
A KÁDÁR-KOR FINNUGOR
NYELVÉSZETE EGY HIVATÁSTALAN
PIARISTA, ERDÉLYI ISTVÁN
ÜGYNÖKJELENTÉSEINEK 
A TÜKRÉBEN
Erdélyi István piarista (1924–1976) rendhagyó —
mondjuk ki: tragikus — életútjának a felidézése
jellemző képet szolgáltat ugyan a második vi-
lágháború után hatalomra került kommunista dik-
tatúra, főleg annak a gulyáskommunizmus ba
torkolló korszakának álságos voltára, mégis, ha az
eseményeket a 20. század bonyolult kulturális, tör-
ténelmi és politikai közegében vizsgáljuk, elke-
rülhetetlen több olyan jelenség — köztük például
egy-egy szereplő személyiségjegyei és motivációi
közti kapcsolat — vizsgálata, melyek újabb szem-
 pontokat szolgáltathatnak az egyháztörténelem,
mint szent tudomány különféle definícióinak jobb
megértéséhez. Azaz elkerülhetetlen minden té-
nyező objektív feltárása, már csak azért is, mert
mint a Budapesti Piarista Gimnázium öregdiák-
ja, az 1959/60-as tanévből máig őrzöm azt a tan-
könyvet helyettesítő egyháztörténeti munkafü-
zetet, melynek első lapjára Medvigy tanár úr a
következő (egyébként XIII. Leó pápától szárma-
zó) mottót íratta le velünk: „Az egyház legjobb vé-
delme híven előadott múltja.” Következésképp az
írásom címében használt hivatástalan jelző sem el-
marasztaló értékítélet, hanem olyan ténymegál-
lapítás, mellyel például IX. Benedek pápa műkö-
désének jellemzésekor maga Medvigy Mihály is élt.1

Erdélyi István gyermek- és ifjúkora
Erdélyi István 1924. június 27-én született Nagy té -
tény ben. A némi házi gyümölcsössel rendelkező
szüleinek gyermekeként (édesapja fuvarozó, édes-
anyja varrónő volt) 1934–42 között a Budapesti Pia-
rista Gimnáziumba járt. Mindvégig az osztály 2–
3 legjobb tanulója közt szerepelt, csaknem minden
bizonyítványa színjeles, így (az első év kivételével)
végig teljesen tandíjmentes volt, sőt az 1937/38-as
tanévtől kezdve — mint szegény, rászoruló diák —
rendszeres alapítványi segélyben részesült. Az Ál-
 lam biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában
(ÁBTL) megőrződött egyik önéletrajzában Er délyi
így emlékezik vissza diákéveire: „Az osztályban a sok
gazdag gróf és bárógyerek között én voltam a legszegé-
nyebb, s tanáraim talán ezért is kedveltek, hiszen ők is
többnyire szegény szülők gyermekei voltak.”2 Mint ötö-
dikes diák bizonyára ő is jelen volt a gimnázium
1939. június 4-i nagyszabású évzáró ünnepségén,
melyen maga Teleki Pál mondta el az ünnepi be-
szédet. Hogy hány diák szívlelte meg az akkor szá-

jából elhangzott alábbi figyelmeztetést, lehetetlen
kinyomozni: „Aki tudja, hogy az ismereteknek milyen
parányi részét szerezheti csak meg az ember, és ismeri
a célt, ahová tulajdonképpen eljutni szeretnénk, az az is-
merteteken, lelkének formálásán és a kultúrán keresztül
eljut a hitéhez.”3 Feltűnő ugyanakkor, hogy a diák
Erdélyi semmiféle tananyagon felüli foglalkozáson,
önképzőkörben vagy tanulmányi versenyen nem
vett részt, annak ellenére, hogy erre — mint ahogy
a piarista iskolákra ez mindig is jellemző volt —
többféle lehetőség is kínálkozott. 1942-ben belépett
a piarista rendbe. Az egyetemen — a teológia mel-
lett — latin, magyar és görög szakot végzett. Elő-
menetele — kevés kivétellel — mindenből végig
jeles. Prefektusának, azaz a kalazantínumi elöl-
járójának „minősítése” szerint az I. évfolyamos Er-
délyi „Jó tehetségű, évfolyamának talán legtehetsége-
sebb tagja, s megfelelő szorgalommal is dolgozik.”
Ugyanakkor: „Elég nagy fokon ideges, nagyon érzé-
keny, s mintha tetszenék neki, hogy komolytalannak, nem
egészen beszámíthatónak tartják.” A lelki életére pe-
dig az jellemző, hogy „sok készséget mutatott az irá-
nyítás elfogadásában és követésében,” viszont „fölfelé
barátkozik, nem a legszerencsésebben”. A további
években egyre inkább fellelhetők bizonyos sze-
mélyiségzavar-jelek (például „nagyon rapszodi-
kus”, illetve „nem szabad magára hagyni, állandó el-
lenőrzésre szorul”).4 Végül finnugor nyelvészetből
1948-ban „summa cum laude” minősítéssel dok-
torátust szerez (disszertációjának a címe: Az obi-ugor
összetett mondat), ugyanakkor a tanári szakvizsgát
nem teszi le, így szentelését követően akkor sem ta-
níthatott volna a rend gimnáziumaiban, ha nem tör-
ténik meg az államosítás. 1950-ig a budapesti Irá-
nyi utcai általános iskolában volt hitoktató, de
miután a határ közeli rendházakból (Nagykanizsa,
Szeged) június 10-én megkezdték a piaristák el-
hurcolását, Erdélyi hazament a szüleihez Nagyté -
ténybe, mert — ahogy a fentebb már idézett öné-
letrajzában írja — „nem akartam bevárni a szerzetesek
felosztása kapcsán adódható kellemetlenségeket“, pedig
— ahogy az végül is kiderült — az internálások nem
érintették a budapesti rendházat.

