
KŐRÖSI ZSUZSANNA

A KERESZTÉNY KÖZÉPOSZTÁLY 
ÉLETTÖRTÉNETI EMLÉKEZETE

BEVEZETŐ 
Dolgozatomban három olyan szóbeli visszaemlékezést elemzek, amelynek
aktorai a társadalmi középbe, az egykori keresztény középosztályba születtek a két
világháború között. Arra vagyok kíváncsi, milyen értékrend jelenik meg ezek-
ben az életrajzi elbeszélésekben, és hogy ezek az értékek miként ütköztek az
1945 utáni korszakok hivatalos értékrendjével. Milyen gondolati sémákat, to-
poszokat fogalmaztak meg, milyen identitásokat konstruáltak a vissza emléke-
zők? És milyen stratégiát követtek, amikor korábbi kivételezett helyzetükből
üldözötté, de legalábbis diszkriminálttá váltak? 

A dolgozat szempontjából (is) fontos fogalmak – középosztály, polgárság –
meghatározásában egyelőre nincs tudományos konszenzus, mindkét kategó-
ria problematikus. A XX. század eleji magyar társadalom szerkezetének leírá-
sakor főként azzal az értelmezési kerettel találkozunk, amely Erdei Ferenc
nyomán1 – aki a magyar társadalom két világháború közötti szerkezetét kettős
társadalomstruktúraként írta le – a középosztály kettősségéről, úri és polgári
jellegéről beszél, úri (keresztény-nemzeti) és polgári csoportot különítve el.2

Gyáni Gábor viszont a köztisztviselők anyagi viszonyait és életmódját vizsgál-
va arra jutott, hogy jelentős részük nem úgy élt, nem tudott úgy élni, ahogy
azt mi hagyományosan középosztályinak tartjuk, gondoljuk.3 Szerinte „a tár-
sadalmi közép nem képezett ugyan belülről kellőképpen integrált társadalmi
csoportot, vagyis középosztályt, ugyan-
akkor több volt, mint középrétegek
szervetlen konglomerátuma”.4 Gyáni
tehát megkérdőjelezi az úri középosz-
tály és a polgárság szembeállítását, és a
középosztály három csoportját hatá-
rozza meg a foglalkozás és az életmód
metszetében: köztisztviselői, polgári és
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1 Erdei (1976).

2 Lásd például Fábián (1994); Béri (2004)

http://epa.oszk.hu/01300/01326/00050/

06beri.htm (Letöltve 2012. október 28.) 

3 Gyáni (1999).

4 Gyányi–Kövér (2003) 289. Gyáni Gábor
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értelmiségi középosztályról beszél. A kérdéskörrel foglalkozó társadalomtör-
téneti koncepciók ismertetésére itt nincs mód, azt azonban kiemelném: abban
egyetértés van közöttük, hogy a középosztály több különböző réteg együtte-
se, ezen túl mindegyik definíciós kísérletben szerepel a vagyoni helyzet, az
életmód, a lakásméret, a cselédtartás, a mentalitás, az ethosz fogalma. 

Az elemzett három szóbeli memoárt az 1956-os Intézet Oral History
Archívumában található közel ezer életútinterjú közül választottam ki. Min-
denekelőtt a középosztály gyermekeit kerestem (családi hátterük, származásuk
alapján), akik a húszas–harmincas években születtek az egykori Magyarország
területén. Így családjuk (közel) azonos társadalmi pozíciója és hasonló életko-
ruk folytán feltételezhető, hogy szocializációjuk során számos hasonló tapasz-
talatot szereztek, és számos azonos, a világnézetüket, az életüket meghatáro-
zó élménnyel, hasonló tudással rendelkeznek – ez biztosít lehetőséget az
összehasonlításra. Ezen túl szubjektív nézőpontok is befolyásolták választáso-
mat. Olyan interjúkat kerestem, ahol a visszaemlékező nemcsak a szigorúan
vett tényeket sorolja fel, hanem részletesen beszél az életéről, értelmezi hely-
zetét, döntéseit, megosztja az ezekkel kapcsolatos érzéseit, reflektál a szűkebb
és tágabb környezetében, valamint a vele történtekre. Továbbá úgy döntöt-
tem, hogy a rendszerváltás után rögzített memoárokat fogom tanulmányozni,
hiszen az értékelésben, fogalomhasználatban nagy különbségek lehetnek az
1989–90 előtti és utáni narratívákban. Mindezeknek az aspektusoknak több
mint egy tucat OHA-interjú is megfelelt. Hogy ezek közül végül is kiket és
miért őket választottam? A személyes ismeretség alapján Pákh Tibor, Tabódy
István és Vigh Szabolcs visszaemlékezésére esett a választásom. Vigh Sza-
bolccsal és Tabódy Istvánnal az interjút én készítettem (utóbbit Hegedűs B.
Andrással közösen), és Pákh Tibor történetét is jól ismertem. Ez az önkénye-
sen kialakított „minta” nyilvánvalóan semmilyen alapsokaságot nem repre-
zentál. Miként az interjúkban elhangzottak, úgy az én következtetéseim alap-
ján sem szabad semmiféle általánosítást tenni sem a középosztály gyermekeire,
sem az OHA gyűjteményére nézve. Ez három élettörténet, amelyek önma-
gukban szolgálnak tanulságul.

Tudjuk, hogy az élettörténet elmesélésekor az egyén önértelmezése tárul
elénk, az, ahogyan ő maga látja (értelmezi) önnön személyiségét, szűkebb-tá-
gabb környezetét. Az interjúalanyoknak az önkifejezés lehetőségét adta meg
az, hogy megkértük őket, meséljék el életüket. Az elemzés szempontjából is
fontos hangsúlyozni, hogy a visszaemlékező, miközben az életét elmeséli, az
elbeszéléskor történeteinek készletéből válogat, és ezt mindig az adott hely-
zetben számára leginkább megfelelő nézőpontból teszi (ami természetesen
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nem feltétlenül önigazolás). A narratíva eseményeket és gondolatokat beszél
el. Az elemzés során számunkra tehát nem az a fontos, hogy mi igaz vagy mi
nem, bennünket az a szubjektív igazság érdekel, amit ott és akkor az interjú-
alany át akart adni az interjú készítőjének, és rajta keresztül az utókornak. Bár
mindhárom interjúalannyal készültek többnyire rövid lélegzetű újságinterjúk
vagy portréfilm is, illetve több írásuk látott napvilágot, ezeket a szövegeket
nem használom fel dolgozatomban, tartalmukat nem ütköztetem egymással.5

Dolgozatom tárgya mindössze a há-
rom férfiú élettörténeti elbeszélése. 

Az egyes visszaemlékezések elemzé-
séhez az interjúalany narratívája, illetve
annak leírt változata adja a vezérfona-
lat, határozza meg az írás szer kezetét.
Igyekszem sorra venni azokat az inter-
júrészleteket, amelyek hangsúlyozottan
szerepelnek egy-egy visszaemlékező
életrajzi konstrukciójában, és amelyek
véleményem szerint közelebb visznek
ahhoz, hogy megértsük, mi az a keret,
amelyben ez a három középosztálybeli
férfi gondolkodott s amelyet az interjú
során kifejezett. Sok hasonlóságot fe-
dezhetünk fel ezekben a visszaemléke-
zésekben, ugyanakkor számos eltérést
is. Természetesen, miként a középosz-
tály sem (volt) egységes, sem értékei-
ben, sem életmódjában, ugyanúgy ez a
három visszaemlékező sem egyforma. 

ÉN RÉGI NEVELÉSŰ VAGYOK,
KONZERVATÍV
PÁKH TIBOR 1924. augusztus 11-én Ko-
máromban született, középosztálybeli
családban. Édesapja ügyvéd és mező -
gazdász, illetve a Független Kisgazda-
párt megyei elnöke, többször képvise-
lőjelöltje volt, édesanyja zongoraművész.
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5 A teljesség igénye nélkül: Pákh Tibor:
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szemi nárium a forradalom napjaiban.

Vigilia, 1996. 10. 762–766.; uő: Az Úris-

ten velem gyakoroltatta be, mit akar

ebben a helyzetben tenni. Interjú vitéz

Tabódy István kanonokkal. Riporter

Sári Katalin. Rebellitás ’56, 1994, 11–12.,

1995. 1–2. 11–19.; Recsk I–II. Rendező:

Böszörményi Géza, Gyarmathy Lívia,

1989; Sarokba szorított az Isten I–II. Ren-

dező: Maár Gyula, 1991; Az egyházügyi

hivatal titka. Vigh Szabolcs kiugrásokról és

beugrásokról.

http://www.168ora.hu/cikk.php?cikk=89
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Szabolcs: Az Állami Egyházügyi Hivatal

elfoglalása 1956. november 3-án. In

Magyar Katolikus Egyház, 1956. A Lénárd

Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve. Bu-
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Székely Tibor: 1957–1961 – a hatalom és

a központi szeminárium kispapjai. CD-

ROM.
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Szülővárosában érettségizett 1942-ben, majd beiratkozott a Pázmány Péter
Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karára. 1944-ben egyetemi ta-
nulmányait meg kellett szakítania, mert behívták katonának. 1945-ben Auszt-
riában szovjet fogságba esett, a Szovjetunióba hurcolták, és csak 1948 őszén
térhetett vissza Magyarországra. 1949-ben jogi doktori oklevelet szerzett, de
csak műszaki fordítóként tudott elhelyezkedni. 1954-ben megnősült. 1956. ok-
tóber 25-én a Kossuth téri sortűzben megsebesült, november közepéig kór-
házban ápolták. 1957-ben munkahelyén megtagadta a magyar kérdés ENSZ-
beli tárgyalása ellen a Kádár-kormány által szervezett tiltakozó nyilatkozat
aláírását, emiatt elbocsátották. Ezt követően fordítóként dolgozott. 1961-ben
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, majd büntetését tizenöt évre mérsé-
kelték. A börtönben 1966-tól több alkalommal éhségsztrájkot folytatott, ré-
szint, hogy ügyét polgári bíróság tárgyalja újra, részint tiltakozásul az elítélte-
ket sújtó jogsérelmek ellen. A börtönkórházban elektro- és inzulinsokkal,
továbbá gyógyszeres kezeléssel próbálták elérni, hogy a sztrájkot abbahagyja.
1971-ben polgári elmegyógyintézetben elmebeteggé nyilvánították, szabad-
lábra, de ugyanakkor rendőri felügyelet alá helyezték. Munkavállalását mind-
végig akadályozták, megbízásos fordítómunkákból élt. Rendszeresen részt vett
az ellenzéki megmozdulásokon, emiatt többször letartóztatták, utoljára 1988.
október 23-án. 1993-ban az Amerikai Pszichiátriai Társaság kezdeményezésé-
re a Magyar Pszichiátriai Intézet által létrehozott ad hoc bizottság rehabilitál-
ta: hivatalosan is megállapították, hogy nem elmebeteg. 1992-ben New York
állam Nassau megyei jogászkamarája tiszteletbeli taggá választotta, 1994-ben
Podkowa Leśna városa díszpolgári címmel tüntette ki.

Pákh Tiborral az Oral History Archívum kezdeményezésére jött létre az
interjú, Balázs Eszter készítette 1997 novembere és 1998 februárja között.6

Pákh Tibor készséggel fogadta a kérést, hogy mondja magnóra életét. A be-
szélgetéssorozat az interjúalany lakásán zajlott, Eszter emlékei szerint minden
alkalommal szíves vendéglátásban volt része. Pákh örömmel osztotta meg
gondolatait, foglalta össze, amit életével kapcsolatban fontosnak tartott. Bár
korábban is adott interjút, teljes történetét még egyetlen alkalommal sem me-
sélte el. Drámai életútjának több részlete ismert volt már, a történet egésze, a
maga teljességében mégis megdöbbentő volt az interjúkészítő és később min-
den kutató, olvasó számára. 

Pákh Tibor első mondataiban, a bemutatkozáskor szinte csak statisztikai
tényeket sorolt, a „lényeges” adatokat adta meg. Ám bármennyire szűkszavúan

fogalmazott is, identitása már ezekből
a mondatokból felsejlett. Felmenői vala-
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mikor komoly birtokkal rendelkeztek; római katolikus vallásban keresztelték;
és értelmiségi gyökerei is vannak. 

„1924. augusztus 11-én születtem Komáromban, mégpedig Dél-Komá-
romban, az anyaországi Komáromban, és annak is azon a részén, amelyet ab-
ban az időben Konkoly-telepnek hívtak. Azért hívták Konkoly-telepnek, mert
a Konkoly famíliának volt ott a birtoka. Édesanyám ennek a Konkoly-Thege
famíliának a leánya volt. Apám itt vette el őt. Ő ügyvéd és mezőgazdász volt.
Ott is kereszteltek meg, a keresztlevelem, aki kíváncsi rá, itt megtekinthető,
mert azt beszereztem. Abban az időben még egy karácsfalvi előnév is tartozott
a nevemhez, de ezeket az előneveket 1947-ban megszüntették. Római katoli-
kus vagyok.”

Anyai felmenőit, a Konkoly-Thege családot a XIII. századig vezette vissza.
Mindig is Komárom megyeiek voltak. A család birtokai Kömlődön és a köz-
ség határában, illetve Szőny község határában voltak. De az apai ág is nagy
múlttal büszkélkedhet: egy 1662-es keltezésű császári oklevél szerint a pogány
törökökkel szemben tanúsított vitézségéért kapott az egyik őse magyar ne -
mességet. Erre a nemesi előnévre utal a bemutatkozáskor, a hangsúly azonban
arra az időpontra esik, amikor megfosztották tőle őket.

Édesanyja, Konkoly-Thege Gizella tehetséges és ismert zongoraművész
volt, aki hajadonként hangversenyeken is fellépett. Később, feleségként – az
akkori szokásoknak megfelelően a családi béke megőrzése lett a feladata7 –
már csak kedvtelésből, jótékonysági esteken játszott. Kisebbik fia, Tibor több-
nyire elkísérte őt ezekre az alkalmakra, és így lett a zene életének kiemel -
kedően fontos része, támasza. Édesapja, dr. Pákh János ügyvéd és gazdálkodó
volt, aki a harmincas években a Kisgazdapártban politizált. Az Eckhardt Ti-
bor által kijelölt irányvonalat tartotta követendőnek, vagyis a földreformért, a
kisbirtokosok hatékony támogatásáért, a dán–holland típusú szövetkezés elő-
remozdításáért kampányolt. Ezek a célok nem tipikusan középosztálybeli cé-
lok voltak, így nem csodálkozhatunk azon, hogy konfliktusba került a környe-
zetével. Ügyvédi praxisa szűkült, korábbi ügyfelei elmaradtak. Abban az
időben, ha valaki politizálni akart, az azzal járó költségeket is neki kellett vál-
lalnia. Így történt, hogy a választási kampány az ősi Konkoly-puszta jelentős
részét elvitte. 

Pákh Tibor gyerekkora – miként a hasonló társadalmi státusú gyerekek
többségéé – gondtalanul telt. A föld-
birtokos nagyapa, Konkoly-Thege
Béla „táblabíró volt, később ügyvédi
irodát nyitott”, a tőle örökölt családi
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ból általánosan érvényes elvárás volt,

hogy a feleség ne álljon munkába.
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birtoknak köszönhetően anyagi biztonságban, mi több, jólétben élt a család.
A birtokon és a házban természetesen alkalmazottak dolgoztak. Tibor gye -
rek ként nagy sza bad ságot élvezett, a birtok mindenféle játék helyszíne
lehetett. Visszaemlékezésében fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy játszó-
pajtásai nem a vele hasonszőrűek közül kerültek ki. Ez a kiemelés a későbbi
életút fényében válik majd igazán fontossá. Az őt gyerekkorában körülvevő
társadalmi sokszínűség nagyban hozzájárul(hatot)t ahhoz, hogy felnőttként
elfogadó volt másokkal, a másként gondolkodókkal szemben.

„Gyermekkorom ideális és idillikus környezetben zajlott. Nekünk nagy
gazdaságunk volt, szőlőgazdaság, mezőgazdaság, gyümölcsös. Hatalmas nagy
házban laktunk, voltak alkalmazottaink, mezőgazdasági alkalmazottak, akik
külön házban laktak. Tulajdonképpen a gyerekkori játszótársaim leginkább
ezeknek az alkalmazottaknak a gyerekei voltak. Együtt játszottunk indiánosdit,
különböző rabló-pandúrt és hasonló játékokat. Sőt, Komáromnak voltak kü-
lönböző környező részei, hozzánk közel volt a Vitéztelep, ott is voltak gyere-
kek; aztán volt Kisszőny, ott is voltak gyerekek, és akkor voltak nagy csaták.
Mert a közelünkben volt a huszárlaktanya, és a huszárlaktanyához tartoztak
gyakorlóterek, és ott nagyokat játszottunk. Volt a birtokunkon egy nagy ná-
das, ott sokat úszkáltunk, s ami manapság nem dicsérhető: vízimadarakra va-
dásztunk. És jellemző módon a mi területünkről vezetik be most a komáromi
gyógyfürdőnek a vizét, mert ott fúrásokat végeztek, és ezt a vizet vezetik el a
komáromi gyógyfürdőbe – ami most már eléggé nevezetes gyógyfürdővé nőtte
ki magát, különösen Észak-Komáromból jönnek át sokan, de még Nyugatról
is jönnek abba a gyógyfürdőbe. Mi ezt gyakran észleltük, mert mikor mé-
lyebbre úsztunk le, ott eléggé meleg volt a víz. […] Komáromban volt birto-
kunk, azután Szőnyben. […] Zömmel Komáromban éltünk, de Kömlődön is
volt egy ilyen XVIII. században épült parasztbarokk kúriánk, egy ilyen ötszo-
bás, tornácos kúria.”

Látjuk tehát, hogy az a közkeletű megállapítás, miszerint a keresztény kö-
zéposztályra az alsó néprétegektől való elzárkózás lett volna a jellemző, a Pákh
gyerekekre biztosan nem igaz. A család felnőtt tagjairól ebben a kontextusban
sem tudunk meg sokat – vélelmezhető, hogy társadalmi kapcsolatokat jellem-
zően a hasonló családokkal tartottak fent, ám az, hogy gyermekeik a cselédek
és a munkások gyermekeivel együtt játszhattak, nem (be)zártságot, elzárkózást
mutat. 

Egy másik hasonló toposz, hogy a középosztályi családok sokat adtak a kül-
sőségekre, gyakran erejükön, lehetőségeiken felül költöttek az előkelő repre-
zentációra. Ebben az élettörténeti szövegben ugyan egyértelmű cáfolatát nem

52

K
Ő

R
Ö

SI
Z

SU
Z

SA
N

N
A

Évkönyv XVIII. 2011–2012

03_korosi_jav.qxp:evkonyv2008  1/12/13  4:09 PM  Oldal 52



találjuk annak, hogy a család életmódját (mint sok más családét) a felelőtlen
hivalkodás jellemezte volna, de például az a történet, amely arról beszél, hogy
a családfő saját vagyonát is felhasználta a földreform támogatására, mégis ar-
ra enged következtetni, hogy a nemesi múltat idéző urizálás rájuk nem volt jel-
lemző. 

Pákh Tibor nem beszélt az érzelmeiről – ez nemcsak gyerekkora, hanem a
teljes életút vonatkozásában is igaz –, mégis elég valószínűnek tűnik, hogy
gyerekkorában érzelmi biztonság vette körül. Nehéz elképzelni, hogy másként
lett volna, olyan szeretettel beszélt a szüleiről. A család társadalmi helyzetéből
kiindulva bátran feltételezhetjük, hogy dajka és nevelőnő segített a két fiú (Ti-
bor és fivére, Ervin) gondozásában, nevelésében. Mivel gyerekkoráról keveset
tudunk meg, amit mégis elmond, vélhetően fontos a számára. Ilyen részlet
például az, amikor a család életmódjáról mesél, a kulturálódás különböző el-
engedhetetlen formáiról. A Pákh családban természetes a sok könyv, a zene
jelenléte a mindennapokban, a közös színjátszás. Érdekes, hogy minderről
szinte védekezően beszélt, magyarázata azokkal szemben fogalmazódott meg,
akik lekicsinylik a vidéki középosztálybeli családok kulturális szokásait. 

„Egymást látogattuk lovas kocsin vagy lovas szánon, és igen jól szórakoztunk.
Ezt a vidéki életmódot, szokást szeretik úgy beállítani, mintha nem lett volna
eléggé kulturált. Meg kell mondanom, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz.
Ezeknek a családoknak, csakúgy, mint nekünk is, nagy könyvtáruk volt, és a csa-
ládok együtt zenéltek. Édesanyám például zongoraművésznő volt, barátnője pe-
dig hegedűművésznő. Színdarabokat rendeztek a gyermekek bevonásával.”

A középosztálybeli családok számára tradicionálisan stratégiai kérdés volt,
hogy gyerekeik magas színvonalú oktatásban részesüljenek, és ez a XX. század
elején még inkább fontossá vált. Pákh Tibor, mint oly sok hozzá hasonló fiú,
egyházi iskolában érettségizett. A tanulás, a kiemelkedő teljesítmény megha-
tározó alapérték lett számára is.

„Én hatéves koromban mentem elemibe. A komáromi elemi iskolába jár-
tam a többi komáromi gyerekkel együtt, és akkor a gimnáziumot a tatai pia-
ristáknál kezdtem. A tatai piaristáknál végeztem el az első négy osztályt. De
amikor Komárom 1938-ban fölszabadult, akkor én mindjárt átmentem a ko-
máromi bencésekhez, és a komáromi bencéseknél folytattam a középiskolai
tanulmányaimat, ott is érettségiztem 1942-ben, ha érdekli, jeles eredménnyel.
Nem kitűnő eredménnyel, mert rajzból kettesem volt, ezért aztán nem kitün-
tetéses volt, hanem jeles volt az érettségi eredményem.” 

Az idilli (vagy/és idealizált) gyermekkor után szép és ígéretes jövő állt előt-
te. Diplomatának, nemzetközi jogásznak készült. Nyelveket tanult. Otthon

53

A
 K

E
R

E
SZ

T
É

N
Y

K
Ö

Z
É

P
O

SZ
T

Á
L

Y
É

L
E

T
T

Ö
R

T
É

N
E

T
I

E
M

L
É

K
E

Z
E

T
E

BÚVÓPATAKOK a feltárás

03_korosi_jav.qxp:evkonyv2008  1/12/13  4:09 PM  Oldal 53



meg a tatai piaristáknál, a komáromi bencéseknél nemcsak latinul, görögül ol-
vasni, de angolul, németül, franciául beszélni is megtanult. (Később, a szovjet
fogságban még oroszul is.) 1942-ben beiratkozott a jogi karra. Minden esélye
megvolt rá, hogy külügyi szolgálatban dolgozhasson – „ilyen minőségben kí-
vántam elősegíteni hazám boldogulását” –, de a történelem megakadályozta,
hogy álma valóra váljon.

