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BÁNKUTI GÁBOR

A katolikus egyház szerepe(i) 1956-ban

Bevezetés

Salacz Gábor 1988-ban megjelent, A Magyar Katolikus Egyház 17 esztendeje (1948–1964) 
című kiváló, sok szempontból máig alapvető művében 1956-ról egyházi vonatkozásban így 
értékelt: „Kitört a Forradalom, melynek előkészítésében az egyháznak sajnos semmi része sem 
volt”.1 Tanulmányom kiindulópontja, hogy ez a megállapítás, azzal együtt, hogy ténysze-
rűen kétségtelenül igaz, nem feltétlenül járul hozzá a katolikus egyház 1956-ban játszott 
szerepének megértéséhez. 

Mert kinek is volt része a forradalom előkészítésében? Ha az előkészítést tudatos te-
vékenységnek tekintjük, akkor azoknak, akik forradalmat akartak. Ilyen szereplőt azonban 
nem találunk. De valóban közvetlen az összefüggés a forradalmak „kitörése” és a megelőző 
krízisszituációk között? Szükségszerűen oksági a „valami van a levegőben” általános érzete 
és a bekövetkező esemény közti kapcsolat? Nem inkább az események, a körülmények és 
egybeesések előre nem tervezhető találkozása szüli a forradalmárokat, radikalizálja forra-
dalmárrá és szabadságharcossá az elégedetleneket? Vagy teremt adott esetben lehetőséget 
egy ambicionált hivatásos forradalmár gárda számára? A váratlanra nemigen lehet fölké-
szülni: október 23-án este leginkább Gerő Ernő rádióbeszéde és az Államvédelmi Hatóság 
sortüze miatt tört ki a forradalom, amit senki sem tervezett vagy készített elő.2 

Tisztázásra szorul az előkészítés mint fogalom is. Ha a közhangulat vagy országos közér-
zet rezonátorait egyben az előkészítés tényezőinek is tekintjük, akkor könnyen rögzíthető a 
lista: írók, zsurnaliszták, a sztálinizmusból kiábrándult kommunisták; de tényezőként ide 
kell sorolnunk az MDP-nek a közvélemény számára nehezen követhető irányváltásait is. 
Miért? Mert ezeknek a szereplőknek a véleménye kapott/kaphatott nyilvánosságot.3 Más-
nak nem volt erre sem lehetősége, sem eszköze. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más, a 
szélesebb közvélemény számára nem észlelhető színtereken ne fejeződött volna ki az elége-
detlenség, és ne fogalmazódott volna meg a változás igénye vagy akár egy alternatív kibon-
takozás programja. A politikatörténeti értékelések megegyeznek abban, hogy 1953 után a 

1 Salacz 1988, 127. Salacz Gábor megállapítását problémafelvetésnek szánom, a legkevésbé sem munkáját kritizálva. Sa-
lacz a ’70-es években írta ezt a munkáját, és elsősorban Rogács Ferenc pécsi koadjutor püspök feljegyzéseire támasz-
kodott. Ezek a körülmények nem tették lehetővé 1956 árnyalt bemutatását. Köszönöm Gárdonyi Máténak e hasznos 
észrevételt!

2 „[…] a »felirati-párti« erjedést a vitézlő politikai értetlenség és az erőt demonstrálni próbáló hübrisz provokálta felkelésbe. Aztán 
történt, ami történt.” Gyarmati 2016, 60. 

3 Szakolczai 2001, 18–19.; Ripp 2002, 50–64.; Rainer 2016, 30–31.
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külső impulzusok és belső irányváltások által formált gomolygó, kondicionált miliőben vál-
tozó intenzitással szerte az országban színre léptek mélyreható változásokat követelő cso-
portok, a legkülönfélébb belső fórumokon és az élet számos területén fogalmazódtak meg 
korrekciós és régi-új igények.4 Az ellenőrzött és korlátozott nyilvánosság feltételei mellett 
a szélesebb közvélemény számára jórészt ismeretlen kezdeményezések ugyan nem hoztak 
érdemi eredményt, mégis, e látens erjedés nélkül – és utólag mindezek történeti tudato-
sítása és értékelése nélkül – csak egyszerűsítő sémákban értelmezhető 1956 október–no-
vemberének története. A pillanatok alatt újjáéledő pártok példája meggyőzően bizonyítja, 
hogy az elköteleződéseket és normákat a rendszernek csak látszólag sikerült kiiktatni, azok 
búvópatak módjára tovább éltek, majd az elnyomástól váratlanul szabadulva, megtisztulva 
vagy deformálva, korszerűen vagy avítt módon törtek újra felszínre.5

Ezen a ponton akár le is zárhatnánk a dilemmát azzal, hogy Salacznak a téma szakiro-
dalmában áthagyományozódó állítása nem releváns, hisz nem megfelelő a kutatói kérdés. 
De lépjünk tovább egy gondolattal, és vonjuk be a szemlébe a forradalom és szabadságharc 
napjait, az október 23-tól november 4-ig terjedő időszakot is. Milyen része, szerepe volt az 
egyházaknak, így a katolikus egyháznak ezekben a napokban? Egyáltalán, mit kell vizsgálni 
ahhoz, hogy az egyház szerepvállalásáról képet kapjunk? Az általános konklúziók és értel-
mezések – az ateista állam és az egyház harca, a „halálra szántak, mégis élünk” (patetikus) 
narratívája – minden relevanciájuk ellenére történetileg nem kielégítőek. Az elemzéshez 
használt kétosztatú, politikatörténeti logikájú valóságfelfogás, miközben az „egész” fikció-
ját tükrözi, tematikailag csonka. Nem alkalmas a korabeli tapasztalatok és a történeti össze-
függések vizsgálatára. Végeredményben a megtorlás időszakának politikai konstrukcióival 
analóg, amelyek a katolikus egyházzal, azaz a „klerikális reakcióval” kapcsolatban minden 
tevékenységet Mindszenty Józsefhez igyekeztek kötni. Azt sugallták, hogy hierarchikus 
szervezeténél fogva a katolikus egyház zárt rendszer: minden hozzá kapcsolódó szerve-
zettel, párttal együtt is egy egységes, központilag irányított ellenforradalmi szervezet. A 
politikai rendőrség és a propaganda ’56-ról szóló későbbi szövegei az akkor aktuális politikai 
célokat tükrözik. Szakolczai Attila megállapításával élve, nem ’56-os, hanem ’57-es történe-
tek. Nem ’56 eseményeit elemzik, hanem az ’57-es intézkedéseket indokolják, így ’56 meg-
értéséhez lényegében nem használhatók.6 Módszertanilag viszont ugyanarra a problémára 
világítanak rá, ami a történeti értékelést is sematikussá teszi.

