
"Akik az üldözésből jöttek..." -

Endrédy Vendel

Mint a ciszterci rend zirci apátja, 1948 november végén három hétre Rómába
utaztam. Több hónapi kérvényezés után, nagy nehezen kaptam útlevelet. Bánáss
László veszprémi püspöknek és Cavallier József meghatalmazott miniszternek
kellett jótállniuk értem. A magyar hatóságok ettől remélték, hogy biztosan ha
zatérek. Római tartózkodásom idején levelet kaptam Londonból, Baranyai u
póttól, aki az Európai Bank igazgatója volt. Megbízható angliai forrásra hivat
kozva közölte velem: Moszkva utasítást adott a magyar kormánynak, hogy 1948
karácsonyán tartóztassák le Mindszenty József hercegprímást, majd azt követő
en még öt főpapot, akik közül egyedül az én nevemet ismerték. Számítanom
kellett tehát arra, hogy hazatérésem után letartóztat az AVO. Mivel két jótállóm
nak szavamat adtam, időbenhazatértem. Rómában Tardini helyettes államtitkár,
bíboros másforrásból hasonló értesülést kapott. Megkérdezte tőlem, hazatérek
e. Igen, feleltem. A Szentatya nem tette föl nekem ugyanezt a kérdést, ebből
gondoltam, hogy egyetért elhatározásommal.

Hazatérve a határon átkutatták csomagjaimat, s azokat a leveleket, melyeket
olaszországi utazásaim során bíztak rám, hogy itthon továbbítsarn, elvették. A
vatikáni iratokat viszont nálam hagyták. Olyan jól értesültek voltak, azt is tud
ták, melyik levél melyik zsebemben van. Győrben Papp Kálmán püspöknél
hagytam valamennyi vatikáni iratot és levelet. Innen a püspök kocsiján mentem
Esztergomba, hogy utamról beszámoljak Mindszenty Józsefnek. A prímási pa
lota előtt ekkor már rendőr állt, de nem tartóztatott föl. Távozóban ellenben
átkutatták a csomagtartót, s az ülések alatti részt is. Talán azt gondolták, hogy
az akkor már házi őrizetben tartott Mindszenty Józsefet így akarom megszök
tetni? A prímásnak beszámol tam a vatikáni megbeszélésekről, átadtam a Szent
atya üzenetét, XtI.Piusz pápánakazt az frását, melyben a szerzetesrendek tagjait
(betegség, öregség stb. esetén) fölmenti a szegénységi és engedelmességi foga
dalmuk alól. Mindenki belátása szerint bánhat a keresetével- rászoruló társait
azonban igyekezzen segíteni. Az eredeti példányt - melybe XII. Piusz pápa
saját kezúleg javított bele - magamnál tartottam, és valamennyi rendfőnöknek
eljuttattam egy másolatot.

Baranyai Lipót leveléről beszámoltam Grősz József érseknek. Föltéte1ezésem
szerint ugyanis neki, Shvoy Lajos székesfehérvári, Pétery József váci püspöknek
és a jezsuiták tartományfőnökének, Csávossy Elemérnek kellett számítania a
letartóztatásra. Grősz József szó szerint meg tanulta a levél szövegét, a jezsuita
rendfőnök ugyancsak. Lefogásunk után egymástól függetlenül mindhárman
pontosan elmondtuk a szöveget. Erre kihallgatóink üvöltve támadtak ránk:
hogy merik egy független országról föltételezni, hogy állampolgárai ellen elfo-
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gatási parancsot fogad elegy idegen hatalomtól: Föltételezem, ez is hozzájárult
ahhoz, hogy Shvoy Lajos és Pétery József püspököt csak Hejcére internálták.

l.etartóztatásomnak voltak egyéb el6zményei is. 1950. július 14-én Zircen, az
apátságban házkutatást tartottak nálam, s ugyanakkor a budapesti rendházban
is fölforgatták a lakásomat. zircen három civil ruhás férfi jelent meg az esti
órákban. Házkutatási parancsot nem mutattak, csakávós igazolványukat. 001
goz6szobámban egyikük az íróasztalomhoz ült, és minden iratot a legapróléko
sabban átnézett. Ezalatt a másik kettő gondosan átvizsgálta házikönyvtáram
valamennyi kötetét. A fölvágatIan lapok és a kötések különösen érdekelték őket.
Asztalomon hevert az a még le sem zárt boríték, melyet Rómába szándékoztam
küldeni. Gondolom, ezt szerették volna megtalálni, de ahogyan lenni szokott,
éppen a legszembetűnőbb helyen nem keresték. Végigtapogatták abútorokat, a
fote1ek és a díványok mélyeit, a ruhásszekrényt is fölforgatták. Mint később
kiderült, a budapesti lakásban a falburkolatot is lefeszegették, hátha mögé rej
tettem a levelet.

