
"Akik a nagy üldözésbó1 jöttek..."

Havass Géza

1948 szeptemberétől a szegedi tankerületi főigazgató megvonta tőlem a hitok
tatási engedélyt. Helyembe Majtényi Bélát küldte a püspöki hatóság. .

Ezekben az években Mindszenty bíboros kemény hangú püspökkari körleve
lekben szólalt fel. Az országban a bíboros részvételével többfelé rendeztek Má
ria-napokat, melyeken százezrek vettek részt. Végül a bíborost 1948 karácsony
másnapján letartóztatták.

Ezt követően elkezdődött az egyházellenes kampány. Voltak plébánosok, aki
ket kikergettek állomáshelyükről.A nép melléjük állt. Ez történt 1949-ben Víz
keresztre virradóra Mezókovácsházán. Szegedi rendőralakulatokszállták meg a
községet. A politikai rendőrség szegedi vezetője, I. T. százados éjjel 11 órakor
felhívta a püspökséget és követelte, hogy valaki menjen ki a községbe és osz
lassa fel a népet, ellenkező esetben minket tesz felelőssé, bármi történik. A nép
a templomban gyúlt össze és őrizte a sekrestyében alvó plébánost.

Sopsich irodaigazgató engem küldött ki taxival. Hajnali fél 2-kor odaérkezve
a szószékröl kértem az embereket, hogy térjenek haza. A tömeg erre hazaindult,
mire az AVH azonnal elfogta a plébánost. Riadóautóba tuszkolták Maryez Győ

zőt és Nagy TIbor káplánt, engem pedig arra kényszerítették, hogy menjek ve
lük Medgyesbodzásra, ahol a plébános, Szabó Arpád a népet ugyancsak "fellá
zította". Közbenjártam a plébánosért s végül otthagyták. Utána biza1rnasan ér
tesítettern, hogy tűnjön el a faluból. Nem tette. Hetek múlva letartóztatták és
börtönbe került. Maryczot és Nagy TIbort Kistaresára internálták.

Az ezt követő hónapok alatt I. százados és munkatársai folyton zaklattak,
legyek inforrnátoruk Hamvas püspök mellett. Nem voltam hajlandó erre. Szep
tember 3O-án reggel, mise után az utcán elfogtak és betuszkoltak az egyik mel
lékutcában álló, lefüggönyözött autóba. Elvittek a rendőrségre és ott letartóztat
tak. Egész nap fenyegettek. Többek között erkölcsi perrel, mely szerint vissza
éltem volt növendékeímmel. Erről azonban már tudtam, mert a diákok kény
szer-vallomásuk után titokban felkerestek és előre is bocsánatot kértek azért,
mivel aláírattak velük egy ilyen értelmű nyilatkozatot.

Letartóztatásornnak híre ment a városban. A vezetők közül Dénes Leó pol
gármester és mások is közbeléptek. Este szabadon engedtek azzal, hogy majd
Budapesten folytatják ellenem az eljárást.

A következő napon, a püspökkel sétálva még mutogattam magam a város
ban, majd vele egyetértve október 2-án éjjel eltűntem Szegedről.

Egy hónapig bujkáltam, elóbb Budapesten, a Huba utcai karmelita rendház
ban, majd leutaztam Pécsre, ahol a cisztercieknél szálltam meg. Október vége
felé rendelet jelent meg arról, hogy mindenkinek be kell jelentkeznie az állandó
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lakhelyére. Mivel nem akartam ismeretlen ember maradni az országban, írtam
a szüleimnek, hogy jelentsenek be. Addig a politikai rendörségen azt hitték,
hogy disszidáltam. ,

Endrédy Vendel ciszterci apát fölajánlotta: hozzájuk bármikor mehetek. Igy
kerültem vissza gyermekkorom színhelyére, a budai Szent Imre plébániára. Kal
már Odön plébános mellett lettem kisegít6 lelkipásztor. Ekkor kapcsolódtam be
a ciszterciek ifjúsági munkájába.

Távoli atyafiságomból egy régi ismerősöm, Károly Ibolya biztosítási tisztvi
sel6 fogadott be a Bartók Béla út 53. szám alatti lakásába. Megkaptam a konyha
melletti kis cselédszobát. Társbérletben éltünk öten a lakásban. Ebédet és vacso
rát a Szent Vmcés nővérek Ménesi úti anyaházában kaptam. Ezt a plébánosom
intézte el.

A gyermekek templomi hitoktatását vezettem. Vasárnap reggel 8-kor volt a
templomban a gyermek-mise, majd utána felmentem a Ménesi úti Emmausz
kápolnába, ahol a környékbeli fiatalok gyűltek össze.

Nagyon jól éreztem magam a ciszterci környezetben. Sokat voltam együtt az
atyákkal mind a plébánián, mind pedig a családok látogatása alkalmával.

Gyóntatószékemre a "Lucián atya" kiírás került, mivel a karmeliták harmadik
rendjében ezt a nevet kaptam. Sok gyerek és diák gyónóm volt, akikkel így
személyes kapcsolatom alakult ki.

