
KORKÉP A FOGDÁBÓL:
JELENTÉSEK TÖRÖK JENŐ
BÖRTÖNBESZÉLGETÉSEIRŐL

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltárában (ÁBTL) őrzött egyik „dosszié”1 azo-
kat a jelentéseket tartalmazza, melyeket az 1953.
május 29-én börtönbe került piarista Török
Jenőről az egyik beépített cellatárs (köznyelven:
„tégla”) már a letartóztatás másnapjától másfél
hónapon át folyamatosan adott. A sokak által jo-
gosnak vélt „társadalmi elvárás” (kísértés?, kí-
váncsiság?) ellenére, hogy időigényes nyomozás
eredményeként felfedjük a jelentő kilétét, a kö-
vetkezőkben mi inkább magának a jelentésnek
a tartalmi közlését tűztük ki célul, hiszen az
olyan kordokumentum, mely a megfigyelt cél-
személy személyiségéről (életéről, hivatásáról,
világnézetéről, műveltségéről, jelleméről, uram
bocsá’ gyengeségeiről), s a magyar egyháznak
már a II. Vatikáni zsinat előtt hazánkban is érzé-
kelhető megújulás-vágyáról közöl az (egy-
ház)történelem számára bizonyító erejű és ta-
nulságos adatokat, segítve egyúttal a korszak
(benne konkrétan az egyházüldözés módszerei-
nek s esetleges motivációinak) jobb megismeré-
sét is. Valljuk ugyanis, hogy az „egyháztörténelem
Isten kegyelmének és az ember szabad akaratának vi-
szonya a tér és az idő színpadán,”2 ahol azért nem
a gyarlóság és a rosszakarat a főszereplő, hanem
a hitvalló élet, illetve a hitvalló életre való tö-
rekvés. (Egyébként a jelentő nevét már az ere-
deti iraton is lefedték, annyi azért megállapít-
ható róla, hogy valamiféle vasúti szabotázs
miatt lehetett fogva, nagy vallási műveltséggel
rendelkezett, s Török Jenőt korábbról — való-
színűleg Debrecenből3 — ismerte.)

Török Jenő 1908-ban Budapesten született.
A pia ristáknál tett érettségije után — jómódú
apja kívánságára — elkezdte jogi tanulmányait,
de egy évre rá a gimnáziumban már sarjadozó
hivatása, egy időközben elvégzett lelkigyakorlat,
s valószínűsíthetően Prohászka hatására (akinek
a szószéken bekövetkezett halálánál az Egyetemi
templomban jelen volt) belépett a piarista rend -
be. 1934-ben mint történelem–latin szakos tanárt
szentelték pappá. 10 éven át Vácott, majd rövid
nagy károlyi, illetve budapesti működést köve-
tően 1945-től az iskolák államosításáig Debrecen -
ben tanított. Mint a Katolikus Akció (AC) ifjúsági
szervezetének vezetője — lelkigyakorlatok tartá-
sával, könyvtáralapítással stb. — itt kezdte meg
az apostoli munkára kiszemelt vállalkozó fiata-

lok közösséggé szervezését, melyet mint buda-
pesti lelkipásztor, illetve AC-titkár még intenzí-
vebben folytatott. Következésképp hamar az új
hatalom látókörébe került, őrizetbe is vették, de
17 nap után4 kiengedték, majd — ma már tudjuk:
Agárdon5 — „illegalitásban” élt, egészen 1953-as
bebörtönzésének kezdetéig, melynek első hetei-
ről az alábbi jelentések tudósítanak (teljes terje-
delmükben való közlésüktől — az 1953. június
12-i kivételével, mely az effajta jelentések számára
előírt kötelező formai tagozódás érzékeltetésére
eredeti szövegezésében olvasható — eltekintet-
tünk, hiszen fölöslegesnek ítéltük a vizsgálódá-
sunk szempontjából lényegtelen részeket vala-
mint az ismétléseket).

�

1953. május 30. [Török Jenő elmondta, hogy
1952-ben már nem lelkipásztorkodott, ugyanak-
kor] Tevékenységük volt az illegálisan megszer-
zett katolikus sajtótermékek fordítása, sokszo-
rosítása és terjesztése. (…)

1953. június 3. (…) az irodalomra terelődött a be-
szélgetés. (…) számtalan magyar költőtől szár-
mazó verset idéz. A versek főleg papköltőktől
származnak és témájuk irredenta, hazafias vagy
forradalom ellenes. (…) legkedveltebb költői
közé tartozott a piarista Sík Sándor, aki jelenleg
a rend magyarországi rendfőnöke. (…) számta-
lan nagy hatású beszédet mondott el a szószék-
ről a közelmúltban, de most a prédikálási enge-
délyt megvonták tőle azzal (…), hogy a piaristák
tanításra és nem beszédek tartására kaptak en-
gedélyt.6 (…) Adytól legkedveltebb költeménye
a „Felszállott a páva” című. (…) Ma a zárka fel-
mosását neki kellett elvégezni. (…) Ma reggel or-
vosi vizsgálatra jelentkezett, társai tanácsára azt
említette, hogy régi bélhurutja kiújult. Ez nem
felel meg a valóságnak, (…) társai tanácsát azért
fogadta el, hogy diétás kosztot tudjon kérni. (…)
várja kihallgatását és találgatja, hogy eddig
miért nem következett be.

Beszél arról, hogy az angol miniszterelnök leg-
utóbbi nyilatkozata7 odamutat, hogy a szem-
benálló felek legelsősorban az osztrák állam-
szerződést fogják létrehozni. (…) A szerződés
létrehozásáról számított három hónap múlva a
szovjet csapatoknak ki kell vonulni Ausztriából
és Magyarországról. Ennek megtörténte után
lehet számolni azzal, hogy nálunk is kezdetét
veszi a változás. (…) Ezzel kapcsolatban annak
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az aggályának ad kifejezést, hogy a Nyugatról
visszatérők és az itthon levő feudál beállítottságú
papság összefogása esetleg meggátolja az általa
remélt egészséges megújhodást. Ezért tartja na-
gyon fontosnak, hogy ki lesz az egyház főpász-
tora és Róma kit fog nunciusnak delegálni. Han-
goztatja azt a kívánságát, hogy ezeknek feltétlen
haladó szellemű, szent életű embereknek kell
lenniök. (…) magát a haladó szellemű papság
csoportjába sorozza, aki feltétlenül szükségesnek
tarja az egyház keretein belül is a reformok ke-
resztülvitelét.8

(…) A földalatti gyorsvasút építését nagyon fon-
tosnak mondja, de mint megjegyzi, sajnálatos,
hogy sok áldozatot követel. Állítása szerint a ke-
szonokban sok ember vesztette eddig életét.9

Társainak vicceket mond el, ezek nagyrészt a de-
mokrácia vezetőit, valamint berendezkedéseit
teszik vicc tárgyává.

1953. június 4. (…) Az a megérzése, hogy kihall-
gatását azért halasztják, hogy ezzel is csak ki-
merítik idegileg. Panaszolja, hogy az egyik őr
azért szidja és bántalmazza, hogy ezzel is meg-
törjék. Különösen (…) a káromkodásokat viseli
nagyon nehezen.

(…) Veszekszik társaival amiatt, hogy a kenyér-
morzsát a W.C. kagylóba dobják. Erélyesen fel-
hívja őket, hogy adják át neki, majd ő étkezés után
az ételes edényekben kiadja. (…) Naponta több-
ször visszavonul és hosszasabban imádkozik.

1953. június 5. Elmondja, hogy (…) Agárd köz-
ségben egy villában tartózkodott hosszabb ideig,
nappal sohasem hagyta el tartózkodási helyét,
csak este sétálni ment ki. (…) van egy 3+1 csöves
rádiója, ami jelenleg anyja lakásán van. (…) El-
mondja, hogy a magyar demokrácia hogyan biz-
tosít magának valutát. A külföldi rokonokkal ren-
delkezők levélben felkérhetik rokonaikat, hogy
fizessenek be dollárban akciós csomagra, a befi-
zetés megtörténte után Budapesten kiváltható a
csomag, ami főleg magyar gyártmányú ipari ter-
mékekből áll. Ilyen csomagot ő is kapott, az érte
járó dollárokat Párizsban élő nővére fizette be.