Arra a problémára, hogy mikor az egyházról általánosságban szólunk, akkor azon ál-
talában hierarchikus felsőbbségét, a klérust értjük, az ő cselekedeteiket, hivatalos állásfog-
lalásaikat, megnyilatkozásaikat tartjuk szem előtt.7 Bár (olykor) vizsgálunk más szinteket 

4 Szakolczai – Á. Varga 2003, 9. „Valami van a levegőben. A magyar írók szövetsége már a tavasz óta bátor hangon száll síkra 
az emberi jogok védelmében. Rámutatnak a visszaélésekre és fonákságokra és erélyesen követelik a hibák megszüntetését. A nép 
reménykedve néz a jövő elé.” Pécs Kertváros HD 13.

5 A kereszténydemokrata és más, „keresztény” alapozású politikai formáció 1956-os újjáéledését és programját lásd leg-
újabban Kiss 2017a. 

6 Szakolczai 2016, 13–18.
7 A püspöki hatalom az egyházkormányzatban és az „ad intra” ügyekben valóban meghatározó. Az egyház azonban nem 

csak a klérus. A világi hívek az egyház önértelmezésében és a fundamentális teológiában mindig is az egyház szerves 
részeként jelentek meg. Az „ideigvaló” dolgok intézése és keresztény szellemű formálása pedig kifejezetten a laikusok 
feladataként. Kétségtelen, hogy a magyarországi viszonyok között az „ad extra” ügyek vonatkozásában az illetékességi 
körök elhatárolása sosem volt világos. Az élet különféle területeinek autonómiáitól való félelem a gyakorlatban számos 
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és szereplőket is, de az egyház szerepét nem ezek együtteseként szemléljük. Pedig létezik 
olyan modell, amely a szövevényes viszonyokat – akár más intézményesült és az intézmé-
nyen túlmutató társadalmi beágyazottságú közösség esetében is – elemezhetővé teszi:  a 
politológia egy részterületéről, a közpolitikai elemzésből (Politikfeldanalyse) átvett mód-
szertan és fogalmi készlet adaptálásával az egymással látszólag nem összefüggő megnyi-
latkozások és magatartások eddig nem tudatosított kapcsolata bontakozik ki.8 Olyan mát-
rixot alkotva, mely az események vélelmezett hierarchiáját is átrendezi, és figyelmünket 
a „társadalmi gyakorlat” kevéssé észlelt, de a történeti megértés szempontjából alapvető 
jellemzőire irányítja.

A katolikus egyház intézményi heterogenitása

A közpolitikai elemzés megkülönbözteti az egyéni és komplex szereplőket. Az egyházat 
egyértelműen a komplex szereplők tovább is differenciálható csoportjához kell sorolni. 
Ezen belül elkülöníthetők kollektív és korporatív szereplők. A (komplex) korporatív szereplő 
jellemzője, hogy cselekvési egységet alkot és egységes vezetés/irányítás alatt áll.9 A katoli-
kus egyház, tekintettel a Szentszék által központosított vezetésére is, szervezetileg egyér-
telműen a korporatív szereplők jellegzetességeit mutatja. A (komplex) kollektív szereplők 
esetében több autonóm szereplő akár alkalmi vagy spontán együttműködéséről van szó, 
akik azonban csupán összeállnak, de nem olvadnak össze. A kooperáció ebben az esetben 
jellemzően horizontális és szabályozatlan, míg a korporatív szereplőknél vertikális és sza-
bályozott. Az egyház égisze alatt vagy ahhoz kapcsolódva intézmények, önállóan működő 
egységek vagy személyek alkotnak egy olyan – a korporatív szereplő jellemzői ellenére sem 
homogén – összetettséget, mely szervezeti struktúraként az egymással is versengő kom-
munikációs közösség vagy miliő modelljében ragadható meg. Az egyház működésének nem 
mellőzhető sajátossága tehát az intézményi heterogenitás, ami meghatározza az egyházon 
kívüli tényezőkkel, szereplőkkel (társadalom, állam) való interakciót, mozgásteret, cselek-
vési képességet is.10

Az intézményi heterogenitásból kiinduló, azt eleve tételező módszertan lehetővé teszi, 
hogy a „működést” vizsgálva kollektív szereplőként tekintsünk az egyházra. Olyan hálózat-
ként, melynek szereplői egymással lazább-szorosabb kapcsolatban állnak. Mindezt figyelem-
be véve nem ütközik ellentmondásba az a tény, hogy az egyház ágens szerepét vizsgálva a 
sokszínűség, sokhangúság, a többféle állásfoglalás megnyilvánulásaival kell szembenézni. Ez 
az adottság a kulcsa az állammal való kapcsolatok megértésének is. Olykor úgy tűnik, mintha 

esetben okozott diszharmóniát és diszkrepanciát, az „egység” egy sajátosan klerikális, valójában uniformitást igénylő 
értelmezése pedig rugalmatlanságot vagy akár paralízist.  Másfelől történelmi példák egész sora tanúskodik arról, hogy 
az élet realitása olykor felülírja a tételes elvárásokat. A kutató számára évszázadok története válik értelmezhetetlenné, 
ha az egyház történetét a hierarchia működéséből próbálja levezetni. Ebben az esetben például a 16–17. században az 
oszmán hódoltság területén – püspök és olykor szolgáló papság hiányában – nem volna egyháztörténet. E probléma 
tudatosításához és feloldásához fontos támpontokat nyújt Gőzsy – Varga 2015.

8 Erről lásd Schneider – Janning 2006. Az inspirációt Antje Schnoor munkája adta, mely a chilei jezsuiták helyzetét vizsgálja 
Frei, Allende és Pinochet időszakában. Schnoor 2016., különösen 152–165.

9 Schneider – Janning 2006, 64–75.
10 Schnoor 2016, 153–154.
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a katolikus egyházon belül az élet különböző területein egymással összeegyeztethetetlen fel-
fogások és mentalitások ütköznének. Ez az intézményi sokféleség azonban nem mond ellent 
az egyház egységének, hanem – pl. politikai értelemben – inkább jelentőséget kölcsönöz neki. 
A jelenség leginkább a szerepelméletben ismert tipizálással írható le: a haladó, a szétszabdaló, 
az egységbe rendező és a megküzdő szerepek állnak össze rendszerré. Az egyes szereplők 
megnyilvánulásainak együttes vizsgálata pedig arra utal, hogy ez az autoritás kölcsönös erősí-
tésére is lehetőséget kínál.11 Összességében pedig növeli a cselekvési és mozgásteret.  

