
AZ ÁEH ELFOGLALÁSA
1956. NOVEMBER 3-ÁN
ÉS A KÖZPONTISTÁK ELÍTÉLÉSE
50 ÉVVEL EZELŐTT

Az 56-os forradalomba bekapcsolódott buda
pesti központista teológu sokat 50 évvel ezelőtt

ítélte el a Né pbíróság. Az akkori résztvevők k ö
zül már többen elmo nd ták visszaeml ékezései
ket a Vigil ia hasábjain. Ezeket a visszaemléke
zéseke t kívánom, mint a per negyedrendű

vádlottja, olyan részletekk el kiegészít eni , me
lyeket a Népbíróság előtt önvédelemből sikerült
elhallgatnunk. és ezért még nem közism ertek .

A va llás- és egyházüldözés hivatalos köz
pontja a kommunizmus idején az Allami Egy
házügyi Hivatal volt. Számunkra soka t jelentett
ennek a vallás- és lelkiismereti szabadságot el
tipró legfelső intézménynek a megszüntetése és
titkos irattárának birtokb avétele.

Egybehangzó határozat született erről azon a
papi gyűlésen, mel yet 1956. október 31-én a
Központi Szeminárium dísztermében tartottak.
A kivit elezést aztán mi papnövendékek vettü k
kézbe, készítettük elő és bon yolítottuk le.

Maro sfalvy László hatod éves vezetésével né
hán yan tan ácskozásra dugtuk össze fejünket a
Kuklay Antal felügyelete alatt álló betegszobá
ban . Laci elképzelése az volt, hogy fegyveres
nemzetőrök fed ezete rnellett, men jün k ki a Pasa
rét i ú ton lévő AEH-ba. En ez t elleneztem,
mondván, hogy mi sze mina risták ne kock áztas
su nk AVH-s őrökkel egy esetleges fegyveres
összetűzést. Majd felte ttem a kérd ést , hogy mi a
célunk a sok egyházi szemé lyt kompromittáló
titkos iratt árral? Vélem ényünk egyhangúa n az
volt, hogy nem akarjuk közpr éd áv á tenni.

Kihez fordulhatunk tan ácsért? Bánk József
egy házjogász professzorunkat kérd eztü k meg.
Az ő véleménye az volt, hogy van már törvé
nyes kormán y, és a hercegprímás sza bad, csele
kedjünk tehát az ő bevon ásukka l.

November l -én Marosfal vy Laci, Kov ács
Gyu rka és jómagam mentünk fel a várba, az Uri
utcai prímási palotába. Lacit fogadta a prímás,
megh allgatt a és azzal bocsájtott a el, hogy vár
juk meg intézkedését.

Mindszent y Tildy Zoltá n államminisz ter ré
vén kap ta meg a rendelkezési jogot az AEH fe
lett.

I dőbe telt, míg Maléter Pál honvédelmi mi
niszterhelyettes parancso t adhatott a he rcegprí
má st őrz ő három rétsági katonatisztnek az el-
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fogla láshoz szükséges ka tonai fedezet biztosítá
s ához ,

A mi kezd eményezésünkre csak november
3-án reggel jött telefonér tesítés a prímás titkárá
tól a sze míná riumba, hogy men jünk a Baziliká
hoz. Ott Marosfalvy, Kukl ay és jómagam fel
szá lltunk egy kat onai terepj ár óra. ame lyen a tit
kár és a három tiszt már vá rtak bennünket.

Az ÁEH épületéhez érve a kertben fegyveres
egyetemista nemzetőrökkel találk oztunk, akiket
a teológiáról mint civil hallgatókat jól isme r
tünk, s akik titokban jezsuiták voltak. Ma
rosfalvy (titokban szintén jezsuita) őket is moz
gósította arra az esetre, ha a prímás felé elind í
tott kezd eményezés leállna.

Miut án a prímás titkára az épületet hivatalo
san átvette, a fegyveres nemzetőrök jelenl éte fe
leslegessé vált. A titkár pedig a tisztekkel és a
titko s iratt ár egy kis részével hamarosan távo
zo tt. Hárman maradtunk hátra: Maro sfalvy,
Kukl ay és én.

Miközben vá rtu nk egy teherautóra , hogy a
több i iratot is el tudjuk szá llíta ni, feltett em a
kérd ést , hogy mi értelme van az iratok élszállí
t ás ának. ha a kormán y az épületet már
Mind szent y rendelkezésére bocsájtot ta? Hiszen
az iratokat a legbi zto sabban itt lehet megőrizni ,

ah ol vannak.
A délután folyam án hallottuk a rád ióban,

hogy szovjet tankok özö nlenek be Nyíregyháza
felől az ország ba. Biztatásomra Marosfalvy fel
ment a várba és elintézte a prím ásn ál, hogy az
épüle t és az iratok őrzését az újpesti nemzetőrök

vegyék át. Aztán pedig Vénusz Gyula kispaptár
sunk által sze rze tt teherautón vacso rára vissza
értü nk a sze rnin áriumba, ahol érdeklődéssel

hallgattuk meg Mindszen ty rádi óbeszédét.
Ezzel párhuzam osan a prímás úgy rendelke

zett, hogy Tabód y István papnövendék (volt
kat onatiszt , akit a prímás már régről ism ert )
vonuljon ki másnap 10 kispappal az AEH
épületébe, biztosítsa az ott lévő iratok őrzését, s
go ndoskodjék arról, hogy más szervezet az t el
foglaln i, illetve lefoglaln i ne tud ja. Erre viszont
a november 4-i szo vjet tám ad ás miatt már nem
kerülh etett sor.

A bíróság már a tárgyalás folyamán , még
karácsony előtt 12 központistát helyezett sza
bad lábra. és a 15 teológus közül csak háml an
kap tak sú lyosabb bö rtönbüntetést, a többiek
pedig nem többet, mint másfél évet. Ez Prof.
Didymus Beaufort ferences szerzetesnek kö
sz őnhet ő, aki a hollan d iai nijmegeni katolikus



egyetemen a nemzetközi jog professzora, a
holland felsőház tagja és Hollandia kiküldöttje
volt az ENSZ általános közgyűlésein. Ilyen
minőségében közbenjárt a mi ügyünkben az
akkori magyar ENSZ kiküldöttnél. Mindezt
szűleim, akik 1956-ban Hollandiába menekűl

tek, hátrahagyott levelezéséből tudom, akik
érthető aggódással összeköttetetéseket kerestek,
hogy segíteni tudjanak rajtunk.

Annak ellenére, hogy enyhe ítéletet kaptam,
a tovább} 18 évben állandóan éreztem az újjáé
lesztett AEH elnyomó súlyát, amikor mint pap
és teológus a törvényes kereteken belül igye
keztem a vallási élet megújításán dolgozni Ma
gyarországon.