A Vatikánnak azt javasoltam ebben a levélben, hogy Horváth Richárdot zárják
ki a rendből, Előzőleg megkérdeztem őt, míért nem engedelmeskedik fogadalma
szerint. Azt felelte: nem merem megmondani. Richárd nem volt aljas ember.
Biztos vagyok abban, nem ő jelentette a készülő levelet, hanem azok közül
valaki, akinek beszámolt a velem folytatott beszélgetésről.

Ez után az eset után egy héttel a zirci számvevőségen és a gazdasági irattár
ban is házkutatást tartottak, s annak végeztével a helyiségeket lepecsételték.

Római tartózkodásom idején a zirci apátság kulcsárnójét, Sch. Hedviget el
hurcolták a budapesti rendőrfőkapitányságra.Hosszú időn keresztül vallatták
az apátság személyi és anyagi dolgairól. Kíváncsiak voltak, kik látogatnak oda,
milYe!) a rendtagok és az alkalmazottak közötti .viszony. Vallatása kínvallatás
volt. Eles tárgyakat feszítettek ujjai közé. Ennek ellenére semmi terhelőt nem
tudott mondani.
, Ugyancsak ekkoriban a rendőrségen félholtra verték az egyik legbecsülete

sebb zirci iparost. Kényszerítették, hogy aláírjon egy olyan vallomást, melyben
beismeri: biztatásomra kémkedett, s ezért én dollárban fizettem neki. Ebből a
pénzből építette emeletes zirci házát.

Ezekből a szörnyű előzményekból és Baranyai Lipót leveléből pontosan tud
tam; mi vár rám. Mindszenty bíboros letartóztatása 1948. december 26-án nagy
nemzetközi visszhangot váltott ki, s ez késleltette a többi főpap, köztük az én
letartóztatásomat. '

1950. október 29-én unokaöcsémtől tértem vissza Budapestre. Az esti szürkü
letben Budapest határában, a külső Soroksári úton jártunk, titkárom, Losonczi
TImót vezette a gépkocsit. Hirtelen egy autó vágott elénk és egy másik mögénk,
Mindkettőben négy-négy civil ruhás ávós ült. Vezetőjük elfqgatási paranccsal
lépett hozzám. Elköszönhetek a titkáromtól? - kérdeztem. O is velünk jön 
felelte. Losonczi TImót igen becsületesen helytállt. Négy évet töltött börtönben.
Szabadulása után Pécsre ment a családjához. Azóta nem láttam.

Engem az Andrássy út 6O-ba szállítottak. TIZennyolc órán keresztül, két rövid
megszakítással folyt a kihallgatás. A szünetekben reflektorokkal világítottak az ar
comba, és két ávós ügyelt arra, hogy egyetlen percre se zárhassam le a szemem.

A vizsgálati főosztály vezetője, akinek kilétét nem tudtam, közölte, hogy több
éve folyamatosan figyelnek, minden lépésemról tudnak. Megcáfolhatatlan bizo
nyítékok állnak rendelkezésükre államellenes búncselekményeimről. Közölte.
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hogy összeesküvés szervezését, kémkedést és valutabűncselekményt fognak
rám bizonyítani. Vétkemül rótták föl ezen kívül azt, hogy huszonnégy fiatal
rendtagot külföldre küldtem, és a szerzetesrendek fe1oszlatásakor a rendtagokat
az egyház iránti hűségre buzdítottarn. Szerintük ezzel az államszervezetet és a
demokráciát akartarngyöngíteni. Mindezek részletezésére azonban nem került
sor, hiszen akkor kiderült volna, mennyíre képtelenek ezekaz állítások. Az e1s6
kihallgatás alkalmával a legitimista szervezkedést és a zsid6ellenességet még
nem rótták fel búnömül. Ezzel csak kés6bb hozakodtak el6.

A vallatás második órájában az alezredes kjjelentette, hogy alávaló rágalom
az ávós kínvallatásokr61 terjed6 szöbeszéd. Ok soha senkihez nem nyúlnak.
Bel61em sem csinálnak mártírt. Mindezt becsületszavával is meger6sítette.

Ekkor még valóban nem tudtam elképzelni, hogy egy ötvenhat éves embert
- ennyi id6s voltam - verjenek és rugdossanak, válogatott kínzóeszközökkel
kinozzanak, injekciókkal megfosszanak akaraterejét61.

