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Előszó
Amikor a Párhuzamos Archívum című sorozat szerkesztője, Varga László felkért,
hogy foglalkozzam Grősz József kalocsai érsek 195l-es koncepciós perével, arra
gondoltam, hogy hasonlóan a már eddig megjelent forrásfeldolgozásokhoz, én is
csak a periratokat fogom közreadni. Miután azonban átolvastam a Budapest Főváros
Levéltárában őrzött, Grősz József és társai bírósági iratait, majd a Történeti Hivatal
ban fennmaradt dossziékat, két fontos megállapításra jutottam:
Egyrészt az 1951. június 22. és 26. között a Budapesti Megyei Bíróság előtt lezaj
lott nyilvános főperről fennmaradt jegyzőkönyvet lényegében tartalmazza a Grősz
József és társai bűnpere című kötet, ami még a per évében megjelent, másrészt a vád
irat, a tárgyalási jegyzőkönyvek és az ítélet tulajdonképpen nem ad újabb ismereteket
az ötvenes évek joggyakorlatához.
Ellenben fennmaradtak a levéltárakban olyan vizsgálati iratok, amelyek egy ez
idáig alig érintett területre engednek bepillantást. Feltárulnak az A V H dolgozószo
bái, ahol az előadók a koncepciókat gyártották, ahol a terveket készítették a letartóz
tatásokhoz, kihallgatásokhoz, szembesítésekhez. Ezeket olvasva átélhetővé válik a
kihallgatószobák és cellák fojtó légköre.
Mindezek alapján úgy döntöttem, hogy a teljességre törekedve összegyűjtöm a
Grősz József köré font koncepció dokumentumait, kezdve a róla szóló jelentésekkel,
jellemzésekkel, folytatva a Magyar Dolgozók Pártja határozataival és az ÁVH iratai
val. Sajnos az államvédelmis vizsgálati iratokat nem sikerült hiánytalanul összeszed
ni. A szövegösszefüggésből is kiderül, hogy kellene még fogdajelentéseknek, kihall1
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Néhány példa: Karsai Elek - Karsai László: A Szálasi-per. Bp., 1988.; Rajk László és társai a népbí
róság előtt - 40 év távlatából... Bevezető: Zinncr Tibor. Bp., 1989.; A Mindszenty-per. Szerk.: Gergely
Jenő és Izsák Lajos. Bp., 1989.; Imrédy Béla a vádlottak padján. Szerk.: Sipos Péter és Sipos András.
Bp., 1999.
BFL X X V . 4. f. Fővárosi Bíróság titkos ügykezelés alól kivont perek iratai. 001211/1951 ; 744/1990.
Grősz József és társai.
Történeti Hivatal V - 105752/1-6. Grősz József és társai.
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gatási jegyzőkönyveknek, feljegyzéseknek, vallomásoknak lenniük. (Egy 1952 már
ciusa és májusa között összeállított 77 oldalas jegyzék tartalmazza azokat az iratokat,
amelyeket a Grősz-per után kiselejteztek és megsemmisítettek.) Ennek ellenére úgy
vélem, hogy az összegyűjtött dokumentumokból egy olyan válogatást sikerült össze
állítanom, amely mindenképpen segíti az ötvenes évek megértését, feltárását.
Az olvasó, kézbe véve a kötetet, talán meglepődik, hogy a dokumentumok közlése
ott ér véget, ahol a koncepciós per kezdődik. Véleményem szerint maga a koncepciós
per csak egy része a koncepciós eljárásnak, aminek három szakaszát különítem el. Az
ügy a politikai szándékból indul ki és az államvédelmi vizsgálattal konkretizálódik.
A második etapban kerül sor magára a koncepciós perre, kiemelt ügyek esetében ki
használva a propagandisztikus hatást, nyilvános tárgyalás formájában. Végül az
egész eljárást lezárják a rövid ideig tartó zárt tárgyalások, a mellékperek. A séma
ugyan nem általános, mivel némelyik koncepciós ügyben nem merték kockáztatni a
nyilvános főtárgyalást, vagy elmaradtak a mellékperek. A Grősz-ügyben azonban
a három szakasz világosan elválik egymástól. Jelen kötet a vizsgálati, nyomozati ese
ményeket dolgozza fel.
Az 1951 -es „szürke könyv", a per anyaga hozzáférhető a könyvtárakban. Terveink
szerint a jövő év első felében fogunk megjelentetni Balogh Margittal a főperről egy
korszerűsített, bevezető tanulmánnyal, magyarázó jegyzetekkel ellátott kötetet, amit
reményeink szerint követni fog a mellékpereket feltáró kiadvány 2002 végéig.
A koncepciós eljárás első szakasza rendkívül fontos. A lényegi kérdések ugyanis
nem a tárgyaláson dőltek el, hanem a párt felső köreiben és az A V H előadóinak, veze
tőinek asztalán. Maga Grősz érsek fogalmazta meg: „Azért nincs semmi értelme az
ellenkezésnek, mert az ítéletet és a büntetés nagyságát úgysem a bíróság állapítja
meg, hanem itt dől el [tudniillik az ÁVH-n]."
A vizsgálati szakasz lehetőséget nyújt arra, hogy bemutassam, dokumentumokkal
szemléltessem, milyen módszerekkel dolgozott az államvédelem, hogyan törte meg
az emberek akaratát, hogyan érte el az együttműködést.
A koncepciós eljárás első részének feltárása ugyanakkor fontos társadalomtörténe
ti problémát vet fel. Megkísérlem úgy szemlélni az ötvenes évek nyomozati és jog
gyakorlatát, ahogyan azt a középkortörténészek teszik. Ezekben az ügyekben jelen
esetben a Grősz József elleni eljárásban kulcsfontosságú a szereplők személyisége,
azok egymásra hatása. A katolikus főpap, aki jelentős, sikeres egyházkormányzati
múlttal, magas, tiszteletre méltó pozícióval került az ÁVH markába, ahol emberi
4
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Lásd a 47. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 31.
Elsősorban a francia George Duby már magyarul is olvasható műveire gondolok: Emberek és struk
túrák a középkorban. Bp., 1978.; Andrée Dubyvel: Jeanne d'Arc perei. Bp., 1989.; Folytonos történe
lem. Bp., 2000. Duby néhány fontos munkáját, melyekben iskolapéldáját adja a forrásokból kibontható
mély társadalomtörténeti kutatásnak, még nem fordították magyarra. Pl.: Les trois ordres ou l'ima
ginaire du féodalisme. (A három rend. A feudalizmus világképe.) Paris, 1978.; Philippe Ariès-vel:
Historie du la vie privée. (A magánélet története.) 1-5. kötet, Paris, 1985.
5

gyengéit is kihasználva alakították sorsát (egészen haláláig). A fiatal zsidó, akinek
szinte egész családját kiirtották a háborúban, majd rövid közjáték után az AVH-hoz
került, ahol szédítő karriert futott be, hogy aztán váratlanul elbukjon. A vezérőrnagy,
aki a Horthy-hadseregből lett a Néphadsereg főtisztje, majd egy koncepciós ügy mi
att halálraítélt, kegyelemből életfogytos, végül az ÁVH besúgója. Megannyi karak
ter, jelentős átalakulásokkal teli életpályája. Az ügy bemutatása minden egyéni, sze
mélyi, politikai és társadalmi vetületével, az a társadalmi közeg, ahonnan a szereplők
érkeztek, hogy sorsuk összefonódjon, már túlmutat e kötet keretein. Mégis elenged
hetetlen, hogy legalább utaljunk mindezen összefüggésekre. Hiszen a szereplők sor
sának, személyiségének megismerése újabb adalék a korszak megértéséhez. Különö
sen, ha figyelembe vesszük, hogy ezek a koncepciós ügyek nem egymástól elszi
geteltek. Ellenkezőleg: a különböző perek szorosabban összefüggnek, mint eddig fel
tételeztük - lavinaszerűen követik egymást. A Rajk-per folytatása a Kádár-per, a
Pálffy-peré a Sólyom-per, a Mindszenty-per pedig a Grősz-perrel folytatódik.

* **
A kötet három részre tagolódik: Az első fejezetben közzétett tanulmány segíti az olva
sót, hogy a Grősz József elleni eljárást elhelyezhesse az ötvenes évek egyházpolitikájá
ban, s ismereteit elmélyítse a rendszer működési mechanizmusát illetően. Amennyi
re ez lehetséges volt, megpróbáltam végigkövetni az ügy szereplőinek életpályáját,
ugyanakkor a politikai folyamatok bemutatása és a forrásközlés 1951-gyei véget ér.
Erre azért volt szükség, hogy Grősz, az ÁVH-s előadó, illetve a fogdaügynök személyi
ségének teljességre törekvő elemzésével pontosabb képet adhassak az 195 l-es esemé
nyekbenjátszott szerepükről.
A kötet második fejezete tartalmazza mindazokat a fellelhető dokumentumokat,
amelyek Grősz József kalocsai érsek 1951. évi letartóztatásával és bíróság elé állítá
sával összefüggnek. A források közt való eligazodásban az olvasót bőséges jegyzet
apparátus segíti. A Függelék tartalmazza a kötetben előforduló jelentősebb szemé
lyek életrajzi adatait, a névmutatót, valamint a rövidítésjegyzéket.
6
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A névmutató összeállításában segítségemre voltak a következő kiadványok: Hetényi Varga Károly:
Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. I—III. kötet, Abaliget, 1992-1996.; Hetényi
Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. I. kötet, Pécs, 1999.; A magyar
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I . fejezet

BEVEZETÉS

1.

GRŐSZ JÓZSEF KONCEPCIÓS ÜGYÉNEK
ELŐZMÉNYEI
Politikai események
Mindszenty József 1948. december 26-i letartóztatását követően a magyarországi ka
tolikus egyház rendkívül nehéz helyzetbe került. December 28-án Kádár János akkori
belügyminiszter Grősz József kalocsai érseket (valamint Dudás Miklós hajdúdorogi,
Shvoy Lajos székesfehérvári és Pétery József váci püspököt) Mindszenty József állí
tólagos terhelő vallomása alapján lemondásra szólította fel. Czapik Gyula egri érsek
december 29-én előbb Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternél, majd
Kádár Jánosnál járva érdeklődött a tényekről. Kádár végül elárulta, hogy valójában
Grősz ellen nincs semmilyen konkrét vád, de a másik három főpapot akármikor letar
tóztathatja. Közben Dobi István miniszterelnök 1949. január 4-re tárgyalásra hívta
meg a püspököket. Czapik érsek felkereste Rákosi Mátyást is, aki elmondta, hogy
Grősz József és Dudás Miklós személye nem érdekli, Shvoy Lajossal és Pétery Jó
zseffel pedig nem hajlandó tárgyalni.
A főpapokat félelemmel töltötte el a kialakult helyzet: Rómával szinte semmilyen
kapcsolatuk nem volt, és a kommunisták szándékait illetően sem remélhettek semmi
jót. Az aggodalommal teli légkört a január 4-én délelőtt tartott püspökkari értekezlet
ről készült államvédelmis jelentés is jól visszaadja. A konferencián Grősz József el
nökölt, és a legtöbbet ő, valamint Czapik Gyula beszélt. Közösen elfogadtak egy nyi
latkozatot, amely a főpapok véleményét tükrözte a kialakult helyzetben. Megállapí
tották, hogy az egyház és az állam viszonyának rendezése Róma közreműködését
igényli. Nyilatkozatban utasították vissza az egyházat ért támadásokat a köztársasági
államforma-, a demokrácia- és a foldreform-ellenesség kérdésében. A kormány kép
viselőivel történt január 4-i esti találkozón Grősz József felolvasta a délelőtt elfoga
dott nyilatkozatot, és többé nem szólalt meg. A főpapok részéről egyedül az egri ér
sek beszélt. A tanácskozást anélkül szakították félbe, hogy bármiben megállapodtak
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Salacz Gábor: A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje. München, 1988, 32-33. p.
Történeti Hivatal O - 13405/1. Magyar Római Katolikus Püspöki Kar. 162-167. p.
Történeti Hivatal O - 13405/1. Magyar Római Katolikus Püspöki Kar. 168. p.

volna, de elhatározták, hogy január 8-án a kormány képviselői és a püspökök folytat
ni fogják a megbeszéléseket. Azonban január 7-én - Mócsy Imre jezsuita atya közve
títésével - a főpapok kézhez kapták a Szentatya világos útmutatását. A pápai levél
teljesen megváltoztatta a püspöki kar tagjainak és elnökének viselkedését. „ Grősznek
az volt a véleménye a levél elolvasása után, hogy most már legalább nincs rajtuk a fe
lelősség. [...] Az egri érsek arra a kérdésre, hogy most mi jöhet, lemondóan azt feleli,
hogy »a mártíromság«. " A főpapok kedélyállapota ugyan nem sokat javult, tovább
ra is el voltak készülve a legrosszabbakra, ugyanakkor végre határozott utasítást kap
tak jövőbeni cselekedeteikre nézve. A Grősz József vezette püspöki kar ettől kezdve
egészen 1950. augusztus végéig sikeresen elhárított minden próbálkozást a megegye
zés kikényszerítésére.
Pedig a kommunisták mindent elkövettek, hogy megtörjék a katolikus egyház el
lenállását. 1950. június elején Révai József foglalta össze a Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetősége előtt a klerikális reakció elleni harc eredményeit és a párt előtt
álló feladatokat. Révai beszédében leghatározottabban a püspöki kart támadta, mint
a klerikális reakció legfőbb hazai támaszát, és mint a béke ellenségét. Ugyanakkor a
párt és állam támogatását helyezte kilátásba a néphez hü alsópapság azon elemei szá
mára, akik püspökeikkel szemben is kiállnak a béke ügye és a népi demokrácia mel
lett. A párt fokozta a klerikális reakció elleni propagandát és az egyházi ideológia el
leni felvilágosító munkát.
Az adminisztratív és megszorító intézkedések egy időben, de több oldalról érték a
katolikus egyházat. A népköztársaság kormányával végül 1950. augusztus 30-án
megkötött megállapodás rendkívül összetett problémát vet fel. Nemcsak a szerzetes
rendek elleni állandó támadások járultak hozzá az egyezmény elfogadásához, hanem
többek között a magyar katolikus egyháznak a Szentszéktől történt teljes izolációja; a
hitoktatás és az egyházi gimnáziumok helyzete; a békepapi mozgalom életre hívása;
egyes püspökök elleni nyílt, megalázó támadások.
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Történeti Hivatal O - 13405/1. Magyar Római Katolikus Püspöki Kar. 172. p.
MOL M - KS 276. f. 52/12. őe. MDP K V ülésének jegyzőkönyve ( 1950. május 31. és június 1.).
A püspöki kar elismerte a Magyar Népköztársaság államrendjét és alkotmányát, és ígéretet tett: hogy
az egyház törvényei szerint megbünteti azokat, akik fellépnek a népköztársaság ellen; a jövőben felhívja
a híveket, hogy működjenek közre az ötéves terv megvalósításában; a papságot intette a mezőgazdaság
szocialista átszervezése ellen való fellépéstől; hogy a békemozgalmat támogatja a jövőben. A Magyar
Népköztársaság kormánya ugyanakkor garantálta az alkotmányban egyébként is lefektetett vallássza
badságot, valamint a katolikus egyház működési szabadságát. Felajánlotta 6 fiú és 2 leányiskola vissza
adását, és engedélyezte, hogy ezekben megfelelő számú szerzetes tanerő működjön. A kormány meg
ígérte, hogy az egyház elemi szükségleteinek fedezéséről gondoskodik, 18 évig arányosan csökkentve
megfelelő összeget utal ki az egyházi célokra. Garantálta a papság illetményének kifizetését. A meg
egyezés teljes szövegét a Kis Újság 1950. szeptember 1-jci száma után idézi: A magyar katolikusok szen
vedései 1944-1989. Havasy Gyula dokumentumgyűjteménye.
Bp., é. n. [1990] 126-127. p. A megegye
zés 1990. február 6-ig érvényben volt, ekkor Németh Miklós akkori miniszterelnök és Paskai László
bíboros, esztergomi érsek közös nyilatkozatban kölcsönösen semmisnek mondta ki és felbontotta azt.
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Az események pontos, tárgyilagos összegzését adja: Salacz Gábor: A magyar katolikus egyház tizen
hét esztendeje. München, 1988, 54-94. p.; Gergely Jenő: Az 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek fel-

A megállapodásban egyáltalán nem szerepelt a két legfontosabb kérdés: a Szent
székkel való viszony rendezése és a szerzetesek ügye. Az egyház anyagi támogatásá
ra tett kormányígéret azt a kommunista reményt tükrözi, hogy a katolikus egyház 18
év alatt fokozatosan veszít jelentőségéből és egyre kevesebb állami támogatásra lesz
szüksége. Az 1950. évi megegyezés tulajdonképpen sem egyház-, sem államjogilag
nem volt érvényes.
A megegyezéstől a magyar katolikus főpapok a helyzet konszolidációját, a béké
sebb átalakulást remélték. Egy héttel a kormány és a püspöki kar megállapodásának
aláírása után kihirdették az Elnöki Tanács 1950. évi 34. számú törvényerejű rendele
tét, amely megvonta a magyarországi szerzetesrendek működési engedélyét.
Hamvas Endre csanádi püspök véleményéről rögzített államvédelmis jelentés hí
ven tükrözi a kialakult állapotot, a főpapok félelmeit: „Hamvas a jelenleg folyó ügye
ketsötéten látja. Többször mondotta, hogy a szerzetesek idán a püspökök jönnek sor
ra. A zárdák után a szemináriumokat és a püspöki épületeket fogják elvenni. Attól fél,
hogy ha a helyzet változni készül, akkor elviszik a püspököket túszokként. Ezen túlme
nően fél attól is, hogy őt is letartóztatják. "
Grősz József 1951 elején a vatikáni államtitkárságnak megküldött beszámolójában
összefoglalta és részletesen értékelte a magyar katolikus egyház helyzetét.
1951. március végén az A V H letartóztatta a pálos rend számos tagját. Közben a
Béke Világtanács Berlinben összehívott ülésén felhívással fordult a nagyhatalmak
vezetőihez, hogy kössenek békét. Magyarországon a Katolikus Papok Országos Bé
kebizottsága a berlini deklaráció aláírására szólította fel a papságot. A püspöki kar vi
szont nem szorgalmazta az aláírást, hanem áprilisban közzétett körlevelében általá
nosan hitet tett a béke mellett. Ez sem a kormánynak, sem a békebizottságnak nem
felelt meg. Az újabb szakítópróba részeként mindenképpen a békeívek aláírását akar
ták elérni. Közben támadás indult a sajtóban a béke ellenségei, a püspökök, elsődle
gesen Grősz József, Hamvas Endre és Pétery József ellen. Papi körökben egyébként
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oszíatása Magyarországon. Bp., 1990; Egyházügyi hangulat - jelentések 1951, 1953. Szerk.: Szabó
Csaba. Bp., 2000,44-51. p.; Legutóbb: Mészáros István: „Megegyezett az állam a katolikus egyházzal !"
Az 1950-1964 közötti megállapodások természetéről. Valóság, 2001. 3. szám, 92-107. p.
Az egyes államokkal való megállapodás csakis a Vatikán hatáskörébe tartozik. A magyar kormány is
tisztában lehetett ezzel, hiszen a megegyezés szövege a Magyar Közlöny helyett csak a Kis Újság 1950.
szeptember 1-jei számában jelent meg. A Vatikán véleményére lásd a 20a. számú dokumentumot.
Angclo Dell' Acqua vatikáni államtitkár levele Grősz Józsefhez 1950. október 9.
„ 1. § A Magyar Népköztársaság területén a szerzetesrendek működési engedélye ennek a törvényere
jű rendeletnek a hatálybalépésével megszűnik. Nem vonatkozik ez a rendelkezés a katolikus egyházi is
kolákban a tanítás ellátására szükséges megfelelő számú férfi és női tanítórend működési engedélyére."
Magyar Közlöny, Bp., 1950. szeptember 7. 155-156. p. A rendelet 23 férfi (2582 taggal) és 40 női szer
zetesrendet (8956 taggal), 635 rendházat érintett.
Történeti Hivatal O - 12817/1. Hamvas Endre személyi dossziéja. 46-47. p.
Lásd a 20c. számú dokumentumot. Grősz József levélfogalmazványa Rómába a pápai államtitkár
ságnak. 1951 eleje.
Vö. A magyar katolikusok szenvedései 1944-1989. Havasy Gyula dokumenmmgyüjteménye. Bp.,
é. n. [ 1990] 425-426. p.; Salacz Gábor: A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje. München, 1988,
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már április végén elterjedt a kalocsai érseki palota elfoglalásának és Grősz kitelepíté
sének - akkor még - álhíre.
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A párthatározat
Mindszenty József esztergomi érsek letartóztatását és elítélését követően ugyan je
lentős lépéselőnybe kerültek a kommunisták, a katolikus egyház folyamatos meghát
rálásra kényszerült, azonban nem sikerült teljesen térdre kényszeríteni. 1951 tavaszá
ra már az is bebizonyosodott, hogy az előző év augusztusában a katolikus egyház és a
népköztársaság között létrejött megállapodás sem oldotta meg a felek problémáit. A
katolikus főpapok vonakodtak együttműködni a kormánnyal, nem támogatták a bé
kepapokat, a felhívásokra állandó kibúvókat kerestek. Talán ekkor érett meg a kom
munista párt felső vezetésében a gondolat, hogy a katolikus egyház legyőzéséhez
nem elég a békepapság bevetése, határozottabb lépésekre van szükség. Példaként
szolgálhatott számukra csehszlovák elvtársaik eljárása, akik 1950 nyarától valóságos
hadjáratot indítottak a katolikus kléms ellen. A Magyar Dolgozók Pártja Titkársá
gának 1951. április 5-i ülésén határozat született arról, hogy kéttagú pártdelegáció
utazzon Csehszlovákiába az ottani egyházpolitika tanulmányozására. Ugyancsak ek
kor döntöttek egy négytagú bizottság felállításáról „az általános papi politikai kérdé
sek előkészítésére". Az elnök Révai József mellett részt vett a bizottság munkájában
Darvas József miniszter, az agitációs propaganda osztály egy munkatársa és Péter
Gábor „egy megbízható szakértője". A bizottság egy hónapot kapott egy akcióprog
ram kidolgozására. Révai József a Titkárság 1951. május 4-i ülésén ismertette is az
elkészült tervezetet az egyházpolitika módosításáról. A javaslatból és a határozat
ból egyértelműen kiolvasható, hogy miért volt szükséges a párt egyházpolitikájának
megváltoztatása, ki/kik ellen irányult az új „csapás", és lényegében már a későbbi per
koncepciós váza is körvonalazódott.
A dokumentummal kapcsolatban először is megállapítható, hogy az 1950. évi
egyezmény és a szerzetesek működési engedélyének megvonása nem váltotta be ma
radéktalanul a hozzá fűzött reményeket. A megállapodás nemcsak a békepapság szá14
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103-104. p.; Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Kronoló
gia. Bp., 1993, 295. p.
Történeti Hivatal O - 12302/1. Endrey Mihály személyi dossziéja. 85. p.
Csehszlovákiában 1950 júliusában kezdődtek meg a püspökök és papok letartóztatásai. Az év végéig
hat püspököt vettek őrizetbe és ítéltek el összeesküvés, kémkedés és valutázás vádjával. Három püspö
köt háziőrizetben tartottak. A perek 1951 tavaszán is folytatódtak. A csehszlovák kommunisták a teljes
katolikus hierarchiát szerették volna megbízható, a „hazafias papok" (a csehszlovák békepapság) moz
galmához tartozó személyekkel helyettesíteni.
M O L M - K S 276. f. 54/137. őe. MDP K V Titkárság ülésének jegyzőkönyve. 1951. április 5.
Lásd az 5. számú dokumentumot. Az MDP K V Titkárság határozata a párt egyházpolitikájának
irányvonaláról. 1951. május 4. A fejezetben közölt idézetek, amennyiben lábjegyzetben nem utalok le
lőhelyükre, kizárólag ugyanebből a dokumentumból származnak. (Sz. Cs.)
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mára nyújtott fedezéket, de „bizonyos fokig megköti a kezünket élesebb eszközök al
kalmazásánál az imperializmus klerikális ügynöksége ellen". Valójában eddig sem,
és eztán sem tartotta vissza a kemény fellépést szorgalmazó kommunistákat semmi
attól, hogy még határozottabban lépjenek fel az egyház ellen. A folytatásból kiderül,
hogy a módosítás éppen arra irányult, hogy - egy újabb „komoly csapással a kleriká
lis reakcióra" - az alsópapság előtt bizonyítani lehessen, hogy a jóhiszeműen megkö
tött egyezményt a klerikális reakció szegte meg. „Jelenleg a döntő: a püspökök lelep
lezése a nép színe előtt. "
A szerzetesekre a kommunisták úgy tekintettek, mint tízezer illegális reakciós agi
tátorra. Korábban legalább egy-egy házban éltek zárt közösségekben, de 1950 után az
egész országban szétszórva. A problémára Grősz is rámutatott a május 21-i fogdaje
lentés tanúsága szerint: „A szerzetesrendek tulajdonképpen csak papíron szűntek
meg, mert rendelettel nem lehet megszüntetni a szerzetes[i] fogadalmat. [...] Vég
eredményben tehát a szerzetesrendek megmaradtak külsőségek nélkül és nehezebb
körülmények között élik életüket. "
A határozattal kapcsolatos másik lényeges kérdés az „Állami Egyházi Hivatal" fel
állítására vonatkozó javaslat. Magyarországon viszonylag későn jött létre az AEH. A
Szovjetunióban 1943 óta működött a Minisztertanács felügyelete alá rendelt Egyház
ügyi Tanács. Romániában az 1948. augusztus 3-án elfogadott „kultúrtörvény" alap
ján szervezték meg az úgynevezett Felekezetügyi Hivatalt. Bulgáriában a hitfelekezetekről szóló 1949. évi február 26-i törvény biztosította a jogcímet a Minisztertanács
alá rendelt egyházi kérdésekkel foglalkozó hivatal megalakításához. Csehszlovákiá
ban 1949. október 14-én állították fel az Állami Egyházügyi Titkárságot, Lengyel
országban pedig 1950. április 19-én hozták létre az Egyházügyi Hivatalt. De 1951 ja
nuárjától működött már a kínai Államtanács Egyházügyi Hivatala is.
A szocialista országok hasonló intézményei mintájára, az ÁEH volt hivatott ellen
őrzést gyakorolni a magyarországi egyházak felett. Feladata volt az egyházak és a
népköztársaság egyezményeinek betartatása is. Minden hatáskört, ami addig a Val
lás- és Közoktatásügyi Minisztériumra tartozott, a Minisztertanácshoz utaltak, azaz
lényegében a kommunista pártnak felelős egyházügyi hivatalhoz.
A legfontosabb megválaszolandó kérdés, hogy miért volt szükség egy a katolikus
egyház ellen irányuló monstre perre és miért éppen Grősz József lett a fővádlott?
A kalocsai érsek a magyar katolikus egyház hierarchiájában az esztergomi érseket
követi. Ha az esztergomi és a kalocsai érsek is akadályoztatva van hivatalának betöl
tésében, akkor a rangban harmadik, az egri érsek következik. A kommunisták úgy
látták, hogy az 1950-es megállapodás ellenére sem hajlandó a püspöki kar Grősz ve
zetésével a kívánt módon együttműködni. Kézenfekvőnek látszott, hogy a kalocsai
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Lásd a 16. számú dokumentumot. Grősz József fogdái magatartásáról készült május 21-i jelentés
folytatása.
Balogh Margit: Egyházügyi hivatalok. História, 1991. 5-6. szám. 24. p. és Gabriel Adriányi:
Geschichte der Kirche Osteuropas im 20. Jahrhundert. Paderborn - München - Wien - Zürich, 1992,
87., 132. és 158. p.
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érsek kiiktatása után, a modus vivendire mindig is inkább hajló egri érsek kövesse őt
a püspöki kar élén. Éppen ezért is, a pernek szükségszerűen az 1950. évi egyezményt
„felrúgó" klerikális reakciósok, a megegyezést Darvas József miniszterrel együtt alá
író, a püspöki kar elnöki tisztét betöltő Grősz József, a magyar katolikusok tulajdon
képpeni vezetője ellen kellett irányulni. „A nép nem értené meg, hogy ha Grősz és
társai bűnösek, miért nem ítéljük el őket? Grőszt és társait kihagyni a perből csak úgy
lehetne, ha az ellenük szóló vádakat magából a per anyagából hagynánk ki. Ezzel
azonban megfosztanánk magunkat a legkomolyabb fegyvertől a klerikális reakció el
len, a nép és az alsópapság nem értené meg későbbi éles rendszabályainkat. " A kalo
csai érsek személyével lehetett leghatásosabban bizonyítani, hogy az 1950. évi
egyezmény megkötése csak színjáték volt a püspöki kar részéről, azt sohasem akar
ták betartani. Az államvédelem által kidolgozott koncepció szerint Grősz éppen ab
ban az időben foglalkozott a rendszer megdöntésérc irányuló szervezkedéssel, ami
kor a népköztársaság képviselőinek és a püspöki kar tagjainak tárgyalásai folytak a
megállapodás érdekében.
A Révai-féle tervezet bizonyítja, hogy a kommunista párt vezetése „átvette és átér
telmezte" az ügyészség feladatát, amikor nyomozás nélkül „vádat emelt". A doku
mentum már határozottan körvonalazta a közeljövőben megrendezendő koncepciós
per fő „politikai vonalát". Eszerint: „ a) A vádlott pálos [Vezér Ferenc] szerzetes gyil
kosságainak elkövetésénél szövetkezett a népi demokrácia esküdt ellenségeivel, el
lenforradalmi szervezetet épített ki és ebben a munkájában támaszkodott nemcsak sa
ját rendjére, hanem az egész klerikális reakcióra, beleértve a püspöki kart. b) A
pernek bizonyítani kell, hogy a vádlott püspökök a régi rend visszaállítását akarlak,
esküdt ellenségei a népi demokráciának, illegálisan dolgoznak ellene, megszegik tör
vényeit, kémkednek, valutaüzleteket kötnek stb. Ezek a püspökök csalárdul írták alá
az állammal kötött egyezményt, egy pillanatra sem gondoltak az egyezmény becsüle
tes betartására, nem lehet tehát rájuk bízni az egyezmény betartásáról való gondos
kodást sem. c) A pernek bizonyítani kell, hogy a legfontosabb szerzetesrendek, meg
szegve az egyezményt és az állam törvényeit, illegalitásba vonultak, szervezett állam
ellenes működést fejtettek ki a reakciós püspökök tudtával és segítségével, d) A per
nek bizonyítani kell, hogy a szerzetesrendek és tagjaik erkölcsi mocsárban éltek. "
Az 1951. május 4-i dokumentum azt is egyértelműen bizonyítja, hogy a politikai
szándék szintjén is csak akkor dőlt el, hogy Grősz József kalocsai érsek legyen a per fővádlottja. „Javasoljuk tehát, hogy Grősz és társai a perben igenis vádlottak legyenek,
tartóztassuk le őket. Ennek előfeltétele azonban a komoly bizonyító anyag. Ha nincs
elég bizonyíték, vagy ha a bizonyítékok túl közvetettek, akkor helyesebb háziőrizetbe
venni, internálni őket, és így lehetetlenné tenni püspöki funkcióik gyakorlását. "
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Lásd a 4. számú dokumentumot. Grősz József államvédelmis jellemzése. 1951. május 4. „Grősz ér
sek mindezeket a tárgyalásait kb. egy időben folytatta azokkal a tárgyalásokkal, melyeket a népköztár
saság kormányával a katolikus egyház nevében, az állam és egyház közötti megegyezést
megelőzően
folytatott. "
Kiemelések tőlem - Sz. Cs.
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A perben a különböző ügyek, szereplők kiválogatása, összehangolása, a Révai-fé
le tervezetben már lényegében kész koncepciós váz tartalommal való megtöltése az
ÁVH „szakembereidnek a feladata volt.

