
HETÉNYI VARGA KÁROLY

Kelemen Krizosztom
és a pannonhalmi menedék

Az ősz, melyet egyébként úgy szeretek, életem legszomorúbb ősze. A
rossz sejtelmek egyedülvalóságomban majdnem agyonnyomnak. Az az
érzésem, mint a gyermeknek, ki fülét a vasúti sínre nyomja, s egyszerre
csak döbbenten kapja fel fejét; a rázkódástól valami távoli, szörnyű

katasztrófát sejt meg.
Kelemen Krizosztom

Négy évtized távlatából is fölvetődik a kérdés: Hogyan vizsgázott segítökész
ségből, emberségbőlés áldozatvállalásból a magyar katolikus egyház a II. világ
háború idején? A kérdésre válaszul tanulmányunkban azt vizsgáljuk meg: mi
lyen pásztorai voltak a nyájnak a magyal; bencések a megpróbáltatások idején?
Mi volt Kelemen Krizosztom főapát elévülhetetlen érdeme, amellyel örökre be
írta nevét a magyarországi Szent Benedek Rend történetébe?

Nagysága nem abban állt, hogy a legnehezebb időkben is megőrizte főpapi

méltóságát, hanem abban, hogy védtelen, kiszolgáltatott emberek ezrei szemé
ben kiérdemelte a katolikus főpap becsületét és erkölcsi tekintélyét.

Az egyszeru hahóti kovácsmester fia a szerzetesi ruha mögött sem szűnt meg
soha hazája és népe sorsáért aggódni. Senki sem kérte meg például arra, hogy az
I. világháborút követő időkben Nyalka községplébánosaként szakszervezetet
alakítson a falusi parasztok számára. A falu jövője című írásában (Pannonhalmi
Szemle, 1936. 2. sz.) főapátként is úgy említi magát, mint aki az egyszeru falusi
népből származik. Horváth Elek kolozsvári újságíró a Pásztortűz egyik 1943-as
számában így számol be pannonhalmi látogatásáról: "A magyarországi bencés
rend feje. Kelemen Krizosztom főapát, a legpuritánabb főpap... vendéglátó
melegséggel mutatja meg a főapáti lakosztály kincseit."

S ez a mások szenvedése iránt oly érzékeny lélek törékeny testben, minden
külső behatásra azonnal betegséggel válaszoló szervezetben lakozott. 1939. októ
ber 23-án Serédi bíboroshoz küldött levelében betegségére hivatkozva kérte fel-'
mentését..

"Nem ismeretlen Eminenciád előtt, hogy idegbeteg és tüdőbeteg ember vagyok. Az én életem leg
följebb egy-két év. Szeretném e pár évet Bakonybél csendjében a halálra való előkészületben tölteni.
Nem szeretném, ha jelen hivatalomban egyre súlyosbodó idegbajomból származó idegeskedésemmel
ártanék, másrészt pedig rendtársaimra elviselhetetlenné válnék. E pillanatban vádként hozható föl,
hogy a súlyos idők terhe elől hátrálok meg. Nem gyávaságból teszem. Kezdettől fogva tudtam, hogy
szerepem átmeneti jellegű lesz," (Prfmási Levéltár, Esztergom, 9370/1944) .

Tizenegy évig élt még. S amikor makkegészséges emberek a súlyos idők terhe
elől meghátráltak, ő szobájában egy kép mögöttí rejtekhelyen bújtatta az üldö
zötteket, miközben a Gestapóval és a nyilas tisztekkel szemrebbenés nélkül ar
ról tárgyalt; hogy a legcsekélyebb ok sincs a főmonostor átkutatására, mivel il
legális személyek nem tartózkodnak az épületben. Azokban az időkben az üldö
zöttek rejtegetéséért a legsúlyosabb büntetés járt. Egy köhögési roham a szűk,
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levégőtlen ajtómélyedésben - a pannonhalmi főapát számára könnyen a dachaui
koncentrációs tábort jelentette volna. A Gondviselés azonban másként akarta.
Pannonhalma a legutolsó órákig biztos menedéke volt minden üldözöttnek és ol
talmát keresőnek.

