett nyilatkozatot aláírták. Ennek
következtében a szeptember 16-i tárgyaláson szerepló konkrét 16 személyen
kívül mintegy volt 20 központi szeminarista hallgató került vissza a vidéki
szemináriumokba.
Folyó én október 15-én Hamvas Endre csanádi püspök urat arra
kértük fel, hogy a korábbi megállapodástól eltérı tájékoztatást igazítsa helyre
és értesítse az egyházmegyék vezetıit a valóságos helyzetrıl. Hamvas püspök
ezt megígérte, és október 17-én újabb levéllel fordult az egyházmegyék
vezetıihez, amelyben ismét zavart keltıen elferdítette a valóságos helyzetet, és
a szabálytalanul visszavett növendékek ügyét legálisnak minısítette és arra
adott direktívát, hogy illegálisan visszavett növendékek nyugodtan tovább
tanulhatnak.
Hamvas püspök úr, folyó év október 26-án levélben kérte az ÁEH-tól
újabb 14 volt központi szeminarista visszavételét és jelentette, hogy még ezen
kívül újabb visszavételekre is lehet számítani.
Az Állami Egyházügyi Hivatal ismételten megvizsgálta a volt központi szeminaristák ügyét, és arra az álláspontra helyezkedik, hogy nem járul hozzá, csak
azoknak a volt központi szeminarista hallgatóknak a visszavételéhez, akiket
Grısz József kalocsai érsek úr 1960. szeptember 1-én kelt levelében megneve-
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zett. E döntéssel az ÁEH a maga részérıl befejezettnek tekinti a központi szeminaristák ügyét, és nem lát módot arra, hogy álláspontját megváltoztassa.
Az ÁEH ismertetett döntését jelentısen befolyásolta az alábbi két körülmény:
a./ Amíg az ÁEH a maga részérıl mindvégig a legnagyobb jóindulattal és türelemmel, a Püspöki Kar képviselıivel és a szemináriumok vezetıivel történt
megállapodáshoz ragaszkodva foglalkozott az üggyel, addig az egyház illetékes
tényezıi részérıl nem ezt tapasztalta. Egyes egyházmegyék vezetıi, de az érintett szeminaristák is, az eltelt idı alatt tanúsított magatartásukkal csak rontottak a helyzeten.
Hamvas püspök úr fent említett és csak a legjobb indulattal feltételezhetıen
félreértésre alkalmas levelei szintén zavarólag hatnak.
b./ A gyıri szemináriumban történt legutóbbi események azt látszanak igazolni, hogy a volt központi szeminaristák szelleme, amelyet a Püspöki Kar is elítélt, további rossz hatást tud elérni, ami nem kívánatos az állam és az egyház
közötti jó viszony szempontjából.
/Megjegyzés: A gyıri szemináriumban az történt, hogy a legutóbbi papi békemozgalom által szervezett elıadásra a szeminaristák nem mentek el. Ezt a
gyıri püspök a saját elhatározásából azzal torolta meg, hogy egy szeminaristát
kizáratott a szemináriumból, és mivel a szeminárium rektora ezt nem volt
hajlandó végrehajtani, azt is azonnali hatállyal leváltotta. Emiatt a
szeminárium IV. és V. éves hallgatói a központi szemináriumban történt 1959e eseményekhez hasonlóan sztrájkot próbáltak kezdeményezni, amelyet a
püspök attól való félelmében, hogy a szeminárium egésze sínyli meg, leszerelt.
A gyıri szemináriumban egyébiránt két volt központista hallgató került vissza,
akik szerepeltek Grısz érsek által elıterjesztett 16 név között./
5./ A szegedi székesegyház tornyának további javítását célzó segély…
II. Református Egyház elnökségével …
III. Az Evangélikus Egyház elnökségével …
IV. Izraelita hitfelekezet Elnökségével …
V. Kisebb felekezetekkel …

Budapest, 1960. november 1,
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002-13/1960./Eln.

Köteles István elvtársnak
MSzMP KB Agit. Prop. Oszt.
Budapest

Kedves Köteles Elvtárs!
A három legfontosabb egyház vezetıjével lefolytattam a korábban jelzett tárgyalásokat. A tárgyalásokról készült tájékoztatót mellékelem.

Budapest, 1960. november 10.

Elvtársi üdvözlettel

Miklós Imre s. k.
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ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL

Szigorúan titkos!
002-13/1960/Eln.
Készült: 5 pl.
Kapják:
Kállai Gyula e.
MSZP Köteles e.
Belügy Hollós e.
Külügy Szarka e.

Tájékoztató
A római katolikus, református és evangélikus egyházak
vezetıivel folytatott tárgyalásokról

A Központi Bizottság Agit. Prop. Osztálya részére készített feljegyzésben
foglaltaknak megfelelıen november 4-e és 6-a között tárgyalásokat folytattam
a római katolikus egyház részérıl Grısz József kalocsai érsekkel és dr. Hamvas Endre csanádi püspökkel, a református egyház részérıl a zsinati és konvent elnökséggel, az evangélikus egyház részérıl Vetı Lajos és Káldy Zoltán
püspökökkel.
1. Mindhárom egyház vezetıit tájékoztattam a rendkívüli államsegély további
folyósításának alakulásáról a Politikai Bizottság határozata alapján. A tárgyaláson kiemeltük annak jelentıségét, hogy az állam továbbra is folyósít rendkívüli államsegélyt, aminek értékét növeli az a körülmény, hogy ugyanakkor a
kormány számos más területen takarékossági intézkedéseket tesz
Felkértük az egyházak vezetıit, hogy tegyenek november 30-ig javaslatot az
Állami Egyházügyi Hivatal felé a csökkentés módjára vonatkozóan.
A különbözı egyházi vezetık különbözıképpen reagáltak a bejelentésre. Megítélésem szerint Grısz érseket és Hamvas püspököt nem érte váratlanul a bejelentés, sıt mintha nagyobb arányú csökkentésre lettek volna felkészülve.
{…}
Végül abban állapodtunk meg, hogy a Püspöki Kar elé viszik az ügyet és utána
elıterjesztik a javaslatot.
A református egyház vezetıit meglepte…
Az evangélikus egyház vezetıi nagyon higgadtan …
2./ Mindhárom egyház vezetıit felkértem… biztosítsák a temetések társadalmi
gyászünnepség keretében történı lebonyolítását. …
3./ A tárgyalások során ismertettem a hivatalos álláspontot az egyházi szolgálati lakások ügyére vonatkozóan, mely szerint a fennálló jogszabályok szerint
az egyházi lakásokat nem lehet szolgálati lakásoknak tekinteni. …
Az egyházak vezetıi tudomásul vették…
4./ Grısz érsekkel és Hamvas püspökkel megtárgyaltuk a Budapesti Központi
Szemináriumból 1959-ben eltávolított hallgatók visszavételével kapcsolatban
kialakult helyzetet. Ismertettük az Állami Egyházügyi Hivatal álláspontját,
amely szerint nem járulunk hozzá ahhoz, hogy a korábban engedélyezett 16 fı
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hallgató visszavételén túl újabb volt központis szeminaristákat valamely szemináriumba visszavegyenek. Hivatkoztunk az egyes egyházi vezetık és a volt
központi szeminaristák legutóbbi idı alatt tanúsított inkorrekt és ellenséges
magatartására, amelyek zavaróan hatnak az állam és a katolikus egyház közötti jó viszony szempontjából is. Hivatkoztunk a gyıri szemináriumban történt legutóbbi eseményekre is, amelyek igazolják, hogy a volt központi szeminaristák szelleme ma is él és alkalmas arra, hogy más papnevelı intézetek
szellemét is megrontsa.
Grısz érsek, és fıként Hamvas püspök próbált érvelni és kérni, hogy változtassuk meg álláspontunkat, hivatkozva a hallgatók jószándékára, és magatartásának megváltozására. Érveik között hangsúlyozták a papi utánpótlásban
jelentkezı nehézségeket. Miután érvelésük után is kijelentettük, hogy nem
változtatjuk meg álláspontunkat, és az Állami Egyházügyi Hivatal a maga
részérıl befejezettnek tekinti a központi szeminaristák ügyét és ennek megfelelıen intézkedett az apparátus felé. Bejelentették, hogy Püspöki Kar elé viszik
ezt az ügyet is. E bejelentéssel kapcsolatban közöltük, hogy ez ellen semmiféle
kifogást nem emelünk, azonban ez nem befolyásolja a mi végleges álláspontunkat, és így a püspökkari ülés lényegében tájékoztató jellegő lehet.
5./ A református és az evangélikus egyházak vezetıivel megtárgyaltuk…
A protestáns egyházak vezetıi megértéssel fogadták a felkérést és vállalták,
hogy e hónap végéig beterjesztik a jövı évi utaztatási tervet.

Budapest, 1960. november 10.
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Egyházmegyei Fıhatóság
Eger, Széchenyi utca 1.
Telefon: 21-87.

Tárgy: Pálinkás Imre volt
központi szeminarista visszavétele

592/1960. szám

1960 NOV 15
23-7/1960/Eln

ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL
Budapest

Meglepetéssel értesültem arról, hogy Pálinkás Imre volt központi szeminariumi
növendékünk nem folytathatja tanulmányait az egri szemináriumban, mivel
nem szerepel a visszavételüket kérelmezık kimutatásában. Ezzel kapcsolatban
tisztelettel közlöm, hogy a cstolt másolat szerint nevezett növendék ügyét tárgyaltatni kértem idıben és a Hamvas Endre úr által vett konkrét tájékoztatás
után nevezettet a Nyilatkozat aláírása után szemináriumunkba beiskoláztam,
és e hó végén szentelni kívánom. Mivel részemrıl minden tılem telhetıt elkövettem, nevezett pedig megítélésem szerint érdemes a visszavételre és közvetlen szentelés elıtt áll, bizalommal kérem a hozzájárulást ahhoz, hogy tanulmányait e hó végéig befejezhesse és felszentelıdve a jövı hónapban
disponálható legyen
Teljes tisztelettel
Eger 1960. november 12.

Dr. Brezanóczy Pál s. k.
Apostoli kormányzó
Csala e.
L: Csala
Lássa Madai e.
L. Madai a/a
Elintézve
Olt e. 23-8/a/1960. Eln. szám alatt hozzájárult Pálinkás Imre tovább tanulásához.
Errıl Brezanóczyt Grısz fogja írásban
értesíteni, részünkrıl szóbeli értesítést kap
1960. XII. 12. K: Csala
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MÁSOLAT

2639/1960

Központi Szeminárium
elbocsátott növendékeinek
ügye
1895/1960
Nagyméltóságú és Fıtisztelendı Érsek Úr!
1960. évi július 8-án kelt fenti számú nagybecső átiratára csak most áll módomban válaszolni, mivel a megkérdezett volt növendékeink nyilatkozatai késedelmesen, részben pedig egyáltalán nem érkezte be hozzánk.
A vett válaszadások alapján csupán Bohán Béla egri diakónus és Pálinkás
Imre északi rész diakónus ügyét kérem tárgyaltatni mint visszaveendıkét,
akik tanulmányaikat Egerben fejeznék be.
Fogadja Nagyméltóságod ıszinte tiszteletem nyilvánítását.
Eger 1960. augusztus 6-án

Dr. Brezanóczy Pál s. k.
apostoli kormányzó

Nagyméltóságú és Fıtisztelendı
GRİSZ JÓZSEF ÚRNAK
érsek
Kalocsa
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23-1/b/1960/Eln.

Dr. Cserháti József úrnak,
a Hittudományi Akadémia dékánja
Budapest

Dékán Úr!
Hivatkozással 100/1960-61. számú elıterjesztésére, értesítem, hogy Grısz
József kalocsai érsek úr és dr. Hamvas Endre csanádi püspök urakkal folyó
hó 8-án tárgyalást folytattunk. Kifejezésre juttattuk azon álláspontunk, amely
szerint csak azoknak a volt központista növendékeknek a visszavételéhez
járulunk hozzá, akiket Grısz József kalocsai érsek úr szeptember hó 16-án a
Püspöki Kar képviselıi és az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke között lefolytatott tárgyaláson név szerint megjelölt.
Fentiekbıl értelemszerően fakad, hogy Dékán Úr által fent hivatkozott elıterjesztésben foglaltak visszavételéhez az Állami Egyházügyi Hivatal nem járul
hozzá.
Budapest, 1960. november 14.

Tisztelettel

/Miklós Imre/
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Állami Egyházügyi Hivatal

Szigorúan titkos!
0010-3/1960/Eln.
Készült 2 pl-ban
1. pédány

Jegyzıkönyv
Az országos értekezletrıl (részlet)
{…}
Szeretnék foglalkozni egy másik területtel, a papi utánpótlás kérdésével. Ebben az évben nagy vita támadt az 1959-es évben a központi szemináriumból
kizárt 70 teológus körül, éa a 70 teológusból nagy nehezen került össze az év
nyarán egynéhány, aki hajlandó volt visszamenni a teológiára. Mindenesetre a
püspöki kar rendkívül nagy erıfeszítéseket tett, hogy minél többen vissza mehessenek a teológiára, akár a központi szemináriumba, akár a vidéki szemináriumokba.
A magunk részérıl még az év elején, amikor a kérdés felmerült, megmondtuk,
hogy megfelelıen mérlegelve, néhányat hajlandók vagyunk akceptálni, hogy
visszamehessenek. Jelenleg az a helyzet, hogy 70-bıl 20-at engedélyeztünk
visszatérésre, és ennél tovább nem megyünk. Meg kell mondani, hogy a kérés
sokkal nagyobb, és az volt a törekvésük, hogy megtévesztve minket is, már 33
fı visszavételénél tartottak. Gondoskodtunk azonban arról, hogy az elvtársak
is nagy figyelemmel kísérjék, hogy azok, akik az ÁEH részérıl nem kaptak
hozzájárulást, tanulmányaikat ne folytathassák és tőnjenek el a teológiákról.
Kisérlet történt arra, hogy ezeket a teológusokat titokban képezzék, sıt ahogyan a nyáron tudomásunkra jutott, bizonyos illegális papszenteléseket is
hajtottak végre Magyarországon – ez egy olyan szakaszra esett, amikor a reakciós körökben bizonyos illúziók éltek. Mindenesetre a 70 fıbıl 20 tér vissza és
ezzel befejezettnek tekintjük a volt szeminaristák visszatérését.
Figyelemre méltó azonban emellett, és még nagy jelentıséggel bír az a tapasztalat, hogy a korábbi évektıl eltérıen 1. éves teológusnak kevesen jelentkeznek. Tehát a papi utánpótlás, ami elég nehéz kérdés volt a reformátusoknál,
most jelentkezik a katolikus egyháznál is. Ez azt mutatja, hogy a politikai
munka, a szocializmus elıretörése és megerısödése itt is érezteti hatását, és
ezen ık nem fognak tudni változtatni és arra fognak gondolni, hogy egy-két
szemináriumot kénytelenek lesznek becsukni a hallgatók hiánya miatt.
Annak érdekében, hogy a teológus utánpótlásnál a képzés tekintetében ne a
legreakciósabb tanárok oktassák a teológusokat, az elmúlt év folyamán szintén értünk el eredményeket, és a tanári kar pl. a Hittudományi Akadémián,
lojális velünk, helyesli az állami álláspontot ebben a kérdésben inkább minket,
mint a püspököket támogatja. Mi egyes területen segítettük, hogy a tanári kart
megtisztítsák. Így történt Egerben, Gyırben, sıt Nyíregyházán is. Az esztergomi szemináriumban nem változott a helyzet, ott rossz szellem uralkodik, és
gondoskodnunk kell arról, hogy ide belenyúljunk. Nem szabad megfeledkeznünk Pannonhalmáról és Gyırrıl sem. A tanári kar, ha helyesen van beállítva,a teológus nemzedék nevelése terén jelentıs támogatást tud adni egyházpolitikánknak. Jól tudjuk, hogy a fiatal teológusok között nagyon sok a reakciós
gondolkodású, és nagyon sok bajunk lesz ezekkel. De ha a tanári kart meg
tudjuk erısíteni, akkor ezen a területen is érhetünk el eredményt.
{…}
Budapest, 1960. november 17.
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A KALOCSAI ÉRSEKTİL
3186/1960.SZ.
1960 NOV 25.
K-23-/1960/Eln.
ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL
BUDAPEST
A Püspöki Kar f. hó17-én Budapesten tartott konferenciáján foglalkozott a volt
budapesti központista növendékek kérdésével és megállapított a következıket:
Az 1959. év elején történt eseményekkel kapcsolatban csak nyolc növendék
maradt a helyén, és kerek 60 növendék hivatása volt veszendıbe menendı.
Idıközben olyan jelek mutatkoztak, hogy többen az eltávozott növendékek
közül szeretnének visszatérni. A püspöki kar erre nyilatkozatot szerkesztett,
egyrészt elégtételül önmagának, másrészt biztosítékul a kispapok jövendı helyes viselkedésének. Ezt a nyilatkozatot az Állami Egyházügyi Hivatal elfogadhatónak ítélte. A nyilatkozatot eddig 33-an írták alá, akiknek névsorát a
csanádi püspök két részletben október 26-án és november 5-én közölte az
Állami Egyházügyi Hivatallal. Ezek közül 25-en folytatják tanulmányaikat különbözı szemináriumokban, mások átmeneti szabadságot kaptak.
A Püspöki Karral szemben az Állami Egyházügyi Hivatal arra az álláspontra
helyezkedett, hogy csak azok térhetnek vissza, akiket a kalocsai érsek elızıleg
az Állami Egyházügyi Hivatalnál bejelentett. Eszerint 9 növendéknek azonnal
el kellene hagynia a szemináriumot, a szabadságoltak pedig vissza nem térhetnének. Legyen szabad rámutatnunk ezen állásponttal szemben a mi következı indokainkra:
1/ Azok a kispapok, akik kellı idıben nem értesültek, vagy más akadály miatt
kellı idıben nem jelentkezhettek, nem sújthatók önhibájukon kívül azzal,
hogy az amnesztiából kizáratnak.
2/ Igen nagy lelki megrázkódtatást jelent azok számára, akik a most folyó
szemesztert megkezdték, ha kitaszítjuk ıket a szemináriumból annak ellenére,
hogy szeptember közepétıl kezdve ordináriusaik ígéretében és az Állami Egyházügyi Hivatal megígért jóindulatában bízva nyugodtan tanulnak. Ezek a
kispapok üldözötteknek éreznék magukat és mind az egyházi felsıbbség mind
az állam felé engedelmességet ígértek. Az érintett kispapok jó részére a kizárás
több évi tanulmányi idı elvesztését is jelentené.
3/ A magyar egyháznak is nagy veszteséget jelent közel 20-nak eltávolítása
éppen a legtehetségesebb kispapjai közül, miután az 1959. tavaszi események
következtében legalább 30 ilyen hivatást máris elvesztett. A Központi Szemináriumba azért küldjük kispapjainkat, hogy ott magasabb kiképzésben részesüljenek és doktori fokozatot nyerjenek. És éppen ezeket a tehetségesebbeket
távolítsuk el, akiktıl a papság szellemi nívójának emelését várjuk?
4/ Kispapjaink neveltetése a hívek adományaiból történik. Fájdalmasan érintene bennünket, ha ezen adományok egy jelentékeny része veszendıbe menne,
ha ez megmenthetı.
5/ A papság hivatás kérdése. Nem is veszi senki magának ezt a tisztességet,
hanem akit Isten hív, mint Áront” – mondja Szt Pál Apostol. Ne kívánják
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tılünk, püspököktıl és ordináriusotól, hogy mi akadályozzuk meg a papságra
való törekvésükben azokat, akik hivatásuknak tanújelét adják, amikor az
Állami Egyházügyi Hivatal és ordináriusok által kívánt feltételeket teljesítették!
Atr sem akarjuk, hogy illegális úton-módon jussanak a papsághoz. Mindezen
indokok alapján kérjük, hogy az Állami egyházügyi Hivatal járuljon hozzá
mindazoknak a kispapoknak a továbbtanulásához, akár a Központi
Szemináriumban, akár vidéki szemináriumokban, akik az elıírt nyilatkozatot
aláírták, vagy aláírni fogják.
Kalocsa 1960. november 22.