Rengeteg id6t töltöttek azzal, hogya püspöki kar tagjaira, a szerzetesrendek
vezetőireés másismert egyházi személyek erkölcsi életére vonatkozó rágalmakkal
traktáljanak. Közölték velem, ki a szeret6m, s mely püspök kivel tart fenn szexuális
kapcsolatot Ezután a természetellenes fajtalankodások rész1etezése következett.

Mártírt nem kívántak bel61em csinálni, de személyiségem összetörésével hit
vány emberré akartak alacsonyítani. Ezt nem is titkolták. Kilátásba helyezték a
belföldi sajtó és a kommunista viJágsajtó szerepét ebben a sátáni komédiában.

Hetvenkét óra gondolkodási id6t kaptam, annak letelte után -:.. fenyegettek
- nyilvánosságra hozzák az általuk tudott kompromittáló adatokat. Nemcsak
személyemet álliiják pellengérre, hanem a ciszterci rendet és az egész egyházat
is.

Egyetlen perc gondolkodási id6re sincs szükségem - közöltem velük.-,
mivel nincs mit meggondolnom. .

A vallatások végén lekísértek a pincebörtönbe. EIs6 alkalommal a jéghideg
kövezeten meztelenre vetk6ztettek, hogy így gy6z6djenek meg arról, nem rej
tettem-e el valamit magamnál. Fölfejtették kabátom hajtását, bélését és cip6m
be1s6 talpát A gumi sarkot levették, inggombjaimat, nadrágtartómat elvették,
még szemüvegemet is. A pincebörtönben csak egy kosztól ragadó priccs volt.
Az els6 két hónapban takarót sem adtak. Kés6bb kaptam egy.lópokr6cot. A
helyiségben állandóan égett a villany. csak az utcai forgalomból tudtam követ
keztetni, mikor van nappal. Támaszkodás nélkül kellettillni a priccsen, és csak
takarodó után lehetett lefeküdni. Kezeket a takarón kellett tartani, s csak kifelé
fordított arccal volt szabad aludni.

Az 1948 6szén tett két külföldi utamat is terhel6 bizonyítékként hozták föl
ellenem. Egyhetes svájci tartözkodésomcélja az volt, hogy az Amerikában él6
Nagy Anzelm rendtársammal, aki ez alkalommal átjött Európába, találkozzam.
Második utam a már említett római tartózkodás volt. Mindkét alkalmat kém
kedésnek és hazaárulásnak min6sítették. Kijelentették, hogy az egyház igazi feje
a Wall Street, a pápa csak ennek ügynöke. Ismételten hangsúlyozták: a Vatikán
nak a szerzetesrendek a legelvakultabb kiszolgálói, ezért minden szerzetes eleve
a Vatikán ügynöke. Nem azt mondták, hogy minden kém jezsuita, hanem azt,
hogy minden jezsuita kém. A külföldön él6 magyar papok közül Mihalovits
Zsigmond, Deer Iván, Zágon Gyula, Csert6 József, Magyary Gyula, Lépold An
tal, Gienone Egon, Varga Béla, Adám György, Közi-Horváth József es Füz Balázs
iránt érdekl6dtek.
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Többször hivatkoztak kihallgatóim arra, hogy Moszkva közölte velük,
mennyire veszélyes kém vagyok. Tudomésuk volt arról, hogy az olasz követség
kulturális attaséjának közvetítésével levelet váltottam a Rómában tartózkodó
Füz Balázs rendtársammal. Letartóztatásom előtt fél évvel egy orosz katona
Bécsben fölkereste a kalocsai érsek volt jószágkezelőjét, Lehmayer Bélát és öt
száz dollárért megvételre kínálta neki az én egyik levelemet, melyet azokban a
napokban írtam Füz Balázsnak, mely diplomáciai csomagban indult Róma felé.
Ebből a tényből bíztosra vehettem, hogya diplomáciai posta egy részének tar
talmát ismeri az AVa. Kihallgatásaim során ismételten meggyőzódhettemarról,
hogy legbizalmasabb leveleim és az azokra érkezett válaszok mennyire ismertek
az AVa előtt. Ezekben a levelekben a magyar ciszterciek rendi életéről, mun
kánkról, nehézségeinkről, házaink és intézményeink elvételéról, rendtársaink
deportálásáról és bebörtönzéséről. tanítói és lelkipásztori munkánk akadályozá
sáról írtam. 195D-tól tértem ki a többi szerzetesrend fontosabb eseményeire. A
szerzetesrendek 1950 júliusi megszüntetése és tagjaik deportálása után az állam
mal folytatott tárgyalásokról számoltam be. Ebben részt vett Grosz József érsek,
Czapik Gyula, Hamvas Endre püspök, Sárközi Pál, Schrotty Pál és Sik Sándor
rendfőnök.