Hétköznap reggel felváltva prédikáltunk a templomban. Este közösen éne
keltük a Salve Reginát. Utána lakásomon fogadtam az egyénileg hozzám forduló
fiatalokat. Sokszor a kés6 éjjeli órákig húzódtak el ezek a beszélgetések.

Ez a békés együtt munkálkodás 1950 júniusában a szerzetesrendek betiltásá
val véget ért. A plébánián dolgozó ciszterci papokat 1951 júliusáig egyházme
gyei keretben meghagyták, majd onnan is menniük kellett. A plébániát Horváth
Richárd ciszterci vette át, a hírhedt békepapi mozgalom vezet6je. Behívatott és
megkérdezte, a plébánián akarok-e maradni. A válaszom nemleges volt. Néhány
nap múlva átkerültem a Városmajorba, ahol Láng János plébános szintén kíse
gít6ként alkalmazott 1951. augusztus I-jétől. Kiváló papokat találtam ott: dr.
Tóth János káplánt, Endrefalvi Ottót, Balogh Andrást és Dán Györgyöt.

A szerzetesrendek föloszlatásával nem étkezhettem tovább a Szent Vmcés
n6véreknél. A XI. kerületi hívek sorkosztot hordtak alakásomra. Későbbétkez
dében ebédeltem, vagy otthon csináltam magamnak valamit. Több mint egy évet
töltöttem a Városmajorban. A szentimrevárosi ifjúság jelent6s része utánam jött,
és ott vettek részt a szentmiséken, s keresték föl gyóntatószékemet.

A XI. kerületi kiscsoportos hitoktatás a hívek lakásán folytatódott. Nagyobb
fiúk és lányok vezették a foglalkozásokat. Engem csak mint szakmai tanácsadót
vettek igénybe.

1952 nyarán felmentették Láng János plébánost. Helyébe egy békepapot tet
tek. A Városmajorból 1952. szeptember 15-én egyházhatósági intézkedésre tá
voztam. Az érseki helytartó a budapesti Bazilikába küldött kisegít6nek. Ott a
papi közösséget Barabás (Belányi) Ferenc adminisztrátor vezette, mivel Tar
nóczy János plébánost az állam nemkívánatos személynek min6sítette. Káplán
dr. Turányi László és Németh János volt.

A gyermekek templomi hitoktatása itt is feladatom maradt. Részt vettem a
lelkipásztori munkában, sokat temettem, eskettem, gyóntattam. A XI. kerületi
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ifjúság egy része ide is követett. Szombat délutánonként hosszú sorban álltak a
diákok gyóntatószékem előtt. Vasárnap a 9 órai szentmisére is eljöttek Budáról.

Beosztottak az irodába is, ahol naposként teljesítettem szelgálatot. Továbbra
is a XI. kerületben laktam. Villamossal jártam be kora reggel, a félhetes misét
gyakran én mondtam. A kialvatlanság miatt sokszor 50 percig is elhúzódott egy
csendes mise,

Így teltek az évek egészen az 1956-0s októberi népfölkelésig. Október 23-án
délután esperes-kerületi gyűlés volt a rókusi plébáníán. Az esperest, egy váci
megyés papot több más vidéki pappal együtt az Allami Egyházügyi Hivatal
hozta be a főváros kulcspozíciót jelentő plébániáira. A gyűlés után a Rákóczi
úton hatalmas forgalomra figyeltem fel: ifjúmunkásokkal megrakott teherautók
rohantak és a fiatalok nemzetiszínű zászlót lobogtatva harsogták: lengyel-ma
gyar barátság, vesszen a zsarnokság! A Nemzeti Színháznál gépelt felhívások
voltak kiragasztva az oszlopokra: vissza az uránbányákat! A szovjet csapatok
haladéktalanul távozzanak az országból!

Ezeket látva és olvasva öröm, egyúttal szorongás fogott el: mi lesz ebből?

Mivel a villamosok, buszok nem jártak, gyalog igyekeztem haza. Mindenki iz
gatottan fogadott. Hozták a híreket a városból. A csepeli munkások teherautó
kon, felfegyverkezve érkeztek a Kálvin térre, ilyen kiáltásokkal: pusztuljon a
rendszer! Megszálltak a Bródy Sándor utcát, a Rádió környékét. Mentőautókon,
álcáz va érkeztek az AVH-sok. Bevették magukat a szomszédos házakba, és ki
tört a harc. Az ablakokból a tömegre lőttek. Este Gerő Ernő a rádióban elmondta
nevezetes, az ország lakosságát felháborító beszédét.

Másnap kora reggel Kelenföld felől lassú ütemben orosz tankok vonultak fel
a Móricz Zsigmond körtérig. Itt a munkásfiatalok kőzáporral fogadták őket. Az
oroszok nem lőttek, csak tankokkal fenyegették a felkelőket. A fóvárosban min
denfelé folytak a harcok. Több helyütt a fiatalok barátságot kötöttek az oroszok
kal, és magyar zászlót tűztek ki a tankokra. Ezek a -barátságos orosz katonák a
székesfehérvári tankhadosztályból valók voltak, akiket aztán gyorsan kivontak
az országból.

