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A veszprémi egyházmegye területébõl 1777-ben kihasítva önállósuló fehérvári 
püspökség története során gyakorta volt kénytelen megküzdeni a paphiányból 
fakadó nehézségekkel. A 20. század elején például Prohászka Ottokár püspök 
(1905–1927) a Dunántúl valamennyi katolikus gimnáziumába küldetett a kispap-
felvételekrõl hirdetményt – ezt tekintette ugyanis az egyházmegye határainál 
tágabb, ám egységes közegnek, ahonnan az utánpótlást toborozni érdemes. De az 
országos terjesztésû katolikus lapokban is elhelyeztetett felvételi hirdetéseket.1  

Az egyházmegye történeti névtárának összeállítása csak távlati terv még, de 
már az elõmunkálatok során feltûnt, hogy milyen sok fehéregyházmegyés pap 
származik a Fertõ vidékérõl, Sopron környékérõl. A Fehérvárra hívó szót – úgy 
tûnik – a Dunántúl e szegletében hallották meg a legtöbben. Ennek okai 
nyilvánvalóan összetettek, de vélhetõen nagy szerepet játszott benne a gyõri 
szeminárium szigorú felvételi szempontrendszere. Aki papi pályára vágyott, de 
nem felelt meg a helyi kritériumoknak, Fehérváron inkább nyerhetett a 
szemináriumba felvételt.2 Az egyházmegyében a Sopron-környékrõl származó 
papság megbecsültnek számított. A fehérvári kanonokok több mint 10 %-a itt 
szocializálódott;3 a peresztegi születésû Kisberk Imre pedig 1951-ben az 
egyházmegye segédpüspöke lett, majd –1969-tõl apostoli kormányzóként, 1974-
tõl megyéspüspökként – tényleges fõpásztora volt.4  

Bár pályája ilyen magaslatokba nem ívelt, de nyilvánvalóan Shvoy Lajos püspök 
(1927–1968) bizalmasának tekinthetjük a közmegbecsülésnek örvendõ Vajk Gyulát 
is. Személye nemcsak pályaképe és különleges megbízatásai miatt kerülhet a 
történész érdeklõdésének homlokterébe, hanem a rá vonatkozó források kivételes 
gazdagsága okán is. Az egyházmegyei levéltárban rendelkezésre álló hagyományos 
források mellett ugyanis bõséges anyagot találhatunk róla az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltárában: 1948-ban az állomáshelyén történt prímási 
látogatás miatt került a hatalom látókörébe, késõbb püspöke iránta tanúsított 
bizalma értékelte fel személyét a titkosszolgálatok számára. Így 1960-tól operatív 
ellenõrzés alá vonták. De a narratív emlékezet is rendelkezésünkre áll. Vajk Gyula 
magas kort ért meg szellemi frissességét megõrizve. A rendszerváltás után készített 

                                                           
1 Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Egyházkormányzati iratok (= SzfvPL) No. 1587 – 
923/1906, 960/1908. Tanintézetek: Székesfehérvár, Veszprém, Győr, Sopron, Nagykanizsa, Budapest (piarista), 

Baja, Pécs. Lapok: Alkotmány, Magyar Állam, Religio, Fejér Megyei Napló, 1908-ban Egyházi Közlöny is. 
2 Bóna László győri nagyprépost, általános helynök vélekedése 2006-ban, a IX. Győri Levéltári Napon. 
3 Forintos Attila: A székesfehérvári székeskáptalan. Adattár 1777–2004. Székesfehérvár. 2005. A soproni Nagy 

Boldizsár, a gátai Limbek János, a szentmártoni Miehl Jakab, a magyaróvári Vadkerty József, a peresztegi 

Kisberk Imre, a nagylózsi Kelényi Ottó, a pórládonyi Németh Gyula, az agyagosszergényi Barbély Pál, a 
petőházi Horváth László és a vicai Horváth Imre. 
4 Mózessy Gergely: Az 1956-ot követő megtorlás hatása Kisberk Imre püspök életútjára. In: Magyar Katolikus 

Egyház 1956. Szerk.: Szabó Csaba. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2007. Budapest, 2007, 
123–141. 
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két írásos visszaemlékezése5 bõséges adalékokkal szolgál az állambiztonsági 
források által homályban hagyott kérdések megértésére. 
A pálya kezdetei 

Vajk (1939-ig Vinkovits)6 Gyula Hegykõn született 1908. június 20-án, paraszti 
családban. Elemi iskolai osztályait itt végezte, majd 1920-ban a soproni 
bencésekhez került gimnáziumba. 1926-tól Pannonhalmán folytatta középiskolai 
tanulmányait, mint bencés növendékjelölt. Magántanulóként tett érettségi vizsgát 
Gyõrben, a Czuczor Gergely Gimnáziumban 1929-ben.7 A bencés konvent 
tagjaként kezdett teológiai tanulmányokba Budapesten 1929-ben, majd szülei – 
Vinkovits Ferenc és Biacsics Erzsébet – halála után, 1931-ben a fehérvári 
egyházmegye papnövendékei közé jelentkezett át. A székesfehérvári 
szemináriumban – az „egyházi közigazgatás” tantárgyat leszámítva – színjeles 
eredményeket ért el. 1931 decemberében lektorrá avatták; 1932 áprilisában 
felvette a kisebb rendeket,8 majd 1932 decemberében diákónussá, 1933. június 18-
án pappá szentelték.9  

Az újmisést Shvoy Lajos püspök Albertfalvára, 1935-tõl Budafokra vezényelte 
hitoktatónak. Kapott azonban olyan kisebb megbízatásokat is – bérmálások elõtti 
lelkigyakorlatok, illetve pusztai missziók tartása –, amelyekkel vélhetõen 
képességeit tesztelte fõpásztora.10 

 
Bodajkon 

1942-ben „adminisztrátor in spiritualibus” minõségben került Bodajkra, az 
egyházmegye egyik legjelentõsebb kegyhelyére. Igen kényes helyzetben volt: 
elõdje, az elaggott Puli György címzetes kanonok – aki a plébánia vezetését a Vajk 
Gyula születése utáni évben, 1909-ben vette át (!) – a plébánián élt. Tekintélyt 
parancsoló életútja miatt címétõl nem lehetett megfosztani, de érdemi munkára, a 
plébánosi alapfeladatok ellátására ekkor már nem volt képes. Arra a nagyarányú 
fejlesztésre, amelyet Shvoy Lajos a kegyhelyen el kívánt végeztetni, pedig 
semmiképpen nem volt alkalmas. Puli György a javadalmat 1943 hivatalosan 
októberéig élvezte, majd továbbra is a plébánián maradt, 1944 októberében 
bekövetkezett haláláig. Vajk Gyula plébánosi címet csak 1945-ben nyert 
Bodajkon.11  

                                                           
5 Vajk Gyula: Meghurcolásom története 1942–1962. Kézirat, Hegykő, 1990. illetve Uő: Visszaemlékezéseim 

Shvoy Lajos püspök atyámra 1933–1968. Kézirat, Hegykő, 1991. Mindkét mű megtalálható a Bodajki Plébánia 

Irattárában (továbbiakban BPI), valamint a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltárban (SzfvPL – 
Kézirattár – No.1751/1-2). Utóbbinak részletei publikálásra kerültek azonos címen a Magyar Egyháztörténeti 

Vázlatokban (1993/3–4. 95–124.) Munkám során a teljesebb, levéltárban őrzött szövegverziók oldalszámaira 

utalok Vajk 1990., illetve Vajk 1991. formában. 
6 SzfvPL, Egyházkormányzati iratok – Litt. Enc. 1939/VI. 31.  
7 Vajk 1990, 1. 
8 SzfvPL, Szemináriumi Levéltár – Protocollum Lycei Episcopalis, 1926–1942. 
9 Vajk 1990, 1., Vajk 1991, 1. 
10 Vajk 1991, 10–15. 
11 A székesfehérvári egyházmegye jubileumi névtára 1977-ben, alapításának 200. esztendejében. Székesfehérvár, 
1977. 277. 
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A hagyomány szerint középkori eredetû kegyhelyet már a világháború évei 
alatt – annak nehézségei dacára – nagymértékben modernizálta és fejlesztette. 
Bodajk így a legnehezebb idõkben is lelki bázisul szolgálhatott az 
egyházmegyének. Urbányi Vilmos tervei szerint, Tusnády Ferenc fõmérnök 
kivitelezésében szabadtéri oltár és rendezett zarándokudvar készült (1. kép). A jó 
gazdasági érzékkel megáldott Vajk Gyula tökéletes választás volt a püspök 
részérõl a munkálatok levezénylésére: mind az építkezéssel kapcsolatos 
kilincselésre, mind a kegyhely társadalmi presztízsének növelése érdekében a 
magasabb körökkel való érintkezésre alkalmasnak bizonyult. A plébánia historia 
domusának tanúsága szerint 1943-ban megtekintette a bodajki építkezéseket 
Szinyei Merse Jenõ vallás- és közoktatásügyi miniszter; Beresztóczy Miklós, a 
VKM I. ügyosztályának vezetõje; Hertelendy István miniszteri osztályfõnök; 
Jankovich Miklós fõispán; Thaisz Andor alispán; Farkas Sándor, Székesfehérvár 
polgármestere; de megfordult itt több miniszteri tanácsos, három fõhercegnõ és 
József Árpád fõherceg; Horthy Istvánné, a kormányzóhelyettes özvegye; és gróf 
Apor Gyula szentszéki követ is.12 A felsorolás még hosszan folytatható lenne, de 
elégedjünk meg csak egy névvel: 1944 júniusában a hivatalát alig 3 hónapja 
elfoglaló új veszprémi püspök, Mindszenty József is tiszteletét tette Bodajkon.13  