Búnömül rótták fel azt is, hogy 1945-ben, amikor a magyar kormány jegy
zékben tájékoztatta az Amerikai Missziót a szovjet katonaság által elvett ma
gyarországi ipari, mezőgazdasági, szállítási, közlekedési értékekről, a misszió
felkért arra, hogya rend is számoljon be az őt ért károkról. Hagyó Kovács Gyula
rendtársamat bíztam meg az előszállási birtokról elvitt értékek jegyzékének
összeállításával. Hiába érveltem az AVD-n, hogya jóvátételi összeg csökkentését
reméltem a jegyzék bemutatásával, nem fogadták el. Szerintük a Szovjetunióval
szemben érzett gyúlölet irányított engem. ,

Kémkedésnek minősítettékbeszélgetéseimet az Egyesült Allamok és a British
Council budapesti megbízottaival. Sem katonai, sem ipari titkokat nem adhat
tam át külföldieknek, hiszen ilyenek soha nem voltak a birtokomban. A letar
tóztatásom előtti években ügyeltem arra is, hogy azok a volt tanítványaim, akik
vezető munkakörbe kerültek, ne látogassanak meg, s így még csak a gyanú
árnyéka se vetódhessen rám. Az pedig, hogy a katolikus iskoláknak mennyi
diákja van, milyen társadalmi osztályokból valók, milyen az előmenetelük, mi
lyen szakképesítéssel rendelkeznek a tanárok, és a szerzetesrendekben hogyan
folyik a lelkipásztori tevékenység, józan ésszel nem nevezhető hírszerzésnek.
Ezt ők is érezték, ezért a bírósági tárgyalás előtt meg kellett ígérnem, ha a bíró
erre vonatkozó kérdést tesz föl, megkerülöm a választ. Mint mondták: ha az a
szamár bíró ilyet kérdez, halandzsázzon.

Valuta-búncselekménynek minősítették, hogy a külföldi rendtársaktól kapott
dollárokat nem a Nemzeti Bankon keresztül értékesítettem. Ezeket az összegeket
nagyobb részt templomaink, iskoláink, rendházaink rendbehozatalára és a rend
társak szükségleteire fordítottam. Felújíttattam azokat az épületeket is, melyek
ről tudtuk, hogy rövidesen államosítják. Igya nagyvenyimi olajgyárat, a szent
gotthárdi fúrésztelepet, az előszállási föld kezelésére pedig új majort építtettem.

Sokat vallattak az Emericana szervezetről. Megvádoltak a Habsburg-uralom
visszaállítására tett törekvésekkel és a Horthy-fasizmus támogatásával, valamint
zsid6ellenességgel is, mert előfordult,hogy egyetemi ifjak két zsidó származású
fiút megvertek. Mi közöm lehetett volna nekem vagy a rendnek ehhez?
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Az egyik fó vádpont ellenem szervezkedés vezetése volt. Mire alapozták ezt?
1947-ben Mindszenty hercegprímás felkérésére megbeszélést folytattam az ak
kor alakuló Katolikus Néppárt kiszemelt vezetőivel. A párt legálisan indult, s
amikor nyilvánvalóvá lett, hogy tevékenységében mégis gátolják, ilyen irányú
munkámat azonnal abbahagytam. Az Áva megfogalmazásában a vád így hang
zott: tevékenyen részt vett Mindszenty József forradalmi úton való pártalakítá
sában.

Elfogatásom elótt egy évvel budai rendházunkban felkeresett Friedrich Ist
ván, egykori miniszterelnök. Mivel egyik ismer6söm kíséretében érkezett, kez
detben azt sem tudtam, kivel állok szemben. Az igazat megvallva, Friedrich
Istvánt én már rég halottnak hittem. Arra kért, szerezzek neki egy kedvesnővért

házvezet6nek és betegápolónak, aki róla gondoskodik. Beszélgetés közben el
mondta, hogy Magyarországon rövid időn belül jelenros politikai változásokra
lehet számítani, s az ország a Nyugathoz fog tartozni. Közölte azt is, a nyugati
hatalmak öt je1öltékki az átmeneti kormány vezetésére.

Kétkedő reagálásom szemmelláthatóan meglepte őt, Kifejtettem, ha tíz vagy
húsz esztendőmúlva mondaná mindezt, talán időszerűnek tartanám megálla
pításait, de az adott helyzetben teljes képtelenségnek tűnnek.

Ennyi történt, ám a AVa mindvégig kitartott amellett, hogy ezzel részt vet
tem forradalmi úton történő kormányalakításban.