Az élettörténet linearitásában később ismét előkerült a továbbtanulás. Pákh
személyiségvonásaival indokolta pályaválasztását, előrevetítve az egész életét
átszövő állandó igazságkeresést. De arról se feledkezzünk meg, hogy az úri kö-
zéposztály fiai jellemzően a jogi karra jártak, hiszen ebben a korszakban igen
nagy volt a jogi diploma presztízse. 

„Én viszont inkább vitatkozó természetű voltam.8 A fegyelmezettséget csak
bizonyos korlátok között fogadtam el, adott esetben, ha igazságtalanságot ta-
pasztaltam, akkor nem törődtem bele. És a jogászságot pedig nem kifejezet-
ten ügyvédként szerettem volna előmozdítani, mert hisz igaz, hogy másfél évig
be is jegyeztettem magam később az ügyvédi kamarába, de csak azért, mert
mást nem tudtam. Én a jogászságot alapul próbáltam venni ahhoz, hogy a jog-
gal nemzetközileg foglalkozzam, engem inkább a nemzetközi jog érdekelt, és
ezért aztán diplomáciai pályára készültem, amit nem tudtam elérni, mert hisz
a második világháború ezt félbeszakította.”

A háború Pákh életét is gyökeresen megváltoztatta. Az utolsó időszakban
behívták katonának, de harcolnia már nem kellett. A csapata visszavonulóban
volt, amikor elért hozzájuk a kapituláció híre. Szovjet fogságba esett. Éveket

töltött embertelen körülmények kö-
zött; bányában, kőtörőben, fagyott föl-
deken dolgoztatták. De túlélte.9 Ami-
kor 1948 végén hazaért, édesanyja
halálhíre fogadta. Sosem derült ki,
hogy pontosan mi is volt a halál oka,
fia a szovjet megszállók áldozatának
tartja őt. Édesapja arra kényszerült,
hogy feladja politikai pályafutását, ügy-
védi praxisát sem folytathatta. Megvál-
tozott a rendszer: mint egykori birto-
kost, kuláknak minő sítették, és csak
nehéz fizikai munkát kapott. Testvérét
pedig deklasszált, nyomorgó fuvaros-
ként látta viszont.10 És az otthonát is
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8 Fivére, Ervin a katonai pályát választotta:

„A bátyám közelebb érezte magát a föld-

höz, a természethez, az állatokhoz, úgy-

hogy a bátyám huszártisztté képezte

magát, és föl is avatták őt huszártisztté

1943 augusztusában.”

9 A szovjet lágerekben szerzett tapaszta-

latairól részletes és megrázó beszá-

molókat találunk az interjúszövegben, de

ezek ismertetésére itt nem kerül sor.

10 „Ő egy évvel korábban, ő 47-ben jött

haza. Ő másik lágerben volt, mert 46

tavaszán különválasztottak bennünket. Ő

nem Budapestre költözött föl, mert Bu-
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elvették. Társadalmi helyzetéből adódóan is sokat veszített 1945 után, és ehhez
járult még a személyes veszteség. Pákh Tibor mégsem kesergett az elveszett, el-
veszejtett múlton. Bár kuláknak bélyegezték, föld művelésre kényszerítették, cél-
ját nem adta fel. Tovább küzdött, a végsőkig kitartott. Éjjelente keményen ta-
nult, letette a vizsgákat, és 1949 végén megszerezte a jogi diplomát, majd
doktorrá avatták. De a diploma ekkor már semmit sem ért az osztályidegen ke-
zekben. Megpróbált képzettségének megfelelő állást szerezni. Minden bizony-
nyal sejtette, hogy reménytelen, de igazságérzete, ambíciója miatt meg kellett
próbálnia. Végül a Csepel Autógyárba vették fel, műszaki fordítónak.

1954-ben, október 23-án megnősült. Feleségéről alig beszélt, talán szemé-
remből. Az asszony becsülettel, szeretettel kitartott férje mellett, miközben
neki is kijutott a veszteségből, a szenvedésből, a meghurcoltatásból. 

„Ez természetesen nagyon szomorú, mert hisz a hölgyeknek az ilyen álla-
pot elviselése még nehezebb, mint a férfiaknak. […] A hölgyeknek az ideg-
rendszere, lelkivilága érzékenyebb,
mint a férfiaké, így természetesen még
jobban megviselte, mint engem. De ő
hősiesen és keményen helytállt, meg-
várt. És utána végig kellett, hogy élje
velem együtt ezeket a megpróbáltatá-
sokat, mert hisz például nagyon jól
emlékszem, hogy amint az 55. évét be-
töltötte, abban a pillanatban befejezett-
nek minősítették az ő munkaviszonyát.
[…] Szóval az effajta meghurcolások,
megpróbáltatások természetesen min-
denkire kiterjesztődtek. És ő elveszítet-
te a gyerekét, akivel akkor volt áldott
állapotban, amikor lefogtak. És mikor
az elsőfokú tárgyalásom volt, akkor ép-
pen élt még néhány napig a gyerek,
összesen csak tíz napig élt. […] Biztos
megmenthető lett volna, ha ilyen kö-
rülmények vagy ilyesmi nem jött volna
közbe. Tehát mindezt át kellett vészel-
nie, el kellett viselnie.”

Pákh Tibort csak épp hogy meg-
érinthette az 1956-os forradalom szele.

55

dapestre nem lehetett akkor fölköltözni.

Nem kaphatott lakást. Ő Dunaharasztin

lakott, Dunaharasztira hurcoltuk föl a

bútorok nagy részét, és ő Dunaharasztin

lakott. Egy ismerős család fogadta őt be,

és a pincébe raktuk a bútorokat, meg a

dolgokat. És hát ott volt egészen 1956-os

szabadságharcunkig, ami kor aztán ő ki-

ment. Svédországban lakik 56 óta. […]

Az ötvenes években az úgynevezett hor-

thysta katonatiszt jelző az nagyjából elég

volt ahhoz, hogy megakadályozzon min-

den ilyesmit. Ő még ráadásul osztályide-

gennek is számított, meg kuláknak is

számított. Ő a Ludovikát végezte, 1943-

ban avatták  hu szárnaggyá, és mint fo-

gaskerék szakmunkás ő megélt az 56-os

szabadságharcunkig. Csak hát akkor ő

utána már nem kockáztatta meg, hogy itt

ma radjon. Engem meglátogatott még a

kór házban, de aztán eltűnt, és csak ké -

sőbb tudtam meg, hogy kiment Svéd or -

szág ba.”
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Amint eljutott hozzá a 23-i tüntetés híre, Csepelről bement Pestre, és a Viga-
dó téren csatlakozott a felvonulókhoz. De elbeszélésében voltaképp csupán
egyetlen forradalmi eseményt idézett fel: a véres csütörtököt. Jelentősége en-
nek az interjúrészletnek kettős. Egyrészt itt átlőtték a lábát, és bár szerencsé-
re túlélte a sebesülést, a forradalom hátralévő napjait kórházban töltötte. Más-
részt a történtek értelmezése is figyelemre méltó. 

„Én ugye az Országház előtt sebesültem meg 56. október 25-én, amiről
mások is azt írják, hogy sortűz volt. Hát az nem sortűz volt, hanem az egy
folytatólagos, huzamos vérengzés. Én, amikor a lövöldözés elkezdődött, az
egyik orosz páncélkocsi mellett álltam, és először ott próbáltam fedezékbe
bújni. Azt mondják általában, hogy a Földművelési Minisztérium tetejéről volt
ez a sortűz. No most: nemcsak onnan volt, hanem volt az Országház tetejéről
is, például ez az orosz páncélkocsi először az Országház tetejére lőtt, azt szórta
meg. […] Elmenekülni nem lehetett. Nem szétzavarni akarták, hanem lemé-
szárolni az embereket. Mert a bekötőutakban is álltak páncélkocsik, és lőttek
a térre. No most, amikor egy kicsit elállt a tüzelés, akkor én sokadmagammal
bemenekültem az Országház déli bejárata árkádja alá. Tehát van a főbejárat
az Országházba, és oldalról van egy kapu. Annak van egy árkádos teteje. Az alá
menekültünk be, úgyhogy dugig volt az az árkád. Én ott zörgettem, hogy en-
gedjenek be bennünket, mert az Akadémia út torkolatából is lőttek. Akkor
még volt egy fölvonulási épület, ahol a villamossín most elfordul, ahol van a
József Attila-szobor, mert akkor épült még a metró. És hát mikor a tüzelés egy
kicsit megszűnt, akkor mi újra próbáltunk menekülni, mert pont szemben vol-
tunk ezzel a páncélkocsival. És én akkor sebesültem meg az Akadémia utca
torkolatába beállított páncélkocsiról leadott lövésektől, és egy darabig lefe-
küdtem a halottak közé, és később bemenekültem a felvonulási épületbe. Te-
hát ez a lövöldözés, ez a mészárlás olyan másfél óráig tartott. Nagyon sok ha-
lott volt.” 

Sebesüléséből egy nyugatnémet vöröskeresztes kórházban lábadozott, ami-
kor november közepén az oroszok felszólították a kórház önkénteseit, azon-
nal hagyják el az épületet. Pákh Tibor velük mehetett volna Nyugatra, pon-
tosabban a németek mint sebesültet el akarták vinni egy németországi
kórházba, ám ő nem élt ezzel a lehetőséggel. A hajthatatlan, kompromisz-
szumra, megalkuvásra képtelen ember magától értetődő módon utasította el
az emigrálást, a menekülést. 

„Én nem voltam hajlandó elmenni. Tulajdonképpen nem marasztalom én
el azokat, akik elmentek, pláne akiket üldöztek, végül is nem ártottak azzal,
hogy elmentek, sőt így utólag talán még jó volt, hogy elmentek, mert hisz még
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most is nagyon jó, mert a különböző elszakított területeken lévő kisebbségnek
az érdekeiért ők tesznek legtöbbet, akik kint vannak Amerikában, vagy a bá-
tyám Svédországban, ők sokat tesznek. Szóval most így utólag így látom. Ak-
kor én nem örültem neki, hogy tulajdonképpen az a társaság, amelyiket én úgy
becsültem, azoknak a zöme, a potenciális vezető réteg elhagyja az országot.
De hát ez így alakult, ezen már kár meditálni. Én nem mentem el, pedig hát
elmehettem volna én is kényelmesen, de nem tettem.”

Ismert, hogy a forradalom leverése után az Egyesült Nemzetek Szervezete
rendszeresen napirendjére tűzte a magyar kérdést, vagyis elítélte a forradalom
leverését, a megtorlásokat, és a Kádár-kormány nemzetközi elszigetelését
tűzte ki céljául. Kádárék válaszul tiltakozó gyűléseket szerveztek, aláírásokat
gyűjtöttek az ENSZ ellen. Egy ilyen tiltakozópapírt tettek le Pákh Tibor elé
is a munkahelyén. Nem írta alá. 1957 végén kirúgták a munkahelyéről. Ekkor
még el tudott helyezkedni, előbb az Erőmű Tervező Vállalatnál, majd a
Műszaki Fordítóirodánál fordítóként dolgozott. És közben magánszorgalom-
ból elemzéseket készített a magyar kérdésről, a szovjetek magyarországi
ténykedéséről, az önrendelkezési jog eltiprásáról, a koncepciós perekről.
Ezeket az írásokat megpróbálta kijuttatni Nyugatra, illetve az ENSZ-hez.
Nem járt sikerrel, a belügy már régóta figyelte, lebukott, 1960-ban letartóz-
tatták. 1961-ben dupla nullás tárgyaláson a szovjet–magyar kapcsolatokat
elemző tanulmányáért, illetve angolul fogalmazott, a forradalomról szóló írá-
sai és a forradalomban játszott szerepük miatt kivégzett fiatalkorúak névsorá-
nak összeállítása miatt életfogytiglanra ítélték. Büntetését később tizenöt évre
mérsékelték. Ennek kapcsán nagyon határozott definíciót kaptunk politikai
nézeteiről: szabadság, vagyis függetlenség és parlamentáris demokrácia utáni
vágy a Kádár-korszakban.

„Hát hogy miért akkor [tartóztattak le], azt én nem tudom. Én korábban
azt gondoltam, hogy már a sebesülésem után lefognak és elvisznek, mert tu-
lajdonképpen már előfordulhatott volna minden további nélkül az is. Semmi-
vel sem csináltam kevesebbet korábban, mert ugyanúgy viselkedtem… Én
nem tagadtam soha, hogy én szabadságra vágyom, a megszálló csapatok kita-
karodását követelem, hogy parlamentáris demokráciát követelek. Én ezeket
soha nem tagadtam, mindig nyilvánosan is elmondtam, soha nem titkoltam.
Amiket írtam, mondom, azok ilyen tárgyúak voltak, úgyhogy akkor miért vit-
tek el? Többek között írtam 56-ról, idéztem például Wilhelm Röpkét, ezzel,
hogy 56-nak mi a jelentősége, idéztem Camus-t 56-ról, akkor azt, hogy viszik
a magyar szabadságharcosokat a birodalomba. De ezt soha nem is titkoltam,
soha nem volt ebben semmi. Ők ezt úgy minősítették, hogy ez hűtlenség, ho-
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lott ennek az égvilágon semmi köze nem volt ehhez. Hát végül is hűtlenség-
gel ítélték el a Bibót, hűtlenséggel ítélték el a Gönczöt, hűtlenséggel ítélték el

Földes Pétert.” 
Tudjuk, 1963 elején Kádár János

egyezséget kötött az amerikaiakkal: a
politikai foglyok számára amnesztiát hir-
det, cserébe Amerika többé nem viszi az
ENSZ Közgyűlése elé a magyar kérdést.
Ennek híre a börtönbe is eljutott, a ra-
bok reménykedtek, hogy hamarosan ki-
szabadulnak. Ám nem így lett. Sokakat –
Pákh szerint a rabok felét – nem politi-
kai fogolyként, hanem köztörvényesként
kezelték, így rájuk nem vonatkozott az
amnesztia. Pákh Tibor, amíg tehette,
rabtársai nevében panaszokat írt a leg-
főbb ügyészhez. És ezt követően minden
jogsérelemmel szemben felemelte a sza-
vát, szinte megszállottként írta beadvá-
nyait, mindig ügyelve a jogi szakszerű-
ségre. Az igazságért való küzdelem lett a
küldetése. Bizottság elé vezették, megfe-
nyítették, szigorított magánzárkába
csukták, de ő rendíthetetlenül írta egyik
panaszlevelet a másik után. Arra hivat-
kozott, hogy a börtönben nem a magyar
jogrend, még csak nem is a börtönsza-
bályzat, hanem az operatív belügyi tisz-
tek kénye-kedve szerint folynak a dol-
gok. Amikor ezzel sem ért el semmit,
éhségsztrájkba kezdett. Reménykedett,
hogy – mint egykor az illegális kommu-
nisták – ő is elérhet valamit. Ehelyett le-
fogták, gumicsövet nyomtak a torkába,
hogy mesterségesen tudják táplálni.
Utána sötétzárkába tették, amiért éhez-
ni, tiltakozni merészelt a történtek mi-
att.11 Több mint öt éven át kínozták, de
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11 Pákh Tibor részletesen és szinte szenvte-

lenül meséli el, hogyan kínozták éveken

keresztül. Megdöbbentőek ezek a rész -

letek. „Fölfektettek egy ilyen kezelőasztal-

ra. Ugye fölpeckelték az embernek a

száját, lekötöztek, lefogtak és hát két

oldalról az ember halántékához tették az

elektródát és rákapcsolták a villamos

áramot. Hát ez volt az első sokkolásom.

[…] Az ember akkor elveszíti az esz mé -

letét, sokkoláskor. Szóval elvileg sokkolni

csak úgy szabad, ha előtte egy injekciót

adnak, kikapcsolják az ember tudatát. De

nekem mindig közvetlenül csinálták a

sokkolást. […] De az Úristen megkímélt,

mert nagyon sokat sokkoltak, és tu laj-

donképpen az emlékezetem min dig visz -

szatért. […] Volt, amikor például inzu -

lin kómával próbáltak. Ez talán még

kelle met lenebb az elektro sokknál, mert ha

valaki fél a haláltól, akkor tulajdonképpen

azt átéletik vele, mondjuk a végelgyen -

gülés állapotát. Bead nak egy nagy adag in-

zulininjekciót, amit a cukorbetegeknek

adnak, és akkor, ahogy ez az injekció kezd

hatni, úgy gyengül az ember. S akkor

megvárják, amíg a kómaállapot bekö -

vetkezik, és köz ben persze szóra koztatják

ott kér dé sekkel meg ilyesmikkel. És akkor

utána, amikor már bekövetkezett, akkor

ilyen orrszondán ke resz tül tömik meg.

Tehát vékony csövet az orron keresztül,

és abba spriccelik bele ezt a folya dékot.

Ezt egyszer három hétig talán, vagy vala-

mi ilyesmi, hosszú ideig csinálták.”
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ő ellenállt, és ép elmével túlélte. Mindvégig az isteni kegyelembe kapaszkodott.
1971 áprilisában áthurcolták a börtön elmeosztályára. „Re form pszic hiá te rek -
ből” álló felülvizsgáló bizottság elé került. Megállapították, hogy gyógyíthatatlan
elmebeteg, megrögzött politikai téveszmékkel, „táplálkozási negativiz mussal”.
Mint szabadulása után megtudta, ebben az időszakban az Amnesty International
egyik csoportja három lelkiismereti foglyot adoptált a világ antidemokratikus or-
szágaiból, és harcolt a kiszabadításukért. Az egyik Pákh Tibor volt. Feltételezhe-
tően ez a külföldi nyomás kényszerítette fogvatar tóit, hogy végre kiengedjék őt. 

Tovább harcolt személyisége és lelki épsége megőrzéséért. El kellett volna
helyezkednie, állandó munkaviszonyt kellett volna létesítenie, de évekig nem
talált olyan munkahelyet, ahol vállalták volna foglalkoztatását. A bélyeg, hogy
elmebeteg és börtönviselt, mindenhova elkísérte. Egy idő után volt fogolytár-
sai nevén fordíthatott, „négerkedett” az Országos Fordító és Fordításhitelesí-
tő Irodának. Végül az Országos Műszaki Könyvtárban kapott munkát, nyug-
díjazásáig itt fordított. 

A nyolcvanas évek elején kapcsolatba került a demokratikus ellenzékkel. És
bár ezek a fiatalemberek nagyon mások voltak, mint ő, stílusok sem az ő stí-
lusa volt, közös értékeik – a demokratikus jogokért, a sajtószabadságért, az 56-
os szabadságharcosokért való küzdelem – összehozták őket. Részt vett a len-
gyel gyerekek nyaraltatásáért vagy a szegények megsegítéséért rendezett
gyűjtésekben, a március 15-i, az október 23-i tüntetéseken. 1980-ban Len-
gyelországba utazott, hogy csatlakozzon a lengyel ellenzékiek letartóztatása
ellen tiltakozókhoz, a Podkowa Leśna-i templomban éhségsztrájkolókhoz.
1981 őszén ismét Lengyelországba indult, ám ekkor már nem engedték ki az
országból. Elvették az útlevelét. Tiltakozott a jogtalanság ellen, és nyomaté-
kul ismét „böjtölni” kezdett. Megint bevitték az Országos Ideg- és Elme-
gyógyintézetbe, újból becsövezték, elkábították. De elhurcolása most már nem
maradt visszhangtalan, a demokratikus ellenzék tiltakozására elengedték.

1983-ban Charles Durand professzor, a pszichiátria politikai célokra törté-
nő felhasználása ellen küzdő svájci társaság tudományos tanácsadója megvizs-
gálta Pákh Tibort, és megállapította, hogy nem beteg. Tény, hogy üldözteté-
ses érzései vannak, viszont valóban üldözik. Tény, hogy gyakran úgy érzi,
mindig a nyomában vannak, de hát valóban állandó megfigyelés alatt tartják,
követik. Pákh tovább folytatta szélmalomharcát, minden alkalmat megragadott,
hogy hangot adjon nézeteinek. Tiltakozott a szovjet megszállás ellen, követel-
te hazánk önrendelkezési jogát.12 1986-
ban, nyugat-európai útja után a magá-
val hozott, többségében idegen nyelvű,
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12 Az interjúban számos ilyen akciójáról

beszámolt. 
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vallásos tárgyú könyveket a határon elkobozták, és öt évre bevonták az útleve-
lét. A belügyesek egyre veszélyesebbnek tartották, féltek tőle, és hogy megaka-
dályozzák nyilvános felszólalását, március 15-e, majd október 23-a előtt rend-
szeresen elrabolták, órákon keresztül „kocsikáztatták”, bántalmazták, majd a
város szélén egyszerűen kidobták az autóból. 1988. október 23-án vitték el
utoljára. 

Pákh Tibor – miként az emberek többsége teszi – különböző pillérekre
fűzte fel identitását, más-más szerepeken, értékrendszereken keresztül hatá-
rozta meg önmagát az élettörténeti interjúban. A két világháború közötti ma-
gyar konzervatív és/vagy jobboldali gondolkodásban – bár az eszmerendszer
közel sem mutatott egynemű és állandósult, mozdulatlan képet – jó néhány
„közös gondolati-nyelvi pont” megmutatkozik.13 Az identitáselemek dinami-
kusak, történetileg változó formában jelennek meg. 

Pákh már első, bemutatkozó mondataiban pontosan megadta identitása
egyik legfontosabb elemét: „Római katolikus vallású vagyok.” Később is több-
ször azonosította magát ilyenformán: „én mint hívő katolikus keresztény em-
ber”. Vallásos családból származik, a katolikus vallást kisgyermekkora óta gya-
korolja. Nagyon erős, mindent átható a hite Istenben. Ez segített neki túlélni
a szovjet lágereket, a börtönéveket, a magánzárkát, a sokkolásokat – mindvégig
az isteni kegyelem védte. 

„Templomba mindvégig jártam, következetesen jártam. És meg kell
mondjam, hogy nekem a vallás rengeteget jelentett, mert hisz mind a moszk-
vai birodalom kényszermunkatáboraiban, mind a hazai börtönben vagy a pszi-
chiátriai intézetben mindvégig az adott teljes megnyugvást és teljes bizalmat,
hogy az Úristen kegyelme az mindig megkapható, mégpedig mindig olyan
mértékben, amilyen mértékben szükségünk van rá, hogyha ezt kívánjuk.”

A Kádár-rendszerben, különösen annak első két évtizedében a templomba
járást egyfajta ellenállásként is lehetett értelmezni. Mint láthattuk, Pákh Ti-
bor esetében az ellenállás szelleme mindvégig megvolt, de ennél nagyobb sú-
lyú volt a „nagyon erős istenhit”. 