Egy általánosan elfogadott normarendszer összetevői különféle helyzetekben relatív 
súllyal rendelkeznek: helyzettől függően más és más értékelést és változó magatartásfor-
mákat eredményez(het)nek. A cselekvés ebben az értelemben a norma aktuális kihívá-
soknak megfelelően változó, helyzethez kötött vagy végiggondolt adaptációja. Az egyes 
szereplők állásfoglalásai az egyházi szervezeten belül elfoglalt helyüktől, az ahhoz való 
kapcsolódásuk minőségétől, illetőleg az e pozíciókhoz fűződő érdekektől, stratégiai meg-
fontolásoktól valamint az ezek által biztosított lehetőségektől és határoktól függnek. Az 
egyes témák megjelenítése a szerepfelfogásra utal, és nemcsak e szereplők helyzetértéke-
léseit fejezi ki, hanem a külvilághoz való viszonyukról is tudósít. A normák által vezérelt 
konkrét cselekvést (magatartást) pozícióhoz és helyhez, azaz funkcióhoz kötött „öröklött” 
viselkedésminták határozzák meg, ahogy a norma által meghatározott elképzelések kivite-
lezése is a körülmények (pozíció, helyi adottságok) függvénye.12 De nemcsak a praxis, ha-
nem az észlelés is helyzethez kötött. Az interakciókat a célra irányuló hozzáállás formálja, 
ami egy többnyire rutinszerűen végzett, nem tudatos értelmezési stratégia, amivel az egyik 
szereplő értelmezi a másik viselkedését, és annak valamilyen racionálisan magyarázható 
szándékot tulajdonít.13 Azt, hogy mit érzékelnek, várnak, hogy mit élnek meg a szerep-
lők, azt az éppen érvényes állapotuk is befolyásolja. Ezért van, hogy a történet különféle 
szereplői azonos norma mentén is különféleképpen értékelhetik ugyanazon eseményeket. 
Teljesen természetes, hogy a pápa, a részegyház püspöke, a plébános és a laikus sekrestyés, 
az elkötelezett politikus, az iskolai hitoktató és egy bázisközösség aktív tagja más és más 
hatások alapján és különféle módon formál véleményt. Az csak a különféle nézőpontok 
egyidejű alkalmazása során derül ki, hogy e nézőpontok – intézményes, társadalmi és tör-
téneti adottságok által meghatározott funkcionális szerepek – inkább kiegészítik egymást, 
vagy inkább ellentmondanak egymásnak.

Nézzük meg a katolikus egyházat kapcsolatrendszerként, több szereplő hálózataként. 
A kutatás a határok és a források kijelölésében is szükségszerűen szubjektív és megalkotott, 
nem törekszik a teljességre. Az események rendkívüli lendülete és energiája, a szereplők 
szokatlanul széles köre és példátlan aktivitása nem is teszi ezt lehetővé. Ezért a válogatást 
a kutatói kérdéshez igazítottam.14 A feldolgozásokból és forrásokból kibontakozó törté-

11 A sokféleségben megnyilvánuló (rövid) akcióegység politikai értelemben is meghatározó jellemzője az 1956-os forrada-
lomnak. „A különböző erők e 13 napban nem egymásnak feszültek, hanem összeadódtak. Ez volt az elért sikerek titka” – fogal-
mazza meg erről szóló töprengéseinek konklúzióját Vonyó 2007, 343.

12 Ezért is szembetűnő, ha a szóban forgó közeg valamelyik aktora, ágense az említett konvencionális kondicionáltság 
várakozásaihoz (elvárásaihoz) képest nyilatkozik vagy cselekszik nonkonform, „deviáns” módon.

13 Bruner 2005, 31.
14 A kezelhetetlen forrásbőségre és a totalitás, a teljes kontextus mindenkori elvárásának „elméleti kényszerzubbonyára” 

utalva Reinhart Koselleck több évtizedes kutatói tapasztalatára alapozva így értékel: „Mivel mindezeket egyszerre megvaló-
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netből az egyes szereplők kapcsolatának szerkezetére koncentráltam, mert ezen keresztül 
bontakoznak ki a vélt vagy valós kompetenciáik, illetve a feladatok lehetőségekhez és sze-
repkörökhöz szabott megoszt(ód)ása, az intézményi heterogenitás modellje.15 1956 esemé-
nyei azért kínálnak különleges lehetőséget erre, mert egyszerre átláthatatlanul sok szereplő 
jelent meg a színen, és a szabadság napjaiban, az „extrém pluralizmus” viszonyai között 
példátlan tere nyílt a nyilvánosságnak.16 Az idő pedig túl rövid volt ahhoz, hogy az egyes 
szereplők véleményeit koordinálni, egységesíteni lehetett volna. 

1956 nyarára az állami egyházpolitika érezhetően a kompromisszumok irányába moz-
dult el. Júniusban és júliusban a börtönből szabadult Grősz József kalocsai érsek elnökle-
tével ülésező püspökkari konferencia tárgyalta és összefoglalta az egyházat ért sérelmeket. 
A tisztázandó kérdések a kialakult „szolgálati úton”, Horváth János Állami Egyházügyi Hi-
vatal elnökkel való egyeztetések után kerültek a miniszterelnök elé, aki ígéretet is tett azok 
orvoslására. E zárt rendszer minden szereplője a funkciójához szabott eljárásmód szerint 
cselekedett, a bejáratott protokollnak megfelelően.17 A hivatalos formába öntött levelek 
tartalma és még inkább stílusa arról tanúskodik, hogy a szereplők egyike sem számított 
áttörésre.18 Az ordináriusok javaslatait a helyzet adta lehetőségek és praktikus szempontok 
formálták, esetleg egy távlati, evolutív kibontakozás reménye.19 Ezt nevezhetjük a (zárt) 
rendszer tehetetlenségi erejének. De ahogy a fizikában minden tömeggel rendelkező test 
hozzá tartozó gravitációs mezővel rendelkezik, ami hatással van magára a tárgyra is, úgy ez-
zel a rendszerrel sem magyarázható önmagában a kontextus egésze, jelen esetben az egyház 
szerepe, működése. Ehhez az egyház mezőjéhez tartozó tényezők közül kell tudatosítanunk 
legalább néhányat. Hasonlóan a közélet más területeihez, a mind erőteljesebb társadalmi 
forrongás légkörében és az érzékelhetően elbizonytalanodó politikai diktatúrában a felhal-
mozott sérelmek a hitélet vonatkozásában is több esetben kisüléshez vezettek. Az elégedet-

sítani nyilvánvalóan lehetetlenség, végső soron a kutató személyétől, egyéni érdeklődésétől, ismereteitől, kérdésfeltevéseitől függ, 
hogy mit választ.  […] Minden döntés egyenrangúan legitim és bizonyos mértékig egymást kölcsönösen ki is zárják. Sok minden 
függ tehát a kutató egyéni preferenciáitól és gyakorlati megfontolásaitól.” Koselleck 2002, 32–33. E módszert alkalmazza egy 
komplex téma összetartására sikerrel Dévényi 2020.

