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Marosi Izidor 1956-ban 
 
Miklós Péter 
 
A száz esztendeje született Marosi Izidor váci püspök az 1956-os forrada-
lom napjaiban a Bács megyei Izsák plébánosaként szolgált. A következők-
ben visszaemlékezései és az izsáki plébánia Historia Domusába tett feljegy-
zései alapján igyekszem rekonstruálni 1956-os tevékenységét, amelynek 
szerepe volt abban, hogy a forradalom napjaiban különösebb incidensre, 
önbíráskodásra nem került sor Izsákon, s így – mint Marosi akkoriban 
megfogalmazta – „mivel kilengések nem voltak, megtorlások sem voltak 
utána”.1 

Marosi Izidor 1916. március 27-én született Újkécskén. Elemi iskolai 
tanulmányait a jászkarajenői tanyai elemi iskolában végezte, középiskolába 
pedig a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumba, illetve a váci piaristákhoz 
járt. Gyermekkorára később így emlékezett: 

 
„Egy Tiszakécske környéki tanyán születtem, szüleim tizedik gyereke vol-
tam. Jászsági származék vagyok, vagyis olyan környezetben nőttem fel, 
ahol a mindennapi élet törvényei az Isten törvényeivel megegyeztek. A csa-
ládban, és azon kívül is. Édesanyám különösképpen Mária-tisztelő volt, kí-
vülről tudta a litániát, az antifónákat, a Mária-énekeket. Szép hangja volt, 
gyakran énekelt munka közben, nagyon jó volt hallgatni. A hivatásom ta-
lán itt kezdődött. Ebben a légkörben, ebben az akusztikában.”2 
 
Marosi Izidort váci és római (a Pápai Gergely Egyetemen folytatott) 

teológiai tanulmányai végeztével 1941. június 22-én szentelte pappá a váci 
székesegyházban Hanauer Á. István püspök. Lelkészi pályájának kezdetén 
előbb hitoktatóként tevékenykedett Lajosmizsén és Kunszentmiklóson, 
majd kórházlelkész volt Debrecenben, később homoki plébános lett. Gyé-
mántmiséje – fölszentelésének hatvanadik évfordulója – alkalmából az Új 
Ember című katolikus hetilapban megjelent interjúban a következőket 
fogalmazta meg papi szolgálata első időszaka kapcsán: 

 
„Első állomáshelyem, Lajosmizse, szintén jász település. A hajnali misén 
mínusz húsz fokos hidegben is zsúfolásig megtelt a hatalmas templom, és 
reggel öttől nyolcig folyamatosan gyóntatnia kellett a papnak. Aztán hit-
tanórák az iskolában, és a szokásos papi tennivalók. Hatalmas élmény és 
példa volt számomra ezeknek az embereknek az Istenre irányult élete. So-
kat köszönhetek nekik. Az történt, hogy nemcsak én igyekeztem papként 
hatni rájuk, hanem ők is formálták a papot, erősítették hitemet. […] La-
josmizsén télvíz idején irgalmatlan hideg volt a templomban. Egyszer any-
nyira, hogy mise közben megfagyott a kehelyben a vérré változtatott bor. 
Döbbenten néztem, aztán kézbe vettem, és a meleg tenyeremmel olvasztot-
tam fel. Számomra ez máig szóló tanulság: hitünkre, reményünkre, szere-

                                                   
1  Historia Domus – Római Katolikus Plébánia, Izsák. (továbbiakban: IHD.) 113. p. 
2  KIPKE TAMÁS: Odaadni magunkat egészen. In: Új Ember, 2001. június 17. 
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tetünkre, de még a kezünk melegére is szükség van ehhez a hivatáshoz. 
Oda kell adnom magamat egészen.”3 
 
A második világháború idején tábori lelkészi szolgálatot teljesített, 

amelynek során hadifogságot is szenvedett. Ezt követően Szentesen, illetve 
Hódmezővásárhelyen dolgozott, mint hitoktató. 1948-tól Szentlőrinckáta, 
1956-tól Izsák, 1977-től a kecskeméti nagytemplom plébánosa volt. Szent 
II. János Pál pápa 1979 áprilisában nevezte ki massuliai címzetes püspökké 
és segédpüspökké Bánk József érsek, váci főpásztor mellé (segédpüspöki 
szolgálata alatt a kecskeméti lelkipásztori teendőket is ellátta). 1979. április 
30-án szentelték püspökké Budapesten. Főpapi jelmondata a következő 
volt: „In aedificationem Corporis Christi” (Krisztus Testének építéséért). 
Marosi Izidor 1987 márciusától 1992. februári nyugdíjba vonulásáig – 
jelentős politikai és társadalmi változások közepette – állt a váci egyház-
megye élén. 2003. november 14-én hunyt el a fővárosban, testét a váci 
székesegyház altemplomában helyezték örök nyugalomra. 

