
XII. Pius pápa 1945. augusztus 16-án nevezte ki 
Mindszenty Józsefet esztergomi érsekké. Prog
ramnak is beillő első beszédét 1945. október 7-én 

mondta el az esztergomi intronizáció alkalmából. Eb
ben nyíltan megvallotta és a jövőre nézve is kilátásba 
helyezte a „közéleti szerepvállalást", amit „Emlékirata
im”, című könyvében. így indokolt: „Az esztergomi ér
sek személyéhez kötött prímási méltóság, mely a ma
gyar katolikus egyház hierarchiájának is záróköve, az 
egyetlen hivatal hazánkban, melyben egyházi és állami 
jogkör egyesül.”1 Ezt támasztják alá az 1945-1948 kö
zötti levelei, memorandumai, amelyeket Tildy Zoltán 
államfőhöz, Miklós Béla, Nagy Ferenc. Dinnyés Lajos 
miniszterelnökhöz, Keresztury Dezső, Ortutay Gyula 
miniszterekhez, más külföldi, pl. VI. György angol ki
rály, H. S. Truman amerikai elnökhöz, valamint az egy
házi hierarchia hazai és külföldi tagjaihoz intézett.

1945 őszén és 1946 tavaszán többször is fellépett a 
„német kérdés emberies rendezése” érdekében, számos 
pásztorlevelében általában is elítélte a telepítéseket, 
mindenekelőtt a német nemzetiségű lakosság kitelepíté
sét. Tiltakozott a felvidéki magyar nemzetiségű lakos
ság Csehországba történő kényszer-kitelepítése, depor
tálása miatt.2 Felemelte szavát a politikai rendőrség so
rozatos túlkapásai ellen. Az 1947-1948-as Mária év al
kalmából az országban található számos, igen népszerű 
és sűrűn látogatott Mária-kegyhelyekre, vezetésével 
százezres tömegek zarándokoltak. Ezek nemcsak azt je
lezték, hogy a magyar lakosság igen jelentős része ak
tív hitéletet él és ezt meg is vallja, hanem alkalmat szol
gáltat Mindszentynek arra. hogy bejárja az országot és 
szentbeszédeiben, prédikációiban, bibliai idézetek fel
használásával „elemezze” az ország sanyarú helyzetét 
és a kommunisták egyre erősödő hatalmat kisajátítani 
akaró törekvéseit. 1947 tavaszán Mindszenty pásztorle
vélben hívta fel a híveket a fakultatív vallásoktatás be
vezetése elleni tiltakozásra. A felhívásra országszerte 
mozgalom indult meg, amelynek hatására a fakultatív 
vallásoktatás ügye május végén, június elején, még mi
előtt döntés született volna a kérdésben lekerült a napi
rendről. vagyis az egyház győzött. Az első, 1945 októ
beri választási körlevele nagymértékben hozzájárult a 
kommunisták „gyenge” választási szerepléséhez 
(16,95%) és a nemzeti függetlenséget, polgári demokrá
ciát megvalósítani akaró Független Kisgazdapárt abszo
lút többséget elérő (57,03%) eredményéhez. Hasonlóan 
az 1947 augusztus végi országgyűlési választások előtt 
küldött „bizalmas körlevélnek” is jelentős szerepe volt 
abban, hogy a polgári tábor (a hat ellenzéki párt és a 
kisgazdapárt együtt -  I. L.) 55%-os eredményt ért el, a 
választók többsége a „polgári életforma” mellett vok
solt, illetve állt ki.3 1948 nyarán, az egyházi iskolák ál
lamosításának törvénybeiktatása előtt, közvetlenül ja
vaslatára a püspöki kar úgy határozott, hogy „egyház- 
megyei pap. szerzetes és szerzetesnő” az esetleg most 
államosításra kerülő iskolákban igazgatói, tanári, tanítói 
állást nem vállalhat. Ez a rendelkezés a hitoktatókra ter
mészetesen nem vonatkozik."4 Az e döntést június 12- 
én nyilvánosságra hozó körlevélben közölték azt is,
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hogy a 2334. kánon értelmében mindazok magukra 
vonják az exkommunikációt, akik az államosítási tör
vényre szavaznak vagy annak végrehajtásában közre
működnek. A törvénytervezet tárgyalásának napján pe
dig könyörgő szentmisét kellett bemutatni az iskolák 
szabadságáért.5 Mindezek a tények és események jel
zik, hogy Mindszenty hercegprímás 1945 őszétől, „hi
vatalba lépésétől” kezdve fontosnak érezte és kötelessé
gének tartotta felszólamlásait hazája, egyháza, nemzete 
és Istene előtt. Tudták ezt róla az új hatalom birtokosai 
is, mindenekelőtt a kommunista vezetők, különösen pe
dig Rákosi Mátyás, aki kezdettől fogva nagy figyelmet 
szentelt Mindszenty személyének és tevékenységének.
A szovjet közreműködéssel és tapasztalatok alapján 
megszervezett politikai rendőrség, a Belügyminisztéri
um Államvédelmi Osztálya (ÁVO. majd 1948 őszétől 
Államvédelmi Hatóság: AVH). illetve annak 1946 ele
jén felállított egyházügyi osztálya folyamatosan figyel
te a prímás minden lépését, nem utolsósorban közvetlen 
környezetének beszervezett emberei segítségével. 
Gyűjtötték a nyilvánosan megszerezhető dokumentu
mokat, beszédeket, cikkeket stb., és operatív titkos 
adatgyűjtést is folytattak. Az egyházügyi osztály a meg
ismert információkat az ÁVO főnökének, Péter Gábor 
altábornagynak jelentette, aki ezeket Rákosi Mátyáshoz 
juttatta el. Rákosi nemcsak összefoglaló jelentéseket, 
hanem egy-egy eseményre vonatkozóan részjelentése
ket is kapott/' Rákosiék készültek a Mindszenty elleni 
eljárásra, a koncepciós per megrendezésére. A doku
mentumokat célirányosan gyűjtötték, és már 1947 végé
től 1948 elejétől tervezték a kivitelezést. Erre ösztönöz
ték őket a szovjet vezetők, illetve a Magyarországon lé
vő tanácsadók, akik elégedetlenek voltak az egyház el
leni harccal. „A pártvezetésnek nincs pontosan megha
tározott, világos irányvonala a reakciós katolikus pap
sággal folytatandó harchoz -  olvasható a J. V. Sztálin 
részére készült 1947 decemberi összefoglalóban -  pe
dig a papságnak óriási befolyása van az ország lakossá
gának minden rétegére.” Egyúttal „testvéri, segítség- 
nyújtást” ígértek az ilyen ügyekben még kevésbé jára
tosnak tekintett „magyar elvtársak részére".7

