
MAGYAR PAPI KÜLDÖTTSÉG
LÁTOGATÁSA A SZOVJET -
UNIÓBAN 1958 TAVASZÁN

1958. április 22. és május 6. között a Szovjetunió
Minisztertanácsa mellett működő Egyházügyi
Tanács meghívására egy 27 tagú — 14 katolikus,
9 református és 4 evangélikus egyházi személy
alkotta — papi küldöttség tartózkodott a Szov-
jetunióban. „A csoport tagjai — így a kapcsolatos
jelentés1 — nagyobb részben népi demokráciánk
mellett aktívan tevékenykedő, kisebb részben
pedig olyan papok voltak, akik még több-keve-
sebb kérdésben fenntartással élnek a szocializmus -
sal szemben.” Bár a látogatás célja eredetileg „a
Szovjetunió gazdasági és kulturális eredményei-
nek a megismerése volt”, ráadásul a fenti jelen-
tés szerint az ott látott „valóság minden esetben
magasan felülmúlta” a püspökök várakozásait,
megállapítva, hogy „a Szovjetunió területén
mindenütt biztosítva van a vallásszabadság”, a
magyar állam egyéb eredményt is várhatott ettől
a látogatástól, hiszen „fontos lépést jelentett a
katolikus egyháznak a vatikáni politikától való
eltávolítása szempontjából is”. Ezt szolgálhatta
az a — mára már bebizonyosodott: meglehető-
sen ügyetlen és hatástalan — szervezési fortély,
hogy az „ismert békepapok, köztük a vatikáni
dekrétumok által kiközösített papok (dr. Be resz -
tóczy Miklós és dr. Horváth Richárd) a kiközö-
sítés ellenére együtt voltak a Szovjetunióban a
püspöki kar két tagjával (dr. Hamvas Endre
csanádi püspökkel és dr. Brezanóczy Pál kápta-
lani helynökkel), valamint más, külföldön is is-
mert katolikus személyekkel (dr. Radó Polikárp,
a Hittudományi Akadémia tanára, Saád Béla az
Új Ember felelős szerkesztője)”. E próbálkozás
már csak azért is kevés sikert hozott, mert „Ham -
 vas püspök a papokkal lehetőleg mindig latinul
beszélt, hogy az állami kísérők és a tolmácsok ne
értsék”.2

A küldöttség további katolikus tagjai: Mag Bé -
la, az Opus Pacis elnöke, Langmár Lipót, veszp-
 rémi püspöki irodaigazgató (azon 26 pap egyike,
akiket a nyilasok 1944-ben Mindszen ty vel együtt
a veszprémi királyi törvényszék börtönébe hur-
coltak), Rozsáli Menyhért, jászberényi plébános,
Mórász Pál, Székesfehérvárott Shvoy Lajos — ál-
lami nyomásra alkalmazott — titkára (és 1960-ban
zsarolással beszervezett állambiztonsági ügynök),
Vértes Andor, mária nosztrai illetve visegrádi plé-
bános, a Magyar Katolikus Pa pi Békemozgalom
alapító tagja, Vat tamány Imre, görög katolikus
paróchus, Miháczy (Miháczi?) József címzetes

apát, esperes-plébános és Paj té nyi László, tatai
plébános. A reformátusokat Ká dár Imre, a Teo-
lógiai Szemle felelős szerkesztője, Farkas József
püspök-helyettes, Esze Tamás világi főgondnok,
Varga Zsigmond teológiai tanár, Hajdú Péter es-
peres, Darányi Lajos püspök, Czeg lédy István, a
református teológiai akadémia dékánja, illetve
az 1958-ban alakult prágai Keresztyén Békekon-
ferencia alapító tagja, Kom já thy Aladár esperes
és Fejes Sándor lelkész képviselte. A küldöttség
evangélikus tagjai: Koren Emil esperes, Halász
Béla esperes, Káldy Zoltán esperes (1958. októ-
bertől püspök), Grünwalszky Károly lelkész, az
evangélikus egyház egyetemes főtitkára (aki
1974. április 4-én magas állami kitüntetésben ré-
szesült).

A csoport minden tagja járt Moszkvában és
Leningrádban, emellett a katolikusok Vilnius -
ban és Kaunasban, a protestánsok pedig Tallinn -
ban is. A protokoll-eseményeken túl „megfelelő
súllyal szerepelt a templomlátogatás és a helyi
vezetőkkel való beszélgetés, továbbá az isten-
tisztelet-tartási lehetőség is. Például Hamvas
püspök nemcsak a katolikus többségű Vilnius -
ban és Kaunasban, de Moszkvában és Lenin -
grád ban is misézett.”