Mivel Erdélyi korábban a nagytétényi plébánián
mint odavalósi amúgy is többször kisegített, Shvoy
püspök 1950. szeptember 1-jei hatállyal káplánként
odavette. Itt több konfliktusa támadt, főképp az ál-
lami szervekkel (a tanácselnökkel, illetve a szom-
szédos iskola párttitkárával). Így, bár három alka-
lommal még békegyűlésen is felszólalt,5 az Állami
Egyházügyi Hivatal (illetve annak frissen kineve-
zett vezetője, Kossa István) az 1951. július 14-i kel-
tezésű levelében eltávolítását kérte,6 azzal az in-
dokkal, hogy Erdélyi az egyik fiút lebeszélte volna
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az úttörő-foglalkozásról, s az ezt szóvá tevő párt-
titkárt, a szomszédos iskola egyik tanárnőjét — ma-
gasabb ismeretségi körére hivatkozva — még
meg is fenyegette. Kossa másik vádja az volt, hogy
Erdélyi „viszonyt folytat a családok egyes tagjaival“, mi-
nek következménye, hogy apjának egyik fuvaros
kollégája el is vált a feleségétől. Az ügyet az egy-
házmegyei hatóság a kirendelt ügyhallgató által le-
vezényelt szabályos eljárásban azonnal kivizsgál-
ta, meghallgatta mind Erdélyit, mind a beidézhető
tanukat, s az egyházmegyei ügyész megállapítot-
ta, hogy Erdélyi ártatlan.7 Ennek ellenére Kossa
szeptember 4-én ismételten kérte Erdélyi 48 órán
belüli eltávolítását, különben — így Kossa — „sa-
ját hatáskörömben fogok intézkedni“.8 Az egyházme-
gyei szolgálatból való elbocsátása után Erdélyi —
egy később írt önéletrajza szerint — úgy érezte ma-
gát, mint a „partra vetett hal”, aki ráadásul „nem kell
sem az államnak, sem az egyháznak”, de azt is beval-
lotta, hogy tulajdonképpen édesanyja akaratából
lett pap, s 1945 után el is akarta hagyni a papi pá-
lyát, de az édesanyja miatt, akit mindennél jobban
szeretett, nem volt szíve a nyílt elszakadásra.9 Mi-
vel elbocsátása után állása nem volt, szülei barac-
kosával belépett az 1. sz. Törekvés tszcs-be, s itt dol-
gozott 1956-ig, a csoport feloszlásáig. Az önéletrajzát
tovább olvasva újabb adatokhoz jutunk az októberi
forradalom alatti, közönnyel és félelemmel terhelt
viselkedéséről. A forradalmat követően a barac-
kosában mint egyéni gazdálkodó foglalatoskodott
tovább, de közben tovább művelte magát, s el-
szántan — utólag talán azt is mondhatjuk: makacs
tudatossággal — tanulta az angolt és az oroszt.

Az MTA Nyelvtudományi Intézetében
1959. május 11-én (valószínűsíthetően Vértes Edit
javaslatára) az MTA Nyelvtudományi Intézetébe ke-
rült, ahol igen nagy kedvvel dolgozott, sokat és jól,
kezdetben mint külső munkatárs, majd 1965. jú-
niustól mint véglegesített tudományos munkatárs.
Gyakran utazott külföldi kongresszusokra, illetve
tanulmányutakra, először Kelet-Berlinbe, Helsin-
kibe, Hamburgba, Moszkvá ba, majd 1969 júliusá-
tól az Egyesült Államokba, és végül 1971. július 1-
jétől az NSZK-ba. Közben a finnugor nyelvészet
mellett az intézet igazgatóságának a kívánságára
1962-ben elkezdte a szamojéd nyelvek tanulását, s
1966-67-ben az ELTE-n mint meghívott előadó a sza-
mojéd nyelveket tanította. Tanítványait (név sze-
rint: Csúcs Sándort, Horti Lászlót és Zaicz Gábort)
egy kis borozgatás melletti beszélgetésre néha
még nagytétényi lakásra is meghívta.10 Ekkor egy
éven belül kétszer is emelték a fizetését. Erdélyit az
elhárítás (A BM III/I osztály) „Filológus” fedőnév
alatt 1967. február 13-án szervezte be „pressziós ala-
pon, melyet később a végzett munkája alapján elvi alap-
ra helyeztek és fokozatos módszerrel hajtották végre”.11

