
Skuiíéíi/ Viktor

A Szerv és a szubjektum 
A jezsuita illegalitás Magyarországon 

1951-1954 köpött

BtveííÍQ1

i Ezúton szeretnék kifczönetet bwmLmií P Pálos Antal, volt jezsuita 
provinciálisnak, aki lüreknmn 4* részletesen válaszol! minden kétdé- 
wnreée rendelkezésemre bocsátott minden olyan ar.yagot. ami a kot- 
S±akTS votwitkeizóan a birtokéban volt. Beleértve ezt a 34 provinciálisi 
levelet Fi, amit lícsMiwt címmel gyűjtött össze, és máshsl nem olvasható. 
Kosztnettel inrtozorn továbbá RaLner M. Jánosna):, w i95é-ue Ldézel 
jgüzgá töj á na k szakma I segítségéért.

A közelmúlt történetét vizsgáló kutatónak megadatik 41 lehe- 
töséB, hogy a történelem levéltárakban poroscdé. „hivatalos" 
dokumentumait összevesse a gyarlónak tartett. de sokszor 
meglepően élénk emberi emlékeit produktumaival. Ez a mőd- 

szer ktilönösen akkor érdekes, ha a kétféle fonás eredendően 
hoTdozrezőpontbeli és értelmezésbeli kiitónbózteégeket-

A tanulmány arra keresi a választ, hogy a jezsuita rend mi
lyen problémákkal szembesült az illegalitás kezdeti szakaszá- 
bán. Mik voltak azok a twMM(jeK ifikkel a rend magyaror
szági vezetőjeként P- Pálos Antalnak szembe ketiett néznie, és 
ezek hogyan jcl™tkcztck a mindennapokban? Elsődlegesen a 
reird működésére és & működéssel kapcsolatos kórdűsokre kon- 
oentráltem, arra voltam kíváncsi, hogy P. Pálosnak milyeri fel- i
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adatokat kellett ellátnia. milyen problémák^ keltett Ahhoz meg- 
oldania, hogy a jezsuita rendet - mini illegális, de továbbra ú >': 
működni Akaró szervezetet — i/ányíthaMO 4$ ÖKuctartíia&M. ':

A dolgozat kél réítébti'i különböző nézóporlbűl közelítem'-i 
ezeket a kérdéseket. Az etsó rész az1950- évi 54, yzámil rendelet:' í 
értelmében illegálJs&á váló Jezsuita. rend kezdeti éveinek Térté- 
réti Hivatalban fellelhető, Avh-s megfigyelési anyagára épUl/s 
A Szerv látókörébe p. Csávossy Elemé? jezsuita provinciális’$> 

munkatársaként kerti It be l’. Pálos Antal, a viasgllt időszak tar-^ 
tomAnyfónöke. A tanulmányhoz a megfigyelés kezdetét# 8z$ 
ítéletig terjedő anyagot használtam fel-1 -'?

A második mezben (a kihallgatásé Jegyzőkönyvek és fngria^í 
hálózati jelentések tDenpontjakénr) a rend tortér^tét P Pálng'% 
Személyes emlékei, illetve provlneiálÍFsága alatt írt, Magyarordí 
szagon kiadatlan levelei Alapján rekonstruálom. Pjlcs atyával:;’ 
készített interjúanyagen és a leveleken kívül felhasználtam P,!-í 
Pálos '/rfwnűFr, i'éseeh áí című rend cs cgyhiaiorténeti írását,* va- 
latTkint Az ŰyösöiH: jezsuiták mfíomfatr cimu kötetből a korszakia ;1 
vonatkozó visszaemlékezéseit-* .• j-

Mindkét nézőpont a múkedés mindennapjait tükrözi, csakis 
teljesen más hangsúlyokat használ. A kílwllgatási Jégysóköny-/ 
vek és a fogdaháldzah jelentések iiűotmátióÉinyaga tényszerű/::^ 
könnyen csoportosítható bizonyos problémák kóré, ugyanakkor:F

!<

•A

s

í P. CíuSvmsj. Elemér <1883-1972) '.924-1927 között, valamim 1949-1951 
kilőtt tnrhlmányííu-icik 1903-ban kezd Le a !»7Ícülust AujztriíitiM, 
Budapesten szenlelbék púppá. ÍÓH-hcn innád oklevelet szeiaetl, maid 
kalorBén Innítalt 1924-tíl. Elei provirKtólissAga után, kalocsai hí2Íö; 
nók letl 1939-1949 közölt há^ínák éB Éökkűlúí LjJaagatá vak LTnnnn 
1951-ben tartóztatták le, 1956-ban öúbsdclt Várról. A FMidörlutPsig 
PanrimhalmiTa helyezte 
’ Tnrtór^i HivalM V-116619.
* Pálos 1992. 
s Szabd Ferenc 1995.
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egyáltalán nem teljes, és iziule semmilyen egyéni értékelést, vé- 
tert-iétiyt nem tartalmaz P-Pálos. részéről a ss&iöélyes indítékok
ra és íeimerülö problémákig vonatkozóan.

A2 Interjú anyaga ős a második részben felhasznált levélrtsz- 
Ie*k. iUerve egyéb Írásos visszaemlékezések, Lmí kevésbé tény- 
azeniek fe pontosak, mégis esoportoeíEhatóak ugyanazon prob
lémák kőié, amik a Szervet foglalkoztatták, és rengeteg olyan 
aprd, talán lényegtelennek tűnő információval szolgálnak, me
lyek lehetővé teszik az illegalitásba kényszeritetr rend működé- 
sínek és speciális problémáinak megértését.

Az aktákban és az interjú során a rend működésével kapcso
latban rengeteg név merült fel a jezsuita szerzeteseknek igye
keztem utánajárni, ha találtam életrajzi adatotokat, azokat láb

jegyzetben közlöm-*

Rend- és egyháztörténeti áttekintés, 1950-1954

Az MDP KV 1950- június 1-ji ülésén Révai József beszAinolt a 
klerikális reakció elleni harcról és megjelölte a párt dött álló fel- 
adalokati 1- be kell leplezni a klerikális reakciói, a katolikus püs
pöki kart mint a béke ellenségét 2- Támogatni és segítem kell a 
néphez hit papokat akik a püspökökkel szemben támogatják a 
békét és a nép? demokráciát.3. Megfelelő állami önvédelmi renc.- 
Arahálvt kell foganatosítani a klerikális reakció ellen. 4. Fokozni 
kall a klerikális reakció elleni propagandát/ Az Elnöki Tanács 
21/1^50- törvényére^ rendelele a Pázmány Péter Tudomány- 
űgyelem Római Katolikus Hittudományi Karát leválasztotta áZ 
egyetem szervezetéről Az 1950- augusztus 29-i pils]wiki konfe
rencia úgy döntött, hogy- az elkülönített karból Római KatoVkcs 
Központi Hitludornányi Akadémiát állít jel8

* Az adatok fontol: Pálos 1992; Szabó Ferenc 1995; Szabó Ferenc 1999. 
’SzúH Csaba. 2000,4Ú-
«G»gely 1986. 119.
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A a konunmxbLa pártvezetés a szerzetesrendeket 
iegrwkciösabb elemeknek. Az iskolák 194ö-a$ államO5ÍTásivaÍa| 

tanító rendek többségének munkahelye megszánt, az atrocitása 
snk pedig csak fokozódtak A BM ]V. főosztályának ll/lMj J 
szánni rendelkezése folytán a rendőrségi közegek. „közrendM 
Szeri és közbiztonsági" szempontokra hivatkozva 323 férfi szerda 
zetest és Í0C-7W apácát telepítették ki a jugoszláv határsávtól^ 

te Szentgotthárdi- Az Államvédelmi Hatóság június 16-án kí-*3  
ürítette *2  egri ciszterci retidháíat. iádról l<Mrt virradó éjszak^ 
további 112Ű szerzetest é« apácát telepített ki Székesfehírváíróti 

és Budapesttől A szerzetesrendek vezetői rnemonindutncnalSj 
fordultak a püspöki karhoz.4 A Magyar Népköztársaság kinmá-i 

nyának képviselői és a Magyar Katolikus Puspdki Kar kükh’ltai-j 
ktafltl tárgyalások 195Ó. június 2$-án kezdődlek te két hónapira 
tartottak. A katolikus egyhái tárgyalási pozíctóil nehezítette á'l 

július 5-án Veteliracoí. meginduló békepapi mozgalom. Aii-fi 
gusztus 30-áti; megszületett a megállapodás a Magyar Népkfc>| 
társaság kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Kar között^ 

Egy héttel később kihirdették az Elnöki Tanács 1950. évi $4. szár J 
mú törvényerejű rendjelét, amely megvonj a magyarotszági^ 

szerzetesrendek működési engedélyét. Rákceiék a szerzeteik-*  
ügyét a rendőrség Illetékességi kőiébe utaltak.1* .

*1*. Szorinyi Wl»r (1912-1W4> 1930-twn lettbe a TáreMÓgba, 19Ü- 
'íen szentelték pappá- Kalocsn inietnátusi írfilgyelö, Péewlt hil^nir, 
majd Csivossy Elemér provlraális inkái a tesz- 195Q-j3I a RdíraL Kató- 
likic Stfcn-üflátcdgélíU referense. Az ülői les Iv írek szodáds oílhoMÍ- 
rwik lélretipsá^n. működieléaen. dcéguíik-t aláléig.
” Töítánrt I1 livaial V-l léftlX 230-231.
íi Gi&luS Ferenc 1995,32-

A legtöbb rend illegalitásban folytállá a működését A Jteusíl 
Társaság P. Csávossy Elemér magyarországi tartományfönök 
vezetése alatt kiépítette aí illegális provinciát, biztosítva a rend 
folyamatos fennállását. A pártállam egyházra nehezedd iiyomá- 
5a nem enyhült-1951 márciusának végén az ÁVH letartóztatta a 
pá « rend valamennyi tagját3 • Május %én őrizelbe veilék P/»

■ <

s.

'Rilogh-Gerijely 1993,291 
«Sub6 Csáki 3000,52, 
JJ Balogh-Cwjjely 193X295.

V Csávossy Elemért Is. Utódjául P. Szörényi Gábort13 nevezte ki, 
aki nem vállalta a megbízást, mivel az egyházi szeretetszolgáhl 

^ szervezésével kapcsolatos munkák minden idejét igénybe vet- 
í: :|ék. A másik jelölt P. Pálos Antal volt, aki a fiatal retótagok 

y elöljárójaként dolgozott 1950 augusztusától.

A Szerv információi

ír

i<

■A

1

F, PÁ1-0S AoHl dossziéi röl

A tanulmány első részének alapéi a Fiátos A«tef és Hmotj című 
vizsgálati dosszié alkotja, do kapcsolódó anyagot találtam 97. 
l95>beft Induló jezsuita perek anyagában íTrtrOds /rfaos és íiirawr, 
V-129254/1-5) ésGatyts Gyitát'tó dossziéjában Is (7-129294),

Pálos cfossskéjában vegyesen szerepelnek kihnllgatá&i jegy
zőkönyvek, túgdahálöEStí jelentések, kihallgatási és vizsgálati 
tervek. Kihallgatni jegyzókönyvból oesaaseri t darabét talál
tam, mivel - mini ahogy azt az utolsó Jegyzőkönyv tanúsítja13 - 
legnagyobb részüket megsemmisítették- Ugyanez lett a sorsa jó 
néhány fogdahálózati Jelenítenek és égy vizsgálati tervnek is- 
(Mellékesért jegyzem meg, hogy Páter Pálos a visszaemlékezés 
síiben, azt ÍTja, hogy a v Izsgálati jegyzőkönyvek szélére gyakran 
írt helyesbíti kifejezéseket, mintán eldvasta öket.M Egyetlen 

dyét serr. találtam.}

<3



A kihallgatási jegyzőkönyveket Hajós Pál ÁVH-s hadnagyi: 
vette fel, aki eléggé tájékozott volt egyház; ügyekben, főleg 
jez&tdtékid illetően, A jegyzökűnyvekból ítélve a kihallgatások 
nwn voltak erdsiakuMk, Inkább monotonnak teklnthetjek a rf- '•■ 
tűn visszatérő hasonló kérdések miatt. 15 
p leien léseket P. Pálos celLitársa kíszitetre, aki

nagyon ügyesen találták' k I, mert - mivel nem volt

érdeklődésnek tüntethette fel a rendről és Pátoa vallási üéwiröj

Bírta Miklós református nőgyógyász orvosnak adta ki magit. 
Szerepét nagyon ügyesen találták k l, mert - mivel nem veit ka
tolikus, de megfelelő iskoUzortíággal rendelkezel', - ősánte 
érdeklődésnek tüntethette fel a rendről és Pátoa vallási ügyeiről 
szóló kérdéseit. A Jelentések rögzített Struktúrában kfefeülfck.