Viszont 32 éve már Hollandiában élek, de
nagy örömmel tölt el, hogy szülőhazámbanma
már a vallás- és lelkiismereti szabadság birtoká
ban nemcsak szabadon lehet gondolkozni, ha
nem lehet szabadon beszélni, írni és élni is.

Visszaemlékezésemmel azoknak a közpon
tistáknak járó elismerést kívánom elősegíteni,

akik 1956-ban körültekintő előkészítő munká
jukkai és, rugalmas találékonyságukkal vettek
részt az AEH elfoglalásában, s akik minderről

hosszú időn keresztül kénytelenek voltak hall
gatni.

VICH SZABOLCS

HÁNYATTATÁSOK EGY HISTORIA
DOMUS MIATT?

"A Condolatrendőrség így is, úgy is egy
formán bánik vele. Elkövette - s elkii
vette akkor is, ha sohasem vetette volna
tol/ával papírra - a fó1Jűnt, amely min
den más bűnt magába foglal. A gondolat
bűnnek nevezett bűnt."

(George Orwell: 1984)

Bay László egyházügyi előadó hivatali ideje
alatt "folyt a Vajk [Gyula] ellenihajsza, aki a Histo
ria Domusban megírta az oroszok garázdálkodását,
őt három évre nunden papi munkától eItiItották, de
két év múlva ól maguk »isszaengedíék" - olvas
hatjuk Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüs
pök önéletírásában.

Megdöbbentő ez, hiszen a Historia Domus
- műfaji sajátosságai szerint - nem nyilvános
irat: egyfajta napló, az egyházközség történeté
nek, mindennapjainak és az azt befolyásoló kűl

ső tényezőknek megörökítése a pap által, me
lyet szerzője alapvetőertönmaga és hivatali utó
dai számára készít. A kötet vezetése az egyházi
előírások alapján történt; meglétét hivatalosan
az esperes, a főesperes és a megyésfőpásztor

63

ellenőrizhette - ez azonban a szignáláson túl
mutató tartalmi vizsgálatra már többnyire nem
terjedt ki. Más csak a plébános engedélyével 01
vashatta a szöveget. Mindenképp szűk tehát az
a nyilvánosság, amely megismerheti a Historia
Domust vezető személy gondolatait. Ekképpen
Vajk Gyula meghurcolása már-már az orwelli
mindcrime("gondolatbűn") megtorlásának kate
góriájába sorolható, és a diktatúra elnyomásá
nak mélységeibe enged bepillantást.

Ez annak ellenére így van, hogy az újabb ku
tatások fényében a történtek tömör főpásztori

összegzését már nagy mértékben árnyaini és
pontosítani tudjuk, és a hatalom birtokosainak
motivációi is feltérképezhetővé váltak.

A történtek

1961. február 6-ról 7-re virradó éjszaka nagyará
nyú offenzívát hajtott végre az államgépezet az
egyház ellen. Egyszerre, egy időben történt or
szágszerte körülbelül 800 lakásban házkutatáSi
mintegy 100 papot és szerzetest tartóztattak le.
Shvoy Lajos idézett visszaemlékezései szerint a
székesfehérvári egyházmegye 13 papja ellen fo
ganatosított ekkor a hatalom valamiféle intéz
kedést.3 Közéjük tartozott Vajk Gyula bodajki
plébános is, aki - paradox módon - erről csak
késöbb értesült. A kérdéses éjszakát ugyanis a
székesfehérvári püspökségen töltötte, csak más
nap délelőtt káplánja telefonhívása révén ka
pott hírt az otthonában történtekről.'

Bodajkon távollétében éjjel 11 órától reggel
4-ig tartott a házkutatás, amit Kovács Zoltán fő

hadnagy vezetett, és Cs. Balázs János, Varga Fe
renc főhadnagyok, valamint [ávori Ferenc
törzsőrmester végzett. A plébánost csak tapasz
talatlan káplánja, az újmisés Réczés András
képviselhette az eljárás során, melynek hivata
los tanúi a jegyzőkönyv szerint Gál Imre, Kővá
ri Kálmán, Farkas Béla voltak - valamennyien
párttagok.' A hosszú és alapos házkutatás során
lefoglalt "gyanús" tételek száma 46 volt. Köz
tük egy táskaírógép. hitbuzgalmi könyvek (pél
dául egy egész Tóth Tihamér-sorozat), képes
lapok, levelek, levelezőlapok és táviratok. fény
képek, újságkivágások, kéziratok, névsorok,
csomagolópapírok - a feladó címével -; to
vábbá 1951-59 közti hitéleti jelentések, melyeket
egyházmegyei vagyonőri feladata miatt vett ma
gához tanulmányozásra Vajk Gyula. Elkobozták
továbbá 1955-ös határidőnaplóját és 13. tétel
szám alatt "Napló, 1 db, nagyméretű" leírással az
egyházközség Historia Domusát is. Ez utóbbit,
mint különlegesen értékes fogást Storcz László
főhadnagy 1961. március B-án a következőképp

ismertette feletteseivel: "A tuizkutatás során megta-



ldliuk: az általa vezetett évkönyvet, mely 1909-tó1 van
vezetve és Vajk 1942-tó1 írta bele megjegyzéseit. A
felszabadulás után élesen bírálta a párt és kormány
intézkedéseit, melyek az egyház ellen irányultak. Igen
fájó pontként hatott ráaz iskolák államosítása, a hit
oktatás korlátozása és általában a hitélet csökkenése.
Izgató és rendszerellenes kijelentéseket írt az alkot
mányról, a választásokról és más fontosabb politikai
eseményekró1. Vajknak ezeka megjegyzései kimerítik
az izgatás bűntettét és a könyv dokumentumot is ké
pez, mert azt saját kezűleg irta,"

Vajk Gyula személye és az állambiztonság

Azt, hogya bodajki plébániát 1942-től admi
nisztrátorként, 1945-től plébánosként vezető

Vajk Gyula a hatalom látókörébe került, nem
csodálhatjuk. A kegyhelyet működése alatt
nagymértékben modernizálta és fejlesztette - a
háborús ,nehézségek ellenére is. A Boldog
asszony Évében, 1948 szeptemberében a hagyo
mányos búcsút a már célkeresztbe került
Mindszenty József prímás vezette itt, aki erre
később úgy emlékezett, hogy ez volt az utolsó
előtti Mária-kongresszus, melyen letartóztatása
előtt részt vett, 28.000 hívő jelenlétében? Vajk
Gyula 1945-től helyettes esperes és kerületi tan
felügyelő volt, 1948-ban - 40 esztendős korá
ban - esperesi címet kapott. 1952-ben címzetes
préposti méltósággal jutalmazta püspöke, ké
söbb különösen bizalmas feladatot bízott rá:
egyházmegyei vagyonőrré nevezte ki, azaz
azon problémás esetek kivizsgálását bízta rá 
és egy társára -, melyekben az egyházközsé
gek vagyongazdálkodásával, könyvelésével
kapcsolatban merültek fel kétségek vagy nehéz
ségek. A vizsgálatok eredményeiről csak szó
ban, közvetlenül a főpásztornak kellett jelentést
tennie."

