
ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT
"Kispaplázadás" a Központi
Szemináriumban
(I. rész)

Január 23-ánvolt ötven éve annak, hogya Buda
pesti Központi Papnevelő Intézet növendékei
megtagadták a közösséget a XII. Piusz pápa által
név szerint kiközösített papok vezette kollabo
ráns szervezet, az Opus Pacis demonstrációjá
val, "békegyűlésével" . A jótékonyan feledékeny
történelmi emlékezet felfrissítésére az alábbiak
ban naplőszerűenösszefoglalom, hogy annak
idején mí, hogyan és miért történt.

A konfliktus
1959. január22-én összehívták a különböz ö egy
házmegyés növendékek képviselőit (szenioro
kat), akikkel dr. Hamvas Endre csanádi püspök
a dékán, a rektor, valamint az egri káptalani
helynök jelenlétében közölte a "határozatot",
miszerint a kispapoknak el kell menni a béke
gyűlésre, és ezt levélben is átadta a rektornak.
Este, a vacsora alatt, dr. Fábián János prefektus
ismertette a "határozatot."

Január 23-án reggel több ordinárius és elöljáró
(a pécsi püspök, a kalocsai és a veszprémi viká
rius, az egri káptalani helynök, a szegedi és a
központi szeminárium rektora) igyekeztek meg
gy özní a növendékeiket a gyűlésen való részvé
tel szükségességérl'5l.

Elérkezett az indulás ideje, s a növendékek
(három kispap: Klonfár János szombathelyi egy
házmegyés VI. éves, Ferenc István váci egyház
megyés Y. éves és Brunner Tibor rozsnyói - egri
északi - egyházmegyés V. éves kivételével) a
szemináriumban maradtak.

A professzori kar és a megfélemlített elöljá
róság kereste a b űnbakokat. listák készültek az
értelmi szerz ökröl, javaslatokat fogalmazta k a
b üntetésekről. a kilátásba helyezhető megtor
lásról. Ennek egyik fogalmazványa fennmaradt.
Még tartott az elöljárói értekezlet, amikor (nyil
ván jól működ őtta k üls ö hálózat is) telefonüze
netet kaptak az Allami Egyházügyi Hivataltól
(ÁEH), hogy 26-áig ne hozzanak döntést.

Január 26-án az AEH-ban közölték adékánnal
és a prodékánnal, a rektorral és a vicerektorral,
hogy k ülön-külön és közös javasiatuk benyújtá
sát kérik, illetve 29-én új egyeztet ő megbeszélést
tartanak. A szemináriumi elöljárók javasolták,
hogy erre a Püspöki Kar k épvisel őit is hívják
meg.
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Január 27-én a szeminárium elöljárói újabb ér
tekezietet tartottak, erről jegyzőkönyvetkészí
tettek. Elhatározták, hogy a rektor tájékoztatja a
föp ásztorokat a 23-24-ei megbeszélések ered
m ény éröl. A büntetésre két kategóriát határoz
tak meg:

1.) Eltávolítanak évfolyamonként 2-2 növen
déket mostani magatartásuk (és egyéb tanul
mányi, magatartási kifogások) miatt. Ezek a VI.
éves Cséfalvay Pál és Nagy Imre, az V. éves Ru
bint Ferenc és Szakál Antal, a Noéves Kiss Dénes
és Virágh József, a III. éves Búvári Imre és Hor
váth Imre, a II. éves Ferjenesik Ferenc és Sulok
Tibor, valamint az I. éves Nagy Sándor és Rezsa
bek Gyula lettek volna.

2.) Ezen kívül egyházmegyei visszahívásra ja
vasolnak 5 főt: Medveczky Lajos (V.), Rózsa István
(V.), Szegedi László (V.), Vit Gábor (V.) és Szé
kely Tibor (Y.) diakónusokat.

A további pontokban szigorító intézkedése
ket (szentelési hozzájárulás megtagadása, séták,
kirándulások tilalma), új tantárgy (szociol ógia)
bevezetését, kihallgató bizottságok felállítását és
az átnevelés szükségességét fogalmazták meg,
valamint elhárították saját magukról a felel össé
get. Annak érdekében, hogy az Opus Pacisban
r észtvevő, római cenzúrával sújtottakkal való
kapcsolattartás miatt a növendékek igazhitűsé

gén csorba ne essék, javaslatot tettek arra, hogy
az békegyűléseket zárt környezetben, a szerni-
náriumon belül ismételjék meg. ,

Ezt követően a szeminárium elöljárói az AEH
kívánságának megfelel öen egyeztették állás
pontjukat az Hittudományi Akadémia vezetői

vel és új javaslatot készítettek. A javaslatot har
madnap nyújtották be, de ebben nevek nem
szerepeltek.