Az előkészítés
21

Az államrendőrség Politikai Rendészeti Osztálya (PRO) és utódszervei már meg
alakulásuktól kezdve gyűjtötték a „terhelő anyagokat" a nyilvántartásukba felvett sze
mélyekre vonatkozóan. Idetartoztak többek között az igazoló eljárások dokumentu
mai, a bírósági, rendőrségi iratok (akár a két világháború közötti időszakból is), de a
hálózati munka, vagyis az ügynöki tevékenység nyomán keletkezett jelentések is.
Ezeket az anyagokat felhasználhatták a célszemély későbbi letartóztatásánál, vallatá
sánál és zsarolásánál csakúgy, mint egy koncepció kialakításánál. Ha az államvédelem letartóztatott egy gyanúsítottat, annak részletesen be kellett számolnia életrajzá
ról, ismerőseiről, kapcsolatairól. A nyomozók aprólékosan összegyűjtöttek minden
nevet, majd összevetették őket nyilvántartásukkal. Általánosan megállapítható, hogy
egy célszemély őrizetbe vételét valóságos letartóztatási hullám követte. Ma már an
nak a kiderítése, hogy kinek a letartóztatása és vallomásai révén jutottak el az államvédelmis nyomozók egy-egy per fő vádlottjához, szinte reménytelen vállalkozásnak
tűnik. Az ügyeket szándékosan keverték, egy főpemek olykor kibogozhatatlanul sok
mellékpere volt. Többnyire valamilyen zárt tárgyaláson, egy mellékperben ítélték el
azt a személyt, akitől az egész ügy kiindult, és látszólag semmiféle kapcsolat nem állt
fenn a különbözőnek tűnő esetek között. Egy koncepciós ügy „kirobbanását" minden
esetben politikai szándék előzte meg. Mint az előzőekben is láttuk, a kommunista
párt vezetői idejekorán eldöntötték, hogy kire, kikre kell csapást mérni a pártpolitika
érdekében. A fő vádpontokat is megfogalmazták a már hónapok óta tartó kihallgatá
sok eredményeképpen.
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Az államrendőrség megszervezéséről az 1690/1945. M.E. kormányrendelet intézkedett 1945. május
10-én. Feladatkörébe tartozott a közbiztonság fenntartása mellett a rendőri büntetőbíráskodás, a hatás
körébe utalt közigazgatási ügyek intézése, valamint az államrendészet vagy politikai rendészet. Már a
kormányrendelet hivatalos kihirdetése előtt, az Ideiglenes Nemzeti Kormány debreceni működése ide
jén megszerveződött az államrendőrség Politikai Rendészeti Osztálya (PRO) Tömpe András vezetésé
vel. Ugyanakkor a Budapesti Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztályát (az Andrássy út 60.-ban) Pé
ter Gábor irányította. A két szervezet kompetenciaharcából a Péter Gábor vezette osztály került ki
győztesen. A budapesti politikai rendőrséget az 533.900/1946. B M . számú rendelet önállósította a Ma
gyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya néven 1946 októberében. Az ÁVO III. alosztálya foglal
kozott kezdetben az egyházakkal szembeni hírszerzéssel és elhárítással. Vö. Cseh Gergő Bendegúz: A
magyar állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata, 1945-1990. In Trezor 1., a Történeti Hiva
talévkönyve. Szerk.: Gyarmati György. Bp., 1999, 73-89. p.
A Grősz-per vádlottjai köré font koncepció bemutatásához a letartóztatottak vizsgálati anyagai, az
ÁVH által megfogalmazott jelentések, tervek és a vádirat nyújtanak segítséget.
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Az államvédclem 1950. október 29-én tartóztatta le Endrédy Vendel zirci apátot.
A koncepció szerint az apátra elsősorban demokrácia elleni szervezkedést, kémke
dést és valutáris bűncselekményt akartak rábizonyítani. Másodsorban 21 fiatal rend
tag külföldre szöktetését, és a szerzetesrendek feloszlatása után a tagok kitartásra
buzdítását rótták fel bűnéül. Az Andrássy út 60.-ban a vizsgálati főosztály vezetője
már letartóztatását követően nyíltan közölte vele az A V H vádjait és azt, hogy már
1945 óta bizonyítékokat gyűjtöttek ellene.
A vádaknak csak minimális valóságalapja volt. Tény, hogy Endrédy Vendel 1945
után is járt Rómában, még Mindszenty József megbízásából is, de a kémtevékenység
vádja, akárcsak az összes többi vádlott esetében, gyenge lábakon áll. Ugyan milyen
adatoknak juthatott birtokába a ciszterci apát, amelyek a népköztársaság létét veszé
lyeztethették. A röpcédulákat terjesztő és szabotázsakciókat szervező fasiszta összees
küvő csoport tevékenysége teljesen alaptalan kitaláció. Viszont igaz, hogy Endrédy va
lóban hozzájárult egykori szerzetesek megsegítéséhez, több fiatal szerzetesnek segített
az országból távozni 1950 után, és őket anyagilag is támogatta.
Hagyó-Kovács Gyula egykori ciszterci jószágkormányzót 1950. november 7-én
vette őrizetbe az ÁVH. Rá nézve népellenes bűnök, gazdasági visszaélések, és kém
kedésben való közreműködés elkövetését kívánta bizonyítani az államvédelem. Ha
gyó-Kovács Gyulát már 1945-ben is letartóztatta az államrendőrség, és nyomozást
folytattak ellene szovjet katonák német fogságba juttatásának elősegítése miatt, illet
ve az 1945. évi földtörvény helytelen végrehajtásával, szabotálásával kapcsolatban.
Akkor számos tanú kihallgatása után elvetették a vádakat, és megszüntették az ellene
folyó eljárást, de 1950 januárjában az államvédclem operatív nyilvántartásba vette
Hagyó-Kovácsot. 1950. novemberi letartóztatása után újra előszedték a korábbi
nyomozati anyagokat, újabb „tanúkat" kerestek a hamis vádak igazolására.
Egy véletlen vasúti baleset kapcsán tartóztatott le az ÁVH 1950 őszén néhány.
MÁV-alkalmazottat, akikre már korábbról is rendelkezett az államvédelem terhelő
adatokkal (nyilas párttagság, klerikális beállítottság stb.). A „leleplezett" szabotázs
teljes egészében az ÁVH kitalációja. Valójában egy rosszul rögzített rakomány miatt
siklott ki néhány vasúti kocsi a soroksári állomáson. A letartóztatott vasutasoktól ki
csikart vallomások során került be az ÁVH látókörébe Czettler Jenő egyetemi tanár
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A későbbi Grősz-per V I . rendű vádlottját a bíróság 14 évre ítélte.
Lásd a 3. számú dokumentumot. Az ÁVH összefoglaló jelentése a Bozsik Pál, Endrédy Vendel, Ve
zér Ferenc és társaik ellen folytatott vizsgálatok állásáról. 1951. április 25. Vö. Őrfi Mária: Lángolj és vi
lágíts. Fejezetek Endrédy Vendel zirci apát életéből. Bp., 1997, 68. p.
V I I . rendű vádlott a Grősz József elleni főperben. A Budapesti Megyei Bíróság 13 évre ítélte.
Lásd a 3. számú dokumentumot. Az ÁVH összefoglaló jelentése a Bozsik Pál, Endrédy Vendel, Ve
zér Ferenc és társaik ellen folytatott vizsgálatok állásáról. 1951. április 25.
BFL X X V . 4. f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 2139-2234. p.
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és Bozsik Pál plébános. Az ÁVH 1950. december 19-én letartóztatta dr. Bozsik Pál
nyugdíjas remetekertvárosi lelkészt és dr. Czettler Jenő nyugalmazott egyetemi ta
nárt. Régóta ismerték egymást. Politikai múltjuk miatt mindketten szerepeltek az ál
lamvédelem alapnyilvántartásában, őrizetbe vételükre mégis a vasutasok előzetes
terhelő vallomásai alapján került sor.
A koncepció szerint Mindszenty József esztergomi érsek még letartóztatása előtt
megbízta politikai tanácsadóját és bizalmasát, Bozsik Pált egy a népi demokrácia
megdöntésére irányuló szervezkedés kiépítésére és a hatalomátvétel utáni berendez
kedésre. Az esztergomi érsek letartóztatása után Bozsik Grősz József irányítása alatt
dolgozott tovább a népköztársaság megdöntése érdekében. Bozsik Pált leromlott
egészségi állapota miatt az ÁVH nyomozói kénytelenek voltak kíméletesen kihall
gatni. Csak 1951. február 14-én tudtak tőle terhelő vallomást kicsikami dr. Farkas
Endrére nézve, akit az ÁVH 1951. február 17-én vett őrizetbe. Az államvédelmis
forgatókönyv szerint Bozsik és Farkas együtt dolgoztak ki egy rendszerváltozás utáni
kormányprogramot, amelyet Gyomlay László nyugdíjas gimnáziumi tanár és Pongrácz Alajos követségi alkalmazott segítségével az amerikai követséggel is közöltek.
Rajtuk keresztül az amerikaiak állandó kapcsolatot tartottak az összeesküvőkkel. Ez
által rendszeres kémjelentéseikben titkos belpolitikai és gazdasági adatokat közöltek
az ellenséggel.
Bozsik Pál valóban ismerte Mindszenty bíborost, több alkalommal találkoztak is
1945 és 1948 között. Zakar Andrást, Mindszenty József titkárát az ÁVH a Grőszügybcn is kihallgatta. Vallomása szerint Bozsik és Mindszenty 1947-ben elviekben
beszélt egy „kizárólag katolikus erőket tömörítő párt" alakításának fontosságáról.
Ez lehetett az államvédelem által kialakított, a népköztársaság megdöntésére irányu
ló összeesküvési koncepció alapja. Teljesen elferdített, hiszen 1947-ben egy megala
kítandó katolikus párt az akkori többpárti időszakban semmi esetre sem tekinthető
szervezkedésnek, pláne nem rendszer megdöntő szándéknak. Ugyanakkor az a vád is
gyenge lábakon állt, hogy Bozsik, mint nyugdíjas remetekertvárosi plébános, olyan
befolyással és kapcsolatokkal rendelkezett volna, hogy ez egy összeesküvés irányítá
sára alkalmassá tette volna.
Farkas Endre neve is szerepelt az ÁVH alapnyilvántartásában mint a két világhá
ború közötti időben ismert közéleti személyiség. A felszabadulás után ügyvédi tevé
kenységet folytatott és szentszéki ügyésszé nevezték ki. Farkas Endre azért került be
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Lásd a 3. számú dokumentumot. Az ÁVH összefoglaló jelentése a Bozsik Pál, Endrédy Vendel, Ve
zér Ferenc és társaik ellen folytatott vizsgálatok állásáról. 1951. április 25. Czettler Jenő a Katolikus
Népszövetség alelnöke, Bozsik Pál, ugyanennek a szervezetnek volt vezetőségi tagja 1945 előtt. Az
egyik letartóztatott vasutas pedig a Katolikus Népszövetség titkára volt. Czettler Jenőt 1951. augusztus
10-én a Grősz-per MÁV-os mellékperében 12 évre ítélték. BFL X X V . 4. f. 001221/1951; 615/1990.
Czettler Jenő és társai. Bozsik Pál a Grősz-per I I . rendű vádlottja 10 évet kapott.
A Grősz-per III. rendű vádlottját a bíróság 8 évre ítélte.
Történeti Hivatal V - 103458. Bozsik Pál. 228. p.
Vö. Mindszenty József: Emlékirataim. Bp., 1989, 268-269. p.
BFL X X V . 4. f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 186. p.
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a koncepcióba, mert együtt tanult a bécsi egyetemen Grősz Józseffel, Czapik Gyulá
val és Hamvas Endrével, így személyén keresztül a kalocsai érsek mellett akár más
főpapokat is határozottan a szervezkedéshez lehetett kötni. Másrészt Farkas volt az
összekötő láncszem Bozsik Pál „összesküvése" és a főpapok között.
Gyomlay László gimnáziumi tanár egy Egerben felállítandó katolikus egyetem
lelkes híveként több alkalommal is találkozott 1945 után Mindszenty Józseffel és Bo
zsik Pállal is. Gyomlayt 1951. február 25-én tartóztatta le az AVH, és a vallatások ha
tására hamarosan beismerte a minden alapot nélkülöző vádat, miszerint az amerikai
követség részére kémkedett. Grősz Józseffel csak egy alkalommal találkozott, ami
kor felhatalmazást kért tőle, hogy katolikus diákok megsegítésére pénzt vehessen fel
amerikai segélyszervezetektől.
Pongrácz Alajossal kapcsolatban az államvédehnis nyomozók előszedték a nyil
vántartásból, hogy 1946-ban, az igazolási eljárás idején felmerült ellene a vád, misze
rint együttműködött a horthysta Vkf/2. (a Horthy-korszakban a Vezérkari Főnökség
Hírszerző Osztálya) kémelhárító szervezettel. Ezért tanári állásából elbocsátották, így
lett az amerikai követség tisztviselője. A koncepció szerint az amerikaiak beszervezték
kémszolgálatra és rendszeres jelentéseket adott az ország belpolitikai, gazdasági, kultu
rális, oktatási és más titkos adatairól. Pongrácz Alajos csupán fordítói tevékenységet
vállalt alkalmanként a Vkf/2. részére. 1946-tól, miután tanárként nem dolgozhatott, va
lóban tisztviselő lett az amerikai követségen, de az teljesen bevett szokás, hogy a kü
lönböző követségek az adott állam polgárait alkalmazzák. Több vádlott esetében is
bűnként fogalmazták meg, hogy kapcsolatot tartottak nyugati államok követségeivel.
Ez semmi esetre sem büntethető, hiszen a külföldi államok követségei akár csak napja
inkban, a koalíciós időszakban is jelentős kulturális missziót töltöttek be. Pongrácz
Alajos tulajdonképpen azért került bele a koncepcióba, mert Gyomlay László 1951.
március 17-én elhunyt a vizsgálati fogságban, így az ő vallomására a majdani perben
nem lehetett számítani, a személyes beismerés is lehetetlenné vált.
Az összeesküvéselméletből a koncepció szerkesztői hiányolták a fegyveres szer
vezkedést, így kapcsolták be a Hévey László-féle szálat. Eszerint Hévey, Bozsik Pál
megbízásából volt csendőrökből, horthysta katonatisztekből fegyveres szabadcsapa
tokat szervezett, valamint „ bekapcsolta az összeesküvésbe a volt Szent István Bajtár
si Szövetség legitimista, ellenforradalmi elemeinek csoportját. Ez a szervezet nagy33
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Vö. Mészáros István: Egyetemszervezési tervek Egerben. In Esterházy Károly emlékezete. Eger,
1993, 25-42. p.
Lásd a l l . számú dokumentumot. Grősz József kihallgatási jegyzökönyve. 1951. május 19.
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számú fegyverekkel [sic!] rendelkezett, melyeket lefoglaltunk. " Hévey László nevét
vallomásaikban Bozsik és Gyomlay is említették. így tartóztatta le az államvédelem
az egykori franciaországi professzort, aki őrizetbe vételéig a Kereskedelmi Miniszté
riumban volt osztályfőnök és soha nem politizált. Hévey László ügye teljesen kitalált,
a legcsekélyebb alapot is nélkülözi, vele játszatta el az A V H a főperben a I V . rendű
vádlott szerepét. Vallomása után ügyét elkülönítették és áttették a Katonai Bíróság
hoz, ahol július 12-én halálra ítélték, majd kivégezték.
A főperhez kapcsolták a pálos szerzetesek köré font szálat is. Az ÁVH forgató
könyve szerint Vezér Ferenc, a pálosszentkúti rendház főnöke szovjet katonák
meggyilkolásában működött közre. Vezér Ferenc 1944-től „kulákokból és más nép
ellenes elemekből terroralakulatot" szervezett. Uszítására és rendszeres felbujtására
csoportjának tagjai több szovjet katonát meggyilkoltak, sőt maga Vezér is szívesen
„járt bandája tagjaival, mint vallotta: »oroszlánvadászatra« a pálosszentkúti tanyavi
lágban. A gyilkosságok közül egyet személyesen hajtott végre: 1944. december 3-án
egy szovjet katonát orvul lelőtt. "
1944 októberében foglalták el az oroszok Pálosszentkutat. A hadi események után
a szovjet katonák közül többen is fosztogattak a környéken, asszonyokkal, leányok
kal erőszakoskodtak. A falu vezetői elmenekültek, a helyben maradt lakosság is fosz
togatta az elhagyott javakat. A pálos rendházban is csak ketten maradtak a zavaros
időkben: Vezér Ferenc és Könyves Lajos, egy rokkant szerzetes. A kecskeméti rend
őrkapitányság a rend helyreállítása és fenntartása érdekében polgárőrséget szervezett
Pálosszcntkúton, amelynek vezetőjéül a lakosság körében tekintéllyel bíró Vezér Fe
rencet kérte fel (a megbízás hivatalos voltát a későbbi tanúvallomások is igazolják).
A polgárőrség 1945 tavaszáig működött. Máig sem tisztázott teljesen, de 1945 áprili
sában a Kecskeméti Rendőrség Politikai Osztálya egy feljelentés alapján letartóztatta
Vezért, és beismerő vallomást csikartak ki belőle nemzetellenes bűneire vonatkozó
an. A feljelentésre Vezér egy prédikációja szolgáltatott alkalmat, amelynek tartalmát
teljesen kiforgatták. Szó sem volt még akkor szovjet katonák elleni merényletekről.
A környék lakói a pálos szerzetes mellett tanúskodtak, ezért a Kecskeméti Népbíró
ság 1945. június 13-én felmentette Vezért a vádak alól. 1945 után bekerült a pálos
rend hazai vezetőségébe, a rendházak gazdasági-gondnoki ügyeit intézte, ezért sokat
utazott az országban. Ezt a tényt az ÁVH később úgy építette be a koncepcióba, hogy
Vezér gyilkossága(i) miatt bujkált a felelősségre vonás elől. Sokáig azt sem döntötte
el az államvédelem, hogy hány gyilkossággal gyanúsítsák a pálos szerzetest. Először
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csak a vádiratban jelent meg, 1951. június 11-én, hogy maga Vezér csak egy szovjet
katonát ölt meg. Addig minden kihallgatást, szembesítést úgy irányítottak a nyomo
zók, hogy több emberöléssel lehessen vádolni Vezér Ferencet. Egyébként valóban
történtek gyilkosságok a Pálosszentkút környéki tanyavilágban 1944-1945-ben, de
ezekhez Vezér Ferencnek a legcsekélyebb köze sem volt. A Kiskunfélegyházi Szov
jet Katonai Parancsnokság által lefolytatott nyomozás, ami Szilágyi Andrea 19 éves
lány rosszindulatú feljelentése miatt indult meg, összesen három meggyilkolt szovjet
katonát derített fel, akiket többnyire erőszakosságok, fosztogatás miatt öltek meg ta
nyasi parasztemberek. Az elkövetőket azNKVD minden esetben elfogta, és szovjet
munkatáborba szállította, mint például Hajagos Tóth Mátyást, aki még csak gyilkos
ságot sem követett el, csak szovjet katonákkal verekedett. Ennyi a valóság az ÁVH
által a Grősz-perben kreált 30 meggyilkolt szovjet katona esetében. Ilyen nagy számú
szovjet katona eltűnése mindenképpen határozott és radikális szovjet fellépést vont
volna maga után, amire persze nem került sor.
Az eljárásban és a későbbi perben nemcsak Vezér Ferencet akarta az ÁVH pellen
gérre állítani, hanem rajta keresztül az egész pálos rendet, mint az egyértelműen kiderül
az 1951. május 4-i MDP titkársági ülés jegyzőkönyvéből. A pálosok lejáratásához a
koncepció szerkesztői kitalálták a szerzetesek által a gellérthegyi Sziklakápolnában
folytatott szexuális, homoszexuális orgiákat. Ehhez kevés tanút tudtak kiállítani, így bi
zonyítékként a kikényszerített beismerő vallomásokat, és különböző személyekről
(többnyire fiatalkorúak) készült fényképek hátoldalára a pálosok által íratott állításo
kat, miszerint X. Y. kiskorúval több alkalommal fajtalankodtam stb. használták fel a
zárt tárgyaláson.
Csellár István Jenő pálos rendfőnök azért került be a perbe, mert a koncepció sze
rint a budapesti gellérthegyi Sziklakolostorban számos körözött bűnözőt rejtegetett.
Közreműködött nyugatra szökésükben, a rend tulajdonában levő illegális valutával
támogatta őket.
A kikényszerített vallomások és a megemlített nevek alapján az államvédelmis
nyomozók lassan összeállították a későbbi főper szinte teljes vádlott-listáját, sőt azok
bőséges „anyagot" szolgáltatattak számukra a mellékperekhez is. így alakultak ki a
Grősz-per koncepciós szálai, amelyeket az ÁVH nyomozói már 1951. április máso
dik felére egymáshoz illesztettek a vallomások során szerzett adatok, tények manipu
lálásával, elferdítésével. Minden ügyben, letartóztatásban volt valami valóságtarta
lom, amit az ÁVH szakemberei alakítottak, módosítottak. Tehát nem a koncepció
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volt előre készen, hanem a letartóztatottaktól nyert információk valóságos elemeit át
alakítva építettek fel több új történetet. A különböző szálakon futó eseményeket a
bennük szereplők kapcsolatai révén illesztették aztán egymáshoz. Szántó György az
ÁVH Vizsgálati Főosztályának századosa 1956 októberében Farkas Mihály és társai
ellen folytatott vizsgálat során a következőket vallotta az ötvenes évek koncepciós
gyakorlatáról: „Én csak [az] 1950. év folyamán kerültem a Vizsgálati Főosztályra,
ahol abban az időben már koncepciókkal dolgoztak. A koncepció alatt értettük, hogy
az őrizetes által önként elismert valamilyen gyanús, de a valóságnak megfelelő tény
adathoz olyan adatokat fűztünk, amelyek esetleg megfelelnek a valóságnak, de annak
bizonyítására semmiféle eszköz nem állott rendelkezésünkre, s így azután az őrizetessel azt elismertettük, és mint bizonyítékot tártuk az eljárás során. Egyesek ezt az eljá
rást kiszínezésnek, kiélezésnek mondják, de a valóság az, hogy való adatokhoz valót
lan adatokat fűztek, helyesebben feltételezéseket úgy állítottak be, mintha azok való
ban megtörténtek volna. '
Az egyes ügyekben a fővádlott személyének kiválasztását több körülmény is befo
lyásolta. A Grősz-ügy rekonstrukciójából megállapítható, hogy 1950 őszén kezdőd
tek meg a célirányos letartóztatások és 1951. május közepére a fővádlott kivételével
már valamennyi gyanúsított őrizetbe került. A vallomásokat eleve irányítottan vették
fel azzal a céllal, hogy azok lehetőleg több főpapra is kompromittálóak legyenek, és
az alapján bárkit el lehessen ítélni. Végeredményben a koncepció már 1951. április
25-re elkészült, csak a csapás fő irányának kijelölése hiányzott. A végső döntés a per
re vonatkozóan az 1951. május 4-i titkársági határozattal született meg, de ekkor még
mindig nem dőlt el egyértelműen a fővádlott(ak) személye. „Felmerül a kérdés: le
gyen-e Grősz, Shvoy és Pétery vádlott a perben. Letartóztassuk-e őket a per előtt. "
Még a Titkárság határozata is bizonytalan: „A püspökök közül csak a legkompromittáltabbat kell letartóztatni. " Azonban néhány napon belül, valószínűleg egy szűk
körben, megszületett a határozat. Május 4-én az ÁVH már Grősz Józsefet tüntette fel
az addig csak Bozsik Pál, Endrédy Vendel, Vezér Ferenc és társaik nevével jelzett
szervezkedés vezetőjeként. Május 10-én már elkészült egy részletes javaslat a vád
lottak és a tanúk személyére vonatkozóan. Május 17-én pedig már a részletes, min
denre kiterjedő operatív tervet is kidolgozták Grősz József őrizetbe vételére. Más
nap este és éjjel az ÁVH Kalocsán megszállta az érseki palotát és letartóztatta Grősz
Józsefen kívül Gombos Károly kanonokot, Gyetvai Péter érseki irodaigazgatót és
Sztrilich Károly érseki titkárt.
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2.

A KONCEPCIÓ FORMÁLÁSA
1951. május 18-án, amikor Grősz József kalocsai érseket az ÁVH letartóztatta, már
lényegében készen állt az a nyers koncepció, amit már csak Grőszre kellett szabni, és
amit Grősszel el kellett fogadtatni, és betanultatni. A kalocsai érsek vizsgálati fogsá
ga tulajdonképpen kettős célt szolgált. Egyrészt finomítani kellett a koncepciót a ki
hallgatások, vallomások, szembesítések, fogdahálózati jelentések és egyéb államvé
delmis módszerek segítségével. Ez azt jelentette, hogy az ÁVH által készített első
koncepciós vázhoz még információkra volt szükség, hogy a szálakat jobban egymás
hoz lehessen illeszteni. Másrészt Grőszt meg kellett győzni a vádak valóságos voltá
ról, vagy legalábbis az ÁVH-val történő együttműködés egyetlen helyes lehetőségé
ről, és fel kellett készíteni az államvédelem által neki szánt szerepre.
Mi volt tehát a Grősz József elleni koncepció első verziója, amit letartóztatása nap
ján természetesen még maga sem ismert?
Összeesküvés vezetése a Magyar Népköztársaság ellen, az államfői tisztség elfo
gadása: Grősz Józsefet 1948 novemberében Mindszenty József magához rendelte és
közölte vele, hogy megbízást adott Bozsik Pálnak a rendszer megdöntésére irányuló
szervezkedés kiépítésére és kormányprogram kidolgozására. Ugyanakkor már szá
mítva őrizetbe vételére, átruházta Grőszre a mozgalom vezetését. Az esztergomi ér
sek letartóztatása és elítéltetése után Bozsik Pál és Farkas Endre kidolgozták Jog
folytonossági elvüket", amely szerint Mindszenty József akadályoztatása miatt a
király visszatéréséig a rangban második katolikus főpap, a kalocsai érsek az ideigle
nes államfő. Szintén Bozsik és Farkas voltak azok, akik összeállítottak egy kormány
listát, amelyet Grősz József jóváhagyása után jelentettek az amerikai követségnek.
Ezt az első listát Grősz javaslatára átdolgozták, újabb nevekkel egészítették ki, sőt
Bozsik helyett új miniszterelnököt választottak Friedrich István személyében.
Az összeesküvés célja: a népköztársaság megdöntése, vívmányainak eltörlése és a
Habsburgok uralmának restaurálása volt. Céljaik elérését, egy európai háborús konf
liktustól, és az amerikaiak intervenciós támogatásától várták, de szerveztek illegális,
fegyveres csoportokat is.

Gyilkosok, bűnösök segítése: A kalocsai érsek gyilkosokat és más körözött bűnö
zőket segített a hatóságok előli bujkálásban, külföldre szökésben. A legtöbbet a gyil
kos Vezér Ferenc érdekében tett.
A koncepció valóságtartalmát vizsgálva, könnyen megállapítható, hogy az számos
tényt, valós eseményt tartalmazott, de egészében mégis ferdítés.
Tényként kell elfogadni és kezelni, hogy a magyar katolikus egyház felső vezeté
sének 1945 után voltak politikai elképzelései. Ez mindenképpen a többpártrendszerre
alapult (még abban az esetben is, ha szocializációja miatt némelyik főpap legitimista
volt). Pártokban gondolkoztak, ezért is fontolgatták egy kizárólag katolikus (tehát
még a többi keresztény egyház híveit is kizáró) erőket tömörítő párt létrehozását. Ez
1948-1949-ig elvileg lehetséges is volt. Valójában azonban ebben az időszakban már
a kommunista szalámitaktika eredményeként megkezdődött a polgári pártok feldara
bolása. Az ÁVH Bozsik Pál és Mindszenty József katolikus párt alapítására vonatko
zó 1947-1948. évi elképzeléseiből - amihez Grősz József személye még közvetve
sem volt kapcsolható - kovácsolta 1951-ben az összeesküvés-elméletet.
A „jogfolytonossági elv" és egy a várható rendszerváltozást megelőzően felállítan
dó kormány ötletét az ÁVH egyszerűen lemásolta a Mindszenty-perből, akárcsak a
Habsburgok magyarországi uralmának restaurálását. Az államvédelem 1951-ben
újra elővette a vádat, amely még gyengébb lábakon állt, mint Mindszenty esetében
1948-ban. Grősz József nem találkozott Habsburg Ottóval, és nem került elő semmi
lyen bizonyíték arra vonatkozóan, hogy bármilyen lépést is tett volna a királyság
visszaállítása érdekében.
Az valószínűsíthető, hogy a magyar katolikusok köröket, hasonlóan a társadalom
más rétegeihez, az ötvenes években is foglalkoztatták rendszerváltó illúziók. Egy in
formációszegény, illetve -manipulált közegben bizonyos remények, elképzelések
felfokozódnak. Hallgatták a külföldi rádióadásokat, próbáltak több értesüléshez jutni
a világpolitika eseményeit illetően. Híreiket kicserélték egymás között. Nem lehetett
figyelmen kívül hagyni az 1950 nyarán kirobbanó koreai háború, és Nyugat-Német
ország újrafelfegyverzésének tényét sem, mindezek hatására a két nagyhatalom és
szövetségeseik amúgy is hidegháborús viszonya teljesen mélypontra jutott, és való
ban fenyegetően hatott egy új világháború lehetősége. Sokan valóban reménykedtek
Amerikában, a Nyugatban, hogy nem fogja a magyarokat magukra hagyni. A kom
munizmust Magyarországon, és az egész világon csak átmeneti jelenségnek tartották.
Maga Grősz fogalmazta meg: „ hogy a szocializmus egy betegség, melyet az Isten sza
badított rá az emberiségre, hogy azt hitetlenségéből felrázza. Szerinte az egész világ
átmegy ezen a betegségen, utána majd visszatér az egyház uralma. " Reményeiket a
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változásban a Vatikán kommunizmussal szembeni politikája is erősíthette, hiszen
joggal feltételezhették, hogy Róma azért várja el tőlük a kitartást, mivel még a Szent
atya is a fordulatban bízik. Azonban azt teljességgel ki lehet zárni, hogy ezért Ma
gyarországon bármilyen előkészületet is tettek volna - sem Mindszenty, sem Grősz
vezetésével. Grősz maga mondta el a fogdaügynöknek, hogy: „ nem volt összeesküvés
a rendszer megdöntésére, hanem kizárólag azt szervezték meg, hogy mit csinálnak a
rendszer megbukása esetén. "
A Vezér Ferenc-féle szálat az ÁVH alaposan „felgöngyölítette". Képesek voltak a
gyilkosságokat (30 szovjet katona) számos tanúval bizonyítani, sőt már a beismerő
vallomások is a kezükben voltak. Tárgyi bizonyítékként rozsdás fegyverekről készült
fotókat és az „elkövetők"-ről készült fényképeket tudták felmutatni. Ezeken a Pálosszentkút környéki parasztemberek jól látható letargiával állnak az egykori lakóhe
lyükhöz közeli pusztában és egy irányt jeleznek kezükkel, hogy onnan lőtték le a
szovjet katonákat orvul. Más képeken egy-egy gödörre vagy tóra mutatnak, hogy ott
temették, illetve rejtették el az áldozatok tetemeit. Ezt a szálat az ÁVH mindenképp
igyekezett Grősszel is összekapcsolni. Ezt úgy érték el, hogy tanút állítottak a kalo
csai érsekkel szemben, aki igazolta, hogy Grősz a bujkáló Vezért támogatta. Ez
annyiban valóságon alapulhat, hogy a kalocsai érsek talán ténylegesen találkozott a
Vezér érdekében közbenjáró Szabó László pálossal, akin keresztül szóban meg
adta a gyóntatási engedélyt Vezér számára. A kalocsai érsek sokáig még ezt sem
volt hajlandó kihallgatásai alkalmával elismerni.
A Grősz elleni vizsgálati szakasz során az érsek kényszer hatására elismerte a fenti
vádakat, ugyanakkor az ÁVH újabb elemekkel is előállt:
Valutabűntett. Már a május 18-i letartóztatást követően házkutatást tartott az ÁVH
a Grősz József által lakott helyiségekben, és az egész érseki palotában. Május 25-én
kiegészítő házkutatásra került sor. A nyomozók a házkutatások alkalmával nagy
mennyiségű valutát találtak elrejtve. A Grősz elleni vádat egyrészt valutarejtegetés
ben, másrészt valutaüzérkedésben fogalmazták meg. Erre vonatkozóan az első kérdé
seket már május 21-én feltette a kihallgató tiszt az érseknek.
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Lásd az 51. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról (karakterisztika).
1951. június 2. A fogdaügynök néhány nap múlva ismét visszatért Grősz véleményéhez: „Grősz úgy
véli, hogy a kommunizmus már olyan erős, hogy azt erőszakkal nem lehet megdönteni. Szerinte a kom
munizmus egy betegség és ezen az egész világnak túl kell esnie. Minél hamarabb esik keresztül ezen a be
tegségen, annál könnyebben ússza meg." Lásd az 55. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fog
dái magatartásáról. 1951. június 5.
Lásd a 47. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 31.
BFL X X V . 4. f. 001212/1951. Tóth Illés és társai. Bűnjelek 1-32.
Lásd a 21. számú dokumentumot. Grősz József és Szabó László szembesítési jegyzőkönyve. 1951.
május 23.
Lásd a 9. és a 31. számú dokumentumot. A kalocsai érseki palotában, Grősz Józsefnél tartott házkuta
tás jegyzőkönyvei. 1951. május 19. és 25.
Lásd a 14. számú dokumentumot. Grősz József kihallgatási jegyzőkönyve. 1951. május 21.
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A valutázás, az értékes külföldi fizetőeszközök zugárfolyamon való értékesítése
gyakori vádpont a koncepciós eljárásokban. Tény, hogy a katolikus püspökök és rend
főnökök, más egyházak és karitatív szervek vezetőihez hasonlóan nem szívesen jelen
tették be a Nemzeti Bankban külföldről kapott valutáikat. Ennek oka csakis bizalmat
lanság lehetett, mivel a devizák ellenértékét illetően a Gazdasági Főtanács 1948. De
cember 30-i ülésén egy régóta bevett gyakorlatot legalizálva arról határozott, hogy a
devizát beszolgáltató egyházaknak stb. 30%-os felárat kell fizetni. A devizabeszol
gáltatás elmulasztása valóban büntetendő cselekedet volt, azonban a valutákat az egy
házak nem nyerészkedési céllal értékesítették, hanem kizárólag a papság és a rászoruló
hívek segélyezésére fordították. Mivel a Mindszenty-perben is komoly vádpontként fo
galmazták meg a valutaüzérkedést, 1949 után a főpapok óvatosabban kezelték a tulaj
donukban lévő devizákat. A Grősz Józsefnél lefoglalt valutamennyiség is 1949 előttről
szánnazott, tehát nem váltotta be külföldi fizetőeszközeit, de újabbakat sem kapott.
A valutázás mellett még egy bűncselekményt kívánt az A V H rábizonyítani az ér
sekre: a kalocsai érsekség tulajdonában levő nemzeti műkincsek eladását külföldön.
Az összeesküvés anyagi fedezetét elsősorban a kalocsai érsekségen Grősz által irá
nyított valuta- és aranyüzérkedés biztosította. A kalocsai érsekség könyvtárából kül
földre csempésztette a „Kalocsai Kódexet" és nyolc másik ősnyomtatványt. Érdekes,
hogy az egész történet Grősz május 31-i önvallomásában szerepel először, és még
ugyanezen a napon beépült az ÁVH vádirat kiegészítésére tett javaslatába is. Annál
különösebb, hogy a végső vádiratban mégsem szerepel a kalocsai érsekkel szemben a
műkincs-kereskedelem vádja. A per során a bíróság részletesen foglalkozott a „Ka
locsai Kódex"-szel, számos tanút meghallgattak. A főper befejezése után néhány
héttel egy tizenkét vádlottat felvonultató zárt tárgyaláson kapott hangsúlyos szerepet
a kódex és az ősnyomtatványok ügye.
Az ÁVH szerette volna Grősz Józsefre a kémkedés vádját is kiterjeszteni, illetve
bizonyítani. „A kémkedést azáltal követte el, hogy a Vatikánnak információs jelenté
seket küldött. Hiába mondta előadójának, hogy a jelentéseiben csak köztudomású
dolgokról volt szó, az előadó felvilágosította, hogy ez nem mentség."^ Mégis belát
hatták, hogy a bizonyítékok olyan közvetettek, hogy a vád egy nyilvános tárgyaláson
semmiképpen sem állná meg a helyét.
59

60

61

62

63

64

Szakács Sándor - Zinner Tibor: A háború „megváltozott természete" - Adatok és adalékok, tények és
összefüggések-1944-1948.
Bp., 1997,423^24. p.; Mindszenty József: Emlékirataim. Bp., 1989,263. p.
Lásd a 46. számú dokumentumot. Grősz József összesítő vallomása. 1951. május 31. A kódexszel
kapcsolatos ismereteket lásd ott.
Lásd a 48. számú dokumentumot. Javaslat Grősz József és társai ügyében az 1951. május 19-én ké
szült vádirat kiegészítésére. 1951. május 31.
Lásd a 68. számú dokumentumot. Vádirat Grősz József és társai ügyében. 1951. június 11.
Grősz József és társai bűnpere. Bp., 1951, 202-205. p.
BFL X X V . 4. f. 001225/1951 ; 1866/1990. Gombos Károly és társai. A mellékper tárgyalására 1951.
augusztus 9-én került sor.
Lásd a 63. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 10.
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A koncepciót tehát egészen a vádirat megszületéséig, sőt még azon túl is formálta,
csiszolta az A V H .

Az ÁVH eszközei, módszerei a vizsgálati szakaszban
Az államvédelem által készített előzetes terv szerint a kalocsai érsek letartóztatásakor
az ÁVH orvosa is jelen volt, majd két nyomozó és az orvos társaságában Grősz Józse
fet Budapestre szállították. Az éjszakai órákban érkeztek a fővárosba és azonnal be
vitték Péter Gáborhoz. Az altábornagy nem tett kedvező benyomást Grőszre. Mint a
találkozóról készült fogdajelentésből is kiderül, az érsek szarkasztikus választ adott
Péter Gábor kérdésére, hogy tudja-e, miért tartóztatták le. Ezek után az altábornagy
nyíltan megfenyegette Grőszt. Még az éjszaka folyamán aláírattak vele egy nyilat
kozatot arról, hogy nem hagyott hátra sehol olyan tartalmú iratot, amelyben előre
megcáfolná az ellene felhozható vádakat. A fenti nyilatkozatra azért volt szüksége
az állam védelemnek, hogy esetleg ki tudjanak védeni egy olyan, Mindszentyéhez ha
sonló hátrahagyott levelet, amelyben a prímás még letartóztatása előtt eleve megcá
folta, semmisnek nyilvánította az ellene később felhozott vádakat.
Grősz József kihallgatását még az éjszaka folyamán megkezdték. Az erről készült
feljegyzést az érsek aláírta. Ez meglepő, ugyanis a kihallgatáson feltett első kérdésre
már eleve beismeréssel válaszolt, méghozzá úgy, hogy ÁVH-s terminológiát hasz
nálva megnevezte, hogy milyen összeesküvésben vett részt. Ez pedig ellentmond a
Péter Gábor kérdésére adott gúnyos válaszának. Általában jellemző, hogy a kihallga
tások éjjel, esetenként éjjel-nappal zajlottak. Mindez a fogoly fizikai ellenállásának,
akaraterejének megtörése érdekében történt. Természetesen a kihallgatókat is fárasz
totta az „éjszakai műszak". Grősz is gyakran panaszkodott az éjszakai kihallgatások
emberpróbáló hatásáról: „ mindenki nagyon álmos volt, a gépírónő majdnem leesett a
székről, mert az előadó vele szemben is kegyetlen és túldolgoztatja''.
Másutt: ,,Az
előadó kissé fáradtnak látszott, a gépírónő alaposan kimerült volt. Grősz nem érti,
hogy itt az emberek miért kínozzák magukat éjjeli kihallgatásokkal, amikor azt nap
pal is nagyon kényelmesen el lehetne intézni." A kötetben közölt 33 fogdajelentés66
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Lásd a 7. számú dokumentumot. Operatív terv Grősz József őrizetbe vételére és a kalocsai érseki pa
lota házkutatására. 1951. május 17.
Lásd a 15. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 21.
Lásd a 10. számú dokumentumot. Grősz József nyilatkozata. 1951. május 19.
,,Nem vettem részt semmiféle összeesküvésben. Nem mondok le érseki tisztemről. Nincs valiariivalóm
és semmit sem írok alá. Ha mégis megtenném, az csak az emberi test gyengeségének következménye s azt
eleve semmisnek nyilvánítom. " Vö. Mindszenty József: Hirdettem az Igét. Válogatott szentbeszédek és
körlevelek 1944-1975. Vaduz, 1982, 179. p.
Lásd a l l . számú dokumentumot. Grősz József kihallgatási jegyzőkönyve. 1951. május 19.
Lásd a 24. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 24.
Lásd a 62. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 9.
6 7

6 8

69

7 0

1

7 2

ben hat alkalommal fordul elő, hogy az ügynök Grősz fáradtságáról, kimerültségéről
ír. Az ÁVH gondoskodott az érsek számára „megfelelő elhelyezésről" is. Cellájában
várta egy előre beépített fogdaügynök, akit Grősz, együtt-tartózkodásuk teljes ideje
alatt bizalommal kezelt.
A fogdahálózati jelentések rendkívül fontosak voltak a kihallgató tisztek számára.
Elsőrendű információkat szereztek a kihallgatás menetének alakítására nézve. Külö
nösen abban az esetben, ha a gyanútlan rab olyasmit árult el a cellában, amiről vallo
másaiban nem tett említést. Ilyenkor a nyomozónak nagyon kellett ügyelnie a konspi
rációra, hiszen a fogdahálózati személy lebukását idézhette volna elő, ha „nyíltan
kijátsza a kártyát". Különbözőképpen járhatott el. Egy másik rabtól szerzett informá
cióként is beállíthatta, de feltüntethette az alapos nyomozás eredményének is. De
nemcsak az újonnan nyert információk miatt volt fontos a fogdajelentés, hanem rajta
keresztül lehetett a legpontosabban ellenőrizni a fogoly testi, lelki állapotát. Ez alap
ján el lehetett dönteni, hogy például mennyi idő kell még megtöréséhez, milyen mód
szert célszerű alkalmazni.
A fogdaügynök nyilván előre megkapta az ÁVH utasításait, szempontjait, hogy
mit kell tartalmazni a jelentéseknek, mire kell különös figyelmet fordítani a beszélge
tések során a cellában. Minden jelentés általános értékeléssel kezdődik, melyben a
rabtárs hangulatára, viselkedésére, étvágyára és egészségi, idegi állapotára vonatko
zó észrevételeit, megfigyeléseit foglalta össze a spicli. A részletes tartalmi kifejtés a
gyanútlan fogoly saját ügyével kapcsolatos megjegyzései mellett a politikáról, az
egyházról stb. alkotott véleményét tartalmazta. Gyakran olvasható szubjektív véle
mény a fogdahálózati személytől, amelyben valamilyen általa fontosnak tartott infor
mációra hívja fel a nyomozó figyelmét, vagy csak jelzi, hogy a továbbiakban mire
nézve akar adatot szerezni.
Az államvédelmis nyomozók számára a fogdahálózat csak az egyik forrás volt.
Egy ügy vádlottjával való foglalkozásra nagyon komolyan felkészültek. Hozzáfértek
korábbi ügynöki jelentésekhez, amelyek még a gyanúsított szabad életében keletkez
tek. Alaposan tanulmányozták környezetét, kapcsolatait, ellenőrizték postáját. Egy
alkalommal Grősz meglepetten mondta a fogdaügynöknek, hogy az előadó mennyire
pontosan ismeri az életét.
A vádlott együttműködésre kényszerítéséhez a puszta információ azonban nem
volt elegendő. Fontos kijelenteni, hogy a kalocsai érseket egyetlen alkalommal sem
bántalmazták. Nem alkalmazták vele szemben azokat a módszereket, amelyek általá73
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Egy alkalommal Grősz egy őrvezetőre panaszkodott a zárkaügynöknek, amit ő jelentésében is rögzí
tett. Másnapra az őrvezető „kifogástalanul viselkedett, Grősz ezt észrevette". Lásd a 87. számú doku
mentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 21.
Lásd a 25., 29. és a 39. számú dokumentumokat. Vajda Tibor államvédelmis őrnagy jelentése Grősz
József magatartásáról. 1951. május 24., 25. és 28.
A fogdaügynök személyével a következő rész foglalkozik.
Lásd a 44. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 30.
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nosak voltak az ÁVH-n. Nemcsak a bőséges memoárirodalom erősíti meg létezésü
ket, de fennmaradtak a későbbi perújrafelvételek során elmondott tanúvallomások,
vagy a bírósághoz benyújtott különféle kérelmek is, amelyek beszámolnak az ember
telen módszerekről. Például dr. Kőhalmi Ferenc MÁV-tisztviselőt, a Czettler Jenő és
társai ügyét tárgyaló bíróság 1951. augusztus 10-én, mint X I . rendű vádlottat hét év
börtönre ítélte. Büntetését 1956 májusában megszakították, feltételesen szabadlábra
helyezték. Részlet Kőhalmi 1956. július 13-án az igazságügyminiszterhez intézett fe
lülvizsgálati kérelméből: „Sokszor éjjel-nappal folyt a kihallgatásom, úgyszólván a
végkimerülésig. Életrajzot íratott velem [Darázs István áv. alhadnagy], amelyet a va
lóságnak megfelelően, teljes részletességgel írtam le, mégis a legnagyobb bizalmat
lansággal fogadta és mindenre kijelentette, hogy életrajzi adataim hazugságok. Mi
után ismételten is tagadtam a vádbeli koholmányokat a leghatározottabban, a legke
gyetlenebb kínzásokat alkalmazta velem szemben. Azt mondta, hogy: »ha nem vallom
be bűnösségemet, akkor a feleségemet és a kisgyermekeimet is behozatja! « — » Akkor
majd mindent beismer!« mondotta. Lelki és testi megkínoztatásom után másnap éjjel
nikotinnal megmérgezett. — Negyvenéves koromig nem dohányoztam. Az éjszakai val
latás során befogta a számat és orromat, ugyanakkor számba dugott egy égő Kossuth
cigarettát és levegőhiányban, kényszerből a dohányfüstöt szívtam le. így egyik ciga
rettát a másikról gyújtva, emlékezetem szerint 4-5 cigarettát szívatott el egymásután,
amikor összeestem. Arra tértem magamhoz, hogy csurog rajtam és ruhámon a hideg
víz. Ezután a hamutartóban lévő cigarettavégekből egy nyolcadívnyi fogalmazópa
pírban szivart sodort, és azt szívatta el velem, amitől ismételten elveszítettem eszmé
letemet. [...] Következő éjszaka a kínvallatás alkalmával álkapcsomat verte össze
ököllel úgy, hogy a fejem majd a kétszeresére dagadt föl, és veséimet bokszolta össze
ököllel. Két csuklómra nadrágszíjat kötözött és áthúzta a szekrényen keresztül. Ami
kor mindkét karom felsőtartásban volt, hátulról bokszolta a veséimet, amelynek kö
vetkezményeként - úgy emlékszem — két hétnél hosszabb ideig véres volt a vizeletem,
de még ezután is heteken át borzalmas görcsös fájdalmaim voltak. " Persze az alkal
mazott módszer teljesen egyénre szabott volt. Függött a kihallgató tiszt intelligenciá
jától, vagy éppen szadizmusától, de függött a vádlott személyétől is. Ha az előadó
úgy gondolta, hogy hamarabb célt ér el a rendszeres veréssel, akkor azt alkalmazta. A
fizikai bántalmazásnak ugyanakkor nemcsak a test „megtörése" volt a célja, hanem
az akarat, az ellenállás felmorzsolására is irányult. Ereznie kellett a vádlottnak, hogy
teljesen az A V H kezében van, azt tehetnek vele, amit csak akarnak. Éppen ezért hiten