Grısz József s.k.
kalocsai érsek
(pecsét)
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Budapest Fıváros Tanácsának
Végrehajtó Bizottsága
Egyházügyek
121. szám: 0018/16.1960.
Állami Egyházügyi Hivatal
Budapest, v., Szalay u. 10.

Szigorúan titkos!
Tárgy: Jelentés a Központi
Szeminárium elbocsájtott hallgatói
ügyében
1960 NOV 23
23/6/b/1960/Eln.

Jelentés
Budapest, 1960. november 23.
F. év november 22-én kiszálltam Esztergomba, hogy a Hivatal
utasítása értelmében Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr apostoli kormányzóval,
továbbá Dr. Budai János szemináriumi rektorral közöljem a Hivatal álláspontját a Központi Szemináriumból 1959-ben eltávolított hallgatók visszavételével
kapcsolatban.
Dr. Schwarz E. apostoli kormányzó, miután meghallgatott, igyekezett kitérni a
konkrét válasz elıl, és arról próbált vitatkozni, hogy miért állott elı a jelenlegi
helyzet, továbbá hogy ebben az ügyben elsısorban a veszprémi és a székesfehérvári ordinárius az illetékes, mivel veszprémi és fehérvári- egyházmegyés
papnövendékekrıl van szó a 3 esztergomi fıegyházmegyés mellett. A magam
részérıl nem voltam hajlandó belemenni a vitába, közöltem, hogy most nem
egy megvitatandó problémáról van szó, hanem egy konkrét dologról, amelynek
a végrehajtását az Állami Egyházügyi Hivatal határozottan kéri.
Ezután Schwarz ismét a dolog mellé beszélve azt mondotta, tudomása szerint
Grısz érsek új motívumot tartalmazó és a megoldást szolgáló intézkedése fog
bekövetkezni ebben az ügyben, és ı nem szeretne ennek elébe vágni.
Ezután ismételten közöltem Schwarz E-vel, hogy az Egyházügyi Hivatalnak
ebben az ügyben határozott állásfoglalása, hogy nem járul hozzá a 16 papnövendék felvételén kívül, más volt központi szeminaristák, bármely szemináriumba való visszavételéhez. Megjegyeztem azt is, hogy ebben az ügyben akár
Grısz érsek úrnak, akár másnak elgondolásait csak tájékoztató jellegőnek
tekintjük, a hivatal álláspontját azonban ebben a kérdésben nem változtatjuk
meg. …
Az Esztergomi Hittudományi Fıiskolán felkerestem dr. Budai János szemináriumi rektort, akivel szintén közöltem a Hivatal álláspontját, a Központi Szemináriumból eltávolított hallgatók tekintetében. …
/Budai/ ebben az ügyben önálló intézkedést nem tehet, csak végrehajthatja az
apostoli kormányzó intézkedéseit. Mint mondotta, beszélgetésünk után azonnal felkeresi a kormányzó urat. …
A veszprémi és a székesfehérvári Aulával, ahol kijelentették, nem adnak utasítást … növendékeik elbocsájtására, mivel elıbb még Grısz érsek utasítását
várják. Schwarz E. az esztergomi-fıegyházmegyés, elbocsájtott központi szeminaristák ügyében csatlakozik a veszprémi és székesfehérvári egyházmegye
álláspontjához.
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Kiszállásom alkalmával még elvégeztem a bejövı és kimenı hivatalos postaanyag ellenırzését. …
Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy az V. éves hallgatók úgy nyilatkoztak,
hogy a tanév végén felszentelik ıket, … még egy évig a szemináriumban kell
maradniuk, tanulmányaik teljes befejezése végett.

Elvtársi üdvözlettel
Turai István s. k.
egyházügyi fıelıadó,
miniszteri biztos

Telepo e.
Kérjük, hogy Turai e-keresztül szorgalmazd,
azoknak a volt Központista teológusoknak
szemináriumból való eltávolítását, akik
nem kapták meg a tovább tanuláshoz a
hozzájárulást.
1960. XII. 14. K: Csala
Veszprémi és esztergomiak már
el vannak távolítva. Szfehérvári
ak még ott vannak.
60, XII. 17,
Telepo
a/a
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A CSANÁDI PÜSPÖKTİL
1960 NOV 26
K-23-10/1960./Eln
1075. szám
1960.
Állami Egyházügyi Hivatal
BUDAPEST
Mint a volt központista kispapok ügyének elıadójához, a Veszprémi Apostoli Adminisztrátor Úr hozzám fordult közbenjárásért az
Esztergomban tanuló volt központista kispapok ügyében. Hárman vannak
ilyenek: a III. éves Pápay Lajos, Szerenka Miklós és az V. éves Takács Lajos.
Mindhárman aláírták az általam szerkesztett és megkívánt nyilatkozatot.
Ugyancsak Esztergomban tanul, mint veszprémi növendék Horváth Imre V.
éves, de ı még az 1959. évi események elıtt elhagyta a budapesti Szemináriumot és áthelyezést nyert Esztergomba, mert nem bírta az akadémiai tanulmányi követelményeket. Tehát semmiképpen nem vonható a volt centralista
növendékeket sújtó elbánás alá.
Mégis Turai István fıelıadó úr mind a négy kispapnak eltávolítását követeli. Nagyon kérem figyelembe venni, hogy ezeknek a szegény ifjaknak már több teológiai évük van, és hogy papok akarnak lenni, amire emberi
joguk van. Továbbá, hogy java tanulási idıben való zavarásuk mennyire feldúlja a lelküket.
Hogy a nevezett négy növendék nem került be az Érsek úr által
elıterjesztett listába, arról ık igazán nem tehetnek és ezért ık nem büntethetık. Az elıadottak alapján ismételten tisztelettel kérek szíves intézkedést, hogy
az Esztergomban tanuló veszprémi volt centralista növendékeke háborgatás
nélkül folytathassák tanulmányaikat.
Budapest, 1960. november 24.

pecsét
Dr. Hamvas Endre s. k.
csanádi püspök

Pápay Lajos, Szerenka Miklós és
Takács Lajos teológusok továbbtanulásához
Grısz érsek újabb kérelmére Olt e.
23-8/a/1960/Eln. sz.
alatt hozzájárult.
1960, XII. 12. Csala
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6.5.9. sz. melléklet
Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága
Székesfehérvár, István tér 8.
Szám: 00104/1960. TÜK

Szigorúan titkos!

Tárgy: Budapesti Központi
Szemináriumból eltávolított hallgatók
ügye

Állami Egyházügyi Hivatal
Telepó Sándor csop. Vez. E-nak

1960 NOV 29
23-6/c/1960/Eln.

B U D A P E S T V.,
Szalay utca 10.
Kedves Telepó Elvtárs!
A 0010-2/1960/Eln. számú tájékoztatóban foglaltakra jelentem, hogy a
Székesfehérvári Egyházmegyei Hatóság kispapjai közül a Központi Szemináriumból eltávolított alábbi hallgatók folytatják tanulmányaikat az esztergomi
szemináriumban:
Bohus Péter
III. éves
jelenleg V. éves
Illyés Dénes
II. éves
jelenleg IV. éves
Mecséri István
I. éves
jelenleg III. éves
Nagy Sándor
I. éves
jelenleg III. éves
Simon Kálmán I. éves és Desseffy Sándor III. éves nem kívánja folytatni tanulmányait.
A Hittudományi Akadémiáról eltávolított hallgatók beosztást nem kaptak, jelenleg különbözı helyen fizikai munkát végeznek.
November 23-án a Püspökkel közöltem a tájékoztatóban foglaltakat és felszólítottam azok végrehajtására.
A Püspök közölte velem, hogy november 19-én levélben kereste fel Grısz érseket, amelyben kérte, hogy folytasson tárgyalásokat az ÁEH-val fenti négy kispapja ügyében, és a választól teszi függıvé intézkedését.
Miután többszöri figyelmeztetés és felszólítás után sem hajlandó intézkedni,
közöltem, hogy a továbbiakért a teljes felelısség személy szerint İt terheli.
Jelenleg a fenti négy teológus Esztergomban tartózkodik, visszahívásukra az
intézkedés nem történt meg.
Székesfehérvár, 1960. november 24.

Telepó et.
A bent megnevezett négy teológus
nem kapta meg meg a továbbtanuláshoz
való hozzájárulást, ezért a szemináriumból
való eltávolítás továbbra is szorgalmazandó.

Elvtársi üdvözlettel
Bay László s. k.
fıelıadó

1960. XII. 14.

K: Csala
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6.5.10. sz. melléklet
AZ ESZTERGOMI FİEGYHÁZMEGYEI FİHATÓSÁGTÓL
2508/1960. sz
1960 NOV 25
23-9/1960/Eln
Mélyen tisztelt Elnök Úr!
A Központi Szeminárium volt növendékei ügyének intézkedése
nemcsak késedelemmel jár, hanem tisztázatlan mellékkörülmények miatt
olyan színezete is lehet, amely részemrıl, és általában az ordináriusok részérıl
állami rendelkezésekkel való szembehelyezkedésre enged következtetni.
Véleményem szerint erre a következtetésre a Turai István miniszteri biztos,
fıelıadó úrhoz folyó év október 11-én kelt részletes felvilágosításom után nemigen lehet ok, mégis bátorkodom részben az ott mondottak ismétléseként,
részben újabb fejlemények elıadásával álláspontom jóhiszemőségét és biztos
alapra épített szilárdságát az alábbiakban igazolni:
1. A Püspöki Karnak mindig az volt – helyes vagy téves, de mindenesetre jóhiszemő – felfogása, hogy az elsı 14 eltávolított növendéken felülieknek csupán
a Központi Szemináriumba való visszavételéhez kell állami hozzájárulást kérnünk. Ezért szerepelt az Érsek Úr listáján csak 16 növendék /Ez sem nind
ment vissza Budapestre/.
2./ A vidéki szemináriumokba való elhelyezésükre vonatkozólag a következı,
másolatban megküldött okmányok voltak irányadók:
a./ Potyondy rektor úr távirata (1. sz. melléklet)
b/ Hamvas püspök úr szept. 19-i levele (2. sz. melléklet)
c./ Hamvas püspök úr IX. 23. levele (3. sz. melléklet)
d./ Hamvas püspök út okt. 17-én kelt levele (4. sz. melléklet)
A d./ pontban említett névsort mihelyt a postázás technikája lehetıvé tette,
haladéktalanul elküldtem Hamvas püspök úrnak.
3./ Ezeknek az iratoknak ismeretében nov. 17-i püspökkari konferencia az
Érsek urat a tárgyalások folytatására kérte, ezért következetesnek kell
mondani a székesfehérvári és veszprémi ordináriusoknak nov. 22-én telefonon
közölt azt az álláspontját, hogy növendékeik a tárgyalások befejezésééig
maradnak az esztergomi Szemináriumban.
4./ Ugyanazon oknál fogva én sem küldtem el a Szemináriumból azokat az
esztergomi növendékeket, akiket a mellékelt okmányok alapján vettem fel.
5./ Ha az iratokban nem lelhetı oknál fogva az Állami egyházügyi Hivatalnak
más az álláspontja, készséggel eleget teszek ennek, ha az idézett okmányoknak a Püspöki Kar nevében eljáró szerzıi, vagy az Érsek Úr az említett iratokat
hivatalosan hatálytalanítja, vagy megmásítja. Enélkül, úgy ítélem, számomra
erkölcsileg lehetetlen álláspontomat megváltoztatni.
Fogadja mélyen tisztelt Elnök Úr ıszinte tiszteletem nyilvánítását.
Esztergom, 1964. november 24.
Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr
apostoli kormányzó
pecsét
Olt Károly úrnak
az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
Budapest V., Szalay u. 10.
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6.5.11. sz. melléklet
1960 DEC 10
23-10/1960

Dr. Hamvas Endre püspök úrnak
Szeged

Tisztelt Püspök Úr!

