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A lábjegyzetekkel bőven alátámasztott, sajtóhiba-mentes könyv kiadója a Balatonfüred Váro-
sért Közalapítvány, a szerkesztői munkálatokat a szerző mellett Tóbiás Krisztián költő, irodal-
már végezte, az olvasószerkesztő Burza Patrícia Kármen volt. A könyvet, a füredi Helytörténeti 
Gyűjtemény fekete-fehér korabeli fotográfiai teszik még élvezetesebbé.  

Összegzésként ismét csak azt mondhatjuk: kiváló, hiánypótló szakmunka jelent meg, 
amely érdekes, roppant olvasmányos stílusa miatt a szélesebb közönség számára is felüdülést 
jelenthet. Ráhangolásként, mottóként és zárásként, Krúdytól, az irodalmi ködlovagtól idézünk, 
a szövegrészlet a kötetben is megtalálható: „Voltak köztük nevek, amelyekhez csak a savanyú-
vízzel kevert kerti bort lehetett elképzelni; más nevek a hosszadalmas ferblijátékot, mások is-
mét az esti táncot a társalgóban és a holdvilágos éjben való zenélést juttatták eszünkbe.” Ők 
voltak a professionatus spielerek, akikről immáron egy kiváló opus mesél nekünk Katona Csa-
ba jóvoltából. 

Ko vá c s  Emő k e  

***

 

PÜSPÖKKÉNT AZ ÁLLAMBIZTONSÁG 
KERESZTTÜZÉBEN 

BÁLINT LÁSZLÓ: Hamvas Püspök és az ÁVH 

Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség–Historica Ecclesiastica 
Hungarica, Bp., 2014. 248 p. 

Bálint László az utóbbi másfél évtizedben tucatnyi kiváló könyvben hatalmas mennyiségű kora-
beli levéltári forrást feldolgozva mutatta be az 1945–1990 közötti állambiztonság működését, és 
számos koncepciós pert, derékba tört életet állított az érdeklődés homlokterébe. Noha a szerző 
nem rendelkezik történész végzettséggel, s több évtizedig végzett kémelhárító operatív munkát, 
írásai mégis megfelelnek a tudományos történeti munkákkal szemben támasztott követelmé-
nyeknek, hiszen Bálint Lászlónak aprólékos ismeretei vannak az 1990 előtti állambiztonsági 
szolgálat működéséről, amit kitartó levéltári munkával gazdagított. Kötetei és tanulmányai gaz-
dag jegyzetapparátusa tanúskodik arról, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, valamint a Politikatörténeti Levéltár és 
számos megyei levéltár vonatkozó iratanyaginak ismeretében, hosszú évek szorgos munkájával 
és gondos elemzésével készültek. 

Hamvas Endre (1890–1970) 1944. március 3-án nyerte kinevezését a csanádi püspöki szék-
re, március 25-én szentelték fel, s egyházmegyéjét március 30-án foglalta el. Kinevezése tehát 
még a német megszállás előtt, az utolsó szabad főpapi választások közé tartozott. A háború be-
fejezését követően Hamvas püspök határozott elképzelésekkel rendelkezett egyházmegyéje és 
általában a magyar katolikus egyház újjászervezésére és az egyház társadalmi programjának ki-
szélesítésére vonatkozóan. Nem véletlen, hogy magára vonta a kommunista államhatalom rosz-
szallását. 1951. május 4-én Révai József a Magyar Dolgozók Pártja Titkársága ülésén az egyház-
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politika módosulásáról beszélt. Kifejtette, hogy miként lehet „egyik vagy másik püspökre fő tüzet 
irányítani. (Elsősorban Grőszre, Péterire és Shvoyra, utánuk Hamvasra és Papra)”.1  