Hogy pontosan mi volt a presszió alapja, nem tud-
ni, nagy valószínűséggel az, hogy — mint ahogy
azt tartótisztjének, Viczián Pál rendőr őrnagynak
külön utasítására leírta — 1956 őszén a nagytété-
nyi lakásán gyakran vendégeskedtek „reakciósnak”
minősített személyek, akikkel ugyan „átkártyázta a
forradalmat”, de azért együtt hallgatták a Szabad
Európa Rádiót. Társaságában többen a cserkészet
újraszervezésével kokettáltak, amely elöl ő mere-
ven elzárkózott, hiszen így írt: „Én nem voltam cser-
kész, ebben a dologban forduljanak máshoz, nem érde-
kel. Annak idején nem volt pénzünk cserkészruhára, s
azért nem lettem. Öreg fejjel pedig nem akarok rövid-
nadrágba járkálni.”12 Az első titkosszolgálati jelen-
tés, melyről tudomásunk van, 1968. decemberi kel-
tű. Ebben így írt: „…hamburgi utam alkalmából
összemelegedtem Décsy Gyula hamburgi finnugor
nyel vész professzorral, akit 1965-ben ismertem meg Hel-
sinkiben, a Finnugor Kongresszus alkalmából”. Décsy
meghívta őt Hamburgba tanítani, azzal, hogy a sza-
mojéd nyelvi előadásaihoz megpróbál pénzt sze-
rezni, de akár véglegesen is kint maradhat, hiszen
— így Décsyről szóló jelentés — „Ott nagy paphiány
van, s kitűnő német nyelvtudásommal hamar elérheti,
hogy egy plébániát bízzanak rám”. Majd felsorolta,
hogy a kongresszuson ki mindenkivel találkozott:
többek közt Thomas Seboek és Denis Sinor (azaz:
Sebők Tamás és Sinor Dénes) professzorokkal, aki-
ket még Budapestről ismert, mikor a Nyelvtudo-
mányi Intézet vendégei voltak. Azt is jelentette,
hogy Décsy 56-ban ment ki, otthon szlavista volt,
itt nyergelt át finnugristának. Décsy gyűlölettel be-
szélt Magyarországról, nem csoda, hiszen „politi-
kai magatartása: vitathatatlanul szocializmus ellenes”,
ráadásul „a Hamburgban és környékén élő magyarok
szövetségének az elnöke is volt”.13 De egy amerikai ál-
lampolgár, bizonyos Charles Carlson ösztöndíjas
itteni tevékenységéről is adott információt (ezt ered-
ményes munkának minősítették, amiért már akkor
— azaz a „hivatalos” beszervezése előtt — juta-
lomban is részesült).

Amerikai „tanulmányútja”
Ilyen előzmények után nyerte el az intézet veze-
tőségének egyértelmű támogatását amerikai ösz-
töndíjához. Érdemes szó szerint idézni: „Dr. Erdé-
lyi István tudományos munkatárs a finnugrisz ti kának
külföldön elismert, eredményes művelője. Ed digi külföldi
útjai alkalmával méltán képviselte a magyar nyelvtu-
dományt, itthon pedig jól hasznosította a tapasztalato-
kat. Tudományos kvalitásai mellett emberi és politikai ma-
gatartásának korrektsége kellő alapot ad ahhoz, hogy az
intézet vezetősége egyértelműen támogassa ösztöndíj-
kérelmét. Tamás Lajos vezető, Juhász József személyze-
ti vezető, Rédei Károly párttitkár.”14 Egyébként az ál-
lambiztonság Rédeit, a nemzetközi tudományos
életben ismert nyelvtudóst is alkalmasnak vélhet-
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te szolgálattételre, hiszen meg is próbálkoztak a be-
szervezésével. A „Ma dák” ügynöki fedőnév alatt
róla megnyitott dosszié szerint Rédei ímmel-
ámmal reagált a beszervezési kísérletre (az egyér-
telmű visszautasításnak nincs jele), lehet, hogy csak
azért, hogy elnyerje a bécsi egyetemen a magyar lek-
tori állást, hiszen, miután kijutott Bécsbe, egyér-
telműen kiszállt az ügyből, mint ahogy azt a vo-
natkozó titkosszolgálati dokumentum is bizonyítja:
„…kísérletet tettünk társadalmi kapcsolatként történő
bevonására, azonban Madák kezdeti vonakodás után egy-
értelműen megtagadta az együttműködést. A leírtak miatt
megszakítottuk vele a kapcsolatot. Ezzel egy időben uta-
sítottuk a bécsi főrezidentúrát, hogy kezdje meg kinti el-
lenőrzését és lehetőség szerinti sötéten történő felhasz-
nálását.”15 Témánk szempontjából lényeges
ugyanakkor megjegyezni, hogy Rédei Károly, a
Nyelvtudományi Intézet Erdélyit amerikai tanul-
mányútra ajánló nagy tekintélyű tudós-párttitká-
ra 1943-tól az 1948-as államosításig a nagykanizsai
piarista gimnáziumba járt, s hivatásáról-iskolájá-
ról egy alkalommal így írt: „Nyelvésznek nem szü-
letik az ember, hanem élete első szakaszában (…) válik
azzá érdeklődése és tanulmányai révén. (…) A piarista
gimnázium humánumra, az emberi értékek megbecsü-
lésére nevelt. (…) Igényességével ez az iskola ébresztet-
te fel bennem a tudatosságot, az ismeretek megszerzésének
az örömét. (…) Az államosítás nehéz éveket hozott ma-
gával (…) a gimnáziumi évek adták meg a lehetőségét
annak, hogy majdan nyelvész váljék belőlem.”16

A BM III/I osztály ezt követetően Erdélyit
1969. május 26-án tartásra átadta az amerikai
ügyekkel foglalkozó III/III-4 osztálynak,17 melynek
még kiutazása előtt különféle információkat adott
át: először is egy listát külföldi kapcsolatairól (az
1924-ben kivándorolt nagybátyjáról, három emig-
ráns osztálytársáról, az Amerikában működő pia-
ristákról és a kinti nyelvészprofesszorokról). Majd
jelentést adott az őt amerikai tanulmányútra aján-
ló Rédei Károlyról is, elemezve nemcsak a Vértes
Edithez és Gulya Jánoshoz fűződő — nem mindig
felhőtlen — szakmai kapcsolatát, de még azt is
részletezte, hogy Rédei mire költötte az Indiana
Egyetemtől honoráriumként kapott 200 dollárját.18