 

 

                                                           
12 BPI, Historia Domus 70–74. Ezúton is köszönöm Molnár Károly plébánosnak, hogy 2007-ben lehetőséget 

adott a kötet kutatására. 
13 BPI, Historia Domus 80.  
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1. kép. Urbányi Vilmos építész látványterve a bodajki kegyhely korszerûsítésérõl, 1942. 
(SzfvPL - Kuthy István plébániatörténeti adatgyûjtése, Bodajk) 

 
A következõ évben már kevésbé kellemes vendégek tûnnek fel a plébánián: 

„1945. január 10-tõl 25-ig a dunántúli magyar csapattestek hadiszállása is Bodajkon 
volt, mégpedig a plebánia épületben, melyet teljes egészében igénybe vettek […]. 
Ezen idõ alatt lakója volt a plebániának Beregfi honvédelmi miniszter14 is több 
alkalommal. A fõparancsnokság távozása után annak c.) osztálya, vagyis az egész 
dunántúli magyar arcvonal anyagi ellátásának osztálya vette igénybe a plebániát” – 
jelentette püspökének a plébános.15 Márciusban pedig maga Tolbuchin marsall is 
megfordult a plébánián – de ezek már nyilvánvalóan nem a kegyhelynek címzett 
tisztelgõ látogatások voltak…16  
A templomban és a zarándokudvar friss fejlesztéseiben a front átvonulása komoly 
károkat okozott. Helyreállításukról Vajk Gyulának kellett gondoskodnia; mi több: 
helyettes esperessé és kerületi tanfelügyelõvé elõlépve már nem csak Bodajkra, 
hanem a környezõ plébániák helyzetének felmérésére és segítésére is gondot kellett 
fordítania. 

Miután 1946-ban váratlanul letartóztatták Bejczy Gyula irodaigazgatót, a 
székesfehérvári püspöki iroda komoly nehézségeket élt át. A viszonylag fiatal és 
tapasztalatlan udvari papok tehermentesítése céljával Shvoy Lajos püspök az 
adonyi espereskerületben a bérmálás elõtti vizitátori feladatokat aulistái helyett 
Vajk Gyulára bízta. Természetesen saját espereskerületében is kísérnie kellett a 
bérmakörúton fõpásztorát. Precizitását és diplomáciai érzékét a püspök ekkor 
ismerte meg testközelbõl, amelynek következtében a késõbbiekben 
maradéktalanul megbízott papjának ítéletében és más, kényes feladatokat is 
ráhárított.17  

 
A Boldogasszony Éve 

1947 augusztusában Mindszenty József prímás az ország lelki megújulása, újra-
evangelizálása érdekében a magyar lelkiségi hagyományokból táplálkozó 
lelkipásztori programot hirdetett meg. „Vissza! Nem a természethez, hanem a 
történelmi materializmus lobogója alatt számûzött természetfelettiséghez, annak Isten 
után következõ tündöklõ ormához, Máriához” – hirdette a nyitórendezvény 
prédikációjában.18 A Boldogasszony Éveként emlegetett 16 hónap alatt 
nagyszabású, népes látogatottságú Mária-kongresszusok és zarándoklatok 
zajlottak országszerte. A balra tolódó politikai élet tiltakozást látott a hitélet ilyen 
megnyilvánulásaiban, a kommunista politikai tömegrendezvények ellenpólusát 
és versenytársát. 1948 tavaszától gyakorta adminisztratív eszközökkel – 

                                                           
14 Beregfy [Berger] Károly vezérkari főnök, a Szálasi-kormány honvédelmi minisztere. 
15 Mózessy Gergely: Inter Arma 1944–45. Fegyverek közt. Válogatás a második világháború egyházmegyei 
történetének forrásaiból. Székesfehérvár, 2004. 113. (Források a székesfehérvári egyházmegye történetéből, 2.)  
16 Vajk 1991. 25. 
17 Vajk 1991. 29–30. 
18 Mészáros István: Boldogasszony Éve 1947/48. Budapest, 1994. 7–21. 
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elsõsorban a szükséges technikai apparátus használatának megtiltásával és 
közlekedési nehézségek támasztásával – akadályozta a rendezvényeket, egyre 
brutálisabb módon. A legkirívóbb inzultus 1948. szeptember 12-én, Celldömölkön 
történt. Az elõzetesen engedélyezett búcsút járványveszély címén betiltották, 
útzárakat állítottak, a zarándokokat megszégyenítették, a misérõl távozó prímás-
nak pedig testi épségét is veszélyeztette, ahogy egy rárontó teherautó tõle csak 2-
3 lépésnyire fékezett le.19  

Két héttel késõbb tartották a bodajki zarándoklatot, melyet Shvoy Lajos 
püspök meghívására szintén Mindszenty József prímás vezetett. Vajk Gyulára 
mint házigazdára hárult a politikai-rendészeti elõkészítés feladata. A helyi és a 
megyei tanácsnál, valamint a belügyminisztériumnál is igyekezett elõzetesen 
egyeztetni, hogy a hasonló inzultusokat lehetõség szerint elkerülje. Tárgyalt 
többek között dr. Szebenyi Endre belügyminisztériumi államtitkárral is, egy neki 
be sem mutatkozó ÁVÓ-s tiszt jelenlétében. Bár minden szinten együttmûködési 
készségrõl biztosították a hivatalos szervek, Vajk Gyula nem bízott a hatalomban. 
Mivel atrocitásokra számított, azt javasolta püspökének, hogy az esztergomi érsek 
lehetõség szerint inkognitóban, egy nappal a meghirdetett búcsú elõtt érkezzen 
meg a kegyhelyre.20 Így is történt, amivel roppant kényelmetlen helyzet elé 
állította és meglepte a hatóságokat. 

Maga a bodajki búcsú végül komolyabb rendzavarás nélkül zajlott le, amely 
nagymértékben Vajk Gyula gondos szervezésnek tudható be. Fényes külsõségek 
között, Szent István koponyaereklyéjének jelenlétében lezajlott nagyszabású 
esemény volt, de a korabeli médiahelyzetbõl következõen csak az egyházi lapok 
számoltak be róla.21 Mindszenty József emlékirataiban 28 000-re, Vajk Gyula 
30 000-re becsülte a jelenlévõ hívek számát. A pártforrások, pl. a MDP járási 
titkárának, Kõszegi Ferencnek beszámolói csak 10-15 000 résztvevõt említenek. A 
tömeget legalább 500 elvegyülõ pártfunkcionárius és „népnevelõ” kontrollálta; 
volt, aki jegyzetelte az elhangzó beszédeket. Vajk késõbb úgy értesült, hogy még a 
helyi postahivatalt is megszállták a titkosrendõrök ezekben a napokban, s még a 
postamester sem tehette be a lábát az épületbe.22  

 
Következmények 

A sikeres rendezvény Vajk Gyula személyét is reflektorfénybe emelte. 1949-ben 
esperessé nevezte ki fõpásztora. Hivatali elõdje az esperességben Vibirál Lajos 
csókakõi plébános volt, akivel a püspök konfliktusba került. 

Ezzel párhuzamosan a pártállami szervek is ezernyi eszközt találtak arra, 
hogy kellemetlenségeket okozzanak számára. A helyi párttitkár rendszeresen 
érdeklõdött a kegyhelyen megforduló magas rangú személyekrõl, összeesküvés 

                                                           
19 Mészáros 1994. 203–206. Mindszenty József: Emlékirataim. Budapest, 1989. 201., Shvoy Lajos: Önéletrajz. 

Szerk.: Mózessy Gergely. Székesfehérvár, 2002. 91. (Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből, 1.) 
20 Vajk 1990. 4–6., Vajk 1991. 34–37. 
21 BPI, Historia Domus 118. Itt az Új Ember és a Szív kivágatát találjuk meg; ezen túl a Magyar Kurír hasábjain 

jelentek meg a beszédközlések. 
22 Mindszenty 1989, 201.; Czetz Balázs: Mindszenty Bodajkon. In: Egyháztörténelmi Szemle 9. (2008), 1. sz. 
48–59. 
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után szimatolva. Mindszenty József letartóztatása után pedig a prímást elítélõ 
prédikáció tartására akarták rávenni a plébánost, amelyet elutasított. A következõ 
évi búcsú idejére a közigazgatás motorversenyt, térzenét és utcai mulatságot 
szervezett Bodajkon, egykorú információik szerint mintegy 30 000 forintos 
költséggel, hogy az ünnep egyházi eseményeit zavarja, jelentõségét pedig 
csökkentse. 