Január 29-ei keltű az a "A Római Katolikus
Hittudományi Akadémia és a Központi Papne
vel ő Intézettel kapcsolatos szükségessé vált in
tézkedések" círnű ÁEH dokumentum, amelyet
- az egyeztetésen - a püspöki kar képviselői

nek (Shvoy Lajos, dr. Hamvas Endre), az Akadé
mia (dr. Erdey Ferenc, dr. Szörényi Andor) és a
Szeminárium (dr. Potyondy Imre, dr. Semptey
László) vezet őinek, illetve a még odarendeltek
nek (dr. Várkonyi Imre, az Actio Catholica or
szágos elnöke és Brezanóczy Pál egri káptalani
helynök) szóban ismertettek, majd írásban is
átnyújtottak.

A dokumentum szerint az Akadémiáról dr.
Artner Edgárt nyugdíjazni kell, dr. Bánk Józsefet
vidéki plébániára kell disponálni, a Központi
Papnevelő Int ézetből dr. Papp Imre spirituálist



és dr. Liptai György prefektust vidékre kell
helyezni, dr. Takács Nándor karnagyot el kell
mozdítani. Az Akadémiáról és az ország vala
mennyi teológiájáról ésszemináriumából ki kell
zárni a következő hallgatókat: Krichenbaum
József (V.), Cséfalvay Pál (VI.), Rubint Ferenc
(V.), Székely Tibor (V.), Sulok Tibor (II.) Nagy
Imre (VI.),Takács László (II.), Tabódy István (V.),
Arató László (V.), Nemes Balázs (111.), Szakál
Antal (V.), Kis Dénes (IV.), Adriányi (Vit) Gábor
(V.), Rózsa István (v.).

Semmilyen kedvezménymegvonásban nem
részesülhet KIomfár János (VI.), Ferenc István
(V.) és Brunner Tibor (Y.).

További négy pont pedig különbözőszigorí
tások bevezetését javasolja.

Az iratok másolatát a kórházba vonult Shvoy
Lajos helyett Hamvas Endre küldte meg a püs
pököknek. Február 15-e utánra új püspöki kon
ferenciát irányoztak elő az ÁEH részéről kért
intézkedések tárgyában.

Január 30-án a dékán négy hét szünetet ren
delt el és a második szemeszter kezdetét már
cius hó 3-ig elhalasztotta.

Ugyancsak január 30-án a szemináriumi rek
tor levélben tájékoztatta az esztergomi vikáriust,
dr. Schwarz-Eggenhofer Artúrt, mint az intéz
ményt felügyelőegyházmegyei vezetőt, a január
22-ét követő eseményekről. ,

Ezt követően megkezdődött az AÉH doku
mentumban felsorolt úgynevezett "szükségessé
vált intézkedések" végrehajtása.

Kizárták a meghatározott 14 növendéket,
majd Esztergomból februárban megérkezett a
felmentés a spirituálisnak, dr. Papp Imrének, dr.
Liptay György prefektusnak és dr. Takács Nán
dor karvezető, kisegítő énektanárnak. (Takács
Nándort ilyen címen alkalmazták, de prefektusi
feladatokat is ellátott.)

A kispapok szolidaritása
Az ordináriusok "feladata" az volt, hogy nyilat
koztassák meg növendékeiket: semmiféle baj
társi eskü nem kötelezi őket, és engedelmesek
lesznek az elöljáróknak. Az egyházmegyék ve
zetői levélben adtak tájékoztatást a rektornak a
visszafogadott növendékekről.

A március 4-énkelt, 600/1959. sz. levelében az
intézetet felügyelő ordinárius, az esztergomi
helynök jóváhagyta a "házi szabályzat" kiegé
szítését és a szigorító intézkedések bevezetését.

Március9-éna visszahelyezett növendékek 60
igenlő, 9 ellenszavazattal beadványt készítettek
az püspököknek a 14 növendéket érintő kizárás
megsemmisítésére. Ebben a levélben személye
sen is megvádolták dr. Semptey László vicerek
tort, és bejelentették, hogy bojkottálják dr. Sző-
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rényi Andor prodékán, biblikus professzor elő

adásait az Uj Emberben megjelent, a 14 kizárt
növendéket elítélő nyilatkozata miatt. A bead
ványt megküldték az Akadémia dékánjának is.