A Grősz-per V I . rendű vádlottjának, Endrédy Vendel zirci apátnak ismertek visszaemlékezései, me
lyekben részletesen beszámolt a vele szemben alkalmazott kínzásokról, a verések különböző módozatai
ról, az elektrosokkról stb. Vö. Elmer István: Börtönkereszt. Bp., 1994, 55-57. p. és Őrfi Mária: Lángolj
és világíts. Fejezetek Endrédy Vendel zirci apát életéből. Bp., 1997, 68-69. p. Néhány példa a hasonló
visszaemlékezésekre: Mindszenty József: Emlékirataim. Bp., 1989, 240-245. p.; Bíró Sándor: A „Mát
rai" lovagrend. Egy recski fogoly emlékezései. Bp., 1989, 13-15. p.; Szász Béla: Minden kényszer nél
kül. Bp., 1989, 33-50. p.; Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon. Egy cionista orvos emlékiratai. Bp.,
1991, 17-25. p.; Ignotus Pál: Fogságban 1949-1956. Bp., 1993, 79-82. p.
BFL X X V . 4. f. 001221/1951; 615/1990. Czettler Jenő és társai. 130-131. p.
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lesnek tűnt a letartóztatott előtt a kínzás másik fajtája is; a lelki gyötrés, a hozzátarto
zókkal való zsarolás. Grősz Józseffel szemben nem alkalmaztak ilyen módszereket.
Öt azonban így is rendkívül megviselte a kihallgatások menete, a számára teljesen
szokatlan körülmények. A vele foglalkozó kihallgatótiszt is elkövetett mindent, hogy
minél előbb megtörje. Az iratokból nem derült ki, hogy mivel érte el Vajda Tibor
Grősz érsek kifakadását: „Kívánja azt, hogy az előadó a pokolba kerüljön, ott 5 millió
évig hallgassak ki, majd ő hallgasson ki 5 millió évig, de úgy, hogy egyetlen kérdésére
se kapjon választ. Ezután 5 millió évig pofozzák azért, amit nem csinált, majd 5 millió
évig pofozzák azért, amit csinált. Egyébként az előadó igen ideges, szemtelen csirke
fogó, akinek a természete egyébként is rosszindulatú. " El lehet képzelni, hogy ko
molyan hatottak Grőszre az előadó módszerei, ha katolikus főpap létére a fentieket
kívánta Vajdának. Mindent egybevetve az előadó nem ért el a 64 éves érseknél olyan
gyors sikert, mint szerette volna. Mégsem verték meg Grőszt. Talán felsőbb utasítás
ra tekintettek el az erőszaktól. Elképzelhető, hogy a nyilvános perben nem akarták
még a látszatát sem kelteni a kényszerítettségnek. Az is lehet, hogy Vajda annyira ki
váló „szakember" volt a maga területén, hogy tudta, másképp is sikert érhet el az ér
seknél. Néhány nap eredménytelenség után Grősz József az A V H rettegett pincéjébe
került. „Az előadó V. 24-én este nem volt megelégedve Grősz magatartásával és ezért
rövid kihallgatás után intézkedett, hogy vigyék a pincébe. Itt mindent elszedtek tőle,
egy nyirkos cellába kerüli, aminek egyetlen bútorzata egy fapriccs. Takarót nem ka
pott. Aludni nem tudott. A bánásmód ellen nem volt kifogása."*® A kihallgatások, a
végtelennek tűnő önvallomások íratása azonban a pincében tartás idején is tovább
folytak. Ugyanakkor a pincében töltött napokban az érsek nem kapott semmit enni.
De nemcsak az élelmet vonták meg tőle, hanem kiderült, hogy Grősz szenvedélyes
dohányos, ezért újabb kényszerítő eszközként elvonták cigarettaadagját is. A pincé
ben eltöltött idő határozottan hatott a fogolyra: „Grősz nyugodt, de megtört, tele van
panasszal. Durván bánnak vele a fogdában, enni nem kapott, előadója is rosszindu
latú, ígérte neki, hogy holnap felhozatja a pincéből, de nem hisz neki. A kemény fek
helyet már kezdi megszokni, aludni is tud, de nagyon fázik, tegnap este a hideg is ki
rázta."* Három nap után a kalocsai érsek megtört. Először még csak önigazolást
keresett az együttműködésre, hogy elfogadja egy szembesítés során a rá nézve terhelő
vallomást: „Grősz nem mondja azt, hogy nem igaz, csak azt, hogy nem emlékszik rá.
Ilyen módon még az egyházi bíróság is Szabó páter állítását fogadná el, így Grősz
nem látja semmi akadályát annak, hogy elismerje azt, hogy Szabó páter tájékoztatá
sáról tudomása volt. " Miután az első lépést már megtette, aláírta a rá nézve terhelő
vallomást is: „Grősz röviden tájékoztatott, hogy ma kora reggel előadója felhozatta a
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Lásd a 24. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 24.
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jus 27.
Lásd a 35. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról - folytatás I I . 1951.
május 27.
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tegnap általa készített feljegyzést, nagyjában elfogadta, arról feljegyzést készítettek,
ezután megengedte, hogy a zárkájába visszatérjen. " Sorsa ugyan valamelyest jobb
ra fordult, szabadult a pincéből, de akarata végleg megtört. Május 28-i vallomásában
minden elismert, szinte már magát vádolta. Néhányszor mégis elszólta magát, hiszen
csak kényszerből vallott, „nem emlékezett" az A V H által elvárt tényekre: „Beisme
rem, hogy előző kihallgatásaim és a P. Szabóval való szembesítésem alkalmával a va
lóságnaknem megfelelő vallomást tettem. Határozottan emlékszem, hogy 1949 tava
szán — emlékezetem szerint a Széher úti kórházban, de lehet, hogy a Központi Sze
minárium épületében - felkeresett ... "
Valószínűleg egy véletlen leplezte le Grősz nikotinszenvedélyét. A fogdahálózati
ügynök május 26-i jelentésében megemlítette, hogy a fogoly érseknek nagyon hiány
zik a cigaretta. Ezután az egyik állandó manipulációs eszköz a cigaretta lett. Néha
az ÁVH-s tiszt a kihallgatás során végig Grősz előtt pöfékelt, anélkül, hogy megkí
nálta volna, máskor a folyosón tiltott dohányzással sem törődve, cinkosán együtt
szívták el cigarettájukat. A cigarettaelvonással kapcsolatos fogdaügynöki jelentés
ből következtethetett az előadó arra is, hogy Grősz közeljutott ahhoz a ponthoz, hogy
megtörjön. Kilépett korábbi szerepéből, már egy másik ember lett. A nikotinéhség
miatt az érsek hazudni tanította cellatársát: „A cigarettamegvonást Grősz igen nehe
zen viseli, és cigarettánkat együtt szívjuk el, ami a köztünk fennálló viszonyt benyo
másom szerint kedvezően alakítja. Grősz számít arra, hogy megkérdezik tőle és eset
leg tőlem is, hogy adok-e neki a cigarettámból. Azt tanácsolta, hogy erre egyforma
választ adjunk, mindketten tagadjuk le ezt a tényt. Grősz attól tart ugyanis, hogy ez
esetben tőlem is megvonják a cigarettát és így szippantáshoz sem juthat. "
Grősz József május 28-i megtörését követően az addig vele egyedül foglalkozó
Vajda Tibor államvédelmis őrnagy kissé háttérbe húzódott, ugyanakkor bekapcsoló
dott az érsek kihallgatásába Szöllősi György alezredes, a Belső Reakció Elleni Harc
Osztályának vezetője. A neki alárendelt 2. alosztály foglalkozott a „klerikális reakció
elleni harccal". Innentől már valószínűleg új szakaszába lépett Grősz ügye. Ezután
már nem a vallomástétel volt a vizsgálat fő célkitűzése, hanem a vallomások elmélyí
tése, csiszolása, hogy egy részletes vallomáson keresztül a vádlottat felkészítsék a
majdani perre.
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Lásd a 37. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 28.
Lásd a 38. számú dokumentumot. Grősz József vallomása. 1951. május 28. Kiemelések tőlem Sz. Cs.
Lásd a 32. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 26.
Lásd a 44. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról 1951. május 30-án.
Lásd a 66. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról 1951. június 11-én.
Lásd a 41. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 29.
Vő. Boreczky Beatrix: Az Államvédelmi Hatóság szervezete, 1950-1953. In Trezor /., a Történeti
Hivatal évkönyve. Szerk.: Gyarmati György. Bp., 1999, 94. p. Bizonyára nem véletlen, hogy Grősz Jó
zsef érsekkel a Vizsgálati Főosztály helyettes vezetője és a Belső Reakció Elleni Harc Osztályának veze
tője foglalkozott. Ez a tény mindenképpen jelzi a Grősz-ügy kiemelt fontosságát.
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Miután a kalocsai érsek a magára nézve terhelő vallomást megtette (beismerte,
hogy tudott arról, hogy Vezér Ferenc gyilkosság miatt bujkál, és ő ebben támogatta;
másrészt, hogy mint az összeesküvés vezetője tudott a fegyveres csoportok szervezé
séről is), arról feljegyzés készült, amit aláírattak fele. A feljegyzéseknek fontos szere
pük volt. Egyrészt, ha azt valaki már aláírta, bármikor fel lehetett ellene használni, ha
vonakodott volna a további együttműködéstől. Másrészt a többi vádlottat is beisme
résre lehetett késztetni a hitelesített feljegyzéssel. Bevett szokás volt, hogy az előadó
a vádlott elé tárta egy másik gyanúsított beismerő vallomását. Egy alkalommal példá
ul Grősznek egy Mindszenty-levelet mutattak. Igaz ugyan, hogy a feljegyzéseket a
vádlott is aláírta, de ez korántsem jelenti azt, hogy az ilyen dokumentum a vallomást
szó szerint tartalmazná. Elég, ha példaként a Grősz József által szignált feljegyzések
stílusát, szóhasználatát összehasonlítjuk az érsek naplójával. Nyoma sincs a választé
kos, gördülékeny kifejezésmódnak. Valószínűleg a kihallgatás alkalmával gépelt
jegyzőkönyvet az előadó átdolgozta, átfogalmazta, a koncepcióhoz igazította. Ezt a
feljegyzést újra átbeszélték a következő kihallgatáson, és csak azután került sor az
aláírásra. Grősz elmondta a fogdaügynöknek, hogy eleinte egyes szavakon is vitatko
zott, de aztán belátta, hogy nincs értelme. „Az előadó egyes szövegezéseknél igen
erőszakos volt, sokat vitáztak is. Grősz nem akarta azt mondani, hogy neki mindegy,
mit ír, mert tulajdonképpen így van. Mégis csak azért kardoskodott, mert különbség
van abban, amit saját kezűleg ír, vagy amit csak legépelt példányban ír alá. "
Amikor már minden kérdésben elfogadta a vádlott az előadó véleményét, összesítő
vallomás, vagy feljegyzés készült. ,,Az eddigi vallomásain végigmentek és az egészet
16 oldalon összesítették. - A jegyzőkönyvet az őrnagy diktálta saját szavaival. Igen
jól fogalmaz az őrnagy. Tulajdonképpen és lényegében az összefoglalás az eredeti
vallomásait tartalmazza, de az őrnagy fogalmazásában. Volt néhány rész, ahol Grősz
kifogást emelhetett volna a fogalmazás ellen, de belátta már, hogy ennek semmi értel90
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me sincs.
Az államvédelem gondoskodott róla, hogy a gépelt és hitelesített feljegyzést a vád
lott saját kezűleg is leírja. Grősz esetében a különböző töredékeket nem számítva há
rom példány is fennmaradt (két gépelt és egy kézírásos) abból a vallomásából, amit
később a per során Olti Vilmos bíró kérdéseire válaszolva is előadott.
Az előadó által készített feljegyzések, akárcsak az összesítő jegyzőkönyv, nem
csak a kihallgatási jegyzőkönyvekre támaszkodtak, hanem alaposan merítettek a fog
lyok önvallomásaiból is. Már a letartóztatást követően megkezdték a gyanúsítottak
kal az önvallomások íratását. Néha a kihallgatásokon elhangzott témát kellett kifejte
ni, máskor részletes önéletrajzot kellett írni, kitérve a kapcsolatokra, barátokra. Ezek
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Lásd a 34. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról - folytatás. 1951. má
jus 27.
Lásd a 16. számú dokumentumot. Grősz József fogdái magatartásáról készült május 21-i jelentés
folytatása. 1951. május 21.
Lásd a 47. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 31.
Lásd a 46. számú dokumentumot. Grősz József összesítő vallomása. 1951. május 31.
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az önvallomások több célt is szolgáltak. Egyrészt az ÁVH újabb pontos információk,
adatok, nevek birtokába jutott általuk, másrészt a vádlottat is ellenőrizni tudták, hogy
minden alkalommal ugyanazt vallja-e. A vizsgálati szakasz egy későbbi stádiumában
már a végleges, a perre szánt vallomás betanulásában segített az újabb és újabb írás
munka.
A továbbra is rendszeres kihallgatások mellett néha sor került szembesítésekre is.
Ez mindig előre meghatározott szembesítési terv szerint zajlott. Később a szembe
sítés megtörténte után a jegyzőkönyvbe csakis az került be, amit az előadó a tervben
előre megfogalmazott.
„Grősz nem értette meg, hogy miért volt szükség erre a szembesítésre, mikor nem
voltak ellentmondásban. Úgy látta, hogy a szembesítés egy megrendezett dolog volt.
Először azt hitte, hogy már a tárgyalásra készítik elő és gyakoroltatják vele azt a szín
játékot, amit majd ott kell eljátszania. " A szembesítést, és az előre elkészített tervet
több okból is fontosnak tartották az államvédelmis nyomozók. Egyrészt előkészítette
a vádlottakat a nyilvános tárgyaláson való szerepre, találkozásra. Nem véletlen, hogy
Grősz Józsefnek a tárgyalás előtti napon két szembesítési tervet is készítettek, és eb
ből egyről biztosan tudjuk, hogy le is zajlott. Másrészt a szembesítés során lehetett
gyakoroltatni a vallomást, kiiktatni a túlzó egybehangzóságokat. De abban az esetben
is alkalmazták, ha valamelyik vádlott tagadott.
A vizsgálati szakasz lassan a végéhez érkezett, de még mindig nem ismerték a gya
núsítottak a vádiratot, nem tudták, mikor kerül sor a perre. „Grősz örülne is, ha ha
mar megvolna a tárgyalás, túl lenne ezen a sok hercehurcán és cirkuszon. — De más
jelek viszont arra mutatnak, hogy nem sietnek az ügyével, mert hisz teljesen jelenték
telen kérdéseknél órák hosszat időznek és sok témát feleslegesen többször is elővesz
nek." A júniusi fogdajelentések zöme Grősz hangulatát illetően, türelmetlenségéről
számolt be. Többször panaszkodott az érsek cellatársának, hogy teljesen értelmetlen
kihallgatásokon kell részt vennie. „Semmi új dologról nem volt szó, a kihallgatás is
mét üres szalmacséplés volt. Újra és újra elővesznek dolgokat, csak a papírt pocsé
kolják vele.
Ebben az időszakban különösen fontos volt, hogy a vádlott hangulatváltozásait fi
gyeljék. Veszélyessé válhatott volna, ha például Grősz a beismerő vallomás megtéte
le, az összefoglaló jegyzőkönyv elfogadása után esetleg apátiába zuhant volna. Ezért
nem válhatott monotonná az eljárás továbbra sem. Érdekeltté kellett tenni a gyanúsí
tottat az előadókkal való együttműködésben a következő időszakban is. Tudatosítani
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Lásd a 65. számú dokumentumot. Grősz József és Farkas Endre szembesítési terve. 1951 .június 11.
Lásd a 66. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 11.
Lásd a 83. számú dokumentumot. Grősz József és Payr Hugó szembesítési terve. 1951. június 21.;
valamint a 84. számú dokumentumot. Grősz József és Gombos Károly szembesítési terve. 1951. június
21. Nem tudni, hogy Payr Hugóval valóban sor került-e a szembesítésre, vagy csak eltűnt az arról készült
jegyzőkönyv.
Lásd a 66. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 11.
Lásd a 62. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 9.
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kellett vele, hogy a vizsgálat még nem zárult le. Ezért is vitték újabb kihallgatásokra,
folytatnia kellett vallomásait. A büntetést és a jutalmazást továbbra is váltogatva al
kalmazták. Néha bőségesen kapott cigarettát, különböző engedményeket helyeztek
kilátásba számára, máskor megfenyegették. „Az őrnagy indulat nélkül, komolyan és
keményen megmondta neki, hogy nincsenek megelégedve vele, saját elhatározásából
nem tesz vallomást, nem segít a hatóságnak és elhallgat bizonyos dolgokat. — Az elő
adófelhívta [a] figyelmét arra, hogy a hatóság kezében van, nekik módjukban áll más
eszközökhöz is folyamodni és ö is húsból és vérből van. "" Azonban Grősznek nem
esett bántódása, sőt fokozottan figyeltek egészségi állapotára. Rendszeresen ellen
őrizték az ÁVH orvosai, biztosították korábbi gyógyszereit. Június 4-től pedig egy új,
Grősz számára ismeretlen gyógyszer szedését is elrendelték, amit az érsek ellenvetés
nélkül be is vett. „ Vasárnap óta Grősz a Digitálison kívül egy fehér tablettát is kap
reggelenként. Ezen kívül tegnapelőtt délután és ma ebéd előtt kapott még l-l fehér
tablettát, ami valószínűleg azonos volt a reggeli tablettával. Grősz mondja, hogy nem
tudja, mi ez, ő nem kérte, nem is mondták neki, hogy fog kapni. De azért ellenkezés
nélkül beveszi azzal a megjegyzéssel, hogy az orvos nyilván észlelt nála valamit és itt
nagyon vigyáznak az emberek egészségére. " ° A kalocsai érsek hozzáállása az isme
retlen gyógyszerhez éppen ellentétes Mindszenty József vizsgálati fogságbéli maga
tartásával, aki minden tablettát megsemmisített, sőt még enni is alig mert. Később
felvetődött, hogy a prímást talán akaratbefolyásoló szerekkel kezelték. Annak sem
lehet kizárni a lehetőségét, hogy Grősz József tudatát esetleg gyógyszerrel manipu
lálták, de erre az ő esetében nem volt igazán szükség. Valószínűbb, hogy a kalocsai
érsek valamilyen vitamint kapott.
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Végső fázis - a per előkészítése
Június 11-én elkészült a végleges vádirat, amit a következő napokban ismertettek a
gyanúsítottakkal. Grőszre nagy hatással voltak az események. Egyrészt az utolsó két
hét idegesítő monotóniájába rést ütött a vádirat ismertetése, másrészt belátható közel
ségbe került a per, amely a vizsgálati szakaszt véglegesen lezárta. Az ügyészi kihall
gatásra a kalocsai érseket alaposan felkészítették előadói. Valószínűleg tartottak tőle,
hogy Grősz nehezen viseli majd a vádirat közlését, mert arról igyekeztek meggyőzni,
hogy ne veszítse el életkedvét. Ugyanakkor komolyan figyelmeztették, hogy eszébe

Lásd az 52. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 4.
Lásd az 57. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 6.
Mindszenty József: Emlékirataim. Bp., 1989, 245. és 266-267. p.
Több ilyen történet is kering: széles körben elterjedt az úgynevezett „aktedronizálás", az Aktedron
nevü gyógyszer túladagolása. A Mindszenty Alapítvány Levéltárában megtalálható egy leírás a gyógy
szer hatásvizsgálatáról. Ez igazolja, hogy a szer alkalmas az akarat befolyásolására. Mindszenty Levél
tár 010. fond. Lásd még: A magyar katolikusok szenvedései 1944-1989. Havasy Gyula dokumentum
gyűjteménye. Bp., é. n. [1990] 84. p.
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ne jusson vallomását visszavonni. Maga a kihallgatás egy rutineljárás volt. Alapy
Gyula ügyész felolvasta Grősz József előtt a vizsgálati jegyzőkönyv rá vonatkozó ré
szét, majd miután az érsek egyetértett, egy rövid jegyzőkönyvet vett fel, amelyben tu
lajdonképpen csak azt rögzítette, hogy Grősz miben ismeri el magát bűnösnek. Ez
után közölte az érsekkel, hogy előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyész a tár
gyalás időpontját is kitűzte. A vádközlés után az alezredes megkérdezte az érseket,
kér-e védőt. Grősz igennel válaszolt. Hivatalból az Ügyvédi Kamara elnökét, dr.
Joannovich Emilt rendelték ki a kalocsai érsek védőjéül. Találkoztak is egymással a
per előtti napokban, de az ügyvéd csak néhány apró momentumot talált, ami érdekes
a védelem számára. Ezen Grősz egyáltalán nem csodálkozott.
Mivel csak egy hét maradt a perig, az előadók már sokadszor újra, aprólékosan át
beszélték Grősszel vallomásának valamennyi részletét, sőt le is kellett írnia. „Szerin
te elegendő lenne, ha a jegyzőkönyvét tanulná meg. Azonban most már mindenbe be
letörődik, és szívesen csinálja, csak már túl legyen ezen a komédián. "
Az utolsó hét nemcsak a gyakorlással telt, de fokozták az orvosi ellenőrzéseket,
még Grősz ekcémájára és gyulladt szemére is odafigyeltek. Az érsek meg is jegyezte
cellatársának: „Mióta a tárgyalásra készítik elő, mindenki nagyon udvarias és előzé
keny, egyszerre megváltozott a modor. Persze ez annak az érdekében van, hogy Grősz
rendesen viselkedjen a tárgyaláson. Grősz úgy látja, hogy a tárgyalás helyes mederbe[n] való lebonyolítása itt mindenkinek úgyszólván nagyobb érdeke, mint neki, és
így mindenki idegesebb, mint ő. "
Az utolsó napokban (június 19.) Péter Gábor ismét személyesen találkozott Grősz
érsekkel. Ekkor már nem az volt a cél, hogy az A V H vezetője ráijesszen az érsekre,
mint első találkozásukkor. Barátságos hangnemben beszélgettek. Az altáborna
gyot leginkább Grősznek az elnöklő bíró azon kérdésére adandó válasza érdekelte
leginkább, hogy bűnösnek érzi-e magát. Az érsek gyorsan megnyugtatta az ÁVH ve
zetőjét, hogy Mindszentyhez hasonlóan, ő is bűnösnek fogja magát vallani. Egyéb
ként Péter Gábor személyes jelenléte is bizonyítja a Grősz-ügy kiemelt fontosságát.
Az ÁVH figyelme mindenre kiterjedt. Mivel az érsek őrizetbe vételekor magukkal
hozott zakó elveszett az ÁVH raktárában, egy új ruhát készítettek a hatóság szabómühelyében Grősz József részére. Sőt a szabó még a tárgyaláson is megjelent, hogy
kéznél legyen, ha esetleg valami baj történne az öltözékkel.
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Lásd a 75. és 79. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június
14. és 15.
Lásd a 82. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 20.
Uo.
Uo.
Lásd a 15. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 21.
Lásd a 82. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 20. Saj
nos a levéltárakban nem került elő a Péter Gábor-féle kihallgatást rögzítő feljegyzés.
Lásd a 86. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 21.
Lásd a 88. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 22.
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Végül elérkezett a tárgyalás napja, 1951. június 22-e. Grősz József kihallgatása
már az első napon megtörtént. Azzal kapcsolatban mind maga, mind pedig előadói,
akik szintén jelen voltak, elégedettségüket fejezték ki. Volt a tárgyaláson orvos, egy
ember, aki csak a ruhákat, cipőket tisztogatta. Az érsek szinte áradozott a fogdaügy
nöknek a tökéletes szervezésről, a bőséges ellátásról (cigaretta, kávé, frissítő, szend
vics), a bíró korrekt, a közönség fegyelmezett viselkedéséről. Az érsekre úgy hatott
mindez, mint egy nagyon nehéz vizsga az egyetemi hallgatóra, aki hosszan tartó ké
szülés után feszültséggel telve áll a jóindulatú professzor elé, majd egy frappáns, k i 
fogástalan felelet után teljesen felszabadul a nyomás alól.
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Lásd a 88. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 22.

3.

A SZEREPLŐK

Az áldozat - Grősz József kalocsai érsek (1887-1961)
Az egykor Mosón vánnegyéhez tartozó Féltorony községben (1920 óta Halbturn néven
az ausztriai Burgenland tartományban) született 1887. december 9-én Grősz Ferenc
100 holdas gazda és Kiss Magdolna legidősebb gyenneke, Grősz József. Később
született még két öccse és egy húga. Az elemi iskola négy osztályát szülőfalujában vé
gezte 1894 és 1898 között, majd Győrbe került, a bencés gimnáziumba. Négy évig egy
családnál lakott, később a győri egyházmegye kisszeminaristája lett. 1907-ben kitünte
téssel érettségizett. Az érettségi után gr. Széchenyi Miklós püspök vette fel a győri egy
házmegye kötelékébe, és még ebben az évben a bécsi Pázmáneumba küldte tanulni.
Grősz József a bécsi egyetem teológiai előadásait látogatta. Négy év teológiai tanul
mány után, 1911. július 14-én szentelte pappá Fischer-Colbrie Ágost kassai püspök, a
Pázmáneum rektora, az intézet kápolnájában. A bécsi teológia elvégzése után Grősz
József 1912-től káplánként a Sopron vármegyei Faradon, majd a Mosón vármegyei
Oroszváron kezdte meg lelkipásztori munkáját. 1913-ban a győri püspök, Várady L i 
pót Árpád maga mellé rendelte Grőszt, és levéltárosi, irattárosi teendőkkel bízta meg.
Hamarosan püspöki szertartó, majd szentszéki jegyző lett. 1914 decemberében Fetser
Antal nagyváradi segédpüspököt nevezték ki győri püspöknek. Grősz József az ő bizal
mát is élvezte, 1921-től püspöki titkárrá és zsinati vizsgáztatóvá, 1922-től szentszéki
bíróvá lépett elő. 1924-ben már püspöki irodaigazgató. Az idős Fetser püspök
1928-ban segédpüspököt kért maga mellé. Nyilván az ő óhajának megfelelően nevezte
ki XI. Pius pápa 1928. december 7-én a két nap híján 41 éves Grősz Józsefet címzetes
orthoziai püspökként győri segédpüspöknek. Pappá szentelésétől számítva 17 év alatt,
viszonylag fiatalon került ilyen magas pozícióba. Ez mindenképpen gyors karriernek
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Grősz József kalocsai érsek a 20. század jelentős főpapjai közé tartozik. Ennek ellenére életéről,
munkásságáról kevés irodalom áll rendelkezésre. Vö. Grősz József és társai bűnpere. Bp., 1951 ; Dr. Tö
rök József: Századunk magyar főpapjai. Grősz József érsek. Szeged, 1992; Grősz József kalocsai érsek
naplója. Sajtó alá rendezte Török József. Bp., 1995. Grősz József életrajzához elsősorban a Török József
által írt biográfiát, illetve a jelen kötetben közölt párt- és államvédelmis jellemzéseket, valamint az érsek
kihallgatásait, (ön)vallomásait használtam fel.

számít, különösen ha figyelembe vesszük, hogy sem származása, sem pedig kapcsola
tai nem predesztinálták ilyen magas állás betöltésére. Mindazt, amit elért, csakis szor
galmának, kitartásának, jó szervezőkészségének és püspökei, a katolikus egyház iránti
hűségének köszönhette. Az államvédelmis jellemzésekben megfogalmazott vádakkal
ellentétben, sohasem az érvényesülési vágy hajtotta, hanem jó „hivatalnokként" min
dig elvégezte a rá rótt feladatokat. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás szentelte
segédpüspökké Grősz Józsefet a győri szeminárium kápolnájában 1929. február
24-én. Erre az alkalomra választott jelmondata: „Cor pro corde - Szívet szívért".
Fetser Antalt püspököt egyre inkább mentesíteni kellett a munkavégzés alól, így
mind több feladat hárult az új segédpüspökre. 193 l-ben kinevezték a győri káptalanba
kanonoknak. Grősz József felügyelte az egyházmegye katolikus iskoláit és szervezte az
Actio Catholicát. 1933-tól a beteg Fetser Antal püspök általános helynöke, majd a
püspök halála után káptalani helynöknek választották. Az új győri püspök, Brcyer Ist
ván lett, aki beiktatása után megtartotta általános helynökének Grősz Józsefet.
A győri segédpüspök komoly egyházkormányzati gyakorlata is befolyásolta a
Szentszék döntését, amikor a magyar állam egyetértésével a nyugalomba vonult gr.
Mikes János utódjává apostoli adminisztrátori minőségben kinevezték a szombathelyi
egyházmegyébe. Grősz Józsefnek új megbízásához Serédi Jusztinián hercegprímás
az 1936. március 18-án tartott püspökkari értekezleten gratulált, kifejezve kívánságát,
„ hogy fiatalos ereje és sokoldalú egyházkormányzati tapasztalata a szombathelyi egy
házmegye híveinek lelke üdvére szolgáljon''.
X I I . Pius pápa a magyar kormány
egyetértésével, 1939. július 10-én kinevezte Grősz Józsefet szombathelyi megyéspüs
pökké, majd 1941 májusában a magyar fennhatóság alá került Mura-vidék apostoli ad
minisztrátorává. Csak néhány évig kormányozta egyházmegyéjét, mégis hét új plébá
niát, és öt lelkészséget alapított, valamint megszervezte a szombathelyi kisszemináriumi képzést. Ugyanakkor a „nagyszeminárium" épületét az egyházmegye „felnőtt"
kispapjai számára átalakítatta és modemizáltatta. Pártfogolta a székesegyház kertjében
végzett régészeti kutatásokat, amelyek az egykori Savaria ókeresztény bazilikáját kí
vánták feltárni. Az ásatásoknak köszönhetően napvilágra került a híres római boros113
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Lásd a 4. számú dokumentumot. Grősz József államvédelmis jellemzése. 1951. május 4.
Az Actio Catholica-t X. Pius pápa hívta életre 1905-ben kiadott „II fermo proposito" kezdetű enciklikájával. Az A. C. célja, hogy minél több világi hívőt vonjon be a papság apostoli munkájába. A Magyar
Katolikus Püspöki Kar először csak 1929-ben foglalkozott az A. C. létrehozásával. Vö. Gergely Jenő:
A püspöki kar tanácskozásai. Bp., 1984, 156-157. p. A szervezés lassan haladt, az A. C. magyarországi
indulása 1933-1934-re tehető. Vö. Nyisztor Zoltán: Az Actio Catholica tíz éve. Bp., 1943, 14. p.
A győri püspöki szék betöltéséhez vö. Gergely Jenő: A katolikus egyház története
Magyarországon
1919-1945. Bp., 1999, 68-69. p.
Gr. Mikes János lemondatására azért került sor, mivel gazdaságilag csődbe vitte a szombathelyi egy
házmegyét. Horthy Miklós kormányzó mindemellett ellenszenvvel viseltetett Mikes iránt az 1921. évi
királypuccsban játszott vezető szerepe miatt is. Grősz József az állam segítségével szanálta a püspöksé
get. A nyugalmazott Mikes Jánost a Szentszék kinevezte címzetes érsekké. Vö. Gergely Jenő: A katoli
kus egyház története Magyarországon 1919-1945. Bp., 1999, 74. és 304. p.
Gergely Jenő: A püspöki kar tanácskozásai. Bp., 1984, 232. p.
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tyánút egy szakasza, valamint egy hatalmas épületkomplexus romja, egy tudományos
körökben is jelentősnek ítélt mozaikmaradvánnyal.
1942-ben elhunyt gróf Zichy Gyula kalocsai érsek. Utódjává a pápa Serédi Jusz
tinián hercegprímás és Hóman Bálint kultuszminiszter előzetes egyeztetése alapján
Glattfelder Gyula csanádi püspököt nevezte ki, aki azonban betegsége miatt nem vet
te át az érsekséget, majd 1943. augusztus 30-án meg is halt. A kalocsai érseki szék be
töltetlenül állt. Ugyanakkor Szmrecsányi Lajos 1943. eleji halálával az egri érsekség
is megüresedett. A pápa 1943. május 7-én két új főpapot nevezett ki az érsekségek
élére. Czapik Gyula püspök a veszprémi egyházmegye éléről került Egerbe, a kalo
csai érsekséget pedig az akkor 56 éves Grősz József foglalta el. A Szentatya döntését
befolyásolhatta a tény, hogy Grősz József, mint a Muraköz apostoli adminisztrátora,
már tapasztalattal rendelkezett a megszállt területeken szükséges főpapi feladatokat
illetően. A kalocsai érsekség fennhatósága alá tartozó Dél-Bácska 1941. évi elfogla
lása után hasonló egyházjogi helyzet alakult ki, mint a Muraközben. így Grősz József
jól tudta kamatoztatni korábban szerzett egyházkormányzati gyakorlatát. Az új kalo
csai érseket, a magyar katolikus egyház rangban második főpapját, XII. Pius pápa
megerősítette a szombathelyi egyházmegye további vezetésében is. így Grősz József
igazgatása alá tartozott a muraközi apostoli adminisztratúra és a bácskai apostoli kor
mányzóság mellett a szombathelyi és a kalocsai egyházmegye is összesen 338 plébá
niával és a hozzájuk tartozó hívekkel, papokkal, valamint az e területeken működő
szerzetesrendekkel, egyházi iskolákkal. A kalocsai érseknek erről a hatalmas, több
vármegyényi területről és az ott élő több százezer katolikusról a második világháború
teremtette viszonyok között kellett gondoskodnia. A szombathelyi egyházmegye élé
re a pápa 1944 márciusában új püspököt nevezett ki Kovács Sándor személyében. Ez
zel Grősz József terhei egy részétől megszabadult. Ugyanakkor a frontok és a szerb
partizánok elől egyre több ember kelt útra és menekült a trianoni Magyarországra.
1944 őszétől már Kalocsán is menekültek tömegei jelentek meg. A Bácskát elhagyó
német és magyar katolikusokat, akárcsak a néhány ezer bukovinai székelyt, akik
1941 után települtek le Bácskában, követték papjaik is. Azok közül, akik mégsem
hagyták el falvaikat, otthonaikat, tömegesen estek áldozatul a partizánok és az orosz
katonák erőszakosságának.
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A feltárás során rábukkantak egy apszisban végződő nagyteremre, amelynek falait márványlapok
fedték, padlózatát pedig illyricumi és aquileiai mesterek munkáját idéző mozaik díszítette. Sokáig elfo
gadott nézet volt, hogy a régészek valóban a bazilika romjait tárták fel. Ma már tudjuk, hogy a szóban
forgó terem a savariai császári palota aulája volt. Vö. Mócsy András: Pannónia a késői császárkorban.
Bp., 1975, 149. p.
Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945. Bp., 1999, 87. p.
Grősz József maga is megemlékezett naplójának 1944. október 12-én és 13-án kelt bejegyzésében
ezekről az állapotokról. Vö. Grősz József kalocsai érsek naplója. Sajtó alá rendezte Török József. Bp.,
1995, 14-18. p.
A délvidéki katolikus papok háború alatti sorsáról is közölnek adatokat: Hetényi Varga Károly: Aki
ket üldöztek az igazságért. Papi sorsok a horogkereszt és nyilaskereszt árnyékában. Bp., 1985; Uő.:
Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. I—III. kötet, Abaliget, 1992-1996; Uő. : Szer1 1 9
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A menekültektől hallott hírek biztosan nyugtalanságot keltettek a kalocsai érseki
palotában csakúgy, mint a kalocsai és a környékbeli lakosok körében. Éppen ezért
példaértékű volt Grősz József helytállása és székhelyén maradása. Naplójában így írt
erről: „Erőszakkal el lehet távolítani a kalocsai érseket, de önként nem hagyja el szék
helyét addig, amíg hívei itt lesznek. A kalocsai érsek nem béres, hanem pásztor, sőt
főpásztora nyájának." Másutt: „Nekem ugyan könnyebb volna valamelyik dunántúli
püspöki palotában vagy Pannonhalmán üdülnöm most, ha a lelkiismeretem ezt meg
engedné, de ilyen hitvány emberek kedvéért nem hagyom el népemet. Kalocsa hálás
eddigi magatartásomért. Még protestáns ember is akadt, aki azt mondta: Isten áldja
meg az érsek urat azért, hogy nem hagyott el bennünket!"
Az orosz csapatok 1944. október 31-én értek Kalocsára. Talán az érsek személyes
jelenléte is hozzájárult ahhoz, hogy a megszállást a város komolyabb atrocitások,
rablások nélkül átvészelte. Sőt Grősz József jó kapcsolatot alakított ki az egymást kö
vető szovjet parancsnokokkal is. Más források is megerősítik, hogy a kalocsai ér
sek kiváló kapcsolatteremtő, nyájas, barátságos, joviális ember volt. Iróniába hajló
humora, a róla készült fogdajelentések tanulsága szerint még szomlt helyzetében
sem hagyta e l .
A háború még véget sem ért az ország nyugati felében, amikor Esztergomban el
hunyt Serédi Jusztinián hercegprímás. Mint az esztergomi érsek után rangban máso
dik katolikus főpap, Grősz József kalocsai érsek került a szokásjog alapján a magyar
katolikus egyház élére.
Az 1951. május 4-én dátumozott, Grősz Józsefről írott államvédelmis jelentés sze
rint: „ A felszabaduláskor Serédi Jusztián hercegprímás halála után a Vatikán felha
talmazása alapján átmenetileg, mint a második legrégebbi egyházmegye feje, a püs
pöki kar ideiglenes vezetője lett. Ebben a minőségben igyekezett magát nemcsak mint
egyházi méltóságot feltüntetni, hanem mint ún. »homo regius«, a legfőbb közjogi
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zetesek a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. I . kötet, Pécs 1999; Továbbá Szántó Konrád OFM:
A meggyilkolt katolikus papok kálváriája. Bp., 1992.
Vö. Grősz József kalocsai érsek naplója. Sajtó alá rendezte Török József. Bp., 1995, 32. és 34. p.
1944. október 27-i és 28-i bejegyzés.
Lásd az 1. számú dokumentumot. Grősz József kalocsai érsek jellemzése. 1947 április, valamint
Grősz József kalocsai érsek naplója 1944-1946. Sajtó alá rendezte Török József. Bp., 1995, 43^44 és
64. p. különösen 79-80. és 89, 97. p.
Grősz József naplójából számos példát lehetne hozni, itt csak egyet idézek, az 1945. április 12-i be
jegyzést: „Tegnap délután hivatalában letartóztatták dr. Hazai Gyula főszolgabíró, helyettes polgár
mestert. Egy orosz alezredes ordított, hogy szabotál, mert a járásban még nincs végrehajtva a földosz
tás. Ki magyarázza meg ennek a marhának, hogy a földosztáshoz a közigazgatásnak semmi köze? így
hát szegény Hazai egy darabig ülni fog hálából azért, hogy öt és fél hónapja vesződött a város ügyeivel,
kiszolgálta az oroszokat..." Vö. Grősz József kalocsai érsek naplója 1944-1946. Sajtó alá rendezte Tö
rök József. Bp., 1995, 199. p.
Lásd például a 16. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról - folytatás.
1951. május 21. „Grősz kérdezte, hogy nem kaptam-e eddig olvasnivalót és nagyon csodálkozott azon,
hogy a »legbölcsebb tudomany«, »élenjáró ebnetet« könyveit nem adták oda olvasni, pedig »Nepünk
legnagyobb fia« is most írt egy könyvet. Ebben a »Mátyás úr« a Kongresszuson és egyéb konferenciákon
elmondott beszédeivel szórakoztatja az olvasót. "
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méltóságot is gyakorolni. Ezen az alapon igen sűrűn tárgyalt a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság angol és amerikai tagjaival, valamint ugyanezek katonai misszióinak veze
tőivel és tagjaival."
A „homo regius"-fikció Mindszenty József esztergomi érsekkel kapcsolatban ke
rült be először a köztudatba. A Grősz József elleni koncepcióba az ÁVH nyilván
valóan igyekezett beépíteni a Mindszenty József ügyénél már alkalmazott elemet.
A kalocsai érsek maga is beszámolt naplójában és későbbi kihallgatásai, önval
lomásai során arról, hogy kiket és hány alkalommal keresett fel budapesti tartózkodá
sai alatt. A megbeszéléseket nem mint közjogi méltóság folytatta, hanem a katolikus
egyház érdekében tárgyalt a háború után kialakult helyzetben. A szövegből az olvas
ható ki, mintha a kalocsai érsek csakis a nyugati hatalmak képviselőivel találkozott
volna, ugyanakkor Grősz József a SZEB szovjet vezetőit is felkereste.
A Politikatörténeti Intézet Levéltárában is fennmaradt néhány Grősz József által a
miniszterelnöknek írt levél. Ezek kizárólag a katolikus egyházzal vagy a kalocsai
egyházmegyével kapcsolatosak (pl. a püspöki kar gépkocsiigénye; a kalocsai érsek
ség javadalmainak felosztása a földreform során). A Serédi hercegprímás halálát
követően összehívott első, Grősz elnöklete alatt tartott püspökkari értekezleten sem
tapasztalható a kalocsai érsek viselkedésében változás. Bár ő vezette le a konferen
ciát, ennek ellenére semmivel sem aktívabb, mint azokon a konferenciákon, amelye
ken még Serédi Jusztinián életében vett részt.
Hamis az a beállítás, amelyet az államvédelem igyekezett kialakítani Grősz Jó
zsefről, miszerint karrierista, hatalomvágyó lett volna, illetve, hogy „számított arra,
hogy ő fogja betölteni az esztergomi érseki, egyben hercegprímást
széket".
Felvetődik, hogy egyáltalán volt-e realitása Grősz József esztergomi érseki kine
vezésének.
Az Ideiglenes Kormány 1945. május 25-i minisztertanácsi ülésén gróf Teleki Géza
vallás- és közoktatásügyi miniszter tett javaslatot a hercegprímás személyére. Teleki
jelöltjei sorrendben Bánáss László debreceni plébános, Márton Áron gyulafehérvári
püspök, Grősz József kalocsai érsek, Czapik Gyula egri érsek és Mindszenty József
veszprémi püspök voltak. Rövid vita után, Vörös János honvédelmi miniszter javas
latára a kormány tagjai úgy határoztak, hogy csak három nevet tüntetnek fel a Szent126
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" Lásd a 4. számú dokumentumot. Grősz József államvédelmis jellemzése. 1951. május 4.
Vö. Mészáros István: A „homo regius"-fikció. Valóság, 1995, 4. szám. 68-79. p.
Grősz József kalocsai érsek naplója 1944-1946. Sajtó alá rendezte Török József. Bp., 1995,
213-216. és 223. p. 1945. május 2. és 29. közötti bejegyzés.
Lásd a 27. számú dokumentumot. Grősz József önvallomása. 1951. május 25. A 10. pontban részlete
sen írt a szövetséges hatalmak képviselőivel történt találkozóiról.
PIL 274. f. 7/247. öe. Grősz József és Mindszenty József levelezése a miniszterelnökkel.
Vö. az 1945. május 24-i püspökkari értekezlettel. A magyar katolikus püspökkari tanácskozások tör
ténete és jegyzőkönyvei 1945-1948 között. Szerk.: Bcke Margit. (Dissertationes Hungaricae ex história
Ecclesiae. 14.) Köln-Bp., 1996, 27-51. p.
Vö. Gergely Jenő: A püspöki kar tanácskozásai. Bp., 1984, 231-319. p.
Lásd a 4. számú dokumentumot. Grősz József államvédelmis jellemzése. 1951. május 4.
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széknek küldendő listájukon. Bánáss Lászlót, Márton Áront és Kelemen Krizosztom
pannonhalmi főapátot ajánlották a pápa figyelmébe. Eszerint Grősz József kevésbé
élvezte a kormány bizalmát.
Nagy Töhötöm visszaemlékezésében arról írt, hogy 1945. őszi római tartózkodása
idején egy részletes listát készített a Szentszék számára az esztergomi érseki kineve
zésre szerinte alkalmas papokról. Bár tizenhat lehetséges jelöltről tett említést, csak
az első három nevet - Mindszenty József, Bánáss László és Shvoy Lajos - említette
könyvében. Az nem derül ki, hogy ajánlásában Grősz József szerepelt-e, és ha
igen, hányadik helyen.
Mindszenty József kinevezésében valószínűleg Angelo Rótta érsek pápai nunciusnak volt igen komoly szerepe. Érdekes, hogy a Magyarországról 1945. április 6-án el
távozott pápai követ sem számolt Grősz Józseffel mint lehetséges jelölttel.
Mi lehet az oka, hogy sem a Vatikán, sem prominens katolikusok, sem pedig az
Ideiglenes Kormány nem tekintették a kalocsai érseket az esztergomi érseki cím el
képzelhető várományosának? A válasz elsősorban Grősz József személyiségjegyei
ben keresendő, amelyek az adott politikai helyzet követelményeinek nem feleltek
meg.
Az, hogy Magyarország a második világháborút a vesztes oldalon fejezte be, min
denképpen új körülményeket teremtett az ország belpolitikai helyzetében csakúgy,
mint külpolitikai megítélésében. Az országot a Szovjetunió szabadította fel, és hatal
mas megszálló erőt állomásoztatott az országban, valamint az addig teljesen jelenték
telen kommunisták gyors pártépítése és rendkívüli határozottsága sokakat elgondol
kodtatott. Bármennyire is szövetséges ellenőrzés felügyelte a megszállt országokat,
hiába ígértek szabad választásokat, hosszú távon bizonytalanságra, zavaros időkre le
hetett csak számítani. Elég volt Európában az első világháborút követő átmeneti,
szélsőségektől sem mentes évekre gondolni.
A katolikus egyháznak is szembesülnie kellett korábbi szerepével. Új egyházi ve
zetőkre volt szükség, akik ugyanakkor határozottan képviselni tudják az egyház min
denkori érdekeit is. A Szentatya ezért is kívánt egy erélyes, kemény kiállású főpapot
állítani a magyar katolikus egyház élére a háborút követő zűrzavaros időben.
Az Ideiglenes Kormány három jelöltje közül ketten is teljesen új arcnak számítot
tak a magyar katolikus hierarchiában, Kelemen Krizosztom pedig nem játszott meg
határozó szerepet korábban. Bánáss László a nagyobb támogatottságot talán debrece
ni plébánosságának köszönhette, illetve annak, hogy az alföldi városban székelő Ideig
lenes Nemzeti Kormány tagjai jobban ismerték, mint más jelölteket.
134