Hazatérve Hamvas Endre az 1958. május 13-i
püspökkari konferencián a következő szavakkal
számolt be útjukról: „A helyzet ugyanaz, mint ná-
lunk. A templomok nyitva vannak és a hívek nagy buz-
gósággal járnak templomba, szívesen járulnak szent-
ségekhez, és nagyon buzgó katholikusok. Ott egyházi
adó nincs, csak stóla, ezért a papság jól el van látva, a
hívek ellátják. (…) Hitoktatás nincs, mint nálunk,
hanem az elsőáldozásra és bérmálásra a szülők tanítják
a gyermekeket és a plébánosok levizsgáztatják őket.

Egyébként a litván részen 5 püspök van, és ezen
kívül Vilnában egy apostoli adminisztrátor, akit
Róma nevezett ki. Ez nagy haladás, mert tárgyaltak
Rómával. A vilnai püspök és helynöke külföldön van,
mert a németekkel tartott és ezért menekülniük kel-
lett.” Majd hozzátette: „Az biztos, hogy nem igaz,
hogy a nép itt szemben áll a rendszerrel, ilyennel ne
áltassuk magunkat” — mire Grősz érsek egyetér-
tően meg is állapította: „Nekik a mostani rendszer
nagyon sokat adott.”3

Mivel a küldöttség hazatérése után a látoga-
tás addig soha nem tapasztalt sajtónyilvánossá-
got kapott (reprezentatív fogadás a repülőtéren,
sajtóértekezlet, cikkek, élménybeszámolók a
napi- és hetilapokban, a megyei és egyházi saj-
tóban, valamint a tucatnyi központi és megyei
papi békegyűlésen), az ekkor közöltek s az azóta
hozzáférhetővé vált egyéb források alapján ma
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meglehetősen pontosan rekonstruálható az uta-
zás szinte minden részlete, jellemző keresztmet-
szetét adva nemcsak a Szovjetunióbeli, hanem a
hazai közéleti és egyházpolitikai viszonyokról.

„A templomok nyitva vannak és a hívek nagy buz-
gósággal járnak templomba” — áll Hamvas püspök
fent idézett beszámolójában. Igen, ahogy Radó
Polikárp a Vigilia olvasóit tájékoztatta,4 a vilniusi
Avilai Szent Teréz és a Péter-Pál templomban a
„litván és lengyel hívek térdelve-állva örömmel
vettek részt a misén”, s amikor megtudták, hogy
ő magyar pap, megsimogatták az albáját, mikor
elment mellettük. A Szentkapu előtti téren meg
egy sereg hívő térdelve énekelt: „el sem lehet
mondani azt az áhítatot, amely szinte sütött fe-
lőlük”, úgy érezte magát, mintha odahaza Szent-
kúton vagy Máriapócson járt volna. S ha akkor
vezették volna a Guinness-rekordok könyvét, a
Péter-Pál templom 94 éves káplánja, mint a leg-
 idősebb szolgálatban lévő pap a világon, bizo-
nyára a győztes lett volna. Radó itt igazolva látta
XII. Piusz szavait, aki Litvániát Terra Mariae-nak
nevezte. Igen, Mária Földjének, annak ellenére,
hogy a „székesegyházat 1953-ban szekularizál-
ták”, és Szent Kazimir szarkofágját átvitték a
Péter-Pál templomba. Most a székesegyház kép-
tárként működik: közepén harmonikaszerűen az
ügyetlenül felállított tárló-falak, de legalább a
képek nem szentségtörőek. A magyar küldöttség
egyik tagja meg is jegyezte az Egyházügyi Tanács
által melléjük rendelt kísérőjének, bizonyos Rum -
jancev úrnak, hogy célszerűbb lett volna, ha
meg marad székesegyháznak, mire azt a választ
kap ta, hogy „a tárgyalások a visszaadásról fo-
lyamatban vannak”.