15 Az 1956-os forradalmat közvetlenül megelőző egyházpolitikai folyamatokat és taktikai megfontolásokat a közelmúltban 
több tanulmány is átfogóan elemezte. A forradalom előtti hónapok egyházpolitikáját és a katolikus egyház szerepválla-
lását a forradalom és szabadságharc időszakában Balogh Margit foglalta össze elsősorban a hivatalos egyházi megnyi-
latkozásokra és Mindszenty József tevékenységére fókuszálva. Balogh 2006. A téma szempontjából megkerülhetetlen a 
Kálmán Peregrin által Grősz József kalocsai érsek hagyatékából összeállított forráskiadvány (Kálmán 2011.) és a kötet-
ben közölt bevezető tanulmány (Kálmán 2011a.).

16 Tabajdi 2016.
17 A Püspöki Kar Hegedűs Andráshoz, a Minisztertanács elnökéhez írt tiltakozása a hitoktatás akadályozása ügyében. 1956. júni-

us 13.; A Püspöki Kar előterjesztés-tervezete Hegedűs Andráshoz, a minisztertanács elnökéhez az egyházat ért jogtalanságok 
ügyében. 1956. június 13. Kálmán 2011, 56.; 57. sz. dokumentum. 127–131. Badalik Bertalan veszprémi püspök levele 
Hegedűs András miniszterelnökhöz egyházkormányzati jogkörének korlátozása ügyében. 1956. augusztus 14.; Badalik Bertalan 
veszprémi püspök levele Horváth János ÁEH elnökhöz egyházkormányzati jogkörének korlátozása ügyében. 1956. augusztus 14. 
Kálmán 2011, 159.1.; 159.2. sz. dokumentum.

18 „A szavakba foglalt gondolatok értelme végső soron a stílusban fejeződik ki. A stílus nem csupán díszítőeleme a szavak értelmének, 
hanem maga az értelem. A stílus a legfontosabb hermeneutikai kulcs” – állapítja meg az egyházi megnyilatkozásokat elemezve 
a II. vatikáni zsinatról szóló lebilincselő munkájában a neves jezsuita történész, John W. O’Malley. A szerző szemlélet-
módja, a műfaj, a forma, a tartalom és az értékek kapcsolatáról írt világos eszmefuttatása nagy segítségemre volt az 
egyházi források elemzésében. O’Malley 2015, különösen 67–80. Itt: 74.

19 Kivételként említhető – és a forradalom előtti „repedések” közé sorolható – az abortuszról kiadott püspökkari körlevél 
(1956. szeptember 12.). A szocializmus egész korszakában ez volt az egyetlen eset, amikor az állam engedélyezte, hogy 
egy állami törvénnyel (ti. az abortusz liberalizálásával) szemben az egyház nyilvánossá tegye az álláspontját. Balogh 
2008, 791–795.
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lenség és a változás igénye számos formában és fórumon fejeződött ki. Az egymástól elszi-
getelt, pontosabban nem összehangolt megnyilvánulások összességében a rendszer komoly 
krízisére utaltak. A hibernált katolikus szerveződések közül elsőként a Katolikus Népszö-
vetség adott életjelet. Frühwirt Mátyás, a Népszövetség egykori főtitkára 1956. június 8-án 
emlékiratban fordult Hegedűs András miniszterelnökhöz, melyben a „haladó katolikusok” 
nevében fogalmazta meg kívánságait és a katolikusok sérelmeit.20 Bár a püspökkari konfe-
rencia elhatárolta magát Frühwirt akciójától21, és az ÁEH sem támogatta javaslatait, mégis 
a jelenség arra utal, hogy egy, az egyházhoz „lazán”, azaz egyházjogi függelmi viszony nél-
kül kapcsolódó szereplő adott hangot olyan – a kulisszák mögött közismertnek tekinthető 
– sérelmeknek, amelyeket egyfelől saját hatáskörébe tartozónak vélt, másfelől amelyeket 
a zárt rendszer szereplői a maguk cselekvési környezetében, kötöttségeik miatt nem te-
hetnek meg. 1956 nyarán a hittanbeíratások akadályozása váltott ki az egyházhoz kötődő 
szereplőkből régóta nem tapasztalt reakciókat. Parragi György a Magyar Nemzet vezércik-
keiben, majd parlamenti interpellációban fogalmazott meg kritikát, és a vallásszabadság 
biztosítását kérte számon.22 A püspökökhöz különféle formában számos beadvány érkezett 
az egyházi érdekek hathatósabb képviseletére.23 Ezek a javaslatok lényegében alkotmányos 
alapra helyezkedtek, a Népköztársaság Alkotmányában rögzített jogokért szálltak síkra. A 
jogsértések korrekciója mellett az egyház társadalmi jelenlétének, a szabad vallásgyakorlat 
megnyilvánulásainak jogszerű érvényesítését, leginkább az egyházkormányzat, a hitoktatás 
és az egyházi sajtó szabadságát kívánták érvényesíteni, illetve erre buzdították a püspöki kart 
– és személy szerint Grősz József kalocsai érseket –, mint olyanokat, akik hivataluknál fogva 
ezekben az ügyekben eljárni jogosultak, sőt kötelesek. Több forrás is utal arra, hogy 1956 
őszén több esperesi gyűlésen is kárhoztatták a püspökök tétlenségét és fogalmazványokat 
készítettek az aktuálisnak vélt tennivalókról.24 A hathatósabb fellépés érdekében több helyütt 
jelent meg az az érv, hogy az egyház tétlensége miatt el fogja veszíteni a hívek bizalmát.25 
Egy minden valószínűség szerint regnumi körből kikerült fogalmazvány egy papoknak és egy 
híveknek szóló püspöki körlevél tartalmára is javaslatot tett.26 A hívek több helyen is spontán 
módon fejezték ki elégedetlenségüket: Alsózsolcán például a szülők betörték az iskola ajtaját, 
és kényszerítették az igazgatót a beíratás elvégzésére.27     

Az ordináriusok hivataluknál fogva óvatosan jártak el. Nyilvánvalóan bénította őket 
az elmúlt évek terrorjának és a jogalkalmazás jogszerűtlenségének tapasztalata, a „semmi-

20 Közli: Kálmán 2011, 46. sz. dokumentum. 115–118.  
21 „Frühwirth folytathatja akcióját, de nem a püspöki kar nevében.” A Püspöki Kar 1956. augusztus 9-én tartott tanácskozásá-

nak jegyzőkönyve. Balogh 2008, 775.
22 Balogh 2006, 34.; Balogh 2008, 779. 118. jegyzet.
23 Csepeli hívek levele Grősz József kalocsai érsekhez a szabad vallásgyakorlás akadályoztatásáról. 1956. június 15; Kovács Vince 

váci helynök levele Grősz József kalocsai érsekhez a szandaszőlősi hittanbeíratás problémáiról. 1956. június 16. Kálmán 2011, 
63.; 68. sz. dokumentum. 135–136.; 139–140.