Október 3O-án katonai autón Budára hozták felsőpetényi rabságából Mind
szenty József hercegprímást. AParlamentből TI1dy Zoltánék hajnali négy óra
tájban telefonáltak, hogya prímás megérkezett a várba. A bazilikai papok a
plébániáról átmentek a templomba és meghúzták a harangokat. Utána nem
győzték a sok érdeklődő telefonhívást.

November l-jén délben egy nyugatnémet televíziós autó érkezett a Baziliké
hoz. Erdeklődtek, hogyan juthatnak fel a várba a bíboroshoz. Vá1lalkoztam fel
kísérésükre, és így jutottam el az Uri utca 62-be, a prímási rezidendára. A házon
belül hatalmas tömeg nyüzsgött. Jobbára középkorú férfiak, a régi világ emberei,
akiken látszott, hogy valamit várnak a bíborostól. Fölismerve ezt az ellenszenves
érdek-nyüzsgést, elkeseredetten hagytam el az épületet. A bíboros november
3-án este rádiószózatot intézett a magyar néphez és a világhoz. Amit mondott,
abban nem volt semmi, amitől felszisszenhettem volna. Mérsékelten és tárgyi
lagosan beszélt, számolva az addig kialakult helyzettel.

Másnap hajnalban ágyúdörgésre ébredtem. Szobám ablakából az udvar feletti
égen, a Gellérthegy irányából torkolattüzek villogását láttam. A rádióban fel
hangzott Nagy Imre kétségbeesett segélykérése a nyugati világhoz.

Elszabadult a pokol. A magyar felkelők több helyütt még sokáig harcoltak a
szovjet túlerővel szemben. A Körtéren tankok cirkáltak és lőtték az épületeket.
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A mi házunk is belövést kapott. Az egyik lövedék, átütve háziasszonyom szo
bájának a falát az előszobaajtón keresztül bevágódott a ruhásszekrényembe. ott
függtek a reverendáim. A lövedék belecsavarodott piros gombos talárisomba,
leszakította a vállfával együtt, majd "leült" a szekrény aljára. Kora reggel nagy
naivan kigöngyöltem a reverendát és kivettem belőle a fel nem robbant lövedé
ket. Kivittem az előszoba előtti erkélyre. Hívtam a házban lakó Uszka György
honvéd alezredest, hogy hatástalanítsa. Hála Istennek, nem történt nagyobb baj.

Az utcai ablakból láttam a Bartók Béla úton sebesültekkel megrakott teher
autókat Kelenföld felé a' Tétényi úti kórházba rohanni. Mivel nem mehettem be
a Bazilikába, s hogy mégse nézzem tétlenül az eseményeket, elindultam a Tété
nyi úti kórházba a betegek lelki ellátására. Addigra azonban már több pap te
vékenykedett a betegek körül, így én - ismerve a műtősnőt - beálltam a
műto"be és műtétek közben vezettem a műtéti naplót.

A harcok alatt a Körtéren az orosz tankok között liturgikus egyházi ruhában
jártam és ahol kellett - például rögtönzött temetés volt a házak udvarában 
elvégeztem a szertartást.

A szovjetek leverték a felkelést. Amint lehetett, kölcsönkerékpárral bejártam
szolgálatra a Bazilikába. A Ferenc-József híd pesti hídfőjénél egyszer beakadtam
a villamossínbe, és egy ott álló orosz tank elé estem. De nem történt semmi
bajom, s haladtam tovább a Vád utcán át.

Két-három hét múlva, amikor már viszonylagos nyugalom volt, elkezdtük a
temetéseket. Ennek során jártam a Kerepesi temetőben, ahol egy nagy helyiség
ben feküdtek a halottak, nagyobbrészt már megbamulva. Ugyanígy a Kozma
utcai temetőben,ahol az út mentén nyílt koporsóban feküdtek az elesettek, hogy
a kereső hozzátartozók megtalá1hassák őket. A Farkasréten temettem el volt
szegedi diákomat, Danner Játlos műegyetemistát, aki a harcok alatt a Honvé
de1mi Mínísztéríum,és az egyetem között tartotta a kapcsolatot. A Duna-parton
egy autóból tüzelő AVH-sok lőtték le. Sokáig az egyetem előcsarnokábanfeküdt
és már egészen megbarnult. A temetőben koporsója nagy nemzetiszínűzászló
val volt letakarva. Ebben a temetőben kísértem ki sírjához egyik XI. kerületi
diákomat, ifj. Benedicty Emőt, aki a pesti oldalon esett el a harcokban.

November 4-e után Belányi a Bazilikából küldött be liturgikus felszerelést és
misebort az amerikai nagykövetségre a bíboros számára. Ugy tudtuk, hogy tá
jékoztatta is Mindszentyt a kinti helyzettől. Igy vált érthetővé a bíboros ált~ írt
cédulákon több intézkedése, mint például az idegen egyházmegyékból az AEH
által a püspökségekre helyezett békepapok hazairányításának kísérlete.