Bár nehéz lenne rangsort állítani a különböző identitáspillérek között, az
egyértelműen kiderül a szövegből, hogy Pákh életében a másik meghatározó
elem az úri középosztályhoz tartozás. S nem csupán meghatározó – számára
különösen fontos; többször is büszkén említette, hogy családja nagy múlttal
rendelkezik – szemben azokkal a (szerinte) többséget alkotó családokkal, akik
újonnan kerültek az úri középosztályba. 

„Mondhatjuk úgy is, hogy az úri
középosztály[hoz tartoztunk], mert vé-
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13 Rainer (2012).
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gül is manapság a régi társadalmi rétegeződésről eléggé tévhiedelmek alakul-
tak ki. Én, amikor a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen joghall-
gató voltam – abban az időben bennünket, pesti jogászokat jobbról támadtak,
plutokrata meg ilyen ostoba jelzőket szoktak ránk mondani, később ugye az-
tán baloldalról volt ez a támadás –, és hát abban az időben Kenéz professzor
úr, a statisztikaprofesszorunk gyakran emlegette, hogy a középosztályt sokan
támadják, holott vegyék tudomásul – mondta a nagy statisztikus Kenéz –,
hogy a jelenlegi magyar középosztálynak nyolcvan százaléka első generáció.
De hát a mi családunk az nem első generációs középosztályú volt, hanem ré-
gi középosztályi család.”

Pákh szerint személyisége, életszemlélete kialakulásában nagy szerepet ját-
szott neveltetése, amelynek központi része volt a másság elfogadására, a tole-
ranciára való tanítás. A Pákh családban az egyik fő erkölcsi érték az igazság
tisztelete volt, ami találkozott Pákh személyes adottságaival is. 

„Én fokozott igazságigényű és igazságszerető ember voltam egész életem-
ben, olyan környezetben is nőttem fel. […] Én, hála a Jóistennek, úgy nevel-
kedtem, és ez a gyerekkornak egy áldása, hogy az igazság szelleme az domi-
náns volt. És az otthoni nevelés és az iskolai nevelés az mindig összhangban
volt. És ilyen módon én megszoktam azt, hogy toleráns vagyok az emberek-
nek a megnyilatkozásaival szemben. Az igazságot persze megpróbálom elérni,
keményen is, ha kell, megpróbálom elérni. De hát, ha valaki megátalkodott az
igazságtalanságban, hát nem az én feladatom ennek a megítélése. Egyébként
az Úristen az abszolút igazságnak a letéteményese, hogy aztán az ő megítélé-
se szerint azok, akik megátalkodottan ragaszkodtak az igazságtalansághoz,
hogy hova jutnak, majd az idő megmutatja.”

Hitvallása szerint neki mindig és mindenáron az igazságra kell törekednie,
mi több, harcolnia kell érte. Ezt a feladatot kapta Istentől, egész életét ennek
a célnak a szolgálatába állította. Mindvégig hazáját, nemzetét akarta segíteni,
szolgálni. Elkötelezettsége, kitartása tiszteletet érdemel. 

„Az én véleményem szerint az ember személyisége az egyrészt abból adó-
dik, amit az Úristentől kapott, azután abból, amit átörökölt és abból, amit a
környezete, az egyre inkább romló környezete idéz elő. […] No mármost:
apám jogász volt, anyám művésznő, átöröklött gének, miegymás. Az Úristen-
től viszont kaptam – feltehetően tőle – az igazság minden áron való érvényre
juttatására a hajlamot. Ezt most utólag, már 73 éves fejjel nyugodtan megál-
lapíthatom magamról, hogy az igazság érdekében próbáltam egész életemben
harcolni. És egész biztos, hogy az Úristen adta nekem ezt az erőt és ezt a haj-
lamot, mert hisz annak idején úgy is tanultam, hogy nekünk, gyarló földi em-
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bereknek az első és legfontosabb kötelességünk az abszolút igazságra törekvés.
Mivel pedig az abszolút igazságot mi nem érhetjük el, csak az Úristen, nekünk
arra kell törekednünk, hogy minél jobban megközelítsük azt az igazságot. Így
adódott aztán, hogy jogásznak készültem, és a jogászi képzettségemmel pedig
a saját nemzetem-hazám, ezen túlmenően a mi kultúránk és civilizációnk ér-
dekeit akartam szolgálni. Így utólag ezt nyugodtan összegezhetem, mert hisz
végül is annyi minden előfordult az életemben, és mindig ide kanyarodtam
vissza, hogy az igazságért kell, érdemes harcolnunk.” 

Mindszenty József a legfontosabb példakép, aki „az emberi jogok kemény
élharcosa volt és maradt bebörtönzéséig”, aki „harcolt a magyar kisebbségek
megmentéséért, egyáltalán minden atrocitás ellen”. Mindszenty emléke, tevé-
kenysége Pákh számára egyet jelent az orosz megszállókkal szembeni ellenál-
lással. A katolikus egyház közvetítette értékek pedig a magyar nemzet ezeréves
történetét adják. 

„Még a nyolcvanas években, amikor mondhatom, hogy volt, amikor egye-
dül próbáltam elérni boldog emlékű mártír Mindszenty hercegprímásunknak
a rehabilitálását, és szólaltam fel különböző helyeken, néha egyházi körökben
is.14 Például Esztergomban tartottak egy nagy egyháztörténeti konferenciát
83-ban vagy 84-ben, és még csak nem is említették, úgy akartak átsiklani fe-
lette ott is. Fölszólaltam és elmondtam, hogy pláne itt, Esztergomban, hát
hogy lehet egyháztörténeti kongresszust és konferenciát tartani a második vi-
lágháború utáni egyháztörténetről anélkül, hogy meg ne emlékeznénk boldog
emlékű mártír Mindszenty hercegprímásunkról, aki a leghatározottabban lé-
pett föl az ellen a moszkvai szellem ellen, amelyik lelki, erkölcsi, anyagi rom-
lásba döntötte az országot. És mondtam, hogy tessék körülnézni, hogy miért
pont ezt a várost tartják legjobban megszállva az oroszok – hát minden máso-
dik ember orosz egyenruhás volt ott Esztergomban. Mondom, azért, mert ez
volt az a szellemi központ, amelyik ezer éven keresztül a mi érdekeinket, a mi
nemzeti hivatásunkat fönntartotta.”

Mint mélyen hívő konzervatív katolikus ember, egy keresztény mártír,
Szent Adalbert példáját állította maga elé, amikor a kommunista rendszer el-
utasításáról beszélt. 

„Én meggyőződéses ellensége voltam mindig a hazánkra rátelepedő meg-
szálló birodalomnak. […] Szent Adal-
bert volt az, aki az első évezred végén
a kereszténység szellemében térített.
Ugye, Prága püspöke volt, akkor Szent
István királyunk bérmálásában vett
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14 A „boldog emlékű mártír Mindszenty

hercegprímásunk” állandósult szókap cso-

lat Pákh visszaemlékezésében, szinte min-

dig így emlegeti őt. 
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részt, és utána Lengyelországba ment, és Poroszországban halt vértanúhalált.
Esztergomnak és Gnieznónak a védőszentje. Úgyhogy én és rajtam kívül még
elég sokan Közép-Európa védőszentjének tartják. Így én az ő szellemében
csatlakozom hozzájuk, most, a második évezred vége fele, mégpedig a moszk-
vai birodalom embertelen leninizmusa elleni tiltakozásul, önrendelkezésünk
visszaszerzése végett.”

A konzervatív ember az antiklerikalizmussal szemben áll. Pákh erről konk-
rétan ugyan nem beszélt, de szavaiból tisztán kivehető az egyházi méltóságok,
autoritások, mindenekelőtt Mindszenty feltétlen tisztelete. 

„[…] mi a hercegprímást abban az időben, amikor mi visszakerültünk [a
deportálásból], legalábbis a magamfajta, mondjuk úgy, hogy értelmiségi, a
hercegprímást azt tulajdonképpen második közjogi méltóságnak tartottuk,
mert hisz a magyar közjog szerint a hercegprímás közjogi méltóság volt.” 

A fenti idézetben értelmiségiként beszélt önmagáról. Vajon mit jelent szá-
mára ez a fogalom? A szellem emberét, az írástudót? Vagy a foglalkozása (jo-
gász) alapján jelöli magát értelmiséginek? Esetleg mint a közügyekben aktív
hangadót? Talán leginkább ez utóbbi jellemző rá. 

Három olyan ügy – közügy – volt, amelyért a Kádár-rendszerben mindvé-
gig síkra szállt. A szovjet csapatok kivonása Magyarországról, Mindszenty bí-
boros hazahozatala, rehabilitálása, és a jóvátétel azokért a károkért, amelyeket
a Szovjetunió okozott a jogellenesen deportált százezreknek, illetve áttétele-
sen az országnak. Első két követelése a rendszerváltozás után teljesült, az
utóbbiért folytatott aktivitását viszont nem adta fel. 

„Körülbelül hatszázezer olyan magyar állampolgárt számolok én össze, aki-
kért Moszkva felelős, és akikért Moszkvának az érvényes, hatályos nemzetkö-
zi egyezmények értelmében is el kell számolnia. Ugyanis az 1949. évi III. és
IV. genfi egyezmény az az ilyenfajta károkozásokért el nem évülő kártérítést
ír elő a kárt okozó részére. Tehát ezek el nem évülő kártérítési igények
Moszkvával szemben. Az, hogy bennünket a második világháború után, a
fegyverletétel feltételeivel is ellenkező módon kihurcoltak, kényszermunkatá-
borokban dolgoztattak, módszeresen pusztítottak, minden emberiességet
megtagadó módon igénybe vettek, ez tulajdonképpen még soha föl se merült.
Ezért még nem kértek jóvátételt, kárpótlást. […] Ilyen precedens volt példá-
ul a részemről 1991-ben az, hogy amikor láttam, hogy kis hazánkban senki
nem hajlandó belevenni programjába jóvátétel követelését a moszkvai biroda-
lomtól nekünk okozott károkért, akkor én az ENSZ Emberi Jogok Bizottsá-
gánál nyújtottam be egy keresetet a moszkvai birodalom ellen a nekem oko-
zott károkért. […] Tehát ezzel a cselekedettel akartam precedenst teremteni.

63

A
 K

E
R

E
SZ

T
É

N
Y

K
Ö

Z
É

P
O

SZ
T

Á
L

Y
É

L
E

T
T

Ö
R

T
É

N
E

T
I

E
M

L
É

K
E

Z
E

T
E

BÚVÓPATAKOK a feltárás

03_korosi_jav.qxp:evkonyv2008  1/12/13  4:09 PM  Oldal 63



Nos, kaptam egy választ, amelyben közölték velem, hogy a moszkvai biroda-
lom ellen én mint magánszemély nem indíthatok az ENSZ Emberi Jogok Bi-
zottságánál eljárást. […] De tájékoztattak, hogy viszont van a Commission on
Human Rights, egy másik genfi szervezet, ahol már volt rá precedens, hogy
olyan állam ellen is indítottak eljárást, amelyik nem írta alá ezt a fakultatív
jegyzőkönyvet. Erre én akkor a Commission on Human Rightshoz írtam ezt
a keresetlevelemet, amiben követeltem a jóvátételt. Sajnos intézkedés erre
nem történt. Nézze, hát hogyha az ember egyedül van, és nincsenek támogatói,
pláne, hogyha diszkriminált a saját hazájában is, akkor ez sajnos így történik.”

A konzervatív ember egyik legfontosabb, talán a közbeszédben is legelter-
jedtebb ismérve, hogy bizalmatlan az újjal szemben, viszont tisztelettel adózik
a múltnak és a hagyományoknak, amelyekben elsősorban a történelem során
felhalmozott értékes tudást látja. Ez Pákh szövegében, értelmezésében a min-
dennapok szintjén is megjelent. A konzervativizmusról mint egyfajta lelki be-
állítottságról beszélt. Ragaszkodik az állandósághoz, a meghittség, a megszo-
kottság jelenti számára az otthonosságot, a biztonságot.

„Én régi nevelésű vagyok, konzervatív. […] Az én konzervativizmusomnak
egyik jellemzője, hogy én 1942 óta sétálok a Váci utcában, hacsak valami meg
nem akadályoz. Mikor följöttem vidékről, Komáromból, a budapesti egyetemi
hallgató barátaim szoktattak hozzá, hogy az előadások után sétáljunk végig a
Váci utcán. Ez 1942 óta így van, és azzal a mondjuk húszévnyi kihagyással, ami-
kor ebben akadályoztatva voltam, sétálok is. Tegnap is végigsétáltam. A déli
órákban szoktam sétálni.”

A keresztény úri középosztály tagjairól úgy tartják, hogy általánosságban
vagy többségükben antiszemiták (voltak), valahogy úgy, mint Lángh Júlia
nagyanyja: „önkéntelenül és öntudatlanul, mondhatni ösztönösen”.15 Pákh Ti-
bor interjúszövegében viszont egyetlenegy utalást sem találunk az antiszemi-
tizmusra. Zsidókról nem esik szó, a zsidókérdés semmilyen kontextusban sem
merül fel. Pontosabban egyetlen mellékmondatban, ahol elítéli a zsidó népir-
tást. „A Szent Korona eszméje értelmében minden magyar állampolgár ma-
gyarnak számít” – az ő olvasatában. A revízió szellemében született Szent Ko-
rona-tan szerint a Szent Korona az egységes Magyarországot testesíti meg, aki
az országban van, az a Szent Korona országának a tagja, függetlenül attól,
hogy milyen nyelvet beszél, milyen vallású.

És ez átvezethet egy másik gondolati ponthoz, a nemzeteszméhez. A kon-
zervatív ember természetesnek tartja a nemzet létezését, a nemzetben való lé-

tet, ő maga elválaszthatatlan része a
nemzetnek, követi szokásait, múltját.
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Pákh büszkén vallja, hogy „a Szent Korona demokratikus volt, a Szent Koro-
na meghatározott pozitív irányt adott az egész magyar nemzetnek. Tehát ne-
künk demokratikus hagyományaink igenis voltak.”

„Azok, akik manapság ilyen szövegeket mondanak, hogy menetelünk Euró-
pába, meg ilyen ostobaságokat mondanak, ez nekem nagyon disszonáns szöveg,
mert én soha, egy pillanatig se tartottam magamat, generációmat, nemzetemet
úgy, mint akinek, amelynek »menetelnie kell Európába«. Én abban a szellemben
nőttem föl, hogy mi itt, amióta Szent István királyunk II. Szilveszter pápától a
Szent Koronát megkapta, és mi a keresztény kultúrához és civilizációhoz csatla-
koztunk, azóta mi itt Európa védőpajzsa vagyunk. Egyébként nemcsak a magya-
rok, a horvátok is annak tartják magukat, a lengyelek is annak tartják magukat.
Nekünk a hivatásunk történetesen egybeesett a fönnmaradásunkkal: tehát akkor,
amikor mi fönn akartunk maradni, amikor fönn akartuk tartani magunkat, azzal
párhuzamosan megvédtük az európai kultúrát és civilizációt a keleti hódítóktól:
a tatároktól a tatárjárás idején; az ottomán törököktől száz éven keresztül; és
most, a XX. század második felében a minden addiginál veszélyesebb moszkvai
leninizmustól, amely nemcsak területfoglalást, nemcsak hódítást irányzott elő,
hanem egész civilizációnkat, kultúránkat el akarta pusztítani.” 

Pákh Tibor magától értetődően antikommunista, egész életével azt de-
monstrálta, hogy elutasítja a szovjet szisztémát. Nem meglepő, hogy az álla-
mosítást jogtalannak tartja, jogászként elemzi annak hátterét. És nem melles-
leg személyében is károsult: a család tulajdonában lévő házakat, épületeket
mind elvették, államosították.

„Rám az úgynevezett szovjetellenesség bélyegét nyomták, ami tulajdon-
képpen rám nézve egyáltalán nem sértő, mert hisz az, hogy szovjetellenes, ez
ostobaság, mert én tulajdonképpen ezt a szovjet szót, ami tulajdonképpen ta-
nácsot jelent, fából vaskarikának tartom. Én a megszálló csapatokat a moszk-
vai birodalom itt állomásozó csapatainak tekintettem, amelyek megszálló csa-
patok. […] Én a moszkvai birodalom megszálló csapatainak a kivonását
követeltem. […] Meg kell mondjam, hogy a moszkvai leninizmus az teljesen
fölforgatott mindent, ami eddig nekünk szent, elfogadott és ismert volt.”

A második világháború után kialakult helyzetet is ezzel az attitűddel értel-
mezte. Egyedül a szovjetek okolhatók azért, hogy az újonnan alakult kormány
nem tudott megfelelően működni.

„Bármennyire is szokták ezt mondani, hogy Jaltában ez, meg az, meg amaz,
Jaltában az önrendelkezési jogot biztosították nekünk és minden háborúból ki-
került kisállamnak. Az önrendelkezési jog alapján nekünk 1945-ben például olyan
kormányunk alakult, amelyik megítélésem szerint konzervatívnak volt nevezhe-
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tő. Már én a konzervatívat nemes értelemben úgy értem, mint értékmegőrző, te-
hát értékrendszer megőrzője. Tehát konzervatív kormány alakult, és ez a kon-
zervatív kormány tevékenykedhetett volna, hogyha az önrendelkezési joggal to-
vábbra is élhettünk volna, de az önrendelkezési jogtól Moszkva megfosztott
bennünket. Tehát a jaltai egyezmény nem osztotta meg a világot, a világot a
moszkvai birodalom erőszakos föllépése osztotta meg, Európában a moszkvai bi-
rodalom erőszakos föllépése akadályozta meg a jaltai elveknek az érvényesülését.” 

Az ötvenes évek történéseinek kontextusában a kommunista rendszerrel
szembenállóként, ellenállóként definiálta magát. 

„Én a Csepel Autógyár könyvtárában dolgoztam, és az Autógyárból jártak
be fiatalok esti egyetemre. Mérnökhallgatók az esti egyetemre. És szerettek
oda eljönni hozzám, egyrészt én fordítottam is nekik, meg hát beszélgettek is
velem. Általában ott úgy ismertek engem, mint reakciósnak nevezett elemet.
Éntőlem az úgynevezett kommunisták mindig teljesen távol voltak, és személy
szerint tulajdonképpen nem is voltam kíváncsi ezekre a személyiségekre. Az
egyedüli réteg, amihez nekem az égvilágon semmi közöm nem volt, az úgy-
nevezett reformkommunista értelmiségi kör.”

Magánéleti környezetében egy másik önazonosításra használt fogalom,
amellyel a középosztálybeliek elszegényedésére, a társadalmi ranglétrán történt
lecsúszásukra, diszkriminálásukra utalt, a „deklasszált”. Az elszegényedés a kö-
zéposztály értékrendjén kevéssé változtatott, annál inkább az életstílusán, bár
jellemző, hogy a többség igyekezett minél többet abból is megőrizni. Ismert,
hogy a középosztály „köreiben” általános volt a meggyőződés (vagy talán in-
kább csak remény), hogy a kommunista elnyomásnak hamarosan vége lesz. 

„A baráti köröm Budapesten deklasszált társaság volt, akik egzisztenciáju-
kat mind elveszítették. Ezekkel jártunk össze különböző vendéglőkben és há-
zaknál, családoknál, akiknek nagyobb lakása volt, azoknál összejöttünk többen,
és ott szórakoztunk is. Abban az időben általában nagy volt a bizalom, hogy
nem tart ez sokáig. Hát maga még bűnös gondolat se volt, amikor az a szólás
járta, hogy ezt még guggolva is kibírjuk. S akkor bevitték guggolni azt, akinél
erről a hatóság tudomást szerzett, bevitték, hogy guggoljon és bírja ki. Hát
évekig guggoltatták, ha egyáltalán kiengedték szegényt. Szóval nézze, bizalom
volt, és a bizalomnak megvolt az eredménye is, mert jött az 56-os szabadság-
harc, és azt bármennyire szeretné bárki is kisajátítani, az egy egész nemzetre
kiterjedő megmozdulás volt, és abban megvolt a maga része a társadalom min-
den rétegének, minden osztályának.” 

Nem sorolta magát a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék tagjai
közé, de számos olyan közös érték létezett (létezik), amellyel mind Pákh,
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mind az akkori demokratikus ellenzék azonosulni tudott. A Kádár-rendszer
éveiben ilyen volt a rendszer kritikája, teljes elutasítása, az önrendelkezés
visszaszerzésének követelése. Pákh számára már az a kifejezés is elfogadha-
tatlan, hogy konszolidáció, hiszen a jogtalanságok továbbra is folytatódtak,
és – mint hangsúlyozta – az emberek rettegésben és szűkölködésben élték
mindennapjaikat.

„A Kádár-rendszer az tulajdonképpen a legsötétebb és legvisszataszítóbb
valami volt, a képmutatás és a hazugság olyan erőteljesen dominált minden
megnyilatkozásukban, a közvéleményt próbálták félrevezetni. […] Sokan azt
mondják, hogy a 63-as amnesztia után kialakult itt egy konszenzus, meg bele-
törődés, meg belenyugvás, meg gulyáskommunizmus. Meg hogy jólétet te-
remtett Kádár, hogy kifogja a szelet a vitorlából. Nem teremtett jólétet Ká-
dár! Ez ostobaság, hogy jólétet teremtett Kádár. Kádár semmiféle jólétet nem
teremtett. Az 56-os szabadságharc veszteségeinek a pótlására, ami az oro-
szoktól idejött, később még meg kellett fizetnünk nekünk. Még velünk fizet-
tették meg. […] A népet nem tartották olyan jól a Kádár-rendszerben. Lehet,
hogy voltak, akik jól éltek, és azok most is jól élnek, de a nép maga az nem élt
olyan jól a Kádár-rendszerben, és eladósodásunk pedig főképpen nem azért
van, mert a magyar nép ette föl a jövőjét, hanem azért van, mert a moszkvai
birodalom kényszerített erre bennünket. […] Mert akár a keletnémeteket, akár
a cseheket nézzük, az átlagembernek, a közönséges átlagembernek az élet-
színvonala mind a két országban jobb volt, mint a magyar átlagembernek. Ami
itt lehetőség volt, az az, hogy később esetleg utazhattak. Onnan meg nem
utazhattak Nyugatra. Ez az egyedüli.”

Pákh Tibor megszenvedte a második világháború utáni világot. Számtalan
vesztesége van, hosszú éveket töltött börtönben, megalázták, kínozták, megfi-
gyelték, számtalan alkalommal diszkriminálták… és mégsem panaszkodott. 