Demokrácia elleni tevékenységemnek nyilvánvaló példáját látták abban,
hogya ciszterci rend tagjai, hasonlóan a jezsuitákhoz, erélyesen ellenálltak a
szerzetesek deportálásának. A ciszterciek és a jezsuiták ezekben az időkben is
megtartották sajátos rendi lelkületüket. Szememre vetették azt is, hogy 1950.
augusztus elsejét6l a Zircen tartózkodó apácákat én tartottam együtt, pedig ne
kik nagyon kellemetlen volt ez a szerzetközi társaság.

Az ávósok hírszerzésére jellemz6, hogy mindarról, ami a rendfőnökök érte
kez1etén elhangzott, pontosan tudtak.

Igen-igen dühítette öket a volt tanítványokkal fönntartott lelki kapcsolat. Fag
gattak, kivel mikor találkoztam, kiket mikor eskettem. Beszámolómtól függetle
nül minden lépésemrőlértesültek.

A népi demokrácia megvetésének, a reakció melletti nyílt színvallásnak ne
vezték a korábban börtönbe kerültek meglátogatását. Miért kerestem föl Hagyó
Kovács Gyula, Mészáros Gellért, Fehér Tamás, Pap Kelemen rendtársamat és
Hóman Bálint, illetve Kunder Antal volt minisztert?

Rám akarták bizonyítani - s mint később kiderült, döntő szerepet játszott
megkínzatásomban -, hogy részt vettem diverzáns illegális csoportok létreho
zásában. Tény, hogy egy volt budai ciszterci diák, Papp Ervin valóban szervez
kedett. Szóban és írásban is kifejtettem neki, amikor err6l tudomást szereztem,
hogy bármiféle szervezkedést értelmetlennek, kilátástalannak, és veszedelmes
nek tartok a jelenlegi helyzetben. Kértern öt,hogy levelemet eloJvasás után éges
se el. Sajnos nem tette meg, s így az AVa birtokába jutott. Annak ellenére, hogy
Papp Ervint lebeszéltem a szervezkedésr6I, a levelet ellenem fordították.

Els6 kínvallatásomra egyelegánsan berendezett szobában került sor. Mezte
lenre vetk6ztettek, majd egy fiatal ávós tiszt előtt kellett guggoló gyakorlatokat
végeznem. Az ávós csizmáját minden guggolásnál meg kellett csókolnom. Ad
dig tartott ez, míg össze nem estem. Közben kérdésekre kellett felelnem. Több
szöri elájulás után a pincebörtön büntet6cellájába kerültem. Két hetet töltöttem
a két méterszer egy méter harmincas kriptaszerű zárkában. A priccs fölött ve-
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zetett a szennyvíz csatorna, mely állandóan csöpögött. Alig feküdhettem le, s csak
napközben, ülő helyzetben tudtam aludni egy keveset Takarót nem kaptam. No
vember volt; Fáztarn. Ezekben a szörnyű napokban legf6bb imádságom ez volt
bárcsakaz Uristen magához szólítana, nehogy vallomásornrnal bárkinek ártsak.

Két hét eltelte után folytatódott a kihallgatás. A szobában, hatalmas íróasztal
mögött egy alezredes, valószínűleg a nyomozati főosztály vezetője. Vele szem
ben ültettek le, s öt-hat civil ruhás vett körül. Oldalt a bőrdíványon hárman
ültek, egy ávós őrnagy és két százados. Csak a szervezkedő diák ügyében fag
gattak. Ujból azt mondtam: nem vettem részt semmiben (akkor még nem tud
tam, hogy Papp Ervin valóban szervezkedett), A jelenlévő detektívek az arcom
ba köptek. Az alezredes kérdésére, hogy a kínvallatáson kívül tudnak-e más
eszközt akaratom megtörésére. a három ávós tiszt nemleges választ adott. Ekkor
áthurcoltak abba a szobába, ahol első alkalommal megkínoztak. Ugyanaz a há
rom ember fogadott: egy hatalmas termetű őrnagy, egy főhadnagy és egy civil
ruhás.

Ismét meztelenre vetkőztettek és összeesésig tornáztattak. Közben valamiféle
lapos tárggyal hatalmas ütéseket mértek a hátamra. Ennek következtében két
három hétig nem tudtam mozdítani a fejemet. Erős rúgásokat kaptam a gerin
cernre is. Az ütések és rúgások nem okoztak éles fájdalmat, de öntudatom pil
lanatokra ki-kihagyott, bár nem hiszem, hogyelájultam volna. Arra koncentrál
tam, nehogy rosszul szóljak, s a hozzám intézett kérdések özönére azonnal vá
laszoljak. Mert ha nem, hallgatásomat beismerő vallomásnak tekintik.