1951-től jelentős fordulat állt be Hamvas püspök egyházi és közéleti karrierében. 1951–
1956 között – Mindszenty József érsek bebörtönzése idején – az esztergomi főegyházmegye 
apostoli adminisztrátora. 1952-től a nagyváradi egyházmegye magyarországi részének aposto-
li adminisztrátora is. 1961–1968 között a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke. Részt vett a 
II. Vatikáni Zsinaton. 1964 őszén kalocsai érseknek nevezik ki, ahonnan 1968. január 25-én 
betegsége miatt visszavonult. Ez a hivatali karrier azonban összekapcsolódott a kommunista 
államhatalom és a katolikus egyház közötti közvetítő tevékenységével. Szinte kezdettől fogva 
a papi békemozgalom részese volt, az Opus Pacis és az Országos Béketanács Katolikus Bi-
zottságának díszelnöke. A békepapi mozgalom Magyarországon – szovjet mintákat követve 
– 1950. augusztus 1-jén indult meg. Az alulról szerveződőnek beállított szervezkedést való-
jában a Magyar Dolgozók Pártja szervezte meg azzal a céllal, hogy bomlassza az egyházat: 
szembeállítsa a püspököket és az alsó-papságot, végső soron pedig a magyar egyházat szem-
befordítsa a Vatikánnal. 

Bálint László kötete 1946. január 25. és 1970. április 23. között 623 hosszabb-rövidebb 
bejegyzést közöl betűhív átiratban a Politikai Rendészeti Osztálynak (PRO), majd az Államvé-
delmi Osztálynak (ÁVO) az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött külön-
féle állambiztonsági dossziéiból gondosan feltüntetve a közölt szakaszok levéltári jelzetét a 
visszakereshetőség érdekében. A forrásközléseket éles tipográfiai elkülönítéssel választja el a 
hozzájuk fűzött értelmező és elemző megjegyzésektől, így a kötet egyszerre tekinthető forráski-
adásnak és mélyreható történeti elemzésnek.  

A jelentések szerint a kommunisták a háború végén jószerével azonnal megkezdték a ka-
tolikus egyház elleni kíméletlen harcot. A Hamvas Endréről fennmaradt korai állambiztonsági 
jelentések aktív megfigyelés, lehallgatás és a postai küldemények konspiratív ellenőrzése révén 
szereztek információkat. Végigtekintve a 623 jelentési szemelvényen megállapítható, hogy 
Hamvas püspök körül a korabeli államvédelem igen szoros és szinte tökéletesen záródó gyűrűt 
vont. A püspöki palota több alkalmazottja, speciális államvédelmis tisztek, egyházmegyéje szá-
mos papja, hozzá közelálló világi hívek egyaránt rendszeresen jelentettek a főpásztorról, akinek 
így szinte egyetlen levele és szava sem maradhatott rejtve az állam képviselői előtt.  

A kötetben közölt jelentések és levelek közül különös jelentőségűek az 1947. március 19–
20-ai szegedi diáktüntetéssel2 kapcsolatban keletkezettek. Hamvas Endre püspök ugyanis már-
cius 24-én levélben fordult a belügyminiszterhez, s kérte a fogvatartott fiatalok szabadon enge-
dését. Április 8-án a fakultatív hitoktatást célzó javaslatot előterjesztő Ortutay Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszter válaszolt Hamvas püspöknek: „A magam részéről mindent el fogok követni, 
hogy a már letartóztatott és internáló táborba küldött ifjak ügyének méltányos kivizsgálását sürgessem, és aki 
ellen nyomós ok nem mutatható fel, az eljárás megszüntetését kérjem. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a 
szabadválasztású vallásoktatás kérdése körül egy oldalról se folyjék agitáció és módszeres izgatás. A kérdések 
jó légkörű megbeszéléséhez szükséges, hogy az agitáció fegyveréhez, a szervezett ellenmozgalom módszeréhez 
senki sem folyamodjék. A hozzám befutott memorandumokból, sürgönyökből viszont azt kell látnom, hogy 

                                                
1 Pétery József váci (1942–1967), Shvoy Lajos (1879–1968) székesfehérvári, Papp Kálmán (1886–1966) 
győri megyéspüspök. Idézi: KAHLER FRIGYES: Hitüldözés és túlélés a diktatúrákban (szovjet magyar pár-
huzamok). Felekezetek és identitás Közép-Európában az újkorban. Szerk. ILLÉS PÁL ATTILA. Bp.,–Piliscsaba, 
1999. 162. 
2 1947. március 19–20-án Szegeden a középiskolás diákság és az egyetemi ifjúság az utcára vonult, hogy 
tiltakozzon a fakultatív hitoktatás bevezetése ellen. A rendőrség és a központilag irányított „civil” csopor-
tok brutális módon megtámadták, szétverték őket, sok diákot és tanárt letartóztattak, majd internáltak. 
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már egy ilyen szervezett akció előzetes terv szerint megindult.” Ortutay válasza a tüntetés alkalmával el-
fogott fiatalokat tulajdonképpen túszként kezelte, s szabadon engedésüket a főpapi kar megadó 
engedelmes beleegyezéséhez, az egyház alapvető érdekeinek feladásához kötötte. 