Marosi Izidor 1956 szeptembere és 1977 márciusa között volt izsáki 
plébános. Hívei között általános tiszteletnek örvendett, s később – kecske-
méti esperesplébánosként, majd püspökként – is gyakran visszatért egyko-
ri közösségébe, amely megbecsülését azzal is kifejezte, hogy Izsák önkor-
mányzata elsőként neki adományozott díszpolgári címet (1993). A 
díszpolgári oklevél átvételekor a püspök a következőket mondta. „Nagy 
megtiszteltetés – másként születettként – izsákinak lenni. Nem kiemelt 
polgár akarok lenni, hanem egy az izsákiak közül.”4 

Izsákon 1956. október 25-én már volt tüntetés, de a forradalom érdem-
leges helyi eseményei október 27-én vették kezdetüket, amikor is mintegy 
háromszáz fős tömeg követelte a tanácsháza vörös csillagának eltávolítását, 
a közintézmények Sztálin- és Lenin-képeinek levételét, valamint a szovjet 
csapatok távozását. A községházi vörös csillag leverése és elégetése Fekete 
Kálmán nevéhez fűződik (később, mint az izsáki forradalmi bizottság titká-
ra és helyi nemzetőrség parancsnoka tevékenykedett, amiért 1957-ben 
három és fél év börtönre ítélték), aki estére békés demonstrációt hirdetett. 
Ezen fölvonulás alkalmával tértek be tüntetők a katolikus templomba, ahol 
a község alig két hónapja kinevezett plébánosa, Marosi Izidor is szólt hoz-
zájuk: a hazaszeretetre és a békességre intette, s lebeszélte őket arról, hogy 
a templom közelében lakó kommunista iskolaigazgatót, Szabó Lajost meg-
lincseljék. A helyi forradalmi szervek – települési és intézményi forradalmi 
tanácsok, nemzetőrség – megalakulása után alapvetően békésen teltek az 
október végi napok a településen. A szovjet csapatok november 3-ról 4-re 
virradó éjjel szállták meg Izsákot, s ezzel kezdetét vette a visszarendeződés 
és a megtorlás folyamata.5 

Marosi Izidor harmincöt évvel az események után a Vigiliának adott 
interjújában a következő szavakkal emlékezett az 1956-os magyar forrada-
lom és szabadságharc izsáki eseményeire: 

 

                                                   
3  Uo. 
4  TETÉZI LAJOS: Izsák város története. Izsák, 2012. 174. p. 
5  Uo., 95–104. p. 
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„Izsák kulák falunak számított, ezért sok szenvedésben volt része az ötve-
nes években. 1949-ben kilencezer lakosa volt, 1956-ban már alig hétezer, 
azután is folyamatosan csökkent a lakosság létszáma. A Grősz-perrel kap-
csolatban6 két halálos ítéletet hoztak a faluban, egy katolikus és egy refor-
mátus gazdát végeztek ki, sokan kaptak 12–14 évi börtönbüntetést a hívek 
közül.7 Érthető, hogy a falu elkeseredetten szembefordult a kommuniz-
mussal, akárcsak 1919-ben. 
Az októberi forradalom idején még csak két hónapja éltem ott, alig ismer-
tem a falut. Egy éjszaka [1956. október 27-én] összeverődött csaknem félezer 
ember. Nekiindultak, hogy a tanácsházáról leverjék a vörös csillagot. Aztán 
a plébániával szemben levő iskolához, illetve a szomszédban lakó igazgató 
házához vonultak, hogy az iskola igazgatóját [Szabó Lajost] felakasszák. 
Már a kötél is elő volt készítve. Ekkor valaki elkiáltotta magát: »Emberek, 
itt a templom, menjünk be oda!« –Erre elfelejtették, hogy előbb mi volt a 
szándékuk, bezörgettek hozzánk, hogy nyissuk ki a templomot. Bejöttek s 
ott néhány szót szóltam nekik a hazaszeretetről, elénekeltük a Himnuszt és 
kértem, menjenek haza, hiszen holnap vasárnap, majd jöjjenek el a temp-
lomba. – Lassan szétoszlottak az éjszakába… Másnap hajnalban a káplá-
nom kísérte el az iskolaigazgatót a falu határáig, aztán ott eltűnt valahol. 
Így aztán sikerült megakadályozni a kegyetlenkedéseket a faluban. Utólag 
ezt érdememül tudták be.”8 
 