A volt központi szeminarista növendékek ügyében 1975/1960. sz. alatt
megkereste az Állami Egyházügyi Hivatalt.
A levél kapcsán ismételten kifejezésre juttatom azon álláspontunkat,
hogy csak azok a volt központi szeminarista hallgatók kerülhetnek valamelyik
szemináriumba vissza, akiket folyó év szeptember 16-i tárgyalásunkon Grısz
érsek úr által személy szerint megnevezett.
Egyébként engedje meg, hogy a fenti tárgyban Grısz érsek úrnak –
mint a Püspöki Kar elnökének – megkeresésére küldött válaszom másolatát
Püspök Úr rendelkezésére bocsássam.
Budapest, 1960. december 1.
İszinte tisztelettel

K: Olt
/Olt Károly/
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6.5.12. sz. melléklet
Állami Egyházügyi Hivatal
Üi.: Csala

1960 DEC 01
23-8/1960/Eln
1 db melléklet
1 db másolat: Hamvas E.
1 db másolat: Belügy (Zsiga e)

Grısz József úrnak
Kalocsai érsek
Kalocsa

Igen tisztelt Érsek Úr!
November 22-ei kelettel levél útján volt szíves megkeresni az Állami Egyházügyi Hivatalt, mint a Püspöki Kar Elnöke elıterjesztést tett a budapesti Központi Szeminárium volt növendékeivel kapcsolatban.
Engedje meg Érsek Úr, hogy a hivatkozott levelére válaszolva, ismételten rámutassak arra, hogy milyen körülmények késztettek ismert álláspontomra,
hogy csak azokra a volt szemináriumi hallgatóknak a visszavételéhez járulok
hozzá, /tizenhat, név szerint felsorolt növendék/akiket érsek Úr 1960. szeptember 16-án lefolytatott tárgyalásunkon megnevezett.
Az említett tárgyalás óta eltelt idı tapasztalatai csak megerısítették bennem
az eredeti döntés helyességében való belsı meggyızıdésemet, sıt több jel arra
mutat, hogy mind a katolikus egyház, mind az állam szempontjából hiba lenne
valamiféle változtatást eszközölni.
A rendelkezésünkre álló igen sok, fontos tapasztalat közül csak a legjelentısebbre kívánok rámutatni:
1./ Mint ismeretes, az Állami Egyházügyi Hivatal 1959 év eleje óta következetes türelemmel és a legnagyobb jóindulattal kezelte a Budapesti Központi Szeminárium volt hallgatóinak ügyét. Mindvégig a püspöki kar képviselıivel, s a
volt hallgatók közvetlen elöljáróival történt megállapodásokhoz ragaszkodva
foglalkozott az üggyel. Ugyanakkor illetékes egyházi tényezık részérıl nem ezt
tapasztaltuk.
Bizonyos egyházmegyék vezetıi, valamint az érintett szeminaristák többsége
az elmúlt idıben tanúsított magatartásukkal csak rontottak a helyzeten. Csak
utalok arra, hogy a volt szeminaristák többsége a püspöki kar által szerkesztett engedelmességi nyilatkozatot az utolsó idıkig nem volt hajlandó aláírni, s
amelyet folyó év szeptember 16-ai tárgyalásunkon Hamvas püspök úr úgy
véleményezett, hogy talán a szóban forgó 16 fiatalember visszatérése sem várható. Ehhez hasonló jelt láttunk abban is, hogy a volt központi szeminaristák
jelentıs része feltételekhez kötötte a szemináriumba való visszatérését. A teljes
képhez az is hozzátartozik, hogy az elmúlt másfél év alatt a volt szeminarista
hallgatók többrendbéli olyan tevékenységet fejtettek ki, amely ellentétben áll a
Központi Szemináriumból való eltávolításukkor az illetékes egyházi tényezık
által körülírt rendelkezésekkel. Magatartásukkal egyáltalán nem azt bizonyították, mintha megbánták volna egyházi és állami szempontból súlyosan elítélt magatartásukat.
Sajnos egyes ordináriusok sem azon fáradoztak, hogy elısegítsék a felbomlott
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6.5.12. sz. melléklet
rend visszaállítását, hanem bátorították a „kitartásra”, buzdították az egyébként is rosszindulattal megfertızött fiatalembereket, s ezzel az egész ügy kimenetelét rossz irányba terelték. A jelen helyzetért a felelısség azokat terheli,
akik szándékosan, vagy anélkül, de feltétlenül rossz, felelıtlen tanácsokkal és
„bizalmas” cselekedetekkel, a mi jóindulatú szándékaink ellenére a jelenleg
kialakult helyzetet teremtették. E személyek felelısek a szóban forgó kispapok
sorsáért és az egyházat ért következményekért.
2./ A gxıri szemináriumban történt események is azt igazolják, hogy a volt
központi szeminaristák szelleme további rossz hatást tud elérni, s alkalmas
arra, hogy a többi szemináriumban lévı nyugodt légkört megrontsa, és beláthatatlan bonyodalmakat indítson el. Nagyon félı, hogy az eddig kialakult helyzet máris komoly károkat okozott a többi szemináriumban is. Tehát a többi
szeminárium nyugalmának és rendjének érdekei is határozottan azt követelik,
hogy közös erıvel véget vessünk a sok rosszindulattal és felelıtlenséggel
rákényszerített helyzetnek.
3./ A Budapesti Központi Szemináriumban történt eseményekkel elindult folyamat következménye voltak a Püspöki Kar által már korábban elítélt kripto
szentelések is. E példátlan, és mind az egyházi mind az állami törvényeket
súlyosan sértı illegális szentelések is azt bizonyítják, hogy rendet kell teremteni. Sajnos, Érsek Úr által ezzel kapcsolatban kilátásba helyezett illetékes
helyre szóló interveniálás tudomásunk szerint eddig nem járt eredménnyel és
így foglalkoztat bennünket az a gondolat, nem lenne-e helyes a közrend, valamint az állam és a katolikus egyház között kialakult jó viszony megóvása érdekében legalább átmenetileg bizonyos feltételekhez és engedélyekhez kötni a
papszenteléseket.
Mint levelem elején is említettem, csupán néhány jelentısebb körülményre
szándékoztam rámutatni, és megerısíteni azt a korábbi döntést, amely szerint
a volt központi szeminarista növendékek közül csak azok kerülhetnek vissza
valamelyik szemináriumba,az 1958-59-ben kezdett évfolyamra, akiknek a neve az 1960. szeptember 16-i tárgyaláson szóba került. /Melléklet/
Felkérem Érsek Urat, hogy az érdekelt ordinárius urakat álláspontunkról szíveskedjék tájékoztatni, hogy a szükséges intézkedéseket most már haladéktalanul megtehessék.
Budapest, 1960. december 1.
İszinte tisztelettel

Olt Károly s. k.
elnök
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6.5.13. sz. melléklet
A KALOCSAI ÉRSEKTİL
1960 DEC 07
23-8/9/1960/ELN
3306/1960 szám
Elnök Úr!
Megkaptam f. évi december hó 1-én 23-8/1960. szám alatt kelt levelét a
budapesti Közpomti Szeminárium volt növendékei ügyében.
Mielıtt az érdekelt Ordináriusokkal a döntést közölném, legyen szabad Elnök
Urat még egyszer nagyon kérnem, hogy álláspontját revideálni szíveskedjék a
következı okokból:
Július 8-án 1890/1960. szám alatt kelt iratomban arra kértem az érdekelt
Ordináriusokat, hogy közöljék velem azoknak az érdekelt növendékeknek a
névsorát, akiket a budapesti Központi Szemináriumba óhajtanak
visszaküldeni, hogy ne exponáljuk magunkat olyanok érdekében, akiknek
visszavétele nem kívánatos, vagy akik nem akarnak a Központi
Szemináriumba visszatérni. Az Ordináriusok erre a kérdésre feleltek, csak
egyikük-másikuk tért ki arra, hogy a volt központisták közül kiket akarnak
vidéki szemináriumba küldeni. Szepte,ber 16-án ezeket jelentettem be név
szerint. Ebbıl is világos, hogy ez a lista nem lehetett teljes.
Veszprém hetet jelentett be a központi Szemináriumba való küldésre, ezek
szerepelnek szeptember 1-én.
2325/1960. szám alatt kelt felterjesztésemben- majd szeptember 1-jén kelt
jelentésben módosította néven, hogy a hét közül három eltávozott az egyházmegyébıl, négyet pedig vidéki szemináriumba akar küldeni. Ezek: Pápay
Lajos, Szerenka Miklós, Takács János* (névelírás, helyesen Lajos) és Györkıs
János. Majd Hamvas püspök úrhoz küldött jelentésben közölte, hogy Györkös
János csak a jövö évben akar visszamenni, mert be akarja fejezni szakmai
kiképeztetését. Maradtak tehát Pápay Lajos, Szerenka Miklós és Takács János*. Szeptember 1-i jelentése elkerülte figyelmünket, ezért nem szerepeltek a
16-iki bejelentésben.
Székesfehérvár Hamvas püspök felhívására rögtön válaszolt. Az ÁEH feltételeknek eleget tett Ilyés Dénes, Mecséri István és Nagy Sándor, akik az esztergomi Szemináriumban vannak.
Hogy az egri Pálinkás Imre hogyan maradt ki szeptember 16-án – az én listámon szerepel – azt nem tudom.
Ennek a nyolcnak a visszavételét Hamvas püspök úr nevében is nagyon kérem. Mindketten nagyon kellemetlen helyzetbe kerülünk a püspöki kar elıtt,
ha ezt sem tudjuk elérni.
Kiváló tisztelettel
Kalocsa, 1960. december 3.
Grısz József
kalocsai érsek
pecsét
Olt Károly úrnak
Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
Budapest,V.,
Szalay u. 10-14. sz.
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6.5.14. sz. melléklet
ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL
23-9/1960/Eln,

Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr úrnak
apostoli kormányzó
Esztergom

Tisztelt Kormányzó Úr!
A volt központi szeminarista növendékek ügyében 2508/1960. sz. alatt levelet
írt hozzám.
A levél kapcsán ismételten kifejezésre juttatom azon álláspontomat, hogy csak
azok a volt központista szeminarista növendékek kerülhetnek valamely
szemináriumba vissza, akiket Grısz érsek úr személy szerint megnevezett.
İszinte tisztelettel
Budapest, 1960. december 6.
K: Olt Károly s. k.
/Olt Károly/
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Grısz József úrnak
kalocsai érsek
23-8/a/1960./Eln
Kalocsa
Érsek Úr!
Folyó hó 3-án kelt, a volt budapesti központi szeminaristák ügyében hozzám
intézett levelére a következıket válaszolom:
Mérlegelve a levelében elıadottakat, hozzájárulok ahhoz, hogy a megfelelı
írásbeli nyilatkozat megtétele után PÁPAY LAJOS, SZERENKA MIKLÓS, TAKÁCS JÁNOS* és PÁLINKÁS IMRE tovább folytathassa tanulmányait.
Ezzel az elhatározásommal a budapesti Központi Szeminárium volt növendékeinek ügyét végleg lezártnak tekintem. Felkérem ezért Érsek Urat arra, hogy
mindazok, akik az Állami Egyházügyi Hivatal elızetes hozzájárulása nélkül
valamelyik szemináriumba nyilatkozattal, vagy anélkül, visszatértek, a szemináriumot haladéktalanul hagyják el.
Fogadja ıszinte tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1960. december 10.
K: Olt Károly
/Olt Károly/

* Névelírás ! Nem Takács János
hanem Takács Lajos
1960. XII. 14. K: Csala
L. XII. 10. Miklós
Csala e.
Az illetékes miniszteri biztos és
Madai et-ak lássák a fenti döntést
XII. 10. Miklós
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6.5.16. sz. melléklet
AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI FİHATÓSÁGTÓL
1960 12 10
23-9/a/1960/Eln
2262/1960. szám
MÉLYEN TISZTELT ELNÖK ÚR!

A Központi Papnevelı volt növendékeinek ügyében 23-9/1960. Eln. sz.
alatt hozzám intézett nagybecső sorainak vétele után azonnal felszólítottam a
fıegyházmegyei Szeminárium elhagyására azokat a teológusokat, akik – a már
régebben elbocsátott V. évesen kívül – még itt tartózkodtak.
İszintén sajnálom, hogy midın az illetékes állami szerv iránymutató
megnyilatkozásának eleget teszek, nem mutathatom ugyanazok az illetékes
egyházi vezetık, Hamvas püspök és Grısz érsek urak felé a köteles figyelmet
azáltal, hogy megvárhattam volna félreértésen alapuló, többszöri hivatalos
értesítésük visszavonását.
Legyen szabad ezzel kapcsolatban azt a tiszteletteljes kérésemet elıterjeszteni, hogy a szóban forgó növendékek majdani elbírálásában ne szenvedjenek hátrányt olyan események miatt, amelyekrıl ık valóban nem tehetnek.
Fogadja mélyen tisztelt Elnök Úr ıszinte tiszteletem nyilvánítását
Esztergom, 1960. december hó 10.

Dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr s. k.
apostoli kormányzó
Olt Károly Úrnak
Az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
Budapest, V., Szalay u. 10

Tudomásul!
További intézkedést az ellenırzésen kívül nem igényel
1960. XII. 13.

MOL – XIX – A – 21 – a –K-23-8/a/1960/Eln

K: Csala

657

6.5.17. sz. melléklet
VÁCI EGYHÁZMEGYEI HATÓSÁGTÓL
Szám 2162/1960
Szikszai Sándor felvétele
Elnök Úr!
Szikszay Sándor I. éves teológus, aki a váci egyházmegye területén,
Budapest, XX., Pesterzsébet, Frangepán u. 72. sz. alatt lakik, ki a szombathelyi egyházmegyébıl elbocsájtását kérte, felvettem a váci teológusok közé.
Nevezett, aki mint szombathelyi egyházmegyés a Központi Szeminárium növendéke volt, tanulmányai folytatására Szegedre küldtem.
Kérem Szikszay Sándor felvételének tudomásul vételét. Mivel nevezett
egyházmegyéjébıl való elbocsátását és a váci egyházmegyébe, ahová kakása
szerint illetékes felvételét kérte, azért nem tudtam nevét az érsek úrral megfelelı idıben közölni, így neve a tárgyalás alkalmával nem szerepelt.
Szikszay a szükséges nyilatkozatot még október 5-én aláírta.
Amennyiben Elnök Úr Szikszay Sándor visszavételének ügyében bármi
nehézséget találna, megnyugvásomra szolgálna, ha a felmerült problémákat
Elnök Úrral történı személyes megbeszélés útján tisztázhatnánk.
Egyúttal megragadom az alkalmat, és Elnök Úrnak boldog, békés,
eredményekben gazdag újesztendıt kívánjak.
Fogadja Elnök Úr kiváló tiszteletem nyilvánítását.
Vác, 1960. december 19.
Dr. Kovács Vince
felszentelt püspök,
apostoli kormányzó
Olt Károly elnök úrnak
Állami Egyházügyi Hivatal
Budapest, V.,
Szalay utca 10-12.

Közöltem a püspökkel,
Hogy kérése nem teljesíthetı
Budapest, 1960, XII. 29.
Katona R.
L. Csala
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Kalocsai érsektıl
146/1961.sz.
Fıtisztelendı, Trónálló Püspök Úr!
F. hó 2-án 2634/1960. sz. alatt kelt levelére a következıben válaszolok:
A Központi Szeminaristák ügyében november 17-i konferenciánkon tett jelentésünkhöz és 3280./1960 sz. alatt Excellenciádnak küldött levelemhez csak
annyit főzhetek hozzá, hogy konferenciánk óta senkivel sem tárgyaltam és
köriratot sem küldtem senkinek.
Ellenben az ÁEH Elnökének 23-8/1960 sz. döntésére3306/60. sz alatt tett
feljegyzésemben ezeket írtam: „Július 8-án 1895/1960. sz. alatt arra kértem
az érdekelt Ordináriusokat, hogy közöljék velem azoknak a növendékeknek a
névsorát, akiket a budapesti Központi Szemináriumba óhajtanak visszaküldeni: hogy ne exponáljuk magunkat olyanok érdekében akinek visszavétele
nem kívánatos, vagy akik nem akarnak a Központi Szemináriumba visszatérni.
Az Ordináriusok erre a kérdésre feleltek, csak egyikük-másikuk tért ki arra,
hogy a volt központisták közül kit akarnak vidéki szemináriumba küldeni.
Szeptember 16-án ezeket jelentettem be név szerint. Ebbıl is világos, hogy a
lista nem lehetett teljes.
A veszprémiekrıl közöltek után ezt írtam:
„Székesfehérvár Hamvas püspök felhívására rögtön válaszolt. Az ÁEH feltételeknek eleget tettek: Bohus Péter, Ilyés Dénes, Mecséri István és Nagy Sándor,
akik az esztergomi szemináriumban vannak. Ezek visszavételét Hamvas püspök úr nevében is nagyon kérem. Mindketten nagyon kellemetlen helyzetbe
kerülünk a Püspöki Kar elıtt, ha ezt nem tudjuk elérni.” A szeptember 16-án
bejelentett 16-hoz engedélyezték 3 veszpréminek és 1 egrinek a visszavételét.
Esztergomi nem szerepelt. A székesfehérváriak elutasításánál megnyilvánult
szempont nyilvánvaló.
Fogadja Fıtisztelendı Püspök Úr ıszinte tiszteletem nyilvánítását.
Kalocsa 1961. január 9.
Grısz Józyef s. k.
kalocsai érsek
ph.