1950. június 1-jén a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetõsége határozatot 
hozott a „klerikális reakció aknamunkája” elleni keményebb fellépésrõl.23 Révai 
József kijelentette: „Felszámoljuk hazánkban az imperialisták ötödik hadoszlopát!”24 A 
propagandasajtó tudta a dolgát, így országszerte állandósultak a papok ellen 
intézett hisztérikus támadások. 

Vajk Gyula személyét elõször egy országos orgánum, a Magyar 
Szabadságharcos Szövetség központi hetilapja, a Szabadságharcos 1950. július 11-
i száma támadta. A cikk szerzõjének forrása a bodajki párttitkár és a bíró volt. 
Utóbbi elmondta, hogy a plébános „egyik kedvence Shvoy Lajosnak, a hírhedt 
püspöknek” továbbá, hogy „az sem véletlen, hogy alig 30 egynéhány esztendõs korában 
már esperes.” (Vajk valójában 40 esztendõs elmúlt, amikor a megbízatást kapta, 
ráadásul az egyházmegye belsõ igazgatásának átszervezése ekkor megnövelte az 
espereskerületek számát – így jelentõsen csökkent az esperesek illetékességi 
területe.) A párttitkár pedig még a Vajk Gyula által korábban megszervezett, 
ekkor már rég nem mûködõ egykori Kalász népfõiskola mûködését is ódiumként 
állította be: „jól fizetõ kuláklányok tanulták ott a házimunkát”. A cikk a plébánián élõ 
négy apáca és a helyi kulákok közti kapcsolatot taglalja, összeesküvést sejtetve. A 
papot a termelés elleni folyamatos aknamunkával vádolja, de konkrétumként 
csak a túl sok vasárnapi, és a „legnagyobb dologidõre” (este 6 órára) idõzített 
hétköznapi szentmisét hozza fel. De a pap befolyásának tekinti azt, hogy a párt 
korábbi ifjúsági szervezete nem volt kellõen hatékony. Ennek leváltott vezetõjét, 
Zombori Jánost; valamint a körorvost és a cséplõgéptulajdonos-csapost, mint a 
pap bizalmasait is támadja. A cikk zárása a kor sematikus irodalmát idézi: „kint az 
utcán már az új fiatalok menetelnek az úton. Énekelnek. Kinyílnak az ablakok a fiatalok 
énekére. Mosolygós arcú asszonyok meg férfiak nézik a jövõ reménységeit. Kinyílik egy 
pillanatra a plébánia egyik ablaka is. Apáca néz ki rajta, aztán becsapja az ablakot. Csak 
úgy csörren az üvegtábla. Egy másik mozdulattal meg behúzza a zsalugátereket. Bent a 
plébánián még nagyobb lett a sötétség… De kint a dolgozó parasztok között, Bodajkon is 
gyõzedelmeskedik a világosság…”25 

Az év õszén a megyei napilap, a Fehérvári Napló intézett támadásokat Vajk 
Gyula ellen. Elõször azért pellengérezték ki, mert nem jegyzett békekölcsönt. Fett 
Mihályné népnevelõ számolt be e skandalumról, idézve három templomba járó, 
bodajki asszony plébánost elítélõ szavait, akik viszont jegyeztek. A cikk 
alapvetõen hiteltelennek mutatja a papot, aki „mindig a békérõl beszélt a 
templomban, de […] régi magyar mondás szerint „vizet prédikál és bort iszik”; és azt is 

                                                           
23 Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés és az ügynökkérdés 1945–1990. Budapest, 2005. 
80. 
24 Fehérvári Napló, 5. évf. 130. sz. (1950. június 7.), 5. 
25 Bodajki jelentés Vajk esperes „úr,” az apácák és kulákok aknamunkájáról. In: Szabadságharcos, 6. évf. 28. sz. 
(1950. július 11.), 7. 
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kimondja, hogy elutasító magatartásával megzavarja a helyi békét.26 Néhány 
héttel késõbb már áruhalmozással is megvádolták a plébánost: „Mikor felkérték 
arra, hogy vegyen részt a helyi békebizottság munkájában, kijelentette: „Úgysem tudnék 
elmenni a gyûlésekre, mert lukas a cipõm és nincs rá talp.” Most Kergel József kuláknál, 
aki Vajk bizalmasa, s az egyházközség egyik vezetõjénél a következõ dolgokat találták: 60 
pár zokni, 36 méter köpper, 1 vég siffon, 50 darab zsebkendõ, ingek, pizsamák, két pár 
teljesen új cipõ, több pár cipõ talpalására elégséges bõr. Az elrejtett textil és bõrnemûekrõl 
kiderült, hogy Vajk Gyula tulajdona. Õ kérte meg a kulákot, hogy ezeket a holmikat rejtse 
el számára. Vajk Gyula közönséges áruhalmozó, aki összevásárolta a dolgozó parasztok 
elõl a ruhanemût, a cipõt és a cipõtalpat, ugyanakkor pedig kijelentette, hogy nem tud 
részt venni a békebizottságban, mert „lukas a cipõje”. Lukas ám – a becsülete!”27 

Az utóbbi írás már a hatalom új technikáját, a divide et impera elv alkalmazását 
is mutatja. A békepapi mozgalom életre hívása után a sajtó bõven talált eszközt 
arra, hogy a behódolókra is rámutasson. Idézett cikkünkkel megegyezõ méretû 
felületen Húsvét József balinkai lelkész szájába adnak egy meglehetõsen 
propaganda ízû szöveget a tanácsválasztások fontosságáról. Elnézve a kor 
hasonló – papok személyét támadó – írásait, azt mondhatjuk, hogy volt, akit Vajk 
Gyulánál jóval keményebben támadtak. A cikkek nyomán azonban kisebb 
vizsgálatok és vegzatúrák következtek, így az érintett az internálástól tartott.28 A 
hatalom azonban inkább megfélemlíteni akarta csak, és közben kísérletezett a 
béketáborba való bevonásával. 1951 nyarán – a megyés püspök háziõrizetének 
idején – egy ávóssal megtámogatott kisebb papi küldöttség megpróbálta rávenni, 
hogy vegye át a megyei békemozgalom vezetését. Mivel ezt elhárította, az ÁVH 
utasítására az ÁEH június 1-jétõl megvonta kongruáját… Ugyanebben az évben 
kuláklistára is került.29 

Vajk Gyula visszaemlékezéseibõl kitûnik, hogy a kommunista sajtó nemtelen tá-
madásainál is jobban bántotta és felháborította egy a kegyhelyet kifigurázó 
kegyetlen könyvecske, Dobozy Imre A szentkút címû kisregényének a megjelenése. 
A Mûvelt Nép Könyvkiadó gondozásában 1952-ben kiadott – egyébiránt jó 
stílusban megírt – és széles körben terjesztett propagandisztikus szatíra egy fiktív 
kegyhelyen, Bodokházán játszódik, amelynek nevezetessége egy gyógyító vizû kút. 
A történetben rengeteg olyan apró mozzanat van, ami miatt az olvasó Bodajkkal 
azonosítja a Bodokházát. Hiszen a regény színtere a Bakony és a Vértes között, 
gyönyörû tájon, a Gaja patak mentén, Mór közelében fekszik; van Kálvária-dombja, 
kegyhelyét a kapucinusok alapítják a 18. században, de a jelenben zajló elbeszélés 
idején az emeletes plébánia-épületben lakó egyházmegyés pap vezeti. Ismerõsnek 
hat a kegyhely infrastruktúrájának, zarándokudvarának leírása is. De ha szemernyi 
kétségünk maradna is a megfeleltetésben, azt eloszlatja az, hogy a regény nem egy 

                                                           
26 Bodajk vallásos asszonyainak is legszentebb a béke – ezért jegyeznek Békekölcsönt. In: Fehérvári Napló, 5. 

évf. 233. sz. (1950. október. 6.), 2.  
27 Kinek a béke, kinek a háboru. [sic!] Egy néphez hű pap és egy népellenes pap. In: Fehérvári Napló, 5. évf. 