Valószínűleg az egyik ilyen információban szerepelhettem én is, mert Ham
vas püspök - aki akkor egyidejűlega fóegyházmegye apostoli adminisztrátora
volt - felszólítást kapott a bíborostól, hogy engem is rendeljen haza. Ehhez
akkor az AEH nem járult hozzá, csak 1957. február l-jén kerültem vissza Sze
gedre. A püspök nem vehetett vissza titkárának, ezért megbízott a püspöki
számvevőségintézésével, éskinevezett a Radnóti Gimnázium hittanárává. Szü-
leim lakására költöztem és onnan jártam be a hivatalba. I ,

A püspöki hivatal légköre egészen megváltozott 1949-hez képest. Az AEH
békepaposította, mégpedig "ejtóernyősökkel".Nekem nem sok dolgom akadt
velük. Külön szobában, egy félreeső helyen volt a kis irodám. Hónapok múltá
val, úgy tudom, vatikáni intencióra leváltották őket. Helyükbe egyházmegyések
kerültek. A helyzeten, a püspökség békepaposításán ez nem változtatott.
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Szegedre való visszahívásomkor, mivel hittanári kinevezést is kaptam, jelent
keztem a Radnóti Gimnázium igazgatójáná1, Bánfalvi [ózsefnél, Kétségtelenül
zavarta őt ez az ügy, és csak hímelt-hámolt. Végül a hitoktatásbóf nem lett
semmi. Hogy mégis megtartsák a látszatot, a humán tagozatú gimnáziumokból
jelentkezőkszámára összevont csoportot szerveztek a Ságvárí Gimnáziumban.
Hetenként egyszer reggel 7 órakor tartottuk a hittanórát. Igy ment ez a tanév
végéig, de szeptemberben már ez is elhalt.

Misézni a Szent József templomba jártam, ahol kisegítőkéntszolgáltam. Rend
szeresen gyóntattam és prédikáltam. Későbbnagyobb diákoknak a templomban
tartottam hittanórát.

Mivel a budai ifjúságból többen igényelték a velem való személyes kapcsolat
fenntartását, időközönként,amikor a püspök a fővárosba utazott, fölkéredzked
tem az autójára és fölutaztam a fővárosba. Mint az utóbb bekövetkezett esemé
nyekból kitűnt, utazásaimat számon tartotta az ÁVH. Ez minősült végül is szer
vezkedésnek, melynek következményeképpen 1961. február 6-ra virradóra le
tartóztattak.

Ezen az éjszakán az országban nyolcszáz helyen folyt házkutatás. Nálam a
szomszédok voltak a tanúk. A püspöki hivatali irodámat is átkutatták. Azon az
éjjelen sok ifjúsági lelkipásztort fogtak össze az országban. A szegedi rendőrség
re vittek. Innen autón szállítottak Budapestre. A budai Gyorskocsi utcai rendőr
ségi vizsgálati osztályra kerültem.

Fölvezettek az osztályra, ahol levetkőztettek.Benti alsóneműt kaptunk, fölső
ruhánkat megtarthattuk. Számom 742 lett. Betettek egy zárkába, ahol egy magát
ügyvédnek mondó 40 év körüli férfi fogadott. Barátságosan viselkedett. Kezdő
voltam a börtönviIágban, naiv, jóhiszemű. Ezért nem gyanakodtam arra, hogy
zárkatársam nem az, akinek mondja magát, s rám van állítva. Erre csak hónapok
múlva jöttem rá.

Kérdezte, hogy miért hoztak be? ŐSzintén mondtam, fogalmam sincs róla.
Majd elvittek kihallgatásra. Egy magát L. M.-nek nevező rendőrszázados foga
dott. Nagyon barátságos volt. Megkérdezte, tudom-e, hogy miért kerültem be?
Válaszom ugyanaz volt, mint korábban: fogalmam sincs róla.

A kihallgatások során lassan "kiderült", hogya ciszterci-vonalhoz tartozom
és az ottani ifjúsági tevékenységem minösült szervezkedésnek. Nem tudtam
mást mondani, mint azt, hogy kizárólag politikamentes hitoktatással foglalkoz
tam. A ciszterci papok működésénekbetiltása után a fiatalok számára elérhető

ismerős pap maradtam, akihez szakmai tanácsért fordultak a katekéta nagyfiúk
és nagylányok. Egyébként egyénileg foglalkoztam azokkal, akiknek erre volt
igényük. Igy ment ez heteken át, mert nem volt egyéb érdemi mondanivalóm.

Márciusban az egyik alkalommal kihallgatóm elém tette az 1961. március 15-i
keltezésű sokszorosított körlevelet, melyen a "Magyar katolikus püspöki kar"
aláírás szerepelt. Ebben közölték. hogy államellenes szervezkedésben való rész
vétel miatt eljárás indult egyes papok ellen. Ezeket a püspöki kar, "mint a ma
gyar nép ellen vétőket, elítéli". A körlevélben felelőtlen elemeknek minősítettek

bennünket.
A vizsgálat még csak folyt, de máris prejudikáltak minket a püspökeink? 