Az MKP Politikai Bizottsága 1947. november 8-i 
ülésén határozta el, hogy megbízza a Gerő Ernő, Rajk 
László, Révai József és Horváth Márton alkotta bizott
ságot, amelyhez szabadságról való visszatérése után -  
december elején -  Rákosi Mátyás is csatlakozott, hogy 
vizsgálják meg a katolikus egyház és szervezeteinek 
működését és dolgozzanak ki a jövőbeni tennivalókról 
javaslatot. Ennek lényegét, a várható magatartást és in- —



tézkedéseket illetően, Rákosi Mátyás az MKP funkcio
náriusainak 1948. január 10-i értekezletén a követke
zőkben foglalta össze: „A demokrácia ez évi feladatai 
között ott van az egyház és a népi köztársaság viszonyá
nak rendezése. Meg kell szüntetni azt a tarthatatlan ál
lapotot, hogy a magyar nép ellenségeinek zöme az egy
házak, elsősorban a római katolikus egyház palástja 
mögé búvik... A fiatal magyar demokrácia három esz
tendőn keresztül mindent megtett azért, hogy a katoli
kus egyházat is bevonja a nemzet talpra állításának 
nagy munkájába. Meg kell állapítani, hogy siker nélkül.
A magyar katolikus egyház vezetőinek többsége, Mind- 
szenty Józseffel az élen, még ma sem ismeri el a köztár
saságot. Vissza kívánja állítani az úri nagybirtokot, el
lenzi a hároméves tervet és a demokrácia minden egész
séges kezdeményezését... A magyar demokrácia eddig 
minden problémát, mely elé a történelem állította, meg
oldott. Amikor napirendre tűzi, végezni fog azzal a re
akcióval is, amely az egyház köntöse mögé búvik.”s 
1948 februárjában Ortutay Gyula kultuszminiszter tár
gyalásokat folytatott a keresztény egyházak vezetőivel 
az állam és az egyházak viszonyának „rendezéséről", 
amelynek végcélja a két fél közötti egyezmények meg
kötése lett volna és ennek segítségével később az egy
házak államosítása. A megbeszélések a protestáns egy
házakkal előrehaladtak, de Mindszentyvel elakadtak. 
Az MKP Politikai Bizottsága ezután 1948. április 15-én 
úgy döntött, hogy „támadásba kell átmennie” a katoli
kus egyházzal szemben.9 A támadás fontos mozzanata 
volt az iskolaállamosítást megelőző úgynevezett pócs- 
petri rendőrgyilkosság (1948. június 3.), amely egy sze
rencsétlen balesetet gyilkosságnak minősített, és felbuj
tóként a helyi plébánost és jegyzőt vonták felelősségre. 
A megrendezett per és a megindult propaganda-hadjárat 
a katolikus egyház és Mindszenty ellen irányult, célja 
az iskolaállamosítás keresztülvitele volt.

Az országgyűlés 1948. június 16-án 230:63 arányban 
elfogadta az"l948:XXXIII. tc.-t a nem állami iskolák 
fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal 
összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és 
személyzetének állami szolgálatba való átvétele tár
gyában.10 Az egyház és iskola elválasztásáért folyó 
küzdelem ezzel lezárult. Az iskolai harc lezárása után, 
1948 nyarán meg egyértelműben megtörtént az irányvé
tel a Mindszentyvel való leszámolásra. Ennek egyik 
újabb jeleként értékelhető Rákosi Mátyás 1948. augusz
tus 20-ai kecskeméti beszéde, ahol a mezőgazdaság 
szocialista átalakításának a meggyorsítását és a „kleri
kális reakcióval” való leszámolást ugyanazon feladatok 
közé sorolta, amelyek szorosan összefüggenek." Mind
szenty és a „klerikális reakció” ellen ezután nagyerejű 
kampány bontakozott ki. A tömegakciók során nemkí
vánatos túlzásokra és atrocitásokra is sor került, ame
lyek túllépték a prímás politikai tevékenységének elíté
lését és egyúttal sértették a hívők lelkiismereti szabad
ságát.

1948 őszén a kormány és a baloldali pártok támoga
tásával kibontakozó Mindszenty-ellenes támadások 

__várható súlyos következményeivel számolva, a Vati

kán, pontosabban XII. Pius pápa szuverén jogainak egy 
részét Mindszentyre ruházta, és így a magyar bíboros 
abban a különleges helyzetben volt, hogy minden intéz
kedést megtehetett, amit egyházi téren szükségesnek lá
tott, anélkül, hogy előbb Róma jóváhagyását kellett vol
na kérnie. A november 3-án tartott püspöki értekezleten 
Grősz József kalocsai érsek bejelentette: a prímás sze
mélye elleni „koncentrált támadásokkal szemben a püs
pöki kar nem lehet közömbös.” Az értekezletről kiadott 
nyilatkozat leszögezte: a püspöki kar „megütközéssel és 
szomorúsággal látja -  a katolikus hívek tömegeivel 
együtt -  azokat a méltatlan támadásokat, amelyek Őt 
különösen újabban sajtóban, rádióban, gyűléseken 
rendszerességgel érik. Amikor a magyar püspöki kar a 
vallás és szabadságjogok nevében is felemeli szavát e 
támadások ellen, biztosítja Őeminenciáját bizalmáról, 
együttérzéséről s az Egyház, haza és magyar népünk 
ügyéért folytatott munkájában teljes egészében össze
forrva vele azonosítja magát.”12 A nyilatkozatot a püs
pöki kar valamennyi tagja aláírta.

Az MDP Központ Vezetőségének november 14-ei 
ülésén Farkas Mihály már bejelentette a bíboros elleni 
büntetőeljárás közeli megindítását. „A kormány nem is 
olyan sokat várat itt magára, hogy népünk jogos kíván
ságának eleget tegyen... Aki a törvényt megsérti, akkor 
is 'megbűnhődik érte, ha bíbort visel.”13 November 20- 
án pedig a kommunista párt megalakításának 30. évfor
dulóján tartott ünnepségen Rákosi adta tudtul, hogy na
pirendre került a reakció maradványának felszámolása, 
különösen az „egyház mögé húzódott reakció ügye.”14 
„A prímás körül bezárult a gyűrű, 1948 november 18- 
án -  magát fogolynak tekintve -  visszavonult az eszter
gomi érseki palotába, de tisztségéről nem mondott le," 
az ÁVH a prímási palotát állandóan megfigyelés alatt 
tartotta.15 November 19-én megfogalmazta utolsó pász
torlevelét, amit gépelt példányokban juttattak el az au
lákba, egyúttal közölték azt is. hogy tartalmát a hívek 
tudomására kell hozni. Ennek szövege a következő volt: 
„A magyar katolikus hívek nagy lelki kínok között 
gyötrődnek. Minden lélek fájdalma az én lelkemnek is 
mérhetetlen szenvedés. Kegyetlen választás elé állít ma 
az élet sok katolikus lelket: választania kell az emberi 
lét fenntartásának lehetősége, és az emberi tisztesség, a 
keresztény becsület, a katolikus hűség között. Akinek 
megadatott a szent hősiesség kegyelme, menjen a ke
resztény katolikus jellem egyenes útján. Isten, az igaz 
Bíró megjutalmazza érte. Én magam a hívek lelkiisme
retén szeretnék könnyíteni. Kijelentem: nem kívánom 
azt, hogy személyem miatt egyetlen egy hívő is kenye
rét veszítse. Ha a katolikus Hívek ellenem tiltakozó íve
ket aláírnak, abban a tudatban tehetik, hogy azt nem 
szabad elhatározásukból teszik. Imádkozzunk szeretett 
Egyházunkért és édes magyar hazánkért."16 A bíboros 
tehát készült a letartóztatásra. November végén írt, 
majd letartóztatása után Grősz József kalocsai, Czapik 
Gyula egri érsekhez Shvoy Lajos székesfehérvári és 
Pétery József váci megyéspüspökhöz, valamint Drahos 
János esztergomi általános érseki helynökhöz eljuttatott 
levelében előre leszögezte, ha kényszer alatt tesz vallo-
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mást, azt eleve érvénytelennek kell tekinteni, ha pedig 
lemondásra bírnák rá, az sem érvényes, mert kényszer 
alatt történne.17