Március lO-éna hallgatók képviselőia dékán
tól kapott válasz alapján bejelentették, hogy bár
fenntartásaikat érvényesnek tekintik, mégis lá
togatják az újszövetségi előadásokat.

(A dékáni levél kiadását az Akadémia archí
vumából, a jogutód Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi Karának dékánja 2000
ben elutasította, majd annak ellenére, hogy né
hány dokumentum megmutatását 2001-ben en
gedélyezte, fInem találtak" semmi tárgyi iratot.
A vitatott dékáni levél - mint 40 évvel később
kiderült - fotómásolatban szerepel Rédly Elemér
1961-bentett vallomásával a vizsgálati anyagban,
amelyet aláírásával is hitelesített.)

A központi szeminaristák feláldozása
Nem maradhatott el az adott helyzetben a püs
pököknek küldött kispapi felterjesztés retorziója
sem.

Március l8-án a rektorhoz írt levelében Grősz

József kalocsai érsek felháborodását fejezte ki:
"Elrendeljük tehát, hogy mindazokat, akik a
Püspöki Karhoz írt levéllel magukat azonosítják,
Rektor Ur küldje vissza ordináriusukhoz, aki
további sorsuk felől intézkedni fog."

A leveléhez mellékelte az érsek annak a
nyilatkozatnak a szövegét, amelynek az aláírását
megkövetelték a növendékektől. (Ezt az érsek
sajátkezű megjegyzéssel látta el, miszerint a
kalocsai növendékeket, akik a nyilatkozatot nem
írtak alá, elbocsátotta).

Március l8-án - még a püspökkari konferen
cia napján - a főpásztorok maguk elé idézték
növendékeiket nyilatkozattételre. A növendékek
többsége szolidaritást vállalt a tizennéggyel, és
nem írták alá a nyilatkozatot. Az aláírást megta
gadókat azonnal elbocsátották.

A távollévő győri püspök nevében a rektor
járt el, majd levélben közölte, hogy a nyilatkoza
tot a győriek sem írták alá, így őket is elbocsá
totta. A szeminárium majdnem teljesen kiürült.

Az akadémián az 1958/1959. tanév II. sze
meszterében a tanítás külsős hallgatókkal és a
szeminárium néhány maradék növendékével
folytatódott.

A Szeminárium elöljárói és az Akadémia ta
nárai rádöbbentek arra, hogy növendékek híján
mindkét intézményt a megszűntetés veszélye
fenyegeti.

A központi szeminárium benépesítése
Az üres szeminárium, a fenntartási gondok arra
az elhatározásra juttatták az elöljáróságot, hogy



javaslatot tegyenek a szeminárium "benépesíté
sére", valamint az Akadémia tantervének mö
dosítására. Szerintük az elbocsátott hatvan nö
vendék kétharmada alkalmasnak látszott az
"átnevelésre".

1959. június 1O-éna rektor kérte a püspökö
ket a szeminárium benépesítésére. Levelet kül
dött a püspököknek és az egyházmegyei elöljá
róknak. Az archívumban megmaradt, Shvoy
Lajos székesfehérvári püspöknek küldött levél
másolati példánya, amely szerint javaslatot tett a
problémák megoldására, és ehhez a püspöki kar
támogatását kérte.

Június 17-én a püspöki kar tárgyalta az elő

terjesztést, de a püspöki kar ezt a törekvést még
nem tartotta időszerűnek,bár a kérdés továbbra
is napirenden maradt.

Június22-én Grősz József a rektornak küldött
levele alapján az alábbiak szerint határozott: 1.
A január-márciusi események miatt elbocsá
tottak visszavételére az idő még nem alkalmas;
2. Lépéseket tesznek a tantárgyak átcsoportosí
tására; 3. A szentelésnél figyelembe kell venni az
előírt úgynevezett lépcsőzés (interstitium) idő

igényét; 4. Szerzetes tanárjelöltek felvételére
lehetőséget látnak.

Július 20-án Schwarz-Eggenhofer Artúr eszter
gomi helynök, mint felügyelőordinárius vissza
igazolta a megküldött előterjesztést,és a konfe
rencia határozatát tudomásul vette.