Fıtisztelendı
SHVOY LAJOS úrnak
p. trónálló, püspök
Székesfehérvár
Kizárt:
Eltávozott
Bejáró:
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ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL

Szigorúan titkos!
0021-1/1961. Eln.
Készült 3 pld-ban
1 pl. MSZMPKB Agit.Prop.O
2 pl. BM
3. p. TÜK

Feljegyzés
A Római Katolikus Püspöki Kar Kállai Gyula elvtársnál
1961. II. 7-én tett látogatásáról
Jelen vannak a Püspöki Kar részérıl: GRİSZ JÓZSEF kalocsai érsek, a magyar katolikus püspöki kar elnöke, dr. HAMVAS ENDRE csanádi püspök, SHVOY LAJOS székesfehérvári püspök, dr. ROGÁCS
FERENC pécsi püspök, PAPP KÁLMÁN gyıri püspök, KOVÁCS
SÁNDOR szombathelyi püspök, KOVÁCS VINCE felszentelt
püspök, váci apostoli kormányzó, dr. DUDÁS MIKLÓS hajdudorogi püspök, dr. BREZANÓCZY PÁL egri apostoli kormányzó,
KLEMPA SÁNDOR veszprémi apostoli kormányzó, dr. SCHWARZ -EGGENHOFER ARTÚR esztergomi apostoli kormányzó,
LEGÁNYI NORBERT bencés fıapát
KÁLLAI GYULA elvtárs közölt a a Püspöki Kar tagjaival, hogy ellentétben a
korábbi kellemes eszmecseréktıl, amelyeket a Püspöki Kar egyes tagjaivá folytatott, ez alkalommal nem a legkellemesebb dolgokról kívánja tájékoztatni í
Püspöki Kart.
Bejelentette, hogy az államvédelmi szervek államellenes összeesküvés miatt az
ország területén több helyen elızetes letartóztatásba helyeztek egyházi és világi személyeket. A letartóztatottak nagyobb része egyházi személy.
Hangsúlyozta Kállai elvtárs, hogy a Püspöki Kar elıtt is köztudomású, hogy
egyházi tevékenység miatt, vagy világnézeti okból senki ellen eljárást nem folytatnak. Ellenben ha államellenes tevékenységrıl van szó, akkor – mint azt
tapasztalhatták – nemcsak papi személyek ellen, hanem még kommunista
múltú személyek ellen is keményen eljárnak.
Az eddigi adatok szerint az állam ellenes szervezkedésrıl sajnos a Püspöki Kar
egyes tagjai is valószínőleg tudomással bírtak. Az elızetes letartóztatásba helyezett papi személyek egy része rovott múltú, már korábban is politikai magatartása miatt büntetésben részesült.
Nem kell különösebben magyarázni, hogy az állam és az egyház között kialakult jóviszonynak az ilyenfajta jelenségek nincsenek hasznára. Az állam
továbbra is súlyt helyez arra, hogy az állammal kialakult jóviszonyt fenntartsa.
Ehhez azonban arra is szükség van, hogy megkövetelje határozottan az állam
és az egyház között létrejött egyezmények pontos betartását.
A Püspöki Kar és a Magyar Népköztársaság között 1950. augusztus 30-án
létrejött egyezmény 1. fejezet 1. és 2. pontja kötelezi az egyházi személyeket és
a Püspöki Kart, hogy a Magyar Népköztársaság törvényes rendjét a maga ré660
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szérıl is védelmezze, és ne engedje, hogy a magyar katolikus egyházat állam
ellenes tevékenységre felhasználhassák.
Sajnos meg kell állapítani, hogy az egyezménynek ezt a részét a Püspöki Kar,
illetıleg annak tagjai, a most leleplezett állam ellenes összeesküvés tanúsága
szerint a maguk részérıl nem tartották be. Nem kell különösképp magyarázni,
hogy ez a magatartás milyen károkat okoz a római katolikus egyháznak.
Meg kell mondani, hogy a leleplezett állam ellenes összeesküvés egyházi személyeiért különös felelısség terheli a Püspöki Kart, mert ezek a személyek
nemcsak az állam ellen fordultak, hanem kihallgatásuk során a Püspöki Kar
egyes tagjait is gátlás nélkül támadták.
Olyan személyekrıl van szó a letartóztatottak között, akik régi államellenes
bőncselekményekért börtönbüntetést szenvedtek, és a Püspöki Karnak tudnia
kellett, amikor újra munkába állította ıket, hogy milyenszemélyekrıl van szó.
Az egyház szervezetében – véleménye szerint – valami baj van, ha ilyen jelenségek lehetségesek. A Püspöki Kar nem fordít elég gondot arra, hogy a rendszer ellenségei ellen a papság körében fellépjen.
Azt is meg kell mondani, - mert ezt már korábban is hangsúlyoztuk – hogy az
államvédelmi szervek a végsı esetben nyúlnak a letartóztatás eszközéhez, nem
szívesen lép fel a kormány az ilyen személyek ellen és sokkal jobbnak tartja,
ha a Püspöki Kar tenné ezt kellı határozottsággal, - ez növelné is a Püspöki
Kar erkölcsi tekintélyét.
A vizsgálat eddigi adatai azt mutatják, hogy felelıtlen elemek az egyházat fedıszervnek használhatják, és hogy ilyen helyzet kialakulhatott, azért a Püspöki
Kar és annak tagjai felelısek. Felelısek azért, hogy az állam iránti kötelezettségeket elhanyagolhatják, tőrik azt, hogy illegális püspökök mőködjenek és
illegális papszentelések folyjanak az országban. A kormány elvárja, hogy ezekben az ügyekben a Püspöki Kar erélyesen eljárjon, és megszőntesse a feltárt
állapotokat.
Azt is meg kell állapítani, hogy egyes püspökök részérıl a homo-szekszuális
papokat is igyekeznek mentegetni, pedig erre mentség nincs, ez visszaélés a
hívı emberek bizalmával és fıképp visszaélés a fiatal nemzedékkel. Ez nem
más, mint visszaélés a szülık és a gyermekek vallásos érzületével. A homoszekszuális és állam ellenes bőncselekmények nem függetlenek teljesen egymástól, mert az erkölcstelenségbe való belesodródás út az államellenes összeesküvés felé. A Püspöki Kart mindezekért komoly felelısség terheli.
Meg kell mondani azt is, hogy a püspöki kar egyes tagjai ellen a nyomozás és
letartóztatások során igen súlyos adatok merültek fel és nem akartuk ezzel a
helyzetet kiélezni. Ez ne adjon senkinek alkalmat arra, hogy azt higgye, hogy a
kormány gyenge, ellenkezıleg a kormány erejére vall, hogy nem tett ilyen intézkedéseket, és türelmi idıt ad a súlyos hibák kijavítására. Figyelembe vették
az államvédelmi szerek azt is, hogy a gyanúba keveredett ordináriusok magas
életkorúak.
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A kormánynak feltétlen intenciója az, hogy az állam és az egyház közötti jó
viszonyt továbbra is fenn kell tartani. Az ordináriusoknál nem léptünk fel
egyes személyek ellen azért, mert meggyızıdésünk, hogy a püspöki kar fogja
fegyelmi úton felelısségre vonni mindazokat, akik az állam ellenes összeesküvést ilyen vagy olyan módon elısegítették.
Kállai elvtárs kifejezte azt a reményét, hogy a jövıben nem kell ilyen kérdésekrıl a Püspöki Karral tárgyalni, hanem ezek ıszinte baráti beszélgetések lehetnek, mint amilyenek pl. a protestáns egyházak vezetıivel napirenden vannak
és elısegíthetik a kölcsönös megértés szellemét.
Ezután Kállai elvtárs hivatkozott Szegfő Gyula történész bátor kiállására, majd
néhány szót mondott a nemzetközi helyzetrıl, amelyet úgy jellemzett, hogy a
szocializmus viharos elıretörésének korszakában élünk, és a kapitalizmusra
sötét napok várnak.
Végül kérte a Püspöki Kart, hogy az 1950-es egyezmény értemében tartsák be
az abból folyó kötelezettségeket.
Grısz József kalocsai érsek:
kijelentette, hogy a leleplezett szervezkedésrıl nem tudott, minden püspök a
saját papjaiért felel. İ maga igyekezett az állam és az egyház közötti viszonyt
jó irányba fejleszteni, igen hálás lenne azért, ha idınként állami részrıl
közölnék az észrevételeket.
Hamvas Endre csanádi püspök:
A Pöspöki Kar mint olyan, nem joghatóság. Csak tanácskozószerv, tehát
kollektív felelısségre vonás velük szemben nem lehetséges.
A püspöki kar is foglalkozott a krypto püspökök és a krypto papszentelések
kérdésével, és ebben az ügyben Grısz érsek úr Rómához fordult felvilágosításért. A Vatikántól azonban válasz ebben az ügyben edig nem érke-zett
(közbeszólás: nem is fog érkezni) A Püspöki Kar a maga részérıl messzemenıen elítéli a krypto tevékenységet.
Shvoy Lajos székesfehérvári püspök:
A volt szeminaristák közül két teológust pappá szentelt, ez azonban nem volt
illegális cselekedet a részérıl. Az Állami Egyházügyi Hivatal a két felszentelt
papnak nem ad mőködési engedélyt. (Közbeszólás: ugyanez a helyzet Györben
és Pécsett is. Gyırben 1 Pécsett 4 teológusról van szó.)
Schwarz-Eggenhofer Artúr az esztergomi fıegyházmegye apostoli kormányzója
Mielıtt a mai értekezletre Esztergomból elindult, közölték vele, hogy a belvárosi plébánia egyik káplánját letartóztatták.
A szekszuális betegségek és a politikai ügyek között többnyire nincs semmi
kapcsolat.
A krypto szentelésekkel a Püspöki Kar nem azonosítja magát. Sajnos arról
sem tudunk meggyızıdni ez idı szerint, hogy kik azok, akik a szenteléseket
végezték.
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Shvoy Lajos székesfehérvári püspök:
Megemlíti a Hídvégi ügyet, amelynek során ıt is meggyanúsították, hogy
homo-szekszuális viszonyt folytatott volna. Kijelenti, hogy soha nem volt
homo-szekszuális.
Székesfehérváron egyébként a püspökségen is volt házkutatás. Az egyházmegye területén 12 kongruát vontak meg és a kongruavisszaadás ügyében
eddig hiába fordult az Állami Egyházügyi Hivatal elnök-helyetteséhez, a mai
napig még választ sem kapott. Újból kérte, hogy a 2 felszentelt részére adják
meg a mőködési engedélyt.
Kállai Gyula elvtárs, mint már a bevezetıben hangsúlyozta, a nyomozás adatai
szerint tudtak az államellenes összeesküvésrıl. Ezért a Püspöki Karnak meg
kell vizsgálnia saját sorait, és a bőnösöket esetleg saját soraiból ki kell rekesztenie.
Mi nyíltan beszélünk, és a baráti érintkezésnek ez az alapja is. Bizonyos, hogy
a jövıben nem ilyen kérdésekrıl kell majd beszélgetnünk, hanem baráti tájékoztatást tudunk adni a Püspöki Kar tagjainak kül- és belpolitikai vonatkozásban.
A felszólalások során az egyik püspök úr megemlítette, hogy meg kellene határozni, hogy melyek azok az iratok, amelyeket tilos olvasgatni államellenes tartalmuk miatt. Az ilyesfajta kérés teljesítése lehetetlen. Minden magyar állampolgár és minden püspök nagyon el tudja dönteni egy-egy irat tartalmáról,
annak politikai jellegét, szovjet ellenességét, stb. Mi minden esetre fel fogjuk
használni az alkalmat most arra, hogy a Püspöki Kar tagjait egyes reakciós
egyházi személyekre külön felhívjuk.

Budapest, 1961. február 13.

Olt Károly s.k.
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Szigorúan titkos!
0021-2/1961.
1 db melléklettel

Kállai Gyula elvtársnak
a miniszterelnök elsı helyettese
Budapest

Kedves Kállai Elvtárs!

A február 7-én ırizetbe vett katolikus papi személyekkel kapcsolatos egyházi
visszhangról készített tájékoztatót mellékelten megküldöm.

Budapest, 1961. február 20.

Elvtársi üdvözlettel

Olt Károly s. k.