246. sz. (1950. október. 21.), 6. 
28 Vajk 1990. 9. 
29 BPI, Historia Domus 140–141. 
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fordulata – immár Bodajk helyszínnel és a valós személynevekkel – feltûnt a 
Szabad Föld és a Fejérmegyei Néplap hasábjain 1952 nyarán.30 

Azon meg sem kell lepõdnünk, hogy a könyv szerzõje kifiguráz mindenkit, aki 
a kegyhellyel kapcsolatba kerül. A regényben a kegyhelyet alapító kapucinus és a 
jelenben vezetõ pap egyaránt haszonlesõ és számító figura, a kapucinus kispapja 
buta, a jelenlegi plébános káplánja titkon erkölcstelen életet él, a harangozó saját 
zsebre perselyez, a velük kapcsolatban álló egykori nagygazdák irigyek, az ide 
látogató hívek hiszékenyek és együgyûek… A történet bonyodalmai abból 
adódnak, hogy a népszerûségébõl lassan vesztõ kegyhely placebo-hatású szentkút 
vize apadni kezd. A vizet az egyébként is ivásra alkalmatlan patakból akarják 
titokban pótolni, amibõl tömeges egészségügyi problémák alakulnak ki a történet 
végére. A kisregény célja egyértelmû: a humor eszközeivel lejáratni mindent, ami a 
búcsújáráshoz kötõdik. Zárómondatai már a kor sematikus stílusában, 
leegyszerûsítve hordozzák a politikai üzenetet: 

„– Itt vagyok, tisztelendõ úr – nyöszörgi a harangozó, aki a perselynyélre 
támaszkodva botorkál össze-vissza, mintha teleitta volna magát szilvóriummal – 
itt vagyok. De hogy meddig? 

Sírva fakad õ is.  
– Hiszen mi keresnivalónk van most már nekünk ebben a faluban? 
A zarándokudvar kapujánál Kádár András [a felvilágosult gazda figurája] áll. 

Fekete kalapját szemére húzza, napégette arcán egy csipetnyi sajnálkozás sem 
látszik, amikor megszólal:  

– Semmi!”31 
A kisregénnyel párhuzamba állítható hírlapi cikk végkicsengése is hasonló. 

„Egyre kevesebben hiszik el, hogy a közönséges kútvíz csodát tesz, ha Mária képet 
akasztanak fölé és pénzbe kerül. A „szent kút” homályba vész. Új, korszerû 
bányászváros épül, a hajdani nagy papi üzlet színhelyén: emeletes bányászlakások, 
iskolák, sportpályák, orvosi rendelõk, parkok. És Bodajk harcol a jövõért. A bodajki 
bányászok versenyben dolgoznak, a falu már 101 százalékra teljesítette a félévi 
barombeadást, 145 százalékra a vágómarhabeadást: az erdõkoszorúzta dombok 
tövében háromemeletes új épületek fehérlenek, a Kálvária-dombról úttörõk 
repülõmodelljeit repíti a szél. Nem a kút vizével van baj, Vajk plébános úr: a hazug 
csodák, kegyes csalások forrása dugul el Bodajkon is!”32 

Bodajk kegyhelyének kialakulásában valóban nagy szerepe volt a 
gyógyvíznek és a hatására történt gyógyulásoknak – de messze nem kizárólagos. 
Már a plébánia 1818-as canonica visitatioja leírja, hogy a kút ciklikusan, mintegy 7 
évente el-elapadt, majd újra erõsödött a hozama. A hely kultuszának fókuszába a 
18. század közepétõl már a kegykép került, mely a passaui Mariahilf-ábrázolás 
másolata. Csodaként elsõsorban egy olyan imameghallgatást tartottak számon, 
mely nem gyógyulással, hanem egy elhunyt kárhozatból való menekülésével volt 
kapcsolatban. A plébánia historia domusa arról tanúskodik, hogy a 20. században 
elsõsorban a kultusz eucharisztikus jellegének erõsítése volt a célja a kegyhely 

                                                           
30 Apad a bodajki csodakút. In: Fejérmegyei Néplap, 7. évf. 127. sz. (1952. június 1.), 4. 
31 Dobozy Imre: A szentkút. Budapest, 1952. 134. 
32 Apad a bodajki csodakút. In: Fejérmegyei Néplap, 7. évf. 127. sz. (1952. június 1.), 4. 
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vezetõinek. A népi vallásosság paraliturgikus cselekedeteiben azonban 
kétségtelenül továbbra is nagy szerepe maradt a kútnak, melynek tetejére egy 
herendi majolika Mária-szobrot helyeztek. A víz végleges elapadása sajnálatos 
ténykérdés: hátterében bizonyítottan a balinkai bánya 1951-es megnyitása áll, 
mely tönkretette a vízhozamot.33 

Vajk Gyulát annyira felbosszantotta a kötet, hogy utána járt a szerzõ kilétének. 
Úgy értesült, hogy az író az ÁEH megyei elõadójával és a megye békepapjaival is 
konzultált „elõtanulmányai” során. Az egyházi vezetés felháborodása kapcsán 
ezt az érintettek kerek-perec letagadták.34 A mai olvasót történelmi párhuzamai 
miatt a történetnek inkább az a momentuma gondolkodtatja el, hogy a 
lajtoskocsit, mellyel a patak vizét titokban a kútra vitték, gazdája korábban 
trágyahordásra használta. Egykorú beszámolók szerint ugyanis a korábban már 
említett celldömölki Mária-napon fordult elõ, hogy a karhatalmisták alázták úgy 
meg a zarándokokat, hogy „fertõtlenítést” emlegetve kocsikból trágyalével 
locsolták õket.35  

A kötet szerzõje, Dobozy Imre (1917, Vál – 1982, Budapest) 1945-tõl járási 
párttitkár, és még csak szárnyait próbálgató író volt. Néhány, már címében is 
propagandisztikus elemeket hordozó kötete jelent meg korábban (pl. A parasztság 
jelene és jövõje, 1948), és több baloldali újságban publikált. Karrierje késõbb 
magasra ívelt: 1961–1963 között az Élet és Irodalom fõszerkesztõje, 1959–1973 
között az Írószövetség fõtitkára, 1975–1981 között elnöke volt. Egyáltalán nem 
volt tehetségtelen ember, amit legsikeresebb mûve, az 1965-ben megjelent A 
tizedes meg a többiek mutat. A belõle készült legendás film forgatókönyvét is õ 
jegyezte.36 
Címzetes préposti kinevezés 

1951 augusztusában országszerte a rendszerhez hû békepapokkal töltette fel a 
frissen létrehozott Állami Egyházügyi Hivatal az irodaigazgatói és helynöki 
állásokat. Huszonegy ilyen oktrojált kinevezésrõl tudunk, amelybõl 12 esetben 
még csak nem is saját egyházmegyéjében emeltetett igazgatási kulcspozícióba 
embereket a hatalom. A helyi szinten gyökértelennek számító – gyakorta emberi 
alkalmatlanságuk miatt le is nézett – békepapok ázsióját hamarosan a 
püspököktõl kierõszakolt kitüntetésekkel igyekezett a hatalom emelni. A 
fehérvári egyházmegyében 1952 decemberében fordult az ÁEH figyelme a 
kitüntetések világa felé. A hatalom akarata szerint lett Pajtényi László címzetes 
kanonokká és Tökölyi István irodaigazgató címzetes préposttá.  

Megürült azonban ekkor még egy címzetes kanonoki és préposti cím is, 
utóbbit pedig Shvoy Lajos kedvelt papjának, Vajk Gyulának juttatta.37 A püspök 

                                                           
33 SzfvPL – Egyházkormányzati iratok – Can.Vis. Bodajk 1818.; Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom: Búcsújárók 

könyve. Balassagyarmat, 1991. 41–42.; BPI, Historia Domus 139.; Szaszinek Viktor: Bodaik. In: Magyar Sion, 2. 
(1864), 111–120. és 183–203. Ezúton köszönöm Ujfalussy G. Ottó O. Cist. atyának, Vajk Gyula 1950–1952 közötti 

káplánjának készséges szóbeli tájékoztatását is. 
34 Vajk 1990. 9–10. 
35 Mészáros 1994. 206. 
36 Magyar életrajzi lexikon 1000–1990. Szerk.: Kenyeres Ágnes, Budapest. 2001. 