1948 novemberében Rákosi és az ÁVH Mindszenty 
ügyben „illetékeseinek" koncepciója alapján már a 
konkrét elképzelések is megvoltak a félreállítás módjá
ról és kivitelezéséről. November 19-én letartóztatták 
Mindszenty bíboros titkárát, Zakar Andrást. Gerő Ernő 
november 21-ei, még inkább Rákosi Mátyás november 
27-ei, az MDP KV ülésén elmondott beszédében már a 
vádirat tételeit is megfogalmazta, amikor bejelentette: 
„a katolikus egyház reakciós fasiszta vezetőivel, első
sorban Mindszentyvel szemben ... annak a türelmi poli
tikának, amely elnézőbben kezelte a papi vagy bíborno- 
ki talárban garázdálkodó kémeket, árulókat, valuta- 
csempészeket és a Habsburgok visszahívok, a fasisztá
kat és a régi reakciós rend híveit -  ennek a politikának 
vége". De egyúttal azt is hangsúlyozta: „Hogyha Mind
szentyvel az egyház nem csinál valamit a legközelebbi 
hetekben, akkor majd csinálunk mi, és ha egyszer kéz
be vesszük a fiatalembert, akkor Róma kapálózhat, mert 
a magyar demokrácia stabilitásának a jele, hogy mit csi
nál azzal az emberrel. És nekünk meg kell mutatni, 
hogy ez a rendszer stabil, nem lehet velünk tréfálni.”18

Dobi István miniszterelnök Rákosi beszédét 1948. 
december 14-én már kormányprogram szintjére emelte: 
„A magyarországi reakció elsősorban Mindszenty bíbo
ros fekete zászlaja alá gyülekezik -  mondotta Dobi, aki 
december elején került Dinnyés Lajos helyére. -  Mind
szenty a reakciósok, a fasiszták, a háborús bűnösök leg
főbb patrónusa és szervezője. Ezért utasította el már 
annyiszor a megegyezést a demokráciával, és ezért 
igyekszik a katolikus egyházból illegális politikai pártot 
formálni a népi demokráciával szemben. Kormányom 
továbbra is óhajtja a megegyezést a katolikus egyház
zal, ugyanakkor azonban arra a belátásra jutott, hogy 
mindaddig, amíg a katolikus egyház élén Mindszenty 
áll, minden megegyezés kilátástalan.”19 Dobi egyúttal 
nem hagyott kétséget afelől sem, hogy Mindszentyvel 
szemben a kormány el fog járni. Ezt erősíti meg a volt 
NŐT (Népbíróságok Országos Tanácsa) elnök, Major 
Ákos is, amikor visszaemlékezéseiben azt írja, hogy „az 
utolsó három hónap fejleményei a koalíciós sajtó kam
pánya és a felelős személyek megnyilatkozásai után 
nem szolgált meglepetésül Mindszenty letartóz
tatása.”20

Mindszenty József bíboros érseket -  Rákosi Mátyás 
utasítására -  1948. december 26-án (karácsony másnap
ján) vették őrizetbe, addig 13 személy őrizetbe vételére 
került sor: Zakar András prímási titkár, Nagy Miklós 
Actio Catholica (AC) titkára, Ispánki Béla lelkész, 
Beresztóczy Miklós az AC budapesti igazgatója, P. 
Várady János S. J„ P. Vid József S. J., Endrédy Zoltán 
soproni káplán. Bóka Imre lelkész, a prímási pénztár 
kezelője, Fábián János lelkész, a prímási levéltáros, 
Horváth Gábor (Esterházy Pál herceg titkára), Ester
házy Pál herceg, Wydler Tivadar bankigazgató,
Baranyay Jusztin ciszterci szerzetes, egyetemi tanár. A 
népügyészség 1948. december 29-én helyezte őket elő

zetes letartóztatásba.21 A többi gyanúsított: Földes Ká
roly kereskedő, Nagy György, a Nemzeti Bank volt 
tisztviselője, Tolnay Dezső tisztviselő, Tóth László új
ságíró, Écsy Józsefné és Deutsch Zsigmond ügynök -  
1949 január közepéig bezárólag került őrizetbe.22 Vala- 
mennyiüket gyanúsítottként hallgatták ki, később vagy 
a Mindszenty-per vádlottai lettek, vagy egy szatelitper- 
ben vonták felelősségre. Tanúkihallgatási jegyzőköny
vek nem is készültek.

„1948. december 23-a, délelőtt fél tizenegy. Ester
házy Pál és Melinda (Ottrubay Melinda az Operaház 
korábbi prímabalerinája, Esterházy Pál felesége -  I. L.) 
a József körút 41. szám alatti lakásuk nappalijában tar
tózkodnak. Csöngetnek. Rumpler Ilona házvezetőnő, 
aki harminc éve a herceg szolgálatában áll és a palotá
tól ebbe a háromszobás létbe is követte, ajtót nyit. Négy 
egyenruhás félrelöki az asszonyt, belépnek a nappaliba 
és megragadják Esterházy Pált. Az egyik feltűnően csi
nos arcú férfi Esterházy Melindához fordul: - A férjét 
magunkkal kell vinnünk, de nem sokára visszajön. Okot 
nem mond. Se Pál, se Melinda nem meri megkérdezni -  
írja forrásértékű dokumentumregényében Hanna Műi
den -  Esterházy Pál eltökéltnek látszik, nyugodt hangon 
szólítja fel az egyenruhásokat, hogy igazolják magukat. 
A csinos arcú doktor Bárd [Károly] AVH-tisztként iga
zolja magát. Esterházy fölveheti a kabátját, de semmit 
sem vihet magával. Majd értesítjük Esterházyné -  
mondja Bárd, mielőtt Pált elvezetné. Senki sem mondja 
meg, hová viszik férjét. Ahogy Pál elment, Melinda gé
piesen az órájára néz, még tizenegy sincs.”23 Esterházy 
Pált az Andrássy út 60-ba vitték, még aznap kihallgat
ták és ez letartóztatásáig -  a hozzáférhető „kihallgatási 
jegyzőkönyvek" szerint -  még háromszor ismétlődött 
meg.