Kapják még:
MSzMP KB Agit. Prop. O. Köteles elv.
Belügyminisztérium Hollós Ervin elv.
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Szigorúan titkos!
0021-2/1961.
Készült 4 példányban
1. pl. MT Kállai Gy. elv.
2. pl. MSzMP KB Agit.Rr.O.
3. pl. Belügy Hollós E. elv,
4. pl. ÁEH TÜK
Tájékoztató
a február 7.-én ırizetbe vett katolikus papi
személyekkel kapcsolatos egyházi visszhangról
A rendelkezésünkre álló tapasztalatok szerint a letartóztatások sem a papok,
sem a vallásos emberek körében nem okoztak nagyobb zavart, és nem vertek
fel nagyobb hullámokat. …
A haladó papok elítélıen nyilatkoznak a letartóztatottakról, és megállapítják,
hogy az érintett egyházi személyek régebbrıl közismert reakciósok….
A püspökök és más katolikus fıpapok elhatárolják magukat az ügytıl…
A kisebb beosztású reakciós papok körében egyrészt ijedtség, másrészt félelem
tapasztalható. …
Más egyházak papjainál egyelıre nem lehet különösebb visszhangot érezni,
inkább csak figyelik, szemlélik a megtörtént és a várható eseményeket.
Egyes egyházi személyek véleménye
1. Grısz József érsek elmondotta, hogy nagyon helyesnek tartja azt a
tájékoztatást, amit Kállai miniszterelnök-helyettes úrtól kaptak. Mert – jobb
volt elıre tudni, mintha az újságokból értesültek volna. Hozzátette, hogy
nagyon egyetért a miniszterelnök-helyettes megállapításával, miszerint akár
reverendát hord valaki, akár civilben van, ha ilyen akcióban részt vesz,
egyformán, mint a nép ellenségével kell elbánni.
İ is úgy értelmezi, ahogyan Kállai miniszterelnök-helyettes úr mondotta, hogy
egy ilyen akció a biztonsági szervek részérıl nem egyház- és vallásellenes akció, hanem az állam biztonságát megırizni szándékozó intézkedés. Az érsek
kihangsúlyozta, hogy az egész ügy nem érdemel különösebb figyelmet, nem
olyan, amihez hasonló még nem lett volna, és egyáltalán nem kell belıle szenzációt csinálni. Ilyen elıfordul, elég tökéletlenek, hogy ilyet csinálnak, amit
kapnak az az övék lesz. A letartóztatottak közül többre is elítélı megjegyzéseket tett, így megemlítette, hogy Tabódi István a múlt év tavaszán nála járt
a Központi Hittudományi Akadémia ügyében és reklamálta, hogy a püspöki
kar milyen elven avatkozik be a szeminaristák ügyébe. İ akkor kidobta ezt az
embert, és most külön kijelentette, hogy megérdemelte a sorsát. Egy másik
letartóztatottal kapcsolatban /Barlay Ödön/ kijelentette, hogy kár volt magát
exponálnia akkor, amikor közbejárt ennek az embernek korábbi
kiszabadításáért.
2. Dr. Hamvas Endre csanádi püspök, amikor tájékoztatta a szegedi megbízottunkat, azzal a megjegyzéssel kezdte, hogy Kállai miniszter úr paprikás hangulatban fogadta a püspöki kart, ami érthetı is azután, ami történt. Hamvas
püspök úgy vette észre, hogy Shvoy püspök igen letörve és rossz hangulatban
érkezett a tárgyalásra, a tárgyalás során mégis igen aktív volt, jóllehet a
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miniszterelnök-helyettes úr egész világosan célzott arra, hogy egyes ordináriusok idıs koruk végett nem vonnak komolyabban felelısségre. Elmondotta
Hamvas püspök azt is, hogy miután Kállai miniszterelnök-helyettestıl eljöttek,
beszélgettek Grısz érsekkel. Mint mondotta, Grısz ıszintén fel van háborodva
azok ellen a papok ellen, akik a szervezkedésben részt vettek. Hamvas püspök
megemlítette, hogy a tavasz folyamán püspökkari konferenciát kellene
összehívni, amire Grısz érsek úgy reagált, hogy nem szabad a tavaszra várni,
hanem a legrövidebb idın belül össze kell hívni a konferenciát. Hamvas
szerint Grısz érsek arra gondolt, hogy a konferencián a püspöki kar
nyilatkozatot fog tenni az üggyel kapcsolatban és elítéli a letartóztatott papokat. Megjegyezte, hogy megítélése szerint az érsek sokkal többet tud a dologról, mint ı. Hamvas püspök úgy summázta az egészet, hogy a püspököknek és
papoknak 15 év alatt legalább annyit meg kellett volna tanulniuk, hogy az
eskü az kötelezı, akár egyházi, akár állami hatóságnak teszik is azt.
3. Kovács Sándor szombathelyi püspök kifejtette, hogy azért voltak Kállai
miniszterelnök-helyettesnél, mert ki akarnak csikarni tılük valamit. Biztosra
veszi, hogy a hittanbeíratás megszőntetését, és a papok számának
csökkentését. Mint mondotta, a letartóztatás nyomás a püspöki karra, és
ennek akartak hangsúlyt adni azzal, hogy Kállai miniszterelnök-helyetteshez
hívatták ıket. Kiemelte, véleménye szerint kifejezetten Shvoy és Rogács
püspök ellen ment a dolog. Kovács Vince püspököt a sok házkutatással
figyelmeztették. A letartóztatásokkal kapcsolatban a püspök azt mondta, hogy
van köztük néhány fafwjő, mint Tabódi, aki sokszor meggondolatlankodott, de
a többség becsületes, tisztalelkő jó pap, mint Szunyog Xavér, Halász Piusz,
akitıl félnek, mert jól pasztorálnak. Ha valaki az ifjúsággal foglalkozik, máris
lefogják. Kovács püspök „mint jól tájékozott” arról is beszélt, hogy tudomása
szerint minden jezsuitánál volt házkutatás, és rengeteg külföldi könyvet és
egyebet vittek el. Néhány békepapnál is volt – megtévesztésként – házkutatás.
İ nagyon gyanakszik a váci helynökre, mert rengeteg házkutatás volt a váci
egyházmegyében. Megjegyezte, hogy a váci helynök felkereste ıt Budapesten,
és tájékoztatta, majd hívta Vácra és Fótra, ahová Kovács püspök barátai is
meg voltak híva, de ı nem ment ki, mert valaki figyelmeztette, hogy tartózkodjon a váci helynöktıl. A püspök ki akart menni Vácra tájékozódni, de Kovács
Vince váci püspök nem tanácsolta neki, és nem ment ki. Kovács Sándor
neheztel Grısz érsekre és Hamvas püspökre, és mint mondta, nagyon
furcsállta viselkedésüket, mert Kállai miniszterelnök-helyettes úr elıadása
alatt helyeseltek, bólogattak, majd megbeszélték, hogy a miniszterelnökhelyettes úrral történt beszélgetés után kielemzik az ügyeket közösen, de
Grısz és Hamvas, mint mondotta, „meglógtak és nem álltak szóba a
püspökökkel.” Kovács püspök dühös, és szidja a protestáns egyházakat, mert
ott nincs semmi baj, tehát megalkusznak.
4. Shvoy Lajos székesfehérvári püspök hazaérkezése után kijelentette, hogy
nagyon megdöbbentette ıt a letartóztatás, és mint mondotta, ı ezekrıl
korábban nem tudott. A letartóztatott személyektıl elhatárolta magát.
Figyelemre méltó esemény, hogy amennyiben a letartóztatásokból kifolyólag
Shvoy püspökneka legkisebb bántódása is lenne, akkor ık – a fiatal papok egyöntetően kiválnak az egyházmegyébıl és más egyházmegyébe kérik felvételüket.
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5./ Brezanóczy Pál apostoli kormányzó határozottan elítélte a letartóztatott
egyházi személyeket, és elítélıen nyilatkozott minden érintett személyrıl.
Nyomatékosan kijelentette, hogy elhatárolja magát ezektıl a személyektıl.
6./ Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó kijelentette, hogy nagyon
sajnálja a megtörténteket, de ı igazán nem tehet róla. Örül annak, hogy az ı
egyházmegyéjébıl csak egy eset fordult elı. Kijelentette, hogy véleménye szerint megérdemlik a büntetést ezek az emberek.
7./ Dr. Horváth Richárd véleménye szerint a reakciós papi szervezkedés leleplezése segíti a papi békemozgalmat. Elmondta, hogy mióta az ırizetbe vételek
megtörténtek, sokan felkeresték, akik azelıtt még rá sem néztek, és igyekeztek
elıtte rendszerünkkel szemben szimpatizáló kijelentéseket tenni. Voltak olyanok is, akik kérték a segítségét egy-egy ırizetbe vett pap érdekében. Kijelentette, hogy véleménye szerint most a keresztény szocialista irányzatú reakciós
papok szervezkedtek, és lettek ırizetbe véve. Horváth Richárd majd ezt a következıképpen magyarázta meg: a magyarországi papságot négyféle kategóriába lehet sorolni. Az elsı kategória az úgynevezett „mindszentystáké”,
akikhez a fafejő, vad reakciós papok tartoznak, második a keresztényszocialista irányzat, amely most lebukott. Horváth Richárd megemlítette, hogy
az ehhez az irányzathoz tartozó papok a „Rerum novarum” politikai
irányvonalának követıi, majd arról beszélt, hogy milyen ostobaság egy 70 évvel ezelıtti enciklika irányvonala megvalósításának kísérlete 1961-ben, egy
szocializmust építı országban. Harmadik kategóriaként a passzivitást mutató
papokat jelölte meg Horváth Richárd, a negyedik kategóriába pedig az állam
iránt lojális magatartást tanúsító papokat sorolta.
8. Szécsi Antal, Budapest IX. kerületi „örökimádás” templom igazgatója elmondta, hogy véleménye szerint a jezsuiták mozoghattak a leleplezett papi
szervezkedés hátterében. Kijelentette, hogy nem árt a figyelmeztetés a papság
reakciós része felé, mivel egyesek már nagyon elszemtelenedtek. Az ırizetbe
vettek olyan személyek voltak többnyire, akiknél nem érte meglepetésként a
papokat, hogy belekeveredtek államellenes dologba.
9. Dr. Ásguthy Ádám a Budapesten mőködı székesfehérvári egyházmegyés
papok fıesperese elmondotta, hogy nagy riadalom volt a székesfehérvári
aulában, mivel a Belügyminisztérium emberei átkutatták. Ásguthy Ádám arról
is beszélt, hogy a rendırség több olyan papnál is tartott házkutatást, akiket
nem vettek ırizetbe. … Shvoy püspök ellentétben a többi ordináriussal, az
ırizetbe vételek tudomásul vétele után nem ment a Központi Szemináriumba,
hanem egyenesen haza indult. … reakciós papi körökben Budapesten még
további ırizetbe vételekre számítanak … több pap semmisített meg, égetett el
nála lévı papírokat, iratokat.
10. Bihari Bertalan és Juhász J. Dénes görög-katolikus papok véleménye szerint szigorú büntetést kell, hogy kapjanak azok, akik államellenes összeesküvésben vettek részt. …
11. Langmár Lipót veszprémi helynök
veszi tudomásul,”

„..hullik a férgese, és ezt ı örömmel
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12. Solymár Gábor szekszárdi esperes sajnálkozással vette tudomásul a helyzetet az egyik letartóztatott személlyel kapcsolatban (Csonka Ferenc) kijelentette: … nem tudta elhinni, hogy ez az ember ilyen lenne. …
14. Cserháti József a Hittudományi Akadémia dékánja kijelentette, hogy mind
a maga, mind a tanári kar nevében elhatárolja magát az érintett személyektıl,
és amennyiben valamilyen politikai vagy más jellegő bőn terheli az illetıket,
nem azonosítják magukat. Kijelentette, hogy a tanári kar kész levonni a megfelelı konzekvenciákat, mivel az Akadémia három magántanáránál is történt
házkutatás.
15. Dr. Mojzes Péter kiskırösi káplán, aki 1956-ban ellenforradalmi tevékenységért volt elmarasztalva – az egész üggyel kapcsolatban rosszallását fejezte ki,
olyan megjegyzést tett, hogy vagy igaz, amit állítanak, vagy nem. Sok olyan
ember került már börtönbe olyan dolgokért, amelyek nem feleltek meg a valóságnak.
16. Becs községben az egyházközség világi elnöke lemondott, mert fél, hogy ı
is sorra kerül. Nem kíván semmiféle egyházi funkciót betölteni, ı csak mint
szövetkezeti tag akar dolgozni, nehogy baja legyen.
Budapest, 1961. február 18.
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ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL

Szigorúan titkos!
0021-3/1961
Készült 1 példányban
Miklós et.
Beszéljük meg
61.II.22
O
Feljegyzés

Kállai Gyula elvtárs elolvasta a tájékoztatónkat a február 7-én történt ırizetbe
vételekrıl, és a tájékoztatónk alapján az a véleménye, hogy
Az Állami Egyházügyi Hivatal gondoskodjék arról,
hogy a Katolikus Püspöki Kar rövid idı múlva
összeüljön és az ırizetbe vételek után, valamint a
Kállai elvtársnál folytatott beszélgetés után kialakult helyzetet megvitassa.
E tekintetben tehát Kállai elvtárs Grısz érsek véleményével ért egyet, és nem
Hamvas püspökkel, aki úgy gondolta Grısz érsekkel való beszélgetés során,
hogy valamikor a tavasz folyamán kell csak összeülni a püspöki karral.
A püspöki kar legközelebbi értekezletén tehát állást kell foglalnia püspöki karnak a tekintetben, hogy:
1./ Az állam és az egyház közötti egyezmény értelmében eleget kell tennie az
állami kötelezettségeknek – és ahogy Grısz érsek ezt megmondta – az eskü
nemcsak egyházi, hanem világi vonatkozásban is kötelezı dolog.
2./ A püspöki kar ítélje el állásfoglalásában az államellenes szervezkedést, és
állapítsa meg, hogy elsısorban a püspöki kar feladata – az állam és az egyház
között létrejött egyezmények értelmében – hogy ne tőrje az egyháznak államellenes szervezkedésre való felhasználását.
3./ Mindezt pedig annak tudatában kell megállapítania, hogy e súlyos
kilengések ellenére is az állam és az egyház között kielégítı jóviszony áll fenn.
Ezt a jóviszonyt fenn kell tartani, és ezért szükség van arra, hogy a püspöki
kar kötelezettségének megfelelıen fellépjen az állam és az egyház viszonyát is
befolyásoló nemkívánatos jelenségek ellen, akik ezt a viszonyt megronthatnák.
4./ A püspöki karnak fel kell vetnie azt is, hogy kik felelısek a püspöki kar
tagjai közül az államellenes összeesküvésért, és ezekkel szemben szükség lesz
arra, hogy a püspöki kar is állást foglaljon, és tılük magát elhatárolja.
Budapest, 1961. február 22.

Olt Károly s.k.
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13-5/1961/Eln.
Elızmény:
Kivonat az ÁEH irattárában lévı jelentésbıl (CS-12-7/c/1961.):
Miklós Imre 1961. március 9-én felkereste Hamvas Endrét a február 7-ei letartóztatásokkal kapcsolatos véleménye megismerésére.
Hamvas óvatosan válaszolta, hogy míg nincs bírósági ítélet, nem tudja, hogy a
letartóztatottak bőnösek-e.
Miklós Imre megerısítette, hogy csak a bőnösöket tartóztatják le, a bíróság
annak mértékét és az ítéletet állapítja meg.
Hamvas Endre is, és az ÁEH is készített nyilatkozattervezetet, és megállapodtak, hogy Hamvas felkeresi Grısz érseket, és 14-én, a konferencia elıtti
napon Olt fogadja Grıszt és Hamvast.

A Püspöki Kar tudomást szerzett arról, hogy aktív szolgálatban lévı katolikus
papok és szolgálaton kívüli szerzetesek ellen államellenes szervezkedésben
való részvétel miatt eljárás indult. Ennek kapcsán a Püspöki Kar miheztartás
végett a Tisztelendı Papságot az alábbiakban tájékoztatja.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar híven az 1950-ben aláírt Megállapodáshoz, a
leghatározottabban ellene van bármilyen államellenes cselekedetnek. Minden
egyházi személyt vagy alkalmazottat, aki államellenes tevékenységben részt
vesz, vagy ilyen tevékenységet támogat, mint a magyar nép ellen vétıt, elítél.
Nem engedhetı meg, hogy felelıtlen elemek a katolikus egyházat – bármilyen
formában is – államellenes célokra használja fel. A Püspöki Kar nyomatékosan
rámutat arra, hogy azok az egyházi személyek, akik nem elsıdleges hivatásukat a lelkek krisztusi szolgálatát teljesítik, hanem a Magyar Népköztársaság
törvényeibe ütközı államellenes szervezkedést kezdeményeznek, illetve abban
tudatosan részt vesznek, bárhol is mőködjenek, bőnös tevékenységükkel a
katolikus egyház kárára is cselekszenek.
Sajnálatos, hogy az érintett személyek többsége az államhatalom részérıl több
alkalommal tapasztalt türelem és amnesztiák ellenére újból okot adott arra,
hogy ítélet alá kerüljön.
Az egyházmegyék Ordináriusainak eltökélt szándéka, hogy a jövıben határozottan fognak fellépni azon egyházi személyekkel és alkalmazottakkal szemben, akik az állam és a katolikus egyház törvényeit megszegve hívatásukkal
visszaélnek.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar úgy magát, mint a saját becsületesen szolgáló, törvényeit tiszteletben tartó katolikus papságot elhatárolni kívánja az ilyen
felelıtlen egyházi személyeknek cselekményeitıl, és bízik abban, hogy a jövıben ki-ki a maga területén elı fogja mozdítani a magyar állam és a katolikus
egyház között kialakult jó viszonyt. A Püspöki Kar megkívánja, hogy a Magyar
Népköztársaság kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Kar között kötött
megállapodást minden egyházi személy és alkalmazott megtartsa.
Budapest, 1961. március 15.
A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR
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Belügyminisztérium
Komornik Vilmos elvtársnak
Budapest
Kedves Komornik Elvtárs!
Mellékelten küldöm az elfogadott tervezetet szíves felhasználás céljából.
B u d a p e s t, 1961. március 14.
Elvtársi üdvözlettel

Miklós Imre s. k.
/Olt Károly/

-----------------------------------------------------------13-5/1961/Eln.

Kállai Gyula elvtársnak
a miniszterelnök elsı helyettese
Budapest
Kedves Kállai Elvtárs
Kívánságodnak megfelelıen mellékelem azt a tervezetet, amelyben a püspöki
kar a holnapi nap folyamán állást foglal a legutóbbi államellenes szervezkedéssel, illetve letartóztatásokkal kapcsolatban.
Ezt a szöveget Grısz érsekkel és Hamvas püspökkel beszéltük meg, amit a
maguk részérıl ık elfogadnak.
Budapest, 1961. március 14.
Elvtársi üdvözlettel

Olt Károly s. k.
/elnök/
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0020-5/1961

Szirmai István elvtársnak
A Politikai Bizottság póttagja,
A Központi Bizottság titkára

Kedves Szirmai elvtárs!
Tájékoztatásul mellékelten küldöm a legutóbbi államellenes
cselekmények miatt elítélt katolikus papi személyekkel kapcsolatos egyházi
visszhangról szóló összefoglaló jelentést.
Budapest, 1961. július 3.

Elvtársi üdvözlettel

Olt Károly s.k.

Kapják még:
Rapai Gyula elvtárs MSZMP KB Agit. Prop. O.
Köteles István elvtárs MSZMP KB Agit. Orop. O.
Kállai Gyula elvtárs MT Eln. Elsı helyettese
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ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL

Szigorúan titkos!
0021-5/1961.Eln.
Készült 5 pld.