Az alábbiakban az izsáki római katolikus plébánia kéziratos Historia 

Domusának Marosi Izidor által az 1956. és 1957. évről szóló korabeli be-
jegyzéseit közlöm.9 Ezen följegyzések egyrészt az izsáki plébánia adminiszt-
ratív adottságairól (például a kápláni álláshelyen bekövetkezett változás 
vagy a hittanra való beiratkozások vonatkozásában) és infrastrukturális 
helyzetéről (így a templom tetejének rekonstrukciójáról) szolgáltatnak 
adatot, másrészt pedig árnyalják az 1956-os forradalom és szabadságharc 
helyi esemény- és hatástörténetéről alkotott képünket. Bízom ugyanakkor 
abban, hogy a következőkben olvasható sorok nem pusztán az izsáki hely-
történet számára kínálnak újabb szempontokat, hanem néhány adalékkal 
hozzájárulnak Marosi Izidor püspök portréjának élesebb megrajzolásához, 
s ezzel a váci egyházmegye huszadik századi történetének jobb megértésé-
hez is. 

 

                                                   
6  Az 1951 júniusában és júliusában Grősz József kalocsai érsek és társai ellen lefolyta-

tott koncepciós per végén a főpapot tizenöt év fegyházra ítélték „népellenes bűncse-
lekményekért”. Az eljárásnak huszonnégy mellékpere volt, amelyek során tizenöt ha-
lálos ítéletet szabtak ki. 

7  1951-ben koncepciós perben – a rendszer elleni fegyveres összeesküvés tervezésének 
vádjával – elítélték, majd kivégezték az izsáki Ádám Józsefet és Újszászi Rókust. Ld. 
bővebben: MIHALA FERENC: Bűntelenül büntetve. Izsák, 2008. 

8  Lukács László beszélgetése Marosi Izidorral. In: Vigilia, 1991. 6. sz. 463–468. p., 465. p. 
9  IHD. 113–114. p. 
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1956 
 
1956. augusztus 5-én este váratlanul meghalt Mayer Lajos esperes.10 

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka breviáriuma végzése közben halt meg, 
csak másnap reggel vették észre. – Augusztus 7-én temette el Dr. Kovács Vince 
p[üs]p[ök].-i helynök úr11 az egész falu osztatlan részvéte mellett. 

Augusztus hónapban ideiglenes megbízással Teleki Kornél itteni káplán 
látta el a Plébánia vezetését.12 

1956. szeptember 1-[je]i hatállyal a Püspök Atya13 Marosi Izidor szentlő-
rinckátai plébánost nevezte ki Izsákra adminisztrátornak. 

Ugyanebben az időben káplán volt: Teleki Kornél. Kántornő: Varga Irma, a 
Kalocsai Szegény Iskolanővérek tagja, harangozó: Marosi Mihály ideiglenes 
megbízatással. 

1956. október 22, 23-tól kezdve Budapesten és [a] vidéki városokban nagy 
felvonulások vannak. Az addigi kormány lemond, majd az újnak adja át a he-
lyét és a nép követelésére kiterjesztik a szabadságjogokat. 

Itt egy péntek és szombat estén14 a fölvonuló kb. 300–350 főnyi tömeg be-
jött a templomba, „hogy hálát adjon Istennek”. Mindkét alkalommal kértem 
őket, hogy imádkozzanak a haza jólétéért, kértem őket, hogy csendben oszolja-
nak szét, amit meg is tettek. – Vasárnap reggel már szovjet-orosz katonai ala-
kulatok vonultak fel, a községet is megszállták.15 Éjszakánként lövöldözés hal-
latszott, de semmiféle incidens nem volt. A községet a Nemzeti Bizottság 
vezeti.16 

Egy hét múlva az orosz katonai parancsnok17 a Tanácsházára hívatott káp-
lánommal együtt, ahol Tantó Sándor ref[ormátus]. lelkipásztor18 is megjelent. 
A parancsnok azzal vádolt, hogy lázítunk a vörös hadsereg ellen. Amikor ezt 
visszautasítottam és megkérdeztem: egyetlen valakit nevezzen meg, aki hallott 
minket lázítani – erre nem válaszolt. Utána kb. három órát beszélgettünk kü-
lönféle témákról és barátságban váltunk el. 