X u -l j _ _?. t> i a a a. ■ • _ ’

sen megtudott dolgokat írta Je a „tégla'', a jmísudi/róz P. PáJcs 
ügymenettel, kilátásaival kapcsolatos ttfewimjrfrtl szól a bar* 
madik pedig a vfcdfcifóét tagtolja.

A csekély számii kihallgatást és vizsgalati terv* nem túl inlor- 
UI.I1LV, inkább tekinthető a bürotertciíi kőtetozfl termékének, mint 
a kihallgatás hatékonyságé t segítő tervezett ősszef ogla tónak.

A jkáJvAtiajiárái kezdete"

Az 6106 kihallgatásra 1954, július 1-fán került sqr.^ A €él az:: 
volt, aogy vallomást kapjanak P. Páliétól a Határozat vádpont'- 
jainak igazolására. Pékre beismerte, hogy CsáwóSsy f.emér, vo!»-; 
Jezsuita taitományfőnök letartóztatás Után (.1^51. május 7.) ő vette 
ál d Jézus Társaság vezetését, magyarországi illegális provmeiá- 
iiskért-

&

.>■ í

/Vj

három részből álltak az első részben az ílggyef tnpiSoAitos JtJS-’ S

• í

v
fL’

Részleies vallomást tett a rettd múködéáértl, vizeiéiről és 
azok elhelyezkedéséről.1* Nem tagadta a rendszeres körlevelek 
és külföldi jrelleLil0rr&d?ilmr brOSumk kiadását Csávossy öri- 
zeftw vétel* után megbízta Lukács t 3.^.? luS. laikus szerzete^ Jut* 
tusscn ki igy lehlet a vatikáni kfópontta, amdyben rendfönö- 
ki IdftevezésétKk jóváhagyását kérte, egyben kérte a Generálba L. 
Jiogy őrizetbe vételének edbeld^ógére révéin ki új rmdíönö- 
köt* ?- IMiUCh Ai-itall39 es P- Palánkéi Tibori51 javasolta.

r hhaltgatfentar jwn tarthal jmkárj. metí ntfr mindent eknttickut,^ >; 
a ..hidriA^y úr" nem 3cé t i±et «moii újai.
'* Tór^neti Hivatal V-llfiBlí, 51-57,86,9?,
^Túrteneti Hittel V-I16B19, IS- ] 7. :i

Háromhavonta ugyanezen az űton jelentéseket küldüti a Va- 
titánba és fogadott utasíttóokat is. Utoljára június L5-én adott 
Lukácsnak továbbítandó anyagot,, melyben négy gépelt oldal 
terjedelemben számolt be a magyarországi rend személyi állo- 
inányáTÓl és helyzetért!, továbbá kérte, hogy tegyék tehetővé 
magyarországi titkos mtósztós szervezet felállítását* 1951-ben és 
1952-ben két illegális Jutái is jött Magyarországra. Az ekő 5000 
forintot hozott a rendnek, a másik pedig Reisz Elemér, a magyar 
jerscuita rendtartomány első külfölden kinevetett ptötHrudáliSd 
ajánlatát hrxzia a nüvíciuSok és szerzetesek nyugaha szöktetésé- 
nek lehetőségéről. P Páios tagadta, hogy est az ajánlatot ki 
hMznéita volna* Felmerült a belga kapcsolat kérdése ]$>. Kálmán 

líEii részlete^ 4 jelentésben nincs bemw,«ak uleliwikd.
1’ ?. Ptíruch Antal (1901-1976) 191®-ban Jépetr be a nagyszombati no. 
viriáhigbí^ l9Sl-ben tik pappá Innsbruckban. 1950-tól a szegedi
hiltudománp főiskola wlctcwa. l9?J*b*n eliáv^Jftortak, segédmunkás- 
kánt dolgost KijrLipwran 1955-heri letartóztatták «sgy év múlva iza- 
kdük vtswronLilt. történeti kitlal Anaínak
» ?. Mnntai Tibor Í1SO7-1982) lOHdftl swrrMte*. lCT7.hm Jwgwta 
szentelték pappá. Tábori klkkír, lelkipásztor Szatmárnémetiben, majd 
Kispestért emert lelki ínó. Kispesten tózfönök, a rendtagok eltávolításé 
után villMiyszerelöként dolftozcét 1955-ben tekartóztaklát, a halvanas 
ébrekben elhagyta ez országot, B^rörtwgtoEi tábori lelkészként beli



Sándorul a Kozponli Szeminárium portása ismert egy ifózrvjstJ 
loní< aki a belga követségen dolgozott. Esen az úton tuvcnttó 
juttattak e! tevéteket a belga emigricJóbaii élű jezsuitáknak, pj 

Pá les lag«i la, hogy ismerte mozis est a tisztviselőnőt . ;i
Lényegéten éren az első kihallgatáson meghatározták azo,^ 

kit az irányvtnaiakac, amelyek mentén az egész nyomosáét tcí-i 
folytatlak. Az m felvetett témák többször visszatértek a kihallj 
gatés folyamin, és a ,,régja"'' tó ezek alapján próbálta beszerezni^ 
az informáetóil. A továbbiakban magam is a2 egyes csomnpwv:1 
tok. szerint haladok.

A jíJSujta rend szervezete J magyarortzígi illegalRásban '<3 

az 195Q. augusztus 3C-i „A Népköztársaság kotmánya és
Ktuolikus Füsfdkl Kar megállapodása" értelmében Magyarod 
szágon 23 férfi werzetesrendet oszlanak fel. Ebbe természetesen^ 
beletartozott a szellemi potenciálja, kiterjedt külföldi kapcsdB-.'l 
táj miatt a haté lomra óriási veszélyt jelentő Jezsuita rend ír.« ':-i|

Caárossy Bemér, a rend akkori provinciálisa elkezdte ner-'^ 
vezni a rend illegális tevékenységét a rendi hierarchia megtartó- $ 
sávit. Nem Számítottak a közeljövőben rwdrwrváltozásra, így\1| 
a túlélés™, illegális tevékenységié rendezkedtek be F, Pálos £ 
minta következő provindális ií ennek megfelelően cselekedett. ':i| 

A rend élén nz illegalitásban tó a provinciális állt- A legtöbb 3 
veit rendtaig munkát vállalt, ami azoknak sikerült a legjobban,' 
akiknek volt valami szakmájuk. Az á I lástalan é$ az öreg jezsui- -,-J

v

Sí Pr Kálmán Sándor (1912-1ÍJ70) tyeu te a rendbe, szabóként
le^kenykodott különféle temdJwzifcUtL- 19£ÍH«i3ng«iniJ huxeolták 
el Mej«|cö'r®dre. A tóborak azctwsJábísa után fl budapesti Központi 
SwrJnánum perdíj 1-u. 1^5-bw. tetartóztáltók j-nsá-twi-i. szabadJi 
r fári bijrfónbőt Uüna a piFiiüUk twdapesli Hétháziban aubó«: 
sekrMyés Moll fatáláig.
* Gergely 1985,1)3-153.

.‘>5
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;«|el«ntíi 19S4. július l5-“öTténeH Hivatni V.11ÖÍ19,26-M-
m p KHcaí jaiö (1904-1970} 192fl-beti Lépett be a lendte. 1934-ben ssen- 
lelift pappá Innitauekban. J-iazatáfvea szegedi hittudományi főiskola 
Lsrcirá tett, 1935-ban Stegeden elindította a KÁLÓT mozgalmat. 1949- 
ten kurtbítnlták, 10 és fél érne ítélték Fizikáikig és szelkmileg meg- 
mkkenva szabadult íi a börtöntől J'innonhBlniára keciilt.
u P. Luzsénszky Alfonz (MD2-1975) eiztMgom.i íftegyfazmegye 
papjakért! negyvenévesen léped be a rendbe- ',9W flazétól á U*dapesL 
Jézus SzívetempJom IgazgatójA- l«5-ben LetaTtóztallák, 1956-ban íte- 
fajult. Haláláig a kispesti Jézus Szivt-tempkrabnn szoigalL
* P. Vácz Jenő (191H 1933-tól a Táraság tagja, 1943-ban szentelték 
pappá Síneden- Egy övig a iónul Getrnífllcm Hungáriám rapeUtora 
volt, majd a szegedi hiittudimanyl Főiskolán tarkított, afamum lei
ben eltávolítóitól:. Fizikai munkásként dolgozott, l?55-ben leumfeui- 
Llk. Háromszor tették el. 1966^51 Vodcsmuioson és PiMpükatanlllsz' 
Iára ez egyházi Szociális ollten lelkésze ktt
<? P. FatagO Léseid (1509’1992) 1924-ben kpett te a cendw, 1939-ben 
szentelték fekGiuiLiáüumi tanár Pécsett. majd pécsi IcJkipilsztot. 1955- 
ben letartóztatták, a foriMlakimmal szabadul. Kétkezi munkás egy gyet- 
inekvulHJcibiau nyugdíjazása után kisegíló Iclkcsza budapesti Karolina 

báli ktkésuégen.
■ ’Íl'
,l¥

V?