1953. június 6. (…) megítélése szerint ügye tiszta a
Hatóság10 előtt, mert az mindenben azonos a múlt
évben letartóztatott társai ügyével. (…) Azóta csak
illegális bujkálása az, amiért felelősségre vonhat-
nák. (…) reméli, azok nem fogják a Hatóságot ér-
dekelni, akik lakásaikon befogadták és bejelentés
nélkül bujtatták őt. (…) attól fél, hogy elítélés nél-
kül kieresztik és kötelezik, hogy időnként jelenté-

seket tegyen a hatóságnak, mint beépített ember.
Ez esetben nem marad számára más lehetőség,
mint „leadni a drótot”, szervezetük tagjait értesí-
teni és figyelmeztetni. Tisztában van azzal, hogy
erre a Hatóság rá fog jönni és újból letartóztatják,
de másként nem lehet. (…) A kihallgatással azért
várnak, hogy idegileg előkészítsék a beépítésre.

(…) Elmondja elképzeléseit, kik lesznek alkal-
masak a változás bekövetkezése után a közélet
vezetésére, irányítására. (…) megemlít egy Paál
nevű volt főszolgabíró ismerősét, aki legutóbb
Kassán volt főszolgabíró. Ez az ismerőse most
azzal foglalkozik, hogy a háború után kiadott
rendeleteket tanulmányozza és megvizsgálja,
(…) hogy azok körül melyek maradhatnak meg
a változás utáni ország kormányzásában. Han-
goztatja, hogy a változás után a kommunisták-
nak továbbra is meg kell maradniuk az ország
ügyeinek irányításában, csak megkisebbedett
hatáskörrel. (…) a bosszúnak és üldözéseknek
meg kell szűnni, azokat, akiknek nagy a bűnük,
bíróság előtt kell felelősségre vonni.

(…) Eszmét fegyverrel elpusztítani (…) nem
lehet, csak eszmével, olyannal, ami jobbat, töké-
letesebbet tud produkálni. Arra, hogy az eszmét
fegyverrel elpusztítani nem lehet, példa maga az
egyház, amely minden üldözés ellenére él, ter-
jeszkedik és megújhodik.

Magyarország jövőjét egy dunai konföderáció
magalkotásán keresztül látja biztosítottnak
[melyben esetleg még Jugoszláviának is helye
lenne]. (…) beszél az amerikai politikáról is és
kijelenti, nem kívánatos, hogy az amerikai kapi-
talizmus diktáljon Magyarországnak a változás
után. A kis egyéni tulajdonnak azonban meg kell
maradni a kereskedelem és az ipar területén.
(…) az orosz térhódítás a változás után meg fog
szűnni és visszavonul régi határai közé.

(…) fentiek elmondása után hozzákezdett a „Ke-
reszt Útja” című munkájából11 a második stáció
ismertetéséhez.

1953. június 9. (…) beszélt a népi demokrácia
családvédelmi intézkedéséről. (…) Beszél a csa-
ládi pótlék felemeléséről, megjegyezvén, hogy
előtte érthetetlen, miért nem kapnak az egy
gyermekes szülők családi pótlékot. Az intézke-
dés lényegét abban látja, hogy az államnak sok
általa nevelhető gyermekre van szükség. Erősen
bírálja azt a korábbi intézkedést, hogy a leány-
anya gyermekét az államnak adhatja és a gyer-
mekért 3000 forintot kap. (…) megjegyzi, ezek
lesznek a janicsár gyerekek.
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(…) elmondotta, hogy kb. 1 éve a deportálások
megszűntek. Ezt azzal magyarázza, hogy a leg-
utóbbi svájci választások alkalmával ott olyan vá-
lasztási plakátok jelentek meg, amelyek ottho-
nukból könnyezve távozó, gyermeküket karjukon
tartó anyákat mutatnak be. A plakátok felírása a
következő volt: „Szavazzatok a kommunistákra,
ha ezt akarjátok.” Ennek hatására Thorez és To-
gliatti12 levelet intéztek Rákosihoz, amelyben fel-
tették a kérdést „mit csináltok?”

1953. június 10. Beszélt arról, hogy egy amerikai
közéleti nő interjút adott újságírók előtt arról,
hogy milyen hibái és fogyatékosságai voltak a ka-
tolikus szerzetesi nevelésnek. Ezzel kapcsolatban
a Vigilia című katolikus folyóirat 1948. január hó-
napban egy 12 oldalas cikket közölt és válaszolt
az interjúban foglaltakra.13 Cikkének lényegét el-
mondja és abból kétségtelen, hogy az nem vallási,
hanem politikai megvilágításban foglalkozott a
felvetett kérdésekkel. (…) megjegyzi még, hogy
a Vigiliában több cikke jelenik meg.14

Bőven foglalkozott újból a magyar írókkal, felso-
rolva néhányat, akik a háború után Magyaror szá -
gon maradtak. (…) kevés kivételtől eltekintve fel-
szólítás ellenére sem hajlandók a demokráciában
írni. Megemlíti többek közt Herczeg Ferencet, aki
(…) jelenleg is budai villájában lakik, 90 éves kora
ellenére a legnagyobb szellemi frissességben él.
(…) villájában az ostrom idején egy orosz tábor-
nok lakott, aki annyira megszerette, hogy 10
munkáját orosz nyelvre is lefordíttatott és bizto-
sította személyes sérthetetlenségét.15 Emiatt nem
került sor az író deportálására sem. Egyébként
(…) mint írót, nem szereti.16

Beszélt arról, hogy a mozik, ha orosz témájú fil-
met vetítenek, teljesen üresek. Ezzel szemben
telt ház mellett játszották a Déryné17 és az Erkel18

című magyar filmeket. Szól arról, hogy számos
jeles színművész határozottan megtagadta fellé-
pését a demokráciában.19

A Kereszt útja című munkájának további ismer-
tetését ma estére tervezi. Kijelenti felém, hogy
nem szívesen vette elbeszélésemet egyik rend-
társa debreceni viselt dolgairól és arra kér, hogy
a jövőben a többiek előtt ilyenekről ne tegyek
említést. Menti társát azzal, hogy nem volt nor-
mális és azóta zárt intézetbe is került.20

Felveti számomra a kérdést, miben látom okát
annak, hogy a katolikus szerzetes iskoláknak
nem sikerült az ifjúságot olyan világnézeti tar-
talommal feltölteni, amely a megpróbáltatások
éveiben kiállhatta volna a próbát, mi az oka alul-

maradásuknak. (…) neki is vannak meglátásai,
de szeretné az én véleményemet is hallani.

1953. június 12.
A 213. sz. zárkában lévők magatartása

J e l e n t é s
Budapest, 1953. június hó 12-én

[név vastag fekete festékkel lefedve, azaz anonimizálva]

Ügyéről: Ma reggel annak a reményének adott
kifejezést, hogy végre kihallgatják.

Ügyével kapcsolatban egyébként újat nem mond.
Megemlíti, hogy az illegalitás hónapjaiban az őt
segítő társán kívül csak két volt pap munkatársá-
val találkozott, de erről senki sem tud.

Hangulatáról: Tegnap este folytatta a Kereszt
útja című munkájának az ismertetését.

Ma reggel a mosdásra várás közben egy női hang
hallatszott be a zárkába. Idegesen az ajtóhoz ug-
rott és hallgatózott. Kijelentette, hogy egyik se-
gítőtársának hangját vélte felismerni és ez lát-
hatólag nagyon nyugtalanította.

Beszélt arról, hogy a történelmi nevek „y”-ját „i”
betűvel cserélik fel. Ezzel kapcsolatban el-
mondja, hogy egy orosz pedagógus társaság lá-
togatást tett magyar iskolákban és kifogásolta,
hogy a falakon csak a mai vezetők arcképei van-
nak kifüggesztve, a régi történelmi nagyságoké
nem. Erre a kifogásra újabban megjelennek a fa-
lakon a Magyarország nagyjainak az arcképei.
Hozzáteszi, hogy az oroszok régi nagyjaikat is
rendkívül megbecsülésben tartják.