„Úgy látom, hogy végül is én abszolút kiegyensúlyozottan és nyugodtan
élem napjaimat. Annak ellenére, hogy ugye a politikai közéletből kirekesz-
tettek, annak ellené   re, hogy a megnyilatkozásaimat bojkottálják, annak ellenére
elégedett és mondhatom, hogy teljes mértékben nyugodt vagyok. Mert hisz,
amiért én harcoltam, a megszálló csapatok kitakarodása, az bekövetkezett, a
moszkvai leninizmus kitakarítása, az bekövetkezett. […] Az erkölcsi győze-
lem a miénk, akik az önrendelkezési jogért, az alapvető emberi szabadságért
harcoltak. Mert nem mi adtuk föl a világnézetünket, hanem az ellentábor. […]
Az Úristen a leghatalmasabb és a legerősebb, és végül is az fog dönteni, hogy
ki hogy és mint kerüljön oda az ő színe elé. Mert az élet értelme és a célja az
az utolsó ítélet, az isteni ítélet tükrében vizsgálandó és értékelendő.”
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Pákh Tibor az alapvető demokratikus jogokért, intézményrendszerért
küzdött egész életében – a jogszabályok bűvöletében szinte megszállottként
harcolt az igazáért. Ehhez erőt mindenekelőtt Istentől kapott. A „boldog em-
lékű mártír Mindszenty hercegprímás” követendő példa, megkérdő-
jelezhetetlen tekintély számára, aki a haza megmentéséért küzdött. Vissza-
emlékezésében keresztény, konzervatív középosztálybelinek vallotta magát,
aki Magyarország sorsának rosszra fordulásáért mindenekelőtt a szovjet
hatalmat tartja felelősnek. 

KONZERVATÍV LELKÜLETŰ EMBER VAGYOK
TABÓDY ISTVÁN 1921. április 1-jén Budapesten született. Dzsentri családban
nevelkedett. 1930 és 1938 között a kőszegi katonai főreáliskolában tanult,
majd tanulmányait a Ludovika Akadémián folytatta, ahol 1941-ben végzett
huszártisztként. A 3. Nádasdy Ferenc huszárezred hadnagyaként Nagyvá -
radon, Nagyszalontán és Munkácson szolgált. 1944-ben főhadnagyi rangot
kapott, és kivezényelték az orosz frontra. Súlyosan megsebesült. 1945-től a
Honvédelmi Minisztérium Lóügyi Osztályán szolgált. 1947-ben századossá
nevezték ki, tavasszal letartóztatták, hat és fél évet raboskodott. 1953-as sza-
badulása után kispapnak jelentkezett. 1954-ben megkezdte tanulmányait a
központi szemináriumban. 1955-ben az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) ki-
tiltotta, de 1956 őszén folytathatta tanulmányait. 1957 májusában ismét letar-
tóztatták, mert Mindszenty József bíboros kérésére néhány társával a forrada-
lom alatt az ÁEH irattárát biztosította. A Turchányi Egon és társai-perben
hatodrendű vádlottként hét hónapra ítélték, 1957 decemberében szabadult.
1958. június 13-án szentelték pappá. Pár hónapig a szemináriumban volt elő-
adó, majd ismét kizárták, mivel több társával együtt megtagadta, hogy az
országos békepapi gyűlésen megjelenjen. Ezt követően a Közlekedési Mú -
zeumban takarítóként dolgozott. Közben néhány felszentelt társával meg-
szervezte a kizárt kispapok további oktatását és vizsgáztatását, titkos körülmé-
nyek között. 1961 februárjában – egy országos egyházellenes akció keretében –
ismét letartóztatták, tizenkét év börtönbüntetésre ítélték. 1972 végén szaba-
dult. Haláláig plébánosként dolgozott. A rendszerváltozás után jelentős sze-
repet vállalt az újrainduló tábori püspökség megszervezésében, vezérőrnagyi
rangot kapott. 1992-ben székesfehérvári kanonokká nevezték ki. 2000. szep -
 tember 25-én halt meg. Halála után – katonai múltjára tekintettel – posztu-
musz vezérezredesi rangot kapott. 2005-ben Bicskén szobrot emeltek tiszte-
letére. 2009-ben posztumusz Fejér megye díszpolgára lett.
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Tabódy Istvánt Hegedűs B. András kereste meg, hogy életútinterjút ké-
szítsen vele az Oral History Archívum számára.16 Én akkor kapcsolódtam be
a történetbe, amikor az első találkozásuk időpontja előtt Hegedűs megkér-
dezte, lenne-e kedvem elkísérni. Mint ekkor megtudtam, Tabódy hosszan sza-
badkozott, hogy ő már elmondta az életét, annál többet, mint amennyit a két
dokumentumfilmben elmesélt, úgysem tud mondani.17 Ám Hegedűsnek nem
lehetett nemet mondani, így végül kötélnek állt. 

1991 június elején találkoztunk először Bicskén, a parókián, és a nyári szü-
netet követően, október végén fejeztük be az interjút.18 Tabódy szeretettel fo-
gadott bennünket minden fényűzést nélkülöző, szinte puritán otthonában. Ne-
kem a naiv, ártatlanul kérdező kislány szerepe jutott, és ez nem is állt tőlem
olyan messze. Nem voltam ugyan már kislány, de szakmai értelemben teljesen
kezdőnek számítottam, Tabódy István világa pedig annyira ismeretlen volt,
hogy őszinte rácsodálkozással hallgattam és kérdeztem (volna). Csakhogy a két
férfiú mellett még egy gyakorlott kérdezőnek sem lett volna könnyű kérdéseit
feltenni. Emlékeim szerint többször meg sem hallották, hogy szólok. Mind-
ketten hatalmas vehemenciával, egymás szavába vágva beszéltek, illetve kér-
deztek. Tabódy örömmel anekdotázott, készségesen és kötetlenül mesélt, sok
mellékszállal színesítette élettörténetét. 

Tabódy István bemutatkozása rutinos és lényegre törő, mondatai olyanok,
mint a kihallgatáskor adott válaszok. 

„Budapesten születtem 1921. április 1-jén. Édesapám: Tabódy Tibor, föld-
birtokos, országgyűlési képviselő, majd zalai főispán. Édesanyám: Trinkel
Hermin, egy soproni gyárosnak a lánya.” 

Kérdésünkre, hogy mit tud őseiről, először nagyon határozottan azt állítot-
ta, hogy szinte semmit, nagyszüleit
nem ismerte, családja története soha-
sem érdekelte. Később kiderült, hogy
mégiscsak birtokában van néhány fon-
tos adaléknak a család múltjáról, identi-
tásáról. 

„Nekem két előnevem van. Tabódi és
fekésházi Tabódy. Tabód Tolna megyé-
ben van. Ott kezdtük a mohácsi vész
előtt, és a mohácsi vész után pedig
Fekésházán, Ung megyében. Nekem va-
lami nyolc nagyapám így visszamenőleg
volt Ung megye alispánja.”19
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16 Hegedűs B. András (1930–2001) közgaz -

dász, szociológus. Az Oral History Ar c hí -

vum és az 1956-os Intézet alapítója. 

17 A két dokumentumfilmet lásd az 5. láb  -

jegyzetben. 

18 Tabódy (OHA).

19 A Pallas Nagylexikon szerint a család tag-

jai a XVII. század elejétől kezdve a legú-

jabb korig a katonai és a polgári közszol-

gálat terén mint vármegyei tisztviselők

tűnnek fel. Többen viseltek közülük vár -

megyei főbb tisztsége ket. A családfát Nagy
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Több őse (miként majd ő maga is) a
Máltai Lovagrend tagja volt. Édesany-
ja származásáról viszont tényleg keve-
set tudunk meg, mindössze annyit,

hogy a Trinkel család tagjai soproni polgárok voltak.
Édesapja, Tabódy Tibor hivatásos katonatisztként harcolta végig az első

világháborút. A családnak Karancskesziben volt egy 500 holdas földbirtoka,
amit édesanyja vagyonából vettek. Apja a háború után ott gazdálkodott, amíg
a hadikölcsönjegyzés, a gazdasági válság és a felelőtlen, pazarló életmód kö-
vetkeztében tönkre nem mentek, és arra kényszerültek, hogy eladják a birto-
kot. Tabódy Tibor a húszas–harmincas években kormánypárti oldalon vállalt
szerepet. Gömbös miniszterelnök politikájának hű támogatója lett, 1935. már-
cius 8-án Zala vármegye főispánjává nevezték ki. Fia emlékezete szerint
Tabódy Tibor nem örült a kinevezésnek, hiszen Budapest főpolgármesteri
pozícióját ígérték neki, és a zalai főispánság „egy kifejezett lebukás volt”. Ma-
gas politikai tisztségét azonban csak rövid ideig tölthette be, 1936-ban, öt-
venegy éves korában váratlanul meghalt. 

Tabódy nagyon keveset mesélt családja életéről, életmódjáról – magyará-
zata szerint kevés emléke van abból a korból. Amit elmondott, abból viszont
elég egyértelműen kitűnik, hogy kapcsolata családtagjaival (szüleivel és test-
véreivel egyaránt) meglehetősen formális volt. Egyedül édesanyjáról tett több-
ször említést az interjú során: szavaiból egy szerető, melegséget, biztonságot
nyújtó anya képe rajzolódott ki, aki legkisebb fiát igencsak elkényeztette. De
a gondozás, a nevelés a nevelőnő feladata volt, az anya alig vett részt a gyer-
mek mindennapjaiban – a keresztény középosztály többségére ez volt a jel-
lemző, ez volt számukra természetes, azt is mondhatnánk, társadalmi helyze-
tük ezt követelte meg. Tibor már kisgyermek korában megtanult németül, a
családi legenda szerint előbb, mint magyarul. A gazdasági krízis ellenére vi-
szonylag jómódban éltek. Szép villát – „öt vagy hat szobával, már nem emlék-
szem pontosan” – béreltek a Vilma királyné úton. 

Az elemi iskola első három évét magántanulóként abszolválta, egy házitaní-
tó segítségével, a negyedik évet már a fővárosban, a Damjanich utcai elemiben
kezdte. Nagyon korán, kilencévesen a kőszegi katonai iskolába került. A pá-
lyaválasztásban a szülők döntöttek, leginkább a családi hagyomány okán  – és
a családi pénztárca kímélése céljából. 

„Eredetileg édesapám is katona volt, és a harmincas évek elején mindegyik
szülő igyekezett a gyerekének egy olyan pályát biztosítani, amire azt mondták,
hogy nyugdíjas állás. Lényegében jó fizetés meg stb. Szóval azt is mondhat-
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nám, hogy régen ez volt a mondás: »Ha buta a gyerek, jó lesz papnak vagy
katonának.« […] Olyan közepes tanuló voltam nagyon rossz magaviselettel
már akkor is. […] Anyagilag volt ez egy nagy könnyebbség a szüleimnek, hogy
én ott voltam a katonaiskolában.” 

Ez az iskola nagyon népszerű volt a keresztény középosztály köreiben. Ti-
bor a kemény katonai szigorhoz, a mindent átható kegyetlen hierarchiához
még nagyon fiatal volt (ha egyáltalán van ehhez megfelelő kor), de visszate-
kintve többször is hangsúlyozta, sokat köszönhet ennek a nevelésnek. Napja-
inkban elképzelhetetlen, hogy egy kilencéves gyermeket ilyen iskolába küld-
jenek a szülei, de a húszas–harmincas években ebben a társadalmi rétegben ez
nem volt kirívó. 

„Borzasztó rosszul [éreztem magam]. Én egy elkényeztetett, anyás gyerek
voltam, és hát ott azért eléggé kemény stílusban mentek a dolgok. […] Egy
mai gyerek, egy mai katona se tudja elképzelni azt a fegyelmet, ami ott volt,
és hogyha az ember 10 éves korában egy 11 éves előtt nem állt vigyázzban,
mint a cövek, egy olyan pofont kapott tőle, hogy repült neki a falnak. És ott
nem lehetett panaszra menni vagy ilyesféle, ilyesmi nem volt. Ha nem abba az
iskolába járok, és nem úgy nevelnek, akkor kizárt dolog, hogy mindazt kibír-
tam volna később, amit ki kellett bírni. Már legalábbis becsülettel nem bírtam
volna ki. Ott ugye nagyon jó és egy nagyon kemény nevelést adtak. […] De
aztán később megszerettem persze, mikor már én is ilyen parancsnoki beosz-
tásba kerültem, mármint szobaparancsnok meg rajparancsnok. Szóval nem en-
gem ugráltattak, hanem én ugráltattam másokat, akkor az már vidám dolog
volt.”

Tizenöt éves koráig, ha nem is felhőtlen, de viszonylag nyugodt, bizton-
ságos gyermekkora volt. 1936-ban viszont apja hirtelen halálával elvesztett
egy fontos támaszt. Eltűnt az apja tekintélyéből adódó védőháló, megszűnt
kiváltságos helyzete. Másrészt nyilvánvalóan anyagi téren is veszteség érte
a családot. A korábbi gondtalan jólétet felváltotta a szűkösség, már-már a
szükség. 

„Egyszerűen étkeztünk, egyszerűen éltünk. Még egy biciklit se kaptam
mint gyerek. Igaz, a cselédlány megmaradt. Majdnem végig. De hát azok – azt
hiszem – nagyon szerették az anyámat. […] Most már igazat adok az anyám-
nak, akkor nagyon haragudtam amiatt, mert az édesanyám az túl becsületes
volt. Szóval egy abszolút szent volt. Ha majd evangélikusokat szentté avatnak,
őt biztos szentté avatják. […] Ő egy menő politikusnak az özvegye volt. Mon-
dom, a Darányi Kálmán, a későbbi miniszterelnök, ő jött hozzánk, de mások
is jöttek, ugye, és fölajánlották a segítséget. Hát ilyenkor mit adtak? Kapha-
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tott volna egy mozit, kaphatott volna egy trafikot mint özvegy. És nem foga-
dott el semmit. Azt mondta, hogy őneki megvan a nyugdíja, és ő nem veszi el
egy másik embernek a kenyerét. Ennek következtében mi egyáltalában nem
éltünk olyan fényesen otthon. Inkább anyagi gondok voltak, és a zsebpénzt a
nagynénimtől kaptam. Anyám kifejezetten szegény volt. Ami aztán még foko-
zódott ugye ebben a rendszerben, ahol mint főispáni özvegy kapott kettőszáz
forint nyugdíjat.”

A vallásnak nagy jelentősége volt a család életében, így fontos szerepet
kapott Tabódy gyerekkorában is. Édesapja a Regnum Marianum Közösség
világi elnökeként Shvoy Lajos későbbi székesfehérvári püspökkel együtt meg-
határozó szerepet vállalt a Regnum Marianum-templom létrejöttében.
Édesanyja az evangélikus egyház tagja volt. A gyerekeket katolikusnak ke-
resztelték. 

„Édesanyám volt a vallásos a családban, és abszolút korrektül katolikusnak
nevelt engem. […] Minket mindig vallásosnak neveltek. Édesapám a Regnum
Marianum egyházközség elnöke volt egész életében. Ő minden vasárnap el-
ment a misére. Amíg falun volt birtokunk, anyám annak ellenére, hogy evan-
gélikus volt, ő is minden vasárnap eljött a katolikus misére. Ez nyilvánvalóvá
teszi azt, hogy egy vallásos légkörben nőttem föl. A keresztapám pápai prelá-
tus volt, és a Várban lakott, a Szent Jobb őre volt, érseki általános helynök: a
Mészáros János. A bérmaapám Shvoy Lajos, fehérvári megyés püspök volt.
Hát szóval egy ilyen légkörben nyilvánvalóan én is vallásos voltam.” 

Tabódy szemléletesen idézte meg azt az életstílust, amelyet a keresztény
középosztály egyes – vagyonukat vesztett – rétegei, a dzsentrik a régi nemesi
életmódot utánozva követtek. Értékrendjük egyik eleme: a látszat fenntartása
minden áron. 

„Átéltem azt a korszakot, amiről Jókai Mór ír. Egy ilyen »uram-bátyám
korszak« volt az, amikor a tekintetes vármegye mulat. Tehát egy Péter-nap,
ahol az egész vármegye nemessége összejön Péter-napra, és volt vagy har-
mincfogásos ebéd, amin engem a guta ütött, mert ott kellett ülni végig, ahe-
lyett, hogy mehettem volna vadászni. […] Ott mindenki díszmagyarban, ott
szónoklatok jobbra-balra.”

1938-ban érettségizett, a korabeli normák szerint felnőtt emberré vált. 
A háborús készülődés jegyében, a kőszegi katonai iskolából az önkéntes évet
kihagyva, rögtön a Ludovikán folytatta tanulmányait. A magyar katonai felső-
oktatás legmagasabb képzési szintjét nyújtó intézmény ebben az időben elit-
képző iskolának számított: a katonatisztnek lenni komoly társadalmi presztízst
és kiemelt fizetést jelentett. 
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A két világháború közötti tekintélyelvű rezsim komoly befolyást gyakorolt
Tabódy világlátására, értékrendjére – miként a keresztény középosztály nagy
többségéére. Hazaszeretetre, a kormányzó iránti feltétlen hűségre, lojalitásra
és a király iránti tiszteletre nevelték őket. Ezeket az erényeket Tabódy élete
végéig büszkén magáénak tudta. 

Mint snájdig ludovikás huszártiszt kivette részét az arisztokrácia exkluzív
életmódjából, az előkelő reprezentációból. Bálokra, vadászatokra járt, a leg-
felsőbb körökben mozgott. Ez a keresztény középosztályra nem volt általában
jellemző, de…

„Egy mai fiatal el se tudja képzelni, hogy én egy báli szezonban hatvan
meghívásnak tettem eleget, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy minden es-
te két helyen táncoltam legalább. De hát akkor egész más viszonyok voltak,
akkor még megvoltak a birtokok meg minden, és az ember abban a korban
egy elefántot meg tudott volna enni, mert állandóan éhes volt. Akkora büfé-
ket zabáltam végig, hát ez már nincs is, ilyen »libamáj bombákat« meg mit tu-
dom én, orosz krémtortákat stb., meg pezsgő meg minden. Régen egy fiú nem
fizetett, az az anya tudta, hogy ez egy iskolás. Hiába voltam a Ludovikán, hát
tudták, hogy énnekem nincs pénzem, úgyhogy ha az ember udvarolt egy lány-
nak, akkor a mama azt mondta »Na gyerekek, menjünk ebbe és ebbe a bálba
el, vagy menjünk a Gellértbe vagy akárhova.« S akkor az ember nyugodtan
evett-ivott, s mikor jött a pincér, a mama az asztal alatt odaadta a pénztárcá-
ját, és akkor fizetett az ember.” 

A társasági alkalmakkor sok – előkelő családból származó – szép és gaz-
dag lánnyal találkozott, akik közül többnek udvarolt, mint majd néhány év-
vel később például Horthy Miklós unokáinak, Horthy Zsófiának és Niko-
lettnek is. 

„Abban a társaságban én nem voltam jó parti. De az természetes dolog
volt, hogy a laktanyáknak a körzetében földbirtokok voltak és földbirtokos lá-
nyok, ahova az embert eleve meghívták, és mondom, én egy olyan társaságba
jártam, ahol mindenki milliomos volt.”

1944. március 19-én a németek bevonulásának híre Munkácson érte. Aggó-
dott a kormányzó és a családja sorsa miatt. 

„Én 44. március 19-én egy irgalmatlanul rossz hangulatba kerültem, mert
aggódtam a kormányzóért. És a Zsófi meg a Nikolett, ezekhez nekem tele-
fonkapcsolatom volt. Persze a telefonba az ember nem így horthyzott, hanem
hát nagypapával mi van, nagypapa jól van-e. […] Kézenfekvő volt, mert min-
denféle hír elterjedt, hogy a kormányzót elhurcolták vagy megsebesült, ahogy
ilyenkor szokott lenni. Azért hívtam őt föl, hogy mi van. És akkor ő nekem a
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telefonba azt mondta, hogy »Nagypapa jól van, és a saját lakásán«, szóval hogy
a Várban fönn van. Megnyugodtam.” 

Tabódy jobboldali politikus apja révén átpolitizált családban nőtt fel, s bár
ő maga egész életében távol tartotta magát a politikától, az interjúban több
politikai vonatkozású kérdést is érintett. Horthy híveként és katonatisztként
értékelte Magyarország világháborúban vállalt szerepét, illetve a keresztény
úri középosztály viszonyát a fasizmushoz és a nemzetiszocializmushoz.
Meglátása szerint a fasiszta eszmék ettől a társadalmi rétegtől távol álltak.
Állásfoglalása egybecseng napjaink Horthy-apológiájának egyik elemével, sze-
mében a kormányzó angolok iránt tisztelete Horthy ártatlanságát, nácielle -
nességét bizonyítja.20 Tabódy a Horthy család köreiben mozgott, a kormány-
zó unokáival szoros kapcsolatban volt, az emigrációban évekig levelezett velük,
tehát nem várhatjuk tőle az elfogulatlan, pártatlan értékelést. Szerinte az ő tár-
sasága, a keresztény középosztály azon tagjai, aki Horthyhoz közel álltak,
mind elítélték a nyilas mozgalmat, Szálasit, sőt Hitlert is. 

„Ebből az időszakból egy olyan döbbenetes élményem volt, amire vissza-
emlékszem, és amikor úgy először ténylegesen megrendültem: amikor a Doll-
fuss kancellárt lelőtték. És akkor kezdődtek ezek a fasiszta meg horogkeresz-
tes dolgok, amivel nemcsak én, hanem mondjuk az az egész társadalmi réteg,
amibe én is tartoztam, mereven szemben álltak. Minden ilyen horogkeresztes,
meg később nyilaskeresztes dolgokkal. És hát akkor kezdett már működni a
Szálasi, […] és hát legalábbis mibennünk, akik akkor voltunk, mibennünk az
egy ellenszenves kép volt, a Szálasi készülődése még inkább. De ezt már nem
lehet elmondani a vezérkarra és a vezérkari tisztekre, és ezt nem lehet elmon-
dani később nagyon sokféle katonatisztre sem sajnos. Az a társaság, vagy az a
társadalmi réteg, amelyik a kormányzóval érintkezett bármilyen fokban, vagy
a kormányzó családjával, ezek mind angol beállítottságúak, anglofilok voltak.
És a katonai akadémián mindnyájan meg voltunk győződve, hogy elvesztjük a
háborút. Még föl se avattak hadnagynak, legalábbis nálunk, huszároknál egy
olyan stílusban beszéltünk a Hitlerről és egyebekről, hogy azt jobb, hogy nem
hallotta valami ellenséges érzelmű. […] Én csak arra emlékszem, hogy mi, hu-
szárok egymás közt teljesen nyíltan szidtuk a németeket, és lényegében az az
egész arisztokrata társaság, vagy az az egész földbirtokos társaság, akihez jár-

tunk, akiknek a családjába udvaroltunk,
hogy így mondjam, ezek mind inkább
angol beállítottságúak voltak. Tehát lé-
nyegében az egész magyar politika, és
akármit mondanak a Horthyra most,
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az egész magyar politika arra volt beállítva, hogy az angolok jönnek, és úgy
ugrunk ki, és nem az oroszok jönnek.