135

136

1

MOL X I X - A - 8 3 - a . Ideiglenes Kormány - 30. számú minisztertanácsi jegyzőkönyv. (1945. május
25.)
Nagy Töhötöm: Jezsuiták és szabadkőművesek. Szeged, 1990, 1 8 1 . p.
Gergely Jenő: A 20. században (1918-1995). In Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000
éve. Bp. 1996, 273. és különösen 275. p.
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Grősz József kevésbé felelt meg az elvárásoknak. Nem német származása lehetett
a fő akadálya a jelölés elmaradásának, mint azt egy róla készült jelentés állítja.
Tény, hogy nem számított homo novusnak, hiszen a harmincas évektől a felső klérus
hoz tartozott, igaz, csak szürke eminenciás volt és híján volt minden vezéri jellemvo
násnak.
Az egykori Mosón vármegyei 100 holdas parasztgazda gyermeke, Grősz József ál
talában elégedett volt sorsával. Feladatait megbízhatóan teljesítette, de egyáltalán
nem volt vezéregyéniség. A püspöki karnak sem vezére, irányítója volt, mint majd
Mindszenty lesz, hanem elnöke, aki első az egyenlők között. Ha az egyház érdeke
úgy kívánta, eljárt a miniszterelnöknél, minisztereknél, bár nem túl gyakran.
A kalocsai érsek személye az adott történelmi helyzetben valóban nem felelt meg
sem az egyházi köröknek, sem pedig az Ideiglenes Kormánynak. Bár kiváló egyház
kormányzati ismeretekkel rendelkezett, és mindig nehéz helyzetben levő egyházme
gyékben bizonyította jó problémamegoldó és szervezőkészségét, azonban hiányoztak
belőle azok a harcos tulajdonságok, amelyeket a Vatikán a háborút követő nehéz idő
szakban elvárt. Ugyanakkor a kormány, mint az a jelölőlistából is látszik, mindenek
előtt egy új arcot kívánt látni az esztergomi érseki székben, aki a Horthy-korszakban és
a háború alatt nem kompromittálta magát, nem tartozott a felső klérushoz, illetve ko
rábban nem vállalt jelentős szerepet a magyar katolikus egyház vezetésében.
A pápa döntése az esztergomi érsek személyét illetően talán meglepte Grősz Jó
zsefet, de semmi estre sem töltötte el csalódottsággal a „mellőzés". A kalocsai érsek a
Mindszenty József esztergomi érseki kinevezéséről rendelkező pápai levéllel kap
csolatban a következő bejegyzést írta 1945. szeptember 5-én naplójába: „Kellemes
meglepetés volt számomra: megszabadultam a felelősségtől és gondoktól, amelyek a
boldogult hercegprímás halála óta terheltek." ° Az idézett mondat sokat elárul
Grősz József jelleméről. Naplót általában mindenki saját maga számára vezet, abból
a célból, hogy nem publikus véleményét, élményeit rögzítse. Mivel valóban a privát
szférához tartozik, ezért igazságtartama általában magasabb más írott forrásénál.
Ugyanakkor azt a lehetőséget sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egyes közéleti
személyiségek olyan szándékkal is írhatják naplójukat, hogy az utókor később majd
az alapján fogja őket megítélni. így papírra vetett gondolataikban esetleg saját tetteik
önigazolását fogalmazzák meg.
137

138

139

]4

1 3 7

Lásd az 1. számú dokumentumot. Grősz József kalocsai érsek jellemzése. 1947 április.
Lásd a 27. számú dokumentumot. Grősz József önvallomása. 1951. május 25.,,[...] apüsp[öki] kar elé
tártam a lehetőségeket, s a kialakult vélemény szerint mondtam ki a határozatot. A konferenciákon általá
ban demokratikusan tárgyaltatnak a dolgok és hozatnak a határozatok. Az elnöknek legfeljebb az az előnye
vagy hátránya van, hogy ő foglalkozik legtöbbet egy-egy kérdéssel s így tényleg irányító befolyása van. "
Mindszentyvel kapcsolatban írta Hansjakob Stehle, hogy több vatikáni főpap is harcos természetéért
pártolta esztergomi érseki kinevezését, mert a „végső küzdelemben" (Endkampf) egy kipróbált antifa
sisztára és antikommunistára volt szükség. Hansjakob Stehle: Die Ostpolitik des Vatikans. Geheimdip
lomatie der Päpste von 1917 bis heute. Bergisch Gladbach, 1983, 294. p. és Hansjakob Stehle:
Geheimdiplomatie im Vatikan. Die Päpste und die Kommunisten. Zürich, 1993, 241. p.
Grősz József kalocsai érsek naplója 1944-1946. Sajtó alá rendezte Török József. Bp., 1995, 258. p.
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Úgy tűnik, hogy a kalocsai érsek boldogan átadta a magyar katolikus egyház veze
tését Mindszenty Józsefnek. Ő maga így ismét távolabb kerülhetett a közügyektől:
„A későbbi konferenciákon nem voltam túlságosan hangadó, de természetesen az
egyházat érintő kérdésekben (egyesületekfeloszlatása, iskolák államosítása, hitokta
tás stb.) én is megmondtam a véleményem; az ilyen kérdésekben való tiltakozásaink
vagy kéréseink nyilvánosak voltak. " A Grőszről készült párt- és államvédelmis je
lentések egymásnak is ellentmondanak. 1947-ben még Mindszenty a fő ellenfél,
ezért a kalocsai érsekről készült jellemzésben is az esztergomi érsekhez fűződő kap
csolata alapján határozták meg Grősz József egyéniségét: „Nem tekinti Mindszentyt
egyedüli fórumának már csak azért sem, mert ő régebbi érsek, és rangidős pap, de
nem áll ki ellene, nincs határozott ellenvetése a prímás politikájára. "
1951 májusában már a kalocsai érsek a legfőbb ellenség, de még mindig a
Mindszenty hez fűződő reláció alapján jellemzik: „Gyenge jelleme dacára a katolikus
hit egyik erőssége. A múltban nyílt demokráciaellenességet tanúsított, mindig állást
foglalt Mindszenty mellett. A demokrácia iránti magatartása ma annyiban változott,
hogy beszédeiben burkoltan támadja a demokráciát, de magatartásán meglátszik a
félelem is."*
Hamis képet festenek ezek a jelentések Grősz Józsefről. Úgy állítják be, mint egy
ingadozó, önálló döntésre képtelen személyt. Ellenben naplója és a róla készült fog
dajelentések tanúsága szerint mindenről határozott véleménye volt, és ítéletei is álta
lában helyesnek bizonyultak. Politikai éleslátására a legjobb példát a kalocsai érsek
által megfogalmazott és a Vatikánba eljuttatott jelentések szolgáltatják. Ezekben
nemcsak a katolikus egyház helyzetét írta le hitelesen, de mindenkor tényszerűen be
számolt az országban zajló politikai eseményekről.
Mindszenty József 1948. december 26-i letartóztatása után ismét Grősz József lett
a katolikus püspöki kar elnöke, immár másodízben.
Súlyos teher nehezedett rá. Megnyilatkozásain, akárcsak püspöktársain, érezni le
het a félelmet, a bizonytalanságot. Ezekben a napokban a kalocsai érsekkel szemben
Czapik Gyula sokkal higgadtabbnak tűnik. Ugyanakkor nem lehet pusztán „félelem
mel" magyarázni Grősz József viselkedését. Eddig mindig konkrét feladatokat kellett
végrehajtania, mindig pontosan tudta, hogy mit várnak el tőle. Mindszenty letartózta
tása után, Rómától elszigetelten, Grősznek és a püspököknek végig kellett gondolni
uk a lehetőségeiket. A tanácstalanság egészen január 7-ig tartott. Ekkor érkezett meg
Rómából a jezsuita Mócsy Imre, aki magával hozta XII. Pius pápának a magyar főI41
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Lásd a 27. számú dokumentumot. Grősz József önvallomása. 1951. május 25.
Lásd az 1. számú dokumentumot. Grősz József kalocsai érsek jellemzése. 1947 április.
Lásd a 4. számú dokumentumot. Grősz József államvédelmis jellemzése. 1951. május 4.
1945. szeptember 2-án Kalocsán kelt, a Szentatyához írt jelentését közli: Grősz József kalocsai érsek
naplója 1944-1946. Sajtó alá rendezte Török József. Bp., 1995, 305-317. p. Ezenkívül lásd a 20b-c.
számú dokumentumot. Grősz József levele Rómába a pápai államtitkárságnak. 1951. január 31.; Grősz
József levélfogalmazványa Rómába a pápai államtitkárságnak. 1951 elején.
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papokhoz intézett - már említett - levelét. A Szentatya felszólította a püspököket
egységük megőrzésére és Mindszenty József esztergomi érsek melletti kiállásra.
A kalocsai érsek személyisége természetesen nem változott meg, és bár ő elnököl a
püspöki kar gyűlésein, de korántsem ő a hangadó. Ebben az időszakban mindvégig az
egri érsek volt a legaktívabb. A püspöki kar Grősz elnöklete alatt valóban demokrati
kusan működött. A püspökkari jegyzőkönyvek tanúsága szerint a kalocsai érsek kér
déseket, problémákat vetett fel, és a jelen lévő főpapok együttesen döntöttek. Grősz
József a saját véleményét soha nem erőszakolta rá a konferenciára, ugyanakkor má
sok érveit vagy a tényeket mindig elfogadta. Az államvédelem által készített jellem
zés szerint Grősz „elhatározásaiban igen nehézkes, lassú gondolkozású, szereti a
könnyű és veszélytelen megoldásokat választani minden problémában ". Ha ez igaz
lett volna, akkor a kalocsai érsek már 1949 elején megegyezett volna a hatalommal.
Grősz József azonban a nehezebb utat választotta, amikor másfél éven keresztül da
colt a párt- és államvezetéssel. 1948-ban a kommunisták Mindszenty esztergomi ér
sek személyét tartották a megegyezés legfőbb akadályának, 195 l-ben Grősz Józsefet
kárhoztatták ugyanezért. A Vatikán útmutatásával - amelyet „Grősz magáévá tett és
egész további politikai tevékenységének irányt adott. Ez szabta meg azt az álláspont
ját, hogy a kormánnyal nem szabad tárgyalásokba bocsátkozni " - valójában min
den magyar főpap azonosult. Ettől az időtől kezdődik a magyar katolikus egyház fe
lelős vezetőinek „két-, sőt többfrontos helytállása". Egyrészt köteles volt a legmaga
sabb egyházi főségnek, a Szentatyának engedelmeskedni, ugyanakkor be kellett tar
tania a népköztársaság törvényeit, lehetőségéhez mérten eleget kellett tennie a párt és
az állam igényeinek. Mindezt úgy, hogy közben a papság, a hívek érdekeit is védje,
de semmiképpen se járassa le magát előttük. Ennek a nehéz feladatnak Grősz József a
maga személyiségével, erejével ugyanúgy igyekezett megfelelni, ahogyan később
Czapik Gyula vagy utóbb a katolikus egyház bármely más vezetője.
Hiba volna Grősz József szerepét az 1950. augusztusi kényszerű megállapodás
aláírásában eltúlozni. Az egyezményt megelőző nyolc tárgyalási fordulóban a katoli
kus egyház érdekeit a cinikus és kellemetlen légkör ellenére Grősz József és Czapik
Gyula a leghatározottabban képviselték. A püspökök végül a legnagyobb szerze
tesrendek vezetőivel egyeztetve, közös határozattal döntöttek a megalázó feltételek
elfogadásáról. A kalocsai érsek a magyar szokásjog alapján, Mindszenty József esz145
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Acta Apostolicae Sedis X L I . 1949. 29. p. A levelet magyar fordításban közli Salacz Gábor: A magyar
katolikus egyház tizenhét esztendeje. München, 1988, 38-39. p.; A Grősz József által készített fordítás:
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Lásd a 4. számú dokumentumot. Grősz József államvédelmis jellemzése. 1951. május 4.
Uo.
Vö. Gergely Jenő: Az\1950-es egyezmény és a szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon.
Bp.,
1990. A szerző az eredeti tárgyalási jegyzőkönyveket tette közzé. A dokumentumok mai őrzési helye:
M O L X I X - A - 2 1 - C . Állami Egyházügyi Hivatal - Adattár. 00221/1950.
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tcrgomi érsek akadályoztatása miatt volt kénytelen a megállapodást a katolikus egy
ház nevében ellenjegyezni. Később valamennyi püspökkel aláíratták a megegyezést.
Csehszlovákiában 1949-1950-ben számos katolikus papot, nemcsak a titkosan
felszentelt, de a titkosan szentelő püspököket is letartoztatott az államvédelem. A
fenyegető hírek Magyarországra is idejében elértek. 1950 végén az ÁVH letartóz
tatott több katolikus papot. Egy 1950. december 6-án kelt állam védelmis jelentés be
számol Czapik Gyula és Grősz József véleményéről ezekkel az ügyekkel kapcsolat
ban: „ Egyik ügynökünk beszélt erről a kérdésről Grősz József kalocsai érsekkel a
püspöki konferencia után a Központi Szemináriumban. Grősz, Czapikhoz hasonlóan
úgy nyilatkozott, hogy nem félnek a per kiterjesztésétől, vagy magyar vonalon való
megismétlődésétől, mert úgy látják, hogy a magyar kormány most csendet akar.
Grősz elmondta, hogy Endrédy és Hagyó-Kovács letartóztatását nem tekinti azonos
ügynek, mert őket gazdasági bűncselekményekért vonják majd felelősségre. "'
Annak ellenére is meglepő Grősz József viselkedése letartóztatását megelőzően,
hogy közvetlenül őellene nem indult nyilvános támadás, mint például Mindszenty Jó
zsef ellen 1948-ban. Talán nem is számított arra, hogy őrizetbe veszik majd. Ennek
ellenére körültekintőbben is eljárhatott volna elrejtett levelei, illetve valutái tekinteté
ben. Azonban nem állja meg a helyét az a feltételezés, miszerint Grőszt váratlanul
érte letartóztatása.
1951. május 19-én keltezett első kihallgatási jegyzőkönyvében Grősz József kész
ségesen elismerte, hogy már számított lefogására. Első vallomásában arról is be
számolt, hogy május 9-én Czapik Gyula „megbízható forrásra" hivatkozva közölte
vele, hogy hamarosan le fogják tartóztatni néhány püspökkel együtt a kalocsai érse
ket is. Az egri érsek egyúttal közölte az Állami Egyházügyi Hivatal tervezett felállítá
sára vonatkozóan is értesülését.
Vajon ilyen előzmények, hírek után miért nem rejtette el Grősz jobban a leveleket,
valutákat? Nem hitte el Czapik információit? Úgy gondolta, hogy bárhogyan rejti is
el az iratokat és pénzeket, az ÁVH emberei biztosan rátalálnak? Meg is semmisíthette
volna a leveleket, a valutát pedig szétküldhette volna rászoruló papoknak, volt szer
zeteseknek, apácáknak. A helyzet emlékeztet az esztergomi érsek „titkos irattárára",
melyet Zakar András nem akart megsemmisíteni, és így sértetlenül az ÁVH kezébe
került.
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Vö. Hansjakob Stehle: Geheimdiplomatie im Vatikan. Die Päpste und die Kommunisten. Zürich,
1993,258. p.
Történeti Hivatal O - 12302/1. Endrey Mihály személyi dossziéja. 65. p.
Történeti Hivatal O - 13405/1. Magyar Római Katolikus Püspöki Kar. 396. p.
„ Őrizetbe vételemre a Farkas-Bozsik- és Payr-Friedrich-féle szervezkedésekkel való kapcsolatom
miatt számítottam az utóbbi időben." Lásd a l l . számú dokumentumot. Grősz József kihallgatási jegy
zőkönyve. 1951. május 19.
Lásd a 12. számú dokumentumot. Grősz József vallomása. 1951. május 19.
Vö. Ispánki Béla: Az évszázad pere. Bp., 1995, 116-117. p.
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Persze az is elképzelhető, hogy a különböző hírek állandó kiszivárogtatása éppen
azt a célt szolgálta, hogy az érintettek úgy kezeljék a valós információt is, mint a ha
misat: ne higgyék el. Endrey Mihály egri segédpüspök 1951. április 27-én gyanútla
nul elmondta egy államvédelmis ügynöknek értesülését, miszerint „ a kalocsai érseki
palotát az állam lefoglalta és Grősz érseket munkatársaival együtt kitelepítette. Más
nap felháborodottan mondta ügynökünknek, hogy személyesen meggyőződött a hír
valótlanságáról, azonban azt egyre szélesebb körben terjesztik. Meggyőződése, hogy
a hírt valaki tudatos zavarkeltés céljából indította útnak."
Mindenképpen meglepő és érthetetlen Grősz részéről az alapvető óvatosság hiánya.
A kalocsai érsekről letartóztatását követően a vallomások, önvallomások és kihall
gatási jegyzőkönyvek mellett a róla készült fogdajelentések szolgálnak a legtöbb
adalékkal. Ezek is megerősítik, hogy Grősz Józsefet nem lepte meg őrizetbe vétele.
Az első zárkában töltött napról készült fogdajelentés szerint is nyugodtan, vidáman
viselkedett, nagyot aludt. Elégedettségére magyarázatot adhat, hogy minden bi
zonnyal sokkal rosszabb bánásmódra számított, mint amit végül tapasztalt. Sem a
letartóztatás, sem a kihallgatások, sem pedig az előzetesben töltött idő nem törte meg
jelentősen fizikailag. Az egész helyzet elsősorban pszichésen hatott rá. Egyetlen al
kalommal sem alkalmaztak vele szemben fizikai erőszakot, de erre nem is volt szük
ség. Gyermekinek hat Grősz viselkedése az előzetes letartóztatás alatt. Elég volt a ke
ményebb és az enyhébb, barátságosabb hangnemet váltogatni, néhány kedvezményt
adni, ahhoz, hogy a kihallgatótisztek elérjék céljukat. Érdekes adalék Grősz szemé
lyiségéhez cigarettaszenvedélye. Jelentéseiben 23 alkalommal tesz említést a fogda
hálózati személy a letartóztatott kalocsai érsek nikotinéhségéről, cigarettahiányáról,
illetve elégedettségéről, miután emelték dohányfejadagját.
Grősz József letartóztatása idején is jó „hivatalnokként" viselkedett. Lelkiismere
tesen elvégezte a rá rótt feladatokat, éjjeleken át írta önvallomásait, készségesen ki
egészítette a hiányokat. A tárgyaláson is teljesen megfelelt az elvárásoknak. Nem va
lószínű, hogy mindezt pusztán megadásból, beletörődésből tette. Talán viselkedésé
hez hozzájárult a nagyon korai felismerés, hogy lényegében úgyis minden az ÁVH
akarata szerint történik, tehát értelmetlen az ellenállás. Ezt meg is fogalmazta egy al
kalommal cellatársának: „[Péter Gábor] Felhívta Grősz figyelmét, hogy az itteni ma
gatartása sokat fog számítani. Grősz nekem kijelentette, hogy ezt nagyon jól tudja és
érzi, éppen ezért szem előtt fogja tartani, hogy a saját személyét mentse, amennyiben
ez nem viszi a gyalázatba." Másutt: „O tud megfelelően alkalmazkodni és vigyázni
fog az egészségére, éppen ezért igyekezni fog olyan vallomást tenni, amit az előadója
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Történeti Hivatal O - 12302/1. Endrey Mihály személyi dossziéja. 85. p.
A kalocsai érsek nem tudta, hogy cellatársa fogdahálózati ügynök, és csak azért kerültek egy zárkába,
hogy az ÁVH-s nyomozók minél több információhoz jussanak róla. A fogdajelentéseket éppen az elvá
rások miatt erős forráskritikával kell kezelni.
Lásd a 13. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 20.
Pl.: „Nagyon kívánta a cigarettát, a végén már a közös szívást sem utasította vissza. " Lásd a 32. szá
mú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 26.
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elfogad. Legutóbb is úgyszólván két mondattal oldotta meg ezt a kérdést. Ha csak a
saját személyéről van szó, akkor nem tétovázik, azonban semmi esetre sem akar má
sokat is berántani."
A kalocsai érseknek fogdatársa egyszer elmesélte, hogy egy
kérdésről sokáig vitatkozott előadójával, de a végén mégis elfogadta a kihallgatótiszt
álláspontját. „Grősz erre azt mondta, hogy nem érdemes így vitatkozni, mert az ember
csak rosszul jár, saját helyzetén semmi esetre sem javít. "
A kalocsai érsek viselkedéséről a letartóztatásától elítéléséig terjedő időszakra
nézve nagyon nehéz objektív véleményt kialakítani. O is hús-vér ember volt, aki gyar
lóságoktól, hibáktól sem volt mentes. Egész élete az egyház szolgálatában telt. Ne
veltetésén, szocializációján keresztül vált a konzervatív katolikus egyház tagjává. Az
1930-as évektől már a legfelső klérushoz tartozott, ami felsőházi tagsággal is együtt
járt. 1951-ig, 64 éves koráig viharos történelmi időket élt meg: az Osztrák-Magyar
Monarchiát, annak széthullását egy vesztes világháborúban, a polgári majd a kom
munista forradalmat és az ellenforradalmi rendszert. 1945 után megtapasztalta a
többpárti demokráciát, majd az egypárti totalitárius diktatúrát is. Személyiségét élet
pályája ugyanúgy befolyásolta, mint a történelmi korszak, amelyben élt. Helytállása
az ÁVH börtönében és a kirakatperben lelki alkatához, személyiségéhez viszonyítha
tó. Más foglyok hasonló helyzetben másként viselkedtek. Voltak, akik nagyon hamar
megtörtek, mások emberi lehetőségeik határáig ellenálltak az államvédelmis mód
szereknek. Valójában az ÁVH a legtöbb esetben mégis elérte célját, és ugyanúgy fel
használta a kicsikart vallomást, mint az önkéntest, ugyanúgy fel- és kihasználta a
megtört rabot, mint az ellenállót.
Tény, hogy Grősz József egyetlen alkalommal sem tett olyan vallomást, nyilatko
zatot, amellyel bárkit kellemetlen helyzetbe hozott volna. Ugyanakkor megfelelt az
ÁVH-s tisztek elvárásainak is. Hozzáállására kezdetben az érdeklődés voltjellemző:
„Grősz V. 19-én nyugodt, sőt vidám hangulatban volt, nevetve hangoztatta, több íz
ben is, hogy »ezt is meg kell tapasztalni«."
Egyébként mindvégig megmaradt
Grősznek ez a szinte gyermeki rácsodálkozása az eseményekre. Később már inkább
az motiválta viselkedését, hogy mielőbb legyen vége a vizsgálati szakasznak: „az
idegeire megy az itteni tétlenség és bizonytalanság. Sohasem tudja itt az ember, hogy
mikor viszik kihallgatásra, mi történik vele. Sokkal jobb lesz majd a fogházban még
akkor is, ha rosszabb körülmények közé kerül, mint az itteniek, ott mégis tudja, hogy
nem viszik kihallgatásra, megvan a pontos napirend, beoszthatja magának az idejét
és bizonyos, hogy valami elfoglaltságról is gondoskodni jognak."
Grősz József és nyolc társa ellen a nyilvános per 1951. június 22-én kezdődött
meg. Az államügyész és a bíróság elnöke, akárcsak a Mindszenty-perben, Alapy
Gyula és Olti Vilmos volt. A korabeli kommunista sajtó naponta tudósította az olvaI59
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a 41. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 29.
a 75. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 14.
a 15. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 21.
az 57. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 6.

sókat a fejleményekről.
Előzetes válogatás alapján, néhány külföldi újságírónak is
engedélyezték, hogy jelen legyen a tárgyaláson.
A kalocsai érsek az ÁVH várakozásának teljesen megfelelt. Egyetlen alkalommal
sem tévesztett a vallomásában, mindig pontosan válaszolt a feltett kérdésekre és nem
vont vissza az utolsó szó jogán semmit az elhangzottakból. Készségesen beismerte
bűnösségét. Mint az a tárgyalás első napján Grősz Józsefről készült fogdajelentésből
kitűnik, szereplésével maga is meg volt elégedve, akárcsak előadói. Grősz vallomá
sával kapcsolatban a fogdahálózati ügynök feljegyezte, hogy: „Először egészen izga
tott volt, később sikerült leküzdenie idegességét. Szíve azonban vadul dolgozott egész
kihallgatása alatt, mintha végigfutott volna. A bíró igen jól tette fel a kérdéseket, nem
ment bele a részletekbe, nagyvonalú volt."
Úgy tűnik, hogy Grősz József reálisan látta helyzetét, hiszen a rá nézve kedvező ta
núvallomások ellenére is megjegyezte,,, hogy az keveset változtathat az ítéletén, mert
életfogytiglannál kevesebbre ez esetben sem számít ".
A fogdahálózati ügynök értékelése szerint: „Grősz a továbbiakban is megfelelően
fog viselkedni. A Vezér-ügynél lehetséges, hogy mentegetőzik, mert ezt a kérdést sze
reti magától távol tartani.'
A főperben az ítélethozatalra 1951. június 28-án került sor. Grősz József elsőrendű
vádlottat 15 év börtönre, öt további vádlottat 8 és 14 év közötti börtönbüntetésre ítél
tek, két vádlott ügyét áttették a katonai bírósághoz.
Még a kihallgatások, majd pedig a per során is többször kérdezték előadói Grőszt,
hogy szeretne-e Mindszenty vei találkozni. Egy alkalommal Péter Gábor altábornagy
is említette neki, hogy szeretne részére olyan ellátást biztosítani, mint amilyen
164

]65

]6e

Abl

1

8

Szabad Nép, 1951. június 22. 2. p.: Grősz József és társai ragyogó jövőnket akarják tőlünk elrabolni;
Szabad Nép, 1951. június 23. 3. p.: A bizonyítékok súlya alatt beismerték bűnösségüket az összeesküvő
Grősz József és társai; Szabad Nép, 1951 .június 24.3. és 6. p. : Döbbenetes bűneikről vallottak a népelle
nes összeesküvők a Grősz-per második napján; Független Magyarország, 1951. június 25. 2. p.: A haza
áruló főpap és cinkosainak összeesküvése; Szabad Nép, 1951. június 26. 3. és 6. p.: A tanúvallomások
újabb részleteket tártak fel Grősz József és összeesküvő társai gaztetteiről a hétfői tárgyalási napon; Sza
bad Nép, 1951 .június 27. 3. és 5. p.: A bíróság ítélete legyen példás megtorlása a legalávalóbb bűntett
nek, amely a békét és a szabadságot akarta elrabolni népünktől; Kis Újság, 1951. június 27. 1-2. p.: A bí
róság ítélete a törvény legteljesebb szigorával sújtson le a vádlottakra; Magyar Nemzet, 1951. június 27.
1-4. p.: A legszigorúbb büntetés kiszabását kérte az államügyész Grősz Józsefre és társaira.
Például: Neue Züricher Zeitung, 1951. június 24. 1. p.: Der Prozeß gegen Erzbischof Grősz in Buda
pest; Die Neue Zeitung, 1951. június 27. 2. p. Fünfzehn Jahre Gefängnis für Erzbischof Grősz; A bécsi
Arbeiter Zeitung Uidósítójának véleménye szerint: „Ez már nem kirakatper többé. Ez egy szürrealista
játék a bolondokházában. [...JA vádlottak ledarálják a bemagolt szöveget, és ha valamelyikük meg
akad, Olti segít neki, egy jóindulatú »jó, nagyon jó« beiktatásával, hogy az önvádoló automatákat to
vábbi bátor vallomásra serkentse. " Idézi Kurt Hutten: Christen hinter dem Eisernen Vorhang. I . kötet,
Stuttgart, 1962, 203. p.
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Lásd a 88. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 22.

Grősz József és társai bűnpere. Bp., 1951, 323-330. p. A tárgyalási jegyzőkönyvek és a hozzájuk
kapcsolódó iratok őrzési helye: BFL X X V . 4. f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai.