Tájékoztató
A június 19-én államellenes cselekedet miatt elítélt
katolikus papi személyekkel kapcsolatos egyházi visszhangról
A római katolikus papság körében kialakult hangulatról az ország egész területérıl a megyei egyházügyi elıadók útján, továbbá a katolikus papi békemozgalom országos és helyi vezetıitıl kértünk véleményt.
1./ A római katolikus papság véleményét igen jól befolyásolta mindenekelıtt
az államellenes összeesküvés vádjával letartóztatott és elítélt papok ügyében
kiadott püspökkari körlevél – amelyben elítélik, illetve elhatárolják magukat az
összeesküvıktıl.
A papoknak csak kisebb része igyekezett az ügyet úgy feltőntetni, hogy az
újabb támadás az egyház ellen. A püspöki körlevél az egyházi közvélemény
nagy részét megnyugtatta, hogy itt nem egyházüldözésrıl van szó, és megingatta az egyházi reakciót is.
2./ Ennek ellenére a püspökök és a papok jelentıs része még a haladó papik
egy része is, valamint a papok közvetlen környezetéhez tartozó hívek bizonyos
idegenséggel várták a per megindulását. Legtöbben azt hitték, hogy változás
állott be az egyházpolitikában, nagy sajtó és propaganda kampányt fognak
csinálni, és az egyház számára mindenképpen kellemetlen, mert zavarja a kialakult jó viszonyt.
Ezzel szemben a püspökök és a a papok – még a reakciósok is – kénytelenek
voltak elismerni az állam messzemenı korrektségét és lojalitását és az ítéletben megnyilvánult nagyfokú humanistást. Az egész ügy kezelése és lefolyása,
és maga az ítélet is megnyugtatóan és pozitíven hatott a papi közvéleményre
és a hívıkre is. A legtöbben az ítélet után napirendre tértek az ügy felett.
3./ A haladó papok többsége helyesli és nagyon humánusnak tartja az ítéletet.
Ugyanakkor egy részük nincs megelégedve az ítélettel. Túl enyhének tartják és
hangoztatják, hogy ezért a cselekedetért sokkal súlyosabb ítélet járt volna.
A békepapok országos és megyei értekezleteken elítélték az egyházi reakció
tevékenységét, és ezt az esetet is felhasználták arra, hogy befolyásukat növeljék a papok között. Egyes párt, állami és társadalmi szervek funkcionáriusai
elégedetlenkedtek, hogy az ítélet túl enyhe és hangoztatták, hogy ilyen cselekedetekért más polgári személy sokkal súlyosabb elbírálásban részesült volna.
4./Az egyházi reakció között még mindig nagyfokú bizonytalanság tapasztalható, a pert és ítéletet úgy igyekeznek feltőntetni, hogy az illetık igazi egyházi
papi mivoltuk és magatartásuk miatt lettek elítélve. A szélsıségesebbek azt is
mondják, hogy a kommunistáknak mindig kell valami, amivel bizonyítják egyház ellenességüket. Az ítéletet túl szigorúnak tartják, a papok és hívek körében igyekeznek az elítéltekkel kapcsolatban sajnálatok kelteni. Az elítéltek
bőnösségét ık is elismerik, csak a javíthatatlan reakciósok egy része vonja
kétségbe a papok bőncselekményben való részvételét.
MOL – XIX – A – 21 – d –0021/5/1961/Eln
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5./ Az ítéletekkel kapcsolatos lényegesebb papi vélemények:
Dr. Hamvas Endre csanádi püspököt június 19-én, közvetlenül a tárgyalás
után személyesen tájékoztatta Várkonyi Imre prépost, az Actio Catholica igazgatója. A tájékoztatást a püspök figyelmesen végighallgatta és közben többszöri megjegyzéseket tett: pl. az akció otromba és becstelen volt. Az ítéletekrıl azt
mondotta, hogy esetleg még súlyosabb ítéletet is kaphattak volna.
Dr. Cserháti József káptalani helynök, Pécs
Elítéli azt, hogy felnıtt vezetık ilyen dolgokat vittek véghez. Általában azt
mondja, hogy keveset kaptak, olcsón megúszták.
Dr. Kovács Sándor szombathelyi püspök:
Azt mondotta, hogy az egész csak propaganda, mert hiszen valamennyi katolikus lapban is megjelentették az ítéletet, de a tárgyalás anyagát nem közölték.
A tárgyaláson részt vett dr. Várkonyi Imre azt mondja, amit mondatnak vele.
Kovács Sándor püspök beszélt az ítélettel kapcsolatban Legányi Norbert pannonhalmi fıapáttal is, és közösen hangoztatták „kedvezıtlen szelek fújnak
nemzetközileg, mert a tárgyalás és a per anyagát részletesen nem ismertették.
Shvoy Lajos székesfehérvári püspök:
Még közvetlen bizalmas környezetében sem volt hajlandó nyilatkozni az ítéletrıl.
Dr. Kujáni Ferenc kalocsai érseki helynök:
Naív kísérletek az ilyenek. Ismerek néhányat az ügyben szereplık közül. Úgy
látom, hogy ezek az urak iudicium, ítélı képesség nélküliek, mint ahogy azok
voltak életük elıbbi szakaszában is. Hozzátette, hogy a püspöki kar körlevelében közölt állásfoglalást bölcsnek tartja ebben az ügyben.
Dr. Horváth Richárd templomigazgató:
Nagyon megérdemlik az ítéletet. Nem engedjük, hogy az egyházat romlásba
vigyék. Az állam részérıl ebben az ügyben is messzemenı lojalitást és humanitást tanúsítottak, ez csak elısegítheti az állam és az egyház jóviszonyának
további erısödését.
Sztrilich Károly kalocsai érseki irodaigazgató:
Szerintem olcsón megúszták ezek az emberek. Mi annak idején kisebb dolgokért súlyosabb büntetést kaptunk /1951-ben 5 évre ítélték/. Saját maga meg
is magyarázta álláspontját azzal, hogy ma mértéktartóbbak a bírói ítéletek,
mint az 1950-es években voltak.
Dr. Vágó István kecskeméti plébános, Bács Kiskun megyei Kat. Biz. titkára
„Azok alapján, amit az ügyrıl az érintett személyek bőnlajstromából korábban
hallottunk, lényegesen erısebb ítéletet vártunk. Azt gondoltuk, hogy a fı bőnösök közül egyet-kettıt halálra ítélnek. Véleményem szerint ez az ügy, illetve
annak tanulságai hasznosak lesznek abból a szempontból, hogy megélénkül a
papi békemozgalmon belül is a harc a társadalomellenes papi személyek ellen,
élesebben kirajzolódnak a megkülönböztetı vonalak.
Elm Sebestyén plébános, Villány:
Nem tudja mi volt, hogy csak egyáltalán megtörténtek-e. Csak az újságokból
értesült, és általában soknak tartja, amit kaptak.
Patacsi József esperes plébános, Pécs: a Baranya megyei Kat. Biz. titkra
Beszéltünk a civilekkel. Nem akarták elhinni, hogy államellenes összeesküvésben részt vettek volna papok. Ellenben volt a környéken egy Csonka nevő
pap, akit letartóztattak, de nem történt ítélet. Ez az egész egyházmegyét foglalkoztatja, ugyanis sajnálják.
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Bán Endre püspökség, Pécs
Többre számított, mint amit kaptak. Csodálkozik, hogy ezt megtették. A fiatalok kaphatók az ilyesmire, könnyelmő dolgokra. İ is sokat foglalkozik Csonka
ügyével, nem tudja elhinni, hogy államellenes szervezkedésben benne lett volna.
Zámolyi Gyula, III. kerületi plébános, Budapest
Az esperes kerület tavaszi győlésén, a letartóztatások után úgy nyilatkozott,
hogy „nem lehet tudni, hogy ezer, vagy ezerkétszáz pap van ırizetbe véve”.
Pálos Iván hitoktatási felügyelı, Budapest
A vele folytatott beszélgetés alkalmával kissé aggodalmaskodva jelentette ki,
hogy lesz-e újabb tárgyalás a közeljövıben. Ugyanis a Regnum Marianum papok már több mint öt hónapja ırizetbe vannak véve, és eddig nem történt
ügyükben semmi.
Szabadi József zuglói plébános segédlelkésze, Budapest
Azt mondotta, hogy a kicsit is reálisan gondolkodó papok látják, mirıl van szó,
Arról, hogy a realitás iránti érzék nélküli emberek fejjel nekimennek a falnak.
Verner Alajos, Budapesten tevékenykedı szombathelyi egyházmegyés pap késıbbi letartóztatásával kapcsolatban Winkler József és Radványi szombathelyi
papok féltek, hogy a nyomozás ide is kiterjed és számítottak erre, mert Verner
Alajos szombathelyi kapcsolata ismert.
A fejérmegyei békepapok határozottan elítélték az összeesküvésben résztvevıket,, nevetséges, buta próbálkozásnak tartják, Tabódy Lászlót (helyesen:
István – Szerk.) nem ismerik el az egyházmegye papjának, mondván, hogy nem
funkcionáló pap volt. Akiknél házkutatás volt, részesei a történteknek, de bírói
eljárás alá nem estek, nyugtalanság és idegeskedés tapasztalható. Különösen,
miután kijutott a közvéleménybe, hogy a püspöki kar nyilatkozata alapján
felelısségre vonásra számíthatnak.
Több kalocsai, és Bács-Kiskun megyében tevékenykedı váci egyházmegyés
pap, így pl. Mihály Ferenc hartai plébános, Stolek Aladár solti esperes és a
már említett Bagó Istvánis kifejezte, hogy nem világos az ítélet indoklásában,
hogy a társaság fegyverrel is rendelkezett-e, vagy nem. Mert akkor feltétlenül
súlyosabb ítéletet kellett volna kapni.
Budapest, 1961. július 3.

Olt Károly s.k.

MOL – XIX – A – 21 – d –0021/5/1961/Eln

675

8.1.1. sz. melléklet
Budapest Fıváros Tanácsának
Végrehajtó Bizottsága
Egyházi ügyek

Szigorúan titkos!
Tárgy: A Budapesti Közpon
ti Szeminárium és
Hittudományi AkaDémia helyzete

Állami Egyházügyi Hivatal
Budapest, V., Szalay u. 10.
Csala László Oszt. Vez. Elvtársnak
Jelentés
Budapest, 1961. július 23-án
A Központi Szeminárium és Hittudományi Akadémia mőködésére is
jelentıs mértékben az elöljárói, illetve a tanári karban meglévı problémák
nyomják rá a bélyegüket..
Szükségesnek tartom itt elıször azt a személyi ellentétet megemlíteni,
amely dr. Potyondi Imre rektor és dr. Semptey László vicerektor között fennáll.
Ugyanitt azt is meg kell jegyeznem, hogy Semptey László nemcsak Potyondy
rektorral áll ellentétben, hanem emellett az egész elöljárói és tanári karral is.
De a papnövendékek is unszimpátiával tekintik Sempteyt. Sempteyvel
kapcsolatosan felmerülı általános kifigás anyagi téren való kicsinyes
magatartása és parancsoló zsarnoki fellépése. Állami szempontokat tekintve
nem tulajdonítok kiemelten nagy jelentıséget a Sempteyvel kapcsolatosan
kialakult népszerőtlen hangulatnak. …
Amikor a Központi Szeminárium, vagy a Hittudományi Akadémia problémái kerülnek szóba akár a tanári, vagy az elöljárói kar egyes tagjaival folytatott beszélgetéseim alkalmával – de akkor is amikor vezetı békepapokkal
tárgyalok – elıször mindig Semptey problémáját említik fel, illetve őgy
nyilatkoznak, hogy Semptey olyan légkört teremt maga körül, amely miatt
tarthatatlanná vált további vicerektori mőködése.
Dr Potyondy Imre rendkívül erélytelen és vezetésre képtelen magatartása is
figyelemre méltó szempont. … Feltétlenül jó nekünk, hogy nem egy harcos, az
egyházi érdekekért küzdı ember áll a Szeminárium élén. A dolgoknak azonban
az a másik oldala, hogy Potyondy tehetetlen, erélytelen magatartása következtében … nehezen tud intézkedni és felelısséget vállalni. Véleményem
szerint Potyondyban végtelen sok kétszínőség is van, és igyekszik Shvoy
püspökhoz is dörgölıdni.
Véleményem szerint a legsürgısebb … Semptey vicerektor, vagy
Potyondy rektor lecserélése, azonban gondolkoznunk kell ezen a problémán.
Itt említem meg, hogy dr. Pfeifer János professzor, aki egyben prefektusi
funkciót is ellát, a jelek szerint szívesen vállalná a rektori funkciót. Egyik …
beszélgetésünk alkalmával Pfeifer professzor elmondta, hogy ıt sokan buta
embernek tartják, mivel egy nagyszerő hétszobás és jól jövedelmezı plébániát
hagyott ott … és evvel lett jóformán önálló lakása sincsen. Megemlítette, hogy
Budapestre való felkerülésekor az ÁEH elnöke /:Horváth János elvtárs:/ azt
ígérte, hogy rektornak hozzák fel a Központi Szemináriumba.
Ugyanakkor igyekezett kihangsúlyozni, … ı nem Potyondy helyére vágyuk,
nagyon tiszteli az „öreget”, azonban mégis valahogy kibuggyant belıle a dolog.
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A magam részérıl jelenleg nem látok Pfeifernél alkalmasabb embert, amennyiben megürülne a rektori funkció.
Személyi csere:
A Hittudományi Akadémiából, illetve a Központi Szemináriumból két
személy eltávolítását tartom szükségesnek feltétlenül: az egyik dr. Liptay
György adjunktus, a keleti nyelvek tanára, a másik pedig dr. Fábián János
prefektus személyét illeti.
Liptay Görgy gyökeréig reakciós ember, aki még a tanártársai szerint is
negatív hatással vana papnövendékek politikai beállítottságára. Ez a
véleménye egyébként Horváth Richárdnak és a papi békemozgalom más
tekintélyes papjainak is. Tudomásom szerint de. Liptay Gy. lakásán az év
elején házkutatás is volt tartva, nevezett harmadik hónapja nem tart
elıadásokat, - szabadságon van. Liptay helyett a papi békemozgalom vezetıi
közül Gründner Simon hatvani lelkész /:váci egyházmegyés:/ beállítása lett
javasolva. … érdemesnek tartom megvizsgálni.
Feltétlen elınyös lenne még a Mindszenty ügyben is szerepelt dr.
Fábián János prefektus leváltása, aki károsan befolyáaolja az ifjúságot. Az ı
nevéhez főzıdik egyébként az Egyetemi templom reakciós gyülekezeti
központtá átváltoztatása is.
Megemlítem még dr. Bánk József professzor személyét is, aki a kánoni
jogot adhja elı az Akadémián. Amennyiben a továbbiakban is az Akadémián
akarjuk hagyni, feltétlenül szükségesnek tartom nevezett több oldalról való
magunkhoz láncolását. Papi kötökbıl szerzett értesülésem szerint nem felel
meg a valóságnak … hogy az ellenforradalom alatti dekrétumok kánonjogi
megfogalmazásához nem volt semmi köze, és azokat teljes egészében dr.
Szentirmai (Sándor) végezte. Itt ugyanis az az ellentmondás, hogy Szentirmay
még 1956 novemberének végén disszidált, ugyanakkor a dekrétumok végrehajtó levelek még 1957 februárjában is küldve lettek egyes papokhoz. …
Nem veszélytelen, hogy egy ilyen tanári funkcióban, ahol most de, Bánk mőködik, személyében olyan rendkívül kvalifikált, kétségtelenül nagy jogi tudású
ember dolgozik, aki rendkívüli ügyességgel tudja a kétkulacsosságot és a
homályosítást alkalmazni.
Elgondolásom szerint elıbb-utóbb gondolkoznunk kell dr. Zemplén
Györgynek, az erkölcstan professzorának is leváltásáról. Nevezettnek ugyanis
jelentıs szerepe volt az ellenforradalom idején a papnövendékek fellázításában. Ugyanakkor értesülésem szerint … az utóbbi években Zemplén György
meghúzza magát.
A lelkiigazgató problémája:
Dr. Király Pacifik, a 2 éve kinevezett lelkiigazgató … nem tudta eddig
megnyerni apapnövendékek bizalmát. Király P. nem rendelkezik megfelelı
pedagógiai érzékkel és magatartásában van bizonyos elzárkózó hajlam is. A
tanári kar tagjai azt hirdetik róla, hogy ostoba ember, és egyetemi vizsgáit is
csak a legnagyobb kínnal tudta letenni. Ebben sok … rosszakarat is van.
Itt inkább arról van szó, hogy … Pfeifer János professzorral együtt …mert
békepapok, a lelkipásztorkodás területérıl jöttek, az Akadémián lenézik professzor társaik, és igyekeznek elszigetelni.
MOL – XIX – A – 21 – d –008-6/1961/Eln
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A papnövendékek helyzete:
A viszonylag kisszámú papnövendék magatartása – elsısorban külsıleges – kétség kívül bizonyos javulás állapítható meg … a papnövendékek nem
egységesek, egyik részük Pfeifer professzor által vitt lojális és rugalmas vonal
híve, másik részük a régebbi professzorok inkább reakciós irányzatát tiszteli.
Itt szeretném megjegyezni, hogy igen sok idegen személy megfordul a
Szemináriumban, erre újabban, a legutóbb kipattant homoszekszuális botrány
során terelıdött újra rá a figyelem. Pfeifer professzortól szerzett értesülésem
szerint a kétes személyek a hátsó lépcsıházban szoktak bejárni, ahol az ajtó
reggeltıl estig nyitva áll. … helyes lenne a hátsó bejáratot lezárni, és annak
ellenırzésével valamelyik megbízható prefektust megbízni.
Az elmúlt tanévi és a jelen tanévi szociológiai vizsgákon részt vettem.
Az idei vizsgák alkalmával Pfeifer professzor egyes kérdéseire elég jó külpolitikai tájékozottságot mutatva válaszoltak a papnövendékek. Amint tapasztaltam, a dialektikus és történelmi materializmust is tanítják a szociológián belül. Bármilyen jó és szerencsés megoldás, mivel így a marxista-leninista elmélet terén fejlett vitapartnereket nevelnek a papokból. Ezért magam részérıl a
szociológia tanítását nem tartom szerencsésnek, és semmi esetre sem javaslom más teológiák számára átvétel céljából.
A papnövendékek lojális beállítottságúvá nevelésére véleményem szerint az
Alkotmánytan a legalkalmasabb tantárgya, de ezen belül is:”Add meg a
császárnak ami a császáré” Szent Páli elmélet alapján magyarázzák meg a
növendékeknek a lojalitás szükségességét és helyességét, ismertessék az
alkotmányt, azonban a marxizmus-leninizmus tanítására papok részére véleményem szerint – nincs szükség.
Jelentésemhez csatolok a megadott szempontok szerint készített 8 kimutatást.
Elvtársi üdvözlettel
Melléklet db.