„…a litván részen 5 püspök van, és ezen kívül
Vilnában egy apostoli adminisztrátor” — e megál-
lapításhoz tudni kell, hogy a sztálini éra alatt tö-
megével deportált litvánok közül az 1955-ös am-
nesztia után mintegy 35 ezer ember térhetett
vissza a lágerekből Litvániába, köztük 130 pap
és 2 püspök (Matulionis és Ramańauskas), aki-
ket azonban egy vidéki plébániára száműztek,
így püspökként nem működhettek. Az enyhülés
jegyében ezután 1957 novemberében szentelték
püspökké Petras Mazelist, valamint az üres ér-
seki szék apostoli kormányzójaként Julijonas
Stepońaviciust.5 Nos, a magyar küldöttség ez
utóbbival találkozott, akit Radó „finom arcélű, so-
vány, aszkétikus, mégis kulturált arcú” emberként
jellemzett. A püspökök kezdetben még bérmál-
hattak, meglátogathatták a plébániákat, sőt még
néhány kispapot is kiküldhettek Rómába,
ugyanakkor a papoknak csak a misézési lehető-
ség adatott meg, hiszen az állami rendelkezés ér-
telmében nem volt szabad hitoktatást tartani
sem templomi-plébániai környezetben, sem ma-

gánházaknál, beleértve az elsőáldozásra-bérmá-
lásra való felkészítést (azaz ezért olvasható
Hamvas fenti jelentésében, hogy „az elsőáldozásra
és bérmálásra a szülők tanítják a gyermekeket”). Rá-
adásul az ezt szabályzó állami előírást magának
az apostoli kormányzónak kellett volna közölni
papjaival, mely ellen tiltakozott, s mivel azt egy-
értelműen megtagadta, 1961 januárjában az ér-
seki székhelyről egy eldugott kis faluba szám-
űzték. Bár közben papjai mind kérték, s ő maga
is kérvényezte visszahelyezését, 27 éven át szám-
űzetésben maradt. Csak 1988-ban térhetett visz-
sza és foglalhatta el püspöki székét (közben II.
János Pál pápa őt és Vincentas Sladkevičiust „in
pecto” bíborossá kreálta).6

Radó Polikárp szívesen nézte volna meg a
vilniusi egyetem könyvtárában a régi könyve-
ket, illetve a kódexeket, de azokat átvitték a
szovjet kormány által alapított Litván Tudomá-
nyos Akadémiára, így csak egy 14. századbeli
pergamen-töredéket volt alkalma látni; kérésére
ki is nyitották a tárlót, s megállapította, hogy az
„egy római rítusú antifonárium volt, a temporá-
lis részből való töredék”. Így még jobban sajnál -
ta, hogy nem láthatta a teljes kódexet.

Egyébként a küldöttség néhány más — pro-
testáns — tagjánál is felfedezhető volt a vallási-
szellemi vagy akár liturgiai témák iránti érdek-
lődés, mint ahogy az elsősorban Kádár Imre
feljegyzéseiből látható.7 Róla tudni kell, hogy
igen művelt, zsidó származású erdélyi író és
színházi szakember volt, a Kemény János alapí-
totta Helikon íróközösség tagja, akit kalandos
élete során mindvégig a „ki vagyok, honnan jöt-
tem és hová tartok?” kérdés foglalkoztatta.8 Ami-
kor a háború vége felé Erdélyből menekülni
kényszerült, akkor — mint ahogy maga írta —
csupán „hitvány emberi megfontolások” alap-
ján akart keresztény (református) vallásra át-
térni, azért, „hogy megkönnyítse gyermekei is-
koláztatását s hogy megmentse előkelő állását”,
de aztán elérte a boldogító megtapasztalás, hogy
Isten az ő „haszontalan, számító és bűnös ter-
mészetét” használta fel arra, hogy az ő igéjéhez
vonzza és „az annyi más nyomorult bűnöshöz”
hasonlóan őt is „csodálatos kegyelmében része-
sítse”.9 Mint a szellemi értékekre érzékeny ke-
reső ember kinti tartózkodása során örömmel fe-
dezett fel valami fontosat a keleti kereszténység
lényegéből, mikor az ortodox egyházzal kapcso-
latban a következő idézetet vetette papírra: „Az
ortodoxia egyet jelent a doxológiával. Az ortodox
teológia az imádat előjelével ellátott istenismeret
himnusza.” Mikor Tallinnban a protestantizmus s
a nemzetiségek helyzetéről elgondolkodva betért
az 1235-ben épült katedrálisba, s a főoltár körül
meglátta a 99 főúri kriptát és a templom falain
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körös-körül a nemesi címereket, úgy érezte ma -
gát, mintha a kolozsvári Farkas utcai templom-
ban lett volna. De (mintegy a Hamvas püspöknek
a „nem igaz, hogy a nép itt szemben áll a rend szerrel”
megállapítását igazolva) arról is beszámolt,
hogy egyik pravoszláv katedrálisban az ortodox
pap, akivel hosszasan elbeszélgetett, büszkén
hordta reverendáján a „Munka Hőse” és a
„Leningrád védelméért” kitüntetéseket. Ugyanis
a protestáns egyházaknak kedvezett a szocia-
lista forradalom, mert — úgymond — a cáriz-
mus idején üldözött szekták voltak, most meg
kiváló baráti és testvéri légkörben élnek az orto-
doxokkal. Kádár a leningrádi zsinagógában tett
látogatása után megelégedettséggel írt a zsidó-
ság helyzetéről: Európa legnagyobb zsinagógá-
jában ötezer ülőhely van, de a nagy ünnepeken,
kihangosítva húszezren is hallgatják az isten-
tiszteletet. 15 rabbi szolgál, a templomot a hívek
tartják fel, azzal, hogy bérlik a székeket, évi 20–
200 rubelt áldozva. Hasonló elismerő szavakkal
illette a szovjet nő- és családpolitikát (lásd a nyu-
gati országoknál jóval magasabb házassági és
jóval alacsonyabb válási arányszámokat, meg
hogy 5,5 millió 5–10 gyermekes anyát tüntettek
ki a „Hős Anya” rendjellel, s a filmekből és a ba-
lettből teljesen száműztek minden, az érzékiség
felkorbácsolására szolgáló dekadens törekvést).
S — a csoport többi tagjával egyetemben — el-
ragadtatással írt a két híres képtárról, a magas
színvonalú színházi és zenei életről, meg a vá-
rosok tisztaságáról. Nem tudni, hogy a Gor kij -
ban meglátogatott, 40 tudományos munkatársat
alkalmazó Lenin-múzeum bemutatásakor alkal-
mazott hangulatkép ugyanezen az objektivitá-
son és tárgyszerűségen nyugodott-e, mikor
azokról a Lenin által készített és ott látott játé-
kokról írt, melyekkel a nagy államférfi halála
előtt a szomszéd gyermekeket ajándékozta meg,
s azokról a könyvekről, melyekből Krupszkaja
olvasott fel Leninnek.