A fizikai megpróbáltatásoknak többféle változatát kellett kiállnom. Arccal a
fal felé állítottak, homlokomhoz szorított, ceruza nagyságú fémtárgyon kellett
megtárnaszkodnom. Sarkam alá szögekkel és túkkel kirakott lapot helyeztek.
Izzásig hevített rezsót tettek két oldalamhoz. Mikor összeestem, elkapták a szö
ges deszkalapot és néhány rúgással talpra állítottak.

Másik módszerük a guggoltatás volt. Tíz-tizenöt kilogrammos súlyokat adtak
a kezembe, a lábam alá helyezett éles szögek felett kellett guggolnom, az ösz
szeesésig, Ilyenkor is ütésekkel, rúgásokkal térítettek magamhoz.

Villanyárammal is kínoztak. Ajkamba, szemembe, orromba, fülembe, sőt sze
mérerntestembe is áramot vezettek.

A keresztcsókoltatás abból állt, hogy egy fém keresztet és egy fém lapot, az
"evangéliurnos könyvet" kellett megcsókolnom. Az áramkör a kezem és az aj
kam között záródott. Azt mondták, ha igazat vallok, nem lesz semmi bajom, ha
nem mondok igazat, akkor megráz és belepusztulok. Kétfillér nagyságú égett
seb maradt a számon. Amikor összeestem, a padlón lévő, valamilyen éles tárgy
megsebezte a térdemet, s a sérülés tenyérnyi gennyes sebbé fertőződött. Két
ávós orvos a legnagyobb gonddal kezelte sebeimet. Az egyikük megkérdezte:
mi történt magával? - Halkan feleltem: tegnap a vallatásnál... Ekkor a spanyol
fal mögül előlépettaz egyik ávós, és durván közbeszólt: a lépcsőn esett el.

A kínvallatások során egy idő múlva már nem éreztem, hogy ütnek. Néha a
börtönőr szólt, hogy töröljem le a vért a homlokomról. Nekem már föl sem tűnt.

Két heti alvatlanság után, amikor mindkét térdem sebes volt már, átvittek egy
igen piszkos helyiségbe. Ezt nevezték írószobának. Itt íratták arabokkal élet
rajzukat és beismerő val1omásukat. Nagyon fáradt voltam, ledőltem a vértől és
gennytól mocskos ágyra. Ekkor egy felcser lépett be, kezében injekciós tűvel.

Azt mondta, az orvos küldte, és olyan injekciót kapok, mely sokkal hatásosabb
az altatónál. Két adagot nyomott belém. Tíz perc elteltével csak azt éreztem,
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valami furcsa történik velem. Így, ebben a megnevezhetetlen állapotban azonnal
kihallgatásra vezettek, mely egész éjszaka tartott. Ezek voltak életem legkíno
sabb őrái. Minden erőmetmeg kellett feszítenem, hogy ura maradjak értelmem
nek és akaratomnak. Nyilvánvalóvá lett, hogy valamifélekábitó anyagot fecs
kendeztek belém. Sikerült megőriznem önkontrollomat. Am sem késöbb nem
tudtam, és ma sem tudok visszaemlékezni arra a szörnyű éjszakára. Nem tu
dom, miket kérdeztek.

Fél évvel később szembesítettek Papp Ervinnel. Amikor rádöbbentem. hogy
valóban szervezkedett, kijelentettem: igaz ugyan, hogy semmi részem nem volt
benne, de ha ezzel segíthetek a vádlottaknak, vállalom. Ezt a megjegyzésemet
soha nem vették jegyzőkönyvbe.

ilyen előzmények,nyolc hónapi ávós vizsgálati fogság után a Markó utcában
Olti Vilmos tanácsa tárgyalta az ügyemet. A bírósági eljárás a legteljesebb ko
média volt. A vádat Alapi Gyula főügyészképviselte, s így hangzott: hazaárulás,
kémkedés, szervezkedés, valutázás. 1951. június 28-án hirdették ki az ítéletet.
Tízennégy esztendei börtönbüntetést kaptam.

A per folyamán pontosan előírtak,mikor mit kell mondanom. Nyomatékosan
figyelmeztettek, ha netán az ügyvéd a forgatókönyvben nem szereplő kérdést
tenne föl, arra nem váIaszolhatok.

Ítélethirdetés után lefüggönyözött autóba ültettek. Két ávós fegyőr között több
mint két órán keresztül autóztam. Azt hittem, Szegedre visznek, de késöbb kiderült,
hogy a Markó utcától mindössze tíz percnyire lévő Konti utcába szállítottak.