Sokat mond — talán még tudománytörténeti
szem pontból is — az a jelentése, melyben az 1960–
69 közötti nemzetközi finnugor-kongresszusokat
mutatja be, mikor „nem annyira a tudományos részén
van a hangsúly, hanem inkább az előadások szünetében,
sőt sokszor a másnapba nyúló fehér…” [„asztal mel-
letti beszélgetéseken” — állhatott az eredeti szö-
vegben, de ez a rész nem olvasható tovább, hiszen
itt néhány sor a kutatók elől ki van fedve
(anonimizálva)]. Sokan bóbiskolnak az előadások
közben, „a fogadásokon viszont az alkohol megoldja a
nyelvet, az ember elveszti önellenőrzési ösztönét, s
ilyenkor sok mindent kifecsegnek »hazánkfiai« az ér-

deklődő külföldieknek, kik sokszor igen rafinált kérdése-
ket tesznek fel. Fehér asztal mellett már sok fontos dol-
got kibeszéltek. Jellemző, hogy a magyar nyelvtudomány
helyzetéről, belső vitáiról, ellentétekről és frakciókról pl.
Helsinkiben vagy Párizsban pontosabb értesüléseket sze-
rezhet az ember, mint itthon.” De nem maradt el a
szakmai értékelés sem: „Hogy milyen hasznára volt
a magyar tudománynak a nyugati nyelvészvilággal való
kapcsolat, arra igen nehéz felelni. Véleményem szerint
az ortodox, hagyományos magyar nyelvészettel szem-
ben modern, újszerű, amerikai eredetű nyelvészeti
irányzatok túlságos ajnározása és kritikátlan »isteníté-
se« (főleg az Intézet ún. általános nyelvészeti osztálya
részéről) a lazulás egy jele. Mert ezek a »modern« nyel-
vészetet művelők irányt szabnak, programot terveznek,
értekeznek, szerveznek, lótnak-futnak, de komoly, el-
mélyülést igénylő munkára a szó szoros értelmében »nincs
idejük«. Lehet, hogy érik valami »új« bennük, de a konk-
rét közös új munkákban nem igen vesznek részt, vagy
legalábbis eredményeik még egy ideig ugyancsak váratnak
magukra.”19

Az Indiana University magyar származású
professzorának, Denis Sinornak (Sinor Dénesnek)
meghívó levelét követően20 Erdélyi július elején le-
adott tartótisztjének egy összeállítást (tervet), hogy
hogyan képzeli el kinti hírszerzői működését és eh-
hez hogyan szerez a magyarországi piaristáktól
anyagot. Íme: „Elképzelésem szerint amerikai utamon
igen hasznos lehet egyházi, »papi« voltom. Ezt tapasz-
taltam már Finnországban is, ahol legtöbbször úgy mu-
tattak be új ismerőseimnek, hogy egyházi ember. Ez egy-
részt azért is szükségesnek látszik, mert 1. minden
amerikai ismerősöm (Seboek, Lotz, Austerlitz stb.) úgy
tudja, hogy pap vagyok; 2. nagyon valószínű, hogy Si -
nor Dénes, akinél a legtöbbet szándékozom tartózkodni
Bloo mingtonban, azért is hívott meg, mert neki, aki hívő
katolikus, igen imponál piarista voltom. Elutazásom előtt
(jún. 30-án) felkeresnek a piaristáktól egy páran az ott-
honomban, s közlik velem a rend kinti házainak a címét,
elbeszélgetek velük, hogy az ismerőseim közül kik van-
nak kint, stb. Ezzel úgy vélem, eléggé fedve lesz az a tény,
hogy ott felkereshetem őket, látogatást tehetek náluk. Ez
arra lesz jó, hogy ha szükséges ismerősökre és összeköt-
tetésekre hivatkozni akármilyen okból, ez kitűnően fel-
használható, hasznosítható. S ha Sinor ajánlatosnak tart-
ja, akkor a bloomingtoni egyetem mellett a katolikus
hallgatók számára épült kápolnában részt vehetek az is-
tentiszteleteken. Ezzel elősegíteném azt, hogy »job-
ban« megismerjenek, s feltétlenül elérhető, ha kívánatos
a részükről, egy jövőbeni meghívás, esetleg vendégelő-
adói felkérés. Lehet, hogy szükséges lesz egy bemutatkozó
látogatás a helység püspökénél (ez így szokás). Ha az ame-
rikai piaristák meghívnak esetleg, hogy látogassam
meg a többi házat is, talán ezt is megtehetem. Buffaloban
az ún. tehetségesek iskoláját vezetik, s ez sem lehet ér-
dektelen a számunkra.” Még azt is tudjuk, hogy a ter-
vezett megbeszélés egy kis akadályba ütközött, hi-
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szen: „A piaristákkal való találkozást át kellett tenni egy
későbbi időpontra, mert az egyik résztvevőt elütötte egy
autó, s eltört a lába. Az összejövetel piaristák kérésére jött
volna létre, Salánki István tanár volt az, akivel megbe-
széltem. Részt vettek volna: Péter Mihály első asszisz-
tens, Balogh Ferenc igazgató és az öccse, Lajos, valamint
Salánki. Salánki István jól tud finnül, eljár hivatalos fel-
kérésre, ha finn vendégek jönnek, tolmácsolni is. Fel-fel-
keres az intézetben, s egy ilyen alkalommal említettem
neki, hogy valószínűleg az USA-ba megyek egy fél évre.
Erre feljött hozzám, s kérte, hogy a rendi barátaim kö-
zül szeretnének velem találkozni valahol Pesten. Én erre
meghívtam őket, volt tanáraimat: Pétert és Balogh Fe -
ren cet, valamint öccsét, aki két éven át szomszédom volt
a rendházban és természetesen Salánkit is.” Ezután rö-
vid jellemzést adott az említett rendtársairól.21