Mindszentyé. A kalocsai érsek számított rá, hogy a per lezárultával esetleg oda fog
kerülni, ahol Mindszenty Józsefet is őrzik. A börtönéletről keveset beszéltek előadói,
ő pedig nem mert érdeklődni.
Az ítélethirdetés után Grősz József különböző börtönökben raboskodott. Erről alig
lehet tudni valamit. Környezetétől teljesen elzárták, még a szomszédos cellákat is ki
ürítették, hogy a fogoly ne tudjon kapcsolatot teremteni rabtársaival a szokásos börtönmorze segítségével. 1955. október 10-én a kalocsai érsek börtönbüntetését vá
ratlanul megszakították, és a Baranya megyei Püspökszentlászló határában álló
egykori püspöki nyaralóba szállították. Ugyanitt tartották fogva az év nyarától Mind
szenty Józsefet is. A két főpap három alkalommal személyesen is találkozott, vala
mint a Mindszenty mellé kirendelt pap, Tóth János segítségével gyakran váltottak le
veleket is. Grősz József beszámolt az esztergomi érseknek a püspöki kar megpróbál
tatásairól és a Mindszenty letartóztatása óta eltelt időszak történéseiről. Három hét
után, november elején a teljesen átázott falú, egészségtelen épületet kiürítette az
A V H , a foglyokat átköltöztették a Nógrád megyei Felsőpeténybe. Itt már nem volt le
hetősége a két érseknek a személyes kapcsolattartásra.
Mindszenty József börtönbüntetésének megszakítását és háziőrizetbe helyezését
az esztergomi érsek megromlott egészségi állapota indokolta. Grősz Józseffel azon
ban további tervei voltak az államvédelemnek. Az ÁVH helyzetértékelése szerint
Czapik Gyula, aki a kalocsai érsek letartóztatása után lett a püspöki kar elnöke,
1955-re elszigetelődött, pozíciója jelentősen meggyengült a püspöki karon belül. Az
államvédelem feltétlenül szükségesnek tartotta az egri érsek hajlékony, a népköztár
sasággal együttműködést kereső politikai irányvonalának erősítését, ezért operatív
tervet dolgozott ki. Egy 1955. december 29-én készült ÁVH-s jelentés szerint ered
ményes volt a Grősszel való foglalkozás, a kalocsai érsek kinyilvánította őszinte
szándékát a Magyar Népköztársaság politikájának támogatását illetően. Továbbá
Grősz József „jelenlegi helyzete és állásfoglalása, valamint a vele való tervszerű to
vábbifoglalkozás rövid időn belül alkalmassá teszi arra, hogy szabadlábra helyezése
és egyházi beosztásának részleges visszaadása után a püspöki karon belül Çzapik
hajlékonyabb politikáját támogassa. " Grősz József beszervezésétől három téren
várt az államvédelem eredményt:
„ a) Állandóan megbeszéljük a katolikus egyház olyan irányú hazafias egyházpoli
tikáját, amely következetesen támogatja a Magyar Népköztársaság programját.
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Lásd a 88. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 22.
A rabok a cellafalon vagy a különféle csőrendszereken keresztül az abc betűihez koppantásokat tár
sítva kommunikáltak egymással. Tehát egy koppantás „a", két koppantás „b", és így tovább.
Vö. Mindszenty József: Emlékirataim. Bp., 1989, 393-394. p.
~ Török József Grősz-biográfiájában nem említi, hogy személyesen is találkozott volna Mindszenty és
a kalocsai érsek Püspökszcntlászlón. Vö. Grősz József kalocsai érsek naplója. Sajtó alá rendezte Török
József. Bp., 1995, 337. p. Mindszenty József emlékirataiban határozottan állítja, hogy három alkalom
mal is sikerült titokban találkoznia Grősz Józseffel. Vö. Mindszenty József: Emlékirataim. Bp., 1989,
393-398. p. és 422. p.
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b) E program támogatására megfelelő helyes taktikával megnyerje a püspöki kar
passzívan gondolkozó tagjait és erősítse a helyes magatartást tanúsító Czapik-féle
irányzatot.
c) Közösen elszigeteljük és megsemmisítjük a püspöki karon és a katolikus papsá
gon belül azokat a kísérleteket, amelyek a Vatikán reakciós elképzeléseit kívánják rá
erőszakolni a katolikus egyházra és gátolni igyekszik e hazafias egyházpolitika erő
södését. " Ugyanakkor az ÁVH tisztában volt azzal, hogy a kalocsai érseket nem en
gedhetik azonnal szabadon, hiszen ez jogos gyanút kelthetne. Ezért a fokozatosságot
szem előtt tartva javasolták, hogy Grőszt Felsőpetényből vagy a váci egyházmegyé
hez tartozó Szolnok megyei Tószegre, vagy a Békés megyei Kondoros községbe
szállítsák. Néhány hónapig még az új kényszertartózkodási helyen kell maradnia, de
a püspöki kar időközben kérni fogja a magyar kormányt, hogy „Mindszenty és Grősz
helyzetében további engedményeket tegyen ". Az államvédelmis terv szerint a kérést
az eredményes konspiráció miatt el kellene utasítani, de „apüspöki kar többszöri ké
rése után a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Grősz József kalocsai érseki jo
gait megkapja, azonban nem engedélyezik a püspöki kar elnöki jogaiba való vissza
helyezését. Egyházpolitikailag ez elfogadható. "
Az események az államvédelmis terv alapján követték egymást. Grősz Józsefet
1956 februárjában Felsőpetényből Tószegre szállították, ahol a plébánián helyezték
el. Szabadon járhatott a mintegy 4700, túlnyomórészt római katolikus által lakott fa
luban. Az ÁVH-s terv ismeretében érdekes Mindszenty József feljegyzése, miszerint
tudott arról, hogy a kommunisták tárgyalásokat folytattak Grősz Józseffel, aki hajlan
dó volt visszatérni Kalocsára és átvenni a püspökkari konferenciák elnökségét.
Mindez bizonyítja, hogy az esztergomi érsek csakis Grősz Józseftől szerezhette érte
sülését még püspökszentlászlói háziőrizetük idején, a fentebb említett titkos találko
zóik vagy levelezéseik során.
Az államvédelem elképzelései részben módosultak, amikor 1956. április 25-én el
hunyt az egri érsek, Czapik Gyula. Az események így is jól előkészített forgatókönyv
alapján követték egymást. Május 11-én formailag a püspöki kar tagjai kértek amnesz
tiát Grősz József számára Hegedűs András miniszterelnöktől. Május 12-én az Elnöki
Tanács az igazságügyminiszter előterjesztésére kegyelemben részesítette Grőszt, aki
május 19-én visszatért Kalocsára és újra átvette az érsekség kormányzását. Meg
szerveztek számára egy sajtótájékoztatót, amelyre kizárólag külföldi újságírókat hív
tak meg. Grősz válaszaiból kitűnik, hogy előzetesen alaposan megbeszélték vele,
hogy mit mondhat. A kalocsai érsek kifejtette, hogy Magyarországon a vallásszabad
ság semmilyen korlátozást sem szenved, és hogy a hívek teljes vallásszabadságban
élnek. A templomok és istentiszteletek látogatása csakúgy, mint a szentségek kiszol174
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Mindszenty József: Emlékirataim. Bp., 1989,406. p.
Lénárd Ödön alaposan dokumentálta Grősz József papi funkcióiba történő visszahelyezésének kö
rülményeit, valamint a kommunista párt és az AEH szerepét az eseményekben. Vö. Lénárd Ödön: Erő az
erőtlenségben. Bp., 1995. 151-153. p.
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gáltatása kielégítő. Grősz véleménye szerint a még meglévő problémákat az egyház a
kormányzattal egyetértésben a jövőben meg fogja oldani. A kérdésre, hogy mit lehet
tudni Mindszenty József helyzetéről, a kalocsai érsek nem válaszolt.
A kalocsai érsek személyiségéhez komoly adalékot szolgáltat az ÁVH-val való
együttműködés ténye. Teljességgel nyilvánvaló, hogy Grősz szabadulásában az
ÁVH-n keresztül a párt akarata érvényesült. Az érsek azonban belement az államvé
delem által diktált feltételekbe, és azáltal nyerte vissza szabadságát. Czapik halálával
az ÁVH került lépéshátrányba, de Grősz nem használta ki a kedvező alkupozíciót
sem a maga számára, sem a katolikus egyház, illetve a még börtönben lévők számára.
1956 májusában egy korábbi monstre per elsőrendű vádlottjaként úgy szabadult,
hogy az 195l-es ítéletben a neki kiosztott 15 évből csak ötöt ült. Ugyanakkor a vád
lott-társak (ha a főperhez a mellékpereket is hozzávesszük, akkor mintegy 200 em
ber) továbbra is börtönben maradtak. Grősz első alkalommal csak 1957 májusában
folyamodott a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához, hogy Endrédy Vendel és
Hagyó-Kovács Gyula számára kegyelmet kérjen.
Grősz József több mint öt év után, 1956. június 13-án elnökölt ismét püspökkari ér
tekezleten. Első fellépése rendkívül meggyőző lehetett a püspökök számára. A kalo
csai érsek ugyanis nem engedte be a konferenciára a népszerűtlen és többek által be
súgónak tartott Beresztóczy Miklós esztergomi érseki helynököt, akinek a folyosón
kellett várakoznia. Grősz megkérdezte püspöktársait, hogy Beresztóczy milyen jo
gon vesz részt az értekezleten. Hamvas Endrétől azt a felvilágosítást kapta, hogy még
Czapik Gyula elnöksége alatt alakult így, és azóta szokássá vált. Grősz ezután szava
zásra akarta bocsátani, hogy részt vehessen-e Beresztóczy az értekezleteken, de erről
Hamvas Endre lebeszélte, mondván, előbb ki kellene kérni az Állami Egyházügyi Hi
vatal véleményét. Grősz ezután kiüzent a folyosón várakozó esztergomi érseki helynöknek, hogy további intézkedésig ne vegyen részt a püspökkari értekezleteken.
Talányos, és Grősz Józseftől kissé szokatlan ez a határozott fellépés. Lehet, hogy az
államvédelem által előkészített és Grősszel egyeztetett konspiráció zajlott le a püspö
ki kar tagjai előtt, amely azt a célt szolgálta, hogy Grősz megszerezhesse püspöktár
sai feltétlen bizalmát. Beresztóczy kiiktatása a püspökkari értekezletekről amúgy
sem lehetett érzékeny veszteség az ÁVH számára, hiszen az ordináriusok eleve bizal
matlanok, ellenségesek voltak vele szemben. Ugyanakkor nem zárható ki az a lehető
ség sem, hogy Grősz önálló akciójáról volt szó. Ez pedig azt bizonyítja, hogy bár sza
badulásának feltételeként hajlandónak mutatkozott együttműködni az államvédelem177
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M O L X I X - A - 2 1 - a . ÁEH - Elnöki iratok. 4. doboz.
Az esztergomi és a kalocsai érsek akadályoztatása, az egri érsek halála miatt a magyar katolikus püs
pöki kar elnöki tisztét a szentclési rangsor szerint kellett betölteni. így 1956. április 25-e után Shvoy La
jos székesfehérvári püspök töltötte be az elnöki tisztet. Az ö személye azonban a kommunistáknak egy
általán nem felelt meg, ezért is kellett az ÁVH korábbi tervét meggyorsítani és Grősz érseket mielőbb
visszahelyezni papi funkcióiba. Vö. Lénárd Ödön: Erő az erőtlenségben. Bp., 1995. 151. p.
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mel, ígéretét mégsem tartotta be. A kalocsai érsek joggal feltételezhette, hogy rövid
del egyházi jogaiba való visszahelyezése után nem tartóztathatják le ismét.
Az 1956-os forradalom kitörését követően a katolikus főpapok közül Grősz József
értékelte elsőként október 24-én a helyzetet. Aznap esti rádióbeszédében kijelentette,
hogy a katolikus egyház elítél minden vérontást és pusztítást. Kifejezte abbéli remé
nyét, hogy a katolikus hívek az ilyen cselekményektől tartózkodni fognak, sőt példát
mutatnak a nyugalom és a rend megőrzésében. Ezt követően sorra megszólaltak a
püspökök és valamennyien nyugalomra intették híveiket.
Október 30-án Mindszenty József esztergomi érsek kiszabadult háziőrizetéből.
November 2-án magához kérette Grősz József kalocsai érseket, Shvoy Lajos székes
fehérvári és Pétery József váci püspököket szűkebb körű püspökkari értekezletre. A
megbeszélés után a prímás felszólította a főpapokat, hogy a békepapokat rendeljék
vissza egyházmegyéikbe és bocsássák el őket a vezető papi állásokból.
A forradalom és szabadságharc bukását követően, és miután Mindszenty József
esztergomi érsek az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségén menedékjo
got kapott, ismét Grősz József lett a magyar katolikus püspöki kar elnöke. Első rádió
nyilatkozatában, december l-jén a forradalom alatt kialakult nemzeti egység megőr
zését hangoztatta, és békét, boldogabb jövendőt kért Istentől.
Horváth János, az Állami Egyházügyi Hivatal vezetője 1956 decemberében három
alkalommal is meghívta Grősz József kalocsai érseket, hogy tárgyalják meg az „ellen
forradalmi" események hatására kialakult helyzetet. Grősz nem reagált a meghívások
ra. Végül 1956. december 18-án Horváth János utazott le Kalocsára. A találkozó ered
ményéről és lefolyásáról Grősz József másnap kelt levelében részletesen tájékoztatta
püspöktársait. Az érsek beszámolt a Kádár János vezette Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány azon tervéről, hogy az ÁEH hamarosan kikerül a Minisztertanács hatásköre
alól és a Művelődésügyi Minisztérium alá lesz rendelve. Az egyházügyi hivatal
megbízottait a püspöki aulákból visszahívják, tevékenységi körüket a megyei tanácsok
művelődésügyi osztályainak munkatársai fogják ellátni. Horváth János nehezményezte
Grősz Józseffel folytatott megbeszélése alkalmával, hogy az 1956-os események ide
jén a főpapok számos, a hivatallal nem egyeztetett személycserét hajtottak végre egy
házmegyéikben. Horváth szerint az ordináriusok a falusi plébánosok és káplánok áthe
lyezéséről szabadon rendelkezhetnek, de a városi plébánosok, esperesek, a vikáriusok
és az irodaigazgatók áthelyezéséhez ki kell kérni az ÁEH véleményét.
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A forradalom hangja. Szerk.: Varga László [New York] és Kenedi János. Bp., 1989, 49. p.
Szántó Konrád: Az 1956-os forradalom és a katolikus egyház. Bp., 1992, 30-35. p. Október 26-án
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József. Hungarian Monitoring - 1. 12. 1956.
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A megbeszélés egyházpolitikai jelentőségén túl érdekes, hogy Grősz József nem
volt hajlandó Budapestre utazni az ÁEH elnökéhez. Magyarázhatnánk ezt a zavaros
időkben kényelmetlen, sőt kockázatos utazással is, de inkább a tudatos ellenállással
az új kormánnyal, illetve a régi egyházügyi hivatallal szemben.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukása után nemcsak az ÁEH került ne
héz helyzetbe, de az átszervezett államvédelem is. Ezt bizonyítják még 1957 nyarán
kelt jelentései is: „A jelenlegi egyházpolitikai helyzetben, amikor a római katolikus
egyházzal szemben általános deffenzívában vagyunk és az egyház komoly eredmé
nyeket ért el pozícióinak megszilárdításában, a soraik között lévő haladó erők vissza
szorításában, szükségesnek tartjuk, hogy velük szemben határozott és erőteljes intéz
kedéseket
foganatosítsunk."^
Ugyanakkor Grősz József viselkedése is jelentősen megváltozott szabadlábra he
lyezését, érseki jogaiba való visszahelyezését, majd a forradalom és szabadságharc
eseményeit követően. A fentebb ismertetett 1955. december 29-i államvédelmis terv
szerint az ÁVH megkísérelte a kalocsai érsek ügynöki beszervezését. Egy 1957. júli
us 10-i jelentés összegezte a katolikus egyház vezetésében az utóbbi években kiala
kult helyzetet, kétségtelen utalással Grősz József személyére vonatkozóan: „A püs
pöki karban abban az időben, amikor Czapik Gyula egri érsek volt a kar elnöke, két
ügynökkel rendelkeztünk „Galambos" és „Balassa" személyében. Mindkettő csak
arra volt képes - „Galambos "pedig hajlandó —, hogy a püspökkari konferenciák le
folyását regisztrálja. Később „Galambos" betegsége miatt kimaradt a püspökkari
konferenciákról, „Balassát" pedig a püspöki kar jobbszárnya kiszorította a karból.
Ebben az időben került viszont „Lajtai Márton "vissza a püspöki karba. Személye és
tekintélye alkalmasnak látszott arra, hogy a püspöki karban meglévő lojális, a tár
gyalásokra készséges szárnyra támaszkodva a püspöki kar egészét pozitív irányba
befolyásolja és közelítse az állam érdekeihez. „Lajtai Márton " a hozzáfűzött remé
nyeket - részben a nem megfelelő beszervezés, részben az erősen érvényesülő jobbol
dali behatás következtében — nem váltotta be. Arról, hogy számunkra felderítést foly
tasson, szó sem lehetett, sőt politikai befolyását is ellenkező irányba használta és
használja fel jelenleg is.
így-miután „Galambos "betegsége, „Balassa "lehetősége, „Lajtai Márton "pedig
rossz hozzáállása miatt kiesett mint aktív, felhasználható ügynök - a püspöki konfe
rencia vonatkozásában felderítési lehetőség nélkül maradtunk."™
Bárhogyan is konspirált az államvédelem 1955 végén, nem sikerült Grősz Józsefet
„Lajtai Mártonként" beépíteni a püspöki karba. Hogy milyen mértékben formálta a
kalocsai érsek személyiségét a diktatúra egyházpolitikája - a hozzá kapcsolódó kira
katperekkel, börtönbüntetésekkel, az államvédelmis módszerekkel stb. - , nem lehet
igazán kideríteni. Ugyanakkor talán megállja a helyét az a vélemény, hogy 1956 bu
kott forradalma sokakhoz hasonlóan Grősz Józsefet is megfosztotta egy illúziótól, a
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Történeti Hivatal O - 13405/2. Magyar Római Katolikus Püspöki Kar. 279. p.
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szabadság - beleértve az egyház teljes szabadságát is - nyugati támogatással történő
mielőbbi eljövetelének ábrándjától.

***
A magyar kommunisták a moszkvai vezetők akaratának megfelelően átvészelték a
krízist, újjászervezték és hamarosan megszilárdították hatalmukat. A hívek, illetve
a katolikus egyház léte érdekében értelmetlennek tünt a további ellenállás. A Grősz
vezette püspöki kar olyan együttműködést dolgozott ki, amely hosszú időre garantál
ta, hogy az egyházi hierarchia mellett a vallás „szabad gyakorlása" (elsősorban a
szentségek felvétele és a liturgia) sem sérült, ugyanakkor az ateista állam is elégedett
lehetett. A püspöki kar tehetetlennek bizonyult a pápai kiközösítés alatt álló katolikus
békepapokkal, annak ellenére, hogy az 1950-ben indult papi békemozgalom is sokat
vesztett jelentőségéből az 1956-os események után. Ma még az objektív tisztázásra
várnak az Országos Béketanács Katolikus Bizottságának és az Opus Pacis létrehozá
sának körülményei. Grősz József kalocsai érseknek, a püspöki kar elnökének sze
repe kétségkívül jelentős volt az új szervezetek létrehozásában. A hetvenéves főpapot
az együttműködés keresésére ösztönözhették más okok mellett a több mint egy évti
zed alatt megélt kommunista egyházpolitika tapasztalatai és 1956 traumája is. Ugyan
akkor nem lehet az 1956 utáni „papi békemunkát" egyedül Grősz József szándékának
betudni. Ismerve a püspökkari értekezletek vezetésében kialakított gyakorlatát, biz
tosan állítható, hogy az ordináriusok egyöntetű akarata nyilvánult meg az Országos
Béketanács Katolikus Bizottsága és az Opus Pacis megszervezésében. Ez a politika
néhány évvel megelőzte, előkészítette a Vatikán és a Magyar Népköztársaság megál
lapodását, amit Grősz József már nem ért meg. Az állam és az egyház jó viszonyát de
monstrálandó a kalocsai érsek megnyilvánulásaiban többször hitet tett az ország bé
kés építése mellett, a népköztársaság pedig magas kitüntetésben részesítette az idős
főpapot. 1961 nyarán az ország több pontján, egyházi működésének egykori szék
helyein ünnepelte Grősz József papi hivatásának 50. évét. Október 3-án a kalocsai ér
seki palota kápolnájában rosszul lett és az orvosi diagnózis szerint szívgyengeségben
elhunyt.
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Jelen tanulmány keretei közt nincsen arra lehetőség, hogy a katolikus egyház és a pártállam kapcsola
tát, küzdelmét az 1956-os forradalom után részletesen tárgyaljuk. Csakis jelezni tudunk néhány Grősz
József életével is kapcsolatos fontos eseményt.
Országos Béketanács és a püspöki kar tárgyalásai vezettek a katolikus hierarchia bekapcsolódásához
a békemozgalomba, melyről 1957. május 23-án született meg a püspöki kar határozata. A Katolikus B i 
zottság elnöke Hamvas Endre csanádi püspök, az Opus Pacis elnöke pedig Grősz József kalocsai érsek
lett.
„Hétfőn, december 9-én ünnepli hetvenedik születésnapját Grősz József kalocsai érsek, a magyar ka
tolikus püspöki kar elnöke. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa ebből az alkalomból Grősz érseket a bé
kemozgalomban folytatott munkásságáért, valamint az egyház és állam jobb kapcsolatainak érdekében
kifejtett tevékenységéért a Népköztársaság Zászlórendjének I I . fokozatával tüntette ki."Grősz József:
Az állam és az egyház viszonya kedvező. Magyar Nemzet, 1957. december 8. 2. p.
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Dr. Vathy Ákos bíró, a Fővárosi Bíróság elnökhelyettese 1990. május 18-án iga
zolta, hogy a Grősz József ellen 1951-ben felhozott valamennyi vádat az 1990. évi
X X V I . törvény alapján semmisnek kell tekinteni. A Grősz-üggyel kapcsolatban el
ítélteket ugyanígy rehabilitálták.
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N . N . fogdahálózati személy
A korszak koncepciós perei közt a Grősz-ügy kiemelt fontosságú volt, amit az ÁVH
igyekezete is bizonyít. Már Grősz József letartóztatását megelőzően a későbbi per
legtöbb vádlottja mellé fogdahálózati ügynököket építettek be és tervbe vették, hogy
rövid időn belül valamennyi vádlott fogdaügynököt kap cellatársként. Nem a hiva
tásos, és nem a „szigorúan titkos" tiszti állományból kerültek ki ezek a fogdahálózati
személyek, hanem maguk is elítéltek, rabok, internáltak voltak. Az ő esetükben az
ÁVH nem fizetéssel viszonozta a szolgálatot, hanem többnyire pressziókkal, kény
szerrel, esetleg a büntetés enyhítésére, jobb körülmények biztosítására tett ígéretek
kel érhették el a megalázó feladat elvállalását.
Persze az ÁVH-nak nagyon ügyelnie kellett arra, hogy kiket használ fel céljai ér
dekében. A fogdabesúgói feladat komoly konspirációt igényelt a lebukás veszélyé
nek elkerülése miatt. Ezért volt hasznos a rabok ügynöki felhasználása, hitelességü
ket erősítette, hogy maguk is átélték már az ÁVH eljárásait. A konspiráció sikere a
fogdaügynöknek saját egzisztenciája miatt, az ÁVH-nak pedig az eredményes infor
máció miatt volt életbevágó. Ugyanis a lebukás a spicli sorsának rosszabbra fordulá
sátjelenthette, az államvédelem számára pedig csaknem lehetetlenné tette újabb ügy
nök beépítését a cellába, hiszen az egyszer eljátszott bizalmat nagyon nehéz hely
reállítani. A közös cél, illetve az ÁVH-s tisztek szinte pszichológusokat is meghazud
toló emberismerete többnyire eredménnyel járt. A sikerhez hozzátartozott a fogoly
kiszolgáltatottsága, hinni akarása. Könnyebb elviselni a rabságot, a megaláztatást, ha
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" 1990. évi X X V I . törvény az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról.
Kihirdették: 1990. március 30.
BFL X X V . 4. f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 1-24. p.
„ F. hó 20-án 8 h-ig valamennyi vádlott és tanú mellé fogdahálózati ügynököket építünk be. " Lásd a 8.
számú dokumentumot. Grősz József és társai ügyében a letartóztatott személyekkel történő államvédel
mis foglalkozás megszervezése. 1951. május 17. A Grősz József mellé rendelt fogdaügynök neve nem
szerepel ezen a listán, de a „beépítés" megtörtént, amit a Grőszről készült, 1951. május 20-tól rendszeres
fogdajelentések bizonyítanak.
Persze, az a tény, hogy ma még nem ismerünk olyan dokumentumot, amiből lebukott fogdaügynök
tevékenységéről lehetne információt szerezni, nem jelenti azt, hogy a valóságban nem fordulhatott elő
olyan eset, amikor lelepleződött a beépített rab. A kiszolgáltatott ember általában maradéktalanul meg
bízott cellatársában, és örült, hogy valaki osztozik sorsában. A tapasztalt rabok, ha sejtették is fogolytár
sukról, hogy esetleg beépített ember lehet, nem leplezték le nyilvánosan, csak „megszűrték" a vele kö
zölhető információkat. (Lénárd Ödön, a tizennyolc és fél évet ült piarista szerzetes szóbeli közlése
alapján.)
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nem egyedül éli meg a rab, ha van egy társ, aki hasonlóan szorult helyzetben van, aki
vel meg lehet beszélni az „ügyeket".
A fogdaügynöknek rendelkeznie kellett színészi képességgel is, ami természete
sen a mindennapi konspiráció részét képezte. El kellett tudnia hitetni fogolytársával,
hogy ő is kihallgatásokon, szembesítéseken vett részt, amikor éppen a fogdajelentést
mondta tollba, vagy vetette papírra. Idegileg mindenképpen stabil embernek kellett
lennie, hiszen állandó készenlétben élt, egyetlen árulkodó, ellentmondó kijelentéssel
is leleplezhette magát. Ahhoz, hogy minden elvárásnak megfeleljen, értelmes embe
rekre volt szüksége az ÁVH-nak. Ma még nem ismerünk olyan utasítást, amelyben a
fogdaügynök számára az államvédelmis nyomozótiszt megfogalmazta volna a cellán
belüli puhatolózás, beszélgetés irányát, de feltételezhető, hogy a fogdajelentéseken
túl is napi kapcsolatban állt a nyomozó a besúgóval.
A Grősz-ügy operatív iratainak tanulmányozásából kiderül, hogy a kalocsai érsek mel
lé az ÁVH csak a legutolsó pillanatban épített be ügynököt. N . N . 1906-ban született,
kereskedelmi érettségit, gazdászati tiszti tanfolyamot, majd hadbiztosi akadémiát vég
zett. 1926 és 1939 között egy vidéki laktanyában teljesített szolgálatot, mint gazdászati
tiszt. 1942-ben hadbiztosi minőségben az orosz frontra került, ahol 1943-ban szovjet
fogságba esett. Önként jelentkezett az antifasiszta iskolára. 1944-ben szovjet katonai
területen a Vörös Hadsereg kötelékében propagandamunkában vett részt. Elvégezte a
kijevi partizániskolát, de bevetésére már nem került sor. 1945-ben Debrecenben vezető
hadbiztos lett ezredesi rendfokozattal. 1946-tól a Honvédelmi Minisztériumban az
anyagi főcsoportfőnök helyettese. Legmagasabb beosztása pénzügyi csoportfőnök, ve
zérőrnagyi rendfokozattal. Letartóztatására 1950. március 29-én került sor a Sólyom
László elleni koncepciós eljárás során. A Budapesti Katonai Törvényszék 1950. au
gusztus 10-én, majd a Katonai Főtörvényszék augusztus 17-én háborús bűntett vétsé
ge, illetve folytatólagosan elkövetett a demokratikus államrend és a köztársaság
megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésében való részvétel miatt kötél általi ha
lálra ítélte. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1950. augusztus 18-án az ítéletet kegye
lemből életfogytiglani fegyházra változtatta.
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A fogdahálózati személyek anonim kezelésére vonatkozóan lásd „A forrásközlés szempontjai"-t. A
Grősz József mellé beépített fogdaügynökre vonatkozó adatok jelen kötetben közölt jelentéseiből, illet
ve 1954. évi perújrafelvétele során rögzített aktáiból származnak. Történeti Hivatal V - 142763/2.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 81/1945. M.E. számú rendelete a népbíráskodásról. 11. § 5. pontja
alapján háborús bűnös az, aki a megszállott területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bánás te
kintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan megsértette, vagy a visszacsatolt
területek lakosságával, a reá bízott hatalommal visszaélve, kegyetlenkedett, vagy aki általában felbujtó
ja, tettese vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának.
Az 1946. évi V I I . törvény a demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről 1. §-ának
1. bekezdése alapján bűntett miatt büntetendő, aki a Magyar Népköztársaság Alkotmányában meghatá
rozott népi demokratikus államrend vagy népköztársaság megdöntésére irányuló cselekményt követ el,
mozgalmat vagy szervezkedést kezdeményez, vezet, vagy azt lényeges anyagi támogatásban részesíti.
Történeti Hivatal V - 142763/2. 8. p.
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N. N . perújrafelvétele során is készségesen beismerte, hogy 1935-től kapcsolatban
állt a nyilaskeresztes párttal, annak anyagi támogatást is nyújtott és nyilas röpcédulá
kat is terjesztett. 1954-ben felvett vallomása szerint 1942 után, amikor szovjet had
műveleti területre vezényelték, a nyilas ideológiából már kiábrándult, de antiszemita
meggyőződése továbbra is megmaradt. Sorozatosan kegyetlenkedett zsidó származá
sú munkaszolgálatosokkal, azokat bottal ütlegelte, rugdosta és egyéb módon meg
alázta. A tanúvallomások is megerősítették, hogy N . N . „ olyan hírnek örvendett, mint
aki nem megy el úgy munkaszolgálatos mellett, hogy ne bántalmazza " A háborús
élmények hatására zsidógyűlölete egyre inkább csökkent. „Alkalmam volt látni, hogy
a munkaszolgálatosok a bántalmazások nélkül is milyen szenvedésen mennek keresz
tül. Néhánnyal való beszélgetés után arra is rájöttem, hogy ezek az emberek nem az
úgynevezett kávéházi zsidók, akik soha nem dolgoztak, hanem java része szegény
ember, akik indokolatlanul kerültek ilyen helyzetbe. A frontkörülmények azután foko
zatosan átalakították gondolkodásomat, rájöttem, hogy milyen bűnöket követtem el
szerencsétlen embertársaim ellen, s azokat megbánva egyre több esetben akkor szo
katlanul emberséges bánásmódot tanúsítottam velük. Igyekeztem őket megfelelő el
helyezéshez és élelemhez juttatni. Itt ismertem meg Kossá Istvánt is, aki egyébként
magatartásomról a »Dunatol a Donig« című könyvében
megemlékezett s mindaz a
valóságban megtörtént, amit könyvében leírt. "
N. N . 1950-ben azt is beismerte, hogy 1939 után a Vkf/2-vei ügynöki kapcsolatban
állt és számos, Magyarországon menedéket talált lengyel vezérkari tisztet juttatott a
kémelhárítók kezére. Azt a vádat is beismerte, miszerint 1947 elején a Honvédelmi
Minisztériumban N . N.-t a Katonapolitikai Osztály vezetője, Pálffy György bevonta
az általa irányított népi demokrácia ellenes szervezkedésbe, majd Pálffy letartóztatá
sa után Sólyom László vezetésével a néphadseregben folyamatosan romboló és sza
botázs tevékenységet végzett.
N. N . az 1954. évi perújrafelvétel során tett vallomásaiban azt állította, hogy beis
merő vallomásait 1950-ben „bántalmazások, illetve kényszer hatására" tette. Egykori
kihallgatóit, Tihanyi Jánost és Gáspár Mártont 1954-ben a Katonai Főbíróság beidéz
te tanúnak. Ok ugyan alig emlékeztek már a három évvel korábban történtekre, mégis
fontos adalékkal szolgálnak vallomásaik N. N . személyiségére nézve. Tihanyi János
elmondása szerint: „ Úgy láttam, hogy N. N. maga is megfelelően idomulni akar a ki
hallgatás menetéhez és intelligens ember létére látta, hogy kb. milyen vallomást kívá
nunk tőle. Azt tapasztaltam, hogy többször túlzásokba is esett és vigyázni kellett, ne
hogy többet mondjon, mint amire egyáltalán szükség volt." Másutt: „N. N. előttem
egy megriadt ember benyomását keltette, aki félt a háború alatti magatartásának kö2 0 0
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Kossá István: Dunától a Donig. Bp., 1984.
Történeti Hivatal V - 142763/2. 26. p.
Uo.41.p.
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vetkezményeitől. Vele szemben semmiféle kényszert nem alkalmaztam, erre nem is
lett volna szükség, mert saját magától is még többet mondott, mint kellett volna. "
N . N . a bíróság előtt Tihanyi jelenlétében is állította, hogy igenis alkalmaztak vele
szemben kényszert és éppen Tihanyi, aki megzsarolta, hogy amennyiben nem tesz
megfelelő vallomást úgy N . N . terhes feleségét letartóztatja. A vádra Tihanyi azt vá
laszolta, hogy már nem emlékszik, de, ha „N. N. határozottan állítja, lehetséges,
hogy így volt " . Gáspár Márton még arra sem akart eleinte emlékezni, hogy valaha
is kihallgatta volna N . N.-t, aki Gáspárral szemben is megerősítette a Katonai Főbíró
ság előtt: „az ügyemben készült összefoglaló jegyzőkönyvet Gáspár Márton íratta alá
velem, s tudomásom szerint azt ő is aláírta. [...] Közvetlenül az ítélethirdetés előtt
Gáspár közölte velem, hogy halálra fognak ítélni, azonban neféljek, mert nem fognak
felakasztani és ügyemben egyébként is intézkedés történik. " Gáspár csak annyit vála
szolt, hogy nem emlékszik erre.
N. N . per-újrafelvételi ügyében a Katonai Főbíróság 1954. szeptember 28-án ho
zott ítéletet. Eszerint a háborús bűntett vádját a tanúvallomások és a részletes beisme
rő vallomás alapján igazoltnak találták és ezért öt év szabadságvesztésre ítélték. A
büntetésbe a bíróság az addig fogva tartásban eltöltött időt (1950. március 29-től
négy évet és hat hónapot) beszámított. N. N.-t a bíróság a demokratikus államrend és
a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésében való részvétel vádja
alól bűncselekmény hiányában felmentette. A bíróság a háborús bűntettre irányuló
korábbi vádakat továbbra is fenntartotta. A rehabilitációknál gyakran előfordult,
hogy az illetőt csakis a legsúlyosabb vádpontokban mentették fel, más bűnöket elis
merve, hogy ezzel igazolják a korábbi eljárás létjogosultságát.
1957-ben N. N.-t már szabad emberként beidézte a Legfőbb Ügyészség, hogy tanús
kodjon Farkas Mihály ügyében. N . N . ekkor kissé módosította az 1950-ben történteket.
Hét évvel az események után úgy emlékezett, hogy ő Tihanyi fenyegetésére, miszerint
szülés előtt álló feleségét is letartóztatja, sem tört meg és nem volt hajlandó kompromit
táló vallomást tenni tiszttársaira. „A fenyegetések hatása alatt sem tudtam egyéb cse
lekményt beismerni, mint néhány kisebb hibát. " Csak jóval később „Tihanyi rábeszélé
sére, fenyegetéseinek hatására és idegállapotomra figyelemmel, magam is elhittem,
hogy Pálffy vezetésével összeesküvést folytattunk. Ezért az erről készült jegyzőkönyvet
aláírtam. A jegyzőkönyvben felsorolt hibák igazak és a valóságnak megfelelőek voltak,
azonban ezekből a hibákból levont következtetések, amelyek végső soron oda vezettek,
hogy mi a rendszer ellen támadtunk, már nem feleltek meg a valóságnak. "
1963 februárjában az Elnöki Tanács kegyelemből a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól is felmentette.
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N. N . már első találkozásuk alkalmával jó kapcsolatot épített ki a kalocsai érsek
kel: „Kapcsolatfelvételünkjól sikerült. Ügyéről és a lefogásom (III. 15.) utáni ese
ményekről tájékoztatás szerűen beszélt. Tapintatosan igyekezett megállapítani azo
nosságomat. Ez a próba jól sikerült, mert sok közös ismerősünk van - a népi de
mokráciával szembeni gyűlöletét nem palástolja. "
A kalocsai érsek bizalmát N. N . iránt nemcsak annak személyes fellépésével igye
kezett az ÁVH biztosítani, hanem különböző konspirativ módszerekkel is. Például az
előadó közölte Grősszel már az első kihallgatás alkalmával, hogy nem lesz egyedül a
cellában. Azt állította ugyan, hogy nem tudja, ki lesz a cellatárs, de azt Grősz pár nap
múlva már bizonyára jobban fogja tudni, mint az ÁVH. „Grősz nagyon örült ennek a
megjegyzésnek, mert tudta, hogy rendes ember lesz a cellatársa."
Más alkalom
mal: „Grősz megemlítette, hogy őrnagy előadója még itt létének első időszakában
mondta neki, hogy cellatársa igen sötét múltú ember." Márpedig akiben az ÁVH
nem bízik meg, az megérdemli a fogolytárs feltétlen bizalmát.
A fogdaügynök a közös cellában megért első napokban néha arról számolt beje
lentéseiben, hogy Grősz hidegen, elutasítóan viselkedik vele szemben. „Hozzám való
viszonya hűvös, barátságtalan - ami alaptermészete."
N . N . utóbbi megjegyzése
rosszindulatról árulkodik, sőt önmagának, és Grősz József személyiségének is ellent
mond. Valójában a frissen átélt letartóztatásnak, az első kihallgatásnak és a teljesen
szokatlan környezetnek, egy idegen személy jelenlétének lehetett betudni Grősz kez
deti viselkedését, amibe a sikeres konspiráció ellenére, bizonyára bizalmatlanság is
keveredett. A kalocsai érsek hamarosan kezdett „feloldódni": „Magatartása velem
szemben a szokottnál barátságosabb volt, ügyéről egyáltalán nem beszélt."
Ké
sőbb Grősz előadója elégedetlen volt az érsek vallomásával, ezért nem a cellába, ha
nem a magánzárkába vitette. A büntetés célja nem a fogdaügynök „munkájának" se
gítése volt, ennek ellenére kedvező hatást váltott ki: „A fenyítés hozzám való viszo
nyát is megjavította, barátságosabb és beszédesebb lett."
A fogdahálózati személy egész tevékenysége a jó alkalmazkodási készségére, hi
teles „színjátékára" épült. Ez már alkati kérdés is. Az ÁVH kihasználta a fogdaügy
nököt, zsarolással, kényszerrel bírta rá a feladat elvégzésére. Azonban az, hogy med
dig ment el a spicli az együttműködésben, teljesen az egyéniségétől függött. N . N .
kiválóan látta el feladatát. Minden lehetséges eszközt bevetett, hogy közelebb kerül2U
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" A fogdaügynök nyilván a konspiráció miatt állította Grösznek, hogy március 15-én tartóztatták le.
Ezt egy későbbi jelentésében meg is erősíti. Grősz ismertette N . N.-vel a március közepe óta történt ese
ményeket, amihez a spicli hozzáfűzi: „Grősz előtt akkor buktam le ". Lásd az 58. számú dokumentumot.
Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 7.
Lásd a 15. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 21.
Uo.
Lásd a 66. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 11.
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jön cellatársához, és ezáltal több infonnációt tudjon megbízóinak szállítani. Ha
Grősz jókedvű volt, ő levertséget színlelt, hogy rabtársában részvétet keltsen. Ter
mészetesen felvetődhet a kérdés, hogy ha N . N . ilyen mesteri alakításra volt képes,
akkor esetleg megpróbálta az AVH-t is becsapni. Abban az esetben, ha ez sikerülhe
tett neki, kérdésessé válik, hogy jelentéseiben mennyi a valóságos elem, és mi az,
amit akár Grősszel is konspirálva jelent. Ez a feltételezés azonban nem valószínű. N .
N . jelentései minden tekintetben alátámasztják az államvédelem értesüléseit, más
részt az előadók hitelt adtak a fogdaügynök jelentéseinek, elfogadták még javaslatait
is Grőszt illetően, és ezek segítségével értek el sikert a kalocsai érseknél. A lehetőség,
hogy N . N . kettős játékot folytatva, még az államvédelmet is orránál fogva vezette,
kizárható. A Grősz József mellé beosztott zárkahálózati ügynök mindenben együtt
működött megbízóival.
Az ÁVH-s tisztek irányították N . N . tevékenységét, instrukciókkal látták el, hogy
merre terelje a beszélgetéseket, hogyan hasson, egyáltalán milyen hatást érjen el a fo
goly érseknél. Bizonyára nem kapott minden részletre kiterjedő utasítást, nem mond
ták meg neki, hogyan hajtsa végre a feladatot, hogyan érje el a kívánt hatást. Egy al
kalommal mesterien oldotta meg feladatát, ami minden bizonnyal Grősznek a perre,
illetve az ítélet utáni időszakra való felkészítésére irányult. N . N . lehangoltan a saját
helyzetéről kezdett beszélni, ami természetesen egybecsengett Grősz sorsával, lelki
állapotával, reményeivel: „Délelőtt kérdezte tőlem, hogy min gondolkodom. Elmond
tam neki, hogy szüleimen jár az eszem, ők az egyetlenek, akikhez vonzódom és tudom.,
hogy nem fogom őket már viszontlátni. Ezután Grősz megkérdezte, hogy mire számí
tok jövőmet illetően. Elmondtam, hogy hosszú börtönbüntetést várok. Ha a rendszer
megbukik, akkor az fogja helyettem leülni, aki elítélt. Ha a rendszer megerősödik, ak
kor majd 8-10 év múlva már olyan erős lesz a rendszer, hogy esetleg amnesztiát ad és
akkor valahol csendesen meghúzódom. Az elítélés ténye maga kevésbé bánt, mert hisz
szüleimen kívül nem fűz semmi az élethez. így tulajdonképpen csak az érdekel, hogy
büntetésemet emberi körülmények között tudjam letölteni. Kapjak valami munkaal
kalmat vagy olvasnivalót és megfelelő társakat. Grősz azt válaszolta, hogy neki is ha
sonló a helyzete, és száz százalékban egyetért az én felfogásommal. "
N. N. túlzó lelkiismeretességgel akarta végezni munkáját. Egy alkalommal bosszú
ságának adott hangot, mivel a cellában nem értette meg Grősz szavait, így nem tudta
őket jelenteni. „Bár kétszer is elmondattam vele, mégsem értettem meg, mert halkan
beszélt és a folyosón erős zaj volt. "
Nyilvánvaló, hogy a letartóztatott rab semmi mással nem foglalkozik, mint saját
ügyével. Ezzel tisztában volt az ÁVH is, éppen ezért építettek be a cellákba ügynökö
ket, ugyanis egy magáncellában minden gondolat az államvédelem számára elveszett
információ. Azonban a spiclinek az adatgyűjtés mellett fontos feladata a fogolytárs
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Lásd az 51. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 2.
Lásd a 75. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 14.
Lásd a 62. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 9.

