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Okkal írta a szerző könyvének címe elé az ajánló-magyarázó szavakat: „In 
memoriam P. Vezér Ferenc.” P. Vezér sorsa vonul végig e kiváló tartalmú 
kötet fő sodrában, az ő életútjának kritikus szakaszain keresztül ismerhet-
jük meg a pálosok 1945 utáni nehéz időszakát. 

A pálosoknak a háborút követő sorsa része volt annak a koncepciónak, 
amelynek lényegét az államhatalom részéről a Magyar Római Katolikus 
Egyház meggyengítésében határozták meg. Különleges helyzetük volt a 
pálosoknak, hiszen ez a rend az egyháztörténetben az egyetlen magyar 
alapítású szerzetesközösség. Szoktak úgy is fogalmazni, hogy ez a legma-
gyarabb szerzetesrend, és az alapítása óta folyamatosan nagy népszerűség-
nek örvend hazánkban. A pálosok története a magyar történelem integráns 
része. A rend a török időkig igen gazdag kulturális életet élt, aminek része 
volt az irodalmi élet és a gazdálkodással összefüggő tudományok művelése 
is. A török hódoltság évtizedeiben számos pálos kolostort kifosztottak, 
megsemmisítettek. Sok szerzetes halt vértanúhalált egy másik kultúra, egy 
másik vallás erőltetett terjesztése következtében. A 17. század folyamán 
lassan újra talpra állt a Magyar Pálos Rend. A „felvilágosult abszolutiz-
musnak” nevezett, de több tekintetben mégiscsak elsötétedést hozott idő-
szak újra megpróbáltatásoknak tette ki a magyarországi pálosokat. Ennek 
egyik oka az volt, hogy a Habsburg-politikával nehezen összeegyeztethető-
nek vélték a rend „magyar szellemiségét”. Azonkívül a pálosok vagyonát is 
vonakodott visszaadni az államhatalom (Az 1780-as években Magyarország 
területén 34 férfi és 6 női szerzetesrendházat szüntettek meg.). 

A 19. században és a 20. század első felében lassan mégiscsak erősödni 
látszott a szerzetesi élet. Az 1930-as években Budapesten, a Szent Gellért-
hegy oldalában létrehozták a híres Pálos Sziklakápolnát, és megalakult a 
pécsi noviciátus is, ahol 1935. október 8-án öltözött be a kötet főhőse, Ve-
zér György Ferenc. 1946. október 12-én hozták Szegedről a Sziklatemplom-
ba Szent Gellért ereklyéjét, a szent püspök vértanúhalálának 900. évfordu-
lója alkalmából. Másnap Mindszenty hercegprímás a hegy oldalában 
tartott szentmisét több tízezer hívő jelenlétében. Ekkor ezt az új hatalom 
még nem tudta megakadályozni. 

A szerző A „pálos ügy”. Vezér Ferenc pálosszentkúti évei című fejezet-
ben foglalta össze az 1914-ben született Vezér Ferenc életútjának rövid 
vázlatát, fontosabb állomásait. Pálosszentkút a leglényegesebb szolgálati 
helye volt, jóllehet szolgált Pécsett és a fővárosi Sziklatemplomban is. A 
koncepciós perek következményeként – hamis váddal – 1951. augusztus 3-
án P. Vezér Ferencet kivégezték. A Legfelsőbb Bíróság 1992. február 17-én 
minden vád alól felmentette és rehabilitálta. „Az 1945 és 1963 közötti tör-
vénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. Tör-
vény 1. §-ának (1) bekezdése szerint az 1945. január 1. és 1963. április 4. 
között az állam belső és külső biztonsága elleni bűncselekmények miatti 
elítélések semmisnek tekintendők” (173. p.). 

A Pálosszentkúton írt naplójában a megszálló orosz katonák által elkö-
vetett kegyetlenkedéseket leplezetlenül rögzítette. „Ez a kultúra!” – írta az 
orosz katonák egyes cselekedeteihez kommentárként. Naplórészletei a 
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perében a helyzetét nehezítették. A pálosszentkúti bejegyzésekből azt is 
megtudhatjuk, hogy az egyszerű emberek (a puszták népe) mennyire ra-
gaszkodtak 1945 környékén is a vallásukhoz, egyházukhoz, nemzeti identi-
tásukhoz. Páter Vezér Ferenc a front pálosszentkúti átvonulásának idősza-
kában a rend fenntartása érdekében polgárőrséget szervezett, amit a 
perében súlyosan a terhére róttak. Azonban beigazolódott, hogy „a polgár-
őrséget mindig az illetékes szovjet parancsnokság engedélyével szervezték, 
és azt szigorúan ellenőrizték”(169. p.). 