Az egyház- és vallásüldözés számos módja rajzolódik ki az államvédelmi iratokból. 1949. 
június 28-án Hamvas püspök levelet írt Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternek, s 
ebben beszámolt az egyházmegyéjében történt legújabb sérelmekről: „Vasárnap, június 26-án volt 
Szegeden a hagyományos Jézus Szíve körmenet. A rendőrségen a körmenetet bejelentettük, és a rendfenntartást 
vállalta és intézte is. Ellenben az iskolaigazgatók behívatták a hitoktatókat, és megfenyegették őket, hogy 
szeptemberben nem taníthatnak, ha tanítványaikat a körmenetre hívják vagy vezetik. Sőt azt is ajánlották 
nekik, hogy ők se jelenjenek meg a körmeneten. Hivatkoztak a főigazgatóság rendelkezésére.” 

Az 1950. november 4-ai jelentés szerint „Hamvas püspök olyan utasítást adott ki, hogy szigorúan 
megtiltotta bármiféle tömegszervezetekben, vagy népi bizottságokban a részvételt a papoknak. […] Azok a pa-
pok, akik bármiféle tömegszervezetben és bizottságokban részt vesznek a főpapság engedélye nélkül, azok az egy-
ház fegyelmét sértik meg, és fegyelmi eljárás alá esnek. […] Hamvas püspök kiadott egy szigorú utasítást, melyben 
megtiltja a papoknak a békegyűléseken való részvételt, azzal az indoklással, hogy ez az alsópapság nem törvényes 
megmozdulása.” A jelentés államvédelmi kiértékelő része is figyelmet érdemel: „Hamvas püspök […] 
ezen utasításával is bizonyságot tett arról, hogy népi demokráciánknak ellensége, és a békének nem híve. Az alsó-
papság közül azokat a haladó szellemű papokat, akik a béke megvédés érdekében akarnak dolgozni, ezen intéz-
kedésével igyekszik őket távol tartani. Azokat a haladó szellemű papokat, akik az ő beleegyezése nélkül bármifé-
le népi bizottságban részt vesznek, azokkal szemben az egyházi törvényeket alkalmazza.” 

Fentiek tükrében nem meglepő, hogy 1951. június 22-én (a Grősz József kalocsai érsek 
elleni per első tárgyalási napján) az ÁVH házi őrizetbe vette Hamvas püspököt, házkutatást tar-
tottak a püspöki palotában, majd 26-án kihallgatásra Budapestre szállították. Később keletke-
zett adatok szerint fizikai bántalmazásra nem került sor, a püspököt mégis sikerült megtörniük, 
s olyan beismerő vallomást csikartak ki belőle, amely a korabeli koncepciós perek gyakorlata 
szerint bőven elegendő lett volna Hamvas Endre több éves bebörtönzésére. A hatalom azon-
ban más taktikát folytatott. Ennek értelmében Hamvas Endrétől a részletes beismerő vallomá-
son felül egy Dobi István miniszterelnökhöz írt sajnálkozó levelet is kipréseltek: „Mélységesen saj-
nálom, amit a kormánnyal szemben elkövettem. Belátom, hogy ezzel a cselekményemmel nemcsak a kormány-
hoz, a kormánnyal való megállapodáshoz nem voltam őszinte, hanem az egyháznak is ártottam. Megígérem, 
hogy a jövőben békésen és lojálisan igyekszem együttműködni, és a kormánnyal szemben elkövetett hibát jóvá-
tenni. Kerülni kívánok minden olyan cselekményt, amely az állam és az egyház viszonyában nem lojális, és tö-
rekszem az állam és az egyház békés együttműködésére.” Ez a levél nyilvánvalóan Hamvas püspök 
megalázása és lejáratása céljából született, amit megerősít az is, hogy a sajtó útján hamarosan 
nyilvánosságra is hozták. Hamvas püspök ezt követően igen nehéz helyzetben találta magát. 
Főpásztori pályájának fordulópontja lett tehát az a bizonyos 1951. június 26-i ÁVH-s kihallga-
tás, hiszen egészen addig a kommunista államhatalommal határozottan szembenálló, önálló po-
litikát folytató püspök a továbbiakban elszigetelődött a katolikus főpapoktól, egyházmegyéje 
papságától és a híveitől egyaránt. 