1969. július 18-án aláírta hírszerzői megbízását,22 s
öt hónapos ösztöndíjjal kiutazott az USA-ba. A meg-
bízatásával kapcsolatos információ a kinti magyar
külképviselethez késéssel érkezhetett, hiszen a
kül ügyi futár szeptember 1-jei üzenetében még ez
állt: „Bár nem kaptunk tájékoztatást az ösztöndíjasok kö-
zött levő esetleges hálózati személyekről, de Dr. Erdélyi
István nyelvész fontoskodó (kacsingatott, félrehívott) ma-
gatartásából feltételezem, hogy legalábbis eligazítást ka-
pott, vagy esetleg a katonai társszerv ügynöke. Kis sk.”23

Kiutazásáról végül is a New York-i magyar kiren-
deltségen egy bizonyos „Nagy elvtárs” értesítést
kap, melyben egyidejűleg arra utasították a missziót,
hogy Erdélyit „külügyi fedéssel használják fel társadalmi
kapcsolatként”.24 Kinti tevékenységéről Erdélyi az-
tán szinte napra pontosan írásban beszámolt a ma-
gyar külképviseletnek:25 először egy hónapos
nyelvgyakorlaton volt a Columbia Egyetemen,
melynek igazgatója volt iskolatársa, Juhász Ferenc,
s itt már „az első hét után megbeszélte vele a nyelvi kur-
zus oktatóinak pedagógiai hiányosságait”. Az egyete-
men alkalma volt megismerkedni az IREX26 ille-
tékeseivel. Majd New York-i egyetemen Robert
Austerlitzhez ment, akit 1960 óta jól ismert. Arról
is írt, hogy a kintiek őt és Kálmán Béla debreceni
professzort tartják szimpatikusnak, „olyanoknak, akik
a »két ellenséges magyar finnugrista csoport« [tudott róla]
között a középhelyet foglalják el, s olyanoknak, akik »nem
politizálnak«”. Majd Denis Sinor, illetve Lotz János
intézetét kereste fel Bloomingtonban, ahová Po-
zsonyi István kultúrattaséval érkezett, s az ottani
partin több magyarral, köztük neves professzo-
rokkal találkozott. Előadásaiért (napi 2 óra) 800 dol-
lárt kapott, ezért jó szállodába tudott menni. Sinor
meghívta tanítani, de csak ha hivatalosan jön, mert
— így Sinor — disszidenst egy évnél tovább nem
foglalkoztat. Ez idő alatt levelezett a hamburgi
Décsy Gyulával is, aki amellett, hogy beszámolt a
finnországi Utsjokiban végzett nem nagyon sike-
res kutatásairól, meghívta őt vendégprofesszor-
nak a Hamburgi Egyetemre. Ismerve Décsynek

az 1466-ban keletkezett Müncheni kódexszel kap-
csolatos kutatásait (A Müncheni kódex. A négy evan-
gélium szövege és szótára. Décsy Gyula olvasata. Kiad.
Szabó T. Ádám. Budapest, 1985), bizonyára fontos
adalék lehet levelének következő részlete: „Nagyon
köszönöm a Biblia megküldését. Károlyi azonban volt ne-
kem. Káldi kellett volna (nem Gáldi).27 Közben azonban
az egész ügy tárgytalanná vált, mert a MK III kötetét
nem a tervezett formában fogom közzétenni. A biblia vé-
telét különben azért nem nyugtáztam, mert nem jó egy-
házi könyvek cseréjéről levelezni. A magyar postával
egyébként kevés embernek van jó tapasztnyalata (sic!).
Egy hét minden levél Hamburgból Budapestig, ez ver
minden postai rekordot közép-európai viszonylatban is.”28

Sokat mond e levél azon részlete, melyben Décsy
Erdélyi meghívása felett a következőképp aggódik:
„Itteni előadásod ügye rendben van, csak megkapd az ide-
utazási engedélyt magyar atyánkfiaitól. Mondd nekik,
hogy jelentesz inkább, csak adják meg. S győzd meg őket,
hogy igaz lesz.”29 Az amerikai rezidentúra éberen kö-
vette minden lépését, a külképviseleten dolgozó bi-
zonyos Sági (fedő?) nevű alkalmazottal 1969. ok-
tóber és 1970. január között többször is találkozott,
s jelentett neki a kinti magyarok dolgairól.

Erdélyi Washingtonban felkereste a kinti pia-
ristákat is, Irányi László házfőnöknél lakott, s meg-
tudta — s persze jelentette is — hogy „a rend éve-
ken keresztül kapcsolatban állt a State Departmenttel”.
Irányi egy ideig az amerikai diplomatákat taní-
totta magyar nyelvre, de még azután is szakta-
nácsadójuk maradt, miután az amerikai külügy
saját nyelvtanárokat alkalmazott.