Megjegyzés:
Az előző naplórész a Központi Papnevelő Inté
zet irattárában 2000-ben fellelhető dokumen
tumok alapján készült. A Történeti Hivatalban
(később Allambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára) őrzött tárgyi dokumentumok ismere
tében és publikálásával váltak ismertté a további
folyamatok, amelyek naplóját az aktuális ügy
nöki jelentések alapján állítottam öszze.

Az egyházi vezetőkabenépesítésért
Okt6ber 16-án egy, az Akadémián zajlott beszél
getés során úgy tudták, hogy a Grősz-ült-Csala

egyeztetésnek megfelelően az eltávolított kis
papok 65 százaléka vissza fog térni, és ebben az
ügyben a püspöki kar októberben újabb érte
kezletet tart.

Úgy vélték, hogy a hallgatókat Tabódy István
szervezi és lázítja. A beszélgetés során elhang
zott az a vélemény, hogy Semptey vicerektornak
van módja arra, hogy Tabódyt örökre elnémítsa,
bár amíg Semptey a Szemináriumban jelen van,
addig folytatódnak a botrányok.

Okt6ber 28-án,a püspöki kar értekezletén va
lóban napirendi pontként szerepelt a volt köz
pontista kispapok visszavételének lehetősége.
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A püspöki kar a miniszterelnökkel készült ez
ügyben tárgyalni, és az volt a reménye, hogy
legalább 40 növendéket visszavehetnek. Ezzel
kapcsolatban Potyondy Imre rektor arra számí
tott, hogy az ő állásfoglalását is kikérik. A kiala
kult vélemények szerint azonban tartani lehetett
attól, hogy a növendékek csakakkor mennekvisz
sza,ha mindenkit visszavesznek. Ennek valószí
nűleg meg is volt a reális alapja. Az adott idő

szakban ugyanis Tabódy István felkereste
Fábián János prefektust, aki erről a látogatásról
úgy nyilatkozott, hogy próbálta meggyőzni

Tabódyt, milyen helytelen utakra tévelyedett, és
vele a többi társa is. Tabódy szerint csak akkor
térnének vissza a kispapok, a Központi Papne
velő Intézetbe, ha kivétel nélkülmindegyik
visszamehetne. Tabódy a püspökkari konferen
cia után felkereste Liptay Györgyöt (a Szeminá
riumból elbocsátott prefektust, aki az Akadé
mián a tanári állását megtarthatta), feltehetően

azért, hogy információkat szerezzen a kispapok
sorsát érintő esetleges döntésről.

Fábián János prefektus - állítólag - készült
egy tervezet összeállítására, amely szerint csak
azokat a növendékeket vennék vissza, akiket a
Szeminárium elöljárói arra ajánlanak, de ebbe a
körbe a felszenteltek és a diakónusok nem ke
rülhetnek bele. (A lebonyolítást - Fábián János
szerint - nagyban elősegítené,ha Tabódyt egy
időre el lehetne távolítani.)

Hamvas Endre püspök javaslatára a rektor
nak az volt a szándéka, hogy két névsort állít
össze: 1960 februárjára, illetve 1960 szeptembe
rére. Ismételt megbeszélések és tárgyalások vol
tak a szemináriumi elöljárók és az Akadémia ta
nárai között.

Mind a két testület megegyezett abban, hogy
a volt ötöd- és hatodéveseket nem lehet vissza
fogadni. A 14 kizárton kívül, a már felszenteltek
végezzenek vidéki szemináriumokban. Végül
olyan névsor készült, amelyben csak 40 főt sze
repeltettek.

November 4-én a névsort Hamvas Endre püs
pök, a rektor és a dékán elvitte az AEH-ba, ahon
nét azzal a válasszal tértek vissza, hogy február
ról szó sem lehet, legkorábban csak a jövő év
szeptemberéről. A tárgyalások tehát egyelég hosszú
időre megszakadtak.

1960. május16-án tartott megbeszélésen a dé
kánnak az volt a véleménye a szeminárium fel
töltéséről, hogy a püspöki kar őszre küldjön a
két nagy szemináriumból, Egerből és Győrből

lD-lD főt, a három kisebb szemináriumból pedig
5-5 főt a Budapesti Papnevelőbe. így a maradék
15 (20?) fővel 50 főre egészül ki a létszám, és a
külső hallgatókból is számítani lehet 20-25 főre.

Ez a létszám már megfelelőlesz a működéshez.