Személye az 1948-as bodajki búcsú után ke
rült az állami szervek látókörébe. Valószínűleg

a hatalom itt is meg akarta zavarni adminisztra
tív eszközökkel Mindszenty József prímás sze
replését - néhány hónappal korábban Celldö
mölkön megtették" -, ezért a plébános javasla
tára az érsek már egy nappal az ünnepségek
előtt, rangrejtve megérkezett Bodajkra. Ez ke
resztülhúzta a párt számításait. Nem csodálhat
juk, hogy bosszúból az 1949. évi búcsút már
minden eszközzel igyekeztek ellehetetleníteni
és megzavarni: motorversenyt, térzenét és utcai
mulatságokat szerveztek az áhítatok idejére,
egykorú inforrnácíóik szerint mintegy 30.000 fo
rintos költséggel. 1950-ben sajtóhadjárat indult
a pap ellen, 1951-ben megvonták kongruaját.
1952-ben a kegyhelyet kifigurázó könyvecske
jelent meg, melyet országszerte terjesztettek.
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1955-ben előbb él rendörség zaklatta, majd
mondvacsinált okokból az Allami Egyházügyi
Hivatal arra kényszerítette Shvoy Lajos püspö
köt, hogy fossza meg esperesi címétől. A püs
pök tapintatosan járt el: előbb csak felfüggesz
tette az esperesi teendők gyakorlása alól, majd
rábízta azokat a szomszédos kerület vezetőjére

- címét azonban nem vette el. A püspök vélhe
Wen úgy látta, hogy az adott viszonyok közt
több ellenszegülésre nincs lehetősége. Vajk
Gyulát 1957. március ll-én preventív őrizetbe

vették, három hét raboskodás után szabadult.
Az év nyarán az ÁEH őt és két paptársát el kí
vánta távolíttatni beosztásából. A püspök ez el
len óvást emelt, melyre választ nem kapott, de
mindhármukat hagyták tovább működni. Vajk
Gyula úgy fogta fel a helyzetet, hogy ettől kezd
ve "önmagát helyettesítette't.l''

Az állambiztonság 1960-ban vonta szemé
lyét operatív ellenőrzés alá,1I alaposabb feldol
gozására személyi dossziét csak az 1961-es ház
kutatás után nyitottak rá. 12 Hadfaludi Ernő
párttitkártól, Rózsa György tanácselnöktől és
Kővári Kálmán tanácstitkártól származó infor
mációk segítségével két tiszt - Storcz László és
Karaszi Márton százados - környezettanul
mányt készített róla/3 melyet a hálózati értesü
lésekkel árnyaltak. Egy "Farkas Gábor" fedőne

vű civil ügynök a rendszerrel ellenséges közsé
gi civil kapcsolataira hívta fel a figyelmet/4 há
rom papügynök jelentései alapján pedig jelle
mét térképezték fel. Közülük "Fekete Tamás" és
.Kárpáthy Zoltán" ügynökök jelentései alapve
tően tényszerűek,míg "Aspiráns" szövegeit át
hatja a Vajk Gyula iránt érzett ellenszenve. "Fe
kete" roppant értelmesnek és tárgyilagosnak
mutatja Vajk Gyulát, aki a békepapokkal is szót
tud érteni, de alapvetően hiú.' .Kárpáthy" je
lentéseiből figyelnek fel az állambiztonságiak
külföldre vezető rokoni kapcsolataira. talán ez
vezetett aházkutatáshoz iS.16 "Aspiráns" egy
stréber, nagyzoló és fecsegésre hajlamos karrie
rista képét rajzolja meg, aki céljai érdekében
roppant erőszakosankép~s fellépni, és szereplé
si mániában szenved." Erdekes eleme az ügy
nőkjelentéseknek.hogy - bár határozottan cá
folva - megőrzik azt a kortársi vélekedést,
hogy a préposti méltóságjelvényeit szívesen vi
selő plébános valójában titokban felszentelt
püspök. Ez a feltételezés - a külsőségeken túl
- azért alakulhatott ki, mert Vajk Gyula pré
posti beiktatására nem hívta meg a közismert
békepap irodaigazgatót. a vele egyszerre - az
AEH nyomására - préposti címmel kitüntetett
Tökölyi Istvánt, aki bosszúból terjesztette ezt a
hírt. 18 Az pedig már stiláris különlegesség,
hogy az állambiztonsági források ennek kap-



esán a "kriptokommunista" kifejezés mintájára,
ám azt eltorzítva "kripton püspök"-séget emle
getnek... 19

Vajk Gyula jellemének az árnyoldalaival már
korábban is számolt az állambiztonság. Epp
karriervágyára építve tervezték ügynöki be
szervezését, miként arról Storcz László főhad

nagy tudósít: "l955-ben beszervezési céllal foglal
koztak vele és egy alkalommal meg is kísérelték be
szervezését, de miuel nagyfokú fanatizmust láttak
nála, a beszervezésre nem tértekrá. ,,20 Valószínűleg

ez az az alkalom volt, melyre Vajk Gyula így
emlékezett vissza: .Szeptember Il-én vacsora köz
ben csengetnek. (. ..) Juhász Sándor BM fónadnagy
igazolta magát és szeptember Ti-én délután 2 órára
szóló idézést nyújtott át a székesfehérvári BM köz
pontba. A nevezett fónadnagy az idézési időben a jel
zett kapunál és ajtóban várt. Megkezdődött a lélekta
ni előkészület ... Emeletre föl, emeletrőlle, alagsor...
Közben segélykérés, nyöszörgés, zokogás, a folyosón
itt-ott véres tócsa. Végül is bevezet egy nagyon ele
gáns szobába. Ott várt Szikra [György] őrnagy, Ta
más, Gy-őző (?) társaságában. Előbbi a székesfehérvá
ri AVa főnöke. Megkezdődött a "beszélgetés", kí
hallgatás ... Volt itt kimondhatatlan durvaság, ocs
mány, trágár káromló szavakkal fűszerezve, a Püs
pökatya legyalázása, kicsúfolása, hízelgés, hogy en
gem annyira értékelnek... A püspökségtóI kezdve a
legkülönfélébb ígéretek. Tettek elém egyházmegyés
papjaink "saját kezűleg írt" önvallomásaiból írást,
szörnyűbbnél szörnyűbb beismerésekkel. Meggyőző
désem: ezek mind hamisítványok (...).,,21