*

1944 nyarán már alig volt kétséges, hogy az egész ország hamarosan hadszín
térré válik. Eichmann, mintha csak versenyt akart volna futni az előnyomuló

szovjet csapatokkal, gyors tempóban gyűjtötte össze a vidék zsidóságát, s a halál
raítéltek százezreit küldte marhavagonba préselve Auschwitz gázkamrái felé. Az
ősz beköszöntével a harci cselekmények elől menedéket keresők végeláthatatlan
kocsisora indult meg zuhogó esőben az ország keleti feléből nyugat irányába. A
németajkú lakosság Hitler mellett exponált részéből sokan csomagoltak, és az
ország végleges elhagyására készültek. Budapest lakossága a szüntelen bombá
zás miatt vidékre igyekezett. A nyilasok összeszedték a leventekorú fiatalokat, és
Németországba vitték őket. A hadseregben napirenden voltak a halálos ítéletek,
az utcán a felkoncolás. A szétzilált magyar családok százezreinek egyetlen gond
ja már csak az volt, hogy közvetlen szeretteit biztonságban tudja, a saját puszta
létét mentse, s a háborút minél kisebb veszteség nélkül valahogy átvészelje. Eb
ben az óriási káoszban már semmi sem volt biztos: minden felsőbb utasításon,
rendelkezésen - különösen, ha az polgárihatóságtól származott - túltette magát
az első fegyveres alakulat, ha pillanatnyi érdekei úgy kívánták. A lelkeket meg
szállta a félelem, és felébredt a bűntudat: Mi vár ránk, hogy bánnak majd ve
lünk, az agresszorral, a győztes hatalmak? Számíthatunk-e némi irgalomra, meg
értésre, bocsánatra mindazoktól, akikkel szemben ezeket az erényeket az elmúlt
időszakbanugyancsak mérsékelten gyakoroltuk?

Viszonylag a legkedvezőbb helyzetben azok a vidéki intézmények voltak,
ahova valamelyik Budapesten székelő semleges követség a fővárosból leköltö
zött. Ezek. az épületek ugyanis nemzetközi státust kaptak, s ezért mindkét har
coló fél tiszteletben tartotta őket. Területükre - legalábbis elvileg - még a
magyar hatóságok sem léphettek be. Ilyen megoldást szeretett volna Kelemen
Krízosztom főapát Pannonhalma számára is, de próbálkozásai sikertelennek bi
zonyultak. Fölkereste ez ügyben magát Vessenmayert is, de Németország telj
hatalmú nagykövete még csak nem is fogadta. Monte Cassino akkor már romok
ban hevert, s a főapát jól tudta, ha Pannonhalma szállást ad akár magyar, akár
német fegyveres alakulatoknak,' az egész intézmény máról holnapra hadászati
célponttá válik, és semmi sem védheti meg a teljes pusztulástól. Egy fennmaradt
távirat szövege szerint előszöra vallás- és közoktatásügyi minisztérium védnök
sége alá került volna az apátság. Ismeretes volt azonban, hogy egy hazai minísz
térium intézkedése nem sok garanciát jelentett abban az időben. Ismerte a fő

apát súlyos gondját komáromi rendtársa, Nagy Vencel is, akinek október elején
tudomására jutott, hogy a Born Frigyes vezetése alatt Budapesten működő svájci
Nemzetközi Vöröskereszt még nem talált magának vidéki "menedéket". Barátja,
Hagemacher Tamás budapesti szállótulajdonos révén ezért üzenetet küldött,
hogy Pannonhalma kész lenne befogadni a Nemzetközi Vöröskeresztet. Born
Frigyes, aki már korábbról is ismerte az apátságot, kijelentette: Ha valami meg
érdemli a védelmet, akkor az csak Pannonhalma lehet! - Es az ajánlatot elfo
gadta. Nagy Vencel sietett a lóhírrel Kelemen főapáthoz.Leutazott Born Frigyes
is, és aszerződést a magyar külügymínisztéríum előzetes hozzájárulásával- né"
hány nappaloktóber 15-e előtt - megkötötték. Eppen az utolsó órában! Néhány
nap múlva a Szálasi-kormány külügyminisztere ehhez már aligha járult volna
hozzá. .
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A Nemzetközi Vöröskereszt Brunnschweiler Eduárd svájci üzletembert dele
gálta a pannonhalmi kirendeltség élére. A fennmaradt iratok tanúsága szerint
egyedül ő' képviselte az egész svájci intézményt az apátságban. Túlságosan is
nyilvánvaló volt tehát, hogy nem a Vöröskeresztnek volt szüksége Pannonhal
mára, hanem Pannonhalmának .fl Vöröskeresztre. Mindenesetre a, gimnázium
alagsorát már elfoglaló német katonai alakulatoknak haladéktalanul el kellett
hagyniuk az épületet, s később egy katonai kórház sem tartózkodhatott itt
sokáig.