Júniusban a Szemináriumból érkezett "szó
beli" információ felsorol bizonyos visszaveen
dőkre vonatkozó javaslatot, amelyből az egyik
megjelölt növendék névéhez - a jövő események
szempontjából - fontos megjegyzést fűzött a
BM elemzője: "jelenleg beszervezés céljáMI tanul
mányozzuk".

Június 28-án Erdey Ferenc leköszönő dékán
felkereste az Actio Catholica országos igazgató
ját. Látogatásának az volt a célja, hogy beszámol
jon, és tanácsot kérjen a Központi Szeminárium
és a Hittudományi Akadémia 1959 márciusában
eltávozott növendékeinek sorsával kapcsolatban.
Beszámolt arról is, hogyarektorral már hosz
szabb ideje gondolkoznak azon, hogyan lehet
rendet teremteni ebben a kérdésben. Az AEH
által meghatározott büntetés - vélelem szerint
- eredetileg 1960 szeptemberéig szólt, illetve ez
az időpont az, amelytől kezdve bizonyos meg
oldás elképzelhető.Mivel ebben az ügyben el
sősorban a püspöki kar az illetékes, a dékán és a
rektor hivatalosan nem tárgyalhat. Hamvas End
re püspöknek az a véleménye, hogy teljes am
nesztiát kellene adni, és nem külön-külön a nö
vendékek ügyében tárgyalni. A dékán szerint a
püspökök nem tehetik ki magukat annak, hogy
általános amnesztiát hirdetnek, és közben lesz
nek növendékek, akik nem is kívánnak vissza
térni. Cserháti professzor, a dékáni tiszt váromá
nyosa, arra az álláspontra helyezkedett, hogy
elsősorbanarra kell törekedni, hogy az első há
rom évfolyam növendékeit lehessen visszaven
ni. Most viszont az látszik, hogy a fiatalabbak is
csak a régi feltételek alapján akarnak tárgyalni a
visszajövetelről: vagymindenki, vagy senki.

Az AC igazgatójának arra a kérdésére, hogy
nincs-e e mögött valami politikai szándék, a dé
kán egyetértőlegválaszolt, és Shvoy Lajos püs
pököt, valamint az "ő emberét", Tabódy Istvánt
nevezte meg az ügy mozgatójának. Ezt a vonalat
- szerinte - a volt szerzetesek is támogatják.

Erdey Ferenc dékán megkérdezte az AC igaz
gatójának személyes véleményét is, aki ezt az
egyetemes magyar egyházat érintő ügynek ne
vezte. Azt tanácsolta, hogy előszörminden püs
pök idézze maga elé a volt növendékét. Számol
tassa be az elmúlt másfél éves tevékenységéről,

és ha nincs vele probléma, ha minden feltételt el
fogad, kerüljön bele a névsorba. amit apüspökí
kar augusztus lS-én egyeztessen az AEH-val,
ahol meghozzák a végleges döntést.

Igy elkerülhető lesz, hogy újabb és esetleg sú
lyosabb botrány keletkezzen mind az Akadé
mián, mind a Központi Szemináriumban.

Július 21-én Potyondy Imre rektor a Fővárosi

TanácsVégrehajtó Bizottsága egyházügyi főelő
adójánál. Turai István miniszteri biztosnál tett
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látogatást, aki feljegyzésben jelentette a találkozót
azAEH-nak.

"Először általában a szemináriummal kap
csolatos dolgokról beszélgettünk - írja -, majd
a tavaly eltávolított papnövendékekró1 esett szó,
Kisebb huzavona után Potyondy rektor arról
kezdett beszélni, hogy komplikációk vannak az
elbocsátott papnövendékekkel kapcsolatban."
Beszámolt az V. évesek többségének felszentelé
séről (ezt a kérdést részletesen lásd később), majd
megemlítette, hogy "az I-IV. évfolyamig terje
dően az eltávolított papnövendékek azt a pa
rancsot kapták - feltehetően Rómától-, hogy
nem érintkezhetnek sem az állammal, sem a
püspöki karral. Ezek a fiatalok arról beszélnek,
hogy van békepapság, vagy hivatalos papság, és
lesz földalatti papság." A rektornak az a véle
ménye, hogy "széleskörűföldalatti agitáció fo
lyik, és ez kerítette hatása alá az egyébként he
lyesen gondolkodó növendékeket is".