(ákat él kellett tartani a provinciális koordinálta. Továbbá 
me& keljei! oldani a rend összetartását mind fizikai, mind szel- 

^jefnl télén. Évente legalább egyszer szertrélyés beszélgetési kel- 
í. lett folytatnia a rendtagókkal, biztosítani kéllelt a szellemi tíjé- 
£' kiadást, így a kíllfoldi hittudományi munkák beszerzését meg 

kéllett oldani, ami őzért volt veszélyes, m«t külföldi kapcsol
tok fenntartását kívánta mef?.”

p. Pálos közvetlen környezőiéhez tartóit P- Ketkai Jsnó24 
filozófiai doktor, aki a kispapáknak sok fllozóíiajegy2étet készb 
telt, P, KoHír á Szív tíjáii£ volt fürkészte jé, P. Ltizsénszky* * - 
íkit fentebb már említettem - 32 ifjúsági m noka vezetője volt- F- 
Vára Jenő*  dogmatikai jegyzetekkel látta el a lelkigyBkórlátO- 

I3- Faragd1* pedig a laikus testvérekért volt felelős. Rózsa-

iZ.
IS’.'
1/
&
-í* ,
LiJ
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hCfiyj István, volt laikus testvér lovábbftórta az illegális iröieveü3| 
leket P. Sule ŰÉza^ vedt 3 r?nj prekurátora, ö égy nagyon felied® 
séges gazdasági szakemt.er. aki az illegalíiástian Is űgv intézte aka 
pénzügyeket, hogy nem kellett szűkölködniük .» •’

Az Illegálisan működő -szerzetesrendek legnagyobb wxfcléZíj 
maja - a novíduskspzásén kívül - az volt, hogy a tanidniányai^'sl 
kát befejező növendékeiket ki szentelje fel. A pCspöki kar nemi-a 
szentelt fel Illegálisan kiképzett szeiíetesr, láadásul P Pálos'JS 
mar ebben az időben é téli a békepapi mozgalomtól, é« a ptls-!;íS 

pökl kart ilyen Szempontból gyengének mmfeíhjttC- A megoldás'"® 
egy illegálisan felszentelt püspök tett volna, akiről a magyaron- (3 
szágl püspöki kar nem fad- ö szentelhette vqiw. fel a tanulmá-'-3 
nyaikfit befejező Szerzetesnövendékeket. Az egyház vezetése az . i® 
egyházmegyét irányító püspök kezében ÍKizpontOsiitt. Q ren-' ® 
delkezett az óiddal (papwenlrlés és bérmálás joga) és a jtris-': J 
dktióval (egyházmegye konránysása), A felszenteli illegális 
püspök tsak az ordól birtokolta, ezért külön papot kértek volna ’lj 

a Szentszéktől apostoli adminisztrátor címmel (P, Bállrt»jezsu- • •■3 
ita pap neve menüt fel), aki külön pápai jogkört kapóit volna a ••’ 3 
jurlsdlctiór tekintve. így joga lett volna a m íkódö püspökök ál- / 
fal megvont papi loghatóságokat visszaadni, illetve a püspöki--:® 
döntéseket érvényteleníteni.’' : • -sl

.«•

7

. «v

£
u/

IS* *
“ P, Sülé Géza ^Hai^. a [tríJe;. jg^,, • g
ízarurfték pappá. 1944-tói n Manr^w házgondttoM, majd pécsi hit tan w, 7í 
1949-tfl n Rertdiartumány gs&fcisági veseiöje, 1955-0® letartójtaifák, •* 
1957b«rt sutadul. GyAíhan ddgoetk, t958 végéted a budapesti Szent 
Ritii lelltéizaíg ruhalárcw, pénzbe»edöje, matd klwgita klkézB, í 
Xj Jelent^ 1954. JúIíim 37, Törheti Hívmai V-l 1631% 67-74. "ö
* P- Mint fóastí <1916-} t«M-b«n lépeti a TfoaságU rXc^n swn- 
tc.h$k ptpfa. ktt nógatták, 5 év uttm szabadult, utána telki- .
páasbaxkcd résal ja^nlko^k. "x
91 , j«fl. fizeptambur 27. TtirtéIttt: I Eiv^| V-ilŐftlS, Iófr-1 7Q. • p

f'-

A krliB Ugatás során a kérdés előseör abban az üzenetben nw 
pjlt tel amit P. Pálos a mellé helyezett, szabadulás előtt álló íog- 
cafigyiwWJn keresztül küldött a szabadon élő rendlársamak. 
Ebben 32 szerepelt, hogy egy bencés papon keresztül kérik Rtr 
mái, hogy adjen felhatalmazást egy illegális püspök szentelésére. 
A szentelést Kisberk Imre, székesfehérvári segédpüspök végez- 
tó volna egy rövid, IC perces liturgia keretében2 (1951. jíltoa 
21-rrt az Elnöki TanArs elnöke előtt valamennyi megyés püspök, 
segédpüspök, érseki és püspöki helyndk. valamint a megma
radt azcrzctóSrondek főnökei esküt tettek a Magyar NépxöZtáf- 
gastlgm és az alkotmányra, kivéve Kisberkit'^} A« így felszen
telt illegális püspök tevékenységi körébe tartozott volna a papi 
Utánpótlás biztosítása és íelszertfelése, a papok körében lapasz- 
talhatü ingadu&ás (békepapi mozgalom) megszüntetése, a hívek 
elszigetelése a Legális (az állammal megalkuvó) egyháztól, 
ö szolgáltatta volna to a szentségeket, és hiioktatást á> tartott 
volna.

Az új püspök Irányítása alatt álló illegális egyház kiépítésére 
P. Pálos szerint nagy szükség lett volna egyrészt a papnevelő 
kérdésének megoldása szempontjából (a fek&zlatort szerzetes- 
7®ndek Tiovíri üss i nem tanulhattak tovább, ráadásul 1951-tól a 
szemináriumokból is kizárták - az egyébként nehezen bejutta
tott • volt szerzelesncvendékeket), mástészt a papok leik I Isme
reti válságának rendezés érdekében Az illegi Is egyház hatos- 
körcbc tartozott volna annak biztosítása is, hogy a feloszlatott 
rendek meg tudják felélni a továbbmiíködé# lehetőségét cs a 
békepapi mozgslotri állal elidegenített hívek visszaszeroését-

Az új püspökkel egyházmegyénként minimum egy felszín
iéit, működő pap tartotta volna a kapcsolatom Az egyház tiztr- 

s Jelenő, 1?54. július S Történeti Hivatal V-l 1661% 13-19. 
« Búlcgh-Grrgely 1993,297.
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vez^sé.tek kérdési vei P. Kollár,3’ f. LuzsérBüXj', Jámbor Mik* * 
(ÖSB), P, Míhalik és P. Sülé foglalkozott-* A megvalósítás elíí> 
lépéseként bevonták volna a rendi és hozzájuk csatlakozott 
papokat, l?ö4 őszére összehívtak volna egy illegális ankéiot,- 
ahol a paszlöríicii*  lett volna a fű téma, majd 1955 ravaszára a 
mozgalom más szerzetesrendekre való kiterjesztése volt a oíl,. 
Körit lbelü.1 3000 bevonható személyié számította k.

^Jelentés, 1954-jiJJlUá l.Tcclwteti Hivatal V-U681?, 15-
y Ez oteg nem a mái említett b hí. nőgyógyász, harwin K^yizabaduJás 
flkMt álló oécal egyetemi hallgató!
* P. fridelay Gyula (1903-1984} l?22-iöl a rend tagja, lttM>an wnLd- 
ék pappá- Tarul Mteeán és Pécseit, ahol g.mrtfzjurm igKíjftió- 1951-

Mezökcrvrtdrt h.Mt<olük,m3>d KUtar^i-a jLitenwlttk- Szabaduld 
után Budapesten jtmgánteJiítisbó! lacioti^ mag^L, lNJO-ban Fsftnín- 
tahrárv S^IiüúOu

Jelentés, 1954. Julii* 8 Történél! Hivatal V-11GS19,19.
* J&tetué^ 1554. júlii^lZ.TdHáncli H ívűtek V-116619, W-23. 
'"Jeteidéi, 1954. júliltf }?• TBrLdncrtj Hivatal V-r.6819,26-30-

-I

Az. utód kinevezésének kérdése

Az egyik legégetőbb probléma volt, hogy P. Pálos tetartózta.: 
tísa Után. ki legyen az illegális jezsuita rend magyarországi pro-:'. 
vokálisa. A tarrományfőnök volt a magyarországi rendtarto- ;■ 
mány vezetője, az ő kezében összpontosulta rend Irányításához;; 
szükséges halalom, 0 volt felel&s azért, hogy Magyarországon 
továbbra jé működjön a rend. A szerzetesrendek magyarországi-' 
feloszlatása Után Csávossy Elemértó], 1Z akkori provinciálistól-. 
keídvS n tartomány fónnkölí nagynr. hamar kinevetnék utódjai*:';  
kar - akár több ember megjelölésével is hogy esetleges letar-j. 
tóztaráTukar követően legyen vezetője a rendnek. A kinevezés ? 
titokban lórbánt, még a rend tágok közül is kevesen tudlak róLp- 
A Szerv elsődleges feladatának tekintette, hogy megtudja, ki az 
új ptűvhidália, tgy ellenőrizve az il legálisan működű rend tevé
kenységét

Az 1954- jühus l-]i kihallgattam P- Pálos azt vallotta, hogy a 
Valikéinak. kuldoti levelében kérte a Generális!, hogy nevezze

y.

:*í:

j-
’x

M P. Kollár herene 0912-1975} 1927-ben kezdte «lijötxévet, lfeo-ben 
sunEehrk pappá. LM4*tCl  a Szív című újság förarkesslöje, a
budapesti rev.dház eloljdwjd. 1955-iül 0 iiú.j-tya <i jTkigyor provinciád, 
1477-ben Rómáig uUzikó meghívja.?- Arrupe generálist. ÖL még tud
ta fegadnl, d? utína várai La r. iú meghall.
” Jolenlés, 1954. stepiember 25. Történed 1 livAhi IV-116814,160-165- 

í' <: !

R>.

ki al Utódját. Két javaslatot lett; T, Petruch Antal és P- Palánkra 

Tibor személyében.51
A cellájában elhelyezeti Jogdaiigyrwk’71W- július é-i jdeti- 

lésében tnát az szerepé hogy P. Pálos a szabadon éto rendiát- 
sainak üzeni, tudja, hagy őrizetbe vételével a prw inciálisi meg’ 
bízarása megszűnt, ezért megbízza P. Bodolay Gyulát*  és P. 
faragó Lászlót, hogy egyezzenek meg a kinevezendő urwroány- 
fertök személyében. Az utódja rendelkezik azokkal á jogokkal, 
amelyek a fertományíónokj teendők ellátásához szükségesek, no 
vtíusokat vehet fel, kiképezheti őket, taníttathat*  a kispapákat 
rtndtagokkal... LegfortosabV feladatai közé tartozik az utánpót
lás biztosítósa. Külön kiköti, ltogy utódja a püspöki kár egyetlen, 
tagjánál se jelentkezzen, mert Így növelné*  leleplezés veszélyét- 
Kinevezése így is éivényes, teljes joggal kezdheti meg működé- 
$ét Utódját VwtoftM k^l-bierrftadítiglwí^

Az 19S4. július 12-i fogdái] gynnki jelentés szinte szó szerint 
ugjanciíkít az információkat ftrWti meg.* 0

B. hí. rtógyógyte calhígpök első jelented 4 következe
ket tilalmazza at utódlásra nézve; P. Pite úgy gccdolj*,  hogy 
tete rtózLMíea csak áttneruetb zavaiokat ok« □ rend életébe*.  
Az utódja H vannei/BivC/ egy hCt^ap alatt bek fog tanúira r $xt- 
repébe, és minden txwgy továbbá Hicgkeattett útón, írtért a lend 

nek élnie kell.
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" P Búgyú Cyöfgj. (1913-19ÍS) l$5O-t$l « egri <gyWtJTWgyc Wfcpte- 
kirn. 1^57.101 Vjamegyerbsn ebö lelké9E 1979-tóJ két evet famátan tn.- 
nuL 1902-töl Balatonon dolgozik 1983-töl At «j nhwí kerület megbízott 
^ezelőfe.
tt Subá Franc 1995,26.
* Jílenlés, 1951. augusztus 2. Törttned Hivatal V-l 16519,59-95.
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Augusztusban fajcis Pál - kihallgatási lütrve szmnt * * ttveg * 
van győződve arról, hogy P. TetAidi Antal Pálos egyik tehrtsé-. 
ges utódja/2 Az ezt követő jelentésekben E ez szerepel.4* * £

Szeptember végén egy érdekes mwr.em.wn ölvpshaió as egyik. 
jelein&bt'H' Egy lel[tt«n új név merül /el lehetséges utódként,. 
szőnie a semmiből Ekkor hallunk előszőj arról, hogy P- Pálű$. : f| 

utódjául ?. Tamás Jonest4* nevezte ki még provinciálissá válasz-: >1 
üsának idején^ A név egy fogdahálózati fetentósben bukkant, iá 
fel, anú ana utak hogy P. Pálos a cellájában tartózkodó cél- ..á 
laügynöknek árulhatta él. Erre vonatkozóan nincsen pont w <3 

ada:, ésa dossziéból sem léhét megállapítani, mert dokumentál- .5g 
tan JS jegyzőkönyvet és 4 Jelentést ^mmísíteit nef a Swv, é$:-í 
ezek közé tartozott az is, ami az adott időszakra vonatkozna.4* *