A mi fegyvernemünkben, legalábbis a huszárok közt teljesen angolokra vá-
ró hangulat volt. Egyáltalán, ha szabad ezt a kifejezést használnom, hogy fel-
ső tízezer, vagyis legalábbis a nagybirtokos rétegben egy-két lézengő gróftól
eltekintve, mint a Festetich, aki ott valahol nem messze volt, most nem jut a
neve az eszembe annak, ahol ő volt egy ilyen nyilas vezér, a Festetich gróf.
Lepsénytől nem messze van az a kastély, ahol ő volt. No hát egy pár ilyentől
eltekintve mindenki lényegében a kormányzó mellett volt.” 

Felvidék visszacsatolását említve Tabódy személyes élményeit idézi – ló-
háton vonult be Kassára, miközben lovagolni sem tudott –, de az esemény po-
litikai aspektusa nem merült fel az interjúban. Mégis valószínűsíthetjük, hogy
a trianoni békeszerződés revíziója nem volt ellenére, szóhasználata is – „bor-
zasztó nagy örömmel fogadtak minket ott, az ottani lakosság. És hát egy olyan
nagy népünnepély volt” – erre enged következtetni. Az erdélyi és a kárpátal-
jai revízióval kapcsolatban viszont már óvatos értékelést fogalmazott meg. 

„Nyilvánvaló volt a németek aljassága. Ezt még akkori hadnagyi ésszel is
föl lehetett fogni, mert hiszen szabályosan kettévágták Erdélyt, az egyik a ti-
ed, a másik az övé. És ezzel egy olyan ellenséges gócot alkottak, hogy mindig
lehetett fenyegetni az egyiket a másikkal csak azért, hogy csöndben maradjon.
[…] Ha az egész Erdélyt visszaadták volna, hát az teljesen más lett volna. De
így? […] És ezt mostani eszemmel mondom, minekünk az volt a tragédiánk
ebben az egész bécsi döntésben, hogy ahova mi bementünk, mi a szegénysé-
get vittük, és nem a jólétet. Tehát ahova mi bementünk, ott az addig viruló
élet elhalványodott, és beállt a szegénység.”

Pákh Tiborral és a később tárgyalt Vigh Szabolccsal ellentétben Tabódy
narratívájában többször előkerült az antiszemitizmus kérdése. A történetek-
kel, amelyeket elmesélt, azt akarta bizonyítani, hogy az ő köreiben, a keresz-
tény középosztály tagjai, vagyis az úriemberek körében (Tabódynál ez egyen-
lő Horthyval és környezetével, illetve tisztelőivel) mindannyian bújtattak
zsidókat. Családja és ő – „mint minden tisztességes ember” – nem törődött a
zsidó származással. Tabódy ritkán elemezte a történteket, ezért is beszédes a
következő idézet, amely rávilágít a Horthy-rendszer zsidósághoz fűződő am-
bivalens viszonyára. 

„Nemcsak hogy zsidó ismerőseim voltak… Nem akarom a pártállásukat
jellemezni, a jelenlegi parlamentben bármit mondanak a Horthyról […] az il-
lető, egy honvédelmi bizottsági tárgyaláson mocskolta Horthyt és minden ki-
fejezésnél az öreg Kéryre ránézett. És a Kéry kért szót és azt mondta: »Ked-
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ves képviselőtársam, ha a Horthy nem lett volna, akkor most maga nem ülne
itt. Mert a kedves szülei a gázkamrában befejezték volna.« És az egész, az a bi-
zonyos kör, amiben a kormányzó mozgott, és a kormányzót tisztelték, ez
megint olyan furán hangzik, mert az utókornak megmarad, amit itt mondok,
de szóval akik születésüknél fogva úriemberek voltak, na, mást nem tudok
mondani, tehát egy földbirtokos vagy magas állami tisztségeket sorozatosan
öröklő társulat, ez mind, én nagyon sokat hallottam, mindegyik dugott egy-
két-három zsidót. Vagy szobalánynak, vagy szakácsnőnek, vagy valamilyen
módon mindenki próbált menteni. […] Azt is el kell ismernem, hogy voltak
tiszttársaim, akiket ezért megvetettünk magunkban, akik abban a pillanatban,
mikor kezdték a zsidó üzleteket osztogatni, akkor már ők is akartak üzletet
szerezni. Egyik se szerzett, de akartak. Már maga a tény egy megvetést váltott
ki azokból, akik ezzel szemben álltak.”

1944. június végén vezényelték ki a frontra. Szeptember 17-én Varsó mel-
lett megsebesült (élete végéig csak korlátozottan tudta mozgatni a bal karját).
A kormányzói proklamáció után az érsekújvári kórházba szállították, onnan
szökött haza. 1945-ben a Honvédelmi Minisztérium Lóügyi Osztályára ke-
rült. 1946-ban a Kisgazdapártból a Baloldali Blokk nyomására kizárt Sulyok
Dezső alapította Magyar Szabadság Párt VII. kerületi titkáraként vállalt poli-
tikai szerepet. Rendszeresen levelezett az ekkor már emigrációban élő Hor-
thy Nikolett-tel. Leveleiben fejtette ki véleményét többek között az államosí-
tásról, a svábok kitelepítéséről, majd ezeket az írásokat eljuttatta egy svájci
újsághoz. Mindez nem kerülte el az ÁVO figyelmét. Tabódyt 1947 tavaszán
kémkedés vádjával letartóztatták, és 1953. szeptember 10-ig a buda-déli, majd
a kistarcsai, 1950-től pedig a recski internálótáborban tartották fogva. 

Nyilvánvaló, hogy a letartóztatással alapvetően megváltozik az élet.
Tabódy esetében igazán nagy volt a kontraszt. A legfelsőbb körökből hirtelen
a „nyomor legalján” találta magát, „amikor az ember makkot evett, hogy éhen
ne dögöljön”. Kiszabadulásakor szembesült igazán a politikai változások kö-
vetkezményeivel. Szinte mindent elveszített korábbi életéből. 

„Iszonyatos érzés volt, hát mégiscsak mint fehér kesztyűs huszártiszt kezd-
tem az aranyvilági életet, és mikor hazamentem, ugye, nem volt tüzelő, és a
nővérem a gyerekeivel fölment az erdőbe fát lopni. Hát szóval… A sógort ki-
vágták vagy otthagyta ilyen politikai meggondolások alapján. Hites könyv-
szakértő volt, de ő inkább krampácsolt. Úgyhogy teljes nyomorúság volt.”

A fogságban, a sok megpróbáltatás közepette ismerte fel: arra hivatott,
hogy pap legyen, és elkötelezettsége napról napra erősödött. Szabadulása után
jelentkezett Shvoy Lajos székesfehérvári püspöknél, aki börtönpszichózist vé-

76

K
Ő

R
Ö

SI
Z

SU
Z

SA
N

N
A

Évkönyv XVIII. 2011–2012

03_korosi_jav.qxp:evkonyv2008  1/12/13  4:09 PM  Oldal 76



lelmezve először elutasította. Kazánfalazóként tudott elhelyezkedni, sztaha-
novista kitüntetést kapott. Egy évvel később Shvoy felvette az egyházmegye
kispapjai közé, és a központi szemináriumba küldte. Még az első évet sem vé-
gezhette el, és a hatalom kitiltotta.

„Május harmadikán hivatott le a püspököm, és közölte, hogy az Állami Egy-
házügyi Hivatal utasította őt, hogy hívjon engem vissza, vagy hogy dobjon ki
engem, mert nincs remény rá, hogy én a demokrácia hű papja legyek. A ké-
sőbbiek folyamán jöttem én aztán rá, hogy ottan nyilván a kispapok közt is volt
beszervezett ember, és az elöljárók közt meg még többen. Tehát saját maga-
mat ismerve, hát nyilvánvalóan nem lepleztem el a véleményemet a dolgokról,
és ez különböző utakon visszakerült az államegyházhoz, és erre gondolták,
hogy ne rontsam én a többi jámbor kispapot, hát kirúgnak engem onnan.”

Tabódy civilként folytatta a tanulást, és mellette fűtőként tudott elhelyez-
kedni. Mivel a következő tanévben sem vették vissza, 1956 szeptemberében
Hegedüs András miniszterelnöknek írt levelet, amelyben kérte visszavételét. 

„Kifejtettem a Hegedüs Andrásnak, hogy rendben van, én osztályidegen
vagyok, és katonatiszt voltam meg minden, de hát a törvény szerint vallássza-
badság van, és jogom van nekem a papi intézetbe bemenni. De ha ő úgy látja,
hogy én nem vagyok olyan állampolgár, mint más, akkor tessék, utasítsanak ki
az országból, és elmegyek.” 

Az engedélyt megkapta, folytathatta tanulmányait. Ismét bevonult a sze-
mináriumba, elkezdődött kispapi élete. A forradalom kitöréséről később érte-
sült, hiszen azokban a napokban lelkigyakorlatot (szilenciumot) tartottak, ami
teljes elzártsággal járt, így szerencséjére a harcoktól is távol maradt. 

„Az Úristen sokkal jobban ismer engem, mint én saját magamat, és tudta
azt az Úristen, ha én kinn vagyok 56-ban, én nem sokat hibázok, mert ma is
még jól kezelem a puskát. Úgyhogy az Úristen nem hagyta. Nyilvánvalóan
teljesen más irányba tolódik el az életem, ha én ott elkezdek lövöldözni. Elte-
kintve attól, hogy esetleg agyonlőttek volna. Tehát nyilvánvalóan nekem is
disszidálni kellett volna, akkor már teljesen más lett volna az életem.” 

November 3-án Mindszenty József bíboros kérésére néhány kispaptársával
az ÁEH irattárát biztosította, hogy az ott lévő dokumentumokat kívülállók
jogtalanul ne használhassák fel.21 A forradalom leverését követően tovább él-
te a kispapok életét, de számított rá, hogy előbb-utóbb őt is utoléri a megtor-
lás. 1957 májusában ismét letartóztat-
ták. Hét hónapra ítélték, ám december
17-én több társával együtt szabadlábra
helyezték.
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21 Ugyanebben az akcióban vett részt Vigh

Szabolcs is, dolgozatom harmadik szerep-

lője, akivel később pertársak lettek. 
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1958. június 13-án szentelték pappá. Az első mise celebrálása fontos és ün-
nepélyes esemény a pap életében. Tabódy a felszentelés politikai, pontosab-
ban ellenzéki jelentését, jelentőségét hangsúlyozta. A mise demonstráció volt
az elnyomó kommunista hatalommal szemben, és bizonyíték arra, hogy az Is-
ten irányában mutatott elhivatottság győzedelmeskedik. Az egyházi elöljárók
szerették volna, ha ez a mise majdhogynem titokban, a nyilvánosság kizárásá-
val történik. Ám Tabódy másként képzelte.

„A püspököm [Shvoy Lajos] hivatott, és ezt elmondja nekem csendben
így… Én mondom neki: kérem, püspök atya, ezt így nem lehet tenni. Mert
az a tény, hogy a püspök atya kijelölt négy évet, hogy én akkor fölveszlek, föl-
szentellek négy év múlva, hogy ez annak ellenére, hogy az állam kirúgott, an-
nak ellenére, hogy lefogtak, minden végbement, ez a kispapoknak a hitét
olyan fokban megerősítette, hogy az egy abszurdum, hogy én csendben el-
vonuljak, mikor az Isten erejéről tettünk tanúbizonyságot. Azt mondja a püs-
pök: teljesen igazad van, fiam. Hol akarod mondani? Mondom, az Egyetemi
templomban, hogy ott mindenki lássa. Igazad van. Hát elszörnyülködött ott
az elöljáróság. És hát hozzávetőlegesen háromszáz volt rab volt ottan a temp-
lomban. És az ávó is persze. A tisztilegényem is ott volt. […] Nagy társadal-
mi esemény volt, mert azt mondták, hogy csak teherautókkal oda kellett vol-
na állni az ávónak, és az egész közönséget úgy, ahogy van, elvinni onnan. Hát
egy gyönyörű dolog volt. Hát én nem voltam, ugye, egy pénzes ember, de a
család meg a rokonság, ismerősök egy nagy vacsorát összehoztak. Szóval egy
nagy örök emlékem, és még ma is emlegetik sokan ilyen vénebbek, mert én
mindenkit megöleltem, akit szerettem. Volt rabtársaimat mind megcsókol-
tam, majdnem mind. És eltartott valami másfél óra hosszat az újmisés áldás
maga. De hát szóval ez egy őrült nagy fölhajtás volt, és rettentő keserűséget
váltott ki az ávóból. És az Állami Egyházügyi Hivatalból, mondanom sem
kell.”

Főduktorrá nevezték ki a szemináriumban: ő közvetített az egyházi elöljá-
róság és a növendékek között. 1958-ban a kispapokat arra kötelezték, hogy ve-
gyenek részt az országos papi békegyűlésen, amit ők szinte egyöntetűen meg-
tagadtak. Ezért tizennégy szeminaristát – köztük Tabódyt – 1959 januárjában
az ország összes szemináriumából kizártak. Egyházi beosztást nem kaphatott,
a Közlekedési Múzeumban lett takarító. Megszervezte, hogy a kirúgott kis-
papok továbbra is folytathassák tanulmányaikat, vizsgázhassanak, gondoskodott
számukra lakásról, munkahelyről, szervezte a segélyezésüket. Az oktatókat és a
vizsgáztatókat is támogatta – ebben egykori rabtársai, katonatársai, arisztokrata
ismerősei segítettek neki. Tizenhét kispap felszentelését szervezte meg.
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„Na, akkor indultam el a tizenkét évi börtön felé, mert hát mindenki tud-
ta, hogy én vagyok a vezető. […] Nekem eredetileg az volt az elgondolásom,
ami a Jóistennek nyilván nem tetszett, de nekem az volt az elgondolásom,
hogy az összes kirúgott papból csinálok egy földalatti egyházmegyét, és annak
egy titkos püspököt a tetejébe. És arra gondoltam, hogy […] alulról egy nagy
nyomást lehetne gyakorolni a legálisan működő papságra és főpapokra, hogy
ezek keményebben ellenálljanak.” 

196l. február 6-án egy országos egyházellenes akció keretében ismét letar-
tóztatták, az illegális teológiai képzést sok más földalatti keresztény ifjúsági
csoporttal együtt felgöngyölítették, és vezetőit súlyos börtönbüntetésekre ítél-
ték. Őt a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés
vezetése és hűtlenség vádjával tizenkét év börtönre ítélték. Büntetését majd-
nem teljesen kitöltötte, a Gyűjtőfogházból (Casaroli bíboros közbenjárására)
csupán néhány hónappal korábban, 1972. december 30-án szabadult. Közben
megjárta Márianosztra, Sátoraljaújhely és Sopronkőhida zárkáit. 

Szabadulását követően a székesfehérvári belvárosi templom, majd Csabdi,
később Kisláng és végül Bicske plébánosa lett. Több templomot, plébániát
újíttatott fel – ezeket is többnyire külföldi adományokból. 

Bár az interjúban többször is azt állította, hogy „nem is gondoltam én a po-
litikára”, szabadulása után papi tevékenysége ellenzéki politizálásként hatott,
a hatalom legalábbis annak tekintette. 

„Köztem és az Úristen közt minden a börtönben zajlott le, és a példákat in-
nen vettem. Amit óriási érdeklődéssel hallgatott Fehérvár népe, de ami egyál-
talán nem tetszett az állami egyházügyi embernek. […] Nem akarok önma-
gamra nem tudom, mit mondani, de amit én mondtam a szószékről, az
hitelesnek hangzott, miután az életemmel bizonyítottam azt, hogy én ezt ko-
molyan hiszem, bármilyen stílusom van, ami hát nem kifejezetten mindig pa-
pos, de amit csinálok, az nyilvánvalóan bizonyítja, hogy hiszem az Istent, és
ténylegesen őt akarom szolgálni.” 

Az örökké lázadó Tabódy mindig alázattal fogadta és megnyugvással tel-
jesítette „Isten akaratát”. Nem tudni, erős hite vagy jó kedélye az oka, de
tény, hogy bármilyen csapás érte, sosem kesergett, még a rossznak is a jó ol-
dalát látta. 

„Hát ehhez egy embernek a mentalitását kell megérteni. Az alatt a tizen-
kilenc év alatt, amíg más akaratán éltem, egyre megtanított az Úristen, és ezt
mindig betartom azóta is: a magam életébe nem avatkozom be, ahova külde-
nek, elmegyek. Sírva, toporzékolva, őrjöngve, szitkozódva, de elmegyek. És
ezt szoktam én a fiataloknak is mondani: ha Isten valamit adni akar az ember-
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nek, az mindig úgy kezdődik, mintha egy iszonyú csapást mérne rá. És az em-
ber őrjöng, hőzöng és utána egyszer csak kiderül, hogy hoppá, milyen jó. Így
volt, amikor Fehérvárról Csabdiba kerültem, Csabdiból Kislángra kerültem,
még fokozottabban így volt, amikor Kislángról Bicskére kerültem.”

Tabódy zabolátlan, nyugtalan természete narratívájára is rányomta bélyegét:
erőteljes és nehezen követhető, csapongó a szöveg, gyakori a félbemaradt törté-
net. Aránylag kevés olyan részletet találunk ebben az elbeszélésben, ahol iden-
titását, önazonosságát fogalmazta meg. Volt, ahol családi gyökereire hivatko-
zott, „kimagasló családból” származónak, jó társaságbelinek mondta magát.

„A mai embereknek teljesen fals fogalmuk van egyrészt a tisztikar életéről,
másrészt a középosztály életéről. A mai emberek alatt értem ezt a társulatot [a
kommunistákat], akik most elvileg leléptek. Elvileg, de azért megvannak, csak
másként beszélnek. Szóval ezeknek fogalmuk sem volt arról, hogy milyen ré-
tegződés van a jó társaságon belül. És miután a kőszegi katonaiskola tagjainak
legnagyobb része nem egy kimagasló családból származott, ilyen fickót, mint
én, hát engem tapostak, engem utáltak. A nevelőtisztek ezek mind baka-tisz-
tek voltak, ezek az úriembert úgy utálták legalább, mint a kommunisták ahogy
mondták. Ez, bármilyen furán hangzik, ez így van. Az osztályon belül is én
voltam a »ja persze, a főispán fia« stb.”

Az osztályidegen kifejezést akkor használta, amikor a kommunista hatalom
nézőpontja szerint beszélte el a történetét. 

„Recsken az udvaron egyszerűen le kellett vetkőzni meztelenre, elvették
mindenünket, és kaptunk egy ilyen katonai ruhát, amin egy vörös csík volt. […]
Ez, azt hiszem, már Márianosztrán is volt, az osztályidegeneknek külön jelzé-
se volt, egy ilyen vörös csík. Különösen sokat nem vethetnek a szememre, még
szép, hogy nem csillagot raktak ránk, esetleg kéket, hogy kék vérünk van.”

Az interjú vége felé – az elmondottak kvázi összegzését adva – konzerva-
tívként azonosította magát. Az ő konzervativizmusa egyrészt a Horthy-kor-
szak társadalmi berendezkedésének, viszonyainak megőrzését, illetve vissza-
vagy helyreállítását jelenti, másrészt a tradíciók, a vallásosság, az egyház tisz-
teletét; zászlajára a régi értékekhez való visszatérést tűzi. Tabódy is azt re-
mélte, hogy a rendszerváltással ismét azok az értékek válnak mérvadóvá, ame-
lyek a Horthy-korszakban uralkodtak, és az ő életét is irányították, de a
háború után meglazultak, eltűntek. 

„Én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy megengedjem magamnak azt, hogy
egy konzervatív lelkületű ember vagyok. És amikor egy Magyarországról ál-
modozom, akkor egy erkölcsileg lényegesen eltérő Magyarországról ábrándo-
zom, mint ami most van. És ami számomra lehangoló, és ami egyre inkább csá-
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bít arra, hogy mindentől visszavonulva, most már csak saját lelki üdvömmel tö-
rődjek, hogy annak az erőfeszítésnek a képtelensége, hogy ezt a negyven év
alatti fiatalságot valahogy át lehessen formálni olyanszerűvé, ami az én szívem-
hez közel állt azelőtt, és aminek az elérése papi szempontból is, hacsak az Úr-
isten valami egészen rendkívüli mutatványt nem csinál, szinte lehetetlennek lát-
szik. Tehát minden öregedő emberben és minden öregemberben benn van egy
nosztalgia egy előző, ifjúkori világa iránt, és a legtöbb, minél idősebb lesz az
ember, annál idegenebbül mozog abban a társaságban vagy abban a társada-
lomban, amiben él. Ezt is leszámítva, számomra döbbenetes ez a mai világ, és
döbbenetes volt annak az iszonyatos lelkűségnek a felszínre törése, amit most
élvezhetek a Fidesz vagy az SZDSZ-es szónokoktól kezdve a különböző ilyen
propagandisták, az MSZMP meg egyéb [részéről]. Az MSZP-nél nem csodál-
kozom. De az a stílus, ahogy ezek például a római pápát fogadták itt, meg egy-
általán, hát szóval én ezt már sose fogom megszokni.”

A hierarchiából adódó autoritás tisztelete számára mindig is evidencia volt.
Nemcsak mert konzervatív, hanem mert katona is, aki minden esetben köte-
les engedelmeskedni a parancsnak. Egyházával, elöljáróival szembeni maga-
tartását is ugyanez a feltétel nélküli tisztelet határozta meg. A legfontosabb és
egyben megkérdőjelezhetetlen tekintély Mindszenty József volt előtte, akiben
azt a vallási és politikai vezetőt látta, aki „politikailag a nemzeti ellenállásnak
egy élő oszlopa volt”. 

„Tehát engem arra neveltek, hogy a püspököt tisztelni kell. […] Hogy az-
tán eljött egy olyan időszak, amikor kerültem az alkalmat, hogy egyáltalán ke-
zet fogjak, hát én ezt nem tagadom. De én kifelé sohasem ordítoztam, és a hí-
veim felé még kevésbé, mert ezt egy alapvető dolognak tartom.”

Tekintélyelvűség szervezi, irányítja a katonaságot is. Tabódy identitásá-
nak – bár élete jelentősebb részét papként élte le – mindvégig alappillére ma-
radt a katonalét, ennek minden velejárójával. 