Vélhetően csalódást keltő viselkedése áll
1957 márciusi preventív őrizetbe vételének hát
terében is, hiszen 1956 lángoló napjaiban kifeje
zetten tartózkodóan viselkedett. Fogsága három
hétig tartott. Ezalatt többször megalázták, de hi
vatalos keretek között ki sem hallgatták.22 Sza
badulása azonban ismét kellemetlenségeket tar
togatott a karhatalmistáknak, amiről Vajk Gyula
így emlékezett meg: "Pásthy [Antal] gondnok úr
bizalmasan közölte: Juhász Sándor bizalmasan, a
szeminárium könyvtárában megkérte ám tóle a
»váltságdíjat«. Hiába, ezekvoltakó1<.! De ebból is bo
nyodalom lett. Úgy látszik, osztoztak. Ekkor kapott
vérszemet egy társuk, nevét elfelejtettem, de tudom,
hogy leányfalui születésű volt. (... ) Meg akart zsa
rolni: ha nemadok bizonyos összeget neki, ismét bör
tönbe juttat. Bírósági ügy lett belóle följelentésem
alapján. Elítélték. A tárgyalás Budapesten, a Fő ut
cában, a katonai bíróságon volt. (... ) Az Á vá mind
ezért nagyon megneheztelt rám.,,23

A vizsgálat és buktatói

A történelem ismételte önmagát: Vajk Gyula az
1961-es házkutatást követő vizsgálatok során is

65

olyan ellenfél volt az állambiztonságiak számá
ra, aki kellemetlenségeket okozott.

A februári házkutatás után hivatalos lépés
csak sokára történt. A háttérben persze megkez
dődött a lefoglalt írások elemzése, azokból a ter
helő adatok kigyűjtése. Az eredetileg lefoglalt
46 tételből mindössze 4 maradt fenn a rostán,
melyet személyére nézve továbbra is kompro
mittálónak tartottak.i" A már említett személyi
dosszié nyitása is annak a jele, hogy az államvé
delem készült a kihallgatásra, igyekezett ismét
feltérképezni ellenfelét. Karaszi Márton és
Buczkó Imre állambiztonsági tisztek több alka
lommal "tisztelgő látogatást" tettek a bodajki
plébánián, ami az információszerzésen túl Vajk
Gyula idegeinek fárasztására is jó eszköznek
látszott?5 Mindezek ellenére ügynökjelentések
szerint a plébános még 1961 májusban is úgy
vélekedett, hogy különösebb baja nem származ
hat a házkutatásból."

A július 5-én elkészített kihallgatási tervet
követve - az ekkorra már századosi rangot
szerző - Storcz László július 7-én hallgatta ki a
papot. Utólag ez is csak tapogatózásnak tekint
hető, de ekkor már külön kérdésként szerepelt a
Historia Domus mibenléte. A rövid, kétoldalas
jegyzőkönyv szinte tökéletes definícióként rög
zíti Vajk Gyula válaszát: " .. .az egyházközség ese
ményeivel kapcsolatos feljegyzéseket tartalmazza. Az
egyházmegyei dekréták (zsinati határozati törvé
nyek) írják elő annak pontos és lelkiismeretes vezeté
sét. Célja az, hogy az egyházközség belső és külső

életének eseményei legyenek megörökítve. A plébá
nosnak kell vezetni, máshoz nem tartozik a Historia
Domus."27

Három nappal az első kihallgatás után Storcz
és Karaszi intézkedési tervet készített Vajk to
vábbi ellenőrzésére. Ennek értelmében ismét
foglalkoztatták a róla korábban is jelentő hálóza
ti személyeket, és levélellenőrzést vezettek be?8
Ugyanők az aláírói a kihallgatásról július l2-én
készült - a jegyzőkönyvet bőségesen felülmú
ló terjedelmű - jelentésnek, melyben a Historia
Domus kapcsán a vallatótiszt ismerteti Vajk
fenti válaszát, majd megjegyzi: "részleteket tóle
nem kérdeztem a tartalmáról, de Vajk következtetett
arra, hogy vannak olyan részek, melyek kompromit
tálóak rá,mert ellenséges hangnemben írta megjegy
zéseit." A kihallgatott ugyanis igyekezett az is
kolák államosításával kapcsolatos, a naplóban
igencsak határozott véleményének meghala
dottságát hangsúlyozni." A kihallgatók Vajkot
őszintének tekintették; műveltségét, püspök
ségre való bejáratos voltát és jó papi kapcsolata
it hangsúlyozták. "A fentiek alapján nevezettet al
kalmasnak tartom arra, hogy személyével beszerve
zési céllal foglalkozzunk" - szól az összegzés."



Két nappal később, július 14-én 20 oldalas
összefoglaló jelentést született az ügyről. A szö
veget - bár megfogalmazása végig egyes szám
első személyű - Karaszi. Storcz, valamint felet
tesűk, Buczkó Imre őrnagy, osztályvezető írták
alá. Ebben a Historia Domus elsősorban Vajk
Gyula rendszerellenes beállítottságának bizo
nyítékaként szerepel. "Vajknak ezek a megjegyzé
sei kimerítik az izgatás bűntettét. .. rr - értékelik a
szerzők, de a jelentést olvasó - sajnálatosan ki
olvashatatlan kézjegyű - felettes a lapszélére
firkantja az ezzel kapcsolatos kulcskérdést: "Ki
nek mutatta meg?" A jelentés szövege a későbbi

ekben 11 gépelt oldalon keresztül idézi a His
toria Domust, 1946-tól kezdődően csokorba
szedve Vajk Gyula

- pártellenes kirohanásait,
- kormányt és alkotmányt kritizáló meg-

nyilvánulásait,
- a választásokkal kapcsolatos kijelentéseit,
- az ifjúság megszervezésére és nevelésére

vonatkozó megfontolásait,
- az iskolák államosításához kötődő "ellen

séges feljegyzéseit",
- egyházi személyek letartóztatásáról szóló

híradásait,
- békepapság elleni kifakadásait,
- a szerzetesrendek feloszlatásával kapcso-

latos feljegyzéseit,
- a TSZ-esítéssel kapcsolatos ellenérzéseit.
- 1956 októberéről szóló sorait,
--;- és a kegyhelyet ért támadások rögzítését.
A jelentést olvasó felettes elégedetlen volt a

sok idézettel, hosszúnak és nem kellően jellem
zőnek minősítette őket, hiányolta a jelentésből

azok összefüggéseit, az értékelést." A tizenegy
témakör ismeretében hangsúlyoznunk kell, hogy
Vajk Gyulát közvetlenül szovjetellenességgel,
az oroszok garázdálkodásainak megörökítésé
veI ekkor még nem vádolták. Természetesen
mind a párt, mint.a választás, mind 1956 táján
megemlítette az idegen fegyveres erőt, ezt pe
dig a lapszélen a jelentést olvasó felettes gyak
ran meg is jelölte.