Kitől fogva tehát világos, hogy P. PílóS hidatóSAO vezette;^ 

félre A hqlóságot ulódjnnek Joércésében, így P. Tamásnak elég.’á 
ideje maradhatott aíra, hogy átvegye ét- íltegátta rend iranyítá- ;3 
sár £s szervezne u azt. 3

P. Pálos Ylászaemlékezé^eiből Ajdjukzliogy már provinciálissá*  -vi 
való kmevez&ekoi P. Tamást Jelölte ki módjául akadályoztatása

*A

£
>

yj

£
42 KiILdlljjHiáw hírv, 1954. augusztus 2. Történeti Hivatal V-116819, 96. .’íj 
<2 Jeíentós, 1954. augiuztaa 10. Töctéfwü Hivatal V*!  16&19, m-. 15.
w r. Tamás János (1915-) 1996-ban e^lLikUíúli aTM^ttadgluja, l9é?-bm 
ssentallék péppé. 1*550-101  RtmeiekeLtvár>wbari. rr^jd Mrikkojuuttián 'J 
klsegitó I tikász. 1954-töl Nrigmqnyttlnök. A rendőrség keresi eaérJh’. 
1955-ben inként jelentkezik, tiz évL-e ítéhk. 1956-bari szabadul, i&tnéí J 
Makko-smárián működik. 1973-tól P« Kdlár halait után újra tartorrórry- J: 
í<Wk 1984-ig utána a székes fehérvári papiotÓWibq kállÖZÍk. ’ ?
<’ Jckfüw, 1954. íseplcmhcí 25. TótUneÚ V-UéBlJ, 160-165. ':;j 
•W Jpgjrsólfönyv a P. Pálos Antal Ügyébwi megStfruniiítenda anyagúk-’•• 
rU *:9M. r*ow»mbi*r 13. Történeti Hívat?.! V-l t6$:9z 13(l“2$]. '"■ ?

esetén?. Az ö alcadál'i^oztatásírí gondolva pedig P. Bogyónk I
esett a választása.4* A rend így akadálytalanul működhetett le- I
taifóztalátít követően, és még A gj-unü legkisebb árnya som ve I
vült P. Tamásra !

I

Kapcsolattartás a fiatalokkal ;

A magyarországi illegális jezsuita rend a Halálokkal való 
foglalkozásnak alapvetően kér vmulár Jelölte ki: először is gon
doskodniuk kellett a novfeíusMkról, akiknek meg keltett szakí
taniuk a taruiímínyaikai amikor a rendet felosztatták, Másod
szor, valahogy biztósítanluk kotlett a rend tilánpétlfcát, így a 
növendékek TelkL gyakorlatozta Lását éi képijét:

P. Pálost éppen lelkigyokorlatezés közben vették Őrizette.
Minden évben vitt olyan kttóépiakqlás íl ókat a Balatonra, akikről :
úgv gondoltai hogy van indíttatásuk a jezsuita rend felé, balos 
atya rendszeresen foglalkozott Fiatalokkal. Többek kőzett az 5 
teztCuitósére készítetlek vicclapot íz ifjak amelyben a közössé
gi élekben tapasztalt erkölcsi és magatartási ferdeségekek karjkí- 
rozták ki A teológusok lapja a Fitnioir Msjspfy voJr, a főiskolások 
frffirtí/Fírfűjhw, a középiskolások pedig JAjjs Szfere címen szer*  i
késztették újságot. Pálos rendszeresen v itta fik?! Eri rándulásokra
LSr ahol a fizikai kikapcsolód ásón kívül rengeteg lelki élmény- I
ben is részük vol-.w |

Sokkul bonyolultabb feEad&tet jelentett a novíciusok és kis- I
papok kérdése- A rend felószlalÁsa miatt aok növendék nem |
tadta befe)ewi lanulmányaiL Élőtök ket lehetőség állt, vogy !

•J
•V
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kispapkénb valamelyik szemináriumban folytatták teológiai 2 
nulmányaikat (ezt a püspöki kéj nem támugirite}, vwjjy felfügg 

geaztvs ^gylLá^L jellegű lanuimánydkő.t más felsőoktatási ínté^ 
ményberi tanultak tovább, illetve nrinkába all lak. .

A rend elsődleges törekvése az volt nogv növendékeit 
rflitiáriumokban helyezze el. Érnek érdekében több működöd 
azeminéiiuinmal felvették a kapcsolatot. 23 kispapjukat úgy-;? 
próbáltak elhely&nl,. Áogy a szemináriumban jezsuita lelkive- 
zeic alá kerülhessenek. Még P. Csávossy kereste meg a váradig 
egyházmegye apostoli kormányzóit hogy juttasson be néhány^ 
kispápota püspöki szertínárlumba, Eí meg is történt. (Az apn^'í 
toll körmi nyzijt Hwm Endre püspök le is váltotta .p0 A Győrig 

és az Egri Egyházmegye ®zerflirrár:iimi»ib?i próbáltak mégklí<\ 
papoké helyezni,*1 de 1952-ben a püspöki kar eltávolította az. 
iíyen illegális módon bekerült ^raetesn&v^ndékckck, i <.;.•fc'

Az íiílet
> 5

P. Pilöá Antall a Budapesti Fővárosi Birówg 1955. február 
25-én 17 év börtönre- & 10 év polgári jogvesztésre ítáfte, hűilen* 

Szerver kedés, deviza-böncselekmény és okiri^ham-IsftÁB 
vádpontokban talíka bűnösnek.3

19Ö. rnájux 20-én mentesült a hátránya jcgk6v<tkt£rtiényck 
alól a 3TK103. á-a ahpjfin A1

s:

g.
J,Ss

•I

1/
•/

* Idemés,. 1454. szeptember 23. Tórtcncft HIvaUiI V-1UB1?, 172-174.
* Jclontós, 1454. swptwnwi 1-TörMroh Havaiul V-116S14,126-124. 
R 005006755 « Ííéte*

Hlirttíil V.lltól4r 13^-24?

A személyes emlékek

Az tmlékek fonásai

A tanulmány második részinek alapjául a P. Pálos Antallal 
kellett többórás inteijú swolgáL Az anyagot szerkesztettem é5 
bCtib bolyért " P. Pálos. engedélyével - felhasználtam pörttöSÍtó- 
gáJ-ioz: a bevezetőben már hivatkozott emlékiratokat tó évéié
rt. Aa interjú sierktózt&énél az I- tész problémaköreit vettem 
tlgyelembe, ezek alapján tagoltam az íoterjií szövegét- F Páka 
meglehetősen eléjihen emlékezeti a provinciíltósiga alatt tör
téni eseményekre, minden személyre, akivel kapcsol?.ll*. került. 
Faljegvzésekét k&zftett magának a történtekről, rendszerezte tó 
ellenőrizte é eket, összevetve a fennmaradt Iratokkal Infotiná- 
<□61 így - azon kívül, hogy nagyon szóesek és érdekesek ez 
adott Időszak mirtdeniiepíaira vonatkoztatva - viszonylag jú 

Foriásértékkel Is bírnak.

A* új provinciáiig

1951 elején Kudaptóten a VH- kerületben, a Szentkirályi ulca 
tó-ben laktam albérletben- Szerettem ezr a kis toktól, mert kü
lön bejárata volt, így nem kellett induláskor és érkezéstől' a 
lakás többi lakóját zavarnom- Egyszer egy novícius keresett tel, 
látszott rajta, hogy nagyon sietett, mert még akkor is lihegett, 
amikor közölte: tudóm é, hogy elfogták Csávossy provinciális 
atyát délután a Várba menet, az Űri utca elején. Nagy gondban 
voltam, tudtam, ha Öt elfogták, akkör nemsokára jönnek értem 
ja. Csávotóy atya közvetlen környezetébe tartoztam, csaknem 
helenle találkoztunk, högy megbeszéljük közös dolgainkat, ezért 
jobbnak láttam, ha eltűnők- Megüzentem a flovír tussal a tifcbtek- 
nek, hogy ne keresjenek- írre azért vol! szükség, mert minden 
héten találkucdiuik. valamelyik kocsmában; vagy a Zöldíábím
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vagy £ Kulacsban, ilyen helyeken nerr. voltunk felhínfek. Ösfri^ 
^ecsomagoJtam néhány ruhadarabot, könyvel, az éupen náLani?! 

lévő leveleket a rendre vonatkozó Írj lókat megsenurdsifcttezT,^ 
és kiléptem a kHpun

Rákűspalotára utaztam, dl kííterri szállást egy hetit. Jól htd*^ 
lám, hogy ez nem jelent megoldást a térképről nem léphetek 1^-| 
akit el akar kapni íz ÁVÓ, azt el is fogja kapnL Külföldi menekül* 
lesre sem gondolhattam, mert a nyugati hatír mái te volt zárví;:i| 
Nem akartam bossíabj ideig ugyanon tartózkodni, mert «tze|í| 
bajba jutathattam volna a szállásadóimat-. Elküldtem valakk/j 
hogy érdeklődjön a házmesteremnél, kerestek-e. Azzal a válasz^ 
szál érkeztek, hogy senki rwin keresett. Ekkor felkerestem Suleí 

atyát, aki a Hegyes Endre utcában lakott, ó jól lewidotl, hogy^ 
gyáva vagyok. Ügy menekülök. mint Jónás tele. de én sem tudóiig 
elLnVnL Felszólított, hogy másnap déEután mérvek Rózsa Etemért 
atya alWrletébe a is mernem, ott P. Ruppert^ fe p RónaW'é 
nagy körülményesen előadta. hogy kötelességük átadni nekem ^ 
egy evelet Axárf voltak annyira ünnepélyesek, mert ez a levélj 
a preivinciálisi kinevezésemet tartalmúin. A börtönben lévő;-? 
Csávoesy atya írta, felismertein fdlegzeles, balra dőlő beM|t“» 
Nagyon meglepődtem « váratlanul is ért, mart a sikertelen 
zóüavizzgini miau azok közé tartoztam, akikből soha nem lehet- ;í> 
tea se provinciális, se generális, se nagyobb háznak a rektora, 
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í*?. Ruppwt Pál (iÖlR-líW) 1«S-WJ a jezsuita twl Uigjn. 19i74w^ 
szemelték pappá. 1M9-195I-l$ a novjqiusok tanárci a Manxé=ában..;" 
!95Ű-tól Szegeden, lcínye>»rtarfnzlaxlfil$| helyen d. J951-.1977.ig irodai .'ií 
muri látó) larlja el magát, 19$2-i5l 2 évet Róméban tanút utárw a lelLst-^:^ 
gyakarlatcB-hlzbá'n működik.
B F. Rózsa Elemér (JÍW-IWJ) IMNmú lépett a rendbe. 1947-bem w»n.^ 
lelték pppá. Egy ideig a budapesti Jézus Szíve-lemfiJfim Jallctae, nwjc?.'-j 
a Villamossági Kutató Intézetben dolgozik. 1 qrw.bén lantot tják le, S-^ 
évié ítélik Büntetésének letöltése után Lelkipásztor a budapesti Kritt,'* 
tusKiiály-kápolrában. ' ;íi

Is

Csávossy a levélben hivatkozott P- Johatutes Bapt- JanrtaSéns, 
akkori Éltalános rendförtfk rendelkezésem, amely szerint P. 
goEbélyt iá utódait vizitátori hataloouna] ruházta Eri, vagyis 
punden felhatalmazást megadott nekik, ami szükséges volt ab- 
beb a rendkívüli helyzetben a rend tarlói iláay vezetéséhez- A Le
vélben Csávossy atya úgy rendelkezett, hogy azonnal nevez
zem ki az utódomat. Eszembe jutott, milyen egyszerű lenne, ha 
kinevezném az utódomat, és Ö lenne a provinciális. Aztán rájöt- 
rém, hogy ezt nem lehEt csinálni, mivel a provinciálisi kineve
ss egyben beutaló Is a börtönbe. Két elődömet akkor már le
fogták, ín sem lennék kivétel.