Augusztus 20-án, a jelentő szerint "a Szent Ist
ván-napi ebéden mondotta Hamvas Endre csa
nádi püspök Erdey Ferenc leköszönő dékánnak,
hogy sikerült Grősz József érseket rávenni, konfe
renciát hívjon össze augusztus 31-ére". A beszél
getésben szó esett még az Akadémiára új növen
dékek küldéséró1, az egyházmegyék felhívásáról,
amelyet kispapjaik visszatérése ügyében kűld

tek, valamint egy hírről. amely szerint lehetsé
ges, hogy az eltávolított kispapokat behívják
katonának.

Augusztus 30-án a püspökkari konferencián
- amelyről különböző forrásokból tájékoztatták
az állambiztonsági szerveket - szokatlan eljá
rással Grősz József érsek előtanácskozástfolyta
tott püspöktársaival, amelyen a kormányzók,
helynökök stb. nem vehettek részt.

Az informátorok nehezményezték, hogy a té
mákon kívül (szeminaristák visszafogadása,
szentelésekről kapott információk) semmiféle
hír nem szivárgott ki.

Szeptember 16-án délelőtt, Hamvas Endrével
az AC irodájában folytatott megbeszélés során a
püspöknek az volt a terve, hogy 1960-ban leg
alább 40 növendék legyen a Központi Szeminá
riumban, és ezt a létszámot a következő két tan
évben 20-20 fővel növeljék. Így három év alatt
az eredeti létszámra feltölthetőlenne az intézet.
Ehhez azonban célszerűvolna az elöljáróság le
cserélése.

Ugyanezen a napon, délután GrőszJózsef ér
sek és Hamvas Endre püspök, látogatást tett az
AEH-ban, ahol 16 volt központista növendék
szemináriumi visszavételérőlfolytatott tárgya
lást Olt Károllyal, az ÁEH elnökével. Négy főt
Budapestre, tizenkettőt vidéki szemináriumba
való felvételre javasoltak.



Az ÁEH a kispapok nyilatkozatának bemu
tatását kérte, amit a püspökök saját hatáskörük
ben kívántak intézni, de mivel ehhez az ÁEH
nem járult hozzá, a püspökök a szándékuktól.
ílletve javaslatuktól elálltak. Szó került még az
illegálisan felszenteltek egyházi körlevélben való
eltíltásáról, valamint a szemináriumi elöljárók
leváltásáról is. Az álláspontok azonban nem kö
zeledtek.

Okt6ber 19-én kelt jelentés szerínt az 1959már
cíusában elbocsátottak közül 27-főt 1960 szept
emberében újra felvettek különböző vidéki sze
mináriumokba. Ezekről Potyondy Imre rektor
állított össze névsort, amelyet Hamvas Endre
püspök bemutatott az AEH-ban, de azt nem
adta át. Schwacz-Eggenhofer Artúr pedig készí
tett egy magyarázó iratot, hogy míért nem szere
pelt a Grősz József érseknek átadott névsorban
mindenki.

IdőközbenTurai, esztergomi ÁEH megbízott
íntézkedésére több olyan kispapot elbocsátottak,
akik nem szerepeltek a Grősz féle listán.

Az államhatalom a benépesítés ellen
1959. november ll-én, a Központi Szeminárium
ból érkezett egyik jelentést feldolgozó BM
elemző szerint "a nyomásukra 1959-ben eltávoH
t9tt 14 hallgató úgy gondolja, hogy: bízhat az
AEH elnökének ígéretében, vagyis 1960 őszére

visszakerülhet a Szemináriumba. A Szeminá
rium vezetőipedig pont ezeket a növendékeket
nem akarják visszavenni."

Az elemző javaslatot is tesz a 14 fő visszavé
telének engedélyezésére, mert "ezek voltak a fő

szervezők akkor is, és most is. A 14 fő esetleg fel
van készülve arra is, hogy ők soha nem fognak
visszakerülni a Központi Szemináriumba. Egy
ílyen lépés a soraikban zavart keltene. (... ) Ha a
püspökeik utasítására mégsem mennek vissza
tanulni, abban az esetben az elöljárók és a nö
vendékek között keletkezik az egyik ellentét.