lelki felkészítése a kihallgatásokra, végeredményben pedig a tárgyalásra. Természe
tes, hogy a zárkában a rabok megbeszélték a vallomásokat, kicserélték tapasztalatai
kat. A kétségbeesésben, a csüggedésben rendkívüli erőt meríthet egy fogoly társának
szavaiból. Éppen ebben rejlik a manipuláció lényege. Grőszben egy alkalommal fel
merült, hogy ügyének lényege, az „összeesküvés" teljesen alaptalan. „ Véleményemet
kérdezte ebben a kérdésben. Én azt válaszoltam, hogy nem tudok véleményt mondani,
meg kellene nézni a büntető törvénykönyvet. Ugyanis lehet, hogy a büntető törvény
összeesküvésnek minősíti azokat a cselekményeket is, amelyek nem a rendszer meg
döntésére, de végeredményben a rendszer ellen történnek. Grősz azt válaszolta, hogy
természetesen ebben a rendszerben ez így van."
Nagyon óvatosan és az ÁVH
szempontjából kiválóan járt el N. N . Ahogy felmerült Grőszben a kétely, tartani lehe
tett attól, hogy esetleg nem fog együttműködni a nyomozókkal. Ilyenkor a fogoly ab
ban bízik, hogy az ügyész előtt, vagy a tárgyaláson be fogja tudni bizonyítani a vádak
alaptalan voltát. N . N . nemcsak eloszlatta Grősz kétségeit, de megerősítette abban a
tudatban, hogy lényegében értelmetlen az ellenkezés.
Az összezártság és a közösen megélt sors miatt Grősz egyre jobban próbált közeled
ni cellatársához. A fogdajelentésekben egyre gyakrabban lehet olvasni: „Élénken ér
deklődött kihallgatásomról."
; „Tegnapi kihallgatásomról futólag érdeklődött, írás
belifeladatomat félszemmel nézegette."
„Hozzám való viszonya némileg ismét ja
vult, közvetlenebb, kérdezősködik ügyemről és saját ügyéről is kezd beszélni. "
Annak ellenére, hogy a kalocsai érsek egyre barátságosabban viselkedett cellatár
sával szemben, és bár az ÁVH-n, ha nem is egy időben, de mindketten megszenved
ték a vizsgálati szakaszt, N . N . semmi szánalmat sem érzett az idős főpap iránt. Szá
mára Grősz személye csak egy eszközt jelentett saját sorsa kedvezőbbé alakításában.
A kalocsai érseket illető megfogalmazásaiban olyannyira közömbös, néha ellensé
ges, mintha haragudna Grőszre. Ez talán a maguk ügyeiben tanúsított, kettőjük telje
sen eltérő viselkedésével magyarázható. Ugyanis némely emberből gyűlöletet vált ki,
ha valaki egy hasonló szituációban nálánál erkölcsösebben viselkedik. Az ilyen eset
ben ugyanis a helytelen magatartás miatt érzett szégyen - Káin-szindrómaként - a jó
példa ellen fordul. Az N. N . perújrafelvételekor rögzített tanúvallomásokból kiderül,
hogy ő tett első alkalommal terhelő vallomást tiszttársaira. Grősz is elismert, aláírt
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Lásd a 47. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 31.
Lásd az 57. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 6.
Lásd az 58. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 7.
Lásd a 69. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 12.
Gáspár Márton tanú előadta: „Tudomásom szerint N. N. tett első ízben vallomást Sólyomra és még
több tábornokra és ennek alapján történtek meg a későbbi őrizetbe vételek." Történeti Hivatal V 142763/2. 28. p. Évekkel később, Farkas Mihály 1957. évi perében is előkerült N . N . személye. Akkor
az ítélet indoklásában szintén azt fogalmazták meg, hogy N . N . vallomásai alapján kezdődött meg a tá
bornokok letartóztatása. Történeti Hivatal V - 1500019. Farkas Mihály. 95. p. Az 1950-es esemény még
úgy is rendkívül negatív élmény maradhatott N, N . számára, ha figyelembe vesszük hogy a terhelő vallo
másokat valószínűleg kényszer hatására tette, vagy mint az a per-újrafelvételi tárgyaláson bizonyítást
nyert, ártatlan megjegyzéseit kiforgatták, átalakították.
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mindent az ÁVH-nak, de csak olyan mértékben, amivel ha magának ártott is, de más
helyzetén nem rontott. Sem a kihallgatások, sem pedig Grősz vallomásai nem erősítik
meg N . N . véleményét, miszerint: „Az volt a benyomásom, hogy a kihallgatáson
Grősz más személyekre tett vallomást, és ezt restellte nekem megmondani."
Az ÁVH a spiclin keresztül teljesen ellenőrzése alatt tartotta a kalocsai érseket. A
per kezdetéhez közeledve N . N . egészen azonosul szerepével, valóban beleéli magát
a feladatba. Már-már úgy tűnik, teljesen elfelejti, hogy ő is rab, ő is átélte az államvé
delem módszereit, sőt valószínű, még szörnyűbb tapasztalatokat szerzett, mint Grősz
József. Az utolsó néhány jelentésben egyre gyakrabban írja le benyomásait, vélemé
nyét, néha még javaslatot is tesz az ÁVH számára a helyes eljárást illetően. „Benyo
másom az, hogy Grőszben végleg megerősödött az az álláspont, hogy a tárgyaláson a
jegyzőkönyvben foglal taka t fo gja va llan i.
Véleményem szerint azonban még nem eléggé tudatos benne az, hogy a lényeg nem
az ítélet nagyságában van, hanem azon, hogy Grősz milyen körülmények között fogja
eltölteni büntetését akkor, ha vallomását nem tartja fenn. " Másutt: „Grősz nem vi
selkedik a helyzetéhez mért komolysággal. Ennek okát abban látom, hogy már leszá
molt mindennel. Elhatározta, hogy a jegyzőkönyvnek megfelelő vallomást teszi, így a
kérdés őt nem érdekli. Semmiféle megbánást nem tapasztalok nála. Kezd tetszelegni
szerepében, és kezd benne egy olyan gondolat megérlelődni, hogy az Államvédelmi
Hatóságnak fonlosabb az, hogy O milyen vallomást tegyen, mint neki. Véleményem
szerint ezeknek a gondolatoknak további kifejlődését meg kellene akadályozni, mert
ellenkező esetben saját érdekét háttérben fogja látni. "
N. N. úgy viselkedik, mint aki szerepet tévesztett: mintha ő is államvédelmis alkal
mazott lenne, holott ő is csak áldozata az ÁVH-s gépezetnek. Azonban azt is figye
lembe kell venni, hogy N . N.-nek, mint az „államvédelem áldozatának" csak formáli
san volt azonos a helyzete Grőszével, hiszen ő a rendszerrel együttműködő, azt
éveken át kiszolgáló, magas rangú katonatisztként került az ÁVH őrizetébe. Még az
is lehetséges, hogy az adott helyzetben csak „igazi kommunistaként" viselkedett, az
ilyen foglyok többsége ugyanis a vele történtek ellenére sem ábrándult ki a pártból.
Lelkesedését akár az is indokolhatja, hogy saját magával ellentétben a kalocsai érse
ket a rendszer valódi ellenségének tartotta.
A Grősz Józsefről N . N . által írt, fennmaradt és jelen kötetben közölt 33 fogdaje
lentésből a spicli teljesen arctalannak tűnik az olvasó előtt. Nyilvánvaló „műfaji sajá
tosság", hogy semmi sem derül ki közvetlenül N. N . érzéseiről, sorsáról. Egyetlen al
kalommal fordul elő egy szubjektív, a fogdaügynök személyét is érintő valóban
őszinte megjegyzés a jelentésekben. A vizsgálati szakasz végéhez, a per kezdetéhez
közeledve Grősz egyre feszültebbé vált. „Igyekszik saját maga előtt is úgy feltűnni,
hogy neki a gyors befejezés kedvező, gyanítja, hogy kellemetlen napjai következnek.
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Lásd az 59. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 8.
Lásd a 81. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 19.
Lásd a 82. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 20.

Viselkedése azonban természetesnek ítélhető, visszagondolva, magam is így viselked
tem hasonló helyzetben. "
N . N . személyében az ÁVH olyan embert tudott beépíteni Grősz József kalocsai
érsek cellájába, akire joggal számíthatott. Életfogytiglani ítélete garancia volt arra,
hogy valami kedvező ígéret hatására elvállalja a feladatot. Ugyanakkor az államvéde
lem által jól ismert korábbi magatartása, életpályája is alátámasztotta, hogy mindenre
hajlandó, hogy kedvezőbb helyzetbe kerüljön. A Pálffy-Sólyom-ügyben játszott sze
repével, háborús bűntettének tényével zsarolni lehetett. 1950-ben állapotos feleségé
nek kilátásba helyezett letartóztatásával hatottak rá. 195 l-ben már lehet, hogy nem is
volt szükség efféle ráhatásra. Az egykori vezérőrnagy az ÁVH kihallgatásait, egy
koncepciós eljárás kulisszatitkait megtapasztalva elvállalta az államvédelem által a
Grősz-ügyben neki szánt szerepet, és annak kifogástalanul meg is felelt.
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Az A V H nyomozótisztje - Vajda Tibor őrnagy
Egy koncepciós ügy kidolgozásában, alakításában fontos szerep hárult az államvéde
lem által kiszemelt áldozat előadójára, az ÁVH nyomozójára. Letartóztatását követő
en Grősz József kalocsai érsekkel Vajda Tibor államvédelmis őrnagy, a Vizsgálati
Főosztály helyettes vezetője foglalkozott.
Vajda Tibor 1924-ben született Budapesten. Nagyszülei Trianon után települtek
át a Felvidékről Budapestre. Apai nagyapja, Weisz Mór ekkor magyarosította Vajdá
ra családnevét. Apja önálló fogtechnikus mester volt, alkalmanként hét-nyolc segé
det is foglalkoztatott. Vajda Tibor négy gimnáziumot végzett, majd 1939 és 1941 kö
zött apja mellett kitanulta a fogtechnikus szakmát. 1945-ig apjánál és különböző
cégeknél fogtechnikus segédként dolgozott. Magyarország német megszállása után
apját négy testvérével együtt meggyilkolták a németek, illetve a nyilasok. Anyja csak
három évvel élte túl a háborút. Vajda Tibor testvére szintén megmenekült, 1949-ben
Izraelbe emigrált, majd 1958-ban Ausztráliában telepedett le.
A család és a zsidóság tragédiája bizonyára jelentősen fonnálták Vajda Tibor sze
mélyiségét. 1945-ben két hónapig tagja volt egy cionista kollektívának. Majd megha230
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Lásd a 75. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 14.
A Vajda Tiborra vonatkozó adatok a vele kapcsolatban nyitott ÁVH-s dossziéból (Történeti Hivatal
V - 150003 1. Vajda Tibor), illetve a Péter Gábor ellen 1953-ban lefolytatott vizsgálat aktáiból (Történe
ti Hivatal V - 1500028. Péter Gábor és társai) származnak. Ezenkívül felhasználtam: Kubinyi Ferenc:
Fekete lexikon. [Budapest], 1994, 182-183. p.; Kenedi János: Miért nem szeretem a Népszabadságot?
Változat Esterházy Péter és Nádas Péter témáira. In Kenedi János: K. belügyi iratfelmérő jelentése a kas
télyból. Bp., 2000, 182-188. p., valamint Tibor Vajda: Hope dies last - A story of survival in fascist Hun
gary. Melbourne, 2000.
BFL V I I I . 764. Budapesti Iparostanonc Iskolák. M T H - és MüM Intézetek anyakönyvi lapjai gyűjte
ménye; BFL IX. 226. c. Mester-, segéd- és tanoncnyilvántartások.
Tibor Vajda: Hope dies last - A story of survival in fascist Hungary. Melbourne, 2000. 6-7. p. és
195. p.; Történeti Hivatal V - 1500031. Vajda Tibor. 19. p.;
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misítva életrajzát, azt állította, hogy már 1942-ben belépett a szociáldemokrata párt
ba, és részt vett az illegális munkásmozgalomban. 1945-ben egy alkalommal illegá
lisan Bécsbe ment feketézni, fogászati anyagok beszerzése végett. Valójában csak
1945 márciusában lépett be a szociáldemokrata pártba, majd még ez év augusztusá
ban tagja lett az MKP-nak. 1946-ban került az ÁVO-hoz. Operatív hálózati területen
dolgozott, majd Péter Gábor és Szűcs Ernő javaslatára a Szovjetunióban egyéves
operatív iskolát végzett. Ezután nevezték ki a Vizsgálati Főosztályra helyettes veze
tőnek. Ekkor még csak 26 éves volt, de már komoly ügyekben bizonyította „nyo
mozói rátermettségét". A Rajk-per egyik tanújának szánt Szász Béla 1956. szeptem
ber 15-én a Farkas Mihály és társai elleni vizsgálat során így emlékezett vissza 1949.
évi kihallgatásaira: „ketten foglalkoztak velem. Nevüket nem tudom, egyiknek az asz
talán egyszer láttam egy Vajda névre szóló borítékot. Ok kemény kínzások útján sem
tudtak velem eredményt elérni. Kb. 36-szor talpaltak meg, vagy 500-at vertek rám gu
mibottal. Eltörött 5 bordám és gerincsérülésem is keletkezett. Kb. kilenc napig éj
jel-nappal vigyázban állítottak. " Vajda Tibor saját maga verte meg Vági Ferencet,
aki letartóztatásáig a Miniszterelnökség Sajtó Osztályát vezette. A Rajk-perben való
szerepéért Vajdát a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Köztársasági Érdem
rend Kiskeresztjével tüntette ki. A Tábornokok perében Vajda részt vett a koncepció
formálásában is, sőt az általa készített jelentés közrejátszott Sólyom László letartóz
tatásában is. Talán akkor figyelt fel N. N. személyére is, akivel Vajda ugyan köz
vetlenül nem foglalkozott, de mint a Vizsgálati Főosztály helyettes vezetője, és mint
a Pálffy-Sólyom-ügy egyik formálója, N . N. vallomásait is figyelemmel kísérhette.
A Grősz-per sikere után Vajda Tibort a Népköztársasági Érdemrend V. fokozatá
val tüntették ki, azonban fényes karrierje már nem tartott sokáig. 1952 novemberében
elbocsátották az ÁVH-tól. Ezután a Statisztikai Hivatalban dolgozott osztályvezető
ként, amíg 1953. január 12-én le nem tartóztatták.
Czakó Kálmán Legfőbb Ügyésznek a Péter Gábor és társai ügyében 1953. decem
ber 11-én keletkezett vádirata szerint a IX. rendű vádlott Vajda Tibor „mint a Vizsgá
lati Főosztály helyettes vezetője, 1950 őszétől részt vett törvényellenes módszerek al
kalmazásában és alkalmaztatásában, »fogdatisztitasokban« *,
amelyekről tudta,
hogy súlyos károkat okoz. Részese volt személyek törvénytelen internálásának. [...]
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Történeti Hivatal V - 1500028/2. Péter Gábor és társai. 66. p.
Történeti Hivatal V - 1500031. Vajda Tibor. 19. p.
Történeti Hivatal V - 1500019. Farkas Mihály. 160. p. Vö. Szász Béla: Minden kényszer nélkül. Bp.,
1989, 48^19. p.
Kenedi János: K. belügyi iratfelmérőjelentése a kastélyból. Bp., 2000, 183-185. p.
Történeti Hivatal V - 1500031. Vajda Tibor. 19. p.
Fogdatisztítás: Péter Gábor utasítására a Vizsgálati Főosztály alkalmanként az ÁVH-n levő őrizete
sek nagy számának csökkentése érdekében néhány nap alatt egynegyedére csökkentette a foglyok szá
mát. Ilyen esetekben az ügyek kivizsgálatlanul maradtak, függetlenül attól, hogy valóban voltak-e bűnö
sök a rabok közt vagy nem. Minden alap és minden vizsgálat nélkül ártatlan személyeket zártak
internálótáborba évekre. Az ilyen akciókra többnyire szövevényes, nagyobb perek lezárása után kerül
hetett sor, amikor a nyilvános és zárt tárgyalásokon fel nem használt egyénektől kellett megszabadulni.
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1952 júliusában megszervezte és vezette Burgiasev nevű jugoszláv állampolgárságú
őrizetes megverését, amelynek következtében az őrizetes meghalt. [...] 1951-1952-ben
visszaélve vezetői beosztásával, a felügyeletére bízott házkutatási anyagokból ismétel
ten leltári tárgyakat tulajdonított el, kb. 10 000forint értékben."
A társadalmi tulajdon elleni bűntett vétsége koncepciósnak hat, figyelembe véve a
lopott tárgyak értékét. Péter Gábor és néhány társa ellen azonban ez a vádpont va
lóban megállta a helyét, hiszen tőlük több százezer forint értékű ingatlanokat és drága
bútorokat foglaltak le.
Ami a Vajdával szemben, a Péter Gábor és társai elleni, amúgy szintén koncepciós
jellegű ügyben felsorolt többi vádat illeti, a különböző személyektől felvett egybe
hangzó tanúvallomások alapján valós tényként kell kezelni. A Budapesti Hadbíróság
1953. december 24-i ítéletének indoklásában Vajdával szemben enyhítő körülmény
nek minősítették, hogy „az ártatlan személyek internálásával és a fogdatisztításokkal
nem érteit egyet, ezt a véleményét Juhász László főosztályvezetőnek tudomására is
hozta, de miután Péter és Juhász az intézkedések végrehajtásához ragaszkodtak, a
végrehajtásban a fenti módon részt vett"
Vajda Tibort a hadbíróság hatévi börtönbüntetésre ítélte, de az 1953. évi 11. törvény
értelmében és felesége írásos kérelme alapján büntetését megfelezték. 1956. október
15-én szabadult, majd 1956 novemberében Ausztriába szökött, ahonnan kivándorolt
Ausztráliába. Itt egy továbbképző tanfolyam elvégzése után 1962-ben elismerték,
mint fogorvos, szájsebész (dental surgeon). Később posztgraduális képzésben vett
részt a sydneyi, bostoni és párizsi egyetemeken. Karrierje során Vajda körülbelül húsz
országban tartott előadásokat, és az implantáció területén ismertté váltak kutatásai.
A belügyminisztérium engedélyével már a hetvenes években hazatérhetett látoga
tóba, azóta több alkalommal is járt Magyarországon. Ma is Sydneyben él, tekintély
nek örvendő fogorvosként.
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Történeti Hivatal V - 1500028/2. Péter Gábor és társai. 66. p.
Egy 1953. május 18-án rögzített listán szerepel például: „/. kb. 6-8 kötet könyv, különböző orosz
íróktól. Ismertető jele: szerzetesrend pecsétje van beleütve. 2. Öt kötet díszkötésű könyv, Sakespiertől
[sic!]. 3. Egy db töltőtoll, Mont Bank [sic!], nagyalakú, fekete. Továbbá: három darab aktatáska, egy
táskaírógép, egy festmény (falusi táj), egy útisakk, egy látcsőtok, egy borjúbőr katonai hátizsák, egy bőr
táska, egy nylon asztalterítő, egy ingL. I. monogrammal. " Történeti Hivatal V - 1500031. Vajda Tibor.
6. p. Egy, az előzővel megegyező napon felvett listán a Vajda által eltulajdonított bútorok vannak feltün
tetve: egy háromrészes szekrény, egy asztal, négy szék, egy dívány, egy íróasztal, egy gázpalack és re
zsó. Történeti Hivatal V - 1500031. Vajda Tibor. 8. p.
Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a Péter Gábor és társai ellen lefolytatott 1954.
évi eljárás során a bíróság túlságosan hangsúlyozta a gazdasági bűncselekmények elkövetését, és kevés
bé foglalkozott egyéb társadalomellenes tetteikkel.
Történeti Hivatal V - 1500028/2. Péter Gábor és társai. 160. p.
Történeti Hivatal V - 1500031. Vajda Tibor. 18-20. p.
Tibor Vajda: Hope dies last - A story of survival in fascist Hungary. Melbourne, 2000. Scribe
publications a könyvhöz.
Kubinyi Ferenc: Fekete lexikon. [Budapest], 1994, 183. p.
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Vajda Tibornak nemcsak életútja, hanem személyisége is rendkívül érdekes. A Bu
dapesti Hadbíróság 1953. december 24-i ítéletében „kispolgári jellemű karrieristaként"
jellemezték, utalva párttagságának 1945. évi meghamisítására. Kétségkívül komoly
hatással lehetett egyéniségének alakulására, amikor 1946-ban 22 évesen az államvéde
lemhez került. Többnyire vele azonos korú fiatalemberekkel kezdte az operatív mun
kát. Rájuk, így Vajdára is a kommunista párt, és a „párt öklének", az államvédelmi gé
pezetnek a feltétlen kiszolgálása volt jellemző. Nem finnyáskodtak, nem kérdezték
meg az okokat, gondolkodás nélkül végrehajtották a feladatokat. A szervezet, aminek
egyenruháját magukra öltötték, hatalmat biztosított számukra. Olyan hatalmat, amit
életükben még sohasem éreztek. Emberi sorsokról, a vizsgálatok során követendő eljá
rásokról döntöttek, de ugyanúgy örömmel végrehajtották feletteseik utasítását is, ami
nek köszönhetően más emberek előtt tekintélyt szerezhettek maguknak. Hatalmat, erőt
éreztek e tanulatlan vagy félmüveit fiatalemberek, amikor maguknál idősebb, művel
tebb emberekkel foglalkoztak, őket kellett vallomástételre bírniuk. Konkrét tevékeny
ségükre nézve alig van hiteles forrás. A kihallgatási jegyzőkönyvek, feljegyzések stb.
csak nagyon áttételesen vallanak az előadó személyiségéről. Rájuk nézve leginkább az
államvédelmi eljárást megtapasztalt túlélők visszaemlékezései, későbbi perújrafelvéte
lek tanúvallomásai, vagy amennyiben hozzáférhetők lennének, saját életrajzaik, esetle
ges memoárjaik, vagy velük készült interjúk tekinthetők forrásnak. Egyetlen kivétel
van, ami korabeli ténykedésüket hitelesen dokumentálja: a fogdajelentés. A műfaji sa
játosságnak megfelelően az ilyen forrásban szükséges információ volt az áldozat véle
ményének rögzítése előadóját illetően. Ezek a megjegyzések sokat elámlnak a nyomo
zó személyiségéről, ugyanakkor elsőrangú források a kihallgató által alkalmazott
módszer felderítéséhez.
Grősz József már 1951. május 19-én első kihallgatásán találkozott előadójával.
Mivel a kihallgatási jegyzőkönyv teljesen személytelen, az első utalást a kalocsai ér
sek véleményét illetően a kihallgatásait vezető nyomozóról csak a másnapi, Grőszről
adott fogdajelentésben lehet fellelni. A fogoly érsek szűkszavúan annyit közölt cella
társával, hogy meg van elégedve előadójával. Az első Vajda Tiborral kapcsolatos
negatív élményéről május 22-én számolt be a fogdaspiclinek. „Az előadó egyes szö
vegezéseknél igen erőszakos volt, sokat vitáztak is. "
Vajda, hogy Grőszre ráijesszen, egyre keményebb hangnemet használt a kihallga
táson, mivel elégedetlen volt az érsek viselkedésével. Egy alkalommal mérgesen rá
szólt Grőszre, hogy nem érdemli meg, hogy ebben a palotában lakjon, pincében volna
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Történeti Hivatal
Lásd a 13. számú
Lásd à 15. számú
Lásd a 23. számú

V - 1500028/2. Péter Gábor és társai. 160. p.
dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 20.
dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 21.
dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 23.

Az érsek hamarosan egyre kritikusabb hangnemben nyilatkozott Vajda Tiborról.
A következő napon Vajda még mindig elégedetlen volt Grősz hozzáállásával és vallo
másával, ezért rövid kihallgatás után a pincébe vitette. Mikor a másnapi kihallgatásra
Vajda felhozatta, barátságosan beszélt Grősszel. Tudomására hozta, hogy az A V H
másként is tud bánni az emberekkel, ha azok nem akarnak őszinte vallomást tenni.
Vajda eljárásának rövidesen meg is mutatkozott az eredménye: „Grősz József a 12 órai
fogda-cellában való tartózkodás után lényegesen kevésbé magabiztosan viselkedett,
mint eddig. Bizonyos mértékben módosította eddigi vallomásait, de még mindig nem
volt őszinte. [...] Az éjszakai kihallgatása során igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy
őt szigorításokkal nem lehet megtörni, s csak annyiban változtat magatartásán, amenynyiben tényleg eszébe jutnak egyes részletek. Miután a fogda-cellában való tartása ha
tározottan hat rá és elősegíti ellenállásának megtörését, egyelőre továbbra is ott hagy
tam. " Május 28-án Vajda már azt jelentette, hogy Grősz megtört a fogda-cellában el
töltött 3 nap alatt, és beismerő vallomást tett: „a gyilkos P. Vezér részére adott jurisdictio és a fegyveres csoportok szervezése kérdésében, melyekben eddig tagadott. Lát
szólag őszintén jelentelte ki azután, hogy bűnösnek érzi magát az ellene felhozott bűn
cselekmények elkövetésében."
A fogdaügynök beszámolója teljesen egybecseng
Vajda jelentésével. Lénárd Ödön piarista szerzetes a Gyűjtőfogházban egy alkalom
mal találkozott Grősz titkárával, Sztrilich Károllyal, aki elmesélte, hogy a kalocsai ér
seket letartóztatása után az ÁVH a Margit-híd pesti hídfője mellett álló „fehér ház" bör
tönrészlegében helyezte el. „Ennek legalsó szintjére, az 5. pinceszintre vitték le, ahol a
zárkák alján tenyérnyi magasságban állt a beszivárgó Duna-víz. Aztán szombatig senki
se nézett felé, ennivalót sem adtak be neki. Szombaton felvitték, elébe tették a kész jegy
zőkönyvet, amit ő ezek után szó nélkül aláírt. " Mindez csak részleteiben felel meg a
valóságnak, de a lényeget pontosan visszaadja.
Grősz esetében május 27-én, egyébként vasárnap következett be az a lélektani pil
lanat, ami végül megtöréséhez vezetett. Mindez többek között bizonyítja, hogy Vajda
Tibor kiváló ÁVH-s operatív tiszthez méltón rövid idő alatt, fizikai kényszer alkal
mazása nélkül, egyszerűen kemény szankcionálással elérte, hogy Grősz aláírta a rá
nézve terhelő vallomást. Ezzel vizsgálatának első szakasza lényegében lezárult. Ettől
kezdve az előadó váltogatta a vele szemben alkalmazott magatartásformákat. Néha
barátságosan, máskor ismét keményen lépett fel.
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Lásd a 24. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 24.
Lásd a 33. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 27. Vö. a
24. számú dokumentummal, Vajda Tibor államvédelmis őrnagy jelentése Grősz József magatartásáról.
1951. május 24.
Lásd a 29. számú dokumentumot. Vajda Tibor államvédelmis őrnagy jelentése Grősz József maga
tartásáról. 1951. május 25.
Lásd a 39. számú dokumentumot. Vajda Tibor államvédelmis őrnagy jelentése Grősz József maga
tartásáról. 1951. május 28.
Lásd a 34. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról - folytatás. 1951. má
jus 27.
Lénárd Ödön: Erő az erőtlenségben. Bp., 1995. 151-152. p.
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A siker után Vajda már csak részben foglalkozott Grősszel. Talán a koncepció ala
kítása, esetleg más kihallgatások kötötték le. A kalocsai érseket május 28. után Vajda
Tibor őrnagy és Szöllősi György alezredes felváltva és néha együtt hallgatták ki. Az
érsek véleménye két előadójáról teljesen szubjektív. Szinte lehetetlen kideríteni,
hogy melyik cselekedetük tartozott a színjátékhoz, és mi az, ami esetleg személyisé
gükből fakadt. Tény, hogy Grősz mindkét nyomozótól tartott, de azért tisztelte őket,
és mindkettőjüket „jó eszű fiatalembernek" tartotta. Felkészültségükről, vallásos
ismereteikről, tájékozottságukról Grősz személyét, múltját illetően, valamint a vizs
gálat, a kihallgatások során tanúsított alaposságukról több alkalommal is említést tett
a kalocsai érsek a fogdaügynöknek.
Grösz József a két előadó közt mégis különbséget tett. Alezredes előadójáról meg
jegyezte, hogy „a »kaptafa« ugyanolyan, mint a másik előadónál, de mégis jobban
szereti az új előadóját, mert van benne némi kedély. " Másutt: „Igen udvarias em
ber, néha kedély[es]kedik is. Feltűnő sok idézetet tud a Szentírásból és ezeket az idé
zeteket jól is alkalmazza. [...] Grősz jóindulatú embernek tartja alezredes előadóját
és nyíltan megmondta, hogyjobban szeret hozzá menni kihallgatásra, mint másik elő
adójához, nagyobb a bizalma is hozzá. "
Talán valóban két teljesen eltérő karakterről van szó, de a jelentéseket olvasva fel
merül a gyanú, hogy mindez részét képezte Grősz manipulálásának. Az érsek a két
véglet, a szigorú őrnagy és a barátságosabb, „kedélyesebb" alezredes közt állt. Amit
az egyik nyomozó keménységgel sem ért el, azt a másik esetleg csekély jóindulattal
megkapott. „Alezredes előadója igen rendes ember. Míg a másik előadó gúnyos és
gubris [bugris], az alezredes úri modorú, inkább való hozzánk. Ha leragadtatja [elra
gadtatja] az indulat, akkor is rögtön észreveszi magát és azonnal rendes modort vesz
fel. " ° Szöllősi György az érsek bizalmát a barátságosabb hangnem mellett apró ked
vezésekkel nyerte meg: néhány szál cigarettával, a visszaígért breviáriummal és fésű
vel. Grősz a kihallgatásokon is Szöllősivel tudott jobban „együttműködni". „Tegnap
délutáni kihallgatását alezredes előadója kezdte és minden a legnagyobb rendben
ment, míg az a »disznofejü« őrnagy be nem jött. Grősz véletlenül elszólta magát, mire
az őrnagy megfenyegette, hogy alaposan ellátja a baját. Az őrnagy előadó közölte,
hogy még ma kifogja hallgatni. Grősz félt ettől a kihallgatástól, az őrnagy személye
miatt. [...] Esti kihallgatás cin mindkét előadója részt vett, örömmel újságolta, hogy
kifogástalanul zajlott le, amit részben az alezredes jelenlétének is köszönhet." ^
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Lásd a 41. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 29.
Lásd például a 41., 44. 57. számú dokumentumokat, jelentés Grősz József fogdái magatartásáról.
1951. május 29. és 30., valamint június 6.
Lásd a 44. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. május 30.
Lásd az 59. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 8.
Lásd a 63. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 10.
Lásd a 66. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 11.
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Az államvédelmis nyomozótisztek személyisége csak nehezen fogható meg a doku
mentumokban. Ez nemcsak a történészt állítja szinte megoldhatatlan probléma elé,
de lelkiviláguk a velük naponta órákat eltöltő őrizetesek számára is rejtély maradt.
„Különös emberek ezek az előadók - mondta Grősz - mi nem is tudjuk beleélni ma
gunkat az ő gondolkodásukba. "
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' Lásd az 57. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 6.

4.

A FORRÁSKÖZLÉS SZEMPONTJAI
A kötetben közölt iratokat sorszámmal és címmel (amely tartalmazza a dokumentum
keltezését is) láttam el, a köztük való tájékozódás, keresés megkönnyítése céljából.
A forrásokban előforduló helyesírási, nyelvhelyességi, egyeztetési és gépelési hi
bákat, elírásokat a mai magyar nyelvtan és központozás szabályai szerint kijavítot
tam. Gyakran előfordult, hogy a tulajdonneveket is hibásan írták, mivel a gépíró elér
tette vagy hangzás után írta le a nevet. Ilyenkor lábjegyzetben minden elírt név első
előfordulásakor jeleztem a hibát, és közöltem a helyes alakot, a szövegben pedig javí
tottam a később is előforduló hibás nevet. A névmutatóba már csak a helyes alak ke
rült be.
Az értelmetlen mondatokat, különös szófordulatokat, az értelemzavaró hibákat
változatlanul hagytam, és [sic!] jelzéssel utaltam a szövegrész eredeti voltára. Néha
hiányoznak egyes szavakból a betü(k), az igekötő(k) vagy a rag(ok) stb. [Kapcsos zá
rójelben] pótoltam a hiányt.
A gyakran előforduló, közismert rövidítéseket (d.e., oszt. vez. et., a hónapok nevé
nek rövidítései stb.) változatlanul meghagytam a szövegben. Ugyancsak nem oldot
tam fel a különböző katonai rangokat (hdgy, szds, őrgy, alezr stb.), a pártok nevének
rövidítését (MDP, FKgP stb.), a kötet végén található rövidítésjegyzék tartalmazza a
teljes alakot.
Az iratokat általában csonkítás nélkül közöltem. Indokolt esetben (pl. nem a tárgy
ra vonatkozó szövegrész) a lábjegyzetben tartalmi utalással minden esetben felhív
tam az olvasó figyelmét a kihagyásra. A forrásból kimaradt részt [.. .]-val jelöltem.
Előfordult, hogy a levéltárakban csakis a többpéldányos indigós gépelés másolatai
maradtak fenn és ezek nehezen olvashatók. A Történeti Hivatalban őrzött, lefűzött
dossziékban a lapok bal oldalára írottak a kötés miatt olvashatatlanok. Az olvasási
nehézségekre minden esetben kritikai jegyzetben utaltam.
A kötetben dőlt betűvel közöltem a kéziratos formában fennmaradt dokumentu
mokat, továbbá minden egyes kézírásos bejegyzést, aláírást. Ezekre külön utaltam a
források végén a legendában, illetve szövegkritikai lábjegyzetben.
Ugyancsak a legendákban hívtam fel a figyelmet a különböző szövegváltozatokra,
amikor például egy eredeti kéziratos önvallomásnak fennmaradt a szöveghű gépelt
verziója is. A levéltárakban őrzött belügyminisztériumi, illetve népbírósági dossziék-

ban gyakran előforduló duplumokra egyáltalán nem hivatkoztam. Minden esetben az
első előfordulás vagy az eredeti forrás oldalszámait tüntettem fel a legendában vagy a
lábjegyzetben. A megadott oldaszámok a jelenlegi őrzési helyeken alkalmazott, az
iratok egymás utáni sorrendjét tükrözik. Ezek a Történeti Hivatal esetében - fűzött
dossziékról lévén szó - az eredeti, a belügyminisztériumi irattárában kialakult sorren
det követik. Budapest Főváros Levéltárában szétbontották a népbírósági dossziékat
és újrarendezték az iratokat.
Az iratok végéhez csatolt legendákban szintén utaltam a dokumentumok esetleges
korábbi, nyomtatásban való közlésére.
Mint a legtöbb 20. század második feléről készült forráskiadvány szerkesztőjének,
nekem is gondot okozott a dokumentumokban előforduló személyek neveinek közlé
se. A korszak kutatója jó állampolgárhoz méltón igyekszik betartani a kommunista,
szocialista diktatúra tudományos feltárásához nélkülözhetetlen törvényi szabályozá
sokat, ugyanakkor morális kényszert érez, hogy a bűnösök (nem a jog, hanem a er
kölcsi megítélés alapján) nevei ne maradhassanak titokban. Különösen bonyolult a
helyzet, ha olyanok kerülnek a történész vizsgálatának körébe, akik elkerülték a jog
alkotók figyelmét és kimaradtak a törvények hatálya alól.
A fogdahálózati személyek például, akik többnyire maguk is a rendszer áldozatai,
nem szerepelnek az „ügynöktörvényben". Az ő nevük közlését tehát a jog nem tilta
ná, de felmerül ismét a morális, etikai kétely. Mennyivel bűnösebbek ők, mint azok a
hálózati személyek, akiknek személyes jogait a törvény egyértelműen védi. Nyilván
semmivel sem bűnösebbek, hiszen besúgó feladatukat általában nem önként vállal
ták, hanem erős pressziók hatására. Ugyanakkor előfordulhat, hogy egy ilyen sze
mélynek, akiről eddig csak azt lehetett tudni, hogy a diktatúra idején, akár koncepciós
eljárás miatt éveket töltött börtönben, az utókor valamilyen okból emléket akar állíta
ni. Például egy ilyen személyhez köthető emléktábla elhelyezése, vagy egy cserkész
csapat elnevezése stb. nem sérti-e annak az egykori fogdatársnak az érzéseit, akiről
fogdahálózati ügynökünk módszeresen, helyenként még rosszindulatúan is jelentett.
És nem sérül-e az ártatlan rabtárs leszármazottainak kegyelete vagy nem sérül-e az
utókor történelemszemlélete, -ismerete. Ha mindezt végiggondolja a kutató, talán a
nevek közlése mellett dönt, azonban a kételynek van egy másik oldala is: - Miért ép
pen a fogdahálózati személy nevét közöljem, hiszen sokkal nagyobb a morális vétke
annak az ügynöknek, aki önként vállalta környezetének megfigyelését, besúgását. Őt
egyértelműen védi a jelenlegi rossz törvény.
Nem vagyok híve történeti dokumentumok csonkításának, anonimizálásnak, de
ítélkezni sem vagyok jogosult azáltal, hogy én döntsem el, ki az, akinek nevét közlöm
és ezzel a társadalom, az olvasók megvetésével sújtom, és ki az, akit én is „védek",
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Az 1992. évi L X I I I . törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságá
ról; a többször módosított 1994. évi X X I I I . tövényt egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőr
zéséről és a Történeti Hivatalról; valamint az 1995. évi L X V I . törvényt a köziratokról, a közlevéltárak
ról és a magánlevéltári anyag védelméről.

még ha tudom is róla, hogy egykor méltánytalanul viselkedett. A kétség nem oszlott
el, sőt újabb tartalommal is bővült. 20. századi történelmünk feltárása, feldolgozása
(tudományos és pszichés értelemben is) kiemelkedően fontos. Elképzelhető ez anél
kül, hogy kutatni lehessen, miért és hogyan lett valaki besúgó, ügynök? Ez a csoport a
diktatúra markáns eleme volt, szinte egy típust képviselt, mégis a tudomány számára
ma még megközelíthetetlen.
Igyekeztem etikusan eljárni, ugyanakkor a legkevesebb nevet eltakarni, mégis a
fogdahálózati személyeket ebben a kötetben anonimizáltam. Ilyenkor az érintett ne
vét N. N.-nel, más neveket egyéb mássalhangzókkal (X. Y., Z. X. stb.) helyettesítet
tem. Az államvédelem munkatársainak neveit kivétel nélkül közöltem.

IL fejezet

DOKUMENTUMOK

GRŐSZ JÓZSEF KALOCSAI ÉRSEK JELLEMZÉSE
1947. április
Grősz József: kalocsai érsek. 1887-ben született Féltoronyban. 191 l-ben lett áldozó
pap. 1913-ban a győri püspöki irodában levéltáros és jegyző, majd püspöki szer
tartó lett. 1921-ben püspöki titkár, 1924-ben püspöki irodaigazgató, 1929-ben
szentelték püspökké. Ezután apostoli kormányzó lett, majd 1939-ben megyés
püspökké nevezték ki Szombathelyre. 1943-ban kalocsai érsek lett. Serédi halá
la után ő következett volna prímásnak, azonban - többek között - német neve is
akadály volt jelölésére. Barankovits kijelentése szerint Grősz mereven elutasí
totta azt a tervezetet, melyet Barankovits, Szekfíí Gyula az egyház demokratizá
lásáról dolgoztak ki, közvetlenül a felszabadulás után.
Grősz diplomatikus érzékkel rendelkező ember. Ez kitűnik abból is, hogy Kalo
csán kitűnő viszonyt tudott teremteni az ottani szovjet katonai parancsnokkal.
Jelenleg elég visszavonultan él.
Nem tekinti Mindszentyt egyedüli fórumának már csak azért sem, mert ő régeb
bi érsek és rangidős pap, de nem áll ki ellene, nincs határozott ellenvetése a prí
más politikájára.
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PIL 274. f. 10/45. őe. Magyar Kommunista Párt Külügyi Bizottság, Osztály, kül
ügyi levelezés. Jellemzések és életrajzok a kommunista párt és az állami funkcioná
riusokról, a többi pártok párt és állami vezetőiről, tömegszervezetek vezetőiről,
egyházi méltóságokról. Orosz nyelvű kérésre állították össze. 150. p. Magyar nyel
vű gépelt szöveg (másodpéldány) aláírás, bélyegző és iktatószám nélkül.
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Lásd az I . fejezet 137. számú lábjegyzetéhez tartozó szöveget.
Helyesen Barankovics István. A szöveg a Keresztény Demokrata Néppárt szervezésének körülmé
nyeire utalhat. Az alakuló párt képviselői 1945 tavaszán tárgyaltak Grősz Józseffel és Mindszenty Jó
zseffel is. A kalocsai érsek a püspöki kar értekezletét 1945. május 24-re hívta össze, ahol az ordináriusok
tudomásul vették a „Demokratikus Néppárt" indulási szándékát, de nyílt támogatását elhárították. Vö.
Izsák Lajos: A Keresztény Demokrata Néppárt és a Demokrata Néppárt 1944-1949. Bp., 1985, 36. p.;
Balogh Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935—1946. Bp., 1998, 165. p.; A magyar
katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között. Szerk.: Beke Margit.
(Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae. 14.) Köln-Bp., 1996, 49-50. p.
Lásd az I . fejezet 123. számú lábjegyzetét.
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GRŐSZ JÓZSEF ÁLLAMVÉDELMIS JELLEMZÉSE
1950. február 14.
Kimutatás
Budapest 1950. február 14.