A Lenin-dicséret persze mások beszámolójá-
ból sem maradt el, példaként csupán egy idézet
a református egyház világi főgondnokának a tol-
lából: „A szovjet ember úgy gondol Leninre, mint
ahogy mi magyarok gondolnánk, a mostaninál is na-
gyobb tisztelettel Kossuthra, ha győz és új magyar
történelmet, új magyar életet formál Kossuth forra-
dalma 1849-ben.” A múzeum szobáit végigjárva
pedig nem mulasztja el megjegyezni, hogy „ne -
kem jobb cipőm van, mint amilyet ő hordott, s az író-
asztalt is csak azért lehet íróasztalnak mondani, mert
rajta írta a világot formáló írásait”.10

A küldöttség egyébként soron kívül bejutott a
Lenin-mauzóleumba, látta a május 1-jei felvonu-
lást a Vörös téren, de néhányan még egy ezeknél
is nagyobb élményben részesültek: „Lelkészeink a

Kremlben való látogatáskor váratlanul szembetalál-
koztak Hruscsov miniszterelnökkel, aki a szovjet kor-
mány tagjainak a kíséretében egyiptomi vendégeivel
sétált. Hruscsov megszólította a csoportot, s megkér-
dezte, hova valók. Megmondták: magyarországi pro-
testáns lelkészek. — Nagyon örülök — mondta
Hruscsov miniszterelnök. — Engedjék meg, hogy be-
mutassam kedves vendégünket, Nasszer elnököt!”11

Darányi Lajos református püspök meglehető-
sen sajátos szemléletmóddal kapcsolta egybe úti
élményeit és a Teremtő dicséretét, mikor a TU-
104-sel két óra alatt megtett út nagyszerűsége a 8.
zsoltárt juttatta eszébe, azzal, hogy az Istent ma-
gasztaló zsoltáros Micsoda az ember? (Zsolt 8,5–7)
kérdését immár a Mire képes az ember?-re kellene
módosítani. El is határozta, hogy prédikációiban
ezentúl a bűnök és a vétkek ostorozása helyett
nagyobb hangsúlyt fog helyezni az ember alkotó
képességére, hogy hívei több reménnyel, több
életkedvvel haladjanak tovább az élet útján. Ott
fönt, 11 km magasan, az Igének az a része, hogy
Magasságos (Zsolt 9,3, a katolikus fordítás szerint
Fölséges) immár többet mondott számára, mint
ezt megelőzően.12 (Egyébként a nem sokkal ko-
rábban — 1957-ben — az újra állandósult Tiszán-
inneni Egyházkerületet vezetőjévé kinevezett
püspök meglehetősen nehéz időket élt át ekkor-
tájt, hiszen az Állami Egyházügyi Hivatal elvá-
rásainak megfelelően kellett a lelkészi állásokat
betölteni. Ha ellenállt, szemrehányások özönét
kapta az ÁEH-tól, ha engedelmeskedett, az el-
bocsátott lelkészek haragját, sértődöttségét vonta
magára. Idegileg, lelkileg őrlődve 1960-ban in-
farktust, majd utána két agyvérzést kapott. 1971.
november 28-án halt meg.)13