Hazatérve Erdélyi több oldalon beszámolt kin-
ti tevékenységéről, szabatosan pontokba szedve a
meglátogatott intézményeket és személyeket, fő-
ként a kinti egyetemeken tanító magyarokat és az
emigráns piaristákat.30 Nem lehet megdöbbenés
nélkül olvasni Irányi László rendtársát befeketítő
sorait, hogy odahaza 45 előtt „igen otthonosan és ma-
gát jól érezve forgott (…) nyilas körökben”, így a mos-
tani nyugat-németországi családi látogatásai is az
amerikai, nyugatnémet, a spanyol és a vatikáni ér-
dekeket szolgálják — különösen, ha együtt ol-
vassuk az Irányinak hazaérkezése után írt, igen me-
leg hangú levél alábbi hálálkodó soraival: „Kedves
Laci! Megközelítőleg most lesz egy éve, hogy nálatok jár-
tam. Az emlékek azóta sem gyengültek bennem, még
mindig elég gyakran — lehet mondani, minden áldott
napon — gondolok Rád és rátok. Arra a közel egy hét-
re, amit nálatok töltöttem, s azokra az estékre, mikor el-
beszélgettünk mindenről, főképp arról, ami Veled és ve-
lem történt 1945. februárja után.”31

A hazai és a nemzetközi finnugor-kutatásokról
A Nyelvtudományi Intézetben Lőrincze Lajossal
is megosztotta kinti tapasztalatait, mivel Lőrincze
épp akkor indult amerikai tanulmányútjára. E be-
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szélgetésről leadott jelentés32 több részletét ma már
mosolyogva olvassuk: „Lőrincze Lajost 1959 óta is-
merem, tudományos és nyelvművelő munkássága köz-
ismert. (…) Emberileg nem igen jutottam közel hozzá,
de úgy ismert, hogy az »így is jó, úgy is jó« nyelvmű-
velő tétele az életében is megnyilvánul. Nincs határo-
zott véleménye, vagy legalább is soha nem nyilvánítja.
Most az Állami Díj átvétele után hallotta tőle először
az ember, hogy valakit (a Nyelvtudományi Intézet igaz-
gatóhelyettesét) elvtársnak szólított, de az is egy kissé
nehezen jött ki — észrevehetően — a száján.”

Tartótisztje utasítására a hazai finnugor-kuta-
tásokról Erdélyi még a következő részletes jelen-
tést adta: „A finnugor nyelvészek között a külföldi ösz-
töndíjak, vagy a kulturális csere keretében történő
tanulmányutak kiosztása (…) a következőképpen törté-
nik: Megjelenik az osztályvezető (egyetemeken a tan-
székvezető), s kijelenti: »Erre az évre 2 hónapot kaptunk
Finnországba, hármat a Szovjetunióba. Ki következik sor-
rendben? Te tavaly voltál, te meg tavaly előtt, tehát te
fogsz, s te mégy« — Egy szóval se kérdik, van-e hasz-
nos, a kollektív munkálatok szempontjából szükségesnek
látszó terve vagy egyéni szakmai-tudományos szem-
pontjából lényeges tennivalója az illető országban. Te vagy
a soros, és kész! Az ember elgondolja és felháborodik azon,
hogy hány nemzetgazdasági szempontból hasznosabb fel-
adat lenne, mint például az, hogy az egyetemek nődol-
gozói egy vagy két hónapon keresztül ismerkedjenek a
helsinki divattal, ételekkel és nyugati filmekkel. Mikor
a bejelentés megtörténik: két hónap van Helsinkibe, há-
rom hónap Leningrádba, akkor elkezdődik egy sokszor
csendes, sokszor hangos, néha szemtől szembeni, leg-
többször azonban háttérben lefolyó tülekedés a »nyugati«
kiküldetésért. (…) S aztán megy, aki ügyesebb, talpra-
esettebb, akinek jobbak a kapcsolatai. (…) Olyan eset is
előfordult, hogy az egyetemi professzor tíz hónapi ösz-
töndíjat adott (adatott) volt tanítványának, aki angol-
ra tanította öt, jutalmul. Az illető aztán meg-megjelent
a külföldi tudományos intézetben, mint egy előkelő ide-
gen, be-be nézett, ha éppen beszélgetni kívánt valakivel,
vagy nem tudott mit csinálni. S ez így ment 10 egész hó-
napig, s az illető úr szenvedett a »honvágytól«. Finnül
nem tanult meg, /10 hónap alatt pedig ez lehetséges/ szak-
mailag nem fejlődött, de egy év múlva újra vállalta az
áldozatot, újra megkapta a kiküldetést (…) Az egyete-
mek abszolút terméketlen dolgozói is sűrűn járnak
Helsinkibe, de persze állandóan panaszkodnak, hogy má-
sok sokkal többször jutnak el minden finnugris Főállamba
(sic!), Finnországba. Valaki megkapja az ösztöndíjat, ki-
jut »munkája színhelyére«, s ott egy-két nap alatt el is
felejti, mit is írt be az ösztöndíjkérő lapba, hogy mit fog
csinálni. Miért van ez így? Mert ha hazajön az illető, a
másolatról kiírja, hogy mit csinált, tevékenykedett egy-
két hónap alatt, s ezt elhiszik azok, akik átnézik az úti je-
lentést — vagy talán nem is nézi át senki, csak be kell
adni. (…) Így nem kerültek még publikálásra 8–10 éve
gyűjtött finnugor szövegek, s »nagy horderejű meglá-