Grősz József:
kalocsai érsek

Pályafutása:

Született Féltorony, 1887. december 9-én.

Tanulmányait a bécsi Pázmáneumban végezte. 1911-ben
szentelték pappá. Néhány évi lelkipásztorkodás után a Győ
ri püspökségre került és irodaigazgató lett. 1929-ben szen
telték püspökké, majd kinevezték a szombathelyi egyház
megye apostoli adminisztrátorává, 1939-ben pedig püspö
kévé. Glattfelder Gyula lemondása után kalocsai érsekké.
Vannak kedvenc emberei és azokon keresztül befolyásol
ható. Nehezen határoz, de utána kitartó. Kényelmes, szere
ti a könnyű és veszélytelen megoldásokat választani. Ked
veli a társaságot és a kártyát.

Jelleme:
Politikai állásfoglalása
a múltban és jelenben:

4

tik.

Gyenge jelleme dacára a katolikus hit egyik erőssége.
A múltban nyílt demokráciáén enességet tanúsított, mindig
állást foglalt Mindszenty mellett. A demokrácia iránti ma
gatartása ma annyiban változott, hogy beszédeiben bur
koltan támadja a demokráciát, de magatartásán meglátszik
a félelem is.
1

Grősz József jellemzését a püspöki kar tagjairól készült további jellemzések előzik meg, illetve köve

Viszonya a papsághoz:

Viszonya a papsághoz jó, de maga a papság nem rajong
érte.

Rokonai:

Rokonairól nem tudok.

Barátai:

Kifejezett baráti köre nincsen, az aula papjaival van a leg
jobb viszonyban, köztük elsősorban Gombos Károly se
gédpüspökkel.
Szerelmi kapcsolatairól nincsen tudomásom.

[...]

TH O - 13405/1. Magyar Római Katolikus Püspöki Kar. 34. p.

Másodpéldány.

3.

AZ ÁVH ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE A BOZSIK PÁL,
ENDRÉDY VENDEL, VEZÉR FERENC ÉS TÁRSAIK ELLEN
FOLYTATOTT VIZSGÁLATOK ÁLLÁSÁRÓL
1951. április 25.
Tárgy: BOZSIK-ENDRÉDY
és társaik, P. VEZÉR és társai.
Jelentés
Budapest 1951. április 25.
A hatóságon három olyan ügy vizsgálata folyik, melyekben a püspöki kar néhány
tagja, vezető egyházi személyek és több szerzetes pap bűnössége, illetve bűnrészes
sége nyert megállapítást.
Ezek az ügyek a következők:
az 1950. december 19-én őrizetbe vett BOZSIK

PÁL

prépost és társai ügye,

az 1950. október 29-én őrizetbe vett ENDRÉDY

VENDEL

zirci apát és társai ügye,

az 1951. március 20-án őrizetbe vett P. VEZÉR FERENC volt pálos perjel és társai ügye.
Az előzetes vizsgálat eddigi megállapításai szerint a BOZSIK PÁL és ENDRÉDY
VENDEL által irányított összeesküvések, az általuk elkövetett bűncselekmények, szer
vesen összefüggnek.
BOZSIK-ENDRÉDY és társaik, továbbá p. VEZÉR és társai között a vizsgálat eddigi
adatai szerint csak gyenge kapcsolat van, ezért a tárgyalás jobb előkészítése érdeké
ben a vizsgálatot egyelőre a két ügy vonalán külön-külön folytatjuk, irányt véve az
összefüggések teljes felderítésére. Befejezettnek még egyik ügy vizsgálata sem te
kinthető, mindkét ügyben több lényeges kérdést kell még tisztázni a tárgyalás, esetleg
tárgyalások előkészítése során.
BOZSIK-ENDRÉDY és társaik ügyében az eddigi vizsgálat során az alábbiakat álla
pítottuk meg:

1948 augusztusában MINDSZENTY - a katolikus egyház akkori vezetője - államel
lenes összeesküvés szervezésére adott utasítást, BOZSIK PÁL remetekertvárosi pré
postnak. BOZSIK - SHVOY székesfehérvári püspök ajánlására - mint jó szervező,
MINDSZENTY egyik politikai munkatársa volt.
MINDSZENTY őrizetbe vétele után BOZSIK az összeesküvés szervezését tovább
folytatta és illegális kapcsolatot vett fel a budapesti USA-követséggel. A követséggel
való kapcsolat megteremtése után az összeesküvés irányítását a püspöki kar jelenlegi
vezetője, GRŐSZ JÓZSEF kalocsai érsek vette át.
Az összeesküvés célja a népköztársaság megdöntése, a népi demokratikus rend
szer vívmányainak eltörlése és a Habsburg-monarchia restaurálása volt. Az összees
küvők céljaik megvalósítására, egyrészt az általuk várt háborús konfliktus esetén az
amerikai intervenciós csapatok támogatására számítottak, másrészt illegális, fegyve
res csoportokat szerveztek, fegyveres puccs végrehajtására. Az összeesküvés akció
csoportjai ugyanakkor kártevő, szabotőr és ellenforradalmi propagandatevékenysé
get fejtettek ki, a népi demokrácia gyengítésére.
5

Az összeesküvés gyakorlati tevékenysége:
BOZSIK 1948 őszén megkezdte az összeesküvés alapját képező illegális, legitimista
„Keresztény Párt" szervezését és politikai programjának a kidolgozását. Az összees
küvés vezetésére háromtagú bizottságot szervezett, melynek maga BOZSIK, FARKAS
ENDRE szentszéki ügyész és GYOMLAY L Á S Z L Ó tanár voltak a tagjai. A továbbiak
során - BOZSIK őrizetbe vételéig - még kb. 29 magasabb rangú horthysta köztisztvi
selőt vontak be a szervezkedésbe. BOZSIK irányítása mellett kidolgozták a „Keresz
tény Párt" ellenforradalmi nemzetiségi, mezőgazdasági és kereskedelmi programját.
Az USA-követséggel való kapcsolatot - 1949 tavaszán - DR. GYOMLAY LÁSZLÓ te
remtette meg. GYOMLAY-PONGRÁCZ ALAJOS követségi tisztviselő közvetítésével-át
adott PETROW követségi titkárnak egy BOZSIK által készített memorandumot, melyben
kérték, hogy az ENSZ állítsa vissza a monarchiát. A memorandumot SPELLMANN
New York-i érsekhez kérték továbbítani. PETROW követségi titkár és RUTH THYON kultúrattasé kérésére ezután BOZSIK tájékoztatókat készített számukra, a nemzetiségi kér6
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Az ÁVH azt a tényt ferdíti el, hogy Mindszenty 1948-ban valóban találkozott Bozsik Pállal, aki fel
vetette egy katolikus világnézeti párt alakításának fontosságát. Ez ekkor még, a folyamatosan szűkülő
demokratikus keretek ellenére is teljesen legális elképzelés volt, hiszen többpárti parlamenti demokrácia
működött még Magyarországon. Lásd a 72. számú dokumentumot. Mindszenty József önvallomása.
1951. június 13.
A katolikus egyházmegyékben az elsőfokú bíráskodási fórum a püspöki szentszék, ennek volt világi
tagja Farkas Endre ügyvéd.
Helyesen: Gyomlay László.
Az ÁVH tényként kezelte a Bozsik Pál által 1948-ban elképzelt, azonban soha meg nem alapított ka
tolikus pártot.
Az ENSZ nem rendelkezik olyan jogkörrel, hogy egyes országok belügyeibe beavatkozva, azok ál
lamformáját megváltoztassa. Magyarország egyébként csak 1955. december 14-én lettENSZ-tagállam.
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désről, a magyar-szlovák viszonyról és a görögkeleti egyházak magyarországi helyze
téről.
Az anyagokat részben GYOMLAY, részben PONGRÁCZ adták át.
A B O Z S i K - f é l e szervezkedésről GYOMLAY több alkalommal személyesen számolt
be PETROW-nak, majd amikor 1950 tavaszán PETROW elutazott Magyarországról,
SHERER követségi titkár vette át a szervezkedéssel a kapcsolatot. 1950 nyarán az
USA-követség felszólítására a BOZSIK-féle szervezkedés vezetői a következő „kor
mánylista javaslatot" készítették:
ideiglenes államfőnek: GRŐSZ JÓZSEF kalocsai érseket,
miniszterelnöknek: BOZSIK PÁL prépostot, a szervezkedés vezetőjét, (őrizetben)
belügyminiszternek: SÓTONYI GÁBOR volt horthysta BM. osztályfőnököt, (őri
zetben) vagy: EGYED ISTVÁN volt internált, egyetemi tanárt,
külügyminiszternek: APOR GÁBOR bárót, volt vatikáni magyar követet, (nyuga
ton)
pénzügyminiszternek: B A R A N Y A I LIPÓT-ot, a Nemzeti Bank volt elnökét, (nyu
gaton)
igazságügyminiszternek: DR. FARKAS ENDRE szentszéki ügyészt, (őrizetben)
népjóléti miniszternek: DR. GÁSPÁR JÁNOS-t, (nyugatra disszidált)
kereskedelem és iparügyi miniszternek: Dr. HÉVEY LÁSZLÓ horthysta miniszteri
osztályfőnököt, (őrizetben)
kultuszminiszternek: DR. GYOMLAY LÁSZLÓ tanárt, (őrizetben meghalt), vagy:
KÓSA KÁLMÁN horthysta kultuszminisztériumi osztályfőnököt, (őrizetben)
földművelésügyi miniszternek: CSABAI SHERER PÉTER PÁL horthysta közgaz

dászt, (őrizetben) vagy: DR. HALÁCS ÁGOSTON-t, a horthysta Mezőgazdasági
Kamara volt elnökét, (őrizetben)
honvédelmi miniszternek: SUHAY IMRE horthysta altábornagyot, (őrizetben) ja
vasolták.
SHERER utasítására a „kormánylistát" FARKAS ENDRE bemutatta GRŐSZ-nek, aki szó
banjóváhagyta, csupán azzal kapcsolatban voltak aggályai, hogy a közvéleményt f i 
gyelembe véve, helyes-e, ha egy pap (BOZSIK) hajtatja végre miniszterelnökként a
„rendszerváltozást követő kényes feladatokat". A „kormánylista" jóváhagyása előtt
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A Grösz-ügy vizsgálati szakaszában számos „kormánylista" került szóba. Ezek a koncepció alakulásá
val együtt változtak. A per során sem ismertettek végleges kormánylistát, hanem a nyomozati szakaszban
előforduló nevekre hivatkoztak a vádlottak. így Grősz József Bozsik Pál (miniszterelnök), báró Apor Gá
bor (külügyminiszter), Farkas Endre (igazságügyminiszter), Halács Ágoston (földmüvelésügyi miniszter),
Hévey László (iparügyi miniszter), Suhay Imre (honvédelmi miniszter), Friedrich István (Bozsik helyett
miniszterelnök) nevét, Farkas Endre a Grősz által említetteken kívül még Sótonyi Gábort (belügyminisz
ter), Baranyai Lipótot (pénzügyminiszter), Kósa Kálmánt (kultuszminiszter) és Gáspár Jánost (népjóléti
miniszter) említette vallomásában. Bozsik Pál megerősítette ugyanezeket a személyeket, mint miniszterje
lölteket. Vö. Grősz József és társai bűnpere. Bp., 1951, 30. és 54-56., valamint 83. p.
Ezzel szemben Grősz József letartóztatását követt első kihallgatási jegyzőkönyvében az szerepel, hogy
Bozsik Pál személyét a miniszterelnöki poszton az amerikaiak utasították el. Lásd a l l . számú dokumentu
mot. Grősz József kihallgatási jegyzőkönyve. 1951. május 19. Grősz kihallgatásai során végig eszerint val
lott és a tárgyalási anyagban is ez a verzió szerepel. Vö. Grősz József és társai bűnpere. Bp., 1951,30. p.
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előbb DR. FARKAS ENDRE (GRŐSZ régi barátja), majd BOZSIK PÁL tárgyalták meg
GRŐSZ-szel az összeesküvés ügyét. Később az összeesküvésről GRŐSZ folyamatosan
még több alkalommal tárgyalt BOZSIK-kal és FARKAS-sal. A megbeszélések során
GRŐSZ helyeselte az USA-követséggel való illegális kapcsolatot és elvállalta egy
rendszerváltozás esetére az államfői tisztséget.
SHERER követségi titkár 1950. július 5-én az USA-követség levélpapírján 2 pél
dányban egy nyilatkozatot íratott, amely az államfői tisztség elvállalásáról szólt és
ezt átadta GYOMLAY-nak, a GRŐSZ-szel való aláíratásra. A nyilatkozatot 1950. július
7-én Dr. FARKAS ENDRE íratta alá GRŐSZ-szel, a budapesti központi papi szeminári
umban. Az aláírt nyilatkozatot visszaadták SHERER-nek.
1950 nyarán GRŐSZ egy kézzel írott megbízólevelet adott GYOMLAY-nak, melyben
feljogosította, hogy nevében tárgyaljon az amerikai diplomatákkal.
GRŐSZ JÓZSEF ugyancsak 1950 nyarán folytatott tárgyalásokat PAYR HUGÓ volt kép
viselő, régi legitimista politikussal arról, hogy PAYR szoros kapcsolatát, FRIEDRICH
ISTVÁN volt ellenforradalmi miniszterelnököt neveznék ki ismét miniszterelnöknek.
PAYR és FRIEDRICH - a GRŐSZ-szel való megállapodás alapján - egy esküszöveget dol
goztak ki, melyben a „miniszterelnök fogadalmat tesz az államfőnek a királyság vissza
állítására és az egyház jogainak mindenekelőtt való figyelembe vételére". Az esküszö
veget PAYR bemutatta GRŐSZ-nek, aki vállalta, hogy annak alapján „még rendszervál
tozás előtt" felesketi FRlEDRlCH-et miniszterelnökké. (Erre azonban már nem került
sor.)
GRŐSZ érsek mindezeket az ellenforradalmi „kormányalakítási tárgyalásait" kb.
egy időben folytatta azokkal a tárgyalásokkal, melyeket a népköztársaság kormányá
val a katolikus egyház nevében, az állam és egyház közötti megegyezést megelőzően
folytatott.
A népköztársaság kormányával kötött megegyezés aláírása után alig egy hónappal
- 1950 októberében - GRŐSZ egy újabb nyilatkozatot adott az USA-követségnek az
államfői tisztség elvállalásáról, s egyben kérte a Marshall-terv Magyarországra való
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Az iratoknak semmilyen nyoma sem maradt.
Teljességgel koncepciós elem. Mindössze annyi valóságalapja van, hogy Gyomlay László egyetlen
alkalommal valóban találkozott Grősz Józseffel, akitől felhatalmazást kért, hogy rászoruló magyar diá
kok számára amerikai segélyszervezetektől pénzt vehessen fel.
Friedrich István állítólagos miniszterelnöki esküje teljesen valótlan. Talán azért került a koncepció
ba, hogy az ellentmondást ki lehessen élezni, miszerint a főpapok vonakodtak esküt tenni a népköztársa
ság alkotmányára, ugyanakkor leleplezett illegális szervezkedésükben már a miniszterelnök eskütétele
is küszöbön állt.
Lásd az I . fejezet 19. számú lábjegyzetét.
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kiterjesztését. A nyilatkozatban írásban kinevezte az összeesküvés négy tagját mi
niszternek:
igazságügyminiszterré: D R . F A R K A S E N D R E szentszéki ügyészt, (őrizetben)
pénzügyminiszterré: S Z É K E L Y I I M R E volt Nemzeti Bank főellenőrt, (őrizetben)
kereskedelmi miniszterré: L U Z S I N S Z K Y K Á R O L Y volt Kereskedelmi Bank igaz
gatót, (őrizetben)
kultuszminiszterré: D R . G Y O M L A Y L Á S Z L Ó tanárt, (őrizetben meghalt)
A „miniszterek kinevezéséről" szóló - GRŐSZ által aláírt - írás egy példányát
G Y O M L A Y P O N G R Á C Z jelenlétében adta át SHERER-nek.
B O Z S I K utasítására közvetlen kapcsolata, - C Z E T T L E R J E N Ő - vasutasokból akció
csoportot szervezett, mely különböző kártevő és szabotázsakciókat hajtott végre.
(A csoport tagjai őrizetünkben.) C Z E T T L E R maga kémkedett is, kémadatait svájci dip
lomatáknak adta át.
A „kormány" egyik tagja. DR. H É V E Y L Á S Z L Ó bekapcsolta az összeesküvésbe a volt
Szent István Bajtársi Szövetség legitimista, ellenforradalmi elemeinek csoportját. Ez
a szervezet nagyszámú fegyverekkel [sic!] rendelkezett, melyeket lefoglaltunk.
B O Z S I K másik közvetlen kapcsolata, B A L Á Z S I S Á N D O R egy fasiszta propagandát
kifejtő illegális csoportot kapcsolt az összeesküvéshez, melynek R O M V Á R I I S T V Á N
volt keresztényszocialista titkár és PAPP E R V I N volt kispap voltak a vezetői. A csoport
fasiszta röpcédulákat, brosúrákat készített és terjesztett.
A PAPP-ROMVÁRl-féle nagy létszámú, széles körű illegális tevékenységet kifejtő
csoport kettős irányítás alatt állt. A csoportnak PAPP ERVIN-en keresztül illegális felső
kapcsolata és irányítója E N D R É D Y V E N D E L zirci apát volt.
E N D R É D Y V E N D E L utasítására szervezték meg 1949 nyarán PAPP E R V I N és R O M V Á 
R I I S T V Á N illegális szervezetüket, „Keresztény Néppárt" néven. A szervezet illegá
lis kiadványait E N D R É D Y és B O Z S I K egyaránt megkapták.
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A Marshall-scgélyt az Amerikai Egyesült Államok kormánya nevében George Catlett Marshall kül
ügyminiszter hirdette meg 1947. június 5-én a Harvard Egyetemen tartott beszédében. A segély a háború
során tönkrement európai gazdaságot kívánta újjáépíteni. A kommunista államok az amerikai imperia
lizmus térhódítását látták benne, és azt a világ két táborra szakadásának politikai, ideológiai álláspontjá
ból ítélték meg. A magyar minisztertanács, követve a szocialista országok és a Szovjetunió példáját,
1947. július 10-én döntött arról, hogy Magyarország távol marad a Párizsba meghirdetett Marshall-terv
vel foglalkozó konferenciáról. Ez a döntés alapvetően meghatározta Magyarország későbbi gazdasági
fejlődését. Teljesen észszerű lépés lett volna Grősz József részéről, ha valóban kérte volna egy esetlege
sen bekövetkező rendszerváltozás után a Marshall-segély kiterjesztését Magyarországra. Ennek azon
ban nincsen nyoma.
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Lásd az I . fejezet 28. számú lábjegyzetét.
Lásd az I . fejezet 36. számú lábjegyzetét.
A koncepcióba beépítették ezt a fiktív pártot. Az elnevezést bizonyára a második világháború idején
működött Keresztény Néppárt, vagy az 1947-es választásokon 16,4%-val második legtöbb szavazatot
elért Kereszténydemokrata Néppárt alapján találták ki.
If!
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ENDRÉDY VENDEL volt cisztercita rendfőnök, még 1945-ben kezdte meg illegális ak
namunkáját a demokratikus rendszer ellen. 1945-ben ECKER-RÁCZ , majd 1947-től
1949-ig KOCZÁK amerikai diplomata részére fejtett ki kémtevékenységet. 1948-ban
KOCZAK segítségével nyugatra szöktette titkárát BÁCSALMÁSI ISTVÁN-t.
ENDRÉDY 1945-től kezdve kapott illegális úton dollárösszegeket a rend római köz
pontjától és amerikai magyar ciszterci szerzetesektől. A budapesti USA-misszión, az
olasz követségen és más illegális utakon 31 000 dollárt kapott. A dollármennyisége
ket zugforgalomban értékesítette, HAGYÓ-KOVÁCS GYULA cisztercita jószágigaz
gató közreműködésével. A Rómával való illegális kapcsolatot és a valutaügyleteket
ENDRÉDY a pálos rend vezetőjével - a Vezér-ügyben őrizetbe vett P. Csellárral közö
sen intézte.
Az ENDRÉDY által vezetett cisztercita rend kb. 40 000 holdas birtokán HAGYÓKOVÁCS GYULA jószágkormányzó vezetése alatt a felszabadulás előtt és közvetlen a
felszabadulás után is, az ott dolgozó parasztokat terror alatt tartották, jogtalan bérle
vonásokkal uzsorázták ki, emberhez nem méltó életkörülményekre kényszerítették
őket.
ENDRÉDY VENDEL a rendek feloszlatása után vezetője volt a rendfőnökök illegális
tanácskozásainak. - A Vatikán utasítására hivatkozva ENDRÉDY a szerzetesrendek fel
oszlatásáról szóló törvényerejű rendelet szervezett megszegésére szólította fel a rendfönököket. Felhívta őket, hogy a rendek - a feloszlató kormányrendelet ellenére - foly
tassák tovább illegálisan tevékenységüket, és a fiatal rendtagokat szöktessék Nyugatra.
Ezeken a rendfőnöki értekezleteken GRŐSZ JÓZSEF kalocsai érsek és HAMVAS
ENDRE csanádi püspök elnököltek felváltva.
1950. szeptember 21-én ENDRÉDY utasítására és a rend anyagi támogatásával 21
cisztercita teológus disszidált, akik közül nyolcan őrizetünkben vannak.
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- Ecker-Rácz a budapesti amerikai misszió tagja volt.
Helyesen: Koczak amerikai diplomata, a budapesti amerikai követség másodtitkára. 1949 elején k i 
utasították Magyarországról.
Endrédy Vendel kémtevékenységét az ÁVH az apát Rómába, és külföldön élő cisztercieknek küldött
levelei alapján látta bizonyítottnak. A levelek kizárólag a magyarországi cisztercita rend életével foglal
koztak. 1945-ben a SZEB amerikai képviselői kérték Endrédy Vendelt, hogy állítsa össze a szovjetek
által elhurcolt rendi javak jegyzékét. A koalíciós időszakban az apát valóban többször is találkozott az
USA és a British Council budapesti vezetőivel, de saját bevallása szerint, soha nem adott át kémadatokat
nekik, mert ilyenek nem is juthattak a tudomására. Vö. Őrfi Mária: Lángolj és világíts. Fejezetek End
rédy Vendel zirci apát életéből. Bp., 1997, 70-71. p.
A per során Endrédy Vendel 33 000 dollárt ismert el. Vö. Grősz József és társai bűnpere. Bp., 1951,
114. p.
Lásd az I . fejezet 59. számú lábjegyzetét.
A magyarországi nagyobb szerzetesrendek főnökei 1950-ben a szerzetesrendeket ért támadások mi
att több alkalommal is tartottak értekezletet, amelyeken néha a püspöki kar egyes tagjai, és más papok is
részt vettek.
A Budapesti Megyei Bíróság zárt tárgyalásán 1951. július 13-án hirdetett ítéletet a ciszter kispapok
ügyében. Négytől hét évig terjedt börtönbüntetésre ítélték őket a Grősz-pert követő mellékperben. BFL
X X V . 4. f. 00431/1951 ; 444/1990. Lékai Imre és társai.
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a rendek illegális továbbmüködéséről bizalmas körlevelet szerkesztett,
érsek 1949 szeptemberében kiadott hasonló tárgyú körlevele alap
ján. (Endrédyt a körlevél szétküldésében őrizetbe vétele akadályozta meg.)
P. V E Z É R F E R E N C és társai ügyében az eddigi vizsgálat során az alábbiakat állapí
tottuk meg:
P. V E Z É R F E R E N C volt pálos pálosszentkúti pálos perjel" közvetlenül a felszabadu
lás után, főleg kulákokból „polgárőrséget" szervezett. A „polgárőrség" leple alatt
működő fegyveres terrorszervezet tagjai - V E Z É R részvételével és irányításával Pálosszentkúton és környékén több szovjet katonát gyilkoltak meg. V E Z É R a gyilkos
ságok ügyében 1946-ban megindult vizsgálat elől illegalitásba vonult. A gyilkos kulákok közül is többen elkerülték a felelősségre vonást.
Vezért illegalitásában támogatták a rendi elöljárói és a püspöki kar több tagja. A ren
dek feloszlatásáig a gyilkosságokért körözött V E Z É R a pálosok rendházaiban rejtőz
ködött és egyházi feletteseinek engedélyével rendes papi funkciókat végzett.
A püspöki kar tagjai közül M I N D S Z E N T Y JÓZSEF V E Z É R személyes kérésére támo
gatást nyújtott a körözés alatt álló gyilkos papnak bujkálásában.
V E Z É R gyilkosságairól és bujkálásáról tudott P É T E R Y JÓZSEF váci püspök. P É T E R Y
mind egyházmegyéjéből, mind a pálosok részéről beszámolókat kapott V E Z É R bűn
cselekményeiről és szökéséről.
Ugyancsak tudott V E Z É R gyilkosságairól és szökéséről a püspöki kar tagjai közül
S H V O Y L A J O S székesfehérvári püspök és C Z A P I K G Y U L A egri érsek, akiknek egyház
megyéjében is bujkál[t] V E Z É R és tőlük működési engedélyt kapott. Tudott V E Z É R
gyilkosságairól és bujkálásairól S Z A B Ó I M R E budapesti érseki helynök is.
A leghathatósabb segítséget a püspöki kar tagjai közül a gyilkosságokért bujkáló
VEZÉR-nek G R Ő S Z JÓZSEF kalocsai érsek nyújtott. GRŐSZ-nek a pálos rendtagok
többször referáltak Vezér ügyéről és bujkálásáról. G R Ő S Z , V E Z É R részére hamis névre
szóló papi működési engedélyt állított ki, egyházmegyéje területére.
A rendek feloszlatása után V E Z É R - rcndtársaitól kapott hamis papírok segítségé
vel - a Sziklakápolnában szerzett szexuális női kapcsolatainál lakott, és mint munkás,
furakodott be különböző üzemekbe.
ENDRÉDY

G R Ő S Z JÓZSEF
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Grősz József 1949. szeptember 15-én Sárközi Pál bakonybéli apát kérésére összeállított egy utasítást
a szerzetesrendek szétszóratása esetére az Apostoli Szentszék rendeleteiből. KÉL I . L a . Ordines
religiose (általános iratok) 5044/1949.
Perjel: (prior) az egyes kolostorok, rendházak főnöke a közösség elve szerint szervezett szerzeteknél
(pl. kolduló rendek, pálosok, piaristák, szerviták). Az egy kerülethez tartozó kolostorok egy tartományt
alkotnak, élén a rendtartományi főnökkel, az összes tartományok fölött a rendesen Rómában székelt ve
zérfőnök áll.
Lásd az I . fejezetet a 38. számú lábjegyzettől. A Grősz-per mellékpereként a Budapesti Megyei Bíró
ság zárt tárgyaláson hirdetett ítéletet a „pálosszentkúti polgárőrök" perében (1951. július 23.). A 12 vád
lottból hatot halálra ítéltek és ki is végeztek. A többieket három évtől életfogytig tartó börtönbüntetésre
ítélték. BFL X X V . 4. f. 001212/1951. Tóth Illés és társai. Vezér Ferencet a Grősz József és társai elleni
főperben ítélték halálra és 1951. augusztus 3-án a Gyűjtőfogház udvarán felakasztották.
Általánosan jellemző, hogy a vallomásokat eleve úgy vették fel, hogy azok lehetőleg több főpapra is
terhelöek legyenek.
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A VEZÉR-ügyben lefolytatott vizsgálat a volt pálos rend tagjai és vezetői által elkö
vetett számos bűncselekményre is fényt derített.
A volt pálos rend kolostoraiban, elsősorban a gellérthegyi Sziklakápolnában folya
matosan bújtattak körözött, illegalitásban élő fasisztákat, így pl. TÓTH ILLÉS gyilkos
kulákot, VEZÉR bűntársát is.
A pálos rend őrizetben lévő tagjai a felszabadulás után fegyvereket rejtegettek,
melyek közül kettő birtokunkban van.
P. CSELLÁR JENŐ őrizetünkben lévő pálos rendfőnök és rendtársai beismerték,
hogy a rend a felszabadulás előtt szélsőségesen fasiszta politikát folytatott. (Háborús
uszítás a „Fehér barát" c. lapban, Szálasi-misék, stb.) A felszabadulás utáni évek
ben MINDSZENTY közreműködésével - egyházi megmozdulások leple alatt - fasiszta
tömegakciókat szerveztek. Tevékenységüket összeegyeztették az ENDRÉDY VENDEL
vezetése alatt álló volt cisztercita rend hasonló akcióival. (Engesztelő misék Imrédyért, Bárdosiért, őrizetben lévő fasiszták hozzátartozóinak ebédeltetési akciója,
a Sziklakápolnánál tartott fasiszta tömegtüntetések stb.) P. CSELLÁR és ENDRÉDY a
budapesti olasz követségen keresztül közösen tartottak illegális kapcsolatot Rómá
val. Mindkét rend kapott Rómából illegális úton nagyobb dollárösszegeket, amelye
ket CSELLÁR és ENDRÉDY rendtársaik és valutaüzérek segítségével zugforgalomban
értékesítettek.
P. CSELLÁR vezetésével a pálosok már régebben felkészültek a rend további illegá
lis működésére. A feloszlatás után a rendek vezetői rendfőnöki értekezleteket tartot
tak, melyen ENDRÉDY VENDEL zirci apát, vatikáni utasításra hivatkozva közölte,
hogy a rendek vezetői helyezzék magukat biztonságba és készüljenek fel az esetleges
disszidálásra.
ENDRÉDY VENDEL utasítására Csellár Jenő is megkísérelte rendtársainak külföldre
való disszidáltatását [sic!]. Az utasításra és CSELLÁR anyagi támogatásával disszidál
ni készülő három pálos szerzetes őrizetünkbe került, [sic!]
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Lásd az I . fejezet 43. számú lábjegyzetét.
A „Fehér Barát" a pálos rend 1937-ben indult, 1948-ig megjelenő havi folyóirata volt. Szerkesztői:
Kisbán Emil, Baranyai Lajos, Nádas Zoltán, Gyéressy Ágoston, Csellár Jenő.
Helyesen: Bárdossy László.
Ebédeltetés - valószínűleg az internáltak és letartóztatottak számára küldött élelmiszercsomagokra
utalhat a szöveg. Tüntetések - talán a Mindszenty József esztergomi érsek által a Boldogasszony Éve al
kalmából a gellérthegyi Sziklakápolnánál tartott több ezer fős körmenetekre vonatkozik. Pl.: 1947. októ
ber 13-án több tízezer katolikus közösségében emlékezett meg a bíboros a fatimai csoda harmincadik
évfordulójáról. Fél év múlva, 1948. május 13-án az újabb engesztelő körmenet alkalmával a hívek nem
csak a Sziklakápolnát és annak környékét töltötték meg, hanem az egész Gellérthegyet. Ekkor már a
rendőrség is beavatkozott és erőszakkal igyekezett az imádkozó, éneklő tömeget szétoszlatni. Vö. Mé
száros István: Boldogasszony Éve 1947/48. Bp., 1994, 94. és 144-146. p.
Endrédy Vendel 1948 november végén, december elején Rómában tartózkodott, ahol biztos forrásra
hivatkozva közölték vele, hogy 1948 karácsonyán le fogják tartóztatni Mindszenty József esztergomi ér
seket, majd öt másik főpapot, elsőként a zirci apátot. Endrédy Vendel nem törődve a rá nézve teljesen bi
zonytalan jövővel, hazautazott Magyarországra. Vö. Őrfi Mária: Lángolj és világíts. Fejezetek Endrédy
Vendel zirci apát életéből. Bp., 1997, 65. p.
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rendjének tagjait illegális papi igazolványokkal (vászon igazolványok)
látta el. Illegális körlevelet bocsátott ki, amelyben felhívta a rend tagjait, hogy a fel
oszlatás ellenére a rendi kötelmet továbbra is tartsák kötelezőnek és utasítást adott i l 
legális pénzalap összegyűjtésére.
A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a gellérthegyi Sziklakápolna széles kiter
jedésű homoszexuális bűncselekmények, szexuális üzelmek és anyagi manipulációk
központja volt, melyeket az ott működő szerzetes papok követtek el. így pl. a rend
több homoszexuális tagja 8-9 éves gyermekeket rontott meg, szexuális kapcsolatai
kat a lánykongregáció tagjai közül szerezték, az általuk teherbe ejtett lányokat mással
kötendő házasságra bírták rá, szeretőjüket pedig a hívektől gyűjtött adományokból
pénzelték. [ . . . ]
CSELLÁR
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Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 21-28. p. Gépelt
másodpéldány.

A pálosokat lejárató koncepció részét képezték a gellérthegyi Sziklakápolnában „felderített" szexuá
lis orgiák, gyilkosok bújtatása stb. Lásd az I . fejezet 43. számú lábjegyzetét. Mindezek a hamis vádak
nemcsak a pálos rend tagjainak letartóztatásához, de a Sziklakápolna bezárásához is ürügyül szolgáltak.
A bezárás körülményeire lásd Egyházügyi hangulat - jelentések 1951, 1953. Szerk.: Szabó Csaba. Bp.,
2000, 64. p.
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Az irathoz különböző mellékleteket csatoltak. Ezek a jelenlegi kötet témája, a Grősz József vizsgálati
anyagának közreadása szempontjából érdektelenek.