A kihallgatásokra a nyomozók legtöbb esetben írás
ban elkészített szempontok birtokában ültek asztalhoz.
A kihallgatok a perújítási nyomozás során előadták, 
hogy Rákosit naponta informálták, sőt megküldték ne
ki a jegyzőkönyveket. Ezek alapján adott"többször is 
utasítást, hogy milyen irányba kell terelni a „vallomá
sokat.”24 Egyébként a kihallgatásokat gyorsíró jegyez
te, majd azt azonnal áttették gépírásba, másolatokkal 
együtt. „A kihallgatások lényegében akként történtek, 
hogy a vizsgálatot végzők beszélgettek a gyanúsítot
takkal, kérdéseket tettek fel, melyre ők szóban vála
szoltak, majd ezután azt velük kézírással leíratták. A 
különböző témákról kézírással írt anyagot összegez
ték, azokból egyes bekezdéseket kiemeltek és egymás 
mellé rakva egy olyan vallomást állítottak össze, mely 
valójában soha nem hangzott el ebben a formájában. 
Kétségtelen azonban, hogy ezek a jegyzőkönyvek a ki
hallgatott személyek vallomásából készültek.”25 Es
terházy Pál ügyének dokumentációja is ezt igazolja. 
Az így összeállított „vallomás” minden egyes gépelt 
oldalát a gyanúsítottal aláíratták. Mindenegyes vallo
más záradéka így hangzott: „Más előadni valóm ninc- 
s. Vallomásomat kényszer nélkül az igazságnak meg
felelően tettem és a jegyzőkönyvet elolvasás után 
aláírom.”26 _
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Esterházy Pál „minden kényszer nélkül” beismerő 
vallomást tett. Ma már tudjuk, hogy nem így volt, nem 
így történt. Neki is kellett tűrni őreitől a kínzásokat és 
megaláztatásokat, vallatóitól a pszichikai kényszert is. 
Mindezt ugyanolyan sztoikus nyugalommal viselte el 
mint ahogyan letartóztatását fogadta. Ispánki Béla a 
sors és vádlott társ néhány hét közös szenvedés után 
közvetlenül a tárgyalások előtt így látta Esterházy Pált: 
„Herceg dr. Esterházy Pál a háború előtti Magyarország 
legnagyobb földesura. Művelt koponya, aki eredeti 
nyelven olvassa a görög és latin klasszikusokat. Modern 
herceg: egyetemi diplomát szerez, polgári családból nő
sül. Mintagazda. Takarékos és szerény. Mélyen vallá
sos. Gondolom, vádlott-társai szívesen vállalják vele a 
bajtársi közösséget. Ez azonban mit sem változtat a té
nyen, hogy a herceg merő véletlen folytán került a 
Mindszenty-perbe. Magyar szállóigénk szerint: mint Pi
látus a Credo-ba.”27

Esterházy Pál már első kihallgatásakor -  december 
23-án -  „beismerte", hogy Horváth Gábor -  nevelője, 
majd személyi titkára -  segítségével 1946 végétől igye
kezett pénzét idegen valutába fektetni, Horváth -  
Wydler Tivadar, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
igazgatója közvetítésével -  érintkezésbe lépett Bóka 
Imre érseki tanácsossal, akitől több alkalommal vásárolt 
dollárt, illetve csekket. Az összegek és a csekkek érté
ke, illetve száma kihallgatásonként változott: 
7500-30000 dollár, a sajtóközlemény szerint „negyed- 
millió forint értékű dollárcsekket vásárolt Mindszen- 
tytől” Esterházy.28 Ezt az összeget juttatta ki Bécsbe 
ausztriai hitbizománya jogtanácsosához Werner Viktor
hoz. 1948. december 29-ei vallomásában pedig azt is 
„kijelentette", hogy „Én az említett dollárvásárlást azért 
eszközöltem, mert ezzel Mindszenty József esztergomi 
érseket, a magyar legitimista mozgalom elismert veze
tőjét kívántam anyagilag támogatni. Úgy láttam, hogy 
Mindszenty Józsefnek a legitimizmussal kapcsolatos 
közismert elgondolásai szükségessé teszik, hogy én ré
szére és az általa képviselt politikai irányvonal részére 
lehetőségeimhez képest mért anyagi támogatást juttas
sak. Érdekemben állt így cselekedni, mert a Habsburg 
dinasztia Magyarországon történő trónra ültetésétől én 
komoly anyagi előnyöket, elsősorban a földreform cél
jaira igénybevett jelentős birtokaimnak visszaadását 
reméltem.”29

Horváth Gábor vallomást tett arról, hogy tanácsára 
Esterházy Pál nem tett eleget a kormány felhívásának 
az aranykészletek és más értéktárgyak bejelentési köte
lezettségéről. A háború vége felé, Budapest ostroma 
előtt ugyanis az Esterházy-család tulajdonában lévő 
kincsek egy része kb. hat ládára való ékszer, arany tá
lak, serlegek, kelyhek... stb. az Iparművészeti Múze
umból biztonságosabb helyre, a Tárnok utca 11. sz. ház 
pincéjébe került. Az ostrom idején a palotát bombatalá- 
lat érte, nagy része elpusztult, a pincébe csak ásatás út
ján lehetett bejutni, és így a kincsekhez hozzáférni. Az 
illetékes hatóságok a romeltakarítási munkát a palota 
környékén 1948 őszén kezdték meg, így az „elrejtett

__kincsek” csak 1949 januárjában kerültek elő. „Tekintet-
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tel arra, hogy az Esterházy kincsek eltűnése és megke
rülése szoros kapcsolatban lehet az Esterházyak egyéb 
politikai tevékenységével, valószínűleg a most folyó 
Mindszenty üggyel is, szükséges, hogy a Belügyminisz
ter Úr (ekkor Kádár János töltötte be ezt a tisztséget - 1. 
L.) azonnal rendelje el a vizsgálatot" -  javasolta az 
ÁVH-s kihallgató, és egyúttal javaslatot tett a kihallga- 
tandók személyére is.30 A vallomással szemben az igaz
ság az volt, hogy az Esterházy családi levéltár Fraknó 
(Forchtenstein) várában és Kismarton (Eisenstadt) kas
télyában volt, és így a Kelet-Ausztriát megszállva tartó 
szovjet csapatok, illetve szervek „kezelésébe” került. A 
Budapesten lévő értéktárgyakat a háború alatt az Ester- 
házy-pincékbe helyezték biztonságba, Esterházy ezt 
nem titkolta el és eleget tett bejelentési kötelezettségé
nek. A kincseket „biztonságba helyezés” végett beszol
gáltatták.31