Elmondja, hogy a katholikus egyház legnagyobb
élő zeneszerzője részt vett egy értekezleten, ahol
az egyházi zenét törölni akarták. A zeneszerző
fel készülten kifejtette az egyházi zene ősi magyar
eredetét és így a katholikus egyházi zene to-
vábbra is megmaradt. E zeneszerző később egy
nagyszabású kompozíciót írt, melyért magas ki-
tüntetésben részesült.21

Beszélt a békekölcsönökről. Elmondta, hogy a
gyári munkások legnagyobb része teljesen el-
fordult a demokráciától, mert mindig több és
több munkával terhelik, és az állandó kölcsön-
jegyzésektől is elkedvetlenedve csak úgy haj-
landó kölcsönt jegyezni, ha ÁVH-s pressziót
gyakorolnak. Mint mondja, a kölcsön egy bur-
kolt állami adó, és arra való, hogy a befolyt ösz-
szeg egy részéből a kiválasztottakat jutalmaz-
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zák. Megjegyzi, hogy tavaly már sokan nyertek
nagyobb összegeket.

Ismét rátér kedvelt témájára, a választásokra. An-
 nak az aggálynak ad kifejezést, hogy az első vá-
lasztás még komoly sikert nem hozhat, mert meg-
ítélése szerint a politikai múlttal rendelkező pártok
vezetői nem fognak tudni visszatérni (Peyer, Eck -
hardt)22 és agitációt kifejteni. Politikai rutinnal nem
rendelkezőknek pedig esélyük nem lehet, s a tö meg
tanácstalanul fog állni, nem lesz, aki felvilágosítsa.
Beszél a Barankovics párt ról23 is, elmondja, hogy ná-
luk az volt a hiba, hogy jóval több mandátumot kap-
tak, mint amennyire képzett emberük volt. Így tör-
tént, hogy csupa tudatlan vidéki tanító került be a
képviselőházba. Ezekkel könnyű volt elbánni.

Részletesen beszélt újból Eisenhower beszédjé-
ről.24 A beszédnek azt a részét emeli ki, amely-
ben az új elnök azt fejtegeti, hogy Oroszország
történetében a sztálini korszak hatalmas sikere-
ket hozott, Oroszország világhatalom lett. A sztá-
 lini korszak Sztálin halálával lezárult, a mostani
vezetők dolga egy új békés korszak alapjainak a
lerakása. Ezt a jövő szempontjából nagyon ked-
vezőnek ítéli, és az oroszországi belpolitikai
helyzet alakulását az elhangzott felhívásra tör-
téntnek látja. Részletesen foglalkozik a szovjet
jelenlegi helyzetével, hangsúlyozza, hogy Sztálin
halála után hosszabb ideig semmi irányítást
nem kapott Magyarország a Szovjettől. Beszél a
katonai és a rendőri frakciókról.

Elmondja, hogy Eisenhower és Churchill be-
széde közt ellentéteket nem tartja lényegesnek,
különben is lehetséges, hogy az ellentétek meg-
állapodásszerű látszólagos ellentétek csak.

Egyébként egészségesnek és nyugodtnak mond -
ja magát. Ma reggel többi társával együtt erős
fejfájásra panaszkodott, amit a melegnek és a le-
vegőtlenségnek tulajdonít.

Készült: 1 pld.
2 old.

Gépelte: S. J.

1953. június 13. (…) kijelenti, hogy a változás
után is szükségesnek tartja a nagyobb üzletek ál-
lami kézben tartását. (…) A 8–10 holdas kisbir-
tokok visszaadása helyes, de a meginduláshoz
állami hitelt kell nyújtani számukra és azokat
szövetkezetekbe kell összefogni. A gazdálkodás
állami irányítása nem maradhat el.

1953. június 15. Megismétli, lehetséges, hogy meg-
 kísérlik beépítésemet is, de ezt nem fogják for-

szírozni. (…) újra visszatér a beépítésekre. El-
mondja, hogy Beresztóczy pápai prelátus szaba-
dulása után azt mondotta, hogy „A mai időkben
az ember vagy vértanú, vagy gazember lesz. Én
nem tudtam vértanú lenni.”25 Következésképp
Beresztóczy becsületesen figyelmeztetett arra,
hogy beépített. (…) kijelenti, hogy (…) rend-
szerváltozás esetén a beépítetteknek nem kell
tartaniuk a felelősségre vonástól, mert ebben az
országban mindenki olyan súlyosan vétkezett,
hogy nem lesz kinek, kit felelősségre vonni.26 Az
egy Mindszenty kivételével a prominensek is
mind beadták a derekukat.

Beszél egy szerzetes társukról, akit az állami
egyházi hivatal kiszemelt arra, hogy egy katoli-
kus lap szerkesztését vállalja el. (…) kezdetben
szabadkozott, de a nyomás alól nem tudott ki-
térni, először elment Bánáss püspökhöz. (…) Bá -
náss látva azt, hogy a lap Róma ellenes lesz, nem
adta meg hozzájárulását. Ugyanígy megtagadta
Czapik püspök is. Ezek után paptársuk disszi-
dálni akart, a határon rálőttek és elfogták. Be-
szállították Budapestre a kórházba, a műtőből
mindenkit eltávolítottak. A holttestet a legna-
gyobb csendben eltemették, ruháját kiadták bá-
tyá nak és közölték vele, hogy testvére műtét
közben meghalt.27

1953. június 17. (…) Újból megjegyzi, hogy a női
rabokkal milyen gorombán bánnak, ha a folyo-
són női hangokat hall, csendre inti társait és hall-
gatózik. (…)

1953. június 20. (…) várja mindennap kihallga-
tását, de nyugodtnak látszik. Élénken részt vesz
a beszélgetésekben. Kiválóan visszaemlékezik a
régebben elhangzottakra. Hosszabb eszmecserét
folytat (…) a szakoktatás problémáiról és annak
az (…) új társadalom felépítése tárgyában kifej-
tett elgondolásaihoz saját álláspontját mondja el.
(…) széles látókörű ismertekkel rendelkező, a
társadalomtudományban is kiválóan jártas,
gyors észjárású, jó meglátású ember. Állásfogla-
lásaiban a konzervativizmus és az idealizmus üt-
közik a haladó szemlélettel és a materializmus-
sal. Éjjel újból rosszul aludt, de fáradtságát
meglátásom szerint nagy akaraterővel leküzdi.
Egyik társától francia nyelvtant tanul.

1953. június 23. (…) új zárkatársát nem szívleli,
(…) mert állandó beszéde és kérdezgetése rend-
kívül idegesíti, kimeríti. Ugyanezen társa felké-
résére hosszú előadást tart a katolikus egyház-
ról, a szerzetesek feladatairól, a szertartásokról,
és azok lényegéről elmondja, hogy a jövőben mi-
lyen változásokat képzel. (…) okfejtéseiben ma-
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terialista-ellenes, de bizonyos mértékig haladó
szellemű. (…) Előadásaiban (…) kevés a meg-
győző erő, mert előre gondolkodó típus, aki sok-
szor előre szalad a beszéddel, az agyába szökő
gondolat közlésével félbeszakítja a már meg-
kezdett előbbi gondolatfűzést. Indulatos, (…) in-
dulatát nehezen tudja fékezni. Érdekes volt az
egyik társa felé a megjegyzése, hogy ha nem
volna katolikus pap, a bolsevisták állásfoglalá-
sát tenné mindenben magáévá.

1953. június 24. (…) a társa felhívta a figyelmét a
mennyezeten lévő nyílásra, hogy nem tetszik
neki, mert hallott beépített lehallgató készülé-
kekről. (…) társa eszmefuttatásaiban nem tet-
szett (…) az a megállapítás, hogy a 20 évenként
ismétlődő háborúk elkerülhetetlenek.