A rend újjászervezése és szervezett az illegalitásban

A feladat külső szemléli számáTa nem is uu-latkuzoü olyan 
nehértiek, hÉien ekkor már egyetlen házunk vagy intézményünk 
sem maradt de 150 atyáról, 7C- segitö testvérről és 30 tanuló 
rendtagról kellett gondoskodni. Egyikük sem lakott már rend- 
házlwn, ami tovább nehezítette a kormányzást- Az elöljárónak a 
Tarocághan személyes kapcsolatban keltett adnia minden reud- 
tsSfvérrel, minden évben legalább egyszer személyesen íel kel
let: heréin! őket- Ez komoly feladatot jelentett a szétszóíátásbaft.

Eted dolgom át- volt, hogy felkerestem az Idősebb, tekinté
lyesebb atyákat és tanácsot kértem tőlük, hogy most ml legyen. 
Kettő-három azt tanácsolta (amin nagyon meg ® lepődtem), 
hogy hagyja101 -gászet, nincs értelme Eolyiatni- Harminckét 
jezsuita volt akkor már bürtitaberi és ők akkor úgy gondolták, 
hogy ilyen körülmények között nem vállalhatunk íelekbséget a 
íiatalokÉrt. A többiek, de különösen P. Petrueh, 8 történész és 
egyházjogász, pedig azt mondták, hogy jrundenképpen folytatna 
kell. Ha feladnám, *2 ellenkezne a Társaság szellemével és tör- 
tínetéveb a Társaság megcsúfolásé tenne- Azt gondoltam, kony- 
nyű nekik, nem 32 ő hírükre megy a játék. Erre azt felelték, hogy 
az enyém Is csak olyan, mini a többieké. Igazuk is volt Úgy
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éreztem, nem S2abad abbahagyni- Emellett szőtt P. Gévcssy ál 
k óz égok s só Iromb olásának kezdetén <t*t  körlevele is, ainjte^s 
tudomásunkia hozt^ hogy A Szctezóríitás szerzetesi állapahirhO 

koca niHserrt váltwtat, fogadalmunk továbbra Is érvényben vju^-J 
tejfeljebb a szegénységi fogaJakmx' kell módosítani annyiban,;3 
hogy a mindennapi létfenntartáshoz szükséges pénz íetett $za^| 

tadtti rcndeJkezhehink. a felesleggel kellett csak továbbra 
elszámolni az elöljáróknak ’

* A? ^gyhámegjée pA^ok az éltem felügyelete atoll teg<1]isari, kbebb 
feltlnés mellett nmóglvtnk. mim ^-z ilLegMIlJsta kényszeríleu sztr- 
ZÉáwelc, akikei általában meg ift figyeltek.
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Utódomnak P. Tamás János atyát neveziem ki, akadályozta*  *3  
tása eseléie P. Bogyó Györgyöt jelöltam meg. P. Tamás malWJí 
- amellett, hogy talpig becsületei ember volt, aki nagyon szerette í 

a rend társait és sokat telt értük - a* hogy egyházmegyei 
Státusban szolgált így feltűnés nélkül,, szabadon moznghatötl;3 
azQrwJgbrm.56 . .3

Ü; tanácsosokat is k: kellett neveznem, mivel P Lányi Edé.J 
1950 őszén meghalt P« Varga László külfoldrc távozott, P, Kollár^ 
Ferenc a pccsl Plus templomba kertit kántornak P Szöiényit^ 

pedig lekötötte az Egyházi ézereXeiszulgálatnál végzett í<tlLo$>J 
munkája, .*.3

1951 -ben letartóztatták Grósz érseke^ akit a ;ú]iívis Zíi-fe ítélet á 
értelmében 15 évre ítéltek- A Gröfó-per után az állam az egyhá- i 
zi sajtó elten fordult. Utasították p. Kollárt, a Stíb jttsuita szérűi 

kesztőjé;, hogy közo-Jön le egy olyan cikket, amiben eEfléll a 3 
„Grűsz-bandát" P. Kollár erre nem volt hajlandó, igya lap nap?; 
jai meg voltak számlálva. A többi egyházi lapra is ez a sors várt/ 
ha nem hódolt be az állami aka ratrak
A pért kővetően « egyháskormányzat is állami eHenőnzés afaí 
kflTÜlr, s döntéseket egyházi ügyekben állami képviselik és a*  
bélemozgalmi papok hozták. Az Elnöki Tanács W/1S51. számú 
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xendcletá értelmiben a2 állam fenntartotta magénak a Jókegyúri 
jogét amit az Elnöki Tanács gyakorolt az Egyházügyi Hivatal 
álla). A püspöki hivatalokban mintetteri biztosok felértek 
högy érvényesíthessék állami akaratot. A püspököké? meg- 
fosüQtták suldigi munkatársaiktól, csak az állunhűt lojálisakat 
{békepapokat) hagyták a helyükön. Czapik Gyula az alkimmel 
jj^gycrrrti hajlandó püspöki karral 1951. július 2bcíi ür-nepélyes 

esküt tett. Püspöki köilevelek szólították fel a híreket az aratás 
& más gazdasági munkák gyors befejezésére, békekoksenök 

jegyzéséire-
A jezsuiták közül b egyre több pap kapott levelet 3 teruteti- 

]i*g  illetékes pitepöktól a kővetkező :artatámm^:

TTtfzíftePiifti AirJturÜr lí1-^

JcJriM jwmwjjtrt? értessem, iTZíÍJírr eSjfi Qjf^iiz któörtí wq?-
xgyczífe érMitíéhíM ön <r >m?i seiirrrtrftife pepi fluortól rrtirl

szsmíai iái*  MhWl i JrizrfnSfef fl .'nveAr tiwéíé- 
tíferr, vfHjtjfA íwffgúH. SnttOMrig pipi5 feftirWát.
j^s $z?zdhm .iéflíwtó/fpfflsztara; XV píJsrít’c* ’

A munkátl^nná váló és öreg jezsuitákat 1951. november 1*̂  
töl a Pannonhabní Szódé lis Otthon fogadta be. 32 atya fe 14 test
vér készült bevonulni a papi otthonba, 15 atya volt börtönben, 
kníszan űztek valamilyen módon papi foglalkozást, ebből 16 fő 
dolgoahítoi*  orr plébánián egyházmegyéskénr. így került P. Tímár 
3 budapesti Jézus Szíve-twiplomba gyoníaíó<iakP P. Tamás pe
dig. Makkosn-iártóM] vezető lolhfeznek. P. Nagy Collín és P. Ür- 
mQe Antal a veszprémi egyházmegyébe*,  P. Bogyó. P. Hegyi, P.

•.

$

,v ki.

* Az ^Időzár" szó ajteueharlszkla szenteseire atal.
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Sejttanit9® P- Mogyoróssy és P. Pelhö5* az egri érseki egyhfoA*  
megyében, P. Radányl Rókus* * 1 és P. Siska Ferenc* 1 Pécsett, p$ 
Varga Béta*  P. Ko<$0>, P. Csizmazia Rtt$őu' éa p, Gyulai Sándor^

3 P. SAmidt Ferenc (1905-1993) 1923-ban tápat be a jwdbe. !935-berí''^ 
szentelték pappá. LetkrpásztCT Hódmezívfoártwh'ari. házRinók 
mámémetiben, a provincia ókonómus® fakett majd ugyenwl tezgor>d-.:l! 
notc USOben hurcollak el Mezőkövesdre, majd az egri főtgyiiánnegy*- 
ben ECiHj helyen káplán. Nyugdíjazása után Budapesten a Radvényl’-'S 
utcai Ttod ónban lakúja. '.-í£ 
* J’. Fetltó Jenő (1396dtt3) lilában lépett he a Társaságba, 1927-baí | 
satfileltók pappá. Tanulmányai hagy réízét OJasnwstágbnn végzi, d»"^ 
itthon szeret tanán oklevelet. J’écwlt és Kaloc^n tanít. iMStan Pé«. á 
iöL hurcolják Mezőkövesdre. Élete végén Egerben lelkipásztor- ?
“ F. Radányl Rókus (1914-19.■B) 193CMÓI novícius, 1942-tól pap. Sut-"® 
mAmémellben és Budapesten lelldpái2iot. 1950 után a zteoji egyhftz-^ís 

irwgyéber. szolgál. A rendőrség elől küllőidre menekül. HolUrdiábah, 
rrtajd u Egyesült Ál lanwkban dolgozik ;.:5
*i P. Fweiu: (1S9+-1955) 1916-ban tépett a Tsrwságba, 19244öl pap 
Tnnán oklevelei aurcz, gimnáziumi anirMni működik. Mezőkövesdre -í 
hurcolják 1950-ben Pésrál. Haláláig & pécsi egyházmqjyében lelkész ' • .^ 
a P- Varga Béla (1912-1939; 1927-ben keadi au«wI ételei, ]«H(H | 

pop. Pécsett rntemátusl telügyelü és ptebátws- 1950-ben Mezűkövesdre 
Jmreoljík. Szegeden, Kagykutarison plébános, EndíOdOn, majd 5wr-r3 
vfwrn káplán. Gádorostól ffifigy nyugdíjba, A Radványi vtcai otthonba " '3 
köl»2lk.
43 P. Kora Antal (lWl-ipTB) 1924-ben lépettbe. Ifjúban ssontelickpap-' 
pá- Mezőkövesden, majd NagykripSmakon plétánM. 19^0-bín kláiij. :.í 
pócna huredták, Szeg^ter káplán, majd templortugsígatd. Nyugdl-' -5 
jaskétit Erkn tattózkcdik, majd FanncK-halmém költözik. :g
“ P- Cíizmazia Rezső (1S22-) r. Társaságba lOibbsn lépett be, i95l-b3l '3 
pap. A Csanádi egyházmegyében kültinféte helyeken káplán, plébános. 
1957-ben biztonsági okokból többször börtönbe zárták. Nyugd jasxénl “ 
szöKfaliyába, Perre költözött. ->

*P. Líuíiw* Zoltán (Í917-WS) 1937-ben kezdte a twvieUKJSt, 19+5-bpn 
szentelték pappá. Kaposváron tálkipátthw, de 1951-bin cl tiltották a 
papi szolgálattól lőSÖlg BalahMMgírdact szilé munkás, majd B mnádi 
egyhAsmegyében telkóz, később a -rertkvi atocLilís ollhon lelki igaz
gatója haláléig.
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Szegeden, r. Lőrinci Zoltán*  pedig ü Csanádi egyházmegyében 
teljesített fizolgBláia- Az egyhásmógyések szívesen vették a 
jeKutlák segítségét, mert kevés volt az utánpófiá® é$ a szerzete
ik jetetttó® támogatást tudtak nekik nyújtani, hlyük jeiSttiía 
atya rendelkezett tanári oklevéllel, ök megpróbálták az állami 
polákban elhelyezkedni- Egy atya hagyta abba a tanítást tálkA 
keretei okok miatt egy pedig kilépett a rendMI és ügy tani
lőtt tovább- Ót alya éa öt testvár sekrestyésként tálált munkát a 
síjjétezőfátis alatt, többen pedig az Egyházi Szeretetszolgálat 
égisze alatt szolgálták az Urat.