Hamvas püspök az 1951. júniusi ÁVH-eljárást követően kényszerült arra, hogy alapjaiban 
megváltoztassa főpapi magatartását, s párbeszédet folytasson az államhatalom képviselőivel. A 
következő bő másfél évtizedben szerepet vállalt olyan mozgalmakban, amelyeket korábban el-
ítélt, s amelyek ellen küzdött. 

A jelentésekből részletes és adatgazdag kép rajzolható a Vatikán kelet-európai diplomáciai 
politikájának változásairól is. Az 1945 utáni néhány esztendőben megfigyelhető élénk és hatá-
rozott szembenállást már 1948 nyarán sokkal taktikusabb magatartás váltotta fel. Egy 1948. jú-
nius 14-ei jelentés szerint „Hamvas a Vatikánból azt az utasítást hozta magával, hogy az egyháznak a 
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jelenlegi politikai vonalán változtatni kell. Az állam elleni támadás jelenlegi mértékét le kell fékezni, és le kell 
ülni, tárgyalni a kormánnyal.” Ehhez képest egy évtizeddel később – miután Hamvas püspök 
Moszkvában járt – 1958. június 6-án Marcellus Mimmi kardinális a Szent Kongregáció megbízá-
sából levelet intézett a csanádi püspökhöz: „Nincs rejtve előttem, hogy az ilyen vállalkozásokkal, illetve 
cselekedetekkel az egyház által kárhoztatott bizonyos elvek hirdetői hogyan szoktak visszaélni, […] Te midőn 
ezen útba fogtál, nyilvánosan megbélyegzett papokkal, valamint nem katolikus egyházi vezetőkkel, úgy tűnt fel, 
mint aki lebecsülte az egyházi törvényeket és a Szentszék előírásait. Tisztemet betöltve úgy vélem, közölnöm 
kell Veled ezeket, s egyszersmind intenem Téged, hogy a továbbiakban az ilyen dolgoktól tartózkodj, melyek 
kevésbé illenek méltóságodhoz és hivatalodhoz.”3 A Vatikán tehát mérlegelő taktikázásával nem köny-
nyítette meg a kommunista diktatúrákban élő főpapok dolgát: kis túlzással lényegében azt is 
mondhatjuk, hogy 1948-ban – a magyarországi egyházi vezetők ellen megindított koncepciós 
perek és a kommunisták politikai hatalomátvétele idején – a szentszéki diplomácia némiképpen 
magára hagyta a főpapságot, amelynek tagjai ilyen körülmények között elbizonytalanodhattak a 
helyes politikai magatartás kapcsán. Majd pedig a kommunista hatalom iránt engedményeket 
tevő főpapokat éles kritikával illeték Rómából. 

A kötet hatoldalas alapos és jól hasznosítható Előszavát, a 214 oldal terjedelmű, precízen 
jegyzetelt és számos magyarázó megjegyzéssel gazdagított szövegközlés követi. A kiadvány vé-
gén Rövidítésjegyzék és a kötetben előforduló fontosabb személyek rövid életrajza található 13 
oldal terjedelemben. A munkát a hálózati fedőnevek három oldalas jegyzéke, szerkesztői utó-
szó, névmutató és Hamvas Endre 1951. június 26-ai ÁVH-s vizsgálati jegyzőkönyvének nyolc 
oldalas másolata teszi teljessé. 