Nem tudtam erre mit mondani. Letettem a fegyvert és úgy döntöttem: lesz, ami
lesz... nem harcolok tovább az ártatlanságomért. Ugyis hiába. Ez utóbbit később
a kihallgatóm is hangsúlyozta. (Eszembe se jutott, hogy ez a sokszorosított "kör
levél" talán nem is az aláírók tudtával vagy akaratával jelent meg. A szabadulás

225



után hallottam, hogy az egyik prominens békepap műve lett volna. Tény és
való, hogy Schwartz Eggenhoffer Arthurt, akkori esztergomi apostoli kormány
z6t egyes 'papok megkérdezték: "Arthur bácsi, hogyan lehetett ilyen körlevelet
kiadni?" Erre azt felelte: "Azt hiszitek, hogy én erről előzőleg tudtam valamit?
csak miután megjelent, szereztem róla tudomást!")

A vizsgálat folyamán nyíltan kimondták: magukat nem azért fogják elítélni,
mert hitoktattak, hanem azért, mert egy jövőbeni rendszerváltozásra várva, ká
dereket képeztek, vagyis elit-nevelést folytattak. - Ez lett a vád magva, és ez
volt a koncepció. Közben egyik kihallgatótól a másikhoz vittek. Közölték "bűn

társaim" vallomásait, melyek "beismerések" voltak. Az ügy egyre húzódott.
Elérkezett 1%1. május elseje. A zárkában ülve gondoltam, végre lesz egy

nyugodt nap. De délután kulcszörgésre leszek figyelmes. Kivágódik az ajtó, és
bemondja az őr: 742! Kihallgatásra.

Megszokott kihallgatóm, L. százados sápadtan fogadott. Szinte kérlelt: mond
ja meg végre Géza bácsi, ki volt a szervezkedés vezetője? Nem tudok mit mon
dani. Ilyen nem létezik, válaszoltam.

Folytak tovább a kihallgatások. Egykedvűen ültem és mondtam a kihallgató
nak: írjon, amit akar, százados úr!

Hamarosan új kihallgatót kaptam O. Sz. őrnagy személyében, akit a Belügy
minisztériumból küldtek, hogy felkészítsen a nyilvános tárgyalásra. Udvarias,
jómodorú ember volt. Megkérdeztem egyszer tőle: hogy jövök én ahhoz, hogy
az elsőrendű vádlott legyek? A válasz ez volt: mert magának neve van! De
biztosítom, nem maga fogja kapni a legtöbbet. Igy is lett. Tehát már az ítéleteket
is előre eldöntötték.

A tárgyalás a Markó utcai Fővárosi Bíróságon folyt. Június 7-én mind a 12
vádlottat rabszállitón vitték át a bíróságra. A kísérők börtönőr egyenruhába át
öltöztetett rendőreink voltak. Mindvégig a rendőrségi vizsgálati osztályon tar
tottak bennünket, s nem kerültünk át az ügyészségi fogdába. Megbilincselve
vezettek föl a tárgyalóterembe. A folyosón ismerősök tolongtak,m~ a tárgyalás
nyilvános volt. Egyházi részről megjelent Várkonyi Imre prépost. O mondta az
érdeklódőknek: Géza nagyon súlyos dolgokat követett el.

Elsőnek engem hallgattak ki. Vádlott-társaim ekkor még nem tartózkodtak a
teremben. A tárgyalást Bimbó István bíró vezette. Igy ment ez egy hétig, s na
ponta gyarapodott a kihallgatandó vádlottak száma. A 12 vádlott-társból sze
mélyesen csupán ötüket ismertem a ciszterci vonalról, mégis úgy szerepeltünk
a nyilvánosság előtt: Havass Géza és társai.

Az ítéletet 1%1. június 14-én hirdették ki. A vádlottakat a Fővárosi Bíróság
Havass Gézát 5 év és 6 hó, Merényi Gyulát 4 év és 6 hó, Nobilis Gábort 4 év,
Hontvári Miklóst 3 év és 6 hó, dr. Gáldy Zoltánt 2 év és 6 hó, Barlay Odönt 8
~y, dr. Ikvay Lászlót 6 év, Emódy Lászlót 7 év, Földy Endrét 6 év és 6 hó, Lénárd
Odönt 7 év és 6 hó, Tabódy Istvánt 12 év ~s Kölley Györgyöt 3 év börtönre ítélte.

Az ítélet ellen senki sem fellebbezett. Igy azonnal jogerőssé vált. ,
Ekkor jelent meg ellenünk Mihelics Vid hírhedt cikke a Vigiliában. Az Uj

Emberse mellettünk szólalt föl, tehát a magyar katolikus közvélemény is félre
volt infonnálva a katolikus sajtón keresztül. Nem írhatták meg az igazságot.
Ugy kellett elfogadni a miénket, mint egy valóságos pert!

Már mint elítélt, még hónapokig a rendőrségi vizsgálati osztályon tartottak,
mint lehetséges tanút. Közben egyik zárkából a másikba helyeztek át, mindig
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új zárkatársak közé. 1962 tavaszán áMttek az ugyanabban az épületbén lévő
katonai börtönbe. ott röVid ideig voltam, majd innen átszállitottak Márianoszt
rára. Itt, az "osztá1yidegen börtönben" együtt voltunk papok, akik ebben a per
ben összetartoztunk, beleértve a nem nyilvános tárgyalásokon e1ítélteket is.