A rend azért nem volt egységes. Többen gondolták úgy, hogy 
a folytatásnak nincs semmi értelme, mert ilyen körülmények 
E«óz9lt úgysem lehet az utánpótlást úgy nevelni, alwgy azt a ren
di hagyományok megkövetelnék, a felszentelés meg tejesen bi
zonytalan dolognak funt- P. provincHlie így ír 1952. október 10-éo:

„Azt hiszem, mindegyikünk előtt világos, hogy hdyzelunk 
emberileg egyre súlyosabb lesz és a jó Istenen kívül másban 
aligha reménykedhetünk. Hiszen Jelenleg nemcsak a hivatalos 
kormányiah tényezők tartanak bmniinkel minden csendőrnél 
vtóaedelmesebb söpredéknek, és imák nagy előszeretettel évez
redes jezsuita ravaszságról, hanem meg kellett érnünk, hogy a 
papság egy része is elfordult tőlünk, sőt szembefordult velünk, 
amint mondják; makacs kevélységünk, az Idfl szavát meg nem 
értó makacsságunk miatt."’

Közben minden este ezt vártam, hogy Kűkor jönnek már ér
teni. Ez nem volt jó érzés. Ezért is próbáltam magam minél job
ban elfoglalni- Feladóiban nem volt hiány, mivel a provinciáik® 
egyik legfontosabb feladata minden rerdtaggál évente legalább
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egjftBr személyesen találkozni. Ez rendezett körülmények köá 

rőt nem. olyan bor.yciuit. Például Jeuíazlk az ÍEnber egyik rupJ 

Miskolcra - olt hárman voltak —, 4$ egy nap eteti végéé is, 
dczeíen körülmények kiksijtt nem ilyen egysaerü. Rendszerint •£ 
minden rtétíőn elulítsiam é$ szerdáig távul voltam. Vonattal ég’-S 
busszal máztam, autó akkor nem volt Voltak olyanok i$, nkih:1 

kát-téh, ]i,jgy ne látogassam meg őket. Meg voltak ijedve. Érthet 
nem bouánkoztain meg rajta, .•:\]

A hétvége a fiataloké volt. A testvérek renj?eteget segítettek = 
A szemináriumban dolgozók például minden héten szállítottak' 
a kistettsaiaknak traenöt-hász csomagot. Ez nem is vől: olysá 
egyszerű, mert egyéni kérésektől volt szó. Volt olyan, akinek 
fogkrém keltett, másnak dpőfűzó vagy kolbász. 1951 .lsen, átvet- 
la Kisteraái az ÁVÓ, Utána már rask egyencíömagokat leheteti 
szállítani, de ekkor sem lett könnyebb a beszerzés, csomagatós 
cSszáJítfls.

Nekem személyeden. A legnagyobb problémát az jelentette, 
hogy nem kaptam részletes, minden lielyzetre kiterjedő írásos 
utasítást. Sikerült néhány levél erőéig a római központunkkal' 
kapcsolatba lépnünk, de onnan is csak általános buzdítást kap
tunk és minden alkalommal felszóllloltek minket a hűségre.; 
Ez valamennyire érthető is volt, mert a helyzet olyan gyoísan 
változott Magyarországon és olyan ritkán tudtunk érintkezni » 
rendi központtal, hogy értelmeden £tl volna gyakorlati utasítá
sokat várni tőlük.

Az állami terror egyre fokozódott, megfigyelték bennünket,' 
a püspökök is nagyfokú közönyt tatnisítottrilí rrényunldjan A bé
kepapi mozgalom is egyre nagyobb méreteket öltött, :gy jófc*- 
mán Csak a hitünkre és a jő felen gondviselésére! hagyatkoztak 
hmk.

NAgy Imre kormányra kerülésétől s Tcnd is sokai várt- A mi- 
ruszierelnök több türelmei ígért vallási kérdésekben és qvta az 
illetékesekéi adminisztratív Intézkedések alkalmazásától. Az in-
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tecnáló táborokat 1953 szeptemberében feloszlatták A rend hiába 
várt vissza az ott lévök közti tdbbet is, mert sokukat szabadláb
ra lielyezés Ólán rögtön bíróság elé á-lftottik cs újra elítéltek, 
így Járt P. Mócsy** is, aki ellen az volt a vád, ífegy illegális kül
detett hatott végre, titokban tárgyalt a Va-ikánnAl, a Püspöki 
Kotéeieneiáii izgatott a népi demokriictó ellen és ttiegakadályozr 
taazígylifizésas állam közötti megegyezést. P. TülF7 iá hason
lóan járt, öt az intemálótátar feloszlatása után rögtön a Markó 
utcai vizsgálati fogdába szállították és - mint a Jézus Társasága 

kém Szervezet tagját - elítélték-
Méhanyán viszont visszatérhettek s munkához. Ilyen volt az 

atyák közül P. Fritty,tt P. Perényi# P. Horváth Mihály,™ P. Bol

ti p. Mórty Imre (1907-198Í} 1925-twn lépett be a Tárasigtó, 1936-tól 
pay. Főiskolai tímár Budapesien és Szegeden- Kómában doJcWánsi 
szerei saentítástudoniáriyból ss tanít a Gergely Egyetemen, majd h«A- 
rendeliké lanil a szegedi EMskoUn. 194S-bar. Cznpik értek megbízási
tól egvházi ügyekben líöntába utazik, 1949-lfen fér vissza, JdJrtíitLt- 
pk és 'ititemálják, 195>t»n a tjtór fétószlRttsa Ulátt a megyei bÍTÓság 
kilenc 4S fél évié elítéli. L955-től szabadlábon van,flzÁllsut«6i Pöls- 
kóla futójaként döjg«ik. l96E-ben ajr?. letariö^airk, I^B-ban sxaba- 
dulésa htÁY-nál helyezkedik el. 1970’bt nyugdíjas.
Pl’.Túli Alajos {1894-1$87) 1912-Wl La^e imdnek. 1923-ban&Mntd 
rák poppá. híagyat-angolssakur* sicmu tanán oklevelet. Pécsett IftcVir. 
rektor és ^mnásiuitú igazgató. 1941 és 1943 közölt a kalocsai kotléjpum 
rekiora. 194^HM pár napig teítümányfönok, majd internálják MczókB- 
vesdrv- JÓéí-Ltn kLsrlóilatjál:, szJsaduliísa ulán Jüstarcsám Internál
ják. A láb?r 'eloszlatása ulAn mini kémet 7 évre ítélik-
*® P. Fticsy Adóm (1914-1998) 1930-ban lepett be a Tácsaságtw, 1942-ben 
szentelték pappá- Leflciyósator Budapesten, 1950-ten internálják- 1958- 
tel kétkezi munkíaMnl ddgozlk Tokia megyében, líésöbb sekrestyét 
Bonyhádiul és Tói™, majd kiseghfi Mkltex végül plébános Fféa-Bá- 
Aya telepen.
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dizgár és P. Kovács Jetií?' EkVűr Szabadultok azok is, akiket 
(árusán tanított P. Möcsy, a Jcistarrsai főiskola ha ligától": ?ábiá 

án István^ Kiss László/* Jótsef,w Mátyreovich Henrik/íS

."jj -----  _------ • _ __mJ____ tj
* r. Pwé.iyi Jdfsttel (ISI 2-1974) a cttnádi egyházmegye kispapjóhémí

5Ztfitebk pappá 1935-ten. felssörtielt papkénl lép hu a IftóZl
bárt lM5-tól a szígetlí egyházmegyéi szeminárium tanulmrjiy-.
Lidije. !95Ö-bcsi53egtsdrütH-! rendesség Jászberénybe hyrcoljú, ahon'^ 
náci meglökik, de elfogják éz Kislakra Iniemá^k. t$53-ba/i teafa?*? 
dulnagyófi rosa egészségi J.I],^Dtbnn, kántű:tó>t dolgozik.
” P Horvátit Mihály (19)3-1901) 1934-ben esni te koz ou. a j*<V7 TSrá-J 
Sághoz. 1944-töl pap. Budapesten klkijJwlor, 1950-ben ünhint feladja^ 
mag.1i. aíMttal FChiaieMza inrwnálják. 1953-bm atAbndul, EucteuesíHn.::! 
lakatosként dolgwlk l$57-ig. Aitán wxrestyü c budapesti I lelke tEri'.^ 
templomban IQJCMfil blkipásztM-a budapesti öróktotídásísmpliMrttan’^
* P- Kövecs le™ (1WI-W) j 921-ben kezdte o novidátwi, IWl-Wl 
Wwfelték pappá. Franeia^»hn Makón szerzett tanári oklovotet, Kal<>:y 
«w tanít.NctvfclusffiBier, wajrl a Budapesti ktenrám háefónökt ]94£tÜ:jí 
ten leuitoztatjáz, fi büntetés tetölifce lilán a Mosonyi uleai totantházbi/Jl 
majd Kislaicsárt kErül 1955-tan sz-ibárfn', 1957-ig rendőri felOwckf 
alatt öli. Segódmimká?, majd kertész, végül lelkész n mátiarefrcteV 
KagytempiomlMn.
71 P. Fábián látván (1923-) (ÍW^eti lépett be a Társaságba, 1958-bmf 
szemelték fel. 1949-dem. megpróbált külföldre szokni, de éWcig^k és Kipl' 
tárcsára internálták. 1953-bari azaba&il. sztítómunkM falujában. Végül 
telveszik as egri egyházmegyei szemináriumba.. Pappá szaMel&e uláii 
káplán Peslerzséí>etea I99Ű-böL a kispesti rendi plébánia vezetője, 
« P- Kiss Lászto (1925-1$62> lM44>m lépett H Hfléfa. i$57bea s«r,- 
irftéfc pappá. 1^9-ben megkísérelte a külföldre távozást, de elfogták 
Kistáj.® internálták. 1953 szabadult Klán rendőri felügyelet 
alatt saiWfalufában élt. Kakodömunkás, segMtnunki, pl&óntei irodai 
jj-ucLíuiars, Küztena budapwiL Hitludományi Akadémián doktxálusl’ 
*ZCf«_
* r. Lázár fótsef (1913-199*) leljen kezdi a teoraeteal étetet. 1$49-. 
ben kifoldie p.-óhá| iávozaü, de elfogják « Ke tárcsára íntenwIJAk. 
w«mra 1953-lwn szabiidul. Az épíkólynrtan dolgosak, közben ma-'
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• Máté József,74 Németh 'lllx*'7 és Wéber Jánc*. Hiába várták azt, 
: bogy majd valamelyik rendi főiskolán folytathatják a tanulmá
nyikat, más papi szeinináriiunoktansem tudtuk Oka elhelyezni.

Az amnesztia nem vonatkei20tt azokra, akiknek o börtön-
• tüntetést? 1953 6«é elölt még nem járt le. A korábbi jessuita ve- 

iptök visszatéréséről így szó sem lehetett- A börtön Jáktffd ma
radi továbbra is P. Caávossy, P- Túli, P. Vág,’® p. Könyves” P.