1949 január közepére elkészültek a legfontosabb 
jegyzőkönyvek. A január 14-ei utasításban Révai József 
azt javasolta, hogy Esterházy ügyét össze kell „amalgá- 
mozni” Mindszentyével, magyarul Esterházy Pál valu
taügyét együtt kell tárgyalni Mindszentyével.32 Tehát a 
koncepció érdekében kapcsolták össze a „Mindszenty- 
ügyet” -  ami egy merőben politikai vádakra alapozódó 
pert jelentett volna -  a herceg valutaügyével, azaz me
rőben gazdasági pert tételező váddal. A kettő között 
sem a vád, sem a népbíróság nem tudott tényleges kap
csolatot bizonyítani. A hercegprímás és a legnagyobb 
birtokkal rendelkezett herceg korábban nem is ismerte 
egymást. Esterházy Pál herceggel „Mindszenty József 
egyetlen egyszer váltott néhány szót futólag, amikor 
még a főpap plébános volt egy vidéki városban.””  
Mindszenty a húszas években zalaegerszegi plébános 
korában nagyarányú templom, plébániaház és iskola- 
építéseihez fát. téglát, meszel és cserepet kapott Ester- 
házytól, akkor találkoztak. Esterházy Pál soha nem po
litizált, annyi „hivatalos” kapcsolata volt a közéleti ka
tolicizmussal, hogy 1944 elején, még a német megszál
lás előtt őt nevezte ki Serédi Jusztinián hercegprímás az 
Actio Catholica világi elnökének, de ezt a tisztét 1945 
tavaszától nem gyakorolta. Igaza volt. és a történelmi 
igazságnak megfelel, amikor Mindszenty bíboros me
moárjaiban azt írja: „A négy eredeti vádlott közül Ester
házy Pálnak nincs semmi köze az én összeesküvésem
hez. Azért fogták le, hogy az összeesküvési perben egy 
vagyonos mágnás is szerepeljen. Amióta Esztergomba 
kerültem, nem láttuk egymást, nem leveleztünk, de még 
csak üzenetet sem váltottunk egymással.”34

Esterházy Pál január 21-én népügyészi kihallgatá
sán, bűnösnek vallotta magát, beismerte, hogy a jegy
zőkönyvben felsorolt dollárokat és dollárcsekket meg
vásárolta, minden dollárt külföldre juttatott, és a 
„Mindszenty József által vezetett legitimista szervez
kedést támogatta, mert az általa vezetett szervezkedés 
révén remélte elkobzott, illetve szétosztott birtokainak 
visszakapását.”35 Ekkor került sor a vádlottak sorrend
jének a meghatározására is: I. rendű vádlott Mindszen
ty József, II. rendű Baranyay Jusztin, III. rendű Zakar 
András, IV. rendű Esterházy Pál, V. rendű Nagy Mik-
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lós, VI. rendű Ispánki Béla, VII. rendű vádlott Tóth 
László lett. Ezt követően a jól bevált gyakorlatnak 
megfelelően az ÁVH ellenőrizte és minősítette a védő
ket, és így sor kerülhetett azok „kiválasztására.” Ester
házy felesége Ottrubay Melinda miután többen nem 
vállalták az Esterházy-ügyet, dr. Kardos János mellett 
döntött, aki egy „rokonszenves protestáns ember, egy 
ügyvédi munkaközösség tagja, és nem ismert rendszer- 
ellenességéről.”36 Alapy Gyula37 megkezdhette a vád
irat tényállási részének és jogi indokolásának megszer
kesztését, a politikai indokolás Rákosi Mátyás, Farkas 
Mihály, Gerő Ernő és Révai József közreműködésével 
készült. Alapy az államvédelmisek „környezettanulmá
nya” -  ami kiterjedt az illetők múltjára, politikai maga
tartására, jellemére, sőt intim kapcsolataira is -  szerint 
azért volt alkalmas a fővádló szerepére, mert” 1930 óta 
megbízható elvtársa a pártnak", nyugati beszervezett- 
ségének bizonyítéka, hogy „bár német, szlovák és an
gol nyelven is beszél, külföldön csak 1932-ben járt.” A 
vérbíróként emlegetett tanácsvezető Ölti Vilmosról pe
dig megemlítik, hogy az 1930-as években Szegeden 
szélsőjobboldali kapcsolatai voltak, 1943-ban pedig 
Berlinben egy Hitler által alapított birodalmi ösztöndíj
jal tanult. 1945-ben viszont belépett a Magyar Kom
munista Pártba, vagyis Alapyhoz hasonlóan Ölti is zsa
rolható volt.38 Végül is a vádlottak padjára egy jól 
megkomponált tabló szerint kerültek a „klerikális reak
ció", a politikai és gazdasági bűnügyek elkövetői és a 
„kémek". A bíboros hercegprímás a legfelső státusban 
egy személyben mindezt reprezentálta a vád szerint. 
De a hercegprímás mellé kellett ültetni a volt leggazda
gabb főurat, az Esterházy herceget, aki az egész össze
esküvést pénzelte. A két főszereplő köré álltak a szel
lemi és technikai kisegítők. A tudós szerzetes pap, 
egyetemi tanár Baranyay Jusztin, aki a „szellemi moz
gató” lett volna: Zakar András, a szolgálatkész prímási 
titkár, aki azonban megbánta tettét. A további vádlot
tak között még két pap, akiknél az volt a fontos, hogy 
valamely egyházi intézmény élén állva követték "el 
„tetteiket," így az Actio Catholica és más intézmények 
is egyben kompromittálhatok. De mindkettőnek külföl
di kapcsolatai is voltak, hiszen vagy Rómában tanul
tak, vagy ott szolgáltak (Nagy Miklós és Ispánki Béla), 
így váltak alkalmassá a kémkedésre, a hírszerzésre. 
Végül a szinte emberi roncs, világi katolikus újságíró, 
Tóth László szerepe annak bizonyítása volt, hogy a 
„klerikális reakció” publicista kiszolgálói is milyen 
sorsra juthatnak...

Alapy Gyula 1949. január 25-én nyújtotta be a vádi
ratot,'9 amihez a jogszerűség kihangsúlyozása miatt 
szövegszerűen is csatolták a felhívott helyeket. Jogász 
szakértők szerint azonban a vád még így sem állt meg, 
és a korabeli hatályos törvényeket, rendeleteket sem a 
jognak megfelelően alkalmazták.40 A vádiratot a vád
lottak megkapták, majd védőikkel is tanácskozhattak. 
Kardos János védőügyvéd beszámolója alapján készült 
január 28-ai ÁVH-s jelentés szerint „Esterházy Pál be
ismerésben van és azt az álláspontját fejtette ki ügyvéd
jének, hogy amit tett azért vállalni akarja a felelősséget.