A TU-104-sel megtett út és az orosz táj nagy-
szerűsége Koren Emilt is rabul ejtette, neki a lá-
tottak a dán Grundtvig énekét juttatták eszébe:
„A világ oly szép s hogy ragyog a teremtő szép ege!”
Úti jegyzeteiben14 különös bájjal festette le a szép
tájat, ahogy a Vörös Nyíl nevű expresszvonat
Leningrád és Tallinn felé robogott, miközben
nyírfaerdők, tavak és faházak tűnnek tova, s
mindez az általa oly jól ismert finn tájat juttatta
eszébe, amit korábbról olyan jól ismert. Tallinn -
ba is 20 év után tért vissza, s felidézte azt a pil-
lanatot, mikor egy szép parkban a Linda-dom-
bot látva megismerkedett a kapcsolódó észt
nemzeti eposszal. Most két napon át Jaan Kiivit,
az észt evangélikus egyház melegszívű érseke
kalauzolta őket, sok-sok templomot kerestek fel,
s a lelkészekkel oroszul, németül, finnül és ész-
tül beszéltek, végül a Szent János-templomban
közös istentiszteleten vettek részt. Az ajándékba
kapott szép könyvben ez az ajánlás volt: „Mások
mást várost szeretnek, nekem Tallinn a drága,
mert ez az én városom.” A leningrádi Néva-part
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meg Nagy Pétert és Dosztojevszkijt idézte fel
benne, azaz útjáról csupa olyan élményt osztott
meg olvasóival, melyek lelki gazdagságának a
bizonyítékai. Koren Emilről tudni kell, hogy a há-
ború vége felé Ungvárról települt át Magyar -
országra, itthoni áldozatos zsidómentő-tevé-
kenységéért Sztehlo Gáborral együtt (akinek az
életét is megírta15) megkapta Izrael államtól a
Világ igaza kitüntetést. Nem sokkal a Szovjetu-
nióbeli utazásáról való hazatérése után (1958. jú-
nius 4-én) lett püspök-helyettes, miután Ordass
lemondatása, valamint Dezséry ennek nyomán
támadt visszalépése után rá bízták ideiglenes jel-
leggel a déli egyházkerület vezetését. Utolsó
munkahelye a Bécsi kapu téri templom volt. Hívei
körében általános tisztelet és szeretet övezte.

A papi küldöttség 1958-as Szovjetunióbeli
utazásának a tanulságát és hasznát Kádár Imre
abban látta, hogy azáltal, hogy a Szovjetunóba
tartó TU-104-es gépen együtt voltak a külön-
böző felekezetű papok, olyan újfajta ökumeni-
kus egység teremtődött, mely felváltotta azt a 10
évvel korábbi hamis összefogást, mikor az egy-
házi iskolák államosítása elleni közös fellépés je-
lentette az ökumenizmust. „Most végre jó ügyben
lehettünk együtt, katolikusok és protestánsok: együtt
mehettünk a baráti Szovjetunióba, megismerni a va-
lóságot és hazahozni együtt az építő és gyógyító igaz-
ságot.”16 Az állambiztonság ugyanakkor elfogta
azt a Szentszék által Hamvas Endrének küldött
latin nyelvű levelet, melyben Marcellus Mimi
kardinális helytelenítette mind „a nyilvánosan
megbélyegzett papokkal”, mind a „nem katolikus
egyházi vezetőkkel” közösen felvállalt utazást, de
főleg Hamvas azt követő sajtónyilatkozatát, mely
„csodálkozást és szorongást keltett a Szentszékben”,
ezért felszólította, hogy a jövőben tartózkodjon
azoktól a dolgoktól, melyek „kevésbé illenek mél-
tóságodhoz és hivatalodhoz”.17
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