24 „Október 23-án volt az őszi korona Komlón. Sok volt a panasz az állami hatóságokkal szemben, mert ahol csak lehet, akadályokat 
gördítenek működésünk elé. Ezt a jegyzőkönyvben is kifejezésre juttattuk.” HD Mecsekjánosi. „Ma [október 22.] de. van a szemi-
náriumban a győri papság őszi coroná-ja – Haller vezeti. Kovács György első felszólaló bírálja a püspöki kar gyengeségét a hitoktatási 
beíratás ügyében. 70 éves püspökök csak a maguk pár hátralévő évükkel bajlódnak, nem tudnak erélyesen kiállni.” Papp 1956, 41.

25 Kálmán 2011. 
26 Lásd pl. Kísérőlevél a budapesti papságnak a püspöki karhoz intézett beadványához. Kálmán 2011, 243. sz. dokumentum. 

287–288. 
27 Balogh 2006, 34.
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nél az is jobb, ami van” meggyőződése. Cselekvési környezetüket más tényezők határoz-
ták meg, mint a beadványok íróiét. Bár „hivatalból” valóban ők járhattak el, hivataluknál 
fogva ők viselték a felelősséget is. Még ha nyilvánvalóan azonosultak is az igények tar-
talmával, azok képviseletét elöljárói szerepükben kockázatosnak ítélték és nem léptek túl 
a megmaradt keretek adta minimális szabadság biztosításánál. Eltérő szempontból, de a 
szabályozott viszony fenntartásának igénye volt az egyházi és az illetékes állami szervek 
kapcsolatának legfontosabb közös pontja. Egyfelől a talpon maradás strukturális biztosí-
tását, másrészt az ellenőrzés és hatalomérvényesítés rendszerszintű lehetőségét jelentette. 
Ez az intézményes keret dőlt össze váratlanul 1956 októberének utolsó napjaiban.28 

Az intézményi sokféleség a forradalom napjaiban kreatív együttműködést eredménye-
zett. Példaként álljon itt néhány összjáték, a számos szereplő közül csupán néhány kapcso-
latának vizsgálata. 

Illusztráció I.  
– A szeminaristák és az Állami Egyházügyi Hivatal iratai 

Mint ismeretes, a diktatúra összeomlása az ÁEH-t is maga alá temette. A hivatal iratanya-
gának sorsa október 31-én került szóba a Központi Szeminárium papi gyűlésén.29 A Kuklay 
Antal és Vigh Szabolcs lényegében egybehangzó elbeszélése szerint az iratok megszerzésé-
re két lehetőség, egy hivatalos és egy alternatív (lefoglalni fegyveres nemzetőrökkel) merült 
föl.30 A dilemmázó kispapok végül – függelmi viszonyuknak és a hierarchiában elfoglalt 
pozíciójuknak megfelelően – Bánk Józsefhez, a szeminárium egyházjogász professzorához 
fordultak kérdésükkel. „Bánk azt mondta, hogy már az új, törvényes kormány bevonásával lenne 
okos cselekedni. Azt javasolta, hogy kérjük a prímás hozzájárulását. Akkor lett köztudott, hogy 
Mindszenty kiszabadult. Marosfalvy mint jezsuita fölvette a kapcsolatot titkos rendfőnökével, […] 
és Pálos Antal is a Mindszenty-vonalat javasolta.”31 Egy küldöttség másnap el is ment a Várba 
a prímáshoz. Kuklay szerint „a bíboros felhívta Maléter Pált, aki akkor már honvédelmi mi-
niszter volt, hogy adjon katonai fedezetet az akcióhoz. Maléter ki is jelölte az egységet. A bíboros 
utasítást adott a titkárának, Turchányi Egonnak, foglalja le az iratokat, és a csomagoláshoz kérjen 
segítséget a Központi Szemináriumtól.”32 A kispapoknak várniuk kellett, amíg megérkezik az 
utasítás. De rendkívüli időben nem lehet várakozni. Így értékelt legalábbis Tabódy István, 
aki látva a nehézkes ügymenetet, értesítette a nemzetőrségben szolgáló jezsuita (a szét-
szóratott rendbe titokban fölvett) novíciusokat, akiket nem kötött az egyházi fegyelem.33 
Valószínű, hogy ezt a Mindszentynél járt küldöttség vezetője, az egyébként szintén titkos 

28 Kálmán 2011a, 26–27. Az itt felvázolt folyamatokkal szinte analóg a református egyházon belüli interakciók dinamikája. 
Lásd erről Földváryné 2016.

29 A kispapok tevékenységéről a forradalom időszakában lásd Székely 2008, 11–12.
30 Kuklay 2002, Vigh 2006–2007. Az iratok lefoglalásáról és Kuklay szerepéről lásd legújabban Wirthné 2017.
31 Vigh 2006–2007.
32 Kuklay 2002.
33 „Ez a huzavona viszont nem tetszett Tabódynak. »Ti annyit vacakoltok. Ebből nem lesz semmi. Húzzátok az időt, ahelyett, hogy 

csinálnátok valamit!« – és otthagyott minket. Sok helyen már kiszórták az iratokat, vagy épp hogy sikerült megmenteni őket, 
mielőtt még elégethették volna, és Tabódy, mint nálunk jóval idősebb, tapasztaltabb ember, ezt tudta.” Vigh 2006–2007.
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jezsuita növendék, Marosfalvy László is megtette közben. „Harmadikán reggel Marosfalvy vagy 
Kuklay szaladt a lépcsőházban, hogy »telefonáltak a prímási palotából, hogy menjünk a Baziliká-
hoz«.  Elmentünk hárman a Bazilikához, és onnan katonai dzsippel tovább. Az autón volt Turchányi 
Egon, Mindszenty titkára […]. Nagyon jól emlékszem, hogy amikor megérkeztünk a Pasaréti útra, 
ott álltak a kertben a géppisztolyos jezsuita nemzetőrök: Weissmahr Béla, Nagy Ferenc, akiket 
a teológiáról ismertem, és társaik, akiket nem ismertem. […] Abban az időben semmi sem volt 
furcsa. Én nyugodt voltam, mert azt éreztem, hogy az alaphelyzet a következő: mi kimegyünk az 
érvényes, hatalmon lévő kormánynak a megbízásából egy épületet átvenni. […] Tudtam, hogy 
Marosfalvynak van egy másik akciója is, hogy a jezsuita nemzetőröket megkérte, hogy jöjjenek az 
ÁEH épületéhez. Mosolyogtam azon, hogy most mindkettő összefutott. Úgy látszik, ők úgy intéz-
kedtek hátulról, hogy ha az egyik nem sikerül, akkor sikerüljön a másik.”34 A közös cél érdekében 
mindenki pozíciója, lehetőségei szerint járt el.