Turai István s.k.
egyházügyi elıadó
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Rátkai János telefonközlése (1961. szeptember 1-én)
Fıtisztelendı Érsek Úr!
Excellenciád július
1590/61. szám alatt kelt soraiban felkért, hogy
dr. Schwarz-Eggenhofer Artúr és dr. Cserháti József urak társaságában a
Központi Szemináriumban uralkodó áldatlan állapotokat vizsgáljuk ki és javaslatot tegyünk.
Cserháti káptalani vikárius úrral jártunk Esztergomban a beteg apát
adminisztrátor úrnál, beszéltünk a Szeminárium elöljáróival, jártunk az Állami
Egyházügyi Hivatalban.
Elgondolásuk szerint Semptey vicerektor urat, akinek egyébként nagy
érdemei vannak, kellene pro primo beállítani, elıkelı budapesti plébániára.
Helyét elfoglalná a jelenlegi spirituális, Király Pacifik, és Király Pacifik helyébe
kellene spirituálist állítani. A spirituális jelöltek volnának bıven. Névjegyüket
mellékelem.
Semptey számára 2 plébánia volna alkalmas: az egyik a városmajor,
ahol Rimóczi Özsébet, aki 66 éves, ıt nyugalomba lehetne küldeni, de ıt az
Állami Egyházügyi Hivatal egyelıre tartja. A másik a Szt. Margit plébánia a
Lehel téren, ahol most Dér Gyula van. Ezt kanonoknak javasolják, az apátkormányzó azonban az utóbbi megoldást nem tartja lehetségesnek.
Az ügy tehát áll: mit csináljunk: várjunk türelemmel, amíg az idı megoldást hoz, vagy pedig erıltessük a dolgot a mondott két irány egyikében?
Némi pozitívum az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének az az óhaja,
hogy spirituális jelöltünk nevét vele közöljük.
Fogadja Érsek Úr mély tiszteletem kifejezését.
Szeged, 1961. augusztus 21.
Hamvas Endre s. k.
Grısz József érsek úrnak
Kalocsa

Hamvas ppk. 1961. augusztus 26-án levélben tájékoztatta Olt Károly EH elnököt, hogy a spirituális cserére vonatkozó javaslatát közölte Grısz József
érsekkel
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Állami Egyházügyi Hivatal Elnökének
Budapest, V.,
Szalay u. 10.
Elnök Úr!
Kajnó József vámosmikolai esperes-plebános családi körülményei nem
teszik lehetıvé, hogy továbbra a plébánián tartózkodhassam.
Közlése után Budapestre utaztam és a mai naptól állandó bejelentéső
budapesti lakásomon (Budapest, V., Egyetem u. 4-8. II. lépcsı I. em, 6. sz.
alatt) lakom.
Kérem ezen bejelentésem tudomásul vételét és elfogadását.
Budapest, 1961. augusztus hó 18-án
Dr. Endrey Mihály
püspök
1./ Olt – VIII. 19.
1./ Közöljék a szóbeli (1958) megállapodás megtartását,
Költözzön vissza
2./A rendırség tiltsa ki és jelölje ki Vámosmikolát.
A 2. pont csak akkor, ah 1.-et nem tartja.

2,/Grısz József érsek levelének tartalma:
… AC tisztét 1958. november óta nem tudja ellátni, budapesti tartózkodása
lehetetlenné vált. A Fıvárosi Tanács a szolgálati lakását igénybe akarja venni.
Addig is, amíg a Püspöki Kar a felmentésérıl intézkedik, felhívom a lakás kiürítésére, és az AC rendelkezésére bocsátására.
Tiszteletem nyilvánításával vagyok
Kalocsán, 1961. szeptember 22.
Grısz József
érsek

MOL – XIX – A – 21 – d – 15-7/d/1961/Eln iktatószám alatt
A másolat hiteléül
Dr. Várkonyi Imre s. k.
c. prépost
AC országos igazgató
3./ MOL- XIX – A – 21 – a -15-7/1961 jelő iraton Prantner József halogatást
rendelt el.

680

MOL – XIX – A – 21 – a –E-15-7/1961/Eln

8.2.1. sz. melléklet
A CSANÁDI PÜSPÖKTİL
1888 SZÁM
1961

Állami Egyházügyi Hivatal
Budapest

Tisztelettel jelentem, hogy a Püspöki Kar f. hó 6-án az elhunyt Grısz
József kalocsai érsek helyébe megválasztott a püspöki konferenciák elnökévé.
Szeged, 1961. október 9.

Dr. Hamvas Endre s. k.
csanádi püspök
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12-9/1961/Eln.

Dr. Hamvas Endre püspök úrnak
Szeged

Igen tisztelt Püspök Úr!

Folyó hó 9-én kelt értesítése alapján az Állami Egyházügyi Hivatal részérıl
tudomásul veszem, hogy a Püspöki Kar október 6-i ülésén Püspök Urat a püspöki konferenciák elnökévé választotta.
Egyúttal megragadom az alkalmat, hogy a Püspök Urat ezen új tisztségében
üdvözöljem, munkájához sok sikert kívánjak annak tudatában, hogy ez a
munka az állam és a római katolikus egyház között kialakult jó viszonyt tovább fogja ápolni.
Budapest, 1961. október 14.
Fogadja tiszteletem nyilvánítását

Olt Károly
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/fordítás német nyelvrıl:/
A dicsı Szentatya Grısz József kalocsai érsek halálhíre miatt atyai atyai fájdalomtól indíttatva a papsághoz és a síró és imádkozó hívekhez fordul gondolataival és érzelmeit ilyen módon kívánja nyilvánítani.
Ebben a szomorú órában Magyarország kedvelt fiai nyerjenek indítást arra,
hogy az isteni kegyelem segítségével a kereszten és a kereszt által kövessék az
isteni gondviselés titkos terveit, és az ısi vallás parancsait, valamint az egyháztól el nem tántorodó hitet hatásosan és méltó módon mindig megtartani
iparkodjanak.
Hogy ez szerencsésen megtörténjék, és hogy a fıpásztor lelke az égi örömöket
mielıbb elérje, XXIII. János ma reggel az Istennek bemutatta a szentmise áldozatot és eközben mindenkinek apostoli áldását adja, hogy az fölülrıl vigasztalást és kegyelmet szerezzen.
Cicogiani bíboros
Bárd János püspöknek
Kalocsa
Magyarország
---------------------------------------------------------13-9/1961/Eln.
Október 4-én Miklós Imre közölte Dr. Kajáni Ferenc nagypréposttal, hogy dr.
Várkonyi Imre AC igazgató részére a káptalani helynökséghez az elızetes hozzájárulást megadja.
13-9/a/1961.
Október 4-én dr. Kujáni Ferenc tájékoztatta az ÁEH-t, hogy a káptalan titkos
szavazással Várkonyi Imrét káptalani helynökké választotta.
Október 12-én dr. Várkonyi Imre bejelentette az ÁEH-nál, hogy káptalani
helynökké választották, és átvette a fıegyházmegye kormányzását.
November 20-án Cicogiani bíboros táviratban közölte, hogy a pápa Bárd Jánost
nevezte ki apostoli kormányzóvá megadva a megyéspüspöknek járó hatalmat
November 22-én Cicogiani bíboros közölte Várkonyi Imre káptalani helynökkel,
hogy a pápa Bárd János ultiai c. püspököt nevezte ki apostoli adminisztrátorrá.
November 23-án Hamvas Endre püspök levélben közölte az ÁEH elnökével, és az
Elnöki Tanács elnökével a pápai kinevezést és kérte a megerısítést.
12-10/a/1961/Eln.
November 29-én Prantner József miniszter (ÁEH elnök) közölte, hogy az ET az
elızetes hozzájárulást elutasított. (Nem kértek elızetes hozzájárulást)
12-10/b/1961
Bárd János megírta Rómába, hogy nem kapott állami hozzájárulást, és az egyházmegyét nem tudta átvenni.
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8.3.1. sz. melléklet
ÁLLAMI EGYHÉZÜGYI HIVATAL
Készült 1 példányban

Szigorúan titkos

Jelentés
Az Opus Pacis és az Országos Béketanács Katolikus Bizottságának
december 20-án megtartott együttes ülésérıl
Az Opus Pacis és az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága közös ülését
azzal a céllal hívtuk össze, hogy az említett szervek tagjai kapjanak tájékoztatást az idıszerő politikai kérdésekrıl és a végzett papi békemozgalmi munkáról, valamint határozzák meg a következı félévi papi békemozgalmi feladatait.
Az ülésen megválasztották dr. hamvas Endre csanádi püspököt, a püspöki kar
és az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága elnökét az Opus Pacis elnökévé. A megüresedı helyekre dr. Kovács Vince váci püspök, apostoli
kormányzót és dr. Brezanóczy Pál egri apostoli kormányzót választották meg
egyhangúlag.
Elhatározták még, hogy az Opus Pacis elnöke újesztendı alkalmával felkéri az
egyházmegyék vezetıit, adjanak ki körlevelet a papok és a hívek felé, amelyekben méltatják az elmúlt év eredményeit, békés építı munkáját, és buzdítják
ıket, hogy a következı évben még jobban dolgozzanak a békéért és hazánk
felvirágoztatásáért.
Az ülés lefolyásával kapcsolatos lényegesebb tapasztalataink:
1./ Az ülés nagyon jó hangulatban folyt le. Hamvas püspökben nagyon pozitív
hatást váltott ki, hogy ıt választották meg az Opus Pacis elnökének, felszólalásában kiemelte, hogy nagyon köszöni a bizalmat, és munkájával igyekszik
azt továbbra is kiérdemelni. Fontosnak, hasznosnak és szükségesnek ítélte
meg a papi békemunkát és felkérte a papi békemozgalom vezetıit
/Beresztóczyt, Mag Bélát, Horváth Richárdot/, hogy folytassák az eddig
végzett papi békemunkát. Kiemelte még a német kérdést és hangsúlyozta,
hogy a békére nézve ez veszélyeket rejt magába, de szerencsére van béketábor,
amely lefogja a háborús gyujtogatók kezét és ma már másik az erıviszonyok,
mint a második világháború elıtt voltak.
2./ Ezen az ülésen is tapasztaltuk, hogy az Opus Pacisban és az Országos
Béketanács Katolikus Bizottságában a mi politika vonalunkat és elképzeléseinket következetesen érvényesíteni tudjuk. A kezdeményezést és végrehajtást a
szilárd békepapok tartják kezükben, akik egyházias és magasszínvonalú megnyilatkozásaikkal befolyásolják a szervek munkáját. Az egyházon belüli reakció elleni harchoz jelentıs segítséget tudunk kapni az Opus Pacistól és az Országos Béketanács Katolikus Bizottságától. Ezek a szervek az egyházon belül
nagy tekintélyre tettek szert és a püspöki karral szemben rivalizáló testület
lett.
3./ Dr. Beresztóczy Miklós fıtitkár beszámolója nagyon magas színvonalú és
pozitív volt. Kiemelte, hogy a nemzetközi és belpolitikai események bizalommal
kell, hogy eltöltsék a papságot és a híveket is. Hivatkozott az állam és az
egyház jóviszonyára, és hogy a papi békemozgalomnak ebben nagy szerepe
van. Hangsúlyozta Hamvas Endre püspök érdemeit az állam és az egyház
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jóviszo-nyának mővelésében, és kijelentette, hogy a püspök ebbéli
törekvésében maga mögött találja a józan katolikus papságot és a híveket is.
Jó hatású volt, hogy megemlítette Hruscsov szovjet miniszterelnök és XXIII.
János pápa közötti barátságos üzenetváltásokat.
4./ Az ülés résztvevıi hivatalos napirendek letárgyalása után hosszasan
együtt maradtak, és barátságosan elbeszélgettek egymással,

Budapest, 1961. december 21.
Herling Jakab s. k.
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Budapest Fıváros Tanácsa V.B.
Egyházügyi Szakigazgatási Szerve
Ikt.sz.: 0018/17/1962.

Szigorúan titkos!
Tárgy: Összefoglaló jelentés
a Budapesti Központi Szeminárium és Hittudományi
Akadémiáról

Állami Egyházügyi Hivatal
Telepó Sándor Csoportvezetı
_________elvtársnak_________
Budapest V., Szalay u. 10.
Összefoglaló jelentés
Budapest, 1962. november 2-án
{Részletek)
Papnövendékek:
{…} A papnövendékek, – ezek közül is inkább a reakciós beállítottságúak vannak hatással a tanári kar több tagjára.
{…} Ilyen helyzet kialakulása miatt állhatott elı az a jelenség, hogy a papnövendékek által ez évben megtartott farsangi ünnepségen igen tiszteletlen módon figurázták ki – elsısorban a lojálisabb magatartású elöljárókat, így
elsısorban Dr. Potyondi Imre rektort és Király (Pacifik) Ferenc lelkiigazgatót.
Bizonyos fokig jellemzı a papnövendékek hangulatára és magatartására a
legutóbb történt verekedési eset is, - amikor az Állami Egyházügyi Hivatalra
hivatkozó lojális Pesti László IV. éves papnövendéket pofozta meg a reakciós
magatartása miatt már egyszer eltávolított V. éves Ilyés Dénes Székesfehérvári-megyés papnövendék.
Tapasztalatom szerint a papnövendékek jelentıs részében még ma is az a
rendkívül káros felfogás uralkodik, hogy reakciósnak lenni, az jelenti az igazi
egyháziasságot {…}
Ide tartozik még az is, hogy a papnövendékek között csaknem általánosnak
tekinthetı, az úgynevezett „béke vonaltól” való idegenkedés.
Tanárok, elöljárók:
{…} a nevelık csaknem függı viszonyba kerülnek a növendékektıl.
Dr. Pfeifer János dékán is kétkulacsos magatartást tanúsít. Másképpen beszél
a bejáró növendékekkel négyszemközt és másképpen, amikor többen is hallják.
{…} Az a tananyag, amelyet „társadalomtudomány” címen tanít, teljesen zavaros, számunkra inkább káros mint hasznos.
Dr. Potyondi Imre személyében a Központi Szemináriumnak gyengekező,
könnyen kijátszható rektora van. Kétségtelen, hogy Potyondira általában az
állam iránti lojális igyekezet a jellemzı. Emellett azonban az ı esetében is voltak már tapasztalhatók kétkulacsosságra utaló jelenségek.
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A Harmadik u.n. kulcsember Király /Pacifik/ Ferenc lelki igazgató, akinek
döntı szerepe van a papnövendékek nevelésében, elég gyenge lábakon áll a
számára elengedhetetlenül szükséges tekintély tekintetében. Király F. gyenge
felkészültségő ember, aki fiatal korában, tanulmányai folytatása idején megbukott, és nem volt képes a doktorátust megszerezni, - majd végül csak mint
spirituális kapott az Akadémián potyadoktorátust.
Szükség van még a távollévı vicerektor Dr. Semptey László személyével foglalkozni, akinek lojalitása és az anyagiak terén való becsületessége tekintetében
nem merül fel kifogás. Sempteynél viszonyt rendkívül hátráltató körülmény
rendkívül rideg modora és az anyagiak terén igen kicsinyeskedı magatartása.
Meg kell azonban azt is említeni, hogy Dr. Pfeifer János dékán az elmúlt évek
alatti prefektussága idején is igyekezett Sempteyt minél negatívabb színezetben feltőntetni, úgyszintén ezt tette és teszi Király Ferenc, aki maga is
szeretne vicerektor lenni.
Sempteyrıl még az ellenforradalmi és utána következı években elterjedt a
papnövendékek és a budapesti papság között, hogy az állam bizalmi embere.
Semptey személye egyébként Potyondi rektornak sem szimpatikus, de a tanári
kar jelentıs része sem szimpatizál vele.
A tanári Karon belül megfelelı lojális magatartást tanúsítanak Dr. Erey
Ferenc, Dr. Timkó Imre, Dr. Félegyházi József, Dr. Kecskés Pál és Dr. Cserháti
József.
Dr. Radó Polikárp nagytudású tanárként ismeretes. Nevezett tipikusan olyan
ember, aki kész bármely felül lévı rendszert kiszolgálni.
A tanári kar politikai szempontból legnegatívabb tagjai Dr. Szörényi Andor és
Dr. Zemplén György.
Zemplén Gy. Egyébként a szükségesnél messze túlmenıen foglalkozik a papnövendékekkel, e miatt körükben igen népszerő.
Javaslat:
…az ún. társadalomtudomány tanításának tanmenete és irányelvei nem megfelelıek
A mi szempontunkból semmi esetre sincs arra szükség, hogy a marxizmusleninizmus talaján kevéssé is járatos papok kerüljenek ki az életbe, akik pályafutásuk során komoly vitatkozó erıt képviselhetnek.
Legfıbb célkitőzés … megtanulják a gyakorlatban miként szolgálják hazájuk
felemelkedését, a szocializmus építését.
Elvtársi üdvözlettel
Turai István s.k.
Részlet a mellékletbıl:
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A bentlakó és bejáró teológusok névsora.
A Budapesti Központi Szeminárium és Hittudományi Akadémia hallgatói
(1962)
Név
Bánfay Béla
Brunner Tibor
Dankó László
Ferenc István
Horváth József
Katona Pál
Khirer Vilmos
Kisnemes János
Kiss Sándor
Kökény László
Molnár János
Pauka László
Pesti László
Pohlinger László
Seszták Miklós
Solya Csaba
Surányi Miklós
Szabadi József
Teszár Tibor
Török Gyula
Tızsér Pál

Szül. idı
1933. XI.5.
1929. XII. 2.
1939.IV. 22
1936. II. 14.
1933. III. 19.
1937.VI. 26.
1938. VI.9.
1939.IV.1.
1936. I. 22.
1933. III.28.
1938.IV.14.
1939.III.23.
1940.X.31.
1935.XI.
1938.X.18.
1938.VI.29.
1939. IX.2.
1927.III.6.
1938. I. 16
1931. V.13.
1936. II.30.