Ha pedig visszamennek. abban az esetben a
visszavett hangadók és a többi, a püspökök által
később eltávolított növendék között keletkezik a
másik ellentét. (. ..)A visszavételből nagyobb hiba
nem származhat - írja az elemző - kettő kivé
telével ugyanis felszentelt áldozópapok, és jelen
leg is ílyenként működhetnek. (... ) Sürgősen el
kell dönteni, - folytalja - hogy a mostani behí
vások során a többiek közül a jelentős részt nem
lehetne-e katonának behívni. Ez különösebb
problémát nem okozhat, mert a kispapok a fel
szabadulás előtt is teljesítettek katonai szolgála
tot." Ennek ellenére az államhatalom részéről

hosszabb ideig semmíféle íntézkedés nem történt.
1960. július 16-án a BM javaslatot készített,

amelynek bevezetője tartalmaz egy összefogla-
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lást az addig feltárt adatokról. Innét volt tud
ható, hogy 1959 decemberében Grősz és Ham
vas a szemínarísták visszavételét kezdeményez
te a miniszterelnökségnél, ahol ígéretet kaptak
arra, hogy az 1960-as tanév előtt tárgyalni fog
nak erről. Az ÁEH azonban halogató taktikát
folytat, hogy a nemzetbiztonsági szolgálattal kö
zösen előkészüljenekavisszavételek feltételei
nek kidolgozásával. Az elemző úgy vélte, hogy
a további halogatás nem tartható - amint a ko
rábbi megjegyzésben is megfogalmazódott 
ezért több taktikai alternatívát is javasolt az
AEH részére:

1. A püspökök maguk tárgyaljanak a volt nö
vendékekkel, maguk döntsék el, hogy kit java
solnak, és erről készítsenek listát. amelyet be
nyújtanak az AEH-nak engedélyezésre, amellyel
időt lehet nyerni. Majd foglaljanak úgy állást,
hogy egy részüket visszabocsáthatják a buda
pesti szemináriumba, más részüket pedig vidéki
intézetbe helyezhetik. Ez megbontaná a jól szer
vezett kispapság egységét.

2. Az esztergomí szemínárium Budapestre te
lepítésével kapcsolatos értesülések alapján ezt
célszerű támogatni, mert ezzel az egyik egyházi
objektumot maga a püspöki kar számolná fel.

3. Közölni kellene a püspöki karral, hogy az
elmúlt másfél évnyi távolmaradás elegendővolt
a kispapoknak arra, hogy elgondolkozzanak és
belássák elkövetett bűneiket. Esetlegesen az
volna a leghelyesebb, ha mindenkivisszamenne
a Központi Szemináríumba. Ezzel az AEH visz
szafordítaná azt a korábbi vádat, hogy az állam
beavatkozott, illetve akiket a püspöki kar nem
vesz vissza a Központi Szemínáriumba, azok az
egyház vezetőitfogják támadni. Ezzel elvágnák
annak a lehetőségét, hogy illegálisan felszentelt
papok egyházi tevékenységet folytassanak az
országban. Egy időre zárt keretek közé kerülné
nek ezek a személyek, és zavart keltene az intéz
kedés az íllegális tevékenységet végző egyházi
vezetők között, s mindez bomlasztó hatásként
mutatkozna.

Augusztus 6-án a BM-ben egy újabb jelentés
készült, amely részletesen tartalmazta, hogy 26
személyt íllegálisan felszenteltek. Ezek egyházi
funkcíókat látnak el. Az alacsonyabb évfolyamos
hallgatók szervezett képzése folyik. A "kizártak"
a visszavétel tekintetében befolyást gyakorolnak
a püspöki karra, és kapcsolatot tartanak más il
legális csoportokkal. (A felettes rájegyzett véle
ménye szerint "egyelőre ne menjen tovább a je
lentés, majd ha több bizonyíték áll rendelkezésre,
akkor készüljön tájékoztató jelentés.)

Szeptember lO-én a BM-ben ismételten jelen
tés készült, amely tájékoztatást adott arról, hogy
augusztus 31-én a római katolikus püspöki kar



konferenciát tartott. A konferencia határozata ér
telmében Grosz József kalocsai érsek az ÁEH-hoz
levelet küldött, amely 13 eltávolított kispapnak a
Központi Szemináriumba való visszavételét, va
lamint 12 felszentelt pap részére működésienge
dély kiadását kérte. Grősz József érsek egyidejű

leg kérte a szemináriumí elöljárók lecserélésének
engedélyezését is, hogy a rektor kivételével saját
hatáskörben oldhassa meg a problémát,

A BM illetékese szerint a 13 növendék akkor
vehetővissza, ha a korábban előírt "nyilatkozat"
ot aláírják, és az elbocsátáskori évfolyamukba ke
rülnek vissza. A püspökkari értekezletrőlkapott
ínformátoruk szerint pedig tájékoztatást adott
arról, hogy több volt növendéket vidékiszeminá
riumokban kívánnak elhelyezni.