■ [íerkflijenö, P. Sa4S« P. Ardai31 ég Miklós testvér^

yánútoci elvéti a teológiát, 1957-hcci pappá Mentetik. Nyugriijnz.1sn 
uten Egecbcn JelkipásstOr, maid egy évig Rómában Irtnul. ahonnan 
}£iSp4£l re kerül Le L kj pi fi £; Crrfi ík.
n Matyawvich Henrik (!92$-) let: Jezsuita. 19404^™ külföldre
nwfiekiiléi közben elfogák « Kütncecrtra ketill. P. Mőwy vezetésével 
elvégzi ci bölcseleti FÖlskcita tnnanyígár. 1953-luit szabidul. 3 év etúIví 
elhagyj* UagyAnöTSíágCiS. 1957-ben szentedilí popp.1 Muistrichtban. 
19^0-ban k-bho-zik haza.. a nnuikiiiwíieaiei' itiunketára ’éS2-
* t Máié Jőzsef (1J22-) 1941 -ben ^L-ikcrtoll ATársasáehoa- ^l«sde- 
b tanulmány *1 ut in ünultt^ínyj felügy etó S2^tmárMn>etjben. 1949'tan 
ú magy-ar határ éUlíptefr Wtbeh elfogták. Ktstarcsára inl&cülták. 1953- 
tact Mftbadull, 1956-ban elhagyta *2 orstí&ot. 1557-ben saenWték pap- 
ti? Net* York kdzeléberumajdToTocIöban tókipAáslor.
* F. Németh Tibor (1924-1985) a társasába l?í2.ban lépelí be. L949-
ben külföldre a kart de ó határen elfogok é$ Ktátaíc&á.r<iL inter
nálták TLt végezle el a filozófiai. 19534wn szabadult, kiinlorkidwt. itvjd 
a vteí e^vházmeg/ében F*PP^ ízenteltek. Sdlyos bcieesdge
míaie Paflnűflhdrtiáta költözött,
” F. V4g Jteseí (]S14- 1952J1Í33-IÓI a Taraiig :4gsk L^bnnszmsl- 
lek peppir A budai Mahiéza lelkésze., najd q’ycfcrniKüJ Jjttialokkal 
fogJaJtozik 194ú-ban lelarlóztattikra Jta^jet kBtojun hírősig l94ő-ban 
Leélte & a SzovjÉriLfilőba $zálLílotÜk. 1954*ten ^dbddult UudapMten 
dt. súiyos betgjén.



Korcsától Összesen 17 rendtáiaunk szabadult. Nagyon nagyig 
csalódásként érte őket, Ewgy nem folytathatták a lelkipásztorig 

munkát és a teológiai tanulmányaikat sem. Akadt olyan rtnd^ 
tatstmk, aki nem. tudott megbirkózni a bizonytalansággá.!, éí-^ 
kérte a felmentését vagy egyszerűen leszakadt a EtózósségröLí-j 
OsszűEn háTom páter, tizennégy testvér és tíz lanuló rend tagi 
hagyott el minket ezekben a súlyos években. ■; -

IS.* *5

P. Könyves TJbar (l$Jő-19W) ]^44»n lÁpeu a rendbe 1-Mfi-tól pPp. 
195S-IÓ] .iiitcHsió Hódmezövtítór+i^ysTi. i<MMwn butdiíja a fíaiafokat, 
hogy jAtj^nsk hittani-H é& Mfcgásolja az Iskolák rflbmn^iHAt- Leliutóz. 
la^k listás miatt elítélik. Szabadulta ubn segédmjinkjí^Aekröty^ 
nyelvtanár.
* F. S«s Imre (19J1-J974) 1928-lwn kezdte meg a iwvkiánKt. 1941-ben 
Szentelték pappá Nápolyban. Hazatérve Szegeden dolgozott Sokáig 
Dujdoeort a Tendütség elöl, végül elfogok és elítélték. SzabadülAsát kö- 
velöen SomogyvártKt, Lengydtotltaa sekrestyéi, Kusényban és KéSzf^ 
helyen kisegítő lelkész, ahol baleset következtében hál meg-
*' P. Aid»l Tibor (1913-1933) 1933‘ban lépett a réndte, 1943-ban szen
tellek pappá. Egy Ideig a budapesti Manrtta lelkápAszora. Szegedre 
keni), ahol líMJi-ben elfogják, szabadulása mán bánion A hetvenes évek 
véjén siilyuj betegséggel Pannonhalmára ketiil.
rt Fi. MikJfc János (1910-1997) 1936-ban kezdi az újorcidöt e budai 
Mannáiban. A Msnrtsa, majd a budapesti rendhöz portása, a széis;Zó- 
ratás ködeién P. Cjívossy nuúwJiitkám, 19514>en laatióziatjáK »n- 
bódultat követően száilílóvállelatnáL Eeretetsíalgálsmál dolgozik 
geplMKiivczdŐkéjU. A budapesti Szem RókutHtáyolna, mBjd a szege
di Steril József xmplpm sekrestyése.

[< :

A 2 utúpötlÍS és 4 fiatalok kérdest : '.'•!

Az. eie>ta a íiatalc&kal nem vöjí különösebb baj, mivel még || 

P, Csjvussy el tudta intézni. hagy mindannyian egyházmegyei ‘a 
szemináriumokban tanuljanak. ’-j

A jezsuita 5zeJÍemls4g érvényesülhetett a szemináriumok-'^ 

bán, mivel Egeiben a spirituális ás két tanár tartozott a Tárjta- 

Ja
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^ghoz, Szegeden pedig iötb nmdtagnnk volt kapcsolatban a 
gzemlnánutninal F- Fetruchhsl az élen. A K&zpontl&wu-.miii- 
umbart én voltam 4 gyóntató, ami áZl jelenteiig hogy szombat 
délutánonként és minden vasárnap űll lehettem é£ foglalkoz- 

holtam a nóvardekeinkkel.
1951 júniusában jelért IkezJek az éls5 gondok; Cltapik erSék 

LÍrá lzmi nyomásta kitette a íóagyhózmegyei weminámirubö] a 
jezsuila növendékeket, kivéve azokat, akiknek születési helye a 
ÍÖCgyMzmegye területén vdl Ezt pont égy olyan ember telte, 
□ki iiagyon sokat köszönhetett a iws.iiláknak.. Nagy volt 3 
nyomás, a régi bevált módszert alkalmaztuk: a fiatalokat Budö- 
peslre lwly«.lilk, albérlőibe kerültek- Minden csóporlot rábíz
tam egy-egy atyára, hűgy a tanulmányaikat próbálják felügyel
ni. 10-12 növendék kerüli így Pestre, de C3flk hárr-van-négyen 

niiirad rak meg, legtöbbjük világi pap lett.
Távozniuk kellett azoknak a jezsuita tanároknak is. akik a 

feiskűtan tanítottak. P- bogyó és P. Fábián egyházmegyéd pa
pok lettek, p. Roimin» Feldebiöre kerüli kántornak, később « 
érak kitiltotta az egész egyházmegye termeiéről.

1952. január 1-je fontos dátum volt a magyar provincia Éle
tében. Az lű4$-bm belépett nerv idusok közi)! heten tettek ekkor 
egyszerű éí önnspélyes fogadalmat a Központi Szeminárium 
vendégszobájában. A növendékék kérdése mégsem vall megol
dott: 1952 jimi'.isában az ertfergomi és twrüdt főhatóság közölte, 
hogy nem fogják rí jezsuita kispapókjit a szeminf fiúmba vissza
fogadni Két lehetőségük volt a jezsuita novícntaöknalt: vagy 
szaklloltek a jezsuita lelkiséggel cs eJMtaiesőHSégukkel, vagy a 
kovElkezö évben már nem is léd-ettek vissza a szemináriumba.

u P, Rozrrtar: János (19W-1990) i$224«i tópeü a rendbe, ]9K-I»n zen
lelik pappá írcrsbriiekbíTi- 1939-Löl lelki igazgató Veszprémben, 1943 
liM az egji egyházmegye papnevelőjében.- 1951-btrji állnmi rendcihei/s- 
re el kellett hagyn i! ex egyházmegye térülőid. )95?-lrén letartóztattak, 
Fzabnduiíeft mán Taii itóiínluka kőltaeik.
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A danka több mint harmuK fiatalt érintett. Budapfeter?hW 
lytitúk el őket albértetl>?n keltei vagy hármas csoportokból 
Ugyelluiik arra, hagy hasonló fejkl és képzettségi szinten fiíH 
Hatolok kerüljenek egymás metlé. A nov idusok így kialakítói 

csowlFiit ?. ^Uisén5zky JálogetTa, oktatta és ellenőrizte A 
lasahkiisukkal P. provjjieiáljg foglalkozott, lartíiAMikba behnfl 
csolödott P. Kerkai György és P. Rótt? Eemér ■£

Több központ alakul I ki Budapesten: a Központi Szem^tíB 

umlwii volt az egyik, ahol Marcell Mihály, a rektor és Weatól 
Atojtte, n prefektus Is sokat segített- Kálmán SiwJor volta pqrJI 
tás, ír Rózsahegyi és fr. Mílkcvícs pedig szabóságot működte^ 
lék itt Dr. Ccrvay Vilma, az Országos Egészségügyi Inlé^a 
osztályvezetője & (öbérlöje, Gulyás Gvutóné négy évén tereszjl 
tül biztosítottak otthont és diáiét azoknak, akik hozamuk foríl 
Gullakaa Üllői Úl 36-ban egészen IftSS-tg. amikor mindketlötól 
kel kiaiióziatták Több iaJáJko&út tartottunk a Mester utca 37-^1 
4laiLi Alnida-Eakásbiift i$. . 'da

Minden fiatallal külön-külőn próbáltam beszélni. Elmegya^l 

ráziani, ml az, amil a jelenlegi helyzetről tudunk és mü várunkul 
el löl tik. Ez ttom voJt valami sok, de nagy szerepe volt az ős2kn-"71 
teségtek ebben az időszakban. A módszer később igazolódott;3 
smikor az egri, a szegedi és budapesti szemináriumokból is ki 
tettek a jozjvuitn növeiwtekeket. A EtCJönbözö s2emijiáriUi|lokbd!:-| 
kirakott gyerekeink w.intén Budapestre kerültek. Próbáttem be?'^ 
csületesen eljárni. Az! mondtam nekik, ne egymással hanem a '•.1 
MfAt lelkiismeretűkkel cs a Jennel beszéljék meg. tudják-e J 
vállalni a szcractesjclöllséget, Hála Istennek, elég sokémtw meg- -<:l 
WiÖJT-dt. ° ’A]

Egy kis anyjgj segítséget tudtunk nekik nyújtani az albérlet 3 
kullsegeibek. A tanulmányaikkal, teológiából és filozófiából fe $ 
haladj íjuk kellett. A papszentelést viszont nem tudtuk megígér- -i 
ni nekik, mert addigra a püspökök teljesen el voltak szigetelve í 
Arra kértük a fia te lókat, hogy csak akkor mondjanak igrtt, ha :.=

váJl9ltü a szerzetesi életet ebben a fpriuábon í«. Nekünk 
BrA-kor kezdődlek a problémák, auukor igent mondtak - mit kJ- 
E? ériünk tőlük é5 mennyi l? Etlöl íüggetkníil azért vidám volt az 
tétetünk- Sokát kirándultunk, főleg 8 Svábhegyre, mert az. alunt- 

kutatói örtó ívósok építettek ott egy jó fortélyát. A i rtikot iáitok, 
K:hccy jövünk, akkor előzékenyen bementek a városba. A pálya 

mcllell volt egv hatalmas bombatöksér. Oda vonultunk a mecá- 
K'rtek után beszélgetik- Egy emberi rr.indlgM lehagy tünk- Ö fi- 

ka- nelte, hogy közeledik-e valaki • 
gk A s?-órnkozás nrelleit persze tanultak is, föteg hétköznap. 
E< Voltak kemény vizsgáztatások, de ba jól meggondolom, érdé- 
E>. mes vőlt ezeket tetenni, mert a kővetkező gfrwtácíó provinciája 
E: bJölük tevődöd össze, HuezonháTOm-hiiw.nnnégyen maradtak 