Szül. hely
Budapest
Budapest
Szarvas
Borsosberény
Budapest
Vízkelet
Budapest.
Vízvár
Mindszent
Jászapáti
Nagykáta
Nagykálló
Szarvas
Újpest
Sátoraljaújhely
Nyíregyháza
Budapest
Nadap
Újpest
Zalaszentgrót
Cinkota

Évf
Rk.
VI.
II.
VI.
V.
III.
IV.
III.
III.
VI.
IV.
IV.
I.
I.
IV.
IV.
I.
V.
III.
III.
V.

Egyházmegye
Veszprém
Rozsnyó
Csanád
Vác
Esztergom
Csanád
Esztergom
Veszprém
Vác
Gyır
Vác
Vác
Csanád
Vác
Hajdudorog
Hajdudorog
Esztergom
Esztergom
Esztergom
Esztergom
Vác

VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI
VI.
VI.

Csanád
Esztergom
Vác
Vác
Esztergom
Eger
Vác
Szombathely
Vác
Székesfehérvár
-Eger/É

Felszentelt bejárók
Dr. Deli Péter
Kiss László
Mozsgai József
Nagy Árpád
Parádi Gyula
Puskás Miklós
Szabó László
Szakony Ferenc
Szigetvári Imre
Telegdy László
Pacsai János
Salamon Zoltán
Kovács József

1913. IX. 30.
1925. VII.1.
1934. X. 3.
1933. IV. 2.
1929. XII. 7.
1922. VI.9.
1934. II. 25.
1935. I. 16.
1935. II. 13.
1927. IV. 3.
1926. XI. 5.
1921. XII. 9.
1920. IX.1.

Budapest

Bejáró (civil) 15 fı:
I.
2
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II.
4

III.
0

IV.
3

V.
0

rk.
4

VI.
2

MOL – XIX – A – 21 – d – 008-5/1961/Eln

FÜGGELÉK
A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR ÉS
A KÖZPONTI SZEMINÁRIUM KISPAPJAI NAPLÓJA
A FORRADALOM BUKÁSÁTÓL
A KSIPAPLÁZADÁS FELSZÁMOLÁSÁIG

c. dokumentum feltáró tanulmányhoz

F-1
F-2
F-3

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
„PÉTER LEVÉL”
TH/ÁBTL és MOL DOKUMENTUMOK

FÜGGELÉK

689

Melléklet
1.1.1
1.2.1
1.3.1
1.4.1
1.4.2
1.5.1
1.5.2
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.7.3
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.6.11
2.6.12
2.6.13
2.6.14
2.6.15
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.8.1
2.9.1

Oldal
175
177
178
179
182
183
185
187
190
192
196
198
199
200
201
202
205
206
210
211
225
230
231
232
234
237
239
240
241
242
244
246
247
248
250
252
258
260
265
267
268
271
272
274
276

Forrás
MOL XIX–A–21–c–000
MOL XIX–A–21–c–000
MOL XIX–A–21–c–000.0
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp.134-142.)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp.143-148.)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 188-193.)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 212-213.)
MOL XIX–A–21–d–001/1957. (2.d.)
MOL XIX–A–21–a–H-44/1957.
MOL XIX–A–21–d–005-1/1957
MOL XIX–A–21–a–K-70/1957
MOL XIX–A–21–a–K-54/1957
MOL XIX–A–21–a–K-72/1957
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 234-235)
MOL XIX–A–21–a–K–70/1957.
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 218-222)
MOL XIX A–21–a–E–95/1957
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 38-41.)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.9-10.)
MOL XIX–A–21–a–K-135/1957
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp.243-252)
MOL XIX–A–21–A–E-135-2/1957
MOL XIX–A–21–c–1957. 38. doboz
MOL XIX–A–21–c–120.5-2/1957
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 280-285)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 42-43.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (p.44. )
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 45-46.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 47-51.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 52-53.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 56-57.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (p. 58.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (p. 59.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 62-69.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 60-61.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 88-92.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp 119-121.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 130-134.)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 149-151.)
MOL XIX–A–21–a–230/1957
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 264-266)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 322-323)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 296-297)
ÁBTL 3.1.5. O–9964 (pp. 145-148)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 279-286)
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Melléklet
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.11.1
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.12.5
2.12.6
2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.13.4
2.13.5
2.13.6
2.13.7
2.13.8
2.13.9
2.13.10
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4
2.15.5
2.15.6
3.1.1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5.1
3.5.2
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Oldal
279
281
282
284
286
287
288
289
290
293
294
296
297
300
304
305
306
307
308
309
311
313
324
325
327
331
332
336
340
341
344
345
346
347
348
349
350
351
353
357
360
362
363
365

Forrás
MOL XIX–A–21–d–0023-2/1957.
MOL XIX–A–21–d–0023-2/1957.
MOL XIX–A–21–d–0023-1/1957
MOL XIX–A–21–d–0036/1957.
MOL XIX–A–21–a–270/1957.
MOL XIX–A–21–a-270/1957.
MOL XIX–A–21–a–E-270-1/1957.
MOL XIX–A–21–a–270-1/1957.
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp 306-308/2)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 309-315)
MOL XIX–A–21–d–0040/1957
MOL XIX–A–21–d–0040/1957
MOL XIX–A–21–d–0042/1957
ÁBTL 3.1.5. O–13405/2 (pp. 364-370)
MOL XIX–A–21–a–E-297/1957
MOL XIX–A–21–a–E-297/1957
MOL XIX–A–21–a–E-297/1957
MOL XIX–A–21–a–E-95/1957
MOL XIX–A–21–a–E-297-2/1957
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 16-18)
MOL XIX–A–21–c–000.0
ÁBTL 3.1.9. V–159392/4. (pp.49-59.)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A)
ÁBTL 3.1.9. V–150392/4 (pp. 11-15)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 58-61)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 68-69)
MOL XIX–A–21–a–24–3/1958
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 19-28)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 29-30)
MOL XIX–A–d–008/1958
MOL XIX–A–21–a–E-15–3/1958
MOL XIX–A–21–d–007–14/1958
MOL XIX–A–21–d–007–28/1958
MOL XIX–A–21–a–E-0015-8/a/1958
MOL XIX–A–21–a–E-0015-8/1958
MOL XIX–A–21–a–E-15–3/a/1958
MOL XIX–A–21–a–E-15–3/b/1958
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.. 48-50)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.. 69-79)
MOL XIX–A–21–d–0021/1958
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.79-84.)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.90-91.)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.76-79.)
MOL XIX–A–21–d–0023/1958 (pp. 1-2)
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Melléklet
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.6.9
3.6.10
3.6.11
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.7.9
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.9.1
3.9.2
3.9.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

Oldal
367
369
370
371
372
374
376
378
379
380
381
382
383
384
386
397
389
390
393
394
397
399
400
402
408
411
412
414
415
416
417
418
420
422
423
425
427
430
433
438
441
442
443

Forrás
Az elöljárók értekezletének (82/1957-58. sz.) jegyzıkönyve
MOL XIX–A–21–d–007-87/1958
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (p. 142)
ÁBTL 3.1.5. O-13405/3-A (p. 152)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.158-161)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.245-246)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.155-157)
MOL XIX–A–21–a–0015-12/1958
MOL XIX–A–21–a–0015-12/1958.
MOL XIX–A–21–a–0015-12/1958
MOL XIX–A–21–a–0015-12/b/1958.
ÁBTL 3.1.5 O–9964 (pp.250-251)
MOL XIX–A–21–a–E-15-13/1958.
MOL XIX–A–21–d–009-6/1958.
MOL XIX–A–21–a–E-15-14/1958
ÁBTL 1.3.5. O–13456/3-A (p. 158-159.)
ÁBTL 1.3.5. O–13456/3-A (p. 160)
MOL XIX–A–21–a–E-15-12/9-1958
MOL XIX–A–21–a–E-15-12/c-1958
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.165-171)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.181-184)
MOL XIX–A–21–a–E-15-16-1958.
MOL XIX–A–21–a–E-15-16/a-1958.
MOL XIX–A–21–d–0017-1/1958.
MOL XIX–A–21–d–008/1959.
KPI irattár: A dékán kísérılevele
MOL XIX–A–21–a–40/1959
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.193-194)
MOL XIX–A–21–d–009-7/1959
MOL XIX–A–21–d–009-7/b/1959
MOL XIX–A–21–a–E-15-2/d/1959
KPI irattára: A rektor 1959. jan. 15-ei levele
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 221-225.)
KPI Irattár: Dr. Hamvas Endre püspök levele
KPI Irattár. A Közp. Szem. Elölj. javaslata
KPI Irattára: ad 81/1958/59. jegyzıkönyv
MOL XIX–21–a–K 44-1/1959/Eln.
MOL XIX-A-21-a-K-44-2/1959/Eln
MOL XIX–A–21–a–K–44-3/1959/Eln
KPI irattár – ad 81/1958-59 – a rektor jan. 30-i levele
KPI irattár – 350/1958-59 – a dékán jan. 30-i levele
MOL XIX–A–21–a–Cs–12-3/1959
MOL XIX–A–21–a–K–44-4/1959
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Melléklet
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.4.10
4.4.11
4.4.12
4.5.1
4.5.2
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.7
4.6.8
4.6.9
4.6.10
4.6.11
4.6.12
4.6.13
4.6.14
4.6.15
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5
4.8.6
4.8.7
4.8.8
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.10.1
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Oldal
445
448
449
450
451
453
457
459
464
465
466
469
470
471
473
474
475
477
478
480
482
485
487
490
490
492
493
496
508
510
512
513
514
515
516
517
518
519
521
526
529

Forrás
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 226-230.)
MOL XIX–A–21–a–E–15-1/1959.
MOL XIX–A–21–a–E–15-2/1959
MOL XIX–A–21–a–K–44-5/1959.
MOL XIX–A–21–a–K–44-5/1959.
KPI irattára - Módosított háziszabályok
MOL XIX–A–21–a–K–44-7/1959.
MOL XIX–A–21–a–K–44-7/1959.
MOL XIX–A–21–d–0010/1959.
MOL XIX–A–21–d–0010-1/1959.
Új Ember Archivuma - Az 1959. március 1-jei számból
MOL XIX–A–21–a–K–44-14/1959.
KPI Irattár: Háziszabályok jóváhagyása
KPI Irattár: A növendékek levele a ppki. karhoz
KPI irattár: a dékán válaszlevele
KPI irattár: a növendékek válasza a dékánnak
KPI irattár: Semptey L. igazolást kérı levele
MOL XIX–A–21–a–K–44 -16/1959.
MOL XIX–A–21–a–K–44 -15/1959.
MOL XIX–A–21–a–K–44 -11/1959.
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.231-233)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp.231-233)
MOL XIX–A–21–a–K–44-13/1959./Eln
MOL XIX–A–21–a–K–44-12/1959./Eln.
KPI irattár, a rektor levele a gyıri püspökhöz
MOL XIX–A–21–a–K–44-6/1959./Eln.
MOL XIX–A–21–d–008-1/1959/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–44-17/1959./Eln.
MOL XIX–A–21–d–008-2/1959/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–44-19/1959./Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–44-19/a/1959./Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–44-19/b/1959./Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–44-19/c/1959./Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–44-21/1959./Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–44-21/1959./Eln
MOL XIX–A–21–a–K–44-21/a/1959./Eln.
MOL XIX–A–21–d–0019/1959/Eln.
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 241-242)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-A (pp. 245-255)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-B (pp02-07)
MOL XIX–A–21–d–008-3/1959./Eln.
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5.1.1

Oldal
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5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6.1
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7

542
543
544
546
553
555
561
562
565
566
567
569
570
572
574
575
576
578
581
583
584
586
588
590
591
593
594
596
600
601
602
603
604
605
606
608
609
611
612
613
619

Forrás
MOL XIX–A–21–a–E–297-2, majd
MOL XIX–A–21–d–0015-1/1959.
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-b (pp. 28-30)
MOL XIX–A–21–a–13-11/1959.
MOL XIX–A–21–d–009-3/1959.
MOL XIX–A–21–a–015-10/1959.
KPI Irattár – A rektor javaslata
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-b (pp. 30-35)
KPI Irattár – Grısz J. levele a rektorhoz
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-b (pp. 74-80)
MOL XIX–A–21–d–0037-2/1959/Eln
MOL XIX–A–21–d–0025-1/1959/Eln.
MOL XIX–A–21–d–008-5/1959/Eln
MOL XIX–A–21–d–008-6/1959/Eln.
MOL XIX–A–21–d–008-7/1959/Eln.
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-B (pp. 108-109)
MOL XIX–A–21–a–E-15-11/1959/Eln
MOL XIX–A–21–a–E-15-11/b/1959/Eln
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-b (pp. 110-112.)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-b (pp. 141-144.)
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-b (pp. 146-149.)
MOL XIX–A–21–d–0025-2/1959./Eln.
MOL XIX–A–21–d–0031-7/1959./Eln.
ÁBTL O–11522/1 (pp. 71-72)
MOL XIX–A–21–a–K–44-23/1959./Eln
MOL XIX–A–21–a–K–44-23/1969/Eln.
ÁBTL 3.1.5. O–13405/3-B (pp. 155-156)
MOL XIX–A–21–a–K–23-3/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-3/1/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K 23-4/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–G-16-3/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–G–16-4/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-1/1960/Eln
MOL XIX–A–21–d–0015-2/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a––K23-1/a/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-7/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-2/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–d–008-4/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–d–008-3/1959/Eln.
MOL XIX–A–21–d–008-3-1/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K-23-2/1960/Eln
MOL XIX–A–21–d–008-6/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K-28-2/1960/Eln.
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Melléklet
6.4.8
6.4.9
6.4.10
6.4.11
6.4.12
6.4.13
6.4.14
6.4.15
6.4.16
6.4.17
6.4.18
6.4.19
6.4.20
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.5.8
6.5.9
6.5.10
6.5.11
6.5.12
6.5.13
6.5.14
6.5.15
6.5.16
6.5.17
6.5.18
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3.1
8.1.1
8.1.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3.1
8.4.1

696

Oldal
619
621
623
624
625
626
627
628
629
631
632
633
634
635
637
640
642
643
644
646
647
6.4.9
650
651
652
654
655
656
657
658
659
660
664
669
670
672
676
679
681
682
683
682
686

Forrás
MOL XIX–A–21–d–008-5/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-8/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-9/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-2/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–E–15-14/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-4/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-5/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-1/b//1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-6/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-1/c/1960/Eln
MOL XIX–A–21–a–K–23-6/9/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-13/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-1/c/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–d–002-12/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–d–002-13/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-7/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-1/b//1960/Eln.
MOL XIX–A–21–d–0010-3/1960/Eln
MOL XIX–A–21–a–K–23-8/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-6/b/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-10/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-6/c/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-9/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-10/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-8/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-8/9/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-9/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-8/a/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-9/a/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–23-11/1960/Eln.
MOL XIX–A–21–a–K–13-1/1961/Eln.
MOL XIX–A–21–d–0021/1/1961/Eln.
MOL XIX–A–21–a–0021-2/1961/Eln.
MOL XIX–A–21–a–0021-3/1961/Eln.
MOL XIX–A–21–a–0013-5/1961/Eln.
MOL XIX–A–21–d–0021-5/1961.
MOL XIX–A–21–d–008-6/1961/Eln.
MOL XIX–A–21–a–Cs 12-7/d/1961. Eln.
MOL XIX–A–21–a–Cs 12-9/1961. Eln.
MOL XIX–A–21–a–12-9/a/1961. Eln.
MOL XIX–A–21–a–Cs–12-10/1961. Eln.
MOL XIX–A–21–d–0010/1961.Eln.
MOL XIX–A–21–d–008-5/1962. Eln.
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