„Nyilvánvalóan engem, akit katonák neveltek, hogy hozzám a katonák áll-
nak a legközelebb, elég sok alkalommal tudok mostanában már magasabb be-
osztású katonai vezetőkkel is beszélni, akik teljesen korrektül viselkednek.” 

Konzervatív értékrendjét jól illusztrálja, ahogy kadétiskolai élete kapcsán
elmondta véleményét az akkori (1991-es) oktatási és pedagógiai rendszerről.
Nagyon határozott kritikát fogalmazott meg, szigorú, konzervatív, tekintély-
elvű oktatás mellett tette le a voksát. 

„A pedagógia csődje, hogy erkölcsileg ez a társadalom ide jutott, a nem-
zet napszámosai ásták meg a sírját az egész ifjúságnak két nemzedéken ke-
resztül.”
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A három visszaemlékező közül csak Tabódy beszélt egyértelmű nosztal-
giával a Horthy-korszakról, sóvárogva a letűnt kor életstílusa, luxusa után.
Emlékeiben a hajdani szép világ él, s ő ezt a múltat szeretné viszontlátni.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem kár érte. Akkor hazudnék. S hát
ez az én barátom, aki holnap érkezik, és aki a würtenbergi herceg sógora…
Amikor ott voltam kint náluk először külföldön, akkor azt mondtam neki: »Ide
figyelj, ha nem szólsz hozzám egy szót se egész nap, ha nem adtok enni sem-
mit se, akkor is iszonyú jól érzem magam, mert arra vágytam Recsken és min-
den helyeken, hogy csak az életben még egyszer egy igazi kastélyban legyek.«” 

Tabódy magától értetődő természetességgel utasította el a kommunista
rendszert, szembenállása ösztönös, zsigeri volt. Heves temperamentuma
számtalan konfliktusba vitte bele. Sokszor fejjel ment a falnak, majd a Kádár-
rendszer megerősödésével, „konszolidációjával” párhuzamosan ő is lenyugo-
dott, és az adott korlátokat elfogadva élt Istentől kapott hivatásának. 

AZ ÚRI MÚLT ELMÚLÁSÁT ÉN NEM BÁNTAM
VIGH SZABOLCS 1934. november 19-én látta meg a napvilágot egy budapesti
polgári családban. Édesapja, dr. Vigh Gyula ügyvéd volt, önálló, kiterjedt pra-
xis sal. Édesanyja, Sebők Gabriella gimnáziumot végzett, öt gyermeket nevelt.
„Az ő sorsa – de hát ez akkor természetes volt –, hogy otthon maradt.” Közép-
iskolai tanulmányait a Piarista Gimnáziumban kezdte, az államosítást követően
a Fazekas-, majd az Eötvös-gimnáziumban tanult. A gimnáziumi évek alatt ille-
gális katolikus ifjúsági bázisközösség tagja volt. 1953-ban a Budapesti Hittudo-
mányi Akadémián folytatta tanulmányait. 1956. november 3-án részt vett az Ál-
lami Egyházügyi Hivatal iratainak lefoglalásában, hogy azok tartalmát kívülállók
ne használhassák fel. A forradalom leverése után családja Hollandiába disszidált,
ő itthon maradt. 1957 júniusában letartóztatták, de az év végén kiszabadult.
1958. november 2-án pappá szentelték. Káplán volt Endrefalván, Táton és To-
kodon. 1965 után Budapesten szolgált különböző plébániákon. A születéssza-
bályozásról írt doktori értekezését 1971-ben fogadták el. 1973-ban külföldi ta-
nulmányútra vonatkozó kérelmét az illetékes egyházmegyei főhatóság
elutasította. Ugyanebben az évben az őszi esperesi konferencián bírálta a fo-
gamzásgátlással kapcsolatos hivatalos egyházi tanítás gyakorlati alkalmazását,
ezért püspöke 1974-es leiratában a nyilvánosság előtt rendreutasította. Majd
„büntetésből” újra áthelyezték. Ekkor döntött az emigrálás mellett. 1975-ben
kivándorló útlevelet kért, 1976 februárjában érkezett Hollandiába. Még ebben
az évben felmentés kért a cölibátus alól, és feleségül vette magyarországi szerel-
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mét. 1981-ben elváltak. Második házasságából 1987-ben fia született. 1976-től
a Tilburgi Egyetemen dolgozott, 1979-től dokumentációs munkatársként.
2003-tól egy S. O. S-telefonszolgálatnál teljesít önkéntes szolgálatot.

Vigh Szabolcs 2006-ban e-mailben kereste meg az Oral History Archívu-
mot, hogy szeretné elmondani 1956-os élményeit. Mivel a forradalom ötve-
nedik évfordulójára látogatást tervezett Magyarországra, rövidesen találkoz-
tunk is. Eredeti terve az volt, hogy „csak” a forradalommal közvetlenül
összefüggő emlékeit mondja el nekünk. Szerencsére könnyen meg tudtam
győzni, hogy ne korlátozza önmagát, mesélje el teljes életét. 2006 októberé-
ben négy napon át készült az interjú, majd következő év márciusában még két
alkalommal beszélgettünk.22 Mivel az interjút ő maga kezdeményezte, nyil-
vánvaló, hogy már korábban megszületett benne az igény az összegzésre, jól
végiggondolta tehát, mit akar elmondani. Ez persze nem jelenti azt, hogy a
beszélgetéseknek ne lettek volna spontán részei, részletei. Sőt, mivel nagyon
is magáévá tette azt a célkitűzést, hogy mélységében szeretném megismerni
az életét, szabad teret engedett az asszociációknak, és tudatosan igyekezett mi-
nél több emléket előhívni. Minden alkalommal úgy folytattuk a beszélgetést,
hogy először reflektált az előző találkozáson elmondottakra, illetve kiegészí-
tette azt a kimaradt részletekkel. Mindig felkészülten érkezett. Mindez érzé-
kelhető a leírt szövegen is. Mondanivalója sokkal összeszedettebb, mint a másik
két interjúalanyé. Tudatosabb a konstrukció, a szóhasználata. És mindemel-
lett ő mutatott meg legtöbbet az életéből, érzéseiből, mi több, magyarázta dön-
téseit és tetteit. 

Vigh Szabolcs határozottsága már az első mondatából kitűnik. Az interjú
legelején egy kvázi szakkifejezéssel definiálta hovatartozását, származását –
vélhetően feltételezett elvárásaimnak igyekezvén megfelelni. „Ahogy monda-
ni szokták, jó középpolgári családban születtem.” Tisztában van a családi gyö-
kerek jelentőségével. Fegyelmezett, tömör, ugyanakkor informatív monda-
tokkal mutatta be felmenőit. Apai nagyapjának fűrésztelepe volt Szolnokon,
és miután – „mint nagy hazafi” – az első világháborúban hadikölcsönt vett fel,
tönkrement. A háború végén a család Pestre költözött. Az öt gyerek közül a
két fiú a középosztályra jellemző foglalkozást választott (apja jogász lett, nagy-
bátyja magas beosztású tisztviselő), míg a lányok „jól férjhez mentek – abban
az időben ez volt a szokás”. 

Anyai nagyapja katonatiszt, hadbíró volt Temesváron, ahonnan az első
világháború végén, miután nyugdíjba ment, családjával Pestre költözött, és át-
vette apósa érem-, jelvény- és kitünte-
tés-üzletét, a Morzsányi-céget a Klo-
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 tild-palotában. A nagyapa halála után a nagymama újból férjhez ment, és új
férjével vitte tovább az üzletet. 

Vigh Szabolcs – szemben a másik két interjúalannyal – sok gyerekkori
emlékét megosztotta velem. A Gellérthegy oldalában, a Kelenhegyi úton lak-
tak egy ötszobás lakásban. Gyermekkora meghatározó helyszíne volt tehát a
Gellérthegy a játszóparkkal, a Citadellával, a domboldali szánkózással, a Du-
na-parti sétákkal. 

Általában a középosztály(ok) megkülönböztető jegyei közé sorolják az át-
lagosnál jobb anyagi-gazdasági helyzetet, a magasabb műveltséget és a na-
gyobb mértékű szimbolikus (elsősorban kapcsolati) tőkét. A negyvenes évek
végéig a középosztálybeliek többsége még az átlagosnál jobb életszínvonalon
élt. Jellemzően féltve őrizték – mint státusszimbólumot – a jólétet, illetve an-
nak maradékait. A középosztályi otthon többnyire a nyugalom és béke szige-
te volt, biztonságot nyújtó menedék (a Vigh családban az apa jól keresett, ki-
egyensúlyozott, biztos hátteret tudott biztosítani hozzátartozóinak), s
ilyesfajta szerepet töltött be a középosztályi életmód elengedhetetlen része,
a társasági élet is. Elvárás volt, hogy saját köreikkel rendszeres kapcsolatot
tartsanak. 

„ Jó középosztályi szinten éltünk. A szüleim szokás szerint időnként meg-
hívtak néhány jó barátot, és akkor volt egy kisebb parti. Pár ismerős családdal
jártak össze. Az volt a szokás, hogy volt egy gyerekzsúr, és akkor meghívtunk
egypár gyereket, és játszottunk a villanyvonattal… És ez aztán viszonozva lett,
engem is meghívtak…”

A két világháború közötti korszak keresztény középosztályának gyermek-
képe – jól tükrözve értékrendjüket – kötelességtudó, szófogadó és fegyelme-
zett „mini felnőttet” testesített meg. A szülők jellemzően nevelőnőre – több-
nyire németre – bízták gyermekeik gondozását, így aztán a szülő–gyermek-
kapcsolat ritkán vált igazán bensőségessé. A Vigh családban nem ezek a tipi-
kusnak mondható elvárások domináltak, még akkor sem, ha itt is élt a keresz-
tény nevelési ethosz. Sokkal inkább volt gyermekközpontú a szemlélet, az apa
„nagyon gyerekszerető ember volt, és így lettünk ilyen sokan” (az öt testvér:
Szabolcs, Balázs, Gyula, Ildikó és András). A szülők sok időt töltöttek gyer-
mekeikkel, szoros, szeretetteljes kapcsolat alakult ki közöttük. 

„Apámnak nagyon jó beleérzése volt, nagyon szívesen és odaadással törő-
dött velünk. Karácsonyra villanyvonatot kaptunk, és játszott velünk apám is.
Este leült az ágyunk mellé, és mesélt…” 

Az elbeszélésből az is kiderül, milyen elvek alapján nevelték gyermekeiket
a szülők. Az emlékek szerint szigor és melegség egyszerre volt jelen.
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„Bizonyos rendnek kellett lennie – viszont úgy apám, mint anyám, nagyon-
nagyon melegen, kedvesen és törődően foglalkoztak velünk. […] Olyan apró-
ságokra emlékszem, hogy ha meg voltunk fázva, akkor inhalálni kellett kamil-
lával, és akkor odajött vagy egyik, vagy másik a gőz fölé, hogy a gyerekek
megszokják. Együtt csinálták velünk.” 

Mindkét szülő hívő volt, de az apa „református és liberális mentalitású”, a
katolikus anya ellenben fontosnak érezte és szigorúan be is tartotta vallása elő-
írásait, és ugyanezt várta el gyermekeitől. Tehát a gyerekek katolikus elvek
szerint nevelkedtek, a reggeli, esti, étkezések előtti ima éppúgy hozzátartozott
a mindennapokhoz, mint a templomba járás; a gyerekek bérmálkozása csalá-
di ünnep volt. 

„Anyám nagyon – szerintem aggályosan – lelkiismeretes volt, komolyan
vette a reverzálist, és igyekezett is megvalósítani. Minden vasárnap mentünk
templomba, rendesen fölöltözve, és az apácákhoz jártunk óvodába. Tehát ná-
lunk a gyerekeket katolikus elvek szerint nevelték.”

Egy másik szimbolikus tőke, a társadalmi rétegek közötti differenciáló is-
mérv a tudás. A középosztályra az adott társadalom átlagánál magasabb mű-
veltségi szint volt a jellemző. Így általánosságban ezeknek a családoknak az ér-
tékrendjében előkelő helyet foglalt el, kiemelkedő jelentőséggel bírt a
gyermekek neveltetése, oktatása. A széles körű tudás átadása már egész kis-
korban elkezdődött. A Vigh családban például a gyerekek német nyelvű óvo-
dába jártak az apácákhoz, de nyilvánvalóan nem szükségből: a szülők ezzel is
egyfajta többlethez akarták juttatni gyermekeiket. Tisztában voltak a tudás je-
lentőségével. „Neked tanulnod kell!” – a Vigh család életében ez kulcsmon-
dat. Már Szabolcs édesapját is így intette az ő apja, amikor elé állt, hogy mű-
vész szeretne lenni. Tanulnia kellett, ügyvéd lett.

A tudás kiemelt értékké vált az ő életében is. Egy középosztálybeli fiú-
gyermeknél természetes volt, hogy egyetemet vagy legalább főiskolát végez-
zen, jó álláshoz és így jó keresethez jusson.23 Az ő esetében viszont ez az egye-
nes út már szinte járhatatlan volt, hiszen az ötvenes években minimálisra
zsugorodott az esély, hogy ezzel a származással egyetemre kerüljön. Egyetlen
reménye az volt, hogy kiemelkedő iskolai teljesítménnyel valahova mégiscsak
felveszik. Tehát nagyon tudatosan, kitartóan és szorgalmasan készült a jövő-
re, nyelveket tanult, állandóan olvasott, klasszikus zenét hallgatott, színházba,
operába járt. 

A második világháború előtti évek-
ben jött divatba a középosztálybeliek
között a testedzés, a sport. Szabolcs
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nagy kirándulásokról, cserkésztúrákról mesélt, korcsolyázásról a városligeti
műjégpályán. 

A szülők több témát is tabusítottak a gyerekek előtt. Bár gyermekeik nyil-
vánvalóan tudták – látták –, hogy „zsidócsillagot hordanak emberek”, szüleik
nem beszéltek a háborúról, a zsidóüldözésről – még akkor sem, amikor az ál-
dozatok között ismerőseik is voltak.

Nagyon beszédes, ahogy Vigh Szabolcs a holokauszt tabusítását magya-
rázta több évtized távolából. Már a háború előtti évek kapcsán is arról a min-
dent átható félelemről beszélt, ami majd a kommunista hatalomátvétel után
oly sokak életét megkeserítette. 

„Nem volt nagyon téma. […] Egyszerűen ez elhallgatott téma volt. Tehát
nem tudatosan beszéltek ellene, vagy hogy »erről nem szabad beszélni«, ha-
nem egyszerűen nem beszéltek róla. […] Azt hiszem, hogy ugyanazért, ami-
ért a háború után is nagyon sok témáról nem volt szabad beszélni: mert az ve-
szélyes lehet. A gyerek könnyen elszólja magát, és az veszélyes lehet a családra
is. De a háború utáni időszak, azt hiszem, külön fejezet. Ott aztán éreztem,
hogy a szüleim hogyan építették be ezt a hallgatást egy már fiatal kamasznak
és egy idősebb kamasznak a világába.”

Vigh Szabolcs zárt társadalmi körben élt. Ez egyrészt a többi társadalmi
osztálytól való tudatos elzárkózás eredménye volt, másrészt a befelé forduló
család életéből következett. A világot sokáig a család jelentette Szabolcs szá-
mára – nagynénikkel, nagybácsikkal, unokatestvérekkel, s néhány más, hozzá-
juk hasonló családdal –, tehát kívülről, egy másik világból alig érték impulzu-
sok. A szülők pedig igyekeztek óvni gyermekeiket a külvilágtól, a másféle
értékrendtől. A szexualitás még trágár szavak szintjén sem volt jelen a család-
ban, és a nemi felvilágosítás sem kerülhetett szóba. Nemcsak a szülők sze-
mérmessége okán – az „úri modor”, a polgári viselkedési etikett, egyfajta tár-
sadalmi szemérmesség is megkövetelte, hogy a szülők a szexualitásról ne
beszéljenek gyermekeik előtt.

„És ez meglehetősen formális kizárás volt: ezt nem illik, erről nem illik be-
szélni. A szüleim velünk, felénk is ugyanolyan szemérmesek voltak, mint má-
sok felé. Ez a polgári tartózkodás vagy talán általános társadalmi szokás erő-
sen élt.”

A társadalmi státust a materiális és szimbolikus tőke birtoklása, illetve an-
nak mértéke adja. A középosztály az átlagosnál nagyobb mértékű kapcsolati
tőkével rendelkezett, és ezt hatékonyan tudta használni. Az apa kapcsolatainak
köszönhető, hogy családját 1944. április elején Balatonfüredre tudta költöz-
tetni, így a legnagyobb háborús borzalmak elkerülték őket. Budapesti lakásuk
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találatot kapott az ostrom alatt, és – mivel az apa egyik ügyfele a Magyar Ha-
józási Rt. volt a háború előtt (és állása az államosítás után is megmaradt) – a
hajózási társaság épületében kaptak lakást a háború végén. 

Vigh Szabolcs a piaristáknál kezdte középiskolai tanulmányait, ahol a
„rend, fegyelem, lecke és szigorúság” határozta meg a mindennapokat; a pa-
tinás intézetben jó színvonalú oktatásban részesült. 1948 tavaszán volt a cser-
készavatása. Pár hónap múlva államosították az iskolát, ami komoly ellenállást
váltott ki a tanulókból. 

„Aztán jött a fordulat, minden megváltozott. 1948 őszén, amikor elkezdő-
dött az államosított iskola, egész elemi ellenállás tört ki belőlem, belőlünk. Kia -
báltunk, kifütyültük az igazgatót, megdobáltuk a számtantanárnőt az óra alatt.
Csúzliztunk. És a szünetben összetörtük a ruhásszekrényeket, föltéptük a li-
nóleumot, és a nyitott ablakon kidobáltuk az udvarra. Vagy mint a lövész-
árokban, egymással csatáztunk. Szóval anarchia volt. Meg is szüntették az is-
kolát az év végére.” 

Egyre nyilvánvalóbbá vált számukra, hogy amit az iskolában hivatalosan ta-
nítanak, hazug és hamis, a kommunisták elvették tőlük mindazt, ami érték volt
számukra – a vallást és a valódi tudást. A biztos, szilárd családi háttérnek kö-
szönhetően azonban a kettős beszéd – az „iskolában azt mondták, hogy
»nincs«, és hogy »ez hülyeség«, és hogy »ez reakció«, a másik oldalon meg,
hogy »ez elhivatottság«” – nem okozott számára konfliktust. Tudta, hol a he-
lye, mi a célja, és tudta értelmezni a másik világot.

Ő és társai alkalmazkodtak a körülményekhez, az év végétől titkos ifjúsági
összejövetelekre, úgynevezett lelkigyakorlatokra járt, ahol lelkes piaristák tar-
tottak előadásokat arról, hogy „mit csinálunk, ha a kommunizmus teljesen úr-
rá lesz, és mindent betiltanak. Akkor földalatti mozgalommá alakulunk át, és
titokban fogjuk csinálni, amit eddig csináltunk.” Hittantanáruk vezetésével a
lelkigyakorlatokból egyfajta hierarchikusan megszervezett bázisközösség (a Pi-
lis Cserkészcsapat) nőtt ki, amely a cserkészhagyományokat a hivatalos okta-
tással szembeni önműveléssel ötvözte. Ennek ő aktív résztvevője, egyik szer-
vezője lett. Eszményképük a francia munkáspapság volt: a hit, a tudás és a
keresztény magatartás mint világnézet terjesztése az ifjúság között. Titokban,
magánlakásokon jöttek össze, olvastak, vitatkoztak, arra készültek, hogy „mi
leszünk az új értelmisége ennek az új világnak. […] Mi építjük föl a jövő ke-
resztény Magyarországát. És erre készülünk föl, vagy legalábbis a kádereit ké-
pezzük ki. […] Nem volt piros-fehér-zöld soviniszta romantika, mint amit
most látunk az utcán, hanem inkább az, hogy el kell mélyülni, az alapokat jól
meg kell tanulni, tehát hogy a tudás milyen fontos.” 
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Apja aggodalommal vegyes tartózkodással, anyja nyílt büszkeséggel szem-
lélte a csoport és fiuk tevékenységét. A diktatúra évei alatt a szülők straté giája
az volt, hogy át kell vészelni ezt az időszakot, minél több értéket megőrizve
a háború előtti időkből. De ez nem múltba forduló kesergést jelentett, nem
is az előző korszak utáni nosztalgiát, hanem azt, hogy tudomásul kell venni
a helyzetet, az adottságokat, és mindent meg kell tenni azért, hogy amit le-
het, megtartsanak, gyermekeiket támogassák, segítsék, és így is előrejussanak. 

„A szüleim igen rámenősek voltak: ki kell tartani, tovább kell menni, meg
kell találni itt is az utat. És csinálták is. Lehetetlen lett volna öt gyerekkel, kü-
lön nyelvórákkal, illegális csoportokkal másként túlélni. Ha elkeseredettek vagy
letörtek lettek volna, akkor én tizenöt éves koromban ezt nem csinálhattam
volna. Ha nincs egy legalább hallgatólagos védőgyűrű, aki ezt támogatja.”

Láttuk, hogy Vigh Szabolcs az interjú első mondatában „jó középpolgári
családként” definiálta magukat. A szöveg más részeiben ennek a fogalomnak
a szinonimájaként az úri kört, úri családot használta többször is. 

Apai nagyapja a szolnoki közéletben és a gazdasági ügyekben folytatott
tevékenysége elismeréséül még az első világháború előtt nemességet kapott
Ferenc Józseftől, és hozzá az újvárosi előnevet. Ezt a címet a család nagyra
értékelte, becsben tartotta, ám Vigh Szabolcs számára semmiféle jelentő-
séggel sem bírt. Sőt, ő azt a világot, amelyben ennek a címnek súlya volt, el-
utasította. 

„Én egyáltalában nem bántam annak a világnak az elmúlását, amit én úgy ne-
veztem, hogy polgári család, vagy úgy szokták mondani, hogy úri család, az úri
múlt elmúlását én nem bántam. Hogy aztán ez honnan jött, azt nem tudom, de
én jónak éreztem, hogy »én is olyan vagyok, mint a többi«. Ezt a különbségté-
telt kora kamaszkoromtól kezdve fölöslegesnek tartottam. […] Én a 45 utáni
korban nőttem föl, és úgy éreztem, hogy én mindenkihez tartozom, én nem
akarok különleges lenni… Egy vagyok a többi közül. És ami különbség, az a fe-
jemben vagy a cselekedetemben van, de nem kellenek a nemesi előnevek.” 

Ebből az idézetből akár úgy is tűnhetne, hogy Vigh Szabolcs az osztályok
nélküli társadalom híve lett volna. Valójában azonban a polgári erények bir-
tokosa, aki azt vallja, hogy az egyén pozíciója, értéke a teljesítményétől függ –
mondhatnánk akár, hogy a meritokrácia képviselője. Az érték a kulturáltság, a
tanulás, a szorgalom, a kifinomult intellektus, nem az öröklött cím, a születé-
si privilégium határozza meg az egyén státusát. 