(…) szóba került Mécs László papköltő. (…) örül
annak a hírnek, mely szerint (…) külföldön van,
ez jó, ha így tudják, a valóság az, hogy Magyar -
ország területén bujkál.28

(…) hangsúlyozza, hogy az utóbbi évek egyik
legszerencsésebb egyházi kezdeményezése a
munkáspap mozgalom. (…) Ennek rendkívüli
jelentőségét hangsúlyozva elmondta, hogy a
kinti életben dolgozó papság világnézete nagyot
változott. Ez jól lemérhető volt, amikor bemen-
tek a piarista rendházba és társaikkal találkoz-
tak. A rendházban élők felett, mint mondja,
megállt az idő, üvegkalickában élnek a régi ké-
nyelemszeretők, (…) konzervatívok.29 (…) el-
mondja Rómának azt a kezdeményezését, hogy
(…) a világnézeti nevelésben az idők követel-
ményeit szem előtt tartva, sejtrendszereket épí-
tenek ki. (…) lényege abban áll, hogy kis számú
(6–8 fő) homogén csoportot összefog egy pap és
irányítja őket világnézeti fejlődésükben. Az egy-
házat az a felismerés vezeti, hogy helyesebb a
minőségi és nem a mennyiségi nevelés.30 (…)
szenvedélyes eszmecserét folytat egyik társával
a liturgiai (…) vonatkoztatásokban. (…) indula-
tos lesz31 és figyelmezteti társát, vigyázzon, ne-
hogy végképp eltévelyedjen, és arra ébredjen,
hogy végleg elvesztette keresztény világnézetét.

Társának a jógával, buddhizmussal, a keresz-
ténység és a zsidó vallás előtti ősi vallásokkal
kapcsolatos fejtegetései indulatba hozzák. (…)
számára szörnyű kimerítő az állandó beszélge-
tés. (…) Meg van szokva, hogy csendben töltsön
több órát, ilyen szünetekben szokott dolgozni il-
letve feldolgozni problémáit.

Részt vesz egy matematikai feladvány megoldá -
sában, a feladványt rendszeresen következteté-

sekkel percek alatt megoldja, számtanilag majd
algebrailag is.

1953. június 25. Sokszor indokolatlanul ingerlé-
keny. Az esti órákban a magányt keresi, (…) kö-
nyörög a csendért, hogy gondolkozhasson. Hosz-
szabb időn át sétál, láthatólag valami erősen
foglalkoztathatja, ujjain számol, később séta köz-
ben ajkai mozognak, mint aki fennhangon gon-
dolkodik. (…) tőle nem szokott színtelenül beszél
egyházi vonatkozású dolgokról. Elmondja többek
között, hogy ‘Sigmond atya milyen kiváló szónok
volt (…) és nagy kontúrokban elmondja nevezett
egyik legnagyobb hatású beszédét, melynek alap-
gondolatai: „szólok először azokhoz, akik meg -
rögzött reakciósok. Ezek ne reménykedjenek, a
régi világ nem jön vissza. Szólok a langyosok hoz,
változtassanak magatartásukon, mert az állam és
az egyház részéről megvetésben részesülnek. És
szólok végül a hitbuzgó katolikusokhoz, övék a
mennyek országa.” Ez utóbbi téma állítása szerint
rendkívül nagy hatású volt, nála többen érdek-
lődtek a beszéd után, hogy szabadon van-e még
‘Sigmond atya. Ez utóbbi részét a beszédnek sok-
szorosították, és a templomajtóban 20 fillérért
árusították.32

1953. június 26. Tegnap fényképezésen volt.
Kissé ideges állapotban tért vissza. Elmondja,
hogy kísérője (…) durva pasasnak nevezte, több-
ször lefasisztázta, emiatt méltatlankodott.

Beszélgetés során debreceni működéséről em-
lékszik meg. Szól a nagyarányú hitbuzgalmi
életről, hangoztatja, hogy változás esetén legszí-
vesebben Debrecenben dolgozna tovább, mert
onnan nagyon kellemes és mély emlékei van-
nak. A hitbuzgalmi élettel kapcsolatos demonst-
rációkról, (…) Mindszenty látogatásáról meg-
emlékezve elmondja, hogy (…) a reformátusok
nagy része is támogatta őket, mert felismerték a
helyzetet. (…) felemlíti Benyáts Emil nagykeres-
kedőt,33 aki jelentős anyagi támogatást nyújtott
részükre. (…) A református papok közül Hegy-
aljai-Kisst34 dicséri.

(…) felhozza Bergyajev orosz származású közírót,
akiről azt állítja, bolsevik volt, de később levonva
a következtetéseket felvette a katolikus vallást és
nyugaton több rendkívüli értékes munkát írt.35

(…) egyik munkájában kifejti, hogy a keresztény
erkölcs két legnagyobb ellensége a nacionaliz-
mus és a bolsevizmus. (…) azonban a naciona-
lizmus a veszélyesebb, [hiszen] amíg a világ né-
peinek származásához képest kevés számú
nacionalista leigázással fenyegeti az összes né-
peket, addig kétségtelenül a túlsúlyban lévő
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proletáriátus módot és lehetőséget nyújt a ki-
sebbség számára (kapitalisták) a beilleszkedésre
és a beépülésre.

Szenvedélyes hangú vitát folytat (…) Jézus kilé-
téről, hogy próféta volt-e vagy Isten. Isten-voltát
azzal bizonygatja, hogy minden üldözés ellenére
is volt állandó követő tábora, hogy csodákat mű-
velt, kereszthalált halt és feltámadt, hogy utána
csak 12 egyszerű ember maradt, akik szembe
nézve az üldözéssel bátran hirdették az igét, és a
kereszténység minden erőpróbát kibírt. Részle-
tesen foglalkozik újból a szerzetesekkel (…),
hogy a jövőben Magyarországon négy rendnek
van nagy jövője: a jezsuitáknak, a ferenceseknek,
a cisztereknek és egy fiatal rendnek. Beszél pia-
rista rendtársairól. (…) Ohmacht Nándor zseni-
ális nagy tudású ember, a (…) rendfőnöknek ő a
legfőbb tanácsadója. (…) nagy rádiója van, óra-
hosszat együtt szokták hallgatni. (…) Richter-
Rokka nagy németimádó. (…) beszél a piarista
rend generálisáról, Tomek Vincéről, részletesen
elmondja (…) megválasztását. Egyik társával szí-
vesen foglalkozik a latin nyelv grammatikájával.

1953. június 27. Fáradtnak, kedvetlennek látszik.
(…) az egyedüllétet keresi, gondolataiba mé-
lyedve sétál, vagy imádkozik. (…) egész délelőtt
sétál és elmélkedik.

Tegnap délután elmondotta, hogy a Damjanich
utca tengelyében épült Regnum Marianum temp-
lom Shvoy megyéspüspök, akkor még plébános
kezdeményezésére létesült. Ennek a templomnak
az alapkövébe be van vésve, hogy annak foga-
dalmára építették, hogy soha nem engedik többé
a bolsevizmust létrejönni Magyarországon.36

1953. június 29. (…) Az egyházi közösségi élettel
kapcsolatban az az eldöntendő kérdés, vajon a
szerzetes iskolába járó ifjúság maradjon-e végig
a szerzetes rend hitbéli nevelésében, vagy 14 éves
korától kezdve kapcsolódjék be az egyházközség
életébe. (…) Hosszasan foglalkozik a magyaror-
szági és a külföldi rendekkel, (…) elmondja, hogy
miért a legszigorúbb szerzetes rend a trappista,
hogy nálunk a legszigorúbb rend a karmelitáké
és a legenyhébbek az irgalmasok. (…) szeretne
rövid időt külföldön tölteni, főleg Rómában, ahol
tanulmányait kiegészítené és utána legszíveseb-
ben Debrecenben dolgozna egy 4–5 főből álló kis
rendház élén. Nagyobb igénye nincs. (…)