A jelentés végén szereplőmegjegyzés mutat
ja az állambiztonság elbizonytalanodását, az
előttük álló lehetőségek variabilitását. "Megje
gyezni kívánom, hogy Vajk dokumentumaink sze
rini, összes anyagaink szerint reakciós, a Vatikánnak
hű embere. Reakcióssága mellett nagy szerepet ját
szik a karrierista, törtető magatartása. Hosszú időt

töltöttaz egyházmegyeven. Egyiklegjobb ismerője az
összes papoknak. Az mellet [sicl], hogya püspöknek
hű szolgája, sokkal nagyobb benne a karrierizmus és
saját maga szeretete. Ezt is figyelembe kell venni sze
mélye megítélésénél. Most tervezzükügynökibeszer
vezését. Kora még nem akadálya, hogy ügynöki
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munkát végezzen. Lehetőségei és ismeretei is alkal
massá teszikaz ügynöki munkára. Beszervezését ab
ban az esetben lehet végrehajtani, ha saját személyé
re, paptársaira. különösen vezető egyházi személyek
re őszinte terhelő vallomást tesz. Rendszerünknek el
lensége, deolyan adatokkal, melyekazt bizonyítanák,
hogy hirszerzést folytat, vagy komolyabb illegáció
ban lsíc'l venne részt, nem rendelkezünk. A
Historia Domusba leírt izgatásaiért is csak nehezen
tudnánk esetleg bíróság elé állitani. Amennyiben
nem lesz őszinte, a vele kapcsolatos anyagokat a II/5
osztályon keresztül az AEH. vezetőjének eljuttatjuk,
és javaslatot teszünk a papi pályáról való elbocsátá
sára. ,,32

A következő kihallgatások tétje tehát az ál
lambiztonság számára nem magának az ügy
nek a felgöngyölítése volt, hanem annak felde
rítése, hogy Vajk Gyula beszervezhető-e; vala
mint megfélemlítése és megtörése, hogy erre
hajlandóságot mutasson. Erről természetesen az
érintett mit sem tudott. Visszaemlékezései
azonban olyan részleteket őriztek meg az ez
után történtekről, melyek csak ennek fényében
nyernek értelmet - és melyekről az állambiz
tonsági források mélyen hallgatnak. Például ar
ról a pszichológiai előkészítésről. mely az au
gusztus l-jei - augusztus 2-án is folytatódó 
kihallgatását megelőzte. Előző este váratlanul
megjelent Karaszi Márton és Buczkó Imre
Bodajkon. és azt hangsúlyozva, hogy ez nem le
tartóztatás, Budapestre invitálták. A kocsi azon
ban más irányba ment, az ezt firtató kérdéseire
választ nem kapott az elhurcolt pap. Dunaújvá
rosba vitték, ahol az éjszakát fogdában töltötte
egy fapriccsen. A kihallgatás nem a jegyző

könyv által tükrözött szűkszavú kérdés-felelet
ütemében zajlott, hanem Karaszi Márton üvöl
tözésével és fenyegetőzésével kezdődött.33 A
beszervezés előkészítésétszolgálta az is, hogya
kihallgatás keretében megíratták vele több egy
házmegyés pap jellemrajzát." A Historia
Domus természetesen e két napon is szóba ke
rült. Elsősorban pártállására. kommunista párt
hoz való viszonyára és az ifjúsági szervezetek
körüli tevékenységére vonatkozó válaszait ve
tették egybe a bejegyzésekkel. Tisztáznia kellett
a kötet mibenlétét is.35

A tortúra augusztus 14-én székesfehérvári
kihallgatással folytatódott. Ekkor a kérdések
szinte csak a Historia Domusban foglalt "állam
ellenes kirohanásaira" koncentráltak. A proce
dúra alatt érezhetően és érthetően megrettent
Vajk Gyula magát menteni próbálta: elismerte,
hogy előítéletek éltek benne, melyeknek éles
kritikai megjegyzéseivel hangot adott. Ugyan
akkor hangsúlyozta álláspontjának a szövegek
keletkezése óta történt megváltozását, felhívta a



figyelmet hangnemének tompulására. kifejezte
elismerését a szocialista államrendben elért tár
sadalmi és gazdasági eredmények iránt, és kije
lentette: ráébredt, hogy azok csak forradalmi
úton voltak elérhetők. Elismerte, hogy papvol
tából és idealista alapbeállítottságából fakadóan
tagadhatatlanul "megmaradt bennem az ateista
életszemlélettel kapcsolatban [egyfajta] fájó érzés".
Felidézte továbbá az 1945 utáni évek közbe
szédjének éles egyházellenességét, ami befolyá
solta az ő hangnemét is, és ami miatt - akkor
- nem hitt a kommunizmus és az egyház bé
kés egymás mellett élésében. A kihallgató tiszt
még mélyebbre ásott a szövegben. Az eljárás
során először 1944-es idézetek kerültek elő,

ezek értelmezésére szólította fel a papot, és má
sodik világháború alatti ellenségképét firtatta.
Vajk Gyula nem tagadta, h09l' az orosz hadse
reget akkor annak tekintette.

Ugye 1961. augusztus 19-én a Fejérmegyei
Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó Osz
tályától átkerült a Vizsgálati Alosztályhoz.
Korecz Tibor százados, alosztályvezető terhelt
ként való felelősségre vonásáról hozott határo
zatot "izgatás bűntett elkövetése" miatt, kizárólag
a Historia Domus "népi demokratikus államrend,
annak intézményei ellen gyűlöletre keltő" bejegyzé
sei miatt. Vajk Gyula elismerte bűnösségét, és
kérte védő kirendelését." Terheltként. e napon
történt kihallgatásakor természetesen a Historia
Domus volt a fő téma. Vajk nem tagadta a kije
lentéseit, de ismét megjegyezte: "ahogy az egy
házzal az államközi kapcsolatok kezdtek normalizá
lódni,úgy az én kirohanásaim is tompultak". Hang
súlyozta, azt is, hogya kötet vezetésének egyet
len célja az, hogy megörökítse az eseményeket,
ahogy ő látta. A jegyzőkönyv rögzítette ismét,
hogyanaplóról Vajk Gyula nem beszélt senki
nek, hogy abba jogszerűen csak a püspök, a fő

esperes és az esperes tekinthetett bele rajta kí
vül, de azok is csak meglétét ellenőrizték.A ki
hallgatást vezető százados kitért a könyv táro
lásának körülményeire - de mivel a plébános
elzárt fiókban tartotta azt, nem férhetett hozzá
más." A vád gyenge lábakon állt.