*

Kelemen Krizosztom főapát és a pannonhalmi bencések számára a Nemzetközi
Vöröskereszt védelmének megszerzése széles körű emberbaráti, karitatív tevé
kenység kezdetét jelentette. A magyar katolikus egyháznak és a bencés rendnek
szép kitüntetései azok a főapáti irattárhan ma is megtalálható köszönólevelek,
melyeket Kelemen Krizosztom kapott a háború végét követő hónapokban, évek
ben azoktól, akik Pannonhalmának köszönhették életüket, megmenekülésüket.
Előre kell azonban bocsátanunk, hogy a pannonhalmi menedéket nem előre

megszervezett és eltervezett mentési ~kció hozta létre. Kialakulása a bencés
rend vendégszeretetének köszönhető. Ok sohasem küldik el üres kézzel a szük
ségben szenvedőt, s nem csukják be az ajtót a menedékért folyamodó idegenek
előtt. Igy történt meg, hogy aki 1944 őszén Pannonhalmán kopogtatott - lett
légyen az katolikus, protestáns vagy zsidó vallású -, bebocsátást nyert.

Az első kérés mindjárt a kormánytól érkezett: fogadna be az apátság árva, ki
bombázott, szülők nélkül maradt gyermekeket. Az apátság befogadta őket, sőt

egy egész árvaháznak otthont adott. Ovodát, elemi és polgári középiskolát ren
dezett be számukra, és ingyenes ellátásban részesítette őket. De az ősz folya
mán itt rekedtek a bencés gimnázium diákjai is"kiknek jelentős része tizennégy
éven felüli, tehát leventeköteles volt, s a fennálló rendelkezések értelmében 
zárt alakulat formájában - nyugatra kellett volna menniük. Kelemen Krizosztom
főapát kijelentette, hogy nem 'engedi őket nyugatra hurcolni. "Csak a testemen
keresztül!" - mondta ellentmondást nem tűrve. Tehát bújtatni kellett őket azok
kal az.új jövevényekkel együtt, akik időközben máshonnan érkeztek az apátság
ba. A jó hír ugyanis gyorsan terjedt, s hamarosan megjelentek az első politikai
üldözöttek és a deportálás elől menekülő zsidók is. Az ő befogadásukkal Pan
nonhalma elvileg már elvesztette nemzetközi státuszát, a főapát pedig egyértel
műen hitet tett náciellenes beállítottságáról. Hogy a hír túl gyorsan ki ne szivá
rogjék, házon belül is titkolni kellett hónapokon keresztül az "illetéktelen"
személyek jelenlétét. Amikor pedig számuk már veszélyesen kezdett növekedni,
a főapát gondoskodot! házon kívüli elhelyezésükről is; Az akkori ravazdi bencés
plébános, Borbély Ignác közli: ,,1945 januárjában felhívatott a főapát úr, s bizal
masan megkért, fogadjak be a plébániára egy idősebb zsidó asszonyt, majd este
leküldi. Nálam is maradt, mint háztartási alkalmazott, egészen a fölszabadulásig.
Akkor tudtam meg, hogy két gyermeke az apátságban vészelte át a nehéz időket.

Tudok arról, hogy Kelemen főapát úr másokat is elhelyezett hasonlóképpen."
Borzasztó idegjáték volt ez, különösen Kelemen Krizosztom számára, aki min

denről tudott és mindenért felelt, s akinek közvetlen környezetében ráadásul
mindig rejtőzött egy-két üldözött.

Várszegi Asztrik bencés tanár, a főapát életrajzírója szerezte be a jelenleg kül
földön élő Jávor Egon rendtársától a következő adatot, mely hitelesen világítja
meg, mennyire szívén viselte Krizosztom főapát az üldözöttek sorsát a monostor
falain túl is: .
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,,A háború végén a fél kormánya soproni bencés rendházban lett elszállásolva több hónapon át:
Hómanék, Reményi-Schnellerék, Imrédyék és mások. Több esetben jött főapát úrtól kérés, hogy
zsidó munkaszolgálatosokon segítsünk. A nevekre már nem emlékszem, de ilyenkor én mentem ki
civilben kerékpáron a közeli faluba, hol a falusi istállókban voltak élszállásolva a zsidók, kik nappal
utakat, erődítéseket 'építettek. Ilyen istállókban beszélve azokkal, akiknek nevét megkaptuk, vittünk
ki rendes ruhát, adtunk utasítást, hogy lépjenek le, és jöjjenek a rendházba, s ott előbb a sekrestyébe
bújtattuk őket, majd elhelyeztük munkába. Jól emlékszem, jót mulattunk, mert egy zsidó munkaszol
gálatost Reményi-Schneller pénzügyminiszter protekciójával a nyilas étkezdébe tettünk be pincér
nek, Ott nem gyanúsítottak senkit zsidósággal."