 Web: mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC03014/03394.htm – letöltés: 2010. szeptember. 
37 Forintos 2005. 174.; SzfvPL, Egyházkormányzati iratok – No.7231 – 2042/1952. 
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arra is módot talált, hogy burkolt formában kinyilvánítsa vélekedését a 
kitüntetésekrõl. A kinevezések szövege ugyanis árulkodó. Vajk Gyula kitüntetése 
december 25-én, Karácsony bensõséges napján kelt; Tökölyi irodaigazgatóé a 
póriasabb Szilveszter este. Vajk kinevezése a megfogalmazás szerint „az Állami 
Egyházügyi Hivatal hozzájárulásával”, Tökölyié szókimondóan „az Állami 
Egyházügyi Hivatal elõterjesztésére és hozzájárulásával” történik.38 Vajk Gyula okirata 
– a szokásoknak megfelelõen – tartalmaz egy rövid laudációt („példás papi élete és 
buzgó lelkipásztori munkájának elismeréséül”), Tökölyi Istváné viszont mindenféle 
méltatást nélkülöz.39 

Tökölyi István irodaigazgatóként biztosan szembesült mindkét szöveggel. 
Úgy tüntették ki, hogy közben megalázták. Tehetetlen dühe paptársa, a 
békepapoktól következetesen és élesen elhatárolódó Vajk Gyula ellen fordult, aki 
meg sem hívta saját beiktatására. Azt egyébiránt – ismét kitüntetésképpen – 1953. 
április 6-án személyesen a püspök végezte, az egyes préposti méltóságjelvényeket 
külön-külön megáldva adta át neki Bodajkon.40 A bensõséges szertartásról az 
ÁEH berkeiben elterjedt az a nézet, hogy voltaképp Vajk Gyula titkos 
püspökszentelés részese lett. Ennek gyanúját állambiztonsági források is 
megõrizték a „kriptokommunista” kifejezés mintájára – ám azt eltorzítva – 
„kripton püspök”-séget emlegetve.41 
 
Zaklatások, ígéretek 

Vajk Gyulát pontosan nem ismert idõpontban Shvoy Lajos püspök egyházmegyei 
vagyonõrré is kinevezte. Azon problémás esetek kivizsgálását bízta rá – és egy 
társára –, melyekben az egyházközségek vagyongazdálkodásával, könyvelésével 
kapcsolatban merültek fel kétségek vagy nehézségek. A vizsgálatok eredményeirõl 
csak szóban, közvetlenül a fõpásztornak kellett jelentést tennie.42 Püspökével való 
közvetlen és jó kapcsolata közismert volt, így Vajk Gyula továbbra is a hatalom 
célkeresztjében maradt.  

1954-ben Bujdosó Imre, a Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 
elnöke személyesen akarta rábírni a Hazafias Népfront mozgalmához való 
csatlakozásra, melytõl mereven elzárkózott. 1955 tavaszán mondvacsinált 
okokból az Állami Egyházügyi Hivatal arra kényszerítette Shvoy Lajos püspököt, 
hogy fossza meg esperesi címétõl. A püspök tapintatosan járt el: elõbb csak 
felfüggesztette az esperesi teendõk gyakorlása alól, majd rábízta azokat a 
szomszédos kerület vezetõjére – címét azonban nem vette el.43 

                                                           
38 Hasonló különbségtétel figyelhető meg Pajtényi László és Babics György ugyanekkor kelt címzetes kanonoki 

kitüntetésénél. Babics a „az Állami Egyházügyi Hivatal hozzájárulása után”; a veszprémi egyházmegyés 

Pajtényi „az Állami Egyházügyi Hivatal kérelme és előterjesztése […] után” kapta címét. 
39 SzfvPL, Egyházkormányzati iratok – No.7231 – 2005, 2042/1952., Vajk 1991. 49–50.  
40 Vajk 1990, 10–11.  
41 BPI, Historia Domus 151–152.; Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (továbbiakban ÁBTL) – 
3.1.5. O–11969: 47., 76.; Vajk 1991, 50.  
42 Vajk 1991. 50. Vagyonőri megbízatásának datálása problematikus, Shvoy 2002, 141. alapján 1958 

feltételezhető.  
43 Vajk 1990. 15–16.  
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Vajk Gyulát sokan hiúnak és karrieristának írták le késõbbi 
ügynökjelentésekben. Jellemének e feltételezett árnyoldalaira építve az 
állambiztonság ügynöki beszervezését tervezte, miként arról Storcz László 
fõhadnagy tudósít: „1955-ben beszervezési céllal foglalkoztak vele és egy alkalommal 
meg is kísérelték beszervezését, de mivel nagyfokú fanatizmust láttak nála, a beszervezésre 
nem tértek rá.”44 Valószínûleg ez az alkalom volt, amelyre Vajk Gyula így 
emlékezett vissza: „Szeptember 11-én vacsora közben csengetnek. […] Juhász Sándor 
BM fõhadnagy igazolta magát és szeptember 12-én délután 2 órára szóló idézést nyújtott 
át a székesfehérvári BM központba. A nevezett fõhadnagy az idézési idõben a jelzett 
kapunál és ajtóban várt. Megkezdõdött a lélektani elõkészület… Emeletre föl, emeletrõl le, 
alagsor… Közben segélykérés, nyöszörgés, zokogás, a folyosón itt-ott véres tócsa. Végül is 
bevezet egy nagyon elegáns szobába. Ott várt Szikra [György] õrnagy, Tamás Gyõzõ (?) 
társaságában. Elõbbi a székesfehérvári ÁVÓ fõnöke. Megkezdõdött a „beszélgetés”, 
kihallgatás… Volt itt kimondhatatlan durvaság, ocsmány, trágár káromló szavakkal 
fûszerezve, a Püspök atya legyalázása, kicsúfolása, hízelgés, hogy engem annyira 
értékelnek… A püspökségtõl kezdve a legkülönfélébb ígéretek. Tettek elém egyházmegyés 
papjaink „saját kezûleg írt” önvallomásaiból írást, szörnyûbbnél szörnyûbb 
beismerésekkel. Meggyõzõdésem: ezek mind hamisítványok […].”45  

1956 októberének lázas napjaiban Vajk Gyula kifejezetten tartózkodóan 
viselkedett, mi több: másokat is erre intett. Visszaemlékezése szerint õ beszélte le 
Shvoy püspököt arról, hogy az egyik fehérvári tüntetésen szónokoljon. Mégis 
1957. március 11-én preventív õrizetbe vették, és csak három hét raboskodás után 
szabadult. Memoárjai roppant szûkszavúak a fogság heteire vonatkozóan. 
„Olvastam Szolz[s]enyicin: a Gulag szigetcsoport kétkötetes írását. Amit a 
letartóztatottak kihallgatásáról, megkínzásáról ír, az itt mind megtörtént.” – jegyzi meg 
lakonikusan, de kiemeli: egyénileg durva gorombaságban nem volt része. Sõt, 
hangsúlyozza egy-egy õr emberségességét, udvariasságát.46  

Szabadulása után képes volt kellemetlenségeket okozni a karhatalmistáknak. 
„Pásthy [Antal] gondnok úr bizalmasan közölte: Juhász Sándor bizalmasan, a 
szeminárium könyvtárában megkérte ám tõle a „váltságdíjat”. […] Ekkor kapott 
vérszemet egy társuk, nevét elfelejtettem, de tudom, hogy leányfalui születésû 
volt. […] Meg akart zsarolni: ha nem adok bizonyos összeget neki, ismét börtönbe 
juttat. Bírósági ügy lett belõle följelentésem alapján. Elítélték. A tárgyalás 
Budapesten, a Fõ utcában, a katonai bíróságon volt. […] Az ÁVÓ mindezért 
nagyon megneheztelt rám.” – írja Vajk Gyula memoárjában.47 

A rendõrt is feljelenteni képes Vajkot valóban nem kedvelte a hatalom. Miután az 
egyházi állások betöltését szabályzó törvényerejû rendelet megjelent 1957-ben, az 
ÁEH õt és két paptársát el kívánta távolíttatni beosztásából. A püspök óvást emelt a 
döntés ellen, melyre választ nem kapott, de mindhármukat hagyták tovább mûködni. 

                                                           
44 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 19. 
45 Vajk 1991. 56.; Vajk 1990. 18.  
46 Vajk 1990. 21–25. 
47 Vajk 1991, 60–61.; Vajk 1990, 25–26. 
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Vajk Gyula epés humorral úgy írta le a helyzetet, hogy ettõl kezdve „önmagát helyet-
tesítette”.48 

A következõ három évben viszonylagos nyugalomban teltek napjai. Még az 
1959/1960-as tanévre is kapott hitoktatási engedélyt. 1958-ban ünnepelte 
kurzustársaival, fõpásztora vezetésével ezüstmiséjét Máriaremetén. Sárközy Pál 
pannonhalmi fõapát temetésén is képviselte betegeskedõ püspökét. Ugyanakkor, 
mint írta: „új dologra kezdek fölfigyelni… Elõttem eleddig ismeretlen BM-es egyének, 
bizonyos Karaszi [Márton] õrnagy és Buczkó [Imre] alezredes kezdenek hozzám többször 
„bekukkantani”.” Jól érzékelte a történteket: az állambiztonság 1960-ban személyét 
operatív ellenõrzés alá vonta.49 
 
Bonyodalmak a historia domus körül? 