Az ősz folyamán történtekről ismét csak Vajk
Gyula visszaemlékezéseibőlértesülhetünk. Egy
szeptember végi napon Juhász Sándor főhad

nagy Fehérvárra kísérte, az úgynevezett Sza
bő-palotába, ahol Karaszi Márton egyértelmű

helyzetet teremtve arról beszélt, hogy ez a talál
kozásuk lesz az utolsó. Ha ez is eredménytele
nül zárul, akkor bűnvádi eljárást indítanak elle
ne, és igen súlyos ítéletet várhat. A százados stí
lusa sem volt úri:

,,- Prépost úr, vegye tudomásul, kuroapecér pa
pokból éppen elegünk uan!" - mondta. A további-
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akra így emlékezett a plébános: "Ígért nekem
rallgos (ehetőségeket, alkalomadtán hivatalos gépko
csit is. Irjam aláaz óket szolgáló hivatalos nyilatko
zatot.

- Erró1 a kérdésró1 nem tárgyalok, semmit alá
nem írok."

Karaszi Márton számára teljes kudarc volt
Vajk Gyula beszervezhetetlensége. Indulatain
nem tudott úrrá lenni, káromkodott, rátámadott
Vajkra.

"Kitört beló1e a vadállat. Ordított. Megismétlő

dött a dunaújvárosi eset. (.. .)
- Vegye tudomásul, vádat emelünk ellene, még

pedig olyat, amilyent mi akarunk. Nekünk két ta
núnk mindenkor, mindenre van. Aláírja, vagy nem?
- A tárgyalóteremben döbbenetes cse!!d, meghök
kentek, szinte kétségbeesett figyelem ... Ereziék,hogy
Karaszi »borzalmasan« elszólta magát. Ezt maga is
érezhette, mert vérvörös lett. Minden szem rám sze
geződött, mit is felelek. És én éreztem, hogy a
»Szentlélekgalamb képében. szívemre szállt,ajkam
ra adta üzeneiéi.

- Uraim! - mondottam csodálatos lelki nyuga
lommal - (. ..) ennekaz országnak mintegy SO%-a
teljesen tisztában van azzal, hogy minden politikai
ítélet hamis tanúvallomásokon alapszik. En azonban
azi hittem, hogy az urak ezt a végletekig tagadják.
Ime, most Karaszi úr hivatalosan is elismerte.

Karaszi ekkor ismét elkapta az orromat, csak ezt
ordította:

- Bámulatos, az esze mindezek után még úgy
vág, mint a borotva!

Még ennyit mondiam:
- Az egykori magas rangú kivégzettek jelen re

habilitálása is engem igazol.
(. ..) Valaki felugrott:
- A kihallgatás befejeződött, Vajk urat vezessék

el." 39 - Este szabadon engedték.
Harminc év távlatából Vajk Gyulát meg

megcsalta az emlékezete, beszámolója ezen ré
szének azonban mindenképpen hitelt kell ad
nunk, hiszen mind a később vele történtek,
mind egy állambiztonsági forrás szövegezése
arra utal, hogy az őszi találkozó kényelmetlen
emlék volt a másik fél számára is. 1961 decem
berében "Aspiráns" ügynök arról tett jelentést,
hogy Shvoy Lajos püspök - szűk papi körben
- miként mesélte tovább a Vajk Gyula beszá
molója alapján megkörnyékezésének széles esz
köztárát. A papok többsége egyébként nem hit
te el, hogy püspökséget ígértek neki. Az ügy
nökjelentést épp Karaszi Márton értékelte, és
szinte mosakodva próbálta tartaimát cáfolni,
csak az elsőkihallgatásról téve említést: "Vajk
Gyulát Dunaúiocrosoa vittük és ott hallgattuk ki.
Célunk az volt, hogy beszervezzük. A kihallgatás so
ráll azonban nyilvánvalóvá vált. hogy Vajk megatal-



kodott ellensége rendszerünknek és szó sem lehetar
ról,hogy beszervezzük. A beszervezés gondolatát, té
nyét fel sem vetettük. Kihallgattuk őt, majd szaba
don bocsátottuk. ,,40

Vajk Gyula - ismét saját beszámolója sze
rint - 1961. október ll-én este idézést kapott
másnap reggelre Budapestre, a Katonapolitikai
Ugyészségre. A szokott pszichológiai előkészí

tés után az utolsó kihallgatásáról faggatták.
Majd közölték vele: a BM megszünteti ellene az
eljárást. Ot példányban kellett erről az előre el
készített jegyzőkönyvetaláírnia. de ő egyet sem
kapott kézhez belőle. Mivel az egyik eimzettje
az Allami Egyházügyi Hivatal volt, sejtette,
hogy nem úszta meg teljesen a dolgot, a rend
szer adminisztratív eszközökkel bosszút fog áll
ni rajta." Igy is történt.

Személyi következmények

Egy retrospektív állambiztonsági forrás lakoni
kus tömörséggel így fogalmaz: ,,1961. október
24-én az eljárást ellene megszuniették, egyúttal fe
gyelmit kezdeményeztek ellene."A szöveg ezt pon
tatlanul 1961 októberére teszi." A pontos krono
lógia megállapítását megnehezíti, hogya rend
szer ódzkodott a jogtalan eljárás bármilyen
részletét is kőzvetlenűl írásba adni. Shvoy Lajos
megyés püspököt az Allami Egyházügyi Hiva
tal egyik tisztségviselője- valószínűleg elnöke,
Prantner József - tárgyaláson utasította a teen
dőkről. A püspöki levéltárban azonban fennma
radt az a cédula, melyre a püspök lerótta az el
hangzottak lényegét. A következők olvashatóak
benne: "Vajk Gyula. 1945 - az oroszok megszáll
ták az országot és az egyházat, a papokat 2-3 éven
belül kiírtják. Bántó, durva hangon írt az államive
zetó1cró1 és a mai rendszerró1. 1948-ban az iskolák ál
lamosításakor újabb kirohanást tett. A helyi államiés
pártvezetó1cet hiénáknak nevezte. 1949-be az alkot
mánnyal szemben kirohant, minden paragrafusa
árulásés hazugság, mint a népi demokrácia maga. A
Historia Domus mind az ő kézirata. Az elnökszerint
3 évi felfüggesztés, plébdnia kijelölendő, ahol tartóz
kodhat. Préposti cím visszavonandó. 3 évi viselkedé
se dönti el a további sorsát."43