1953. június 30. (első jelentés) (…) írt egy egyház-
történeti brossurát, ami foglalkozott a katolikus
egyház helyzetével és ebben éles állásfoglalás volt
Czapik érsekkel és magatartásával szemben. (…)

egész vékony papírra gépírták azzal a céllal, hogy
a francia konzul segítségével kijuttatják Rómába.
Mindszenty letartóztatása utáni helyzetről ez lett
volna hivatva Rómát tájékoztatni. (…) A konzul
(…) a kérés elől elzárkózott azzal, hogy semmiféle
külpolitikai következményt nem vállalhat. Fenti
eset után arra kérte anyját, hogy saját levelezésé-
ben engedje meg számára az írást. (…) Ilyen előz-
mények után anyja levelének folytatásaként írt a
Rómában székelő generálisnak, Tomek Vincének
és tájékoztatta az egyház helyzetéről. (…) anyja el-
határozta, hogy Magyarországot elhagyja és Pá -
rizsban élő leányához költözik. (…)

1953. június 30. (második jelentés) (…) előadója
megkérdezte, mit gondol, a hatóság honnan tudja
találkozásait a konzullal. (…) azzal válaszolt, hogy
találkozásairól beszélt a múlt évben letartóztatott
paptársainak, tehát azok vallomásaiból szerzett a
hatóság tudomást. Hangoztatja, hogy emiatt pap
tásaira nem haragszik. Előadója kijelentette, hogy
(…) a hatóságnak vannak megfelelőbb más esz-
közei is. (…) az a feltevése, hogy anyja albérlője,
egy ápolónő beépített személy lehetett (…)

1953. július 2. (…) megkérdezte előadója, hogy
anyja miért akart kimenni Magyarországról. Az
válaszolta, hogy anyjának külföldön 3 gyereke
van, 9 unokája és dédunokái voltak.37 (…) Föld-
rajzi tudományos kérdésekkel, a dél-amerikai ál-
lamok politikai (…) helyzetével foglalkozik. (…)
Továbbra is sokat foglalkozik (…) liturgiai kérdé-
sekkel és ugyanakkor, amikor az úri Magyaror -
szág szertartásos furcsaságait elítéli, természetes-
nek mondja a püspöki misék szertartásait, a kéz-
és lábmosást, süveglevételt, stb. (…)

Beszél a piarista rend szigorításairól. (…) fizetésü-
ket nem kapták készhez, csak apróbb részletekben
megfelelő indok kíséretében vehették ki. Kedélye-
sen említi, hogy a házfőnök felszólította őket, hogy
indokolásaikat változtassák, ne mindig ugyanazt
az indokot adják elő, ha pénzt kérnek.

1953. július 3. Előadója (…) illegális hírközléssel
és kiszöktetésre való felkészüléssel vádolta. (…)
Arra a kérdésre, hogy most miért vállalta a „ki-
szöktetésre való felkészülés” vádját, elmondja,
hogy nővéréhez írott levelében az állt, hogy te-
gyen az hathatós lépéseket az ügy érdekében és
tudomása szerint madam „Kürie” [értsd: Curie]
közbenjárt. Ezek miatt a vádat nem tagadhatta.
Előadója közölte vele, (…) hogy a Hatóságnak
tudomása van arról, hogy anyja lakásán vacsora
volt, melyen a konzul feleségével együtt jelen
volt, és a vacsorán ő is részt vett. (…) előadója
(…) elővett egy nagyméretű irattartó dobozt,
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melynek tartalmán az ő neve szerepelt. (…) elő-
adója (…) közölte, hogy az 1947 óta összegyűj-
tött anyag anyja egész tevékenységére, munka-
társaira, ifjúsági szervezkedésre fényt derít.
Nincs tehát mit elhallgatnia, 9-en vallottak már
ügyében. (…) Annak bizonyságául, hogy a Ha-
tóság (…) mindent tud, előadója az iratok közül
kiemelve egyet, felolvasta a következőket:
„Török Jenő a piarista rendházba egy piros pozs-
gás arcú paptársával együtt belépve a folyosón
társával 30 percig beszélgetett, majd bement a
rendfőnökhöz. Ott kb. 30 percet töltött el és
onnan az A. C. irodába ment, ahonnan csak
hosszú idő után jött ki ismét.”

Előadóját érdekelte, hogy miért néz ki rosszul.
(…) Elégséges-e kosztja, nincs-e gyomrának
baja? (…) Mint állítja, a több kosztot nem kérte
azzal, hogy a koszt elégséges. (…) Hozzáteszi,
hogy több kosztot azért nem fogadott el, mert
nem akar lekötelezett lenni, megjegyzi, ha ki-
hallgatása véget ért, elfogadja. (…)

(…) Feltűnően ideges, levert állapotban tért visz-
sza a kihallgatásról. Azt hangoztatta, hogy neki
beborult, vége van. (…) Helyzetét nagyon sú-
lyosnak ítéli. (…) A reggeli bevételekor az egyik
edényből kevés levest kiloccsantott. Egyik társa
felhívta, vigyázzon jobban. (…) rendkívül indu-
latos lett és saját reggelijét a W.C.-be öntötte.

1953. július 4. (…) idegesen, kapkodva sugdosta
el, hogy a múlt évben 17 napig volt a hatóság őri-
zetében, rendkívül nehéz, kimerítő körülmények
között folyt le a kihallgatás, és mikor a terhére rótt
cselekményeket beismerte, megkérdezték tőle,
hogyan kívánja bűneit jóvátenni. (…) azt vála-
szolta, vezekléssel. Erre kijelentették előtte, hogy
nem itt fog vezekelni, hanem kint az életben. (…)
sugdosó elbeszélése annyira zavaros, (…), hogy
megkértem (…) ismételje meg, (…) de még in-
kább érthetetlen lett előadása. Az egészből az
alábbi tényeket tudom felfogni: (…) a hatóság fel-
adattal akarta megbízni. (…) vidéki ismerőseinél
kellett megbújnia, csak meghatározott szemé-
lyekkel volt szabad érintkeznie és hetenként két-
szer a helyszínen megjelenő Hatóság tagjainak je-
lentést kellett tennie arról, hogy kikkel érintkezett
és milyen beszélgetéseket folytatott. Ezt az álla-
potot ő „házi fogságnak” nevezi. (…) fiktív sze-
mélyi okmányokat kellett szereznie (…), hogy az
idén nyáron azok birtokába[n], mint munkáspap
beépülhessen valamelyik üzembe, és ebben az
üzemben kezdődött volna további egyházi vo-
natkozású feladata, amit közelebbről nem tud
megnevezni, mert nem közölték vele. (…) kez-
detben a feladatot nem akarta vállalni, de a 17

napon annyira megtört, hogy vállalkozott min-
denre. Más nyelven beszélt azokkal, akiknél la-
kott, más nyelven munkatársaival és más nyel-
ven a Hatóság tagjaival. (…) kétkulacsos politikai
magatartást vett fel abból a célból, hogy a Ható-
ság kívánalmait ellensúlyozza. (…) olyanokkal is
találkozott, akikkel nem lett volna szabad, így
munkatársaival és ifjúsági vezetőkkel is. Az
állam politikai célkitűzéseinek ellensúlyozására
munkatársait (…) utasításokkal látta el. (…)
rendkívül megfeszített idegállapotban is volt
ereje ahhoz, hogy egyházi kötelességéhez híven
illegálisan tovább dolgozzon, és többek közt írt
egy 250 oldalas könyvet is, amit fejezetenként,
ahogy elkészült, tovább adott munkatársainak.
(…) a hatóság tudott mesterkedéseiről és előbb
letartoztatta ismét, mint ő azt várta. (…) szól rö-
viden arról is, hogy Sík Sándorral is fel kellett
volna vennie a Hatósági utasításra az érintkezést,
de előadása itt már annyira szaggatott, (…) hogy
teljességgel értelmetlen maradt.