Majd három esztendeig a Konti utcai börtön lakója voltam. Teljes magányban
éltem, senkivel nem taláIkozhattam. Az ún. titkos rabok közé tartoztam. Később
megtudtam, hárman voltunk ilyenek: Grősz József kalocsai érsek, Szakasits Ár
pád és én. Ebben a börtönben igen sokat szenvedtem az őrök miatt. Kopogta
tásra sem engedtek ki WC-re, és néha a legnagyobb kínok közepette kellett
órákat várnom, mire elvégezhettem a dolgomat. A szörnyű piszoktól háromszor
kaptam orbáncot az arcomon, és más bőrbetegségekbenis szenvedtem. Dohos
lisztből sült kenyeret kaptam, télen azonban jól fűtöttek. Két-két cellának volt
közös káIyhája.

A letartóztatásomat követő napon engedélyt kértem misézésre, Először 1950
Karácsonyán, majd,1951 Húsvétján engedtek misézni, Naponkénti misézésre
1951. május 3-tól, Aldozöcsütörtöktöl nyílt alkalmam. Törött kelyhet ~oztak a
cellámba, melyet spárgával átkötöttem és egy ferences misekönyvet. ot és fél
esztendőn át minden nap misézhettem. Karácsonykor és Halottak Napján há
rom misét is bemutattam. Kezdetben zavartak misézés közben, de amikor látták,
hogy észre sem veszem, fölhagytak a további próbálkozással. Letartóztatásom
elejétől kértem, hogy gyónhassak. Az igazságügy-miniszterhez több ízben for
dultam ez ügyben, de beadványaimra választ sosem kaptam. Minden erőmmel

azon voltam, hogy lefoglalia!n magam. Mindent ami jó és szép volt az életem
ben, többszörösen átéltem. Igy duplázódott meg bennem az Isten kegyelme,
mely állandóan erősített arabéletben.

1953. augusztus 7-én Szent Kajetán napján mehettem előszörsétálni. Egy kört
68lépéssel tettem meg. 12 kört engedélyeztek. Később fokozatosan hosszabbí
tották a séták időtartamát. A Gyújtőfogházban az utolsó évben már kétszer is
sétálhattam naponta. Napra mehettem, sót olykor le is ülhettem. 1954 vagy 1955
nyarán a vád fegyházban egy pillanatra megálltam egy kis gyom előtt gyönyör
ködni. Az őr nyomban durván rám szólt: folytassa a sétát!
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Fogságom első nyolc hónapjában se könyvet, se írószert nem kaptam. Ítélet
hirdetés után számozott papírlapokat adtak, és gyakran ellenőrizték, mit írok.
Számtani feladatokat oldottam meg és börtönbeli olvasmányaimat jegyzeteltem.
A börtönkönyvtár legnagyobbrészt szovjet szerzők műveit tartalmazta. Olvas
tam Gorkijt, Ilja Ehrenburgot és másokat. A többi istentagadó, a papságot, a
szerzetességet gyalázó, a munkaadókat megcsúfoló írás volt. Az ítélethirdetés
előtti napokban fölajánlották, hogy kérhetek néhány könyvet. A Szentírást, és a
Szerzetesjog című munkákat, illetve egy fizika és matematika tárgyú könyvet
kértem. Az első kettőt azonnal elutasították. A fizika és matematika könyvet
szabadulásom napján, 1956. november l-jén kaptam kézhez. Tény viszont, hogy
a Breviárium négy kötetét a bírósági tárgyalás után két hónappal megkaptam.
Rózsafüzért azonnal az ítélethirdetés után adtak, igaz, nem asajátomat.

Reggel fél hat körül volt az ébresztő a börtönévek során. Felkelés, mosakodás,
öltözködés, cellatakarítás. Reggeli nyolc órakor. Az első években rántottlevest
kaptam, később katonai feketekávét. A napi kenyéradag harminc deka volt, há
rom részletben. TIzenkét óra körül ebédre rendszerint szárított zöldséglevest és
félliter főzeléket adtak. Hetenként egyszer tíz deka főtt hús volt az étrendben,
szombaton és vasárnap este pedig hideget, kolbászfélét adtak vacsorára. Este
kilenc órakor volt takarodó.

Az utolsó évben, 1956-ban a Gyűjtőfogházban már olyan koszton éltem, mint
a börtöntisztviselők. A Konti utcában számozott csajkat és kanalat kaptam: a
201-eset. Ugyanezt vittem magammal Vácra is. Eveken át a 201-es csajkából
étkeztem, nehogy életjelt adhassak magamról a rabok nyelvén és postáján.

Az Andrássy úton a folyosót fűtötték, s abból jutott, ha jutott egy kis meleg
a cellákba is. A pincebörtön egyébként nem volt hideg, csak elmondhatatlanul
piszkos és bűzös. A Konti utcában három esztendeig nem fáztam. Vácott vi
szont, ahol majdnem két esztendőt töltöttem, egyáltalán nem volt fűtés. Ott
fagyott el valamennyi kézujjam, jobb lábamon három, ballábamon két ujj és a
bal fülem. A Gyűjtőfogházban kielégítő volt a fűtés.