Mivel kilengések nem voltak, megtorlások sem voltak utána. 
1956 novemberében kiutalást kapok 5.000 db palára, 3m3 fára, hogy a 

templomtetőt cserépről palára átcseréljük. 

                                                   
10  Mayer Lajos 1944-től haláláig volt izsáki plébános. 
11  Kovács Vince (1886–1974) zarai címzetes püspök 1953 és 1959 között mint püspöki 

helynök, 1959-től 1969-ig pedig mint apostoli kormányzó állt a váci egyházmegye 
élén, mivel Pétery József (1890–1967) 1942-ben kinevezett váci püspök 1953 áprilisá-
tól halálig – éppen az ötvenhatos forradalom időszakának kivételével – a kommunis-
ta államhatalom által számára kijelölt kényszerlakhelyen, a hejcei szociális otthonban 
élt. 

12  Teleki Kornél 1953 és 1957 között szolgált izsáki káplánként. 
13  Kovács Vince fölszentelt (címzetes zarai) püspök. 
14  1956. október 26-án (pénteken) és 27-én (szombaton). 
15  1956. november 4-én (vasárnap) hajnali három óra körül vonultak be a szovjet csapa-

tok Izsákra. 
16  A húsztagú forradalmi Izsáki Nemzeti Bizottság elnöke Géró Sándor, elnökhelyettese 

Fodor Sándor, titkára Fekete Kálmán volt. 
17  Dolgopolov kapitány. 
18  Tantó Sándor 1942 és 1962 között volt izsáki református lelkész. 
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A hátralévő két hónapban teljesen zavartalanul folyik a hitélet. A gyerme-
kek, ha szüleik kívánják, hittanórára járhatnak. A templom mindig telve van. A 
gyóntatást szinte nem győzzük vasárnaponként. – A szállítások átmeneti zavara 
miatt vásárlási láz ütött ki. Ami csak található volt az áruházban, mindent fel-
vásároltak. Bizonyos cikkekhez nehezen lehetett hozzájutni, de mindent kárpó-
tolt a szép fellendülés, mely az emberek vallási életében mutatkozott. Papi 
életemnek egyik legszebb időszaka volt ez. 

 
1957 

 
Kora tavasszal az orgonát, mely majdnem használhatatlan állapotban volt, 

teljesen kijavíttattam. 3.000 forintba került. Április 24-én megkezdtük a temp-
lom cserépfedelének lecserélését. A rossz gerendákat kicseréltük. Egyharmad 
lécpótlék kellett, a hófogót átszereltük, három új kifúvó ablakot készíttettünk. 
Ezen munkálatok költsége 30.000 forint volt. Október elejére elkészült a temp-
lom előtti rész betonozása és egy új beton bejáró építése. Ez 10.000 forintba 
került. Ez év őszén bérmálás volt. 380 volt a bérmálkozók száma. 

Ebben az évben Kisizsák részére egy új harmóniumot veszünk. Az árát, 
3.500 forintot a kisizsákiak adják össze. Mostmár az iskoláknál végzett szent-
misék alatt harmóniumkísérettel énekelnek a hívek. – Ez év áprilisában a hit-
oktatással kapcsolatban bizonyos megszorításokat alkalmaznak és mostmár 
nem járhat minden gyermek szabadon a hittanra. A júniusban történt hittan 
beiratkozásoknál azonban még nincs megszorítás és több mint 500 gyereket 
iratnak be kat[olikus]. hittanra. 

Ebben az évben a lelkigyakorlatos szentbeszédeket Szabó György szabad-
szállási plébános tartja. 1957. szept[ember]. 1-jén Teleki Kornél káplánt Helvé-
ciára helyezik. Négy évi itteni működése hősies, szép és eredményes papi mun-
ka volt. Helyébe Mácz István újmisés jött.19 

Ebben az évben a hitélet szépen fejlődik. Átlag vasárnapokon a szentmisék 
résztvevőinek száma: 1200–1400 [fő] volt. 
 

                                                   
19  Mácz István (1934–) 1957-től 1960-ig volt izsáki katolikus segédlelkész. 1968-ban VI. 

Pál pápa engedélyével laicizált és megnősült, 1990 és 1994 között Cegléd város pol-
gármestere volt. 