1961. február 6-ról 7-re virradó éjszaka nagyarányú offenzívát hajtott végre az 
államgépezet az Egyház ellen. Egyszerre történt országszerte körül-belül 800 
lakásban házkutatás; mintegy 100 papot és szerzetest tartóztattak le.50 A 
székesfehérvári egyház-megye 13 papja ellen foganatosított ekkor a hatalom 
valamiféle intézkedést,51 közéjük tartozott Vajk Gyula is, aki – paradox módon – 
errõl csak késõbb értesült. A kérdéses éjszakát ugyanis a székesfehérvári 
püspökségen töltötte, csak másnap délelõtt, káplánja telefonhívása révén kapott 
hírt a történtekrõl.52 

Távollétében otthonában éjjel 11 órától reggel 4-ig tartott a házkutatás, amit Ko-
vács Zoltán fõhadnagy vezetett. A plébánost csak tapasztalatlan káplánja, az 
újmisés Réczés András képviselhette az eljárás során. A hivatalos tanúk 
valamennyien párttagok voltak.53 A hosszú és alapos házkutatás során lefoglaltak 
46 gyanúsnak ítélt tételt: egy táskaírógépet, hitbuzgalmi könyveket, képeslapokat, 
leveleket, levelezõlapokat, táviratokat, fényképeket, újságkivágatokat, kéziratokat, 
névsorokat; továbbá hitéleti jelentéseket, melyeket egyházmegyei vagyonõri 
feladata miatt vett magához tanulmányozásra Vajk Gyula. Elkobozták az 
egyházközség historia domusát is. Utóbbiról, mint különlegesen értékes fogásról 
Storcz László fõhadnagy így jelentett feletteseinek: „A házkutatás során megtaláltuk az 
általa vezetett évkönyvet, mely 1909-tõl van vezetve és Vajk 1942-tõl írta bele 
megjegyzéseit. A felszabadulás után élesen bírálta a párt és kormány intézkedéseit, melyek az 
egyház ellen irányultak. Igen fájó pontként hatott rá az iskolák államosítása, a hitoktatás 
korlátozása és általában a hitélet csökkenése. Izgató és rendszerellenes kijelentéseket írt az 
alkotmányról, a választásokról és más fontosabb politikai eseményekrõl. Vajknak ezek a 
megjegyzései kimerítik az izgatás bûntettét és a könyv dokumentumot is képez, mert azt 
saját kezûleg írta.”54 

                                                           
48 Vajk 1990. 3–10., 15–16., 21–27.; Vajk 1991. 38–59. Vö.: SzfvPL, Egyházkormányzati iratok – No.7450 – 
4508, és 1847/1954. 
49 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 72. 
50 Tomka 2005. 174. 
51 Shvoy 2002. 146. 
52 Vajk 1991. 67.  
53 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 36–38.; Vajk 1990, 28–29.; Vajk 1991, 67–68. 
54 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 18–19. 
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A historia domus mûfaja szerint napló, melyet a plébános magának és 
utódainak ír, ellenõrzésére pedig csak a fõesperesnek és a püspöknek volt 
jogosultsága. Az „izgatás” vádja tehát gyenge lábakon állt, amit az 
állambiztonság is érzékelt. Az eljárás során keletkezett egy 11 gépelt oldalas 
kivonat a napló rendszerellenesnek minõsíthetõ kitételeibõl, de egy – sajnálatosan 
kiolvashatatlan kézjegyû – felettes a lapszélére firkantotta az ezzel kapcsolatos 
kulcskérdést: „kinek mutatta meg?”. 55 

A februári házkutatás után hivatalos lépés csak sokára történt. A háttérben persze 
megkezdõdött a lefoglalt írásokból a terhelõ adatok kigyûjtése. Mindössze 4 tétel ma-
radt fenn a rostán, melyet továbbra is kompromittálónak tartottak, köztük a napló.56 
Karaszi Márton és Buczkó Imre állambiztonsági tisztek továbbra is „tisztelgõ 
látogatásokat” tettek a bodajki plébánián, ami az információszerzésen túl Vajk Gyula 
idegeinek fárasztására is jó eszköznek látszott.57 A plébános azonban 
ügynökjelentések szerint még 1961 májusában is úgy vélekedett, hogy különösebb 
baja nem származhat a házkutatásból.58 Hivatalos kihallgatására csak 1961. július 7-én 
került sor. Három nappal késõbb Storcz és Karaszi intézkedési tervet készített Vajk 
Gyula további ellenõr-zésére. Foglalkoztatták a rá korábban is jelentõ hálózati 
személyeket, és levélellenõr-zést vezettek be.59  

Az egymást érõ kihallgatások tétje az állambiztonság számára nem az „izgatási 
ügy” a felgöngyölítése volt, hanem annak feltérképezése, hogy Vajk Gyula beszer-
vezhetõ-e; egyszersmind megfélemlítése és megtörése, hogy erre hajlandóságot 
mutasson. Egy 1961. július 12-én kelt belsõ összegzés is Vajk õszinteségét, 
mûveltségét, püspökségre való bejáratos voltát és jó papi kapcsolatait hangsúlyozza, 
e konklúzióval: „A fentiek alapján nevezettet alkalmasnak tartom arra, hogy személyével 
beszervezési céllal foglalkozzunk.”60 Két nappal késõbb már egy elbizonytalanodó 
gépezetet mutat a belsõ elemzés: „[…] Vajk dokumentumaink szerint, összes anyagaink 
szerint reakciós, a Vatikánnak hû embere. Reakcióssága mellett nagy szerepet játszik a 
karrierista, törtetõ magatartása. Hosszú idõt töltött az egyházmegyében. Egyik legjobb ismerõje 
az összes papoknak. Az mellet [sic!], hogy a püspöknek hû szolgája, sokkal nagyobb benne a 
karrierizmus és saját maga szeretete. Ezt is figyelembe kell venni személye megítélésénél. Most 
tervezzük ügynöki beszervezését. Kora még nem akadálya, hogy ügynöki munkát végezzen. 
Lehetõségei és ismeretei is alkalmassá teszik az ügynöki munkára. Beszervezését abban az 
esetben lehet végrehajtani, ha saját személyére, paptársaira, különösen vezetõ egyházi 
személyekre õszinte terhelõ vallomást tesz. Rendszerünknek ellensége, de olyan adatokkal, 
melyek azt bizonyítanák, hogy hírszerzést folytat, vagy komolyabb illegációban [sic!] venne 
részt, nem rendelkezünk. A Historia Domusba leírt izgatásaiért is csak nehezen tudnánk 
esetleg bíróság elé állítani. Amennyiben nem lesz õszinte, a vele kapcsolatos anyagokat a II/5 
osztályon keresztül az ÁEH. vezetõjének eljuttatjuk, és javaslatot teszünk a papi pályáról való 
elbocsátására.”61 

                                                           
55 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 72–91. 
56 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 79. 
57 Vajk 1991. 69. 
58 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 44. 
59 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 58–59., 149. 
60 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 68. 
61 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 91. 
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Vajk Gyula e háttérrõl mit sem tudott. Visszaemlékezései azonban olyan 
részleteket õriztek meg, amelyek csak e mögöttes tervek fényében nyernek értelmet, 
és amelyekrõl az állambiztonsági források mélyen hallgatnak. Például arról a 
pszichológiai elõkészítésrõl, mely az augusztus 1-jei – augusztus 2-án is folytatódó 
– kihallgatását megelõzte. Váratlanul megjelent Karaszi Márton és Buczkó Imre 
Bodajkon, és – hangsúlyozva, hogy ez nem letartóztatás – Budapestre invitálták. A 
kocsi azonban más irányba ment, az ezt firtató kérdéseire választ nem kapott az 
elhurcolt pap. Dunaújvárosba vitték, ahol az éjszakát fogdában töltötte egy 
fapriccsen. A kihallgatás nem a jegyzõkönyv által tükrözött szûkszavú kérdés-
felelet ütemben zajlott, hanem Karaszi Márton üvöltözésével és fenyegetõzésével 
kezdõdött.62 A beszervezés elõkészítését szolgálta az is, hogy a kihallgatás 
keretében megíratták vele több egyházmegyés pap jellemrajzát.63 A tortúra 
augusztus 14-én egy fehérvári kihallgatással folytatódott. Ekkor a kérdések csak a 
historia domusban foglalt „államellenes kirohanásaira” koncentráltak.64 

Ügye 1961. augusztus 19-én a Fejérmegyei Rendõrfõkapitányság Politikai 
Nyomozó Osztályától átkerült a Vizsgálati Alosztályhoz. Korecz Tibor százados, 
alosztályvezetõ terheltként való felelõsségre vonásáról hozott határozatot „izgatás 
bûntett elkövetése” miatt, kizárólag a historia domus „népi demokratikus államrend, 
annak intézményei ellen gyûlöletre keltõ” bejegyzései miatt. Vajk Gyula elismerte 
bûnösségét, és kérte védõ kirendelését.65 Nem tagadta a kijelentéseit, de ismét 
megjegyezte: „ahogy az egyházzal az államközi kapcsolatok kezdtek normalizálódni, úgy 
az én kirohanásaim is tompultak”, és hangsúlyozta azt is, hogy a kötetrõl nem 
beszélt senkinek.66 

Az ügy õszi fejleményeirõl ismét csak Vajk Gyula visszaemlékezésibõl 
értesülhetünk. Szeptember végén Juhász Sándor fõhadnagy fehérvári Szabó-
palotába kísérte, ahol Karaszi Márton egyértelmû helyzetet teremtve arról beszélt, 
hogy ez a találkozásuk lesz az utolsó. Ha eredménytelenül zárul, bûnvádi eljárást 
indítanak ellene és súlyos ítéletet várhat. A százados stílusa sem volt épp úri:  

„– Prépost úr, vegye tudomásul, kurvapecér papokból éppen elegünk van!” – 
mondta. A továbbiakra így emlékezett a plébános: „Ígért nekem rangos 
lehetõségeket, alkalomadtán hivatalos gépkocsit is. Írjam alá az õket szolgáló 
hivatalos nyilatkozatot.  