(…) Idegessége fokozódott, minden társával
szemben türelmetlen. (…) kikel az ellen, hogy az
egész napi szünet nélküli beszélgetés zavarja,
nem tud gondolkodni, ügyével foglalkozni, a ki-
hallgatásra felkészülni. (…) a csendre, nyugodt
gondolkodásra azért volna szüksége, mert végig
kell gondolnia, valószínűség szerint miről és
kikről tud az Államvédelmi hatóság, a többiről
nem akar beszélni. Már másodszor igyekszik a
törülközők számából azt a következtetést le-
vonni, hogy a létszám csökkent a zárkákban. Pa-
naszkodik amiatt, hogy (…) a nagy melegben
képtelen az állandó hüvelyest elfogyasztani.

(…) ha társai bármire jóindulatilag figyelmezte-
tik, felcsattan, (…) és társait rendreutasítja azzal,
hogy tartsák egymás igényeit tiszteletben.

1953. július 6. [ez az egyetlen kézírásos jelentés,
melynek másolati példánya nehezen olvasható.
Benne Török bujkálása alatt 3 személlyel fenntar-
tott kapcsolatáról beszél: két nőről és egy papról]

1953. július 7. Beszél a múlt évi kihallgatásáról.
(…) első kihallgatása alkalmával egy ezredes
megkérdezte tőle. „beismeri-e, hogy a játszmát
végleg elvesztette.” (…) igennel válaszolt, sőt azt
is belátta, hogy teljesen a hatóság jóindulatától
függ a sorsa. (…) egy őrnagy bátorította, (…) be-
széljen nyugodtan, nemcsak a fülgyónás kötelez
titoktartásra. Ami a Hatóság előtt elhangzik, (…)
arról sem püspök, sem békepap (…) nem sze-
rezhet tudomást, (…) a hatóság tagjain, ill. az ügy
előadóján kívül csak egy embernek van betekin-
tési joga, és ez a magyar dolgozó nép vezére.
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1953. július 9. (…) elhatározta, hogy a jövőben
sem fogja mutatni, hogy a feszült idegállapot
megviseli, mert ha ezt látják rajta, még inkább
húzni fogják ügyének lezárását. (…) feltételezi,
hogy az eisenhoweri nyilatkozat38 után megtör-
tént a koreai fegyverszünet megkötése, és most
második lépésként az osztrák fegyverszünet
megkötése következik.

(…) a maga részéről örömmel venné valamennyi
szerzetesrend feloszlatását. (…) így nem volna ki-
vétel a változás után, valamennyi szerzetes egy-
forma feltételek mellett kezdene hozzá az újjá-
építéshez. Megítélése szerint erre sor fog kerülni.
(…) Az egyház hivatása, missziója, tennivalói te-
kintetében (…) állásfoglalása szinte szó szerint az
államhatalom célkitűzéseit, feladatait tükrözi.

Ma megszámlálta a törülközőket és azok darab-
számából még következtet, hogy az osztályon
legfeljebb 20 őrizetes van. (…) számára csak az a
fontos, hogy innen becsületesen kerüljön ki.

(…) bizonyosra veszi, hogy a kommunisták ki-
sebbségbe kerülnek a választások után. (…) a
szociáldemokratáknak lesz nagy jövője, kell egy
erős szoc. dem. párt, hogy ellensúlyozza az eset-
legesen hatalomra törekvő reakciót. Biztosra
veszi, hogy (…) a régi világ nem jön vissza, nem
is volna kívánatos. Nem volna kívánatos azért
sem, mert az esetben a letartóztatási intézetek-
ben lévőket mind elővennék és üldöznék, hogy
vallomásaikkal lebuktattak sokakat.

1953. július 10. (…) Csoportosította magában a
történteket, előadni valóját felosztotta magatar-
tására, elhallgatott tevékenységeire és kapcsola-
taira. (…) Szidja magát azért, mert a zárkában
politikai nézeteit hangoztatta. A zárkából nem-
rég elvitt társát azzal gyanúsítja, hogy beépített
ember volt, aki jelentést tett zárkai magatartásá-
ról. Ennek tulajdonítja, hogy a múlt csütörtökje
óta nem hallgatták ki. (…) egy másik lehetőség
(…) mint kihallgatása elmaradásának oka, (…),
hogy olyan politikai konstelláció teremtődött,
amelyben újból kiértékelik a helyzetet az állam
és az egyház viszonyára is. (…) ma egy harma-
dik elgondolás is felmerült benne. Azért nem vi-
szik kihallgatásra, hogy jobban felfokozódjék
benne a kifelé való vágyakozás és így könnyeb-
ben kényszerítsék, hogy feladatokat vállaljon.

(…) nagy tanulság számára mostani itt tartóz-
kodása, mert egyik társa (…) megvilágította
előtte, hogy a prédikációk anyagát hogyan lehet
országosan egységessé tenni (…) Sűrűn foglal-
kozik a beépítésekkel, (…) hogy az utcán is meg

van a módja annak, hogy valakit alaposan meg-
figyelhessenek. (…) mert felváltva többen köve-
tik és a több megfigyelő összegzi a hallottakat.

(…) beszélt újból arról, hogy a falujárásokon ke-
resztül hívta össze a lelkigyakorlatokra a híve-
ket, megismétli, hogyan tudta meg, hogy egy
csinos fiatal nő, aki szintén gyónója volt, beépí-
tett, és a Hatóság megbízásából akarta őt rá-
venni szervezkedésre.

1953. július 14. (…) a szokottnál kevesebbet be-
szél, inkább engem hív fel ismételten, hogy szó-
rakoztassam elbeszéléssel. (…) Idegállapota ál-
landóan romlik, egész indokolatlan kirobbanásai
vannak, amikor csapkod, vagy goromba. (…) ki-
szabadulása után szeretne Sík Sándor rendfő-
nökkel találkozni, hogy odamondogathasson
neki, hogy miért, azt nem részletezi, de elejtett
szavaiból az érzik ki, hogy a rendfőnök nem jó
szemmel nézhette magatartását és ezt kifejtette.39

Foglalkozik a hatvani véres papverésekkel, meg-
jegyezve, hogy Kádár belügyminiszter amiatt
bukott meg.40

1953. július 17. Elmondja, kihallgatásának tárgya
múlt évi tevékenysége volt. (…) azt kérdezték
tőle, hogy nevezze meg a szervezkedés vezetőjét.
(…) Választ kell adnia arra, hogy iratai és könyvei
hol vannak. Elmondja, a Kereszt útja és egy Nagy-
 böjtre írt elmélkedése anyjánál van. (…) Kézira-
taiból, ahol lakott, mindenütt hagyott egy-egy
példányt. (…) Méltatlankodik, hogy könyveit el
fogják venni. (…) rosszul alszik, fáradt, törődött.
Legfőbb a gyümölcs és a vaj hiányzik neki. Min-
den érdeklődését leköti az új társától hallott po-
litikai hírek. (…)

�

Török Jenőt 8 évre ítélték.41 Büntetését az ország
különböző (köztük a számára oly kedves város,
Vác) börtöneiben töltötte. Úgy tudjuk, csak egyet-
lenegyszer fogadhatott látogatót: Csolnokon, 1956
januárjában a 78 éves édesanyját. Az 1956-os for-
radalom alatt szabadult s nyugatra távozott. Kinti
— a bécsi székhelyű Opus Mystici Corporisnál
végzett — könyvkiadói tevékenysége közismert.42

A könyvkiadó egyik meghatározó munkatársá-
nak, Tatár Margit IBMV-nővérnek a visszaemlé-
kezése szerint Török „a börtönkorszakot nevezte élete
egyik legszebb, legtartalmasabb időszakának. Sokan ezt
nem értették, de ő a kegyelem idejének érezte ezeket az
éveket, amikor a jó Isten közelebb van az emberhez”.43

Bécsben hunyt el 1983-ban.
SZENDE ÁKOS
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1ÁBTL 3.1.9., V140907/4.
2Balás Béla: Kis idő. Egyháztörténelmi vázlatok. Szent Jero -

mos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 2009, 125.
3Lásd a június 10-i jelentést.
4Lásd a július 4-i jelentést.
5Lásd a június 5-i jelentést.
6Téves megállapítás, hiszen Sík 1945–1961 között — 1947

kivételével — minden évben megtartotta konferenciabeszé-
deit, így például az 1953 nagyböjtjén, illetve adventben az
Egyetemi templomban vasárnap tartott előadását hétfőn a
Mikszáth Kálmán téri kápolnában — nagy hallgatóság előtt —
megismételte; Lásd: http://arcivum.piar.hu/siksandor/elet
mu/konferenciak.htm 

7Winston Churchill május 11-i, történelmi jelentőségű be-
szédéről van szó.

