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 1960. augusztus 31-én a püspöki kar politikai okokból állami nyomásra 13 teológust 

zárt ki a Központi Papi Szemináriumból. Ez az intézkedés indította el azt a papi mozgalmat, 

amelynek eredményeként a fiatal teológusok szembe fordultak a pártállammal, és vállalták 

azt, hogy az állam által el nem ismert teológiát elvégzik, s titokban felszenteltetik magukat. 

Ennek a példamutató ellenállásnak a történetéről szól az alábbi rövid írás. 

A Központi Szeminárium ügye az ‘50-es évek végén, a ‘60-as évek elején a 

katolikus egyház és az állam közötti összeütközés leglényegesebb kérdésévé vált. A 

Központi Szemináriumba az ország minden részéből érkeztek papnövendékek, így a 

politika számára egyáltalán nem volt közömbös, milyen szellemiségű papok kerülnek ki az 

intézmény falai közül. Irányítástechnikai szempontból a szeminárium az esztergomi érsek 

fennhatósága alá tartozott. A szeminárium tanári kara a Hittudományi Akadémia tagjaiból, 

tehát a legképzettebb teológusokból állt. Érthető tehát, hogy az állam igyekezett kézben 

tartani, befolyásolni a katolikus egyház központi intézményének működését. Erre a 

legfontosabb lehetőséget a szeminárium vezetésének és a tanárok kinevezésébe való 

beleszólási jog jelentette. Ezen kívül a politikai ügynökhálózat is beépülhetett a hallgatók 

közé. Így az intézményben történtekről, a hallgatók hangulatáról pontos értesülést 

szerezhetett a politikai rendőrség. Mivel tisztában volt a szeminaristák 

rendszerellenességével, ezért a hatalom a provokáció módszeréhez fordult. A szeminaristák 

számára békegyűléseket szerveztek, amelyre azok nem mentek el. Ezzel demonstrálták a 

rendszerrel való szembenállásukat. Később a hallgatóktól a szeminárium vezetése azt 



követelte, írásban adjanak nyilatkozatot arról, hogy ezt a lépésüket megbánták, a nagy 

többség azonban ezt megtagadta. Ezzel megkezdődött a Központi Szeminárium 

hallgatóinak hosszú, szívós küzdelme a politikai hatalommal. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fennmaradó forrásokból 

egyértelműen kirajzolódik, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtása 

után, a kommunista egyeduralom restaurálását megkezdő kádári hatalom a szeminárium 

kispapjainak a forradalom alatt végzett karitatív tevékenységét miként igyekszik 

büntetőeljárást maga után vonó „ellenforradalmi” tevékenységgé átminősíteni. Tanúi 

lehetünk annak, hogy ezen erőfeszítések pártállami szempontból soványnak tekinthető 

eredményei nyomán miként igyekeznek ellehetetleníteni a szeminárium működését, 

részben a tanári kar belső megosztásával, részben a teológus hallgatók és tanáraik, illetve 

a klérus szembefordításával. A dokumentumok a korabeli állambiztonsági nyomozó 

szervek (politikai rendőrség) csak napjainkban hozzáférhetővé váló anyagaira 

támaszkodva tárják fel és követik nyomon a „kizártak” sorsának alakulását. Plasztikusan 

ábrázolják egyfelől  a „földalatti szeminárium” működését, másfelől ennek 

realizálódásaként titkos felszentelésükhöz kapcsolódóan a „katakomba egyház” 

létesítésére tett erőfeszítéseket.  

A közölt állambiztonsági forrás a Budapesti Központi Papi Szemináriumból 1959. 

március 20-án eltávolított, majd később 1960 márciusában titkosan felszentelt V. 

évfolyamos Somogyi Sándor volt szeminarista ügyét mutatja be.  

 

 