Bár a fiatal Vigh Szabolcsot a politika mélységében nem érdekelte, nyil-
vánvaló, hogy hatása alól ő sem vonhatta ki magát. A fordulat idején kiskamasz
korban volt, megfigyelőként ő is részt vett a felnőttek politizálásában. 
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„A családi, baráti körünkben, a Pilis-tagok szülei között ebben az időben
sokféle aktuálpolitika is szóba került. Ha jól emlékszem, a 47-es választások
idején leginkább arról beszéltünk, hogy ki kire szavaz, ki van előnyben, ki van
hátrányban, a Kisgazdapárt, a kommunista párt állandó téma volt.” 

Mint már Pákh Tibornál láttuk, és miként erről számos más interjú is ta-
núskodik, a kommunista hatalomátvételt követő néhány évben általánosan el-
terjedt volt az a nézet, hogy a rendszer „nem tart már sokáig”. Vigh Szabolcs
környezetének attitűdje is az volt, hogy ez az állapot nem lehet végleges.

„Visszatérő téma lett, hogy mikor jönnek az amerikaiak. Tehát hogy ez így
sokáig nem tartható, majd csak csinálnak valamit, majd csak felszabadítanak.
Csak ki kell bírni addig, át kell vészelni ezt az időszakot. Voltak a legkülön-
bözőbb jól értesült források, hogy innen és innen ezt hallotta, és hamarosan
lesz változás, és onnan is hallotta, hogy lesz változás.” 

Az 1948–49-et követő években valamilyen formában a tágabb család min-
den tagját üldözték. A nagyszülőktől elvették az üzletet, a lakást, és 1951-ben
kitelepítették őket, apja mindkét nővérének férjét, akik köztisztviselők voltak
a háború előtt, B-listázták. A szűkebb család is – bár az apa állása megmaradt,
és mint a Mahart jogtanácsosa többször is Hollandiába utazhatott – nehezen
vészelte át az ötvenes éveket. Vigh Szabolcs leginkább arra emlékszik ebből az
időből, hogy édesanyjának az áruhiány miatt milyen komoly erőfeszítéseket
kellett tennie, hogy a család élelmezését meg tudja oldani, és hogy ő ebben
miként igyekezett segíteni. 

Az illegális katolikus közösségben mozogva „kezdett megerősödni bennem
az a gondolat, hogy én pap akarok lenni”, hiszen ez az a hivatás, ahol folytatni
tudja az ifjúsági csoportban végzett tevékenységét. Bár a teológián szeretett vol-
na továbbtanulni, inkább a bölcsészkar német–angol szakára jelentkezett, hogy
választásával ne nehezítse családja ettől függetlenül is nehéz helyzetét, ne le-
gyenek hatványozottan megbélyegezve. A bölcsészkarra – származása miatt –
nem vették fel. Átirányították a jogi karra, de azt néhány hét múlva abba is hagy-
ta. Viszont szeptemberben párhuzamosan beiratkozott a teológiára mint bejáró,
civil hallgató, tehát nem mint papnövendék. Egy év után jelentkezett az eszter-
gomi egyházmegyénél, majd 1954 őszén bevonult a hittudományi akadémiára. 

„Miért akartam pap lenni? […] Ha van Isten, és a kereszténység egy igaz
valami, akkor jó az egész társadalmat eszerint fölépíteni. […] Ha ezt mások fe-
lemás, nyárspolgári módon csinálják, én majd megmutatom, hogy kell ezt csi-
nálni. Ez lelkesített. Ha én azt választom, amiről azt gondolom, hogy a leg-
fontosabb, és azt akarom az embereknek adni, akkor ez a legjobb foglalkozás,
amit el lehet képzelni.” 
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Könnyen beilleszkedett a központi szeminárium „nagyon katonás” életé-
be. Elfogadta, mi több, magáévá tette az intézmény rendjét, szigorú szabálya-
it, és mindent próbált „a lehető legjobban csinálni”.

„Mi egymás között úgy neveztük: a »hurkatöltő«. Oda bepréselnek, ott
megvannak a szabályok, hogy hogyan kell viselkedni, és a végén kijön az ered-
mény. Még kamasz koromban volt egy romantikus álmom, hogy én jezsuita
szeretnék lenni. Az pedig ismert, hogy a jezsuiták nagyon katonás rend. Ne-
kem volt erre adottságom. […] Úgy éltünk, hogy a cél érdekében ezt mi vál-
laljuk. Engem annyira lelkesített az, hogy pap akarok lenni, hogy elfogadtam,
hogy ennek ez az ára.”

A szeminárium nagyon zárt világ volt, a kinti eseményekből alig szűrődött
be bármi is. A forradalom kitörésekor épp egyhetes lelkigyakorlat volt, vagy-
is nem beszélhettek senkivel. Október 28-án szabadultak ki, amikor is „tele
voltunk örömmel, hogy megszűnt ez a rohadt kommunizmus, és itt a szabad
világ. Sokfelé voltam, és nem sokat csináltam. De az egész forradalomnak az
eufóriáját, hogy mindenki lelkes volt, azt éreztem mindenhol.”

Kuklay Antal fölszentelt hatodéves teológussal együtt járta a várost. No -
vember 3-án Mindszenty József bíboros megbízásából néhány társával a Pa-
saréti úti úgynevezett Szakasits-villába ment, hogy az Állami Egyházügyi Hi-
vatal titkos irattárát elszállítsák az Úri utcában lévő budai prímási palotába.
Tervük végrehajtását a szovjet csapatok november 4-i támadása hiúsította
meg. Az ekkor is nagyon megfontoltan cselekvő Vigh arra vigyázott, hogy a
titkos jelentések, amelyek esetleg bizonyos papok gyenge pontjaira világítot-
tak rá, akik ezeken keresztül zsarolhatóvá válhattak, „nehogy illetéktelenek ke-
zébe kerüljenek, akik visszaélnének velük, ártanának az egyháznak – én akkor
egyházhű voltam, még nem voltam annyira kritikus, mint ma –, mert azt tud-
tuk, hogy mi mindenre lehetne felhasználni ezeket az iratokat. Nagyon is gye-
rekes dolognak tartottam ebben szaglászni. Én ezért aztán nem turkáltam az
iratok között. Ösztönösen nem érdekelt. Nem tartozik rám, és erre most nincs
idő. Fontosabb, hogy […] rend legyen, és oda vigyék az iratokat, ahova tar-
toznak.” 

Mindszenty személye a kispap számára ekkor vonatkoztatási pont volt.
Egyházához ekkor még feltétlenül hű lévén, távol állt tőle az antiklerikalizmus
eszméje, ám utólag felidézett akkori véleménye mégsem egyértelműen pozi-
tív. Ő is tudja, nehéz szétválasztani az akkori érzéseit, tudását a jelenbélitől.
De könnyen hihető, hogy annak, aki visszautasította a nemesi előnevét, aki
számára nem magától értetődően volt pozitív a múlt minden eleme, ellen-
szenves, visszatetsző lehetett, ahogy a főpap a régi, feudális világot éltette. 
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„A beszédet már a szemináriumban hallgattuk. Nehéz felidézni az akkori
gondolataimat. Oly sok mindent olvastam erről utólag. De megpróbálok az
akkori negyedéves kispap szemszögéből beszélni, aki nagyon lelkesedett az
egyházért, Mindszentyért, akiből sugárzott bizonyos vezetői karakter. Azok-
ban a napokban sokféle beszélgetésben elhangzott, hogy nincs igazi vezetője
az országnak, Nagy Imre lassan halad, mindig csak a követelések hatására
tesz egy-egy kis lépést. Mindszenty pedig vezető egyéniség. Tudtuk, hogy
Mindszentynek nincs politikai hatalma, de nagyon vártunk valakit, aki végre
mond is valamit, ami aztán az egész ügyet továbbviszi. Hogy mennyire kerül-
tem a beszéd hatása alá? Jól beszélt, és mindenről beszélt, de nem éreztem azt,
hogy »ez az, amit vártam«. Persze én mint lelkes illegális csoportmunkás,
majd mint lelkes, elkötelezett, idealista papnövendék lelkesedtem Mindszen-
tyért mint mártírért, mint vezetőért. De nem lelkesedtem – már akkor sem, és
még kevésbé a börtönben – a feudális főúrért, az anakronisztikus főpapért.” 

A Vigh család, főként a családfő már évek óta gondolkodott azon, hogy el-
hagyja az országot, de lehetőség csak 1956 végén adódott. Segített meghozni
a döntést, hogy az apa – aki a Magyar Hajózási Rt. Forradalmi Bizottságának
tagja volt – „drótot” kapott: két társát már letartóztatták. Vigh Szabolcs nagy
dilemma előtt állt. Félt, hogy az ÁEH-akció miatt le fogják tartóztatni, de ele-
venen élt benne a (még mindig romantikus) hivatástudat, és hogy rá itt van
szükség. A családja a disszidálás mellett döntött. Mit tegyen ő? Végül arra ju-
tott, itthon marad, társai iránti szolidaritásból és azzal a reménnyel, hogy majd
kis lépésekben meg lehet valósítani a forradalom célkitűzéseit. Mint tudjuk, a
történelem nem így alakult. 1957 nyarán számos papnövendéket letartóztat-
tak, köztük volt Vigh Szabolcs is. A Turchányi Egon és társai elleni per de -
cemberben kezdődött, melynek ő eredetileg negyedrendű vádlottja volt, ám –
Vigh Szabolcs szerint vélhetően nemzetközi nyomásra – még a hónap elején
szabadlábra helyezték, és 1958. január 10-én megszüntették ellene az eljárást. 

A börtön „nagyon szép emlékeket” hagyott benne. Börtöntársaitól árnyal-
tabb képet kapott a forradalomról, a baloldali indíttatásról, a résztvevőkről, a
kinti világról. Az itt hallottak változtatták meg a teológushallgató magasztos
Mindszenty-képét is. 

„Abból a háttérből, amit már elmondtam – zárt családi, polgári kör és lelkes
illegális csoport, keresztény világnézeten felépített középiskolás kor és zárt sze-
mináriumi diákság –, én nagyon sok mindent nem láttam, nem hallottam és nem
tapasztaltam az életből. Kezdve a szexualitástól a mindennapi emberi dolgokig.” 

A visszaemlékezéshez fűződő tudatos viszonyát (az összegzés vágyát) jól
mutatja, hogy majd fél évszázaddal a letartóztatást követően elment az Állam-
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biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába, hogy megtudja, mi és kik álltak
a történtek hátterében, illetve hogy megfigyelésének milyen dokumentumai
vannak.24

Már letartóztatásakor, az első kihallgatás alkalmával megpróbálták beszer-
vezni, és ezt szabadulása után egészen az emigrálásáig többször megismétel-
ték. Vigh Szabolcs minden alkalommal nagyon határozottan nemet mondott. 

„Már nem tudom, hogy pontosan hogyan bújtam ki ez alól. Talán valami
olyasmit mondtam, hogy: »maguknak van elég jó szervezetük, amely magától
is rátalál az ilyenekre«. Mindenesetre dolgavégezetlenül elengedtek.” 

„Tudtam, hogy ha az ember odaadja a kisujját, akkor vége. Megtanultam,
hogy sokkal könnyebb nemet mondani, mint taktikázni. Tudtam, hogy én a
tárgyaláson végig nemet mondtam, kerek-perec, és ennek az eredménye az
lett, hogy felmentettek, és kiszabadultam. Ez akkor olyan erőt adott nekem,
hogy úgy gondoltam, ez a legokosabb. Nemet mondani, és nem csűrni-csavar-
ni, mert abban csak el lehet veszni.”

A tárgyalás során nem volt hajlandó bűnösnek vallani magát, nem volt haj-
landó társait elítélni. 

„Én elég konok, fafejű, lelkiismeretes valaki voltam. A pernek az egyik
kulcskérdése, amit a cellában is gyakoroltunk, hogy bűnösnek ismerem-e el

magam vagy sem? Én persze mindig
nemet mondtam. Az ügyvéd úgy pró-
bált segíteni, hogy ex tunc ex nunc –
tehát hogy akkor nem ismertem fel,
hogy bűn, de most igen. És erre is ad-
tam valamilyen dodonai választ. Min-
dig úgy csűrtem-csavartam, hogy a
kecskének is jó legyen, meg nekem is.”

Mint már volt róla szó, kapcsolatok
nélkül nem sikerülhetett volna az apá-
nak előkészíteni a család disszidálását,
megszervezni a kinti életet, de ezt a
kapcsolati hálót vetette be akkor is,
amikor fia börtönben volt: nemzetközi
fórumokon járt közben annak érdeké-
ben, hogy az ítéletet enyhítsék.25 Sza-
bolcs szerint ez a segítség valóban hat-
hatós volt, és a magyar püspöki kar
közbenjárásával együtt arra az ered-
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24 Az ÁBTL-től kapott dokumentumokat

Vigh Szabolcs másolatban átadta nekem,

az interjú mellékleteként megtekint he -

tők.

25 A segítségnyújtást Vígh Szabolcs így

idézte fel: „Megtaláltam apám hagya -

tékában két levelet, amelyekből kiderül,

hogy összeköttetést tudott szerezni egy

nemzetközi jogász professzorhoz, páter

Beauforthoz, aki a Nijmegeni Egyetemen

volt professzor, és a felsőháznak is a tagja

és a hollandiai ENSZ-küldöttségnek hosz-

szú időn át állandó képviselője volt.

Ebből a két levélből kiderült, hogy ő

meg köszöni a páter segítségét, és a páter

ezt visszaigazolja, tehát világos, hogy ő

tett valamit. De az nincs leírva, hogy mit

tett, és hogy hogyan.”
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ményre vezetett, hogy „a cselekmény csekély volta és társadalmi veszélyessé-
gének elenyésző volta miatt a BHÖ 56-os paragrafusa alapján megszüntették
az eljárást”, és szabadon engedték.

Vigh Szabolcs többször jutott válságba papi hivatását illetően, és erről is
tudott őszintén beszélni. Kételyei központjában a cölibátus kérdése állt. A bör-
tönben folytatott beszélgetések során számos olyan információhoz jutott,
amelyek megkérdőjelezték döntése helyességét. Vajon valóban pap akar len-
ni, valóban alkalmas a nőtlenségre? 

„Elég körültekintően próbáltam a kételyeimet feloldani. Ez a tépelődés lel-
ki vezetőkkel, orvossal való beszélgetéseket is jelentett. Az életet eléggé sokré-
tűen megláttam a börtönben, és akkor fölmerült a kérdés, hogy akarom-e mind-
azokat a következményeket, amelyek a cölibátussal járnak. Lényegében arról
volt szó, hogy alkalmas vagyok-e rá? Végül is meg tudtam nyugtatni magam,
hogy ha nehéz is, de nem lehetetlen, és ha már nem lehetetlen, akkor most mi-
ért a tépelődés? Akkor most miért vagyok itt? Akkor hülye vagyok, hogy itt ma-
radtam, és mégsem leszek pap. Nem lettem volna fanatikusan pap, hogyha meg-
győződtem volna arról, hogy én erre abszolút nem vagyok alkalmas. De miután
megnyugtattak, hogy nem vagyok rá alkalmatlan, tehát amikor a tépelődésen
már túl voltam, akkor teljes gőzzel a papszentelésre koncentráltam.” 

Végül nem adta fel tervét, maradt az eredeti pályán. Többször felszólítot-
ták őt és szemináriumi társait, hogy csatlakozzanak a békemozgalomhoz. Vigh
nem ment el a gyűlésekre, nem volt hajlandó együttműködni a békepapokkal,
szembeszegült az ÁEH-val. Szerencséjére a megtorlás elkerülte. 

„A lényeg az volt, hogy az ötvenes években kialakult a békepapi mozgalom,
majd Mindszenty őket félretette, a »konszolidáció« alatt pedig visszakerültek.
Mi nem akartunk ezekkel a békepapokkal együttműködni. Az egész vita abban
csúcsosodott ki, amit az ÁEH képviselője így fogalmazott meg: »nézzék, akár
a tojás megy a kőnek, akár a kő megy a tojásnak, mindig a tojás törik el«. Ne
okoskodjunk, úgyis mi húzzuk a rövidebbet. Ez egyértelmű volt. Majd újra ki-
tűztek egy békegyűlést január 23-ra. Megint tanácskoztunk, és megint arra ju-
tottunk, hogy nem megyünk. Nekem az volt a szerencsém, hogy már a ke-
zemben volt a kihelyezésem, hogy én 1959. január 15-től úgyis költözöm,
tehát engem ez közelről nem érintett. Akkor folytatódott – ami már nem az
én életem –, hogy a szemináriumot újra tizedelték. Tizennégy embert kitet-
tek. A többiek tiltakoztak ellene, azt mondták, hogy mind elmennek. Próbál-
ták őket egyenként meggyőzni, hogy írják alá a hűségnyilatkozatot. Azt szin-
tén megtagadták. Ekkor hatvankettőt a hetvenből utcára tettek. Ők pedig
folytatták a teológiatanulást az úgynevezett földalatti kiképzésben – Tabódy
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vezetésével –, és titkos utakon kaptak Rómától hozzájárulást, hogy – szintén
titokban – fölszentelhessék őket. […] Ebben már nem vettem részt, mert lent
voltam Nógrád megyében, Endrefalván.”

1958. november 2-án szentelték pappá. A szertartást a rá jellemző gondos
körültekintéssel készítette elő, szervezte meg. Tabódyval ellentétben Vighnél
a tartalmi kérdések estek nagyobb súllyal a latba. A ceremónia általa befolyá-
solható minden részletére ügyelt, hiszen a világ előtt ezzel nyilváníthatta ki el-
hivatottsága mélységét. 

„Volt egy sajátos meghívóm. Annak a rajzát tudatosan úgy választottam,
hogy kifejezze, hogy én demokratikus pap vagyok – akkor abban éltem, hogy
a különböző társadalmi osztályok egyenlők –, és hogy én mindenkihez küldve
vagyok. »Instaurare omnia in Christo – Mindent megújítani Krisztusban« volt
a fölirat. A mise végén az ember kioszt egy emlékképet. Ezzel kapcsolatban is
voltak elgondolásaim, hogy olyan kép legyen, ami akkoriban az én szemem-
ben inkább korabeli volt, tehát nem valami XIX. századbeli édeskés giccs. 
A beuroni kolostornak voltak modernebb szentképei, azokat tudtam besze-
rezni. A szüleim segítettek ebben. És készítettem pecsétet is, »Mindenkinek
mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek« idézettel, Szent Pál levelé-
ből.26 Ezzel a fölirattal osztottam ki az emlékképet.” 

Nyilvánvaló, hogy életének ebben a szakaszában személyes és társadalmi
identitása papi hivatásán keresztül fogható meg leginkább. Élettörténetében
kiemelt hangsúlyt kaptak azok a részek, amikor arról beszélt, milyen pap akart
lenni. Nem forradalmárként, de eltökélt újító ambíciókkal lépett erre a pályára. 

„Abból kiindulva, hogy az evangélium és az abban lévő üzenet a legjobb az
emberiségnek, és tudva, hogy ez többé vagy kevésbé, itt vagy ott botladozik,
nem voltak olyan nagyravágyó elképzeléseim, hogy én majd mindent jobban
csinálok. Azt viszont fontosnak és megvalósíthatónak tartottam, hogy az el-
porosodott, ódivatú egyházat maivá tegyük, az egyházi életet belülről újítsuk
meg, főleg a gyakorlatban.”

Demokratikus pap kívánt lenni, Szent Pál útját akarta követni. Nem volt
könnyű helyzetben. A szocializmus évtizedei alatt az ateizmus hivatalos állami
ideológiának számított, s bár a hatalom az állam és az egyházak „békés egymás
mellett élésnek biztosítása” mellett érvelt, célja továbbra is a hitélet elsorvasz-
tása maradt. A hozzá lojális papokat hagyta tevékenykedni, aki viszont átlépte
a megengedett kereteket, azt üldözte. Ezzel Vigh Szabolcs is tisztában volt: a
nyílt konfrontációt tehát elkerülte, az ÁEH által kirótt szabályokat betartotta,

a kereteket viszont megpróbálta tágíta-
ni, igyekezett megtalálni a kiskapukat. 
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„Én úgy gondoltam, hogy nem csinálok semmi olyat, amit »nem szabad«, de
mindig próbáltam kiskapukat keresni. […] Ha akadékoskodtak a hitoktatásban,
akkor a magam diplomatikus módján szóltam emiatt. Ha az iskolaigazgató aka-
dályozott, vagy az egyházügyi megbízott Salgótarjánból behívatott, akkor meg-
mondtam, hogy »ehhez jogunk van, ez biztosítva van az állam és az egyház kö-
zötti megegyezésben«. Próbáltam olyan módon kiállni azért az ügyért, amiért
úgy éreztem, hogy ott vagyok, hogy az ne váltson ki eleve ellenszenvet.”

A vidéken töltött évek többnyire békés egyformaságban, csendben teltek.27

Misézett, látogatta a családokat, hittant tanított, minden vasárnap kijárt a filiá -
lés községekbe is. Hivatását nagyon komolyan vette, pasztorális feladatait lel-
kiismeretesen, legjobb tudása szerint látta el.

A hittanoktatás kapcsán kezdték foglalkoztatni a modernebb szexuális ne-
velés kérdései, egyfajta reformon gondolkodott. Társaival a külföldön megje-
lent felvilágosító indíttatású hittanórai füzeteket fordították le, és adták oda a
gyerekeknek. Ténykedésüket a szülők értetlenséggel fogadták, az egyház pedig
rendreutasította őket. Többször áthelyezték, hogy ellenőrizni – s talán „jobb
útra téríteni” – tudják. Terveit azonban nem adta fel: tovább dolgozott, de
igyekezett megkeresni a járható utat. Progresszív gondolkodású papnak vallot-
ta magát, aki még mindig a katolikus egyházon belül akar tevékenykedni. 

„Hallgatni arany. Az ember tudomásul veszi, hogy itt ez várható. […] Az-
tán a szexuális nevelést is másképpen építettem be. Az volt a fő elképzelésem,
hogy nem kell ebből olyan nagy ügyet csinálni. A többi, a társadalomban gya-
korolt normák szintjére kell tenni a szexuális normákat is, nem kell annyira ki-
nagyítani, ezt is természetesen kell elmondani. Így próbáltam korszerű lenni,
de ugyanakkor megmaradni azok között a keretek között, hogy ne háborod-
janak föl se a hívek, se a plébános.” 