Pannonhalmára menekült az egész csobánkai árvaház, itt talált helyet a győri

kórház egy kihelyezett osztálya. 1945 januárjában már hétszázhatvanra duzzadt
a főapátság létszáma, . ,

Vályi Hugó rektor a Magyar Televízió 1982. április 10-i adásában elhangzott
visszaemlékezésébőlidézzük:

Amikor a senki földje voltunk, vagyis a németek elmentek, de az oroszok még nem voltak itt, akkor
a főapát úr - ő mindig nagyvonalú volt - azonnal megnyittatta a kolostort mindenki számára, aki be
akart jönni. Javarészt a fo1yosókon találtak helyet, a szalmazsákok sűrűn feküdtek egymás mellett, az
emberek azon tartózkodtak. Több mint kétezer ember tódult ide, hogy menedéket találjon. És főapát
úr mindenre kész volt, még arra is, hogy ha szükséges, aludjanak a bazilikában. . . '

*

A Gestapo és a nyilas hatóságok kezdettől fogva tisztában voltak azzal, hogy a
pannonhalmi főapát számos faji üldözöttnek, ellenzéki politikusnak, katonakö
teles férfinak ad menedéket. De azt is tudták, hogy ezek földeritése és leleple
zése még azok számára is komoly gondot okozna, akik jól ismerik az épület mín
den zegét-zugát. Nem maradt tehát más megoldás. mint szüntelen megismétlődő

razziáikkal állandó bizonytalanságban tartani a főapátot. Ha ugyanis sikerül
rábizonyítani, hogy akár a legcsekélyebb mértékben is megszegte a Vöröske
reszttel kötött egyezményt, hogy akár csak egyetlen üldözött zsidónak adott is
menedéket, a főmonostort abban a pillanatban ki lehet üriteni, és hadászati
célokra felhasználni. A Gestaponak eltökélt szándéka volt, hogy Kelemen Kri
zosztomot valamilyen ürüggyel internálja. Erre vallott az 1944. október 25-én
tartott igen alapos házkutatás, s a nyilasok ezt követő sorozatos zaklatásai is. A
főapátnak nem voltak illúziói, mindenre föl volt készülve. A német titkosrendőr

ség módszereiről már évekkel korábban tudomást szerzett egy rendtársától, a
nácik elől még 1938-ban Magyarországra menekült Edmund Pontillertől.A náci
ellenes magatartása miatt üldözött német bencés kezdettől fogva élvezte a főapát

és a magyar Szent Benedek Rend vendégszeretetét és támogatását. Néhány idő

sebb pannonhalmi bencés még ma. is emlékszik Pontiller atyára. Azt mondják,
csendes, halkszavú ember volt, látszott rajta, hogy megviselték a németországi
üldöztetések. A Gestapo azonban nem feledkezett meg személyéről. 1944 máju
sában a Baranya megyei Szentegáton nyomára bukkant, letartóztatta és Né
metországba hurcolta. Halálra ítélték és kivégezték. Letartóztatása alkalmával
megtalálták.nála annak a levélnek a fogalmazványát, melyet 1942 karácsonyán
küldött Kelemen Krizosztomnak, s melyben Hitlert Európa hóhérának nevezte.
Ez elegendő volt ahhoz, hogy meghaljon. A bonni külügyni.inisztérium Politikai
Levéltárában megtalálható az a jelentés, melyben Veesenmayer nagykövet beszá
mol Berlinnek a házkutatásról és a megtalált levélfogalmazványról. Valótlan és
rosszindulatú tehát az az állítás, mely szerint Kelemen Krizosztom hanyagsága
révén került az inkriminált levél a Gestapo kezébe. Annak idején - sajnos, több
oldalról is - vádolták ezzel a főapátot.
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A német hadvezetés az utolsó pillanatban sem adta föl teljesen a reményt,
hogy Pannonhalmán berendezkedjék. Amikor ez mégsem sikerült, a főmonostor
közvetlen közelében fekvő úgynevezett "Kosaras-domb" (ma autóbusz parkoló)
helyén állította fel aknavetőit. Csak Brunnschweiler Eduárd és Tihanyi Bánk
bencés tanár igen erélyes fellépésének köszönhető, hogy mégis elvonultak.