Illusztráció II.  
– Papp Kálmán győri püspök és a helyi Demokrata Néppárt

’56 politikatörténetének egyik jellemzője a keresztény jelzővel, jelszóval működő pártok 
kavalkádja. Ezek homogén szemlélete szintén az egységes „klerikális reakció” ideologikus 
konstrukcióját tükrözi, és élteti tovább – akár tudatosság nélkül is – a pártállam megbé-
lyegző stratégiáját. Innen már csak egy lépés a végső konklúzió: „Minden párt programjába, 
nyilatkozataiba belekeverték a megtévesztő, hangzatos jelszavakat. De minden újonnan alakult 
párt lényege a nagytőkés, reakciós rendszer visszaállítása volt.”35 Klasszikus példa erre az el-
járásmódra Matheovics Ferenc esete, amelyben a Mindszentynél tett látogatás ténye ele-
gendő volt ahhoz, hogy a Demokrata Néppártot a bíboroson keresztül a „klerikális reakció” 
koncepciójába vonják.36 Matheovics ügyéből állambiztonsági tankönyvi anyag is készült. 
„Az ellenforradalom napjaiban a politikai életből kiszorított reakció aktivizálódott, s gomba módra 
szaporodtak az újonnan megalakított pártok. A volt jobboldali politikusok egy része már akkor is 
kapcsolatot keresett az egyházi reakcióval – illetve kapcsolatának felújítására törekedett –, de szép 
számmal alapítottak különböző »keresztény« pártokat is, amelyek ideiglenes vezetői ugyancsak a 
volt jobboldali politikusok köréből kerültek ki.”37 

A valóságban ez a skála is igen változatos képet mutat. A jobboldali vagy elkötelezet-
ten legitimista csoportoktól kezdve a keresztényszocialista alapállású formációkon át a ke-
reszténydemokrata és a baloldal felé is nyitott pártokig igen színes a tabló.38 E pártok és 

34 Vigh 2006–2007.
35 Hollós 1967, 156. A pártállami értelmezés ezenfelül a háttérben egy „Mindszenty–Ravasz–Ordass-tengelyt” vizionált, 

legalábbis erre utal a Politikai Bizottság 1958. június 10-ei határozata. A dokumentum keletkezésének körülményeiről 
lásd Soós 2017.

36 Petrás 2017, 85–87.
37 Idézi Petrás 2017, 90. Az állambiztonsági tanulmányból [A „Bujtogatók” fedőnevű ügy. Matheovics Ferenc és társai ál-

lamellenes tevékenységének leírása az operatív feldolgozó munka módszereinek, az ügy tanulságainak ismertetése. Írta: 
Kőnig Miklós r. őrgy. BM Tanulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség, 1964. ÁBTL 4.1. A-3016/25. kötet.] részleteket 
közöl Kiss 2017, 311–330. 27. sz. dokumentum. Matheovics ügyéről lásd Petrás 2017, 89–91., valamint Tabajdi 2013. 

38 E pártok zászlóbontásáról, programjukról és kapcsolataikról átfogó képet ad Kiss 2017a. A világnézeti, politikai fragmen-
táltságról különösen ua. 49–58. A keresztény pártok forradalom alatti tevékenységéről és programjaikról lásd még: Vida 
1998. 
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szervezetek képviselői, köztük egyházi, azaz az egyházzal függelmi viszonyban lévő alkal-
mazottak, az ország több pontján tagjai lettek a megalakuló ideiglenes forradalmi bizottsá-
goknak, a helyi forradalmi szervezeteknek.39 A Barankovics-féle Demokrata Néppárt egy-
kori, a közvélemény által egyértelműen keresztényként azonosított tagjainak a forradalmi 
bizottságokban való részvételére és a közvetlen egyházi szerepvállalástól független közéleti 
aktivitására számos példát találunk.40

Győrben pl. a helyi Demokrata Néppárt alapításának fontos előzménye volt a püspökség 
tisztségviselőinek, Papp Kálmán bizalmasainak – nyilvánvalóan a püspökkel egyeztetett41 
– nyilvános fellépése 1956. október 26-án, a győri városházánál tartott tömeggyűlésen.42  
Az itt elhangzottak pár nappal később, többek közt Mindszenty szabadon bocsátásának 
követelésével kiegészülve, a győri papság 12 pontos követeléseként váltak ismertté, és azo-
kat a helyi DNP is felvállalta.43 A dokumentum bevezető sorai plasztikusan tükrözik a kez-
deményezők pozícióját, lehetőségeit és céljait: „A győri fiatal papok kezdeményezésére Győr 
Város és az Egyházmegye papsága nevében az alább következő pontokban foglaljuk össze jogos és 
méltányos követeléseinket az állam felé és tiszteletteljes kéréseinket a Magyar Püspöki Kar felé. 
Mindezt azzal a tudattal tesszük, hogy a Püspöki Kar is tudja teendőjét és teljesíti a tisztéből folyó 
kötelességét. Ezen megnyilatkozásunkkal azt akarjuk kifejezésre juttatni, hogy a papság is érzi 
a saját felelősségét ezekben a súlyos időkben. Ugyanakkor biztosítjuk a Püspöki Kart, hogy az ő 
intézkedéseiket mindenkor és mindenben engedelmesen követni fogjuk.”

Ez a kooperáció egy általánosabb kérdésre is választ kínál. A magyar főpapok – Mind-
szenty bíboros legendás szózatán kívül – négy alkalommal nyilatkoztak meg a szovjet inter-
venció kezdetéig.44 Október 23-a és október 30-a között a katolikus hívek ordináriusaiktól 
kizárólag általános, morális iránymutatást kaptak. A hívek és a papság ennél érezhetően 
többet vártak, legalább az egyház jogainak hatékony képviseletét és érvényesítését. Az 
értelmezésnek ezen a szintjén a következő séma bontakozik ki: „történelmi idők vannak, a 
püspökök nem szólnak, nekünk kell csinálni valamit”. Ha viszont az intézményi heterogenitás 
modellje szerint rendezzük az eseményeket, akkor azt mondhatjuk, hogy a püspök (jelen 
esetben Papp Kálmán) e fórumokon és szervezeteken keresztül kifejezve láttatta program-
ját. Úgy, hogy közben nem kellett a „hivatali” utat használnia és püspöki mivoltában sem 
érhette esetleges kritika. Amit pozíciójából adódóan nem vállalt/vállalhatott fel, azt az 
egyház égisze alatt tevékenykedő más szereplők fogalmazták meg. Azaz csak az interakció 
ismeretében közelíthető meg, hogy mi volt az egyház szerepe 1956-ban. Külön figyelmet 
érdemel, hogy hasonlóan az ÁEH-iratok lefoglalásának meglepő és fordulatos történeté-
hez, a rendkívüli körülmények között a résztvevők többsége ebben az estben is jogköve-
tő eljárásrendet keresett. Visszatérve a főpapok nyilvános szózataira, a nyilvánosság előtt 