E& megebbölatáTsasígból.
E:- Bit nem volt egyszerű a fiatalokkal tartani a kapcsolatot és 
Ej- (jgpze tar tani az il Icgaltlásban működű rendet, mégis minden tag
it tői elvártuk, hogy naponta vegyenek lésü szentmiséi"!, végez 

K zék becsületesen a lelki feladataikat, tartsák Hsatán lakásukat, 
R" ruhájukat, önmagukat ÉS álljanak helyt tisztresé^wn a fóisku- 
L Ián vagy a munkahelyükön.
E, A kis csoportokat reixlszereseö, de legalább hetente egyszer 
& keresték fel jétsu ila atyák, akik lelki beszélgetést folytaitok velük, 

nieggyóntatták ókat és - ha kellett - anyagi segítségei is nyúj- 
icvtek nekik. Vasárnaponként közös kiráitdlllásckat, focimecs- 

|J weket szerveztek, nyárra pedig elküldték a fiatalokat vidéki 

pJchírtLíkra kisegíteni.
Évente tariothuüí nekik lelkigyakorlatokat, alwvá meghívtuk 

átokul a középiskolás fiúkat is, akikről ügy gondoltuk ind =»!«- 
|' (ást éreznek a papságra- ÁHaLíbnn a Balaton partján lalálkoz- 
?' runk (JankoviGtiílep, Balatanbogláj}, mert Ctt nem volt Annyira 
?: feltűnő egy nagyobb csapal HÓ Jelenléti- A Balatonon kfvul vol-
> tak még biztonságos helyek vidéken, ahol zavartalanul összejí- 
£ hettek a fiatalok- Ily ért vdt Leányfaluit Szedqny.i Kál mán villája
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él a cíob&nkap plébánirv Kapcsándi Zsígmond bencés atya 
nagyon sokéit segített. Vq-J L nyitány csMád, «kik nett* (éllek és* 
mindig szívesen fogadtak bennünket 1952-ben Arácson Kibé*. 
miiünk egy villát, ahová a testvérek mehettek lelkigyakorlatri. 
Ezt később sikerült megvennünk. A fiataloknak mi tartottuk* &• 
lelkgyakorlíitor. Többször mentünk a Búzavirág villába cs a: 
szántődi állomAsépi ilet pad lására is.

A renden beJGl U rengeteg áldozatul járl et a munka. P. Sít-.: 
lének sokszor egyik hónapról a másikra kellett előteremteni?' 
több tízezer íúrintot, ami a fiatalok ruházkodására, albérletére 
kelleti. P l^izíénszky fAcadhatatlariil járt a fiatalok urán, hogy 
a hlvaK^ ébr^n tartea bennük Nagy segítséget jelenteti ehhez a 
munkához P. PetriichP P. Pálinkái te P Psragő kitiltása és eirv
tfrrszoretete. : <:

í!
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A börtönjárás kezdete

1954-ben a magyar katolikus egyház püspökei a sok zaklű- -' 
lásba belefáradva egyre több ge&zhist tellek az állaim felé. A saj-• 
tóban ritkultok az egyídz ellent támadások, de a párt knzponh. 
vezelcsegérek titkársága a megfelelő ad rhinis^tfAtív öfiíkőzők 
alkalríifi^ísál szorgalmazta az egyház részérói megnyitvár.uló 
„klerikális reakció^ ellen.

Ennek a illemében lépett fel a Szerv BaletonszalxKliban P, 
provinciái issed szemben 1954. június Xt-án. LelkigyakOrtaÉröla 
közép^kolás ftuk kőiül hurcoltak eL

f/

A’
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Összegzés A

A dolgosat m volt hc-gy ceszíhisonlítsFi a Szerv Liter- 
FlUttCióját P. Pálos szeméhez emlékeivel az 1951-195*-e* idö- 
swiha Ytraikczóan. Arra vcüaiii kivárj, melyek éfcok 4 dolgok, 
amike: a S-tetv kleJnel külűnüe fojnoswigul Uilakkní!v<i nekik

í.

f'

és ezzel izemben melyek az időszak jűJypontjai mtntegy 50 év 

távlatából P. PálüöSfcJsiTiizOgéból.
MkMkél kurás külCnfegéS Jelentőséget tulajdonitól: a rend 

Szervezeti felépítésének Az illegálissá váló jezsu i.« rendet cníi- 
ködtetrl keltett és fenn kellett- tantuii- Az állami rendelet nerr. 
jelentette P. Pálos számáré azt, hogy a rendet ki kellene oszlat- 
pia, Az egyfátjog szerint szerzetesrendel csak a pápa oszlailia; 
fel, ezért a mindenkon provinciális feladata az, hogy - az állami 
körülményekhez alkalmazkodva - barositsa a rend kemrmuttá- 
sít- P. Pálos a prcivinciiüsi kinevezésétől kezdve azon munkál, 
kodott hogy fenn tudja tartani a rend országos szintű működő
képességét. Ennek érdekében több központot hoztak léire az 
országban: a rend vezetősége és í3. frovínriáJis Budapestről Irá- 
nyitóit 5 nagyobb csoportot P Lti2áén*zky Alfonz, P. Petruch 
Antal P Sül? Gé2fi, P. Felánkai Tibor és F- Kollár Ferenc veze
tésével A Vasmcgyer központtal alakuló csoport élén P. Bogyó 
György. a panmcnhálmién P. Zsíros Ferenc, a szegedién P. Reöthy 
Jctseí, a pécsién pedig P. Radátiyi Rókus állt.61 A központok 
általában rögí jezsuita szemináriumókrt vagy papi szemináriu
mokra szerveződték, illegális rend szervezetéhez világi papi 
csoportok is kapcsolódlak^ P. Pálos rengeteget utazott, tartóttá 
a kapcsolatot az egyes csoportok: vezetőivel és minden egyes 
rendfcggal, mivel prtsvinciáfskcnt feladati volt Legalább egyszer 

évente személyesen beszélgetni velük. A xeítd a nagy távolságok 
és az állami ellenűnés ellenére is hatékonyan működött; bizto- 
áttolták az Wonnádóátamlfel, mejpzerveztík. a rend szociális 
tlákfát, tanították és rovábbképelték 0 rend tagokat, ukhilUk 4 
ciDv'ciusaikat. ?. Pálos a személyes találkozásokon kívül 34 pro- 
vinőáliá levelében is ellátta iníormációkkAJ, tanácsokkal és gya- 
körte ti instltúciökkáL a rend tagokat.

t* 11.1.wlléjJel, al<í pji: Történeti Hivatal V-] 16B1P, 19$. A hiányos, illet
ve hibás adatokat P. Pált* Anul ir.fermáciői Alpján javított ám ki.
B Lwd l. melléklet.
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s

p. Pálos utódja kinevcjésérwk kérdése inkább a Szart 
mára étdcktj, mivel ha a rend magyarországi (ejél sikerül « 
előtt letartóztatniuk,. mi?l€l t kinevezi a kővetkező provinciálist 
akkor négy esélyük van. arra, hogy a - Szentszékkel és a 
központtal minimális kftpciíulator tartó - magyar provinciái $Jí 
kerül íets^molniuk. Ahogyan P- Fálcs Visszaemlékezéseiből 
tudjuk at utódját rögtön o saját kinevezése után kijelöl le F. Ta 
más János személyében, viszont a Szervet tudatosan félrevezet 
le 1954 szepten-he^éig, hogy az új provinciálisnak legyen ideje 
átvenni a provinciát és megtenni a szükséges óvintézkedéseket

Az utánpótlás kérdése szintén létfontosságú volt a provinciá 
éleiéten. P. Pálos nagyon fcntmnak ttirtölta a rend ncwíeiusai 
nak képzését, ami egyre nehezebbé vált, mivel sí egyházmegyei 
szemináriumok Í9ÍKŐI sorra küldték el a jezsuita itövendékc- 
két, akiket - ha folytatni akarták tanulmányaikat - a szorgübn'i 
időszakban e. Mikit helyezni valahol ós bizlosítani kellell szá
mukra t folyamatos ée színvonalas képiéit a Jelstenlelúsükig.® 
Ez; P. Pálos ügy oldatta meg. Iiogy kisebb csoportokban Pestté íj 
költöztélk őket és az idősebb, megfelelő képzettségű testvérek 
tanították, vizsgáztatták ókét, így nem kéJétt abbahagyniuk, a 
tanulmányaikat. Ezek mellett a körülmények meffelt persze nem 
sok fiatal tudta vállalni a képzéssel kapcsolatos nehézségeket 
Ezzel párhuzamosan a középiskolás korosztály köriben is ntív 
pótlás nán kellett nézni, amit a rendszeresén szs-vezett balatoni 
lelkigyaAórLaiok és a Hálálok körében végzett változatos mim lm 
htva tort szolgáink

A jezsuita illegalitás első három évét a íderv és P Pálos által 
nyújtott tlikión keresstiil re kissé hnmíítvoran és hiányosan Iái 
uk, de teljes kép kialakítására a rend történetének adott idősza- 
káról - egyéb adatok hiányában - a kit írtélrnózós ós nézőpont

/igyeJembevéltlívci leltei csak kÍMTlctűt tenni, azt azonban a 
^idelkEzésünkie álló infoniwdók alapján is biztosan óüfthat- 
itk, hogy 3 renl működéséhez minden feltétel adott volt bizlo- 
gjtűtták a provinciális személyének kontinuitását, kiépítenék a 
jene. vezetó szervét az egész országra kirerjtdö haiáskünel- 
Működött az Információáramlás az egyes csoportok és a rend' 
tifiűk között, a vezetés jelölte ki a íetaóalokat és a hatásköröket, 
e?zel összehangol! és jól működő szervezetet hoztak léire- Még- 
oldották a?, utánpótlás kérdését- foglalkoztak a bebörtönzött 
xmdtágokkal és szcciálts Otthont alapítottak az Idői testvérek 
részére. Az illegalitás eteö három évében a rend működéséhez 
íhü ksilg.es személyi és gazd nsági teltételekül w megteremtették-

CTtqKifK*.

ksilg.es
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A művészettörténeti cs az irodfdn'd 
rekonstrukció jellegzetességeiről 

a budai vár néhány leírása alapján.1

1 As. fllftWii írid jloji kutató* eredménye, a rrely^t * 2úM/?nnb^ terv 
ívben lukbrwne Mjkó Árpid vcacrfeávcl Wyüttam. akiiek hálává] uc- 
iwm CU. eÉViiltSondűJk-xUsért c£ a MlOTÍlásérl. KdF-Anettót mOTlCK-k 
nv$g Margó^y Istvánnak, »kl ftxnnkimíit e kwzűlfl ckúBcwt Figyelmes 

ulvoSÁ54v?il segiter#.
’ Érdelei 199LÍT2S.
3 Balogh l%ég 14,17.

„d rgitft ÍJ Wd -T WtFÍUffcHf.
t'líüdéTN jnirsWF^ dgy Vi; prH’
/iri rt'W. j éifc^WrwdPiT.1 ^/UnÍTA Jiflh mwwf- 
rnFr, FfNJaw fri*J *JrerÉ dJ.

(Erdélyi János)!

A rekí>Ttótrvkciá mint szöveg

Balogh Jolán, >1 mtirfazcE MétjuiS Jcrrríty uthttrrften című töké
letes könyvében a budi! vár kutatásának fa feltárásának addigi, 
a Mátyás-korra kiátkozó íeinerctanyagát gyűjtötte öfiSW és 
rendazerrele. Feladatának elvégzésében - ahogyan az «l$rt kötet 
bevezetőjében megjegyzi - d teljesség igénye vetette.’ Munkája 

őÉSaöSSágében. rcrtjeteg focráiwtóöveg, képi ábLázotó^ alap- 
raj!, töredék fa adat köeltekényszera nuatt st^ibályOS eredmény te 1 * 3 
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