8Mint ahogy már korábban is kifejtette: „Az egyházra
nézve a védettség, a biztonság kora lejárt. (…) Vége a ké-
nyelem világának, s helyébe jön az állandó készenlété. (…)
Az egyház a szilárd bástyák mögül — a sokszor kényelemre,
tunyaságra kísértő biztos fedezékből — Isten szabad ege alá
került. (…) nem az uralkodó, a kormányok, hanem a hívő-
sereg, a nép lesz igazi szövetségese.” Vö. Török Jenő: Új utak
a középiskolai valláspedagógiánkban. Vigilia, 1948. január, 8–17.;
lásd még a június 10-i jelentést is.

9Ma már köztudott, hogy különösen a Batthyány térnél
voltak — többnyire vízbetörések okozta — súlyos károk;
1953. május 1-jén például 40 köbméter nedves homok om-
lott az alagútba, s az akkor rabkórháznak használt Erzsébet-
apácák kolostora 10 centimétert süllyedt.

10Végig következetesen nagy kezdőbetűvel írva.
11„A titokzatos Krisztus keresztútja: Nagyböjti elmélkedé-

sek, 1952. nagyböjt.” Végleges kézirata 1953 nagyböjtjén készült:
Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára (MPRKL),
T. J. hagyatéka, Sk, 21. Később, 1968-ban Bécsben a szerző nyom-
tatott formában is megjelentette (egy példányát lásd uo.).

12Maurice Thorez (1900–1964) a francia kommunista párt
alapító tagja, illetve későbbi főtitkára, a 2. világháború alatti
francia ellenállási mozgalom meghatározó személyisége, a
sztálini politika hű szolgálója. Palmiro Togliatti (1893–1964)
az olasz kommunista párt alapító tagja, 1945–1946-ban az
Alcide De Gaspe ri-kabinet igazságügy-minisztere. 

13Lásd a 8. sz. jegyzetet.
14Török Jenő: A világiak nagykorúsága, illetve Boldog X. Pius pápa.

Vigilia, 1949. március, 181–184., illetve 1951. augusztus, 393–402.
15Minderről maga Herczeg Ferenc a teljes terjedelmében

csak 1993-ban megjelent Hűvösvölgy című Emlékirataiban azt
írja, hogy 1944. december 25-én délután 5 órakor zörgettek és
belépett egy orosz katona. „Géppisztolyt tart a kesztyűs
kezében. Vöröskeresztes bőr táska függ az oldalán… Az egész
legény élő cáfolata annak az orosz katonának, akiről a Göb -
bels-féle propaganda híresztelte, hogy ványadt képű, kiéhe -
zett siheder, aki madzaggal összebogozott civil ruhában jár…
(…) Mikor benéz könyvtáramba és látja a sok könyvet, azt
mondja: kultúra! (…) Úgy látszik, ő is nagy dolognak tekinti,
hogy az Urálon túlról a Kárpátok aljára jött. Sorra kezet fog a
ház minden lakójával.” H. F.: Hűvösvölgy. Az Emlékiratok kia-
datlan harmadik kötetéből — II. Valóság, 1992. június, 65–73.

16E véleményével nem áll egyedül. Móricz Zsigmond szerint
például H. F. „mint ember született er kölcs telen, aki azonban
az immoralitást szintén, mint társadalmi konvenciót élvezi”. Idézi
Dániel Anna: Egy írástudó árulása. Liget, 2002. április, 72–76.

171951, rendezte: Kalmár László, forgatókönyv: Bacsó Péter,
Békeffy István. Példa a film egyik párbeszédéből kiérezhető erős
áthallásra, illetve merész kiszólásra: „Megpróbáltuk már, fiam, de
belénk fojtották a szót. A bécsi cenzúra jól működik. / A történelem más
korszakában játszódjék a darab, amikor a nép ugyanilyen elnyomásban
élt. Fent Bécsben nem szólhatnának semmit, de itt lent, a nézőtéren
megértenék.”

181952, rendezte: Keleti Márton, forgatókönyv: Békeffy
István, Thurzó Gábor.

19Például a börtönt, illetve kitelepítést is szenvedett Fedák
Sári és Bakó Márta; Solthy György 1949–1951 között a politikai
kijelentései miatt nem ka pott szerződést. Tímár Józsefet 1950-
ben azért bocsájtották el, mert 1949 szilveszterén a Szózatot „fa-
siszta módra szavalta”. A fegyelmi eljárást a Révai József vezette
Népművelési Minisztérium eleve azzal rendelte el, hogy Tímár
„egész politikai és emberi jellemtelensége kiderüljön”, s fel kellett
tárni „a Szózat ügyében elkövetett disznóságokat is.” (vö. a Nép-
művelési Minisztérium Személyzeti Főosztályának 1950. ja-
nuár 22-i levele Major Tamásnak, a Nemzeti Színház igazga-
tójának; idézi Gobbi Hilda: Közben… Szépirodalmi Kiadó,
Budapest, 1984, 72.) Ugyanakkor az igazsághoz tartozik, hogy
például az etikus színészi magatartást felmutató Sinkovits
Imre mindvégig szerepet kapott (illetve vállalt), pedig „az általa
megformált figurák révén (…) gyakran megszépített (…) krónikáját
kapjuk a Rákosi-, illetve Kádár-korszak magyar világának…” (vö.
Sütő András – Cenner Mihály – Gervai András – Bóta Gábor:
Sinko vits. Hungalibri Kiadó, Budapest, 2001, 89.)

20Talán Erdélyi Józsefről (1894–1959), vagy a rendet 1949-ben
elhagyó Polgár Lászlóról lehetett szó. Erdélyi (saját el-
határozásából, meglehetősen rendezetlen körülmények között)
a rendházon kívül lakott, Polgár 1948-ban elhagyta derecskei
kápláni helyét, majd a tilalom ellenére állami iskolában vállalt
állást és megnősült; idegszanatóriumi kezelésükről azonban
nincs tudomásunk. Vö. Koltai András (szerk.): Catalogus reli gio -
so rum Provinciae Hungariae Ordinis scolarum Piarum 1666–1997.
Budapest, 1998. (METEM-könyvek, 21.)

21Nyilván Kodály Zoltánról van szó.
22Peyer Károly (1881–1956). Mint a Bethlen Istvánnal 1921-

ben kötött Bethlen–Peyer-paktum egyik aláírójának nagy sze-
repe volt a rendszer politikai konszolidációjában. Eckhardt
Sándor (1890–1969) nyelvész, egyetemi tanár. 1945–1949 kö-
zött a Keresztény Demokrata Néppárt nemzetgyűlési (illetve
országgyűlési) képviselője.

23Barankovics István (1906–1974) politikus, 1945-től a
(Keresztény) Demokrata Néppárt főtitkára.

24Valószínűleg Eisenhower 1953. január 20-án tartott el-
nöki beiktatási beszédéről van szó, melyben az USA világ-
hatalmi vezető szerepéről mint a világbéke biztosításának
egyetlen lehetőségéről beszélt.

25Beresztóczy Miklós (1905–1973) címzetes prépost, 1948-
ban letartóztatták és 8 hónap börtönre ítélték, de az ítélet-
hozatal után vállalta, hogy belép a békepapi mozgalomba,
ezért szabadon engedték.
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26Vö. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról („hol zsar-
nokság van, / mindenki szem a láncban; / belőled bűzlik,
árad, / magad is zsarnokság vagy;”), vagy például Lénárd
Ödön: Négyszáz bűnösök litániája („Min denki hordja bűnei
szennyesét / görnyed a hát, a váll, a kar, / ezé gennyesebb,
azé bűzhödtebb, / de pestises itt mind: a hajas, meg a tar!”).