Komoly beteg nem voltam, de a szokásos rabbetegségekból én is kivettem a
részem. Gyomor- és bélbántalmakkal, vitaminhiánnyal küszködtem, fogaim
meglazultak, s részben kitörtek. Egyensúlyzavarban szenvedtem, szívgyönge
ség, álmatlanság kínzott. Idegállapotom jó maradt és humorérzékem sem mond
ta föl a szolgálatot. Tudtam örülni annak a kis négylevelű lóherének, melyet a
Gyűjtőfogház udvarán találtam. Beis tettem a breviáriumomba. Ma is megyan.

Börtönbetegségeim idején mindenkor orvosi kezelésben részesültem. Avós
orvosok gyógyítottak; viselkedésük és a kezelés kifogástalan volt. Az olyan,
titokban fogva tartott rabokhoz, mint én, raborvost nem engedtek.

Az ávós börtönhelyiségek és a WC-k borzalmas piszkosak voltak. Nem taka
rították őket, s takarítóeszközöket sem adtak. A Konti utcában kaptam először

külön törölközőt, szappant, lavórt. Itt a padlót olajjal bekenhettem. Vácott ren
geteg poloska tanyázott a zárkámban. Amikor 1954. május 13-án odakerültem,
az első három napon hétszázötvenet pusztítottam el. Később kaptam DDT-port,
s ettől kezdve eltűntek. Más börtöneimben nem volt féreg.

AJ~ás volt, amikor 1956. március 30-án, Nagypénteken elkerültem a Gyűjtő

be. Orültem, hogy végre tiszta helyen lehetek. Ugyanabba a zárkába tettek,
melyben Mindszenty is jó ideig raboskodott. Bár továbbra is teljesen el voltam
zárva mindenkitől, mégis elviselhetóbbek lettek a körülmények. Papírt és író
szert kaptam, és olvashattam is.
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Az ávós őrök magatartásáról részben már széltam. A Konti utcában éjszakán
ként hanninc alkalommal is fölkapcsolták a villanyt, hogy a rab yéletlenill se
tudjon aludni. De a legborzalmasabb az volt, amikor az Isten, az Ur Jézus és a
Szűzanya nevét káromolták, förtelmes trágárságok kíséretében. De találkoztam
az őrök között emberségesebbekkel is, még az Andrássy út 60-ban és a Konti
utcában is. Vácott és a Gyújtófogházban pedig csak rendes őröket találtam, ők
még a régiek közül valók voltak.

csak a vizsgálati fogság idején kaptam cellatársat. Eleinte azt gondoltam,
beépített emberek. Első társam a Fő utcában 1951 januárjában egy tábornok volt.
Bemutatkozását azzal kezdte: ne tessék mondani semmit magáról. Ebből arra
következtettem, nem lehet beépített ember. Később egy vezérkari századossal,
majd egy mérnök alezredessel voltam együtt. Ezután hat esztendeig magánzár
kában töltöttem napjaimat.

Börtönéveim alatt egyetlen alkalommal, szabadulásom előtt három hónappal,
1956.augusztus 3-án fogadhattam bátyám fiát. Abból sejtettem, hogy látogatóm
lesz, mert soron kívül megborotváltak. Fél órát beszélhettünk az őr jelenlétében.
Unokaöcsémtól tudtam meg, hogy édesanyám 1951. január 16-án meghalt. Ek
kor értesültem Baranyai Jusztin haláláról is, és elmondhatatlanul fájlaltam. hogy
fogságból való szabadulása után nem nyerte vissza többé értelme világosságát.

Szabadulásomkor a letartóztatás idején használt ruháim már nem voltak meg.
csak a cipőzsinóron lógó órámat, az apáti gyúrűmet és a papi civil ruhámat
kaptam vissza. Hatéves börtönéletem szenvedéseit semmi földi kincsért nem
adnám oda. Oriási értéktöbbletet kaptam ezáltal. Nem haragszom senkire bán
tóim, kínzóim közül.

1956. november l-jén az őr kinyitotta magányos börtöncel1ám ajtaját. Három
polgári ruhás férfi lépett be, ezzel az álomszerű köszöntéssel: - Dicsértessék a
Jézus Krisztus! A zirci apátúr szabad...

Este hat óra lehetett, amikor utolsóként átléphettem a budapesti Gyújtőfog

ház kapuját, azért utolsóként, mert nevem sehol sem szerepelt az elítéltek listáján.

Közreadja: Elmer István

630