39 „X-28.-án vasárnap nagy népgyűlés, mely Mayer Ferenc nyugalmazott igazgatót választotta meg a nemzeti tanács elnökéül, mely 
40 tagból állott, közte Pohly János hitoktató.” Mohács-Belváros HD. A papság karitatív és konszolidációs szerepvállalásáról 
lásd Szántó é.n. [1991] 28–58. és Szántó alapján Rosdy 2006, 105–127.

40 Lásd erről Szabó 2017.
41 „Ebéd után nincs pihenő, – a nyilatkozatot állítja össze Bóna. ½ 4-kor elviszi Lackó. Bezáratja a külső kaput. Tüntetés készül.” 

Papp 1956, 44. [október 25.]
42 A témáról lásd Borbély 2013.
43 Közli Borbély 2013, 29–33.
44 Kálmán 2011a, 28.
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használt óvatos formulák magyarázata nem (csak) a fáziskésés, hanem a legitim feltételek 
hiánya, illetve bizonytalansága.45 Mindszenty a valós körülményekhez igazított nagy hatá-
sú beszédeit október 30-a után, a Nagy Imre miniszterelnök által bejelentett változásokat 
követően mondhatta el, teljes körű egyházi felhatalmazása birtokában.

Jelen tanulmányban csak említeni lehet azokat a jellegzetes helyzeteket, melyekre 
a plébániai papság esetében számos példát találni. Azt a jelenséget, amikor a szavak és 
a tettek között határozott aszimmetria mutatkozott – pozitív értelemben.46 Ugyanígy 
nincs mód kitérni azokra a társadalmi szinten, tömegesen megnyilvánuló gyakorlatokra, 
amelyek nem az egyházi aktivitás hatására jelentkeztek, mégis az egyház(ak) szerepét 
tükrözik: így pl. a keresztek visszahelyezésére az iskolákban vagy a számos tüntető fel-
vonulásra, melyeken egyházi énekeket énekeltek és a tömeg kívánságára megszólaltak 
a templomok harangjai is.47 E jelenségek egyértelműen arra utalnak, hogy a katolikus 
és protestáns egyházak szerepe aligha hasítható le a korabeli népesség nagy hányadá-
nak vallásos, hívő, templomjáró – különbözőképpen érintkező, egymást részben átfedő 
– halmazairól.48 Hogy e társadalmi valóságot mennyiben formálta a normalitás igénye, 
a szolidaritás, az elnyomó rendszerrel szembeni rezisztencia és más tényezők, arra csak 
egy bővített vizsgálati spektrum adhat választ. 

Illusztráció III.  
– Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek

Az, hogy egy szereplő milyen érdekeket hangsúlyoz, erősen függ az egyházban és/vagy 
a társadalomban elfoglalt pozíciójától. Az egyes témák megjelenítése a szerepfelfogás-
ra utal, és az adott helyzetben a vallási meggyőződésen túl hatalmi-politikai kérdés is. 
Az általam vizsgált különféle szövegek nemcsak e szereplők helyzetértékeléseit fejezik 
ki, hanem egymáshoz és a külvilághoz való viszonyukról is tudósítanak. Az nyilvánvaló, 
hogy Mindszenty József esztergomi érsek szerepe egyházi és köztörténeti vonatkozás-
ban is külön figyelmet érdemel.49 Közéleti jelentőségét jelzi, hogy az október 23-án és a 

45 Érdekességként említhető, hogy az első egyházi megnyilatkozás a rádióban a békepap Horváth Richárdé volt, október 
24-én, Grősz érseké csak ezt követte. Vö. Balogh 2006, 38–39. A békepapok úgy szólaltak meg az egyház nevében, hogy 
ehhez csak „külső”, állami legitimációjuk volt (legalábbis 1958-ig).

46 Vázlatosan lásd Rosdy 2006, 105–127.
47 „[…] a gyűlés után a város körül tüntető felvonulás, melyen egyházi éneket énekeltek és a nép kívánságára megszólaltak a haran-

gok is”. Mohács-Belváros HD. „Futó tűzként terjedt tovább a mai napon Budapesten kitört forradalom híre. Itt is izzott, lángolt 
mindenki, remélve, hogy a vallásos irány fog győzedelmeskedni Szűz Mária országában. – Okt. 30. ára d.u. összedobolták a népet 
Munkás tanács megalakulására. A Népotthon zsúfolt volt s különféle fenyegető kiáltások hangzottak el. Követelték a buzgóbbak 
a kereszt visszahelyezését az iskolába s hogy a h[i]t[t]anitó a templomban fungáljon. Előzőleg a napokban letépték a kommunista 
címereket s mindenfelé lengett a nemzeti színű zászló.” Keszü HD 11. „A keresztek az iskolában rövid időre visszakerültek. A 
Népköztársaság címere a tanácsházról, iskoláról eltűnt. A T.Sz.Cs., a termelőszövetkezet az események hatására feloszlott.” [Alá-
húzások az eredetiben] Szilágy HD. 18.

48 Zimándi Pius, aki egyébiránt az 1956-os forradalmat „teljesen laikus” forradalomként értékelte (Zimándi 1992, 211.), 
szintén észlelte ezt a jelenséget: „Az utóbbi években két helyen, illetve alkalommal nyilvánul meg a magyarok hazafias érzése 
nyilvánosan, tömegben: a volt Fradi, mai nevén Kinizsi labdarúgócsapat mérkőzésein és a húsvéti feltámadási körmeneteken. 
Kétségtelen tény, hogy az utóbbi években a feltámadási körmeneteknek van némi nacionalista tüntető jellege a kommunizmussal 
szemben. De a templom a körmenet utáni szertartásokon és a misén is tele volt. Végül is bejutottam a templomba. Elgondolkoz-
tam, hogy az ateista uralom 11-ik évében ilyen tömegek mozdulnak meg a feltámadási körmeneteken.” Zimándi 1992, 67.