tások és ötletek«, mert ezek csak az úti jelentésben vol-
tak meg. S az az egy-két lap papiros, melyre ezeket fel-
jegyezték, esetleg az év végi rendcsinálás alkalmával jól
megérdemelt helyére, a papírkosárba került. (…) A fo-
gadó professzort a magyarországi pletykák, nyelvészek
intim (kifelé nem szellőztetendő) kapcsolatai jobban ér-
deklik, mint az, hogy min is dolgozik az illető. Az em-
ber pl. Finnországban sokkal tisztább képet nyerhet a ma-
gyar nyelvészetről, a finnugristák állandó harcáról
egymás ellen, a klikkekről és a fúrásokról, mint idehaza.
A Szovjetunióban is hallhat az ember olyan ösztöndí-
jasokról, akik akadémikusnak vagy professzornak adták
ki magukat, s nagylelkűen leereszkedtek az általuk kre -
ált egyetemi katedráról az egyszerű finnugristákhoz, és
kegyesen fogadták azok könyvadományait, sokszor úgy
is, hogy többektől voltak kegyesek elfogadni ugyanazt a
művet azzal, hogy majd a kollégáiknak odaadják, mert
nekik már megvan /s aztán itthon eladták/. Olyanokról
is lehet hallani, akik az illető ország társasági konven-
cióit felrúgva, nagyon is helyteleníthető módon visel-
kedtek” A tartótiszt elégedetlen volt a jelentéssel, hi-
szen kézírással ez áll a végén: „A jelentés általánosan
foglalkozik a kérdésekkel, Utasítom, hogy az egyes témákat
személyhez kapcsolva dolgozza át.”33

Függetlenül a fentiektől, ma joggal kérdezhet-
jük, hogy 1970-ben (mikor egyre gyakoribbak let-
tek a palesztin terrortámadások, mikor a tartós
szuezi válság idején ki tudja, hányadszor kötötték
meg a fegyverszünetet, s javában folyt a tárgyalás
az Odera–Neisse-határ elismeréséről) oly nagy
fontosságúak lettek volna a nemzetközi finnugor
nyel vészeti kutatások, hogy egy olyan nagyszabású
tudományos kongresszust kelljen megrendezni
Tallinnban, melyen az ebben a tanulmányban sze-
replő szinte valamennyi nyelvész részt vett: a 405
résztvevőnek csaknem a fele a Szovjetunióból jött,
de Magyarországot is 79-en képviselték, s közülük
37-en még előadást is tartottak.34 Ne csodálkoz-
zunk hát azon, hogy a magyar titkosszolgálati le-
véltárban csak úgy hemzsegnek azok az iratok,
melyek ekkortájt — többnyire persze mint ártat-
lan célszemélyeket — a nyelvészekről gyűjtöttek
adatokat.35

Göttingenben
A finnugor nyelvészetről (jobban mondva: nyel-
vészekről) adott 1971. januári információkat kö-
vetően Erdélyi „1971. okt. 1-jétől 1 évre Göttingenbe
kapott szerződést”, ahol „feladata lesz egy szótár elké-
szítése”.36 Ezért a BM III/I–1 alosztályból a III/I–3A
alosztály állományába helyezték: „Filológus részé-
re meghatároztam magatartási vonalát, felhívtam a fi-
gyelmét az aktív, folyamatos munkára, a szigorú kons-
pirációra. (…) Feladatait a tippkutató, információszerző
munkájában megértette. Aktív, szorgalmas munkát ígért.
A kért feladatokat megoldhatónak tartja, úgy érzi,
eredményes munkát fog végezni.” Tartótisztje meg is
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jegyzi: „.. a beszélgetés alapján az a véleményem, hogy
az operatív munkában már meglehetősen jártas. Értel-
mes, jó társalgó, kellemes ember, akinek nem jelent prob-
lémát a kapcsolatépítés. (…) teljesen világos számára,
amit kértünk. Nagyon készséges volt, nem szeretné, ha
csalódnánk benne. Dr. Vörös Endre r. fhdgy.”37

A „szótár”, amit Erdélyi a göttingeni tartózko-
dása során elkészített (illetve melynek szerkeszté-
sében oroszlánrészt vállalt), tulajdonképpen egy
részletes, bizonyára komoly tudományos értékkel
bíró bibliográfia, mely például az Országos Szé -
chényi Könyvtárban mint alapvető kutatási segédlet
szabadpolcon nyert elhelyezést,38 ugyanakkor kin-
ti jelentéseiben nemcsak annak szerzőivel, illetve
szerkesztővel foglalkozik név szerint, de a velük
kapcsolatban álló kinti magyar nyelvészekkel is
(Futaky István, Kiss Jenő stb.). Göttin genben bu-
dapesti kollégája, Kubínyi László révén ismerke-
dett meg annak fiával, Kubínyi Attilával, aki a Burg
Kastl-i magyar gimnázium ban volt korábban ze-
netanár. Nemcsak azt adta tovább, amit tőle a gim-
náziumról s annak igazgatójáról megtudott, hanem
jelentett például a kinti és az otthoni állítólagos sza-
badkőművesekről, de például Kubínyi Attila édes-
anyjáról, Comensoli Máriáról is, aki Bartók Bélánét
(Pásztory Dittát) rendszeresen elkísérte külföldi kon-
certjeire.39 Kubínyi némi puhatolódzás után fela-
jánlotta, hogy összehozza a német titkosszolgálat
egyik emberével.40 Hogy e találkozó létrejött-e, nem
tudni, de tény, hogy valamiféle „játszmás ügybe”
akarták bevonni, mint ahogy az kinti kapcsolat-
tartója, a kölni kirendeltségen a műszaki-tudomá -
nyos együttműködéssel és az ösztöndíjasok ügyei-
vel fedőtevékenységként foglalkozó „Blinker”
néven ismert munkatárs (Sándor Lajos) jelentésé-
ből tudjuk.41 Ekkor viszont már több jel is utalt arra,
hogy Erdélyi ki akart szállni az egész ügyből, rá-
adásul egy alkalommal „elkövetett egy konspirációs
hibát is. Az történt ugyanis, hogy az utasítás szerint el-
helyezkedett a Hotel Atlantik — Köln, Alter Markt 55-
61-ben, és onnan telefonon felhívott, megadva a szoba
számát, azzal, hogy ott találom meg. (…) A tényen csak
az enyhíthet, hogy fedőszervi munkámból kifolyólag szin-
te naponként hívnak különböző helyekről magyar ösz-
töndíjasok.”42 Röviddel kiérkezése után Erdélyi fel-
vette a kapcsolatot az egyetemhez közel lévő
Szent Pál plébánia esperes-plébánosával, azzal,
hogy kiköltözne a diákotthonból, s szívesen segí-
tene a lelkipásztorkodásban. Meg is szerezte mind
a szükséges misézési, mind a gyóntatási engedélyt,
majd beköltözött a Szent Godehard plébániára. Lel-
kipásztori működése korántsem volt zavartalan, egy
év után vissza is költözött az egyetemhez tartozó
lakásába, főleg azért, mert — ahogy azt Erdélyi a
Szent Godehard templom plébánosának, Klaus
Knackstedtnek mintegy indokként a tudomására
hozta — papi tevékenységét a magyar külképvi-
selet egyik embere figyelte.43 Végül az MTA-beli