Az események csak a következő lépésből da
tálhatóak: a püspök 1962. február 3-án távirattal
kérette magához megtámadott paptát és a kerü
let esperesét.Í' Ismét igyekezett az AEH szándé
kainak csak töredékét valóra váltani. A Bodajk
róI való kitiltás ellen nem tudott fellépni, de a
plébániától nem fosztotta hivatalosan meg Vajk
Gyulát, így fizetését élvezhette. Erre szüksége is
volt, hiszen a polgári állás betöltésétől is eltiltot
ták - szóban. A püspök préposti eimét sem
vette el, és kényszertartózkodási helyet sem je-
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lölt meg számára. Vajk szülöfalujába, Hegykőre
kívánt visszavonulni. melyhez szükséges határ
sávengedélyt az AEH révén villámgyorsan
megszerezte a püspöki aula. Korábban éveki~

nem kapott beutazási engedélyt a területre ... 4

1962. február 14-én hajnalban kellett elhagy
nia plébániáját. Előző este még felkereste
Karaszi Márton és Buczkó Imre, és ismét felkí
nálták számára a lehetőséget: amennyiben vál
lalja az együttműködést velük, megtarthatja hi
vatalát. Kidobta őket, vállalta a számkivetést."
"Szolgálaton kívüli' státusza nem tartott három
esztendeig. Húsz hónap elteltével, 1963 októbe
rében - félévnyi huzavona, elhúzódó tárgyalá
sok és hitegetések után - az AEH visszaenged
te a székesfehérvári egyházmegyébe. Urhida
plébánosa lett. 47 1968-ban, amikor Shvoy Lajos
püspök halála után Potyondi Imre lett a kápta
lani helynök és az aula végképp a békepapok
kezére került, nyugdíjazását kérte.48 60 eszten
dősen vonult vissza Hegykőre. bár gyakran se
gített ki az egyházmegye pilisi részein a későb

biekben is. Emlékiratait 1990-ben és 1991-ben
készítette el, utóbbi részleteit még nyomtatás
ban is üdvözölhette 1993-ban, de már ez év de
cemberében leromló egészségi állapota miatt a
székesfehérvári Országos Papi Otthon lakója
lett. 1994. április 18-án érte a halál. 49

A Historia Domus talányos utóélete

A források egyértelműsítik,hogya hivatali gé
pezet eljárásrendje a Historia Domusnak
ugyanazt a sorsot szánta, mint minden más le
foglalt tárgynak. Korecz Tibor százados, a Fejér
Megyei RendőrfőkapitányságVizsgálati Alosz
tályának vezetője 1961. november 20-án egye
dül az írógép visszaszolgáltatásáról határozott,
a többi lefoglalt 45 tétel megsemmisítését írta
elő. Vajk Gyula is megerősíti: csak az írógépet
kapta vissza - megviselt állapotban, de új sza
laggal - 1964 februárjában Juhász Sándor szá
zadostól.50

A rendszerváltás hajnalán, 1989-ben maga
Vajk Gyula fordult levélben mind a Fejér Me
gyei Rendőrfőkapitánysághoz, mind a Belügy
minisztériumhoz érdeklődve a lefoglalt Histo
ria Domus sorsáról. Szerette volna viszontlátni,
hisz - mint mondta - "én valóságos történelmet
írtam ezekben a nehéz idó1cben". Mindkét helyről

negatív, elutasító választ kapott, a minisztéri-
umtól kevésbé ridegen. ,

A kötet azonban fennmaradt. Az Allami
Egyházügyi Hivatal fejér megyei előadója. Lov
rek Károly vette magához. Hogy "szabotálta"-e
csak Korecz Tibor határozatát, vagy joga is volt
azt felülírni, egyelőre nem tudni. Mindenesetre



nem verte a dolgot nagy dobra: amikor a hetve
nes években Fellegi Imre bodajki helytörténész
kereste nála a kötetet, letagadta létezését.

Fellegi Imre megkísérelte ezért a kötet sorsá
nak nyomon követését: tudtával érdekes mó
don a Fejér Megyei RendőrfőkapitányságPoliti
kai Nyomozó Osztályától a szálak a megyei
ügyészséghez, majd a Veszprém megyei (1)
ügyészséghez vezettek. de itt megszakadtak.
Szerenesés véletlen folytán azonban 1988-ban
Lovrek Károlyt hivatalában az a Pál István vál
totta, akinek felesége, mint a Hazafias Népfront
Fejér Megyei Bizottságának honismereti előadó
ja, Fellegi Imre régi munkatársa és támogatója
volt." Pál István egyrészt lehetővé tette Fellegi
Imre számára a kötet kutatását és lefotózását 
Fellegi több ízben idézi is szövegét 1995-ben
megjelent helytörténeti kötetében, következete
sen hallgatva a plébános kommunista rendszert
kritizáló megjegyzéseíröf'' -, másrészt - talán
Szakos Gyula megyéspüspökön keresztülc' 
visszajuttatta a kötetet a plébániára.

Természetesen az egykori szerző, Vajk Gyula
is használhatta..a kötetet, mikor emlékiratait pa
pírra vetette. Orömmel és csodálkozva állapí
totta meg, hogyakötetet visszaszármaztatása
előtt restaurálták, új félbőr kötésbe helyezték.
Nyom nélkül eltüntették belőle azokat a lapszé
li jelöléseket és firkálásokat. melyet a vizsgálat
során - szeme láttára is - barbár módon bele
húztak. Csaknem harminc év távlatából azon
ban úgy érezte, hogyaszöveget manipulálták.
.Kiheréiték" - összegezte tömören véleményét
hiányérzetéról.Í" Másra, másként emlékezett.
Feltételezését azonban megerősíteni nem tud
juk. Az eredeti kötetet és az 1961. évi vizsgálat
során problematikusnak tekintett, ezért kijegy
zeteIt - az Allambiztonsági Szolgálatok Törté
neti Levéltárában fellelt - szakaszokat egybe
vetettük. Valamennyi megtalálható a kötetben
annak jelenlegi állapotában is.

A szövegek összehasonlítása megvilágítja
azokat a szövegromlásokat, amelyek a másolat
készítése során keletkeztek. Ezek érdekes adalé
kot szolgáltatnak a kijegyzetelést végző állam
biztonsági alkalmazott szellemiségéró1, képzett
ségéről és gondolkodásáról is. Egyrészt nyu
godtan kimondhatjuk, hogy a másoló érzéket
len volt az írásjelek által hordozott hangulati
elemek felfogására. Vajk Gyula szövegében az
indulatos kifakadásokat felkiáltó- és kérdőjelek

kísérik, ezek többsége elveszett a gépelés során.
A másoló - akarata ellenére - így kis mérték
ben tompította a szöveg élét, akárcsak egyes
igealakok elnézésével. hiszen előfordul,hogy az
egyes szám első személyű igealakot az általáno
sító hatású főnévi igenév váltja. Másrészt jel-
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lemzőek a helyesírási hibák, főleg a személyne
vek terén: a plébános általában helyes alakjait
lerontja a másoló. Keresztury. Ortutay, Mind
szenty nevében i váltja az y-t; kihull az András
sy egyik s-je, viszont következetesen két ss-sel
kerül átírásra Vas Zoltán neve. De hosszú ó-val
rögzíti a jobb szót, egy b-vel a felsőbb jelzőt is.
A harmadik nagy területe aszövegromlásnak
~z átíró szövegértelmezési nehézségeire utal.
Igy lesz az eredeti "élvhajhászás"-ból "elvhaj
hászás": "feltámadási" körmenetből "felszaba
dulási" körmenet; Szent István király "nemsor
vadó kezű" jelzőjéből pedig a már-már mosol~
ra fakasztóan érthetetlen "szenvedő félkezű". s