49 Mindszenty József 1956-os szerepét az elérhető legszélesebb forrásbázison árnyalt szempontrendszer alapján elemzi 
Balogh 2015, 1014–1055.
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következő napokban papírra vetett „forradalmi követelések” („12 pontok”) gyártói or-
szágszerte követeléseik közé iktatták szabadon bocsátását. Mindszentyhez viszonyulni 
kellett. Érseki hivatalánál fogva ő volt az egyetemes és magyar katolikus egyház legfőbb 
helyi képviselője: konkrét és széleskörű joghatóság birtokosa, akinek egyházkormányzati 
hatalmát és intézkedéseit mindenkinek tudomásul kellett venni, és az azon túlmutató, 
jogi értelemben akár hatáskörén kívül eső ügyekben alkotott véleményét sem lehetett 
figyelmen kívül hagyni. Annál is inkább, mert Mindszenty szerepfelfogása közjogi tartal-
makat is követelt magának, alkotmányos tényezőnek tekintette magát. ’56 őszén sosem 
egyházi rangját (érsek, bíboros), hanem a hercegprímás közjogi tisztségét használta saját 
pozíciójának jelölésére. Témánk szempontjából mellékes, hogy ezt indokoltan tette-e. A 
lényeg, hogy milyen hatással volt ez a katolikus egyház égisze alá tartozó vagy ahhoz 
lazán kapcsolódó szereplők hálózatára.   

Mindszenty az egész nemzet képviseletét vállalta föl. Azon túl, hogy vélelmezhetően 
habitusából is ez az igény következett,50 ez az önképe reflektált volt. Több olyan hatás is 
érte, amely alapján joggal érezhette, hogy a külső elvárás is az, hogy ezt a szerepet vállalja 
fel. Meg kell jegyezni, hogy ezek a jelzések meghatározóan az egyházon kívülről érkeztek. 
Lelkesedés elsősorban közszereplőként, mártírként és ellenállóként övezte, nem pedig fő-
papként. Mindszenty körül az első pillanattól óriási nyüzsgés alakult ki, újságírók, papok, 
karitatív szervezetek vezetői és megbízottai, volt fogolytársak adták egymásnak a kilincset, 
de felkeresték a pártokat képviselő politikusok is támogatásának kieszközlésére, ami jelezte 
a hercegprímás súlyát a politikai palettán. Jellemző, hogy a DNP nevében Mindszenty-
vel tárgyaló Matheovics Ferenc sem tudta megszerezni pártja számára az egyházi vezető 
támogatását: „annyit mondott, hogy állásánál és helyzeténél fogva pártokon kívül és felül akar 
maradni”.51 

Összegzés

A bevezetőben felvetett problémához visszatérve megállapítható, hogy az egyház nem 
értelmezhető homogén szereplőként, valamint hogy az egyház magatartása, dacára an-
nak, hogy hierarchikus struktúra, csak elégtelenül magyarázható, amennyiben kizárólag 
a legfelsőbb hierarchikus szintre fordítunk figyelmet. Ha szabaddá tesszük magunkat et-
től a sémától, az további felismerésekhez vezethet az egyház mint egész működése tekin-
tetében. Ennek alapján a katolikus egyház tevékenysége csak a különféle – akár püspöki 
legitimáció nélkül működő – mozgalmak, egyházi szervezetek és a laikus hívők kezdemé-
nyezéseinek együttes vizsgálatával írható le. Manapság is számos, akár teljesen laikus, 
hivatalos egyházi jóváhagyás nélküli, de az egyház normáival azonosuló és aszerint mű-

50 Arra, hogy a „szerep” és az azonosság mennyire nem feleltethető meg automatikusan egymásnak, jó példa a már említett 
Papp Kálmán. Róla ’56-os naplójából tudható, hogy mennyire megviselték az események: idegi kimerültség, álmatlanság, 
stb. A bejegyzésekből egy meggyötört, túlterhelt és alázatos ember portréja bontakozik ki. Mi látható ebből, amikor püs-
pöki szerepben kell mutatkoznia? Tancsics Adorján, az egyházmegyében szolgáló premontrei szerzetes ugyanezekben 
a napokban a következőket rögzítette naplójában: „Látogatás a püspöknél. Szokásos fejedelmi pózában fogadott”. Tancsics 
1956. Köszönet Baranyai Balázsnak, hogy Tancsics Adorján OPraem naplójának vonatkozó részére felhívta a figyelmem!

51 Matheovics 1988. Az interjúból részleteket közöl Kiss, 2017. 31. sz. dokumentum. Itt: 368.
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ködő, az egyház céljai által inspirált szervezet, egyesület, közösség létezik. A szubszidia-
ritás gyakorlati példája, hogy ezek aktivitása éppenséggel ott teszi láthatóvá az egyházat, 
ahol az intézményesen nincs jelen. 

Egy dinamikus, a mindennapi élet valóságára is igényt tartó elbeszélésmód nem ke-
rülheti meg azt a problémát, hogy – földtani hasonlattal élve – a tektonikus mozgások 
elemzése csak a szeizmográf rezdülései, jelzései alapján lehetséges. Jelen tanulmányban 
nem törekedtem a totalitásra. Az események rendkívüli lendülete és energiája, a szerep-
lők szokatlanul széles köre és példátlan aktivitása nem is teszi ezt lehetővé. Az extrém 
körülmények ugyanakkor számos, korábban csak titokban vagy szűkebb körben artikulált 
véleményt, a diktatúra körülményei között lehetetlen magatartást, cselekvés- és eljárásmó-
dot, korábban nem kalkulált vagy akadályozott kapcsolatot, kapcsolódási pontot hoztak 
felszínre. Az események szétszálazhatatlannak tűnő kuszasága és egymásra torlódása mód-
szertani szempontból valójában olyan körülmény, lehetőség, amely indikátorként észlelhe-
tővé teszi a kapcsolatokat, az interakció során bekövetkező változásokat, az eddig kevéssé 
ismert összefüggéseket. 

A tanulmányban fölvetett, módszertaninak tűnő, valójában inkább szemléleti kérdés-
nek a jelentősége ezért túlmutat a katolikus egyház ’56-os szerepének vizsgálatán. A „ho-
gyan” kérdésének előtérbe állítása és az események alulnézeti megközelítése együttesen 
olyan szemléletet kínál, mely más szereplők, közösségek és intézmények működéséről al-
kotott ismereteinket is gazdagíthatja, és mindezt társadalomtörténeti szempontból is fel-
dolgozhatóvá teszi. Egy ilyen típusú, rendszerszintű szemlélet a korszakkal és kifejezetten 
’56-tal kapcsolatos érzelmi töltetű sérelmi, apologetikus vagy eszmeuralmi megrögzött-
ségeket relativizálhatja. Közelmúltunk közösségi emlékként való újrafelfedezésének talán 
nem is olyan járhatatlan útja volna ez. 
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