A sz6nyegszöv6 üzemben dolgoztam. Sorban ültünk egymás mellett a szö
vöszék el6tt, ésminta után perzsasz6nyegeket csomóztunk. Keresetem minimá
lis volt, s ezt eltartásomra levonták, Otthonról küldtek pénzt a speízolásra,

llyen jó papi társaságban huzamos ideig még nem voltam. A szöv6széknél
Szunyogh Xavér Ferenc bencés atya mellett ültem. Aranyos kedélyű ember volt.
Tartotta bennünk a lelket.

1962. október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepén, váratlanul elvittek né
hányunkat a munkahelyr61. Engem a vizsgálati osztályról általam már ismert
Hermann alezredes fogadott. Barátságosan előadta a következőket tisztában
vagyunk azzal, hogy az egyházat nem lehet múzeumba tenni, s hogy még
hosszú évtizedekig egymás mellett kell élnünk. Ezért a kormányzat kéri, mondja
meg őszintén a véleményét az egyház és az állam kapcsolatáról.

Kedélyesen megkérdeztem: miért történik ez a nyomozó hatóságon keresz-
tül? 'T"_1-'_ ,. kád ' ?

• l<Uall ez uJ erezes.
A válasz így hangzott: tudja, mi is politizálunk... De biztosíthatom: teljes

őszinteséggel ehnondhatja a véleményét. Semmi bántódása nem lesz belőle. Bő

vebben nem nyilatkozhatom, de higgye el, az önök javára fog szolgálni. (A párt
akkor készült VIII. kongresszusára'>

Mosolyogva válaszoltam: nem félek az őszinteségtől, hiszen az önök szem
pontjából én már a helyemen vagyok... De engedje meg, hogy megkérdezzem:
mi a magyar helyzet jellemzője? Az alezredes kissé meglepődve nézett rám.
Tovább folytattam: ugyebár proletárdiktatúra? A válasz ez volt: igen! No kérem,
mondtam, ebben az esetben "viszonyról" nem lehet beszélni, csak állapotról.
VISzony csak jogilag egyenrangú felek között lehetséges. Köztünk erről nem
lehet szö, mert az egyház csak addig a határig mehet el rnűködésében, ameddig
ezt önök - bizonyos politikai meggondolásból - tűrik! ..

Az első probléma tehát: a kölcsönös bizalom hiánya! Onök ideológiai és po
litikai szempontból az egyházban a kapitalizmus támogatóját, világhatalomra
törő intézményt látnak. Miként vélekedem én a kialakult helyzetről?

1944. október 1D-énkerültünk Szegeden szovjet megszállás alá. Az ezt követő
néhány évben, Rákosiék uralomra jutása előtt is érezhető volt a Belügyminisz
térium akkor még lefékezett, de határozott nyomása az egyházra. A tulajdon
képpeni Rákosi-korszak pedig már nyíltan fellépett ellene. Mindszenty elítélése
után a püspökök kényszerhelyzetbe kerültek. 1950-ben házi letartóztatásban
voltak. Igy "előkészítve" őket, került sor az eskütételre, amire addig nem voltak
hajlandók. Majd a szerzetesek elhurcolása által teremtett helyzetben ültek le
tárgyalni a kormányzattal. Meg kell jegyeznem: az így létrejött egyház ésállam
közti "megegyezés" katolikus egyházjogi szempontból semmis volt. Az egyház
helyzetéről az államhatalornmal kizárólag az Apostoli Szentszék illetékes tár
gyalni.

Ezután felsoroltam az adminisztratív intézkedéseket, az ifjúság elszigetelését
tőlünk, a sajtó, a könyvkiadás teljes megsemmisítését. Az irányításuk alatt ]TIu
tatóban meghagyott Uj Ember, illetve a békapapok újságja nem tétel. Az AEH
nyomását, a püspöki joghatóság gúzsbakötését, az egyház megosztását a papi
békernozgalommal.
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Van.o.e ezek után megoldás?! - kérdeztem. Nincs! Mert a tüzet és vizet nem
lehet összebékíteni. Abból gőz lesz... Szó lehet azonban reálpolitikai meggondo
lásból a rendszer részér6l a "modus vivendi" keresésér6l. Erreazonban egyházi
részr61 Magyarországon nincs olyan tényező, amely a megoldáshoz döntő le-
hetne. A hatalom egyet tehet: keresse az utat az Apostoli Szentszékhez! Ha
1959-ben a Szentszék szovjet-litvániában törvényes püspököt nevezett ki, ez
rugalmas hozzáállását mutatja még a Szovjetunióval szemben is! Bizonyára nem
lesz merev a Szentszék, ha a magyar katolikus egyházról kívánna vele tárgyalni
a hatalom.

Befejezésül hozzátettem: ha így, ahogy őszintén elmondtam, megfelel, akkor
ezt kész vagyok írásban elkészíteni. Az alezredes teljesen egyetértett velem és
közölte. ,másnap maradjak a zárkában. Kapokírógépet és papírt, ágarettát és
ebédet. Igy is történt.