Kardos felvetette, hogy nem teljesen beszámítható vol
tával fogja védeni, ezt visszautasította.” Egyúttal felhív
ták Kardos figyelmét /a Révai József javasolta „amalgá- 
mozási” koncepciót követve - 1. L./ arra, hogy védencé
nek előnyös, ha Mindszenty-ügyével együtt, „nem mint 
elsőrendű terheltet tárgyalják, és így Kardos a politikai 
célt nem fogja vitatni. Esterházy egyébként ezt a vallo
mását fenn fogja tartani, mert azt hiszi, hogy így eny
hébb büntetést kap, mintha az uzsorabíróság előtt fő
vádlott lenne valutázásért.”41

Alapy a demokratikus államrend és köztársaság meg
döntésére irányuló szervezkedés lényeges anyagi támo
gatásában való részesítésének bűntette /1946:VII. te. I. 
§-ának /  !/ bek./, valamint fizetési eszközökkel elköve
tett bejelentés elmulasztása és folytatólagosan elköve
tett üzérkedés /8.400/ 1946. ME számú rendelet 17. §, 
1922:XXVI. te. 1. § és a 8.800/1946. ME sz. rendelet
20. § (2) bek. bűntettével vádolta Esterházyt. A vád leg
gyengébb láncszeme volt Esterházy Pál perbe fogása és 
az állítólagos legitimista szervezkedés anyagi támoga
tójaként való feltüntetése. A vád erre vonatkozóan 
egyetlen bizonyítékot sem tudott produkálni, kizárólag 
a letartóztatottak beismerő vallomásaira hivatkozott, 
ezek voltak az alapjai. A vádként említett dollárcsekk- 
vásárlási ügylet merőben titkára, Horváth Gábor által 
intézett gazdasági aktus volt, és nem politikai. Ezt pró
bálták annak beállítani.

A Budapesti Népbíróság Ölti Vilmos vezette külön- 
tanácsa előtt, Alapy Gyula népügyész vádindítványa 
alapján, 1949. február 3-8. között a Markó utcai fogház
II. emeleti ún. nagy esküdtszéki tanácstermében zajlott 
le a tárgyalás. A tárgyalás idejére az ÁVH rendkívüli 
intézkedéseket foganatosított. A Markó utca egy részét 
kiürítették, az épületben más tárgyalás nem lehetett, a 
környéket hermetikusan lezárták. A tárgyalás idején a 
vádlottak elővezetését, őrzését és a bejárati ajtók bizto
sítását 38 nyomozó végezte. Mindszentyt állandóan 
ugyanazok a nyomozók (16 fő) őrizték, a tárgyalás ide
jén a főbejárat, a lépcsőház és a tárgyalóterem biztosítá
sára 50 ÁVH-s, ezen kívül 50 főnyi tartalék készültség 
volt szolgálatban. Fegyverzetük valamennyinek gép
pisztoly, marokfegyver és könnygázgránát. A biztosí
tást összesen 236 ÁVH beosztott intézte. A biztosítás 
legfőbb felelőse és parancsnoka Décsi Gyula alezredes, 
a karhatalmi részt Kajli József őrnagy és Princz Gyula 
őrnagy irányította. A tárgyalás egész tartama alatt az 
ÁVH központjában külön erre a célra létrehozott ügye
let működött, filmfelvételt nem lehetett készíteni, ha
sonlóan magnófelvételt sem, fényképezés tilos volt, ki
véve az ÁVH egy megbízottját.42

Igen nagy alapossággal válogatták meg és nyomoz
ták le a tárgyaláson résztvevőket. A tárgyalóteremről 
rajz készült és ezen megjelölték a hallgatóság helyét és 
az ülésrendet. 163 ülőhely a földszinten és 60 az erké
lyen. A „belépőigénylés listái” is többször módosultak. 
23 külföldi újságíró, köztük 2 fő a TASZSZ-tól, néhány 
szocialista országbeli és 17 nyugati tudósító kapott le
hetőséget a híradásra. A magyar sajtót 14 újságíró és a 
Magyar Rádió 5 fős stábja képviselhette, pontosabban.

5



szólva kaptak belépőt. A listán olyan nevek találhatók, 
akik már korábban is kivették részüket a Mindszenty el
leni sajtókampányból: Gárdos Miklós, Fekete Gyula, 
Katona Jenő, Parragi György, Fehér Lajos, Gábor An
dor, Vásárhelyi Miklós, Kende Péter, Hajduska István, 
Randé Jenő, Rajcsányi Károly, Tóbiás Áron, Vészi 
Endre, az MTI részéről Baló László, Nagy István, Gáti 
István, Bolgár István. Belépőt kapott Domonkos József 
legfőbb államügyész, Jankó Péter, a NŐT tanácselnöke, 
Kiss Károly a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, 
Boldizsár Iván külügyi államtitkár, Mekis József a Va
sas Szakszervezet főtitkára, dr. Kádár Miklós az Ügy
védi Kamara titkára, Esty Miklós pápai kamarás és 
Witz Béla érseki helynök, (akik már korábban be voltak 
építve -  I. L.), Mihályfi Ernő a Magyar Nemzettől, 
Déry Tibor író, Ortutay Gyula kultuszminiszter és má
sok. A hozzátartozók közül Zakar András testvére. 
Ispánki Béla nővére, Tóth László felesége és Ester- 
házyné Ottrubay Melinda.43

A második tárgyalási napon, február 4-én került sor 
Esterházy Pál kihallgatására.44 Esterházy bűnösnek val
lotta magát, elismerte „megbíztam titkáromat dr. Hor- 
váthot, hogy részemre dollárvalutát vásároljon a fekete
piacon azért, mert a magyarországi vagyonom nagy ré
sze el veszett és így anyagi biztosítékom itthon nem ma
radt. Feleségem jövőjét kívántam biztosítani. Tekintet
tel arra, hogy korom is eléggé előrehaladott /Esterházy 
akkor 48. felesége pedig 29 éves volt -  I. L./ és az 
egészségi állapotom is eléggé gyenge.” Ám Ölti minden 
fáradozása ellenére sem derült ki egyértelműen az ösz- 
szegek nagysága, hiszen ezekről a pénzekről és pénz
ügyi tranzakciókról a nyomozó hatóság sem tudott írá
sos dokumentációt feltalálni, hanem az érintettek „be
mondásai", emlékezete szerint alakultak az összegek. 
Esterházy Pál azt is elmondta, hogy a háború után nem 
beszélt Mindszentyvel, és határozottan állította, hogy a 
hercegprímás nevében „soha senki nem kért tőle legiti
mista célra anyagi támogatást.” Ismételten érdemes 
megjegyezni, hogy a tanúvallomások nem igazolták a 
legitimista szervezkedés anyagi támogatásának tényét. 
Egyetértve Kahler Frigyes kérdésfeltevésével és véle
ményével sajnálatos és jogászokhoz méltatlan, hogy 
„Nem akadt védő, aki megkérdezze: Ha nem ismerte 
Esterházy Pál a prímást és vele személyes, vagy levele
zési kapcsolata sem volt, honnan tudott a céljairól és 
konkrétan milyen céljait kívánta támogatni? Továbbá, 
hogy kérje Mindszenty és Esterházy szembesítését e ki
áltó -  és lényegi -  ellentmondás tisztázása érdekében. 
Az ellentmondás tisztázása azonban a per urainak na
gyon is ellenére volt, tehát a kérdések és a szembesítés 
elmaradt.”45