Javasolta, hogy az állam részéről képviseljék
azt az álláspontot, miszerint mindenki csak a
Központi,Szemináriumba térhet vissza, és érte
sítsék az AEH területi megbízottjait, hogy ezt kí
sérjék figyelemmel.

Javasolta továbbá a dokumentum azt is, hogy
az elöljár6k leváltásához az Allami Egyházügyi Hi
vatal ne járuljon hozzá, és közöljék Grősz József
érsekkel, hogy a leváltás esetében a püspöki kar
elismerné, hogy a szeminátium vezetői,elöljárói
voltak az 1959-es események okozói,

A 12 felszentelt részére kért működési enge
déllyel kapcsolatban megjegyezte, hogy 4 főt az
1959-es események előtt szenteltek fel, 8 főt

pedig illegálisan, az események után. Javasolta,
hogy a műkődési engedélyek megadásáról ké
sőbb intézkedjenek, amikorra a rendelkezésre
álló adatok alapján bizonyfthat6 lesz számos ró
mai katolikus pap homoszexuális és erkölcste
len magatartása, akiket az egyházi szolgálatból
ezért ki kell zárni, és akkor majd 1-2 személy
működésiengedélyét esetleg megadják.

A javaslat melléklete az 1959-ben eltávolítot
takról évfolyamonkénti bontásban 78 nevet sorol
fel, 76-nál megjelölve kizárásuk időpontját.

Szeptemberl6-ánaz AEH elnöke feljegyzésben
tájékoztatta a Titkosszolgálatot az egyházi veze
tőkkel folyó tárgyalásokról, amelyben jelezte,
hogy csak az ismert nyilatkozattétel esetén jöhet
szóba az elbocsátottak szemináriumi visszavé
tele. Az illegálisan felszentelt növendékekkel
kapcsolatosan pedig elvárják, hogy azokat az el
bocsátott teológusokat, akik nem térnek vissza
most valamelyik szemináriumba, rekesszék ki a
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papi funkciók gyakorlásából, és a megyéspüs
pökök ezt körlevélben hozzák tudomásra.

Szeptember 17-én kiderült, hogy az AEH el
nöke nem engedi vidéki szemináriumba a volt
pesti növendékeket. A jelentésre adott megjegy
zésben úgy reagál az elemző, hogy .most fogpak
koplalni, mert elsietett intézkedéseket tettek. Ugy
gondolták, hogy az AEH-t át fogják ejteni?"

November l-jén készült az a "jelentés", amely
összefoglalja az egyházi vezetőkszeptember 16
ai, AEH-beli tárgyalásának eredményeit (16 fő

visszavétele. nyilatkozat aláírása, az elbocsátás
kori évfolyamba való sorolása, a vissza nem té
rÓK kizárása a klérusböl).

A jelentés megállapítja, hogy az eltelt idő

szakban az egyházi vezetők azonban a javasolt
16 főn kívül további 16 főt helyeztek el, vettek
vissza, és nem arra az évfolyamra kerültek, aho
vá arról megegyeztek.

Javasolta még, hogy azokat, akik nem térnek
vissza a Központi Szemináriumba, az egyházi
kötelékből ki kell zárni, illetve mindennemű

papi működéstőlel kell tiltani, és ezt egyházme
gyei körlevélben ki kell hirdetni,

November l 7-én kelt az AEH-nak az MSZMP
és a Kormány részére adott tájékoztatója, amely
összefoglalta a katolikus, a református és az
evangélikus egyházi vezetőkkela november 4
8-a között folytatott tárgyalásokat.

A tárgyalások során megerősítéstnyert, hogy
az engedélyezett 16 főn kívül mások nem vehe
tők fel a vidéki szemináriumokba.

(Az ÁEH vezetője hivatkozott az elbocsátott
szeminaristák "inkorrekt" magatartására, és a
győri szemináriumban tapasztalt ellenállásra.
amely az ott rendezett Opus Pacis rendezvény
alkalmával másolta a korábbi központista ma
gatartást),

Az AEH a maga részéről ezzel lezártnak te
kintette a Központi Szeminárium ügyét.

SZÉKELY TIBOR

lRészletesebben és dokumentáltan lásd A Hatalom
és a Központi Szeminárium kispapjai című tanulmány
ban: www.mek.oszk.hu/06500/06539

Az írás II. részét következőszámunkban közöl
jük (A szerk.)