Délután, a munka befejeztével visszatértek a zárkatérsaim. Az elkészült véle-
ményt elolvastattam Faddy Ottmárral, aki ennyit mondott: "Jól írtad meg, Gé
za!" Este aztán jött az írásért a börtönben szolgálatot teljesítő operatív rendőr

tiszt. [utalmul rendkívüli látogatást kaptam, de erre már csak a gyújtőfogházban

került sor.
Másnap, a déli cigaretta-szünetben azok, akik hasonló felkérést teljesítettünk,

megbeszéltük, amit írtunk. Előre nem beszélhettünk össze. Véleményünk
egyöntetű volt: keressék az utat az Apostoli Szentszékhez.

Hogy ezt követően 1963 tavaszán tényleg megkezdődött vatikáni tárgyalá
sokhoz mennyiben járult hozzá a börtönben lévő papok véleménye, nem tu
dom... Csak sejtem, hogy nyomott valamit a latban!

Az egyik alkalommal éjszaka felköltöttek bennünket éskiparancsoltak a zár
kából. A trepnin álltunk, ezalatt az őrség feldúlta a zárkákat és mindent átvizs..
gált, Ezt nevezték börtönnyelven "lúpisnek". Miután nem találtak semmit,
visszatérhettünk és lefeküdtünk.

Időközbenmegszüntették az "osztályidegen" megkülönböztetést. Ez a mária
nosztrai börtönre is vonatkozott. A sopronköhídaí börtön közbűntényeseítát
hozták Márianosztrára. A munkahelyen a terem egyik felét foglaltál< el a köz
búntényesek. A mi trepninkkel szemben lévő zárkákat kapták ők. Az egyik
reggeli sorakozó alkalmával valamelyikközbűntényesbecsapta maga mögött a
zárka ajtaját, de valamit bent felejtett. Ugyes fiűk voltak, mert kanállal rögtön
sikerült az ajtót kinyitniuk.

Megtudtuk, hogy bennünket politikaiakat a budapesti gyújtéfogházba visz
nek. Erre ősszel került sor, amikor is egy napon felpakoltunk és elszállítottak
minket. A "visszaes6ket"r köztük Bolváry Pál pálost, akit őszintén megszeret
tünk, a szigorú hírű sátoraljaújhelyi börtönbe vitték. Nagyon sajnáltam Bolváry
atyát. Szabadulásunk után úgy hallottam, Amerikába emigrált.

A gyújtőfogházi börtön földszinti befogadó zárkáiban kötöttünk ki. Els6"él
ményünk" az idős, joviális börtönőr volt, akinek elmondtuk, hogya WC-kagy
lóból patkányok ugrálnak ki éslefekvés után az ágyakra is felmerészkednek, sőt
az emeletes ágyak vasvázain felkapaszkodva, még a legfelső ágyakra is felszem
telenkednek. Erre az őr nevetve mondta: fogják meg őket... Néhány napig ki
kellett bírni a patkányok éjszakai látogatásait, amikor is a földre esett papírokat
görgetve, zajongtak körülöttünk.
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Munkára még nem osztottak be minket. Ábneneti zárkában kaptunk helyet.
Zömmel a cipészmúhelybe kerültünk, ahol autógumi kü1s6kb61 kivágott talpa
kat tettünk a kiszabott katonai tomadp6kre.

El6kelő papi társaságot képeztünk. Velünk volt Sigmond Lóránt ciszterci
rendfőnök, Halász Piusz ciszterci házfőnök, Pálos Antal jezsuita tartományfő

nök, Werner Alajos főiskolai tanár; egyházi zeneszerző és még sokan mások.
A mérnökök a tervezökhöz kerültek. Ma sem tudom, ők voltak-e mögötte,

de nem egyszer a zárkába bedobva nylon-zacskóban élelmet találtam. Jólesett,
mert nem speiwlhattam, viselve. a nyomást azért, mivel nem vállaltam a besúgó
szerepét. Aszalós János és Keglevics István tanári munkát végeztek, vagyis bör
tönön belüloktatták az iskolázatlanokat. Az volt a benyomásom, hogy a jóté
kony "postások" közülük kerültek ki.

Egy zárkában voltam Rózsavölgyi László regnumi atyával. Ó misézett vasar
naponként, amikor is tésztába sütött és beküldött mazsolaszemeket beáztatva,
majd azokat kicsavarva, egy pléhkanálban konszekrálta a "vinum de vitae" -t és
a győri kekszet mint kenyeret. A vélemény az volt, hogy ezek anyaga érvényes
a miséhez. Mások is miséztek. Apró kenyérdarabkák formájában, gyufaskatu
lyába téve juttatták el az Eucharisztiát azoknak, akik áldozni akartak. A?- egyik
mérnök, Rozgonyi Gyurka, akinek beosztása folytán szabad mozgása volt a
börtön területén, juttatta el a szentséget másokhoz. Az őrség tudta, hogy a pa
pok miséznek, és ezért gyakran volt "hipis" mind a zárkákban, mind pedig
munka után, a falmentén sorba állítva bennünket. Egyszer nálam is volt egy
gyufaskatulyában szentség, amit sikerült továbbadnom a sorban állás közben.
Hála Istennek, nem találták meg. A zárkákban különösen a WC-tartályt kutat
ták, mert a mazsolát oda rejtették a rabok. Az otthonról küldött csomagokat egy
idő után szigorúan vizsgálták. Az egybesütött tésztákat többfelé vágták, keresve
benne a mazsolát.