Bálint László kötete nemcsak kiegészíti az 1945–1989 közötti vallás- és egyházüldözés 
eddig megjelent irodalmát, de bemutatja az 1946–1970 közötti államvédelmi megfigyelések, je-
lentések, nyomozások és egyéb konspiratív eljárások világát is. Egyúttal képet alkothatunk ar-
ról, hogy a kommunista diktatúra milyen kiterjedt apparátust üzemeltetett a hatalmon lévő poli-
tikai elit számára világnézetileg vagy politikailag nem megbízható személyek ellenőrzésére és 
életük megnyomorítására. A közölt államvédelmi jelentések segítségével átélhetővé válik a püs-
pökökre nehezedő nyomás, érthetővé válik Hamvas Endre magatartása is. Természetesen 
szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az egyház- és vallásüldözés évtizedeiben a hitet és a 
magyar egyházat – a széles körben elterjedt korabeli önigazolással szemben – nem a békepap-
ság és a kommunista hatalommal kollaborálók, hanem a hitvallók és tanúságtevők mentették 
meg. Ilyen szempontból bizony Hamvas Endre nem sorolható a 20. század nagy hitvallói közé. 
A múltjával (a diktatúra évtizedei alatti emberi esendőségével) őszintén szembenéző Egyháznak 
azonban nemcsak a példamutató hitvallói, de szürkébb személyiségei történetét is fel kell dol-
goznia. Mindenesetre a kiadást végző Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség 
(METEM) és a Historica Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, valamint a megjelenést támogató 
Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Lénárd Ödön Alapítvány jelen kötettel nagy lépést tett meg 
a tényfeltárás érdekében. A kötet jó alapot nyújt az őszinte vizsgálatra, csak remélni tudom, 
hogy hasonló módszerrel és színvonalon újabb és újabb főpapi személyiségek szemelvényei ké-
szülnek el ÁVH-s források segítségével.  

A kötet 623 jegyzete kiválóan mutatja, hogy – más történelmi korokhoz hasonlóan – a 
diktatúra évtizedeinek kutatása elképzelhetetlen a levéltárakban (különösen is az Állambizton-
sági Szolgálatok Történeti Levéltárában) megőrzött források aprólékos feldolgozása nélkül. 
Ezeket a dokumentumokat – miként a szerző esete is mutatja – nemcsak céhbeli történészek 

                                                
3 KAHLER FRIGYES: II/5-ös történelmi olvasókönyv 5. Adalékok az egyházüldözés történetéhez 1958–1959. Bp., 
2010. 74–75. 
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egy szűk csoportja, de a művelt nagyközönség széles rétegei is hasznosíthatják. Bálint László 
munkája tehát amellett, hogy értékes dokumentumközlés és kiváló elemző, értelmező munka, 
egyúttal kutatásra ösztönző, gondolatébresztő írás is, amely remélhetőleg sokakat indít az 1945-
1989 közötti korszak ÁVH-s dokumentumainak megismerésére és a levéltárakban végezhető 
történeti kutatásokra. 

Va jd a  Ta más  

 

 

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT POLGÁRI TAGOZATA 
KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT LAKATOS ANDOR, 

A KALOCSAI FŐEGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR VEZETŐJE 

 

A kitüntetést március 11-én, a Pesti Vigadóban, nemzeti ünnepünk alkalmából tartott 
ünnepségen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át. Az elhangzott mél-
tatás szerint a levéltárvezető magas színvonalú munkája és példamutató tevékenysége 
elismeréseként kapta a magas kitüntetést. Az elismerés hátterében elsősorban az állo-
mányok digitalizálása és online felületen elérhetővé, kutathatóvá tétele terén végzett 
úttörő munka állhat, valamint azok a sikeres újító erőfeszítések, amelyekkel a kutatói 
forgalom növelését célozták meg. Ezért a Lakatos által vezetett intézmény már koráb-
ban is kapott elismeréseket, így 2012-ben „Az év kutatóhelye” lett, 2013-ban „Az év 
levéltára” címet nyerte el. Tavaly egy kiadványukért „Az év levéltári kiadványa” díjat 
zsebelhették be. A kutatói forgalom növelése terén tett lépések közül említést érdemel 
a nem „hivatásos” kutatók, a családjuk gyökerei iránt érdeklődők megmozgatása, be-

vonzása érdekében indított levéltári sorozat.  

http://archiv.kalohirek.hu/hir/kalocsa/2011-03-04/34284/interneten_kutathato_az_erseki_leveltar_allomanya
http://archiv.kalohirek.hu/hir/kalocsa/2012-01-11/35876/az_ev_kutatohelye_a_kalocsai_leveltar
http://archiv.kalohirek.hu/hir/kalocsa/2013-11-28/39400/a_kalocsai_lett_az_ev_leveltara
http://archiv.kalohirek.hu/hir/kalocsa/2013-11-28/39400/a_kalocsai_lett_az_ev_leveltara
http://www.kalohirek.hu/tudas/kalocsai-konyv-lett-az-ev-leveltari-kiadvanya-2015-ben