1949. február 5-én hangzott el Alapy Gyula 
vádbeszéde,46 amely részben megismételte a vádirat té
nyeit, de ahhoz képest igen terjedelmes politikai fejte
getésekkel bővült. Ez az alpári hangvételű vádbeszéd a 
korabeli torz politikai mentalitást és még inkább a kora
beli eltorzult történelemszemléletet tükrözi. Érveit 
nagyrészt a párt főideológusa Révai József, valamint 

_  Andics Erzsébet és Mód Aladár ekkori írásaiból merí

tette, akik a „klerikális reakció” elleni harc elméleti-tör
téneti „megalapozását” végezték el. Lényegében ez 
nem egy szakszerű ügyészi vádbeszéd, hanem annak 
ürügyén propaganda beszéd volt. Befejező mondatai 
így hangoztak: „Legyen a Népbíróság ítélete emlékeze
tes, és az ítélet a magyar nép elárulóit, kémeit, kufárja- 
it adja át az enyészetnek. Mindszenty Józsefre, 
Baranyay Jusztinra, Esterházy Pálra halálbüntetés, a 
többi vádlottakra a legsúlyosabb fegyházbüntetés kisza
bására teszek indítványt.”

A vádbeszéd elhangzása után következtek a védők 
beszédei, amelyek érdemi kifogásokat nem tartalmaz
tak a váddal és az eljárással szemben. A tárgyalás so
rán a védelem formális volt, nem tudott, és nem is en
gedték hatékony működését. A védők csak ritkán kap
tak szót, kérdéseik akkor sem mindig a vádlott javára, 
hanem esetenként éppen terhére váltak. A védelem ta
núit nem hallgatták ki, az általuk kért dokumentumokat 
nem szerezték meg, vagy nem terjesztették elő. A per- 
rendtartásnak megfelelően a vádlottak is szólhattak az 
utolsó szó jogán, de ezzel a lehetőséggel Esterházy Pál 
herceg nem élt.

Az ítélethirdetésre az utolsó tárgyalási napon, febru
ár 8-án került sor. Ölti Vilmos felolvasta az ítélet ren
delkező részét, az indoklást pedig tartalmilag 
ismertette 47 A bíróság Esterházy Pált összbüntetésül 15 
évi fegyházra, mint főbüntetésre, 10 év hivatalvesztésre 
és politikai jogai gyakorlatának ugyan ilyen tartamú fel
függesztésére és egész vagyonának elkobzására, mint 
mellékbüntetésre ítélte. Az ítéletből is kitűnően a „valu
tázást" érdemben nem tudták összekapcsolni a Mind
szentyvel szembeni politikai vádakkal. Ezt ismerték el 
közvetve azzal, hogy a Mindszenty-perhez kapcsolódó 
gazdasági bűnügy tárgyalására 1949. február 28-án, Bí
ró Péter tanácsa előtt került sor. Ennek 14 vádlottja volt, 
többségében pénzügyi szakember. Bóka Imre, Várady 
János és Vid József mellett -  akik egyháziak voltak -  
további 11 személyt ítéltek el, köztük Horváth Gábort 
Esterházy Pál személyi titkárát. „Bóka igyekezett a fe
lelősséget gazdájára, a hercegprímásra hárítani. Hor
váth igyekezett a felelősséget gazdájáról, herceg Ester
házy Pálról magára vonni -  állapítja meg Ispánki Béla. 
A mai tárgyaláson az utolsó szó jogán beszédet mon
dott, amelyben kijelentette, hogy herceg Esterházy és ő 
közte a legideálisabb viszony állt fenn, ami a főnök és 
alkalmazott közt fennállhat. < Üzenem, -  mondta -  
hogy síron túl is hű leszek gazdámhoz! > Ilyen alkalma
zottak is vannak még a világon.”48

Az ítélethirdetés után mind az ügyész, mind a vád
lottak és védőik a népbírósági eljárási jognak megfele
lően, ún. semmisségi panaszt nyújtottak be az ítélet el
len. Érdemes megjegyezni -  ami egyben az eljárást és 
a koncepciós kirakatpert is „minősíti” hogy az Alapy 
Gyula által benyújtott semmisségi panasz, másképpen 
„Végindítvány” dátuma 1949. február 5. /Alapy saját
kezű aláírásával/,49 vagyis Alapy előre ismerte az ítéle
tet, hiszen az ítéletet zárt tárgyaláson csak két nappal 
később, február 7-én hozták meg, az ítélethirdetésre -  
ahogy korábban említettük -  pedig február 8-án került



sor. A semmisségi panaszokat a védők állították össze 
a később kézhez kapott ítéletek alapján. Kardos János
nak, Esterházy Pál védőjének semmisségi panaszából 
az is kitűnik, hogy annak datálása idején (1949. febru
ár 28.) „a főtárgyalási jegyzőkönyv nem áll rendelke
zésemre, mivel az mindeddig végleges formában még 
alá nem íratott és emiatt a védelem által betekinthető 
nem volt.”50

A Mindszenty-per külföldön is -  főleg az Amerikai 
Egyesült Államokban és Angliában -  igen nagy vissz
hangot keltett. A tiltakozások a nyilvános főtárgyalás 
idején csak fokozódtak. A brit kormány 1949. február 
4-én jegyzéket intézett a magyar kormányhoz, amely
ben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a budapesti kö
vetség részére nem biztosított helyet a Mindszenty-per 
tárgyalásán, és a perrel kapcsolatban a békeszerződés 
megszegésére utaltak. D. Acheson amerikai külügymi
niszter február 8-ai nyilatkozatában azzal vádolta a ma
gyar kormányt, hogy a magyar néptől lépésről lépésre 
megvonja az alapvető emberi jogokat és a szabadságjo
gokat. Bejelentette, hogy az Egyesült Államok kormá
nya a Mindszenty-ügyet és más magyarországi negatív 
tejleményeket az ENSZ elé kívánja vinni, majd erre 
1949. április elején közös amerikai-angol javaslat szü
letett és elfogadták azt is, hogy Magyarországot hívják 
meg a közgyűlés Mindszenty-üggyel kapcsolatos vitá
jára. Truman amerikai elnök február 9-én azt nyilat
kozta, hogy Magyarországon rendőrállam van és a ma
gyar nép nem felelős kormányának tetteiért. Mindezek 
után a magyar kormány az ENSZ meghívását elutasí
totta, végül olyan javaslatot fogadott el, hogy a Mind
szenty-ügyet napirenden tartják és majd később foglal
koznak vele.51