– Errõl a kérdésrõl nem tárgyalok, semmit alá nem írok.”  
Karaszi Márton számára teljes kudarc volt Vajk Gyula beszervezhetetlensége. 

Indulatain nem tudott úrrá lenni: ordított, káromkodott, rátámadott Vajkra: 
„– Vegye tudomásul, vádat emelünk ellene, mégpedig olyat, amilyent mi 

akarunk. Nekünk két tanúnk mindenkor, mindenre van. Aláírja, vagy nem? 
A tárgyalóteremben döbbenetes csend, meghökkentek, szinte kétségbeesett 

figyelem… Érezték, hogy Karaszi „borzalmasan” elszólta magát. Ezt maga is 
érezhette, mert vérvörös lett. […] 

                                                           
62 Vajk 1990. 29–30.; Vajk 1991. 69–71. 
63 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 97–106., 128–135.; Vajk 1990. 30. 
64 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 92–94. 
65 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 137–138. 
66 ÁBTL – 3.1.5. O–11969: 139–144. 
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– Uraim! – mondottam – […] Ennek az országnak mintegy 80%-a teljesen 
tisztában van azzal, hogy minden politikai ítélet hamis tanúvallomásokon alapszik. 
Én azonban azt hit-tem, hogy az urak ezt a végletekig tagadják. Íme, most Karaszi úr 
hivatalosan is elismerte. 

Karaszi ekkor ismét elkapta az orromat, csak ezt ordította: 
– Bámulatos, az esze mindezek után még úgy vág, mint a borotva! 
Még ennyit mondtam: 
– Az egykori magas rangú kivégzettek jelen rehabilitálása is engem igazol. 
[…] Valaki felugrott: 
– A kihallgatás befejezõdött, Vajk urat vezessék el.” 67 
Este szabadon engedték.  
Az õszi találkozó kényelmetlen emlékét más forrás is igazolja. 1961 

decemberében az „Aspiráns” fedõnevû pap-ügynök arról tett jelentést, hogy 
Shvoy Lajos püspök miként mesélte tovább Vajk Gyula beszámolója alapján 
megkörnyékezésének széles eszköztárát. A jelentést épp Karaszi Márton értékelte, 
és szinte mosakodva próbálta tartalmát cáfolni, csak az elsõ kihallgatásról 
említést téve: „Vajk Gyulát Dunaújvárosba vittük és ott hallgattuk ki. Célunk az 
volt, hogy beszervezzük. A kihallgatás során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy 
Vajk megátalkodott ellensége rendszerünknek és szó sem lehet arról, hogy 
beszervezzük. A beszervezés gondolatát, tényét fel sem vetettük. Kihallgattuk õt, 
majd szabadon bocsátottuk.”68 

Vajk Gyula 1961. október 12-ére idézést kapott a Katonapolitikai Ügyészségre. 
A szokott pszichológiai elõkészítés után az utolsó kihallgatásáról faggatták, majd 
közölték vele: a BM megszünteti ellene az eljárást. Öt példányban kellett errõl az 
elõre elkészített jegyzõkönyvet aláírnia, de egyet sem kapott kézhez. Mivel az 
egyik példány címzettje az Állami Egyházügyi Hivatal volt, sejtette, hogy a 
rendszer adminisztratív eszközökkel bosszút fog állni még rajta.69 Így is történt. 

Egy retrospektív állambiztonsági forrás lakonikus tömörséggel így fogalmaz: 
„1961. október 24-én az eljárást ellene megszüntették, egyúttal fegyelmit kezdemé-
nyeztek ellene.”70 Korecz Tibor százados, a Fejér megyei Rendõr-fõkapitányság 
Vizsgálati Alosztályának vezetõje 1961. november 20-án a házkutatásnál lefoglalt 
írógép visszaszolgáltatásáról adott ki határozatot, a többi 45 tétel megsemmisítését 
rendelte el.71 Vajk Gyula is megerõsíti: csak az írógépet kapta vissza – megviselt 
állapotban, de új szalaggal – csaknem három évvel késõbb, 1964 februárjában 
Juhász Sándor századostól.72  

Shvoy Lajos megyés püspökkel Prantner József, az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnöke személyes megbeszélésen tárgyalt a további teendõkrõl. Írásos utasítás 
vagy határozat ekkor sem született. A püspöki levéltárban fennmaradt az a 
cédula, melyre a püspök lerótta az elhangzottak lényegét: „Vajk Gyula. 1945 – az 
oroszok megszállták az országot és az egyházat, a papokat 2-3 éven belül kiirtják. 

                                                           
67 Vajk 1991. 73–74.; Vajk 1990. 31–32. 
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69 Vajk 1990. 33–34.; Vajk 1991. 75–76. 
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Bántó, durva hangon írt az állami vezetõkrõl és a mai rendszerrõl. 1948-ban az 
iskolák államosításakor újabb kirohanást tett. A helyi állami és pártvezetõket 
hiénáknak nevezte. 1949-ben az alkotmánnyal szemben kirohant, minden 
paragrafusa árulás és hazugság, mint a népi demokrácia maga. A Historia Domus 
mind az õ kézirata. Az elnök szerint 3 évi felfüggesztés, plébánia kijelölendõ, ahol 
tartózkodhat. Préposti cím visszavonandó. 3 évi viselkedése dönti el a további 
sorsát.” 73 

A püspök 1962. február 3-án távirattal kérette magához megtámadott papját és 
a kerület esperesét.74 Az ÁEH szándékainak csak töredékét igyekezett valóra 
váltani. A Bodajkról való kitiltás ellen nem tudott fellépni, de a plébániától nem 
fosztotta hivatalosan meg papját, hogy fizetését élvezhesse. (Erre Vajk Gyulának 
szüksége is volt, hiszen polgári állás betöltésétõl is eltiltották – szóban.) Préposti 
címét sem vette el, és kényszertartózkodási helyet sem jelölt meg számára. Vajk 
Gyula szülõfalujába, Hegykõre kívánt visszavonulni, melyhez szükséges 
határsávengedélyt az ÁEH révén villámgyorsan megszerezte az aula. Korábban 
évekig nem, vagy csak nagy nehézségek árán kapott beutazás engedélyt a 
területre.75 1962. február 14-én hajnalban kellett elhagynia plébániáját. Még a 
megelõzõ este is felkereste Karaszi és Buczkó, ismét felkínálva az 
együttmûködést, hogy megtarthassa hivatalát. Kidobta õket, vállalta a szám-
kivetést. Nõvéréhez költözött.76  
 
A meghurcolás után 

Vajk Gyula sejtette, hogy a hivataltól való eltiltása nem fog három esztendeig 
tartani. Helyzetén elõször Pásthy Antal egyházmegyei gondnok próbált könnyíteni. 
Már 1962 májusában kitalpalta az ÁEH elvi engedélyét, hogy a püspökség 
szõlõinek gondnokává tehesse meg. A saját megfogalmazása szerint „juhszéli 
perifériára” szorult pap azonban nem kívánt visszatérni Fehérvárra. Hivatkozott 
egészségi állapotára – reumás térde gyötörte –, de nagyobb súllyal esett latba, hogy 
nem kívánt a központ közelében élni.77 

1963 októberében – félévnyi huzavona, elhúzódó tárgyalások és hitegetések 
után – az ÁEH visszaengedte papi szolgálatra a székesfehérvári egyházmegyébe: 
a 900 lelkes Úrhida plébánosa lett.78 Azonnal plébánia- és 
templomrekonstrukcióba kellett fognia, melyhez az anyagi fedezetet teljes 
egészében a hívek biztosították. Engedélyt semmilyen munkálathoz nem kért az 
ÁEH elõadójától, Lovrek Károlytól, csak a templom-belsõ renovációjához. 
Kérvényét még csak válaszra sem méltatták. 