1965-ben Pestre helyezték, és enge-
délyt kapott, hogy lakásában maradjon.
A Budapesten töltött tíz évben sokkal
több szabadideje volt, hiszen az isko-
lákban szinte sehol sem volt hitoktatás,
és a templomi hitoktatás még igencsak
gyerekcipőben járt, így professzora
buzdítására elhatározta, hogy a szüle-
tésszabályozás témájában doktorál.
1971-ben summa cum laude fokozattal
avatták doktorrá.28 Dolgozatát a Vigiliá -
ban publikálta.29 Tanulmányában amel-
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27 1959 elején Endrefalvára helyezték káp -

lánnak, majd 1961-től Táton, 1963-tól

Tokodon szolgált. 

28 A disszertáció címe: A születésszabályozás

történetisége a katolikus egyház tanításában.

Budapest, 1971. Kézirat. Római Kato-

likus Hittudományi Akadémia. 

29 Vigh Szabolcs: A családtervezés lelkiis-

mereti válsága. Vigilia, 1972. március,

164–168. Ebben a témában megjelent

még A születésszabályozás az egyházi

tanítás fejlődésében. Teológia, 1972. 2.
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 lett érvelt, hogy a szeretet a legna-
gyobb érték, és ha ez a családi élet so-
rán szembekerül egy másik értékkel,
nevesül a fogamzásgátlás tilalmával, ak-

kor a fontosabb – vagyis a szeretet – védelme miatt a kevésbé fontosakat kell
mellőzni. Nem vitás, hogy az érdekek egyidejű ütközése esetében a fogam-
zásgátlás tilalmának biztosítása bír a legkisebb jelentőséggel. A fogamzásgát-
lás engedélyezését természetesen nem mondhatta ki, mégis elégedett volt.
Nem állt be a békevonalba, mégis nevet szerzett magának.

„Egyre inkább megvalósul az az elképzelésem, amiért pap akartam lenni,
és Magyarországon maradni. Úgy éreztem, ezen az úton szívesen megyek to-
vább. Tehát nem láttam értelmét annak, hogy én meneküljek. Szóval itt sem
rosszabb, mint misszionáriusnak lenni Afrikában. Oda se azért megy az em-
ber, hogy a Zserbóban kávézzon.” 

Többször kért útlevet, számos alkalommal elutasították. 1964-ben meg-
kapta a szocialista országokba szóló útlevelét. 1968-ban a nyugati országokba
szólót is, apjának köszönhetően, aki elérte, hogy König bíboros, bécsi érsek
közvetítésével Cserháti József püspök garanciát vállalt érte. Hollandiába, csa-
ládjához vezetett első nyugati útja. Majd elnyert egy amerikai egyetemi ösz-
töndíjat, de kiutazási kérelmét a püspöki kar újfent elutasította. 

1971-ben – miután Rómában a nyitás apró jeleként kimondták, hogy a va-
sárnapi miséket a gyermekek pszichológiai adottságainak és a pedagógiai kö-
vetelményeknek megfelelően kell megtartani – munkacsoportot hozott létre.
Céljuk az volt, hogy megfelelő tematikát állítsanak össze és dolgozzanak ki a
vasárnapi diákmisékre. Bár a munkával jól haladtak, egyre népszerűbbek let-
tek, ezt is betiltották, őt magát továbbra is megfigyelés alatt tartották. De még
ekkor is kitartott. 1973-ban az őszi esperesi konferencián bírálta a fogamzás-
gátlással kapcsolatos hivatalos egyházi tanítás gyakorlati alkalmazását, ezért
püspöke a nyilvánosság előtt rendreutasította. Ezt a következőképpen érté-
kelte: „A progresszív hangú pap”, aki nem állt be a békevonalba, akit nem tud-
tak ügynöknek beszervezni, a „félénk és betokosodott egyházi vezetőknek”
nem tetszett. Majd büntetésből újra áthelyezték. És ez „betette az ajtót. Ek-
kor jutottam arra a konklúzióra, hogy nem akarok tovább itt maradni, ki aka-
rok menni Hollandiába.” A végső döntésben egy magánéleti történés is segí-
tett. Nemcsak az egyház intoleranciája és a hatóságokkal folytatott huzavona
viselte meg, hanem egy hirtelen fellobbant szerelem is kétségek közé taszítot-
ta. Hosszan vívódott, aztán meghozta a döntést: nyíltan vállalja érzéseit, de
mivel mint pap nem szegheti meg a nőtlenségi fogadalmát, inkább kilép. 
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88–93.; A családtervezés problémái a

gyóntatási gyakorlatban. Teológia, 1974.

2. 112–117. 
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„Nem mertem elmondani, küszködtem magammal. Mit csináljak? Pap va-
gyok, nem akarok a nőtlenségi fogadalmam ellen tenni, és kilépni sem akarok.
Nem akarok alkalmat adni arra, hogy zsarolhassanak, és beépítsenek. Önma-
gammal vívódtam. Tulajdonképpen ezt a vívódást tettem mérlegre. Arra gon-
doltam, ha találok még célkitűzést és támogatást arra, hogy én mint pap to-
vább tudjak dolgozni, akkor előbb-utóbb a szerelem is elmúlik. De nem
kaptam támogatást a papi munkámhoz. És akkor kimondtam neki, hogy sze-
retem. Viszont mindjárt hozzá is tettem, hogy »én Magyarországon nem aka-
rok megnősülni, még ha ki is lépek, mert azokkal a terhekkel, amelyeket egy
kommunista rendszerben az ember nyakába tudnak rakni, nem akarok egy
egész családot megterhelni. Tehát én csak úgy tudok veled továbbmenni – ha
téged is érdekel –, hogyha megpróbálunk kivándorolni, és kint folytathatjuk
közösen az életet.« És ő igent mondott. Ez volt 1974 végén, és 75-ben kértem
kivándorló útlevelet.” 

Vigh Szabolcs egész életét céltudatosan élte, ha valamit elhatározott, akkor
tántoríthatatlan volt. Amikor eldöntötte, hogy kivándorol, semmi sem ingat-
hatta meg. Nem könnyű szívvel ment el, de némi megnyugvást hozott számá-
ra, hogy a meghurcolt központisták lassan normális papi álláshoz jutottak. Ma-
gyarországgal végérvényesen megszakított minden kapcsolatot: lemondott az
állampolgárságról, a lakását az államra hagyta, jövendőbelijével és két lányával
a fölszabadulás reményében érkezett Hollandiába, „a szabadság országába”. 

„Tudtam, hogy mit akarok, és akkor abba vágtam bele. Úgy, mint máskor
is az életem folyamán. Én kivándoroltam, úgyhogy a magyar állampolgárság-
ról lemondtam. Már nem voltam magyar állampolgár, igaz, akkor még hol-
land sem, de rögtön megkaptam a letelepedési engedélyt, mert a szüleim ga-
ranciát vállaltak értem. Nem kellett lemondanom a magyar állampolgárságról,
de én úgy döntöttem, hogy ha elmegyek, akkor száz százalékig megyek el.
Pontot tettem az itteni életem végére, nem akartam kétfelé lavírozni. Telje-
sen be akartam illeszkedni a holland társadalomba. A mi családunkban van egy
kifejezés, hogy »sőberli« – ez fotel és ágy egyszerre, azt hiszem, a háború előt-
ti időből. Ha valaki ezt is akarja, meg azt is akarja, az olyan »sőberli«. És min-
denre, amire valaki azt mondta, hogy »ez is legyen, meg az is legyen«, apám
azt mondta: »a fotelágy se nem fotel, se nem ágy«. Ő úgy gondolta: »ha egy-
szer kivándorolsz, akkor csináld teljesen«. És én átvettem ezt. Eljöttem, ott
már nincs semmi keresnivalóm. Nem akarok a jövőben olyan helyzetbe ke-
rülni, hogy kérdés legyen, hogy ide tartozom-e vagy oda. És a történelem
utolért, mert Hollandiában most ez az egyik fő téma. Aki itt van, az ne ka-
csintgasson hátra. Miért van két útlevele, miért van két állampolgársága?” 
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Hollandiai élete szinte zökkenőmentesen kezdődött. Megérkezése után egy
évvel már a Tilburg Egyetem teológiai fakultásán dolgozott. Kutatói pályája
reményteljesen indult, de hamar kiderült, hogy kiugrott papként katolikus in-
tézményekben, a teológiai fakultásokon nem kaphat állást. 1979-től a teológi-
ai fakultás könyvtárában dokumentációs munkatársként dolgozott, „ez ugyan
nem tudományos állás volt, hanem egy alacsonyabb rangfokozatú, de biztos
és fix”. 1976 augusztusában megesküdtek szerelmével, ám a házasság nem si-
került, így néhány év múlva elváltak. Újra megnősült, egy holland asszonyt
vett el, és 1987-ben megszületett fia, Péter. Az a fajta eltökéltség, elkötele-
zettség és ambíció, amely papként vezette, és amelyet rövid ideig a tudomá-
nyos pályán szeretett volna kamatoztatni, most a családi életben talált terep-
re. Az apaság lett a főhivatása, élete központjába az új család került. 

Laicizálása után a viszonya a katolikus egyházhoz sokat változott. Az
emigrálását követő néhány évben még kísérletet tett rá, hogy Magyarorszá-
gon maradt társait segítse, de minden téren falakba ütközött. Szülőhazája ka-
tolikus egyházától teljesen elszakadt, a hollandiaiban viszont nem találta meg
a helyét. Hitében megmaradt, de vallását a hagyományos értelemben nem
gyakorolja. 

„Nekem ma az elképzelésem az, hogy egyházi közösséghez tartozni azt je-
lenti, hogy az ember ott otthon érzi magát, oda szívesen megy, és visszhangot
kap. Ilyen környezetet én nem találtam. Úgyhogy nem járok rendszeresen
templomba, de időnként elmegyek vagy elmegyünk. Formálisan nem szakí-
tottam az egyházzal, de eléggé eltávolodtam – nem a szemlélettől, hanem a
formális kötelezettségektől inkább. […] Azóta sok mindenben változtam. Úgy
érzem, sokkal nyitottabb, türelmesebb és sokrétűbb elképzelésem van a vallás
és az ember viszonyáról és annak a gyakorlásáról is. Megértem, hogy a pira-
mis jellegű, szigorú egyházi struktúrákban is van jó, de én azt nem támoga-
tom, azzal nem tartok együtt.” 

Tolerancia, a másik elfogadása és nyitottság jellemzi Vigh Szabolcsot. En-
nek gyökerei – mint láttuk – a gyerekkorig, szüleiig nyúlnak vissza. Papként is
ezek az elvek vezérelték, ezek jegyében próbált dolgozni, ám ez a szellemiség,
az e szellemiségtől áthatott magatartás igazán Hollandiában, a tolerancia ha-
zájában nyert teret, tudott kibontakozni. 

„Én majdnem egészen az emigrálásig abban hittem, hogy egy jól összetar-
tó, egységes szervezetnek vagyok az igehirdetője, aki arról van meggyőződve,
hogy a mi elképzelésünk teszi igazán jóvá a világot – minden területen. Ebből
aztán egyre jobban kinőttem. Ma már úgy látom, hogy a világ sokrétű, gon-
dolatban, hitben és a gyakorlatban is. És ennek a sokféle mozaiknak kell utat
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keresni, hogy együtt is tudjon élni, és együtt is tudjon sok mindent csinálni.
És ez nem egyszerű dolog, de úgy látom, hogy jó út.” 

Az interjúban több alkalommal is értelmiségiként határozta meg magát.
Beszédesek azok a helyzetek, amelyekkel kapcsolatosan ez az öndefiníció el-
hangzott. Mint például a továbbtanulási esélyek latolgatásakor, amikor értel-
miségi és osztályidegen származása stigmát jelentett az ötvenes évek Magyar-
országán. 

„Akkor már téma volt otthon, hogy most már egyetemre kéne menni, de
mi osztályidegenek vagyunk, illetve értelmiségi származásúak, fölvesznek-e az
egyetemre? […] Nekem jó tanulónak kell lenni. Mert ha nem vagy jó tanuló,
akkor aztán ilyen hátránnyal, mint értelmiségi, egyáltalán nem vesznek fel az
egyetemre.”

Hasonlóan (magára nézve) negatív jelzőként használta az értelmiségi meg-
határozást, amikor az 56 utáni perükről beszélt: „Egy kirakatperbe nagyon jól
belevágott volna az, hogy mint értelmiségi származásút, akinek a szülei disz-
szidáltak, bezárnak négy évre a szegedi Csillagba.”

Teológustársaival kialakult viszonyáról szólva értelmiségi hátterével ma-
gyarázta, hogy ő és még néhány társa – „akik hasonló értelmiségi körökből
jöttek” – kilógtak a többségből. A papneveldében nem volt meg a többiekkel
az a „láthatatlan összehangoltság”, mondja, amely a közös családi értékekből,
hasonló szociális háttérből adódott, és amely régi cserkésztársaival összekö-
tötte. „Ebben benne volt az, hogy mi a Gellérthegy oldalában laktunk, és hogy
45 után fontos volt, hogy én három nyelvet tanuljak.” 

Meglehet, e „láthatatlan összehangoltság” hiánya teszi, hogy hollandiai éle-
téről egy kis szomorúsággal beszél. Mivel később érkezett az országba, mint
honfitársai többsége, nem tudta felépíteni azt az értelmiségi karriert, ami ha
húsz évvel fiatalabban kezd neki, vélhetően sikerül. 

Közös elem az emigráns narratívákban az etnikai identitás kérdése. Minek
vallja magát? Magyarnak vagy új hazája állampolgárának, esetünkben hol-
landnak? Hova tartozónak érzi magát? Valamilyen formában a legtöbb disz-
szidens visszaemlékezésében előkerül az otthon és haza kettősége, a két or-
szág, a két társadalom értékei közötti hasonlóság, különbözőség. 

„Erre nehezen tudok válaszolni. Hollandiában is fölteszik ezt a kérdést.
Persze, hogy magyar vagyok, mert magyarul beszélek, magyar újságot olva-
sok, a magyar témákban otthon vagyok. De én már Hollandiában vagyok ott-
hon, és itt látogatóban vagyok. Nem vonom kétségbe, hogy a nyelv és a köny-
nyebb kapcsolatteremtés, a régi ismerősök hiányoznak. De hát mindent nem
lehet, dönteni kell. Belsőleg, a rugóiban a holland társadalom sokkal szimpa-
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tikusabb, mint a magyar. Sokkal szabadabb világ, akár mint a mai Magyaror-
szág. Lelkileg is. Azokból a körökből, akikhez én annak idején tartoztam, és
ahol kapcsolataim voltak, kinőttem. Lelkileg és belsőleg. És nem volna ked-
vem oda visszamenni. Újakat pedig én már hetvenkét éves koromban itt nem
tudnék fölépíteni.” 

Magyarországon aktív, társadalmilag elkötelezett életet élt. Hollandiai éle-
tében nyilvánvalóan már máshol voltak a hangsúlyok, de továbbra is érdeklő-
déssel követte a magyarországi eseményeket.

„Nagyon érdekelt, hogy hogy alakul a helyzet. Köznapi szóval: drukkoltam
nekik, hogy végül is sikerüljön. Tehát én azt nagyon is szemmel tartottam. Ha
nem is minden részletében, de az egész folyamatot. Annak idején beleadtam
magamat az egész ügybe, mindegy az, hogy mit csináltam, de az volt szá-
momra a fontos, hogy Magyarországon legyen szabadság és demokrácia. És
ez most sikerült. Ez mérhetetlen nagy örömmel töltött el.” 

Vigh Szabolcs a második világháborút követő politikai, társadalmi, érték-
rendi változást még gyerekként, illetve kamaszként érte meg – ellentétben
Pákh Tiborral és Tabódy Istvánnal, akik akkor már felnőttek voltak. Vigh
szintén középosztálybeli családba született, de már egy olyan világban vált fel-
nőtté, amely tagadta, sőt üldözte az előző kor értékeit. Talán ez az életkori
adottság az egyik magyarázata annak, hogy ő tudomásul tudta venni az új kö-
rülményeket, és amíg látott reményt rá, hogy értelmes életet élhet, célját, hi-
vatását beteljesítheti, kompromisszumokat kötött, és Magyarországon maradt.
Az új értékrendet nem fogadta el, és amikor a sok kudarc után már nem látta
értelmét a harcnak, végleg elhagyta az országot. Szembeszállt a kommunista
hatalommal, de elfordult az úri(záló) világtól is.

*

A három visszaemlékezésben talán az a legszembeötlőbb közös vonás (a hason-
ló társadalmi háttértől nem függetlenül), hogy a vallás mindhárom inter-
júalanynál kiemelkedő szerepet töltött be. Mindhármukat a római katolikus val-
lás szerint keresztelték és nevelték – ez jellemzően az anyák feladata és jogköre
volt. Nehéz rangsort felállítani, de az bizonyos, hogy mindhármuk identitá-
sának nagyon fontos eleme az istenhit. Felnőtt életükben is megtartották hitüket,
és mély meggyőződéssel gyakorolták vallásukat. Isten akaratát mindig elfo-
gadták, mindig fejet hajtottak előtte. Ezzel szorosan összefügg az egyházi au-
toritáshoz való viszonyuk. Narratívájukban mindhárman kiemelték Mindszenty
Józsefet, Pákh és Tabódy mindvégig a megkérdőjelezhetetlen vezetőt látta
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benne. Vigh Szabolcs az évek során eltávolodott az egyháztól, majd szakított
vele, és kritikusan értékelte a prímás (és más egyházi vezetők) személyét, sze -
repét is.

Identitásuk másik fontos pillére a középosztályhoz tartozás. Ezt a kifejezést
mindhárman használták önmagukkal kapcsolatban, többnyire meghatározott
életmódot és életszínvonalat értve a fogalom alatt. Mindenekelőtt a biztos
anyagi hátteret nyújtó családot (legalábbis a háborúig), a szép nagy lakást, a
birtokot, a cselédeket, a nevelőnőt, a társasági életet, a kultúrafogyasztást.

A tudás megszerzése Pákh és Vigh életében különösen fontos volt, élet-
stratégiájukba a tanulás szerves családi értékként épült be, s a megváltozott
politikai körülmények között is kiemelt cél maradt. Tabódyról sem mond-
hatjuk, hogy iskolázatlan lett volna, de számára inkább az iskola abszolválása
volt a cél, amellyel a nyugodt jövőt látta biztosítva magának. Tabódy és Pákh
még a Horthy-korszakban kezdte el felsőfokú tanulmányait, Vigh számára el-
lenben már az egyetemre bejutás sem volt könnyű. 

Az interjúkból kiderült az is, hogy ezek a családok komoly kapcsolati tőké vel
rendelkeztek, bár annak „mozgósításáról” csak Vighnél és Tabódynál ol vas -
hattunk.

Mindhármuk családja az új rendszer üldözöttje lett. A családtagokat – szár-
mazásukból adódóan – a B-listázás éppúgy érintette, mint a kitelepítés. A Pákh
családtól komoly birtokokat vettek el. Mindhárom családra igaz az a megál-
lapítás is, hogy egzisztenciális helyzetükben komoly romlás következett be. 
A Pákh és a Tabódy család szinte nyomorgott a kommunista hatalomátvétel
után, a Vigh család sorsa szerencsésebben alakult, hiszen az apa megtarthatta ál-
lását, de a nélkülözésben részük volt nekik is. Ám ezek az emberek – bármi ne-
hézséget kellett is átélniük – egyszer sem panaszkodtak visszaemlékezésükben. 

Mindhárman szemben álltak az 1948 utáni rendszerrel. Pákh és Tabódy
számos alkalommal konfrontálódott is a hatalommal, harcukat Rákosi alatt és
a kádári években is folytatták. Vigh Szabolcs viszont kerülte a nyílt konfron-
tációt, óvatosabb volt. Mindhármukat börtönbe csukták. Vigh Szabolcsot
„csak” néhány hónapra, de Pákh Tibor (3 év szovjet hadifogsággal és 11 év
börtönnel) és Tabódy István (6896 nappal, azaz több mint 19 esztendős be-
börtönzéssel) a magyarországi elítéltek között dobogós helyezést értek el. Az
állambiztonság – a fogva tartáson túl – mindhármukat állandó megfigyelés alatt
tartotta, alapvető jogaikban korlátozták őket, illetve többször kísérletet is tet-
tek beszervezésükre.

Mindhárman hihetetlen kitartással, elszántsággal – talán azt is mondhat-
juk, hogy makacssággal – tették a dolgukat, tartottak ki elhatározásuk, hitük,
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céljuk mellett. Kimagasló erkölcsi tartásról tettek bizonyságot. Tudták, hogy
mit akarnak, és azért harcoltak – nem azonos úton, nem azonos stratégiával,
de szemben a hatalommal. Pákh Tibor eredeti hivatását származása okán nem
gyakorolhatta, emberi jogi aktivistaként harcolta végig életét (harcát a rend-
szerváltozás után is folytatta), és a legkisebb kompromisszumra sem volt haj-
landó. Vigh Szabolcs papként látta beteljesülni sorsát. Ő más stratégiát válasz-
tott: elveit nem feladva, nem megalkudva, de kompromisszumokat keresve
akarta a lehető legjobban teljesíteni pasztorális feladatait. Amikor úgy érezte,
minden erőfeszítés hiába, új életet kezdett. Pákh Tibor és Tabódy István élet-
pályája azonban, amelyet származásuk, születéskori társadalmi helyzetük és
ambíciójuk szerint más körülmények között valószínűleg betölthettek volna,
a kommunista hatalomátvételt követően kettétört. Tabódy hivatásos kato-
natiszt volt, amikor először letartóztatták, és mint „a recski pap” vonult be a
történelembe, bár rabsága idején még nem volt az. Istenfélelme, embersége
jóvoltából számos rabtárásának tudott lelki támaszt nyújtani, kérlelhetetlen
makacssága, állandó harca a fennálló rendszer ellen a társadalomra fokozottan
veszélyes, esküdt ellenséggé tette őt. 

Mindhárman elutasították a kommunista rendszert, és egyikőjük sem
került a szélsőséges politikai ideológiák, törekvések befolyása alá. Egyik visz-
szaemlékező sem használta a jobboldali kifejezést, sem mint identitásképző
eszmét, sem mint politikai irányultságot. Pákh és Tabódy konzervatívként (is)
azonosították magukat, akik a múlt értékeit próbálták megőrizni, illetve a
rendszerváltáskor reménykedtek azok visszatértében. A Horthy-rendszer irán-
ti nosztalgiát egyedül Tabódynál tapasztalhattuk. Vele ellentétben Vigh Sza-
bolcs – családi gyökereinek és neveltetésének megfelelően – progresszív szel-
lemben, haladó gondolkodóként a két háború közti korszak számos vonását
elutasította, s ha nem is radikálisan, de bizonyos keretek között szembe is
szállt vele. 
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