Kelemen Krizosztom főapát "bűnlajstromát" gyarapította az a tény is, hogy
aláírta azt a veszprémi püspök által szerkesztett folyamodványt, melyben
Dunántúl főpapjai kérték Szálasitól, kímélj e meg a még épeIimaradt nyugati
országrészt az értelmetlen pusztítástól, és harc nélkül engedje át a szovjet csapa
toknak. Szálasi ezek után tőrbe akarta csalni a főpapokat. Az volt a szándéka,
hogy Sopronból majd túszként magával hurcolja őket Németországba. 1945 már
ciusában Kelemen Krizosztom és (I. dunántúli püspökök - mint az országgyűlés

felsőházának tagjai - hivatalos meghívót kaptak a Sopronban székelő nyilas kor
mánytól. Kelemen Krizosztom táviratilag utasította vissza ezt a meghívást, de
nincs tudomásunk arról sem, hogy bármelyik főpap elutazott volna a felsőházi

gyűlésre. .
Szálasi elveszítette" türelmét, és Mikes János szombathelyi érsek ellen szökött

katonák bújtatása, Kelemen Krizosztom ellen pedig zsidó személyek rejtegetése
eimén kiadta a letartóztatási parancsot. A letartóztatások foganatosítására a kü
lönítmény el is indult, de a gyorsan előrenyomuló szovjet csapatok miatt kény
telen volt félúton visszafordulni.

A székesfehérsári és a veszprémi püspököt - mintegy harminc pappal és
szeminarístával együtt - ekkor már szigorú háziőrizetben tartották az Isteni
Megváltó Leányainak soproni h/Í.zában.

Kelemen Krizosztom főapát és Pannonhalma azonban megmenekült,

Dokumentáció
Pannonhalmi Perjelnek Budapest, 1944. okt. 1.

Kiüritési kormánybiztos 480. sz. rendelete értelmében a pannonhalnií apátság épületei Vallás- és
közoktatásügyi minisztérium részére kiutalt felvevő területek. Az épületek minden más katonai és
polgári igénybevétel alól mentesek. Kíürítési kormánybiztos más kiutalást nem eszközölt. Ilyenre
hivatkozóktól kiüritési kormánybiztos írásbeli kiutalását kell kérni. Esetleges panaszok táviratilag
vagy telefonon jelentendők a vkm. országmozgósítási osztályán.

(Távirat - Főapáti Irattár, 805/1944. SZ., Pannonhalma)

Dr. Lakatos miniszterelnöknek

Vallás- és közoktatásügyi miniszter

Budapest, 1944. október hó 13.

Tisztelettel értesítem Nagyméltóságodat, hogy a 480/1944. L. K. számú rendeletemmel a Vallás- és
közoktatásügyi minisztérium részére kiutalt Pannonhalnií Benedek rendi kolostort a nemzetközi
Vöröskereszt részére utalom ki. - Kiutalásomról a polgári hatóságokat, a 2. ker. parancsnokságot, a
II. hadtest om. kormánybiztost, a Pannonhalmi Benedek rendi Főapátot, Jámbor Mike alperjelt VIII.
Baross u. 62., a Nemzetközi Vöröskereszt megbízott ját Born Friedrich urat V. Mérleg u. 7., a Vallás
és közoktatásügyi miniszter Ulat és a Külügyminisztériumot értesítem. A kormánybiztos megbízásá
ból: • Récsey Lajos sk. m. kir. ezredes

(A kiüritési kormánybiztos értesítése a miniszterelnöknek. - Főapátf Irattár, 1071/1944. SZ., Pannon
halma.)
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Kelemen Krizosztom főapátnak .
Budapest, 1944. október 14-én.