27A börtönlelkészként működő piarista Fazekas József
(1911–2001) visszaemlékezése szerint az eset Mosonmagyar -
óváron történt: egy, a határon elfogott s a kórházba beszállí-
tott „papi személyhez” hívták, de az őt őrző ávósok nem en-
gedték be hozzá, hogy lelki útravalóval elláthassa. Az illető
„megbízott szerkesztője lett volna a Katolikus Szót megelőző új-
ságnak, az [1950. november 1-jétől megjelenő] Keresztnek. De
a feladata kényes volta miatt szeretett volna szabadulni a nem ön-
ként vállalt munkakörtől. Így gondolt a disszidálásra.” (vö. Bö-
szörményi Géza: A magyar piaristák 1950-ben. Szétszóra tás és új-
rakezdés. Magyarország piarista múltjából, 2. Bu da pest, 2007, 96.)
Egyébként Varga Ferenc hajmáskéri plébánosról van szó, akit
1948. február 8-án lőtték meg az osztrák határon (vö. Hetényi
Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag ár-
nyékában. I., Abali get, 1992, 466.).

28Mécs László 1944 után a Dunántúlon bujkálva az iro-
dalmi élettől visszavonultan élt. Végül 1953. augusz tus 22-én
az ÁVH Pannonhalmán letartóztatta, majd októberben a
csak barátai között terjesztett, demokrácia- és szovjetelle-
nesnek minősített versei miatt 10 évi börtönre ítélték.

29Lásd a 39. jegyzetet, illetve a hozzá tartozó július 14-i jelentést.
30Összehasonlításul e témában 1967-ben tett megnyilatko-

zása: „A népi demokráciában szó sem lehe t[ett] szervezett kis
közösségek rendszeres önképző és elmélyítő csoportmunká-
járól. A kísérlet azonban megérte, mert az alapot megkaptuk
és megkezdtük önállóan keresni, hogyan teljesíthetjük Isten aka-
ratát, megtanultuk, hogy az ellenféltől is tudjunk tanulni, vagy-
is húsz évvel ezelőtt előkészültünk már a dialógusra.” Török
Jenő hozzászólása az 1967. február 2-i müncheni PAX ROMANA
kerekasztal-konferencián (kézirat), MPRKL, T. J. hagyatéka.

31Lobbanékony természetével saját maga is tisztában
volt: „Nekem három szakom van: latin, történelem és az erő-
szak” — mondta magáról (vö. Tomek Vince: Dr. Török Jenő pi-
arista, 1908–1983. Szolgálat, 1983. 94–95).

32‘Sigmond Ernő (1897–1983) esztergomi főegyházmegyés
pap, budapesti hittanár, 1939-től az AC titkára. 1952-ben Bu-
lányi Györggyel és társai perében 8 év börtönre ítélték. Va-
lószínűleg lelkigyakorlatos naplójáról, vagy valamelyik 1945
után elhangzott beszédéről van szó.

33Benyáts Emil kézimunka- és rövidáru-kereskedő. Áru-
háza a Tisza-palotában volt.

34Hegyaljai Kiss Géza (1893–1966) református lel kész.
Több népszerűsítő történeti műve jelent meg.

35Nyikolaj Alexandrovics Bergyajev (1874–1948) ortodox
vallásra tért filozófus, teológus. 1922-ben kiutasították Szov-
jet-Oroszországból. Nyugaton szellemi támasza volt a vallá-
sos szellemű orosz emigrációnak. A Dosztojevszkij szellemi
hatását tükröző orosz eg zisz tencializmus fő képviselője. Ke-
reszténység és osztályharc című munkáját 1950 körül Bulányi
György fordította magyarra, és azt gépelt sokszorosítással ter-
jesztették. (vö. MPRKL, Bulányi György hagyatéka).

36„…a templomot az 1919-es kommün bukása után épí-
tették, és ezt a gondolatot megörökítették az alapkő letételé-
nél és a benne elhelyezett dokumentumokban.” Vö. a Magyar
Katolikus Lexikon (szerk. Diós István) „Regnum Marianum
plébánia” címszavát.

37Török Jenő testvérei 1920 óta éltek Nyugaton: bátyja
Spanyolországban, két nővére Franciaország ban. Édesany-
juk csak 1957-ben utazhatott ki hozzájuk.

38Eisenhower 1953. április 15-i beszédéről van szó. Ebben a
Sztálin halála után beálló kedvező politikai légkörre — lénye-
gében a nagyhatalmak közt korábban meglévő bizalomra —
hivatkozva a következő szimbolikus akciókat kezdeményezte:
1) a koreai háború befejezése (ez a július 21-i fegyverszüneti
megállapodással megtörtént, tehát Török feltételezése meg-
alapozott volt); 2) az osztrák államszerződés megkötése (erre
viszont csak 1955. május 15-én került sor); 3) Németország
egyesítése és a kelet-európai államok függetlenségének ki-
nyilvánítása stb.

39Kétségtelen, hogy eleve volt már bizonyos nézeteltérés
(ellentét) a társadalmi igazságtalanságokat testközelből meg-
tapasztaló fiatal debreceni tanárok (Törökön kívül például
Vass Péter) és a rend arisztokratikus(nak vélt, mára már egy-
értelműen bölcsnek bizonyuló) vezetése (Sík Sándor, Balanyi
György) között — mely a börtön keserűségei közepette nyil-
ván felerősödhetett. Vass Péter például az egyház földbirto -
kok hoz való ragaszkodását (konkrétan mikor „az agrárprole-
társág dörömbölését a feudális kapukon csak a süket nem hallotta”, a
piaristák mégis földbirtokokat vásároltak Mádon) „történeti
arányú holdvilágkanalazás”-nak tartotta (vö. Vass Péter: Válasz
Balanyi Györgynek a Piarista Hírek 1960/4. sz.-ban megjelent mél-
tatására, MPRKL, Vass Péter hagyatéka).

40Az 1950-ben feloszlatott szerzetesrendek tagjainak egy ré-
szét június 18-ával kezdődően az újhatvani ferences rendházba
deportálták. Az emberek azt hitték, hogy világi papok érkeztek
a ferencesek helyett, akiket el akarnak vinni, így június 20-ára
nagy tömeg gyűlt össze a templomban s a kolostor előtt, melyet
— Péter Gábor ÁVH-vezér utasítására — az ávósok feloszlat-
tak, de többeket az otthonukból vittek el. Borzalmas kegyet-
lenkedések kíséretében betörtek a rendházba is, s puskatussal,
gumibottal ütlegelték a szerzeteseket. (vö. Böszörményi Géza:
i. m. 55–56. és 124–125.; Hetényi Varga Károly: Ferences rendház
Hatvanban. Vigilia, 2000. június, 442–449). Kádárt 3 nappal ké-
sőbb, június 23-án váltották le a belügyminiszteri székből.

41Részletesen lásd: Török Jenő vádirata, 1953. augusz tus
10. — ÁBTL 3.1.9. V-140907/a — 330. oldal (idézi Bajnok
László: Az állam és egyház kapcsolata Ma gyar or szágon 1945–1990:
A Bulányi György és társai per példáján keresztül. Szakdolgozat,
PPKE Bölcsészettudományi Kar, történelem kiegészítő esti
képzés, 2009, 69–70.).

42Életrajzához lásd még: A Vigilia beszélgetése Török Jenővel.
Vigilia, 1983. július, 521–525.; Tomek Vince: i. m.; Simonyi
Alfonz: Török Jenő, in: Pedagógusok arcképcsarnoka (Debrecen),
2004, 241–246.; Tatár Margit IBMV: Dr. Török Jenő SP. Élete és
műve (kézirat), MPRKL. Török Jenő hagyatéka. Valamint: a
Magyar Katolikus Lexikon (szerk. Diós István) „Török Jenő”
és „Opus Mystici Corporis Kiadó” címszavai.

43Tatár Margit IBMV: i. m.

787

Kéthasábos:Layout 1  2010.09.17.  11:59  Page 787    (Black plate)