Mindig voltak kintről értesüléseink, mert a mérnökök apró rádióvevóket sze
re1tek össze munkahelyükön és éjjel hallgatták. De voltak köztünk 56-0s kom
munisták, akiknek Rajk Lászlónéhoz volt "drótjuk" és így is jutottunk informá
dékhoz. 1963 elején hírt kaptunk a készülő amnesztiáról. Ez végül is igaznak
bizonyult, mert márciusban kihirdették.

TISztességes katolikus értelmiséget akartunk a jövő számára nevelni azzal,
hogy megadjuk nekik a katolikus tanítást. A kommunisták a saját illegális múlt
jukban követett logikát húzták ránk, mintha mi is azt tennénk, amit ők tettek.
Ez már önmagában koncepciós elem!

csak azt nem értettük, mi indította 1960-1-ben a Kádár-rendszert, hogy be
lénk harapjon? U Thant és XXIII. János pápa korszakában rá kellett döbbenniük,
hogy valamit elrontottak, ezért jött az 1963-as amnesztia.

A "belügyból" felkeresett négy rendőrtiszt. Arra akartak rávenni, ha kikerü
lök, tartsam a kapcsolatot a rendőrséggel. Kereken megtagadtam. Erre megfe
nyegettek: minden lépését figyeljük, még az álmaira is vigyázunk! Válaszom ez
volt: az álmaimat is nyugodtan lefényképezhetik!

Egyenként kerültünk a bíró elé, aki közölte szabadulásunkat. Március 29-én
délután 5 óra tájban léptem ki a börtön kapuján azzal, hogy haladéktalanul
utazzak Szegedre és ott je1entkezzem a rendőrségen.

A villamosrólleszállva, vonszoltam kopott bőröndömet.Alaposan lefogytam.
Keresztlányomékhoz mentem az Ugocsa utcába. Még aznap késő este indult a
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vonatom, mellyel másnap hajnalban értem Szegedre. Bátyámékhoz indultam,
majd a rendőrségre, végül hazatértem szüleim lakására, az Attila utcába.

Jelentkeztem Hamvas Endre megyéspüspöknél, akit arra kértem, hogy tekin
tettel évek öta betegen fekvő édesanyámra, osszon be a város területén bárhová
kisegítének. Edesapám az év januárjában meghalt. Addig a rókusi plébánostól
kértem engedélyt, hogy templomában - mely hozzánk legközelebb esett -,
reggelenként misézhessek. A püspök május elsejei hatállyal Szeged-Belvárosba
helyezett kisegítőnek. Ezüstmisémet, mely éppen május l-jére esett, még a ró
kusilemplombantartottam~ A 8554. szentmisémet, 28 hónapi megszakít:ás után,
hálaadásul ajánlottam fel. Ezzel kapcsolatban írta egyik régi hivem névtelenül
a következő sorokat:

.Ezüstmísén vettem részt évekkel ezelőtt. A félig meszelt templomban alig
volt kivilágítás, hiányzott az orgonaszó, prédikálás, még elegendő szentostyára
sem futotta. Nem voltak kívánesi emberek a padokban, csak azok, akik szerették
és tisztelték, együtt imádkoztak vele és érte - akinek kézvezetőjeKrisztus volt.
Ennél szebb szertartást soha nem fogok látni."

Sokan jöttek össze. Régi lelki gyermekeim közül a két Bérczi ikerfiú, Szaniszló
ésAlajos ministráltak. Valóban szép volt, megható és emlékezetes.

Néhány hét elteltével az egyik délután megjelent a budapesti rendőrségivizs
gálati osztálytól Cs. "őrnagy elvtárs", aki kihallgatásom alatt munkás szárma
zásával dicsekedett. Kivitt Szöregre egy presszóba és ott beszélgetett velem.
Eközben kérdezte: Mit gondol, miért került a dómhoz? Hogy szem előtt legyek
- válaszoltam. No lássa, nevetett, milyen okos ember maga! Majd a rendőrség

gel való kapcsolattartást kerülgette, de nem haraptam rá.
Hónapokkal később, az egyik este ugyancsak a vizsgálati osztályról felkere

sett két ismerős rendőrtiszt. Gy. F. és L. M. Elvittek vacsorázni. Mindvégig úgy
éreztem, nem hivatalos, inkább rokonszenv-látogatás ez részükről. Gy. F. kedé
lyes, kövér férfi volt, aki mindig zsebében hordta a csehek híres könyvét, a
"Svejk, a derék katona" címűt, A kötet zsíros, használt volt, mint egy papi bre
viárium. A kihallgatások alkalmával sokszor olvasott fel belőle. Ha kopogott
valaki, letette és lefödte egy ügyirattal.

L. M. elpanaszolta, hogy elvált a feleségétől. Kihallgatás közben sokszor fül
tanúja voltam a telefonbeszélgetésüknek. Késő estére járt, amikor elbúcsúztak.
Többé nem találkoztam velük.

Közreadja: Elmer István

230