Nagyméltóságú Főapát Úr!
A magyar királyi Kiürítési Kormánybiztos 5001/1944. szám alatt hoz

zám intézett jelentése szerint az eredeti rendelkezésektőleltérően480/1944. L. K. számú rendeleté
vel a pannonhalmi Szent Benedek Rendi kolostort és a hozzá tartozó kertterületet a Nemzetközi
Vöröskereszt részére utalta ki. - A kormánybiztos a rendelkezésérőljelentést tett a magyar királyi
külügyminiszter, valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszter uraknak, és kiadta a katonai és pol
gári hatóságoknak, valamint Born Friedrich úrnak, a Nemzetközi Vöröskereszt megbízott jának. 
Kérem Nagyméltóságodat, hogy a magyar királyi Kiüritési Kormánybiztosnak a magyar királyi kor
mány óhajának megfelelöen hozott vonatkozó -rendelkezését saját hatáskörébim tudomásul venni'
méltóztassék;

Dr. Lakatos

(Dr. Lakatos miniszterelnök levele Kelemen Krizosztom főapátnak. - Főapáti Irattár, 1071/1944. sz.,
Pannonhalma.)

914/1944

FőtisztelendőSzerzet!

A pannonhalmi főapát

Mellékelten küldöm szigorúan házi használatra Born Frigyesnek, a Nemzetközi Vöröskereszt ma
gyarországi megbízott jának hozzám intézett iratát, mely megvilágitja Pannonhalma jelenlegi helyze
tét a rendtársak előtt.

~ "A 30246/9. sz. november 4-Í minisztertanácsi határozat szerint egész Pannonhalma, a főapátság

minden épülete és az egész parkterület, a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottság vezetésem alatt álló
delegációjának bocsáttatott rendelkezésére egyedüli és kizárólagos használatra. Minden katonai és
polgári hatóság köteles a területet azonnal elhagyni, ugyanigy a katonakórház vagy más települések
is, továbbá mindazok a személyek, akik nem tartoznak a kolostor normális státusához, A Magyar
Vöröskeresztnek sincs belépési joga, hasonlóképpen polgári menekülteknek sem. Ínséget szenvedő

menekült gyermekek fölvehetők,"

Rendtársi szeretettel
Krizosztom

Pannonhalma, 1944. november 30.

(Kőnyomatoseljárással sokszorositott levél. - Főapáti Irattár, Pannonhalma.)

1295/1945

Főméltóságúés Főtisztelendő Hercegprimás Úr!

3480/1945. sz. a.f, hó 3-án kelt magas megkeresésére válaszolva hódoló tisztelettel jelentem a
következőket:

1944. augusztus 2-án, megboldogult Apor Vilmos püspök úrral való megbeszélés után, írtam
Horthy Miklósnak, hogy szélsőséges elemeket semmi körülmények között ne nevezzen ki. Ezt a leve
lemet augusztus 3-án Boér Miklós esztergomi teológiai tanár adta át a kormányzónak. Erről tud a ka
locsai érsek úr is, aki akkor történetesen Pannonhalmán tartózkodott.

Az akkori veszprémi püspök úrtól szerkesztett közös levelet aláírva csatlakoztam a Dunántúl harc
térré tétele elleni tiltakozáshoz.

Pannonhalmán, hogy keresztülhúzzam a német és a magyar katonai köröknek Pannonhalma lefog
lalásárairányuló törekvéseiket egyrészt, másrészt, hogy magyarok számára mentsem meg a főapátság

élelmiszer-készletének, állatállományának és terménymennyiségének utolsó töredékét, a fómonostort
s a vele közvetlenül kapcsolt épületeket, majorságot a Vöröskereszt oltalma alá helyeztem, s ezáltal
7!,!0 embernek 3 hónapon át biztos menedéket nyújtottunk, az ostrom alatt pedig a rendtársakon kí:
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vül 2-3 héten keresztül mintegy 3.000 személy talált nienedéket a fömonostorfalai között, A hóna
pokat itt töltő menekültek között sok másvallású is volt, köztük 36 zsidósága miatt üldözött személy.
50~en fölül van azon leventéknek a száma, akiket Pannonhalma falai között megvédelmeztünk, nem
engedtük ki őket Németországba. Ezeket a főapát személy szerint vette oltalmába, magára vállalva a
következményeket. Hasonlóképpen a zsidó .menekültek is, személy szerint oltalmát élvezték. Hason
lóképpen személy szerint vállalt felelősséget azért a rengeteg értékes holmiért, amit a menekültek
Pannonhalmán fölhalmoztak.