1968. január 21-én elhunyt a megyéspüspök, Shvoy Lajos. Noha ekkor már 
csaknem 17 éve volt segédpüspöke is az egyházmegyének Kisberk Imre 
személyében, és kézenfekvõ lépés lett volna kezébe adni a kormányzást, az ÁEH 
                                                           
73 SzfvPL, Egyházkormányzati iratok – No.7470 – Sz.N/1962. 
74 SzfvPL, Egyházkormányzati iratok – No.4508 – Sz.N/1962. február 3. 
75 Vajk 1991. 76. 
76 Vajk 1991. 76–77. 
77 SzfvPL, Egyházkormányzati iratok – No.6315 – Sz.N/1962. Levélváltás Pásthy Antallal 1962. május 26. és 

29. 
78 Vajk 1990. 36–37.; Vajk 1991. 84–86. 
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ezt nem engedte. Helyette a békepap Potyondy Imre lett a káptalani helynök, aki 
rektorként asszisztált a Központi Szeminárium 1959-es „szétverésekor” az állami 
vágyakhoz. Vajk Gyula úgy élte meg, hogy a püspöki aula végképp a békepapok 
kezére került. Sejtette, hogy elüldözik. Így is lett. Az engedély nélküli 
templomfelújításra való hivatkozással az ÁEH felmentette, és egy romos Buda-
környéki plébániára helyeztette volna át. Vajk Gyula ezt nem fogadta el, 
megromlott egészségi állapotára való tekintettel 60 évesen nyugdíjazását kérte (2. 
kép).79  

 

2. kép. Vajk Gyula 1964-ben (SzfvPL - Ph. 3.) 

Nyugállományban 

1968. szeptember 1-jén elköltözött Úrhidáról. Hamarosan Lékai László és Rosta 
Ferenc munkatársa lett Zalaszentivánon, majd Badacsonytomajban. Jó gazdasági 
érzékét a leányfalui lelkigyakorlatos ház és a békásmegyeri templom 
felépítésében való segédkezése is mutatja. Lelkipásztorként pedig gyakorta 
segített ki a fehérvári egyházmegye pilisi részein.  

Élete alkonyán, a rendszerváltás hajnalán Vajk Gyulát egyre inkább 
foglalkoztatta a múlt. 1989-ben levélben fordult a Fejér Megyei Rendõr-
fõkapitánysághoz és a Belügyminisztériumhoz érdeklõdve a lefoglalt historia 
domus sorsáról. Szerette volna viszontlátni, hisz – mint mondta – „én valóságos 
történelmet írtam ezekben a nehéz idõkben”. Mindkét helyrõl elutasító választ kapott.  

A kötet azonban – noha megsemmisítésére állambiztonsági parancs volt – fenn-
maradt. Az Állami Egyházügyi Hivatal megyei elõadója, Lovrek Károly vette 
magához. 1988-ban történt nyugdíjazása után hivatali utóda, Pál István eljuttatta 
Fellegi Imre bodajki helytörténészhez, s késõbb a plébániára, ahol ma is õrzik. 
(Fellegi több ízben idézi is szövegét 1995-ben megjelent helytörténeti kötetében – 
következetesen elhallgatva a plébános kommunista rendszert kritizáló 

                                                           
79 Vajk 1990. 38–39.; Vajk 1991. 91–92. 
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megjegyzéseit.80) Így végül az egykori szerzõ is használhatta a kötetet, mikor 
memoárjait papírra vetette. (Nagymértékben támaszkodik is rá.) Vajk Gyula 
örömmel és csodálkozva állapította meg, hogy a kötetet visszaszármaztatása elõtt 
restaurálták, új félbõr kötésbe helyezték. Nyom nélkül eltüntették belõle azokat a 
lapszéli jelöléseket és firkálásokat, melyet a vizsgálat során szeme láttára 
belehúztak. Csaknem harminc év távlatából azonban úgy érezte, hogy a szöveget 
manipulálták. „Kiherélték” – összegezte tömören véleményét hiányérzetérõl.81  

Feltételezését megerõsíteni nem tudjuk. Az eredeti szöveg és az 1961. évi 
vizsgálat során a hatalom által problematikusnak tekintett és kijegyzetelt 
szakaszok egybevetése azt mutatja, hogy a szerzõt megcsalta emlékezete. Minden 
megtalálható a kötetben jelen állapotában is. Pszichológiailag azonban mélyen 
megérthetõ, hogy azt a dokumentumot, mely a hivatalos megnyilatkozások 
szerint meghurcolásának alapja lett, emlékezete felnagyította, személyes 
kálváriájának mértékéhez igazította. A szövegek összehasonlítása azonban 
megvilágítja azokat a szövegromlásokat, amelyek az állambiztonsági másolat 
készítése során keletkeztek. Ezek érdekes adalékot szolgáltatnak a jegyzetelõ 
állambiztonsági alkalmazott képzettségérõl és gondolkodásáról. A másoló 
egyrészt érzéketlen volt az írásjelek által hordozott hangulati elemek felfogására. 
Vajk Gyula szövegében az indulatos kifakadásokat felkiáltó- és kérdõjelek kísérik, 
ezek többsége elveszett a gépelés során, így tompult a szöveg éle. Másrészt 
jellemzõek a helyesírási hibái is: fõleg a plébános által helyesen írt 
személyneveket rontotta le a másoló. A szövegromlások harmadik csoportja az 
átíró értelmezési nehézségeire utal. Így lesz az eredeti „élvhajhászás”-ból 
„elvhajhászás”; „feltámadási” körmenetbõl „felszabadulási” körmenet; Szent 
István király „nemsorvadó kezû” jelzõjébõl pedig a már-már mosolyra fakasztóan 
érthetetlen „szenvedõ félkezû”.82 

Vajk Gyula emlékiratait 1990-ben és 1991-ben készítette el. A gépelt 
szövegeket eljuttatta a püspökségre, esperesi hivatalban utódjához, és az egykori 
plébániára is. 1993-ban még nyomtatásban is olvashatta a Visszaemlékezéseim 
Shvoy Lajos püspök atyámra 1933–1968 egyes részleteit a Magyar Egyháztörténeti 
Vázlatok hasábjain. (A békepapokra történõ személyes megjegyzéseinek, 
valamint az esperesként vagy vagyonõrként szerzett, egyes egyházközségek belsõ 
életét taglaló kritikus megállapításainak közlését mellõzték a szerkesztõk.) Ez év 
decemberében leromló egészségi állapota miatt a székesfehérvári Országos Papi 
Otthon ágyhoz kötött lakója lett. 1994 tavaszán kórházba került, ahol április 18-án 
érte a halál.83 Végakarata szerint szülõfalujában temették el, április 22-én. 

Gyászjelentésének közzétételekor az egyházmegyei körlevélben Takács 
Nándor megyés püspök – pályaképének felidézése után – így emlékezett Vajk 
Gyulára papjai elé példaképként állítva: „Gyula bácsi áldozatos papi életével, az 
Egyházhoz való hûségével kiérdemelte Fõpásztorai bizalmát. Segítségünkre volt 

                                                           
80 Fellegi Imre: Fejezetek Bodajk múltjából. Bodajk, 1995. 5., 128–132., 138–140., 144–145.; Vö. web: 

www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Bodajk/pages/fejezetek_bodajk/019_ujraeledes_a_front_uta
n.htm – hozzáférés: 2010. szeptember. 
81 Vajk 1991. 68., 70. 
82 BPI, Historia Domus 93–188.; ÁBTL 3.1.5. O–11969: 79–90. 
83 SzfvPL, Egyházkormányzati iratok – No.7370 – 698/1994. 
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mindenkor nemcsak készséges szolgálatával, hanem hosszú papi életével megszerzett bölcs 
tapasztalataival és tanácsaival [is]. Hosszú éveken keresztül segítõ szolgálatát nyújtotta 
Pilisvörösvár és Pilisszentiván egyházközségeiben. De szívesen kereste fel egykori bodajki 
káplánjait [is], akik mindig szeretettel emlékeztek vissza arra az atyai segítségre, amit egy-
kori principálisuktól kaptak.84 […] Ajánlva érte két szentmisét, kérjük, legyen közbenjá-
rónk az Úrnál, hogy az általa is hûségben vállalt utat mi magunk is végig tudjuk járni a 
Keresztnek, hitünknek fényében.”85 

Manapság emlékét leggyakrabban unokaöccse, Eperjes Károly színmûvész 
eleveníti fel személyes hangvételû fel hitbuzgalmi elõadásaiban, 
tanúságtételeiben. 
 

                                                           
84 Egykori káplánjai közül Ujfalussy G. Ottó O.Cist. is megerősítette ezt. Mint mondta, Vajk Gyula – különösen 

Shvoy püspöknél – rendszeresen közbenjárt azért, hogy egykori káplánjai önálló lelkipásztori életüket „jobb 

helyeken” kezdhessék meg. 
85 SzfvPL, Egyházkormányzati iratok – Litt. Enc. 1994/III. 23. (698/1994.) 