A Rendtörténeti összefüggések című részben arról olvashatunk, hogy 
1950. június 7-én és 9-én éjszaka kitelepítettek a rendházakból 320 férfi 
szerzetest és kb. 600-700 apácát. A Magyar Pálos Rend egyik kiadványá-
ban olvashatjuk: „Hatalmas robajjal álltak meg a teherautók a Pécsi Pálos 
Kolostor előtt, hogy a katonák és az államvédelmi hatóság emberei elfoglal-
ják a rendházat. Aztán elindult a különféle szerzetesekkel és szerzetesnővé-
rekkel feltöltött teherautók karavánja a Váci Püspökség felé.” A szerzetesek 
hősiesen tűrték a megaláztatásokat, egyikük még ezt is mondta az ávós 
tiszteknek: „Tőlem három dolgot nem tudnak elvenni: a hitemet, a ma-
gyarságomat és a jókedvemet.” 1950. június 18-ról 19-re virradó éjszaka 
csak Budapestről internáltak 2000 szerzetest és apácát. A betegápolással 
és tanítással foglalkozó szerzetesek és szerzetesnők hiánya igen súlyosan 
érintette a magyar egészségügyet és iskolarendszert. 

A megnyesett fa… című részben arról a korszakról olvashatunk, amely 
Mindszenty József esztergomi érseksége után következett. (Lékai László-
nak, az új esztergomi érseknek volt a jelmondata: „A megnyesett fa kizöl-
dül.”) A jelmondat arra is utal, hogy a diktatúra évtizedei alatt a Magyar 
Katolikus Egyház megsemmisítése nem sikerült a hatalomnak. A fa gyö-
kérzete ellenállt, és tápláló forrása lett az új hajtásoknak. Az összegzésben 
(189–190. p.) a szerző nagyon tömören és lényeglátóan fogalmazza meg a 
rövid következtetést: „A pártállam nem tudta megtörni a Magyar Katolikus 
Egyház kemény gerincét és ugyanakkor rugalmas hálózatot alkotó szerze-
tesrendek ellenállását. Ez volt az alapja annak is, hogy a rendszerváltozta-
tás után a szerzetesrendek, köztük a Pálos Rend is, talpra tudtak állni.” 

A kötet végén Mellékletek találhatók, közöttük jelentések, intézkedési 
tervek, intézkedések, szembesítési, kihallgatási és gyanúsítotti jegyzőköny-
vek, javaslatok szerepelnek. A korfestő dokumentumok között helyenként 
ma is ismert személyiségek nevei szerepelnek, ami összeköti a több mint fél 
évszázaddal ezelőtti szomorú eseményeket a mai korunkkal, illetve korunk 
még ma sem teljesen lezárt eseményeivel. 

A kötet címlapján a pálosszentkúti kegyhelytemplom egyik üvegabla-
káról látható egy kép, amely a felirat szerint Szent Özsébet, a Pálos Rend 
alapítóját ábrázolja. A „felirat szerint” – de nem a valóságban. Az üvegab-
lak ügyes készítője ugyanis Páter Vezér Ferenc arcvonásait festette meg, de 
akkor az ő nevét még nem lehetett volna a kép alá írni. Ma már széles kör-
ben tudni lehet, hogy a színpompás üvegablakon a mártírhalált halt szerze-
tespap arcképe ragyog az odasütő Nap sugaraitól. 

A kiadó ezeket a szavakat írta az Utóiratban: „A pálos sors – a magyar 
történelem legnagyobb sodrású búvópatakjainak egyike.” A tudósként, 
oktatóként és könyvíróként egyaránt tehetséges Bertalan Péter elismerésre 
méltó módon, szakszerű tartalmú, érdekes és hiánypótló művet alkotott. 

(ism.: Rosta István) 