A magyar közéletben való exponált részvétéért a főapát ellen a Gestapo 1944. október 25-én eljárt,
Pannonhalmán Vörös János honvéd vezérkari főnököt keresve házkutatást tartott, ugyancsak a fő

apáti lakásban őrizett minden iratot átkutattak. Akkora apparátussal vonult föl a Gestapo, hogy sú
lyos szándékot lehetett kiolvasni föllépésükből. Hasonlóképpen 1945. március 8-12-én a Számon
kérőszék emberei is megjelentek Pannonhalmán, és napokat itt töltöttek. A főapátot Szálasi a nagy
héten más főpapokkal együtt magához rendelte, a főapát a kitűzött időpontban való megjelenést ex
pressis verbis sürgönyileg megtagadta. Az ő ellene és társai ellen elfogatás és pannonhalmi értékek
lefoglalása céljára kiküldöttek már az orosz megszállás következtében re infecta tértek vissza útköz
ben az ún. nemzetvezető törzsszállására.

Pannonhalmán is, több házunkban is nyertek átvonuló zsidó személyek, menekülő katonák, leven
ték támogatást. Tömegben hajtott zsidócsoportok is kaptak élelmet. Egyébként a zsidókérdésben sze
mély szerint is érintkezett a főapát a hatalom embereivel, magával a kormányzóval is.

Rendtársaim is, magam is szóval és nyomtatott irásban bizonyithatólag a legveszélyesebb időkben

is kötelességszerűen helytálltunk a katolikus elvek és az emberiesség védelmében.
Helyét egyetlen lelkész-rendtársam sem hagyta el az orosz invázió idején.
Súlyos károkat szenvedett celldömölki apátsági hatalmas kegytemplomunk. Homlokzata megre

pedt, és északi tornya kissé elferdült a másiktól. Magának a pannonhalmi bazilikának a tornyát és
tetejét érték találatok a harc idején. Sérüléseket szenvedett a bakonybéli apátsági templom is. Bom
batalálat érte a celldömölki apátsági rendház egyik részét, a tetőzet is nagyon megrongálódott, a falak
megrepedeztek, a ház szinte lakhatatlan állapotba került. Nagyobb bombakárosodások érték eszter
gomi rendházunkat is. A pannonhalmi főmonostort a harc idején több találat érte, úgyszintén a
bakonybéli apátsági házat is. Budapesti rendházunkat is érte kisebb bombatalálat-Soproni.gimnáziu
munk bomba-telitalálat következtében teljesen használhatatlanná vált. Súlyosabb károk vannak esz
tergomi és komáromi gimnáziumunk épületében is.

Föltörték és részben megkárosították fölszerelésében a bakonypéterdi, bársonyosi, győrszentiváni,
nyalkai, ravazdi, tárkányi templomot, a kismegyer-, ölbö- és tömördpusztai kápolnát.

Plébániaépületeink közül súlyosabb mértékben az aszófői rongálódott meg.
Fogságban vannak a következő rendtársaink: Gácsér Imre (Scháftlarn, Bajorország); Horváth se

bestyén (aug. elején Királyházán látták utoljára); Lehner Ottó (a székesfehérvári fogolytáborban volt,
onnan Bajára vitték, majd tovább keletreli Nádasi Alfonz (aug. 18-i kelettel okt. 8-án érkezett hír róla
Moszkva, Vöröskeresztes postafiók 95. eimről); Olajos Elréd (aug. 18-án Auschwitzból írt utoljára);
Rezek Román (Párisban van); Rozmán Erik (szept. elejéig a horn-i, ausztriai fogolytáborban volt,
onnan keletre vitték Párkánynánán át); Villányi Anaklét (nov. elején érkezett üzenet szerint Stalino
mellett van); Zágon Bertalan (szept, 14-i levél szerint Künzingben, Passautól nyugatra van); Sarlós
Engelbert (júl. 5-én vitték át Biharkeresztesen).

Főméltóságod kérdéseire egyébként plébános rendtársaimtól is kérve az adatokat; a sürgősség

miatt a rendelkezésemre állókat a föntiekben bátorkodtam tudatni.
Fogadja Főméltóságú és Főtisztelendő Hercegprimás Úr hódoló- tiszteletem ismételt kifejezését,

amellyel vagyok

Pannonhalma, 1945. november 14.
Urunkban híve

Krizosztom

(Kelemen Krizosztom főapát beszámol6ja Mindszenty J6zsef hercegprlmásnak. Főapáti Irattár, Pannon
halma)
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