Összegzés

A bevezetőben idézett, Shvoy Lajos püspöktől

származó summázata a történteknek bár találó,
a fentiek értelmében mégis pontosításra szorul.
Egyrészt Vajk Gyula eltiltása a papi működéstó1
nem tartott két esztendeig. Másrészt nem "az
oroszok garázdálkodásának" megörökítése volt
a fő probléma személyével. (Sőt, e tekintetben
még az utókor számára kuriózumnak tekinthe
tő pozitívumokat is megőrzött a napló, mint a
két órát nem elzabráló, hanem azokért 800
pengőt fizető katona alakját.'6) Az idős főpász
tor nem is sejthette, hogy papja meghurcolásá
nak valós hátterében nem áll más, mint kicsi
nyes emberi bosszúvágy, mellyel hűségéért

büntették.

lShvoy Lajos: Önéletrajz. (Szerk. Mózessy Ger
gely.) Források a Székesfehérvári Egyházmegye
történetéből. Székesfehérvár, 2002, 97-98.

2Tomka Ferenc: Halálra szántok, mégis élünk!
Egyházüldözés és az ügynökkérdés 1945-1990. Buda
pest, 2005, 174.

3Shvoy: i. m. 146.
4Vajk Gyula: Visszaemlékezéseim Shvoy Lajos püs

pök atyámra (1933-1968). Kézirat, Hegykő, 1991.
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levél
tár (továbbiakban SzfvPL) - Kézirattár - No.1751/
1. 67. (Mivel a 102. oldalas gépelt szövegnek csak
1961-ig terjedő része került kiadásra - lásd: Egy
háztörténeti Vázlatok, 1993/3--4., 95-124. -, a
jeg~~etekben a kézirat megfelelő helyeire utalok.)

Allambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél
tára (továbbiakban ÁBTL) - 3.1.5.0-11969: 36-38;
Vajk Gyula: Meghurcolásom története 1942-1962.
Kézirat, Hegykő, 1990. SzfvPL - Kézirattár 
No.1751/2. 28-29. és Vajk: Vísszaemle7<ezéseím ... , i. m.
67-68.

6ÁBTL - 3.1.5. 0-11969: 18-19.
7Mindszenty József: Emlékirataim. Budapest,

1989,201.



8Pályaképérőllásd: SzfvPL No.7370 - 698/1994
(megjelent: Litterae Encyclicae 1994/23.; A Sze7cesfe
hérvári Egyházmegye ünnepi névtára 1038-1688-1988.
Székesfehérvár, 1988, 198.; Vajk: Visszaemlékezése
im... , i. m. 50. Vagyonőri megbízatásának datálása
problematikus, Shvoy: i. m. 141. alapján 1958 felté
telezhető.

9Mindszenty: i. m. 201., Shvoy: i. m. 91.
IOVajk: Meghurcolásom ... r i. m. 3-lD., 15-16.,

21-27.; Vajk: Visszaemlékezéseim .. .r i. m. 38-59.; Vö.
SzfvPL - No.7450 - 4508, és 1847/1954.

11 o

ABTL - 3.1.5. 0-11969: 72.
12 o

ABTL - 3.1.5.0-11969: 18-19.
13ÁBTL - 3.1.5.0-11969: 61-63.
14 o

ABTL - 3.1.5. 0-11969: 58.
15 o

ABTL - 3.1.5. 0-11969: 25-26., 33-34.
16 o

ABTL - 3.1.5. 0-11969: 58.
17ÁBTL - 3.1.5.0-11969: 46-48.
18Bodajki Plébánia Irattára (továbbiakban BPI),

Historia Domus 151-152. Ezúton is köszönöm
Molnár Károly plébános segítségét, aki lehetövé
tette a kötet vizsgálatát.

19 o

ABTL - 3.1.5. 0-11969: 47., 76.
20 o

ABTL - 3.1.5. 0-11969: 19.
21Vajk: Visszaemlékezéseim ... r i. m. 56.; Vajk: Meg

hurcolásom ... r i. m. 18. még "Farkas Sándor főhad-

na~r-~óI ír.. o o'. '

Vajk: visezuemlecezéseim ... , l. m. 59-61.; ABTL
- 3.1.5. 0-11969: 19.,57-58.,73.

23Va jk: Visszaemlékezéseim .. ., i. m. 60-61. Vö.
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ABTL - 3.1.5.0-11969: 92-94.
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ABTL - 3.1.5.0-11969: 137-138.
38 .

ABTL - 3.1.5. 0-11969: 139-144.
39Vajk: Visszaemle7cezéseim ... r i. m. 73-74.; Vö. Vajk:

Me'lhurcolásom ... r i. m. 31-32.
'40 'ABTL - 3.1.5.0-11969: 153-154.
41 Vajk: Meghurcolásom ... , i. m. 33-34.; Vajk: Vissza

emlékezéseim ... , i. m. 75-76.
42 'ABTL - 3.1.5.0-11969: 139/a.
43SzfvPL - No.7470 - Sz.N /1962.
4-1SzfvPL - No.4508 - Sz.N/1962. február 3.
45Vajk: Visszaemlékezéseim r i. m. 76.
46Vajk: Visszaemlékezéseim , i. m. 76-77.
47Vajk: Meghurcolásom .. ., i. rn. 36.; Vajk: Vissza

emlékezéseim ... r i. m. 84-86.
48Vajk: Meghurcolásom ...r i. m. 38-39.; Vajk: Vissza

emlékezéseim ... r i. m. 91-92.
49SzfvPL No.7370 - 698/1994.
50ÁBTL - 3.1.5. 0-11969: 151.; Vajk: Meghurcolá

som.. ., i. m. 39.; Vajk: Visszaemlékezéseim ... r i. m. 68.
51Fellegi Imre: A bodajki római katolikus egyház

történeti feljegyzéseiről. Kézirat, é. n. Bodajki Hely
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Fellegi Imre: Fejezetek Bodajk múltjából. Bodajk,
1995,5., 128-132., 138-140., 144-145.

53Vajk Gyula is úgy tudta, Molnár Károly plébá
nos is úgy emlékezik, hogyapüspökségen keresz
tül jutott a kötet vissza a plébániára. A korabeli se
gédpüspök, dr. Takács Nándor Jusztin OC:D; iroda
igazgató, Kiss János; és szertartó, Kertész Péter
azonban mit sem tud erről. Így vagy közvetlenül a
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szönöm valamennyiük készséges segítségét.
54Vajk: Visszaemlékezéseim .. .r i. m. 68., 70.
55BPI - Historia Domus 93-188.; ÁBTL 3.1.5.

0-11969: 79-90.
56BPI - Historia Domus 89.
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