munkaviszonyát felmondta és közölte, hogy nem
tér haza, majd ismeretlen helyre költözött.44 Több
forrásból is tudjuk,45 hogy 1973-tól a Hannover mel-
letti Letter egyik iskolájának, a Georg Büchner ne-
vét viselő gimnázium alkalmazásába került, ahol
latint és történelmet tanított. Ugyanakkor feltűnően
visszavonultan élt, kezdetben kérte is, hogy ne kér-
dezzék múltjáról, anonimitásban akart maradni.
Egyre jobban látszott, hogy úgy is, mint ember, úgy
is, mint pap szánalmasan nyomorúságos helyzet-
be került. Ahogy ő maga írta haza, kollégájának és
tanítványának, Zaicz Gábornak, még 1972-ben,
majd egy évvel később: „… nehéz ám idegenben egy
évnél tovább lenni (…), gyün a tél, s nincs (…) se ma-
gyar sonka, (…) se magyar szó. (…) Szeretlek benneteket
(…) sokat gondolok rátok. Egyedül vagyok, s ez nem jó.
(…) Bár ne jöttem volna.” „Savanyú vagyok, kedvetlen,
idegen, sokszor bolond, néha iszom is, mert az egyedüllétet
(…) nagyon-nagyon nehéz elviselni.”46

Pedig a letteri gimnázium igazgatója megértően
viseltetett Erdélyivel szemben. Bizalmát jelzi, hogy
Erdélyi osztályfőnök is volt. Kinti tanártársa, Hor -
váth István szerint diákjai szerették, nem utolsó-
sorban azért, mert sok önálló feladatot bízott rájuk.
A latin szakos igazgatóhelyettes többször hospitált
nála, s megállapította, hogy tanítványai tényleg job-
bak a többieknél, azaz sok diáknak joggal adta meg
a legjobb osztályzatot. Hogy oroszul tudott, azt meg
az egyik Csehszlovákiából emigrált tanárnővel való
beszélgetésből tudták, mikor a szünetekben — a ta-
nárokat heccelendő — többször is oroszul beszél-
tek egymás közt. Erdélyi amúgy is szerette a tár-
saságot, szeretett és tudott jól főzni, mint ahogy
elmondta, még odahaza (nyilván Nagytétényben)
az apácáktól leste el a főzés tudományát. Mint ter-
mészetszerető, minden ottani növényt, bokrot, fát
jól ismert, s ezekről tanártársainak is beszélt. Azt
is tudjuk, hogy óráit — kérésére — általában a kora
reggeli órákban tartotta meg. Halála napján (1976.
május 8.) reggel 8-kor kezdett. E napon kivételesen
nagy volt a hőség (9-kor már jóval 30 fok fölött).
A tanáriban infarktust kapott, bár volt ott egy de -
fibrillátor, melyet egy fiatal matematika szakos gya-
kornok szakszerűen kezelt, s a mentő is gyorsan
odaérkezett, mégsem tudtak rajta segíteni: kór-
házba-szállítás közben halt meg.47

Göttingenben helyezték örök nyugalomra. A
gyász misét az általa „proletárplébániának” ne-
vezett Szent Godehard templomban Paul Peck
mondta, a tanári kar, a diákság, illetve a harminc
tagú diák-fúvószenekar részvétele mellett.48 Klaus
Knackstedt göttingeni plébános így emlékezett
meg róla: „Páter Stefán nekem kedves felebarátom volt,
aki azonban lényét és a világhoz való viszonyát tekintve
rendkívül érzékeny és szeszélyes volt. Ahogy korábban
Önöknél [értsd: hazájában és rendjében], a nehéz
helyzetekben itt [Németországban] is olyannyira ma-
gába húzódott vissza, hogy csak nehezen lehetett segí-
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teni rajta. Tovább fogunk imádkozni érte, mert tudjuk,
hogy élete mögött roppant tragédia húzódik.”49
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