A Magyar Dolgozók Pártja KV. Titkársága 1949. jú
nius 28-i ülésén döntött arról, hogy „A jövő héten tár
gyalja le a NŐT a Mindszenty-ügyet és hozzon hely
benhagyó ítéletet.”52 A másodfokú tárgyalás 1949. júli
us 6-án kezdődött, 1949. július 9-én hirdettek ítéletet. A 
tárgyaláson a bíróság és a védők vettek részt, a vádlot
tak nem voltak jelen. A Jankó Péter vezette NŐT tanács 
a pártutasítást csak részben tette magáévá. A felső szin
tű határozat csak Mindszenty József, dr. Esterházy Pál, 
dr. Tóth László és Nagy Miklós esetében valósult meg, 
vagyis ítéletüket helyben hagyták. Baranyay Jusztinnál 
15 évről 12 évre, Zakar Andrásnál 6 évről 4 évre. Ispán
ki Bélánál életfogytiglanról 15 évre csökkentették a 
fegyházbüntetést. Az Országos Büntetőintézetben fog- 
vatartott elítéltek előtt 1949. augusztus 16-án Ölti Vil
mos ismertette az ítéletet, egyúttal közölte az elítéltek
kel azt is, hogy „a kihirdetett ítélet ellen -  újrafelvétel 
és jogegység érdekében használt jogorvoslaton kívül 
perorvoslatnak helye nincs.”53 Az ítélet jogerőre emel
kedett, végrehajtása megkezdődött.

Esterházy Pál először a Kozma utcai börtönbe ke
rült, felesége havonta egyszer meglátogathatta, ne
gyedórát „beszélgethettek", levelezőlapot is válthat
tak. 1950 januárjától a börtönigazgatóság arról értesí
tette Ottrubay Melindát, hogy tovább nem engedélye
zi a látogatást és a levélváltást. Esterházy a váci bör

tönben töltötte a következő hónapokat majd 1952 áp
rilisától a Gyűjtőfogház úgynevezett kisfogházában 
raboskodott, szigorított magánzárkán. 1954 márciusá
tól felesége újra látogathatta a kőbányai börtönben. 
Évek telnek el a legkeményebb testi terheléssel, súlyos 
lelki megrázkódtatásokkal. 1956 márciusában Ester
házy Pált a Gyűjtőfogházból átvitték az ÁVH Fő utcai 
nyomozó osztályára. Arra szerették volna rávenni, 
hogy mondjon le az Ausztria területén fekvő kb. 
60.000 hektárnyi birtokáról a magyar állam, vagyis a 
kommunista párt javára, és ezzel visszanyeri szabad
ságát.54 Esterházy ellenállt a kísértésnek. Igaz, Auszt
riát 1955-ben elhagyták a szovjet csapatok és így az 
Esterházy-birtok zárgondnoksága megszűnt. Ester
házy Pál herceg az érvényben lévő osztrák törvények 
szerint újból tulajdonosa lett birtokainak és más va
gyontárgyainak. Az elképesztő ötlet ÁVH-s kiagyalói 
úgy látszik nem tudták, hogy a magyar bíróságok ille
tékessége nem terjed ki Ausztria területére, illetve a 
hitbizományi birtokok ottani „kisajátítására.” Magyar- 
országon az 1945-ös földreform végrehajtása során ezt 
rendelet, majd törvény biztosította. „Hogyan is tudná 
felfogni a családi hitbizomány öröklésének etikáját 
egy ávéhás -  állapítja meg találóan Hanna Molden -, 
akinek a látóhatára az Andrássy út 60-nál kezdődik és 
ott is végződik.”55

Ahogy többezer politikai elítéltnek úgy a Mindszen
ty-per még börtönben lévő -  köztük Esterházy Pál -  
vádlottjainak is az 1956-os forradalom hozta el a sza
badságot. Esterházy Pál Ispánki Bélával együtt október 
30-án szabadult. 1956. november l-jén feleségével 
együtt Esterházy osztrák jogtanácsosa /dr. Kurt Wern- 
er/, a burgenlandi Esterházy-birtok gazdasági igazgató
ja /Anton Martinkovic/, az uradalom erdészeti igazgató
ja /dr. Hubert Haas/ és dr. Franz Strobi, az osztrák kép
viselőház burgenlandi képviselője -  akik gépkocsival 
értük jöttek Budapestre-társaságában Bécsbe távoztak, 
majd néhány napi bécsi tartózkodás után Svájcba men
tek és ott is telepedtek le.56

Herceg Esterházy Pál a legnagyobb földbirtokokkal 
és vagyonnal rendelkező magyar főnemes 1945-ben 
megtehette volna, hogy elhagyja hazáját és nyugatra 
távozik, ahol birtokai jövedelméből gondtalanul élhe
tett volna. A hazájához és nemzetéhez hű Esterházy 
ennek ellenére az ország területét nem hagyta el, sőt a 
második világháború kezdetétől nem volt az ország 
határain kívül. Magyarországi birtokainak kisajátítása 
és vagyonának elkobzása után, 1946 augusztusában 
feleségül vette az Operaház prímabalerináját Ottrubay 
Melindát, akivel szerény körülmények között élték a 
maguk polgári családi életét. Ismerősei és alkalmazot
tai előtt Esterházy Pál többször is kijelentette, hogy ha 
békében és a jólétben Magyarországon volt, itt is kí
ván maradni. Az egyeduralomra törő kommunista 
pártnak és vezetőinek a „leggazdagabb főúr” mégis út
jában volt, ezért lett a Mindszenty-per egyik fővádlott
ja, és bebörtönözték. A Rákosi diktatúra börtönei tes
tileg, lelkileg súlyosan megviselték és ezért kiszabadí
tása után, még a forradalom napjaiban eltávozott Ma-_
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gyarországról. A rendszerváltást és a Mindszenty-per 
felülvizsgálatát már nem érte meg. 1989-ben a perújí
tási nyomozás során feltárt adatok alapján megállapí
tották, hogy a hercegprímás és társai elleni politikai 
per során „a vád és a bíróság nem tudta hitelt érdem
lően bizonyítani a vádlottak szervezkedését, azaz az
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53 NB IX. 254/1949/22. Jegyzőkönyv, Közli Gergely Jenő-Izsák La

jos: i.m. 424-425. pp.
54 Ispánki Béla: i.m. 447 és 462-463. pp. és Hanna Molden: i.m.: 

205-207. pp.
55 Hanna Molden: i.m. 206. p.
56 Hanna Molden: i.m. 212-214. pp.
57 Magyar Nemzet. 1989. május 11. Idézi: Szakács Sándor-Zinner 

Tibor: i.m. 442. p.
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