GRŐSZ JÓZSEF ÁLLAMVÉDELMIS JELLEMZÉSE
1951. május 4.
SZIGORÚAN TITKOS
Tárgy: Grösz József kalocsai érsek
Jelentés
Budapest, 1951. május hó 4-én
Grősz József kalocsai érsek 64 éves, a magyar püspöki kar jelenlegi vezetője.
Tanulmányait a bécsi Pázmáneumban végezte, de rossz eredményei miatt nem dokto
rált le. 191 l-ben szentelték pappá. Rövid, kétéves vidéki káplánkodás után bekerült
a győri püspöki irodába. 1924-ben püspöki helynök , majd 1929-ben győri segéd
püspök lett. A győri püspök halála után először győri, majd a szombathelyi püspök le
mondása után szombathelyi apostoli adminisztrátor, 1939-től pedig megyéspüspök
lett. 1943-ban nevezte ki a pápa kalocsai érsekké.
Elhatározásaiban igen nehézkes, lassú gondolkozású, szereti a könnyű és veszély
telen megoldásokat választani minden problémában. Kényelmes, kedveli a társasá
got, egyetlen szórakozása a kártyázás. Az egyházmegyéje irányításában látszatra
nem aktív. Megnyilatkozásaira az egyház és saját vagyonának elvesztése, valamint
38

39

40

Grősz József eredményei mindenképpen lehetővé tették volna tanulmányai folytatását a doktori cím
megszerzéséig. A Bécsi Egyetemi Levéltárban őrzik Grősz disszertációját: „ Traditionis testimonia de
facto Petri in operibus ss. Patrum usque saeculum quintum ", amelyet Cölestin Wolfsgruber a bécsi egye
tem teológia fakultásának egyháztörténet professzora és Franz Zehetbauer, az egyházjog magántanára
1912. október 23-án „egyhangúlag elfogadtak". Az értékelésből kitűnik, hogy Grősz József disszertációját
„rendkívül gondosan és lelkiismeretesen" (Wolfsgruber) és „nagy szorgalommal, ügyes érveléssel és nyel
vezettel, alapossággal és aprólékos gondossággal készítette el" (Zehetbauer). Universitätsarchiv Wien Nationalien der Katholisch-Theologischen Fakultät; Katholisch-Theologische Fakultätsakten 1910/1911
ZI. 755, ZI. 1439, valamint 1911/1912 ZI. 1582, ZI. 1591.
1924-ben Grősz József püspök irodaigazgató lett Győrben, püspöki helynökké csak 1933-ban nevez
ték ki. Lásd még a bevezető tanulmányt.
Vö. Lénárd Ödön: Erő az erőtlenségben. Bp., 1995. 154-155. p.
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szűk környezetének hatása nyomja rá bélyegét. Gyenge jellemű, befolyásolható. Kar
rierista. Anyagias, pénzsóvár.
A földreform óta 100 hold földje maradt az érsekségnek, ezenkívül jövedelme az
állami kongnia és az egész egyházmegyéjében a hívektől gyűjtött pénzben való ré
szesedés.
A felszabadulás előtt a szombathelyi MOVE vezetőségi tagja volt. Ugyanott a helyi
lapban cikket írt, melyben a nyilaskeresztet és a kettős keresztet összeegyeztethetőnek
találta. Mint püspök, majd érsek, tagja volt a felsőháznak. 1943-ban Kalocsán nyilvá
nos beszédet tartott, melyben „lelkesítő szavakkal" emlékezett meg az akkori „nehéz
időkről" és munkára hívta fel a város előkelőségeit a „szebb magyar jövőért".
A felszabaduláskor Serédi Jusztinián hercegprímás halála után a Vatikán felhatal
mazása alapján átmenetileg, mint a második legrégebbi egyházmegye feje, a püspöki
kar ideiglenes vezetője lett. Ebben a minőségben igyekezett magát nemcsak mint
egyházi méltóságot feltüntetni, hanem mint ún. „homo regius", a legfőbb közjogi
méltóságot is gyakorolni. Ezen az alapon igen sűrűn tárgyalt a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság angol és amerikai tagjaival, valamint ugyanezek katonai misszióinak ve
zetőivel és tagjaival. Számított arra, hogy ő fogja betölteni az esztergomi érseki,
egyben hercegprímási széket.
Az amerikaiak közül igen jó kapcsolatot épített ki Key altábornaggyal, a misszió
vezetőjével és Dittrich kapitánnyal. Velük a kapcsolatot Mindszenty kinevezése után
is fenntartotta.
Mindszenty kinevezéséig a püspöki kar Grősz elnöklete alatt tartotta meg ülését.
1945. május 24-én tartott első püspöki konferencián Grősz élesen kikelt a földreform
ellen. Támadta a kormányt, de elsősorban a szovjet hadsereget, mely „a kormány
több tagjának ellenvetései ellenére is kikényszerítette a földreform végrehajtását".
Élesen támadta a Nemzeti Bizottságokat és a Politikai Rendőrséget. Kijelentette,
hogy: „A mostani rendszer a hitlerizmus iskolájának tanítványa." E konferenciákon
Grősz rendszeresen támadta a Szovjetuniót, a kommunistákat és védelmébe vette a
svábokat. Több levelet írt a püspöki kar nevében a miniszterelnöknek, tiltakozva
különböző vívmányok ellen.
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Lásd az I . fejezet 133. számú lábjegyzetét.
Lásd az I . fejezet 129. számú lábjegyzetét.
Lásd az I . fejezetet a 133. számú lábjegyzettől.
Erről Grősz József részletesen beszámolt 1951. május 25-i és különösen 31-i vallomásában. Lásd a
28. és a 46. számú dokumentumokat.
A püspöki kar háború utáni első konferenciáján az ordináriusokat természetesen az aktuális, a katoli
kus egyházat is jelentős mértékben érintő kérdésekkel foglalkoztak. A földreform és a katolikus papok
zaklatása mellett többek között szóba került a katolikus sajtó indításának akadályoztatása, a hazai né
metség sorsa, a deportáltak helyzete is. Vö. A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és
jegyzőkönyvei 1945-1948 között. Szerk.: Beke Margit. (Disscrtationes Hungaricae ex história Ecclesiae.
14.)Köln-Bp., 1996, 27-51. p.
A Politikatörténeti Intézet Levéltárában külön őrzési egységben vannak letéve Grősz József és
Mindszenty József levelei a miniszterelnökökhöz. Ezek a levelek többnyire a katolikus egyház és a hí4 2
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A püspök[ök]től kapott jelentések alapján részletes jelentést tett a Vatikánnak a
„hazai állapotokról". Ebben a felszabadulás utáni eseményeket hamis színben tüntet
te fel.
Mindszcntynek hercegprímássá történt kinevezése után, Grősz szerepe a püspöki
karban megváltozott. Mint sértett főpap, állandóan Mindszenty és Czapik Gyula egri
érsek irányvonala között ingadozott. A döntő kérdésekben azonban végül is a legtöbb
esetben Mindszentyhez csatlakozott, vagy legalábbis éppen „semlegességével" érte
el a püspöki kar többségének hozzájárulását, Mindszenty különböző agresszív lépé
seihez.
1946-ban és 1947-ben több alkalommal tartott nyilvánosság előtt beszédeket.
Ezek kivétel nélkül demokrácia elleni uszításokat tartalmaztak. Még 1948-ban is
ilyen beszédeket tartott: „Itt Magyarországon csak az Isten tud jobb életet teremteni.
Sokat ígérték az életszínvonal emelését, a nagyobb kenyeret, de ez olyan dolog, hogy
az sohasem fog életre kelni, ha az Isten segítsége és áldása nincs hozzá."
A püspöki kar „egységének" biztosítása érdekében 1948 novemberében kezdemé
nyezésérc a püspökök Grősz által fogalmazott „hűségnyilatkozatot" írtak alá a prí
másnak. Ebben a „gyűlölettől tajtékozó támadások" láttára szükségesnek tartja bizto
sítani a prímást a „hívek tiszteletéről és szeretetéről". Kijelentette, hogy „a püspöki
karnak dokumentálnia kell egységét és szolidaritását őeminenciájávaP'.
Mikor először merült fel 1946-ban az iskolák államosításának kérdése, egyházme
gyéjében kérdőívet bocsátott ki az egyházi iskolák tanítóinak és az ebben foglalt kér
désekkel igyekezett az államosítás elleni tiltakozásra rákényszeríteni a tanítókat.
Varga Béla volt házelnökön keresztül több, volt csendőrt és más fasisztát igyeke
zett a felelősségre vonás alól kimenteni.
Mindszenty letartóztatása után ismét, mint rangban következő érsek, a püspöki kar
vezetője lett. Ebben az időben érkezett haza Rómából Endrédy Vendel volt zirci apát
és Mócsy Imre jezsuita. Endrédy, Tardini helyettes vatikáni államtitkárral folytatott
megbeszéléseket, Mócsy pedig a pápától hozott üzenetet. Ok közvetítették a vatikáni
álláspontot, melyet Grősz magáévá tett és egész további politikai tevékenységének
irányt adott. Ez szabta meg azt az álláspontját, hogy a kormánnyal nem szabad tár
gyalásokba bocsátkozni, csak ha már az egyház nehéz helyzetbe kerül, akkor kezdjen
tárgyalásokat, de akkor sem egy átfogó megegyezés, hanem apróbb kérdések tisztá
zása érdekében.
47
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vek sérelmeit és különböző kéréseket tartalmaznak. PIL 274. f. 7/247. őe. Grősz József és Mindszenty
József levelezése a miniszterelnökkel 1945-1947.
A Vatikánnak megküldött jelentést szó szerint közli Grősz József kalocsai érsek naplója 1944-1946.
Sajtó alá rendezte Török József. Bp., 1995, 305-317. p.
A prímás letartóztatása előtt megfogalmazott püspöki hűségnyilatkozatról Grősz József részletesen
beszámolt 1951. május 25-i önvallomásának 12. pontjában. Lásd a 27. számú dokumentumot. Valamint
A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között. Szerk.:
Bckc Margit. (Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae. 14.) Köln-Bp., 1996, 406-407. p. és
Történeti Hivatal O - 13405/1. Magyar Római Katolikus Püspöki Kar. 78. p.
Lásd az I. fejezetet a 3. számú lábjegyzetét.
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Főleg régebbi személyes ellentét, másrészt szűklátókörübb merev álláspontja mi
att egyre fokozottabban szembekerült a rugalmasabb egyházpolitikai irányvonalat
képviselő Czapik Gyula egri érsekkel.
1949 októberében, amikor a kormány felszólította a püspöki kar tagjait, hogy te
gyenek esküt a népköztársaság alkotmányára, ezt a püspöki kar élén megtagadta. Egy
beszélgetésnél Czapiknak kijelentette Grősz, aki [a] Mindszenty-ügyben való részvé
tele miatt nem kapott kongruát, hogy „most ti vagytok pácban, mert én nem kapok
pénzt az államtól, ezért a kérdés nem tartozik rám".
1950-ben a szerzetesrendek ellen meginduló hatósági intézkedések hatására Grősz
fokozatosan megváltoztatta magatartását és álláspontját a püspöki karon belül. Bár to
vábbra is az általános megegyezés ellen foglalt állást, elérkezettnek látta azt az időt,
hogy a fokozódó megszorítások miatt kényszerüljön tárgyalásokba bocsátkozni [sic!].
Ehliez járult a szerzetesrendek vezetőinek nyomása is. Ezenkívül ebben az elhatáro
zásában befolyásolta, hogy az akkori nemzetközi politikai helyzet Payr Hugó barátjá
nak adott értékelése szerint, nem adott reményt a közeli „rendszerváltozásra". Ezért ab50
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A szembenállásnak nehéz a nyomára akadni, de kétségtelen tény, hogy az államvédelem több olyan
információval és ügynöki jelentéssel is rendelkezett, amelyek alapján úgy ítélhették meg, hogy a püspö
kök többsége Grősz József és Hamvas Endre mögött áll, és velük szemben kisebbséget képez Czapik
Gyula és néhány püspöktársa. Például egy Hamvas Józsefről 1950. december 16-án készült ügynöki je
lentésben olvasható: „Czapik egyébként is sértődött és különös ellenszenvvel nyilatkozott Grőszről és
Hamvasról. Véleménye szerint Hamvas most Grőszhöz húz ..." Történeti Hivatal O - 12817/3. Hamvas
Endre személyi dossziéja. 13. p. Másutt: „Kapcsolatunk/, hó [1951. január] 8-án beszélt Endrey Mihály
kanonok A. C. igazgatóval, aki elmondta, hogy véleménye szerint Grősz József kalocsai érsek egészen
Hamvas Endre csanádipüspök, esztergomi adminisztrátor befolyása alatt áll. Endrey úgy tudja, hogy a
püspöki konferenciákon is, Czapik és néha Badalik Bertalan kivételével minden püspök Hamvas állás
pontját szokta elfogadni a különböző kérdésekben. " Történeti Hivatal O - 12817/3. Hamvas Endre sze
mélyi dossziéja. 57. p.
51

Lásd a 27. számú dokumentumot. Grősz József 1951. május 25-i önvallomásának 12. pontját.
A szerzetesrendek főnökei (18 férfi szerzetesrend tartományfőnöke, apátja, prépostja, illetve házfő
nöke, valamint 27 női szerzet főnöknője) 1950. április 15-én határozott hangvételű memorandummal
fordultak a népköztársaság kormányához, majd 1950. június 17-én férfi szerzetesrendek nevében Sárkö
zi Pál (bencés), Schrotti Pál (ferences), Endrédy Vendel (ciszterci), Csávossy Elemér (jezsuita) és Sík
Sándor (piarista) levelet intéztek a püspöki karhoz, amelyben kérték az ordináriusok hathatós segítségét
a szerzeteseket ért adminisztratív nyomások ellen. A leveleket teljes terjedelmében közli Salacz Gábor:
A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje. München, 1988, 61-62. és 66-68. p.
A nemzetközi politikai helyzetet alapvetően a nyugati hatalmak és a szocialista országok feszült v i 
szonyajellemezte. 1949 tavaszán előbb a Német Szövetségi Köztársaság, majd a Német Demokratikus
Köztársaság is megalakult az egykori Német Birodalom megszállt területein. 1949 szeptemberétől meg
dőlt az USA atommonopóliuma, mivel a Szovjetunióban is sikeres atomrobbanást hajtottak végre. 1949.
október l-jén kikiáltották a Kínai Népköztársaságot, a kisebbségi bábkormány Tajvan (Formosa) szige
tére menekült. Az ENSZ a bábkormányt ismerte el, ezért a Szovjetunió 1950 januárjában ideiglenesen
kivonult a Biztonsági Tanácsból. 1949 októberében Görögországban amerikai segítséggel véget ért a
polgárháború. A baloldali személyiségeket üldözték, bebörtönözték. 1950 nyarán kirobbant a koreai há
ború, amelyben a két nagyhatalom konkrét fegyveres konfliktusban állt egymással szemben. Ebben a
politikai légkörben valóban teljesen illuzórikus elképzelés volt egy esetleges közép-kelet-európai konf
liktus a szocialista országok és a nyugati szövetségesek között.
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ból indult ki, hogy a megegyezés elutasítása a papság és elsősorban a püspöki kar tagjai
elleni intézkedésekre vezetne.
Ellenséges, de passzív magatartást tanúsított az augusztus 1 -jén megindult papi bé
kemozgalommal szemben. Pétery József váci püspök aktív fellépését a mozgalom
ban részt vevő papjai ellen azért nem helyeselte, mert félt, hogy ennek következtében
a kormány még keményebb feltételekkel fogja megegyezésre kényszeríteni.
Grősz karrierista, és ezért régen szeretné megszerezni a hercegprímási kinevezést,
ennek ellenére Drahos János esztergomi vikárius halála után - értesülésünk szerint Hamvas Endre csanádi püspököt ő javasolta a Vatikánnak esztergomi adminisztrátori
kinevezésre. Ezt azért tette, mert több esztergomi főpap egymás utáni letartóztatása
miatt félt ebbe a beosztásba kerülni.
Endrédy Vendel volt zirci apát letartóztatása után a püspöki konferencián Grősz
élesen kikelt Endrédy letartóztatása ellen. Igyekezett aktivizálni a püspöki kar tagjait,
hogy tegyenek valamit kiszabadítása érdekében. Felszólította Czapikot, hogy érdek
lődjék, és szükség esetén járjon közbe a kultuszminiszternél Endrédy ügyében.
Komoly része volt abban, hogy a püspöki kar nem írta alá a stockholmi békefelhí
vást. Ehelyett javaslatára körlevelet adtak ki, melyben képmutató módon odázták el
az állásfoglalást.
A négy nagyhatalom gyors megegyezését követelő békealáírást a püspöki kar tag
jai ugyancsak visszautasították Grősz kezdeményezése alapján. Ehelyett egy általá
nosságban „békét kívánó" nyilatkozatot adtak ki, melynek alapján az aláírásért hoz
zájuk forduló békebizottságokat visszautasították. így maga Grősz is folyó évi április
hó 8-án az aláírásért hozzáforduló békebizottságot nem fogadta és kiüzent nekik,
hogy ő „a püspöki kar által kiadott körlevélben már állást foglalt ebben a kérdésben és
egyénileg nem kíván nyilatkozni".
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Értelmetlen a bekezdés felvezetése. Passzívan nem lehet ellenséges magatartást tanúsítani. Valójá
ban a püspökök elítélték a papság megosztását célzó békemozgalmat. A püspökkari értekezleten úgy ha
tároztak, hogy együttesen nem lépnek fel a mozgalommal szemben. Azonban Pétery József váci püspök
három papja ellen egyházi fenyítést alkalmazott, mert azok megjelentek a békepapok alakuló gyűlésén.
Vö. Gergely Jenő: A katolikus egyház Magyarországon 1944-1971. Bp., 1985, 109. és 213. p.
Az esztergomi főkáptalan Drahos János általános helynök halála után, a bíboros kívánsága ellenére
sem választotta meg Beresztóczy Miklóst vikáriusnak, hanem helyette Meszlényi Zoltán segédpüspö
köt. Őt viszont június 29-én letartóztatták és internálták. Július 5-én választotta meg az esztergomi szé
kes főkáptalan Beresztóczyt helynökévé. Az ő ellensúlyozására nevezte ki a pápa 1950. augusztus 16-án
Hamvas Endre csanádi püspököt apostoli adminisztrátornak Esztergomba.
Stockholmban ülésezett 1950. március 15. és 19. között a nemzetközi békemozgalom irányító szer
ve, az Állandó Bizottság (a Béke Világtanács elődje) és felhívást tett közre az atomfegyverek betiltása
érdekében. Magyarországon a Megvédjük a Békét Mozgalom Országos Tanácsa csatlakozott a stock
holmi békefelhíváshoz és felszólította a lakosságot a békeívek aláírására. A püspöki kar április 28-án k i 
adott egy körlevelet a katolikus papság és szerzetesség nevében. A körlevél általános hitet tett a béke
mellett és elítélt minden pusztító fegyvert. A nyilatkozat ugyanakkor olyan a szellemben íródott, hogy
az pótolta minden egyéb felhívás és békeív aláírását. Vö. Pál József: Békepapok. Bp., 1995, 10. p.
1950 novemberében Varsóban alakult meg a teljesen baloldali befolyás alá került Béke Világtanács.
Az alakuló ülésen katolikus papok is részt vettek, sőt Beresztóczy Miklós fel is szólalt. Hazaérlíezésük
után erős propagandát fejtettek ki, hogy minél többen írják alá a békeíveket. 1951 tavaszán a Béke V i 5 5
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Az állam és egyház közötti megegyezés óta rendkívül óvatos, igyekszik minden
nyílt állásfoglalás elől kitérni. 195 l-ben egy akciót próbált indítani az elítélt és inter
nált papok kiszabadítása érdekében a kultuszminiszternél. A püspöki karon belül
egyre inkább átengedi a kezdeményezést Hamvas Endre püspöknek.
Rendszeres postai összeköttetésben áll a Vatikánnal. Elsősorban Péterfy Gedeon
nal, a püspöki kar ottani megbízottjával. Rajta keresztül intézi el egyházi vonatkozá
sú legális, hivatalos ügyeit. A kalocsai egyházmegyéhez tartozik a Bácska déli ré
sze is. Egyházmegyéjének Jugoszláviához tartozó területén érseki helynök intézi az
egyházkormányzást. Vele és több más Jugoszláviában élő pappal időközönként egy
házi vonatkozású levelezést folytat.
Adataink és a Hatóságnál folyó ügyek azt bizonyítják, hogy fokozottabb illegális
tevékenységet folytat, részben ellenforradalmi akciók és restaurációs kísérletek létre
hozására, másrészt egy általa remélt rendszerváltozás után, saját irányító szerepének
biztosítására.
Hatóságunknál folyó Bozsik Pál-Endrédy Vendel-P[áter] Vezér Ferenc-ügy vizs
gálata során megállapítottuk, hogy a Bozsik Pál vezetése alatt álló illegális ellenfor
radalmi szervezkedés legfőbb egyházi irányítója Grősz József kalocsai érsek.
Megállapítottuk, hogy Bozsik Pál remetekertvárosi prépost 1948. augusztus óta
Mindszenty József utasítására államellenes összeesküvést szervez. Mindszenty őri
zetbe vétele után Bozsik illegális kapcsolatot vett fel a budapesti USA-követséggel.
Ezt követően a szervezkedés irányítását Grősz érsek vette át.
A követség utasítására Bozsik összeállított egy kormánylistát, melyben megjelölte
azokat a személyeket, akik „rendszerváltozás" után alkalmasak lesznek a különböző
miniszteri tárcák betöltésérc. Ugyanakkor javasolta, hogy az ideiglenes államfői tisz
tet Grősz József töltse majd be. Ezt Grősz helyeslően tudomásul vette és kijelentette,
hogy „a nyugati hatalmak által megteremtett lehetőség esetén nem zárkózik el attól a
történelmi hivatástól, hogy az alkotmány szellemében közjogi méltóságánál fogva
betöltse az ideiglenes államfői tisztséget."
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lágtanács berlini értekezletén felhívással fordult a nagyhatalmakhoz, hogy minél előbb kössenek békét
egymással. A világ népeit pedig felszólította, hogy aláírásaikkal adjanak nyomatékot békevágyuknak.
A püspökök nem tiltották meg a papságnak az ívek aláírását, de maguk elzárkóztak attól. 1951. húsvéti
körlevelükben a békéért való imára szólították fel a híveket, de a békeívek aláírásával nem foglalkoztak.
Vö. Pál József: Békepapok. Bp., 1995, 68. p.
GrŐsz József 1951. május 25-i önvallomásában részletesen beszámolt a Vatikánnal folytatott levele
zéséről. Lásd a 27. számú dokumentumot.
Lásd az I . fejezetet a 118. számú lábjegyzetét. A bácskai apostoli kormányzóságot 1923-ban állítot
ták fel, székhelye Szabadka volt. A Bácska magyar megszállása után a kalocsai érsek joghatósága alá
került. A kalocsai érsek biztosa (Ijjas József 1944. december 20-ig) és helynöke (Budanovich Lajos) út
ján igazgatta az apostoli kormányzóságot. íjjas távozása után Budanovich plébános általános helynökként átvette az apostoli kormányzóság ügyeit. 1946. június 13-án a Szentatya kinevezte Budanovich La
jost a Bácska apostoli kormányzójává.
Ez a május 4-re dátumozott dokumentum is bizonyítja, hogy erre az időre dőlt el véglegesen, hogy
egy koncepciós perben Grősz József lesz a fővádlott. Lásd az I. fejezetet a 47. számú lábjegyzetét. A do
kumentum további részeit az előző, április 25-én keltezett jelentés alapján állították össze.
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Grősz a Bozsik által készített kormánylistát jóváhagyta, csupán azzal kapcsolatban
voltak aggályai, hogy a közvéleményt figyelembe véve helyes-e, ha egy pap, Bozsik
hajtja végre miniszterelnökként a „rendszerváltozást követő kényes feladatokat".
Grősz 1950. július 5-én Serer USA-követségi titkár Gyomlay László volt gimná
ziumi tanár útján közvetített kérésének eleget téve két példányban aláírt egy nyilatko
zatot, mely szerint vállalja „rendszerváltozás után" az államfői tisztséget.
1950 nyarán Grősz egy kézzel írott megbízólevelet adott Gyomlaynak, melyben
feljogosította, hogy nevében tárgyaljon az amerikai diplomatákkal.
Ugyancsak 1950 nyarán tárgyalásokat folytatott Payr Hugó volt képviselővel ar
ról, hogy Friedrich István volt ellenforradalmi miniszterelnököt neveznék ki ismét
miniszterelnöknek. Payr és Friedrich - a Grősszel való megállapodás alapján - egy
esküszöveget dolgoztak ki, melyben „a miniszterelnök fogadalmat tesz az államfő
nek a királyság visszaállítására és az egyház jogainak mindenekelőtt való figyelem
bevételére". Grősz vállalta, hogy ennek a szövegnek az alapján „még a rendszerválto
zás előtt" felesketi Friedrichet miniszterelnökként. Erre azonban a közbejött őrizetbe
vételek miatt már nem került sor.
Grősz érsek mindezeket a tárgyalásait kb. egy időben folytatta azokkal a tárgyalá
sokkal, melyeket a népköztársaság kormányával a katolikus egyház nevében, az ál
lam és egyház közötti megegyezést megelőzően folytatott.
Az állam és egyház között létrejött megegyezés után alig egy hónappal - 1950 ok
tóberében - Grősz egy újabb nyilatkozatot adott az USA-követségének az államfői
tisztség elvállalásáról és egyben kérte a Marschall-terv Magyarországra való kiter
jesztését. Ebben a nyilatkozatában írásban kinevezte az összeesküvés négy tagját
„minisztereknek".
Páter Vezér Ferenc pálos szerzetes és kulák csoportja által 1944 és 1945-ben szov
jet katonák ellen elkövetett gyilkosságok ügyében folytatott vizsgálat során megálla
pítottuk, hogy Grősz József tudomással bírt a bűncselekményekről. Segítséget nyúj
tott egyházmegyéjében Vezér Ferenc bújtatásához. Engedélyt adott arra, hogy Vezér
hamis iratokkal egyházmegyéjében papi funkciókat teljesítsen.
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Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 29-34. p. Gépelt jelentés
másodpéldánya.
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Helyesen: Sherer.

5.

AZ MDP KV TITKÁRSÁG HATÁROZATA A PÁRT
EGYHÁZPOLITIKÁJÁNAK IRÁNYVONALÁRÓL
1951. május 4.
Jegyzőkönyv a Titkárság 1951. május 4-én délután 5 órakor tartott üléséről
Jelen vannak: Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Révai József, Nagy Imre, Kovács István,
Horváth Márton, Kristóf István, Hegedűs András elvtársak.
1.) Egyházpolitikánk kérdése.
Előadó Révai József elvtárs.
A Titkárság úgy határoz, hogy az Állami Egyházi Hivatal [sic!] felál
lítására vonatkozó törvényt a Parlament fogadja el.
Az elfogadás utáni napon ki kell nevezni az ÁEH vezetőjét és vasár
nap nyilvánosságra hozni.
Előre ki kell dolgozni a hivatal szervezetét, hogy azonnal funkcio
nálni tudjon.
A püspökök közül csak a legkompromittáltabbat kell letartóztatni. A
letartóztatás után, 1-2 napon belül össze kell hívni a püspököket,
a katolikus egyházzal történt megegyezést aláíró rendfőnököket és a
Papi Békebizottság három tagját. Közölni kell velük a tényállást, kö
vetelve a püspököktől, hogy a megegyezés értelmében lépjenek fel a
bűnös püspök ellen.
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Grösz József letartóztatásának másnapján jelent meg a Magyar Közlönyben az 1951:1. törvény az
Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról, elnökének kinevezéséről és a törvény gyakorlati végrehajtásá
ról intézkedő 110/1951 (V. 19.) minisztertanácsi rendelet. A hivatal felállítását követően 67 fővel kezdte
meg működését.
Ez meg is történt. Hamvas Endre június 27-én Dobi István miniszterelnökhöz írt levelében igyekezett
magát elhatárolni a Grősz-féle összeesküvéstől. A levél megjelent a Magyar Nemzet június 29-i számá
ban is. Vö. Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 1. kötet, Szerk.: Horváth Ibolya, Solt Pál, Szabó
Győző, Zanathy János, Zinner Tibor. Bp., 1992, 332. p. Mindehhez tudni kell, hogy már a Grősz-per főtárgyalásának másnapján (június 23.) ideiglenes háziőrizetbe vették püspöki kar tagjai közül Hamvas
Endrét, Badalik Bertalant, Pétery Józsefet és Shvoy Lajost. A püspöki kar pedig július 3-i ülésén elfoga
dott nyilatkozatában ítélt el a „ a népköztársaság és annak biztonsága ellen bármiféle és bárki által veze6 3

A megbeszélés közvetlenül a vádirat nyilvánosságra hozatala előtt
történjék.
Amennyiben lehetséges, a vádirat május végén, 25-26-án jelenjen
meg. A tárgyalás június 2-án kezdődjék, lehetőleg úgy, hogy négy
tárgyalási nap után ítéletre kerülhessen a sor.
ítélet után az első minisztertanácsi ülés fogadja el az Elnöki Tanács
hoz való előterjesztés céljából azt a határozatot, amely a placetum
regiumhoz hasonlóan, az 1948. január 1. óta történt püspöki, püs
pökhelyettesi és apostoli adminisztrátori kinevezésekre vonatkozó
lag a kormány jóváhagyását írja elő. Az 1948. január óta kinevezet
tek öt napon belül kötelesek kérni ezt a jóváhagyást.
Az Elnöki Tanács által kibocsátott rendelettől számított egyévi idő
tartamra egyházi kinevezéshez, nyugdíjazáshoz, áthelyezéshez és
előléptetéshez az ÁEH hozzájárulása szükséges.
Az ÁEH-ra vonatkozó végrehajtási utasításba bele kell venni, hogy az
ÁEH köteles biztosítani az egyház funkcióinak zavartalan menetét.
Egyházpolitikánkról a május végén tartandó KV-ülésen beszámo
lunk.
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Az ÁEH vezetője Kossá István elvtárs legyen.
Elő kell készíteni az ÁEH szervezeti felépítésére, kádereire vonatko
zó tervet, gondoskodni kell megfelelő helyiségről.
A Minisztertanács az ÁEH ellenőrzésével ideiglenesen bízza meg
Darvas József minisztert.

tett minden erőszakos és törvénytelen eszközöket igénybe vevő törekvést és cselekedetet ". A kommüni
két a július 5-i napilapok széles körben ismerté tették. Vö. Salacz Gábor: A magyar katolikus egyház
tizenhét esztendeje. München, 1988, 110. p. A papi békemozgalom tagjai különböző fórumokon szintén
elítélték Grősz érseket és „bűntársait". Vö. Pál József: Békepapok. Bp., 1995, 68. p.
A végleges vádirat június 11-én készült el. Lásd a 67. számú dokumentumot. Vádirat Grősz József és
társai ügyében. 1951 .június 11. A tárgyalás június 22-én kezdődött és 26-ig tartott, az ítélethirdetésre jú
nius 28-án került sor.
Királyi tetszvényjog. Zsigmond 1404. évi dekrétuma mondta ki a pápai oklevelek királyi ellenőrzési
jogát. Ez a törvény 1850-ig érvényben volt, majd 1870-től, Eötvös József javaslatára, ismét bevezették.
A Zsigmond-féle placetum regium részét képezte a főkegyúri jog (jus patronatus regii), ami a „bullások"
kinevezését királyi hozzájáruláshoz kötötte. Vagyis a király hozzájárulása nélkül a pápa csak formálisan
erősíthette meg a főpapokat hivatalukban.
A Magyar Közlönyben 1951. július 4-én jelent meg az Elnöki Tanács 1951:20. számú törvényerejű
rendelete a főkegyúri jog gyakorlásáról. 1. § Erseket, címzetes érseket, püspököt, segédpüspököt, főapá
tot, apátot és szerzetesrendi tartományfőnököt Magyarország területére csak a népköztársaság Elnöki
Tanácsának előzetes hozzájárulásával lehet kinevezni. A rendelet visszamenő hatállyal, 1946. január
l-jétől volt érvényes. Az ÁEH még júniusban közölte a püspöki karral, hogy egy évig az ordináriusok
nem nevezhetnek ki és nem helyezhetnek át papokat a hivatal előzetes hozzájárulása nélkül.
Lásd a következő dokumentumot az MDP Központi Vezetősége 1951. május 22-i üléséről.
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A törvény megjelenése után tárgyalni kell a protestáns egyházak veze
tőivel is. Bereczkivel és Dezsérivel esetleg még előtte lehet beszélni.
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K. m. f.
Rákosi
főtitkár
Szigorúan bizalmas!

Tervezet egyházpolitikánk módosításáról
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1. Az állam és a katolikus egyház között tavaly megkötött egyezmény óta bekövet
kezett változások lényeges módosításokat tesznek szükségessé a párt egyházpolitiká
jában. Az egyezmény maga politikailag helyes lépés volt, mert a püspöki kar és az al
sópapság közé bizonyos fokig éket vert, mert az egyházi reakciót védekezésbe
szorította és bizonyos fokig iliegalizálta, mert megnövelte befolyásunkat az alsópap
ságra (papi békebizottság), mert lehetővé tette a szerzetesrendek legnagyobb részé
nek aránylag nyugodt feloszlatását. A nemzetközi helyzet és a belső osztályharc k i 
élesedése viszont aktivizálta a klerikális reakciót, amely továbbra is egyik legfonto
sabb támaszpontja és szervezete az imperialistáknak, a tavaly megkötött egyezmény
pedig bizonyos fokig megköti a kezünket élesebb eszközök alkalmazásánál az impe
rializmus klerikális ügynöksége ellen. Az egyezmény bizonyos fokig fedezéket je
lentett, nemcsak a demokráciához hü papok, hanem a klerikális reakció számára is.
Ebben a helyzetben az egyezményben lefektetett egyházpolitika változatlan folytatá
sa lehetetlenné tenné a klerikális reakció ellen az összhclyzetből következően szüksé
gessé váló élesebb harc folytatását.
2. Módosítanunk kell tehát egyházpolitikánkat, de oly módon, hogy az alsópapság
zöme és a hívő tömegek számára nyilvánvaló legyen, hogy a klerikális reakció szegte
meg a tavalyi egyezményt. Komoly csapást kell mérnünk a klerikális reakcióra, de
ezt össze kell egyeztetnünk oly[an] politikával, amely még határozottabban az alsó
papság megnyerésére vesz irányt, és a vallásos néprétegek előtt annak bebizonyításá
ra, hogy az egyházi reakció elleni éles rendszabályokat a béke biztosításának érdekei,
de az állam és az egyház normális viszonyának biztosítása is megköveteli.
3. A katolikus püspöki kart taktikai okokból nem szabad egységes reakciós tömeg
ként kezelni, bizonyos különbségeket az egyes püspökök között kell tennünk. Ez a dif
ferenciálás azonban ne menjen jelenleg odáig, hogy egyik vagy másik püspök megnye
résére törekedjünk (lojalitásuk „kikényszerítésére"). Jelenleg a döntő: a püspökök le-

Helyesen: Bereczky Albert és Dezséry László.
Ezt a tervezetet az MDP Titkársága 1951. április 5-i ülésén felállított négytagú bizottság dolgozta ki.
Lásd az I . fejezet 15. számú lábjegyzetét.
Lásd az I . fejezet 6. számú lábjegyzetét.
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leplezése a nép színe előtt, és csak ezen belül lehet egyik vagy másik püspökre a fő tü
zet irányítani. (Elsősorban Grőszre, Péteryre és Shvoyra, utánuk Hamvasra és Pappra.)
Csak az egész püspöki karra (és ezen belül különösen egyesekre) gyakorolt nyomás és
a megfelelő politikai és egyéb rendszabályok végrehajtása után lehet irányt vemiünk a
püspöki kar egy részének, vagy egyes püspököknek a „megnyerésére".
[A] fentiek alapján a következőket tartjuk szükségesnek:
1. A sajtóban fel kell lépni most már valamennyi püspök ellen (kivéve Tost Barna
bást), mert megtagadták a békealáírást [sic!] és ezt mint az állammal kötött egyez
mény megszegését kell kvalifikálni. Ezzel együtt a sajtóban élesíteni kell a harcot
a reakciós papok ellen és rámutatni arra, hogy bár az egyezmény kötelességévé tet
te a püspököknek a reakciós papok elleni eljárását ez egyetlen esetben sem történt
meg, ugyanakkor a békéért és a népi demokráciáért kiálló papok megrendszabályozása, üldözése tovább folyik, a püspöki kar tehát ugyanazt a „kiváró", az amerikai
imperialistákra építő politikát folytatja az egyezmény után, mint az egyezmény
előtt. Ennek a propagandának kell előkészítenie a későbbi rendszabályokat. Ezt a
kampányt a Magyar Nemzet kezdje meg április 29-én (vasárnap).
2. Az Országgyűlés májusi ülésszaka törvényt fogad el az Állami Egyházi Hivatal
[sic!] felállításáról. Ez rövid néhány szakaszos törvény legyen, amely hivatkozva
az alkotmányra, kimondja a közoktatás ügyeivel foglalkozó minisztérium és az
egyházi és vallási ügyekkel foglalkozó állami hatóság elválasztását. Az Állami
Egyházi Hivatal hatáskörébe utal mindent, ami egyházi és vallási vonatkozásban
eddig a VKM-hez tartozott, és azt, amit a jövőben törvények, rendeletek vagy [a]
Minisztertanács határozatai az ÁEH-hoz utalnak. A törvényjavaslat előadója a
szűkszavú törvényszöveghez tartsa magát, de legyen egy felszólaló, aki utal a ta
valyi egyezmény megszegésére a püspöki kar által.
3. K i kell sürgősen dolgozni az ÁEH szervezeti és káderkérdéseit. Az indulásnál
egyelőre három osztály (vagy csoport) létesítése szükséges: a) egyházpolitikai
osztály, b) személyzeti osztály, c) gazdasági osztály. A megyei végrehaj tó-bizott
ságoknál egyelőre nem javaslunk külön ÁEH-osztályokat, hanem csak egy-egy
előadót, akik vagy közvetlenül a tanácselnöknek, vagy pedig ideiglenesen a köz
nevelési- és népművelési osztály vezetőjének lesznek alárendelve. Az adminiszt
ratív személyzettel együtt ez az indulásnál körülbelül 40-50 megbízható ember
kiválasztását teszi szükségessé.
Maga az ÁEH vagy a Minisztertanács Elnöksége mellett működő hivatal legyen,
vagy pedig OTSB mintájára a Minisztertanács jelöljön ki intem [sic!] egy minisz71
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Lásd a I I . fejezet 56. és 57. számú lábjegyzeteit. A berlini békefelhívás ívét a püspöki kar tagjai közül
egyedül az akkor 75 éves Tost Barnabás rozsnyói apostoli kormányzó írta alá.
Vö. Ólmosi Zoltán dokumentumközlésével: Proletárdiktatúra és egyház, 1951. História, 1991, 5-6.
szám. 23-21. p. A sajtóhajsza mégsem indult be a Magyar Nemzetben, sem más napilapban.
Az ÁEH megszervezéséhez és felállításához vö. Dr. Szántó Konrád OFM: Az egyházügyi hivatal tit
kai. Bp., 1990, 18-20. p. és Egyházügyi hangulat - jelentések 1951, 1953. Szerk.: Szabó Csaba. Bp.,
2000, 56-59. p.
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tert, akit megbíz az ÁEH felügyeletével. A Minisztertanács Elnökségének mai
helyzetében, ezt az utóbbi megoldást javasoljuk.
4. Az alsópapság anyagi kérdésnek rendezése. Még május elseje előtt a Papi Békebi
zottság egy-két tagjának vezetésével keresse fel Darvas minisztert egy 8-10 tagú
plébánosokból, lelkészekből, káplánokból álló küldöttség és kérje a kormányt az
alsó papság anyagi helyzetének megjavítására. Darvas ígérje meg, hogy a kérést
pártolólag a korány elé terjeszti. A május elsejét követő héten a Minisztertanács
elé kell terjeszteni a V K M és a Pénzügyminisztérium által kidolgozott papi fize
tésrendezést. Alapul el kell fogadni a Papi Békebizottság erre vonatkozó javasla
tát: 500 forint a káplánoknak, 600 a lelkészeknek és 700 forint a plébániák veze
tőinek. E három csoport számára korpótlékot kell engedélyezni havi 50-60, ille
tőleg 100 forint erejéig, amely a szolgálati idő szerint háromévenként nő. A kor
pótlék megadásának kiindulási éve 1949, vagyis az az év, amikor a papok letették
az esküt az alkotmányra.
A fizetésrendezés egyelőre ne érintse a papok eddigi természetbeni járandósága
it, amelyeket az egyházközségtől kapnak. Hagyja érintetlenül a keresztelésért, esketésért és temetésért járó díjazást is.
A fizetésrendezés időpontjában a kormány egyelőre ne vesse fel a papi földek át
vételének kérdését sem. Ezt a kérdést később rendezzük és vegyük át a földeket
nagyjában ugyanolyan feltételek mellett, mint a protestáns egyházi földeket, az
zal a különbséggel, hogy az állam által húsz év alatt törlesztendő megváltási
összegeket egy külön katolikus alap javára fizessük be, amelyet az ÁEH kezel és
amelynek jövedelmét kizárólag egyházi célokra szabad fordítani.
5. A katolikus alsópapság fizetésrendezése felveti ugyanezt a protestáns papoknál. Ja
vasoljuk, hogy adjuk meg a megfelelő fizetésrendezést a protestáns papoknak is,
annak ellenére, hogy ezzel a protestáns egyházaknak a velük kötött egyezmény
alapján juttatott évi összeg magasabb lesz.
6. Engedélyezni kell a katolikus Papi Békebizottság javaslatát alapul véve a kegy
tárgy-árusító szövetkezetet (Liturgia vagy Eklézsia névvel). Az állam engedje át
a szövetkezetnek a Korda, a Stefánium államosításával birtokába került kegysze
reket, szentképeket stb. A Nemzeti Bank nyújtson 100 000 forintos hitelkeretet.
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Az ÁEH elnöke 1951 júniusában rendeletileg (1101-30-4/1951/VI. 12./ÁEH) szabályozta a jövede
lem-kiegészítések kifizethetőségét. A plébánosok kongruáját 620-700 Ft, a lelkészekét 520-600 Ft és a
segédlelkészekét pedig 420-500 Ft között állapította meg. M O L X I X - A - 2 1 - a . ÁEH elnöki iratok.
54/1951. Ein. Az Elnöki Tanács elnöke előtt 1951. július 21 -én a püspökök és a szerzetesrendek vezetői
letették a népköztársaság alkotmányára az esküt. Az alsópapság már 1949-ben esküt tett az alkotmányra.
195 1. szeptember l-jén a katolikus papság - a háztáji kertnek számító 800 négyszögölnyi területek
kivételével - önként lemondott minden földjéről. Szeptember 15-én a Minisztertanács rendelettel felál
lította a Vallásfelekezeti Alapot, melynek jövedelme a költségvetés támogatásából és a papság által fel
ajánlott földek ellenértékéből származott.
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A szövetkezet alapítói legyenek Beresztóczy, Horváth Richárd, Balogh István és
Csömöz plébános, a Papi Békebizottság tagjai.
A fenti anyagi természetű intézkedések céljai: függetleníteni az alsópapságot a
püspöki kartól, kiterjeszteni a demokratikus papok (békebizottság) befolyását és
nem utolsósorban biztosítani az alsópapság működésének zavartalanságát arra az
időre, amikor a klerikális reakció elleni döntő intézkedések megtörténnek.
7. A pálosok elleni per előkészítése.
A per vádlottjait „amalgám"-módszerrel kell kiválogatni: a pálosokon kívül vád
lott legyen a ciszter rendfőnök és néhány püspök, akik ellen komoly bizonyítéka
ink vannak.
A per politikai vonala a következő legyen: a) A vádlott pálos szerzetes gyilkossá
gainak elkövetésénél szövetkezett a népi demokrácia esküdt ellenségeivel, ellen
forradalmi szervezetet épített ki és ebben a munkájában támaszkodott nemcsak
saját rendjére, hanem az egész klerikális reakcióra, beleértve a püspöki kart. b) A
pernek bizonyítani kell, hogy a vádlott püspökök a régi rend visszaállítását akar
ják, esküdt ellenségei a népi demokráciának, illegálisan dolgoznak ellene, meg
szegik törvényeit, kémkednek, valutaüzleteket kötnek stb. Ezek a püspökök csa
lárdul írták alá az állammal kötött egyezményt, egy pillanatra sem gondoltak az
egyezmény becsületes betartására, nem lehet tehát rájuk bízni az egyezmény be
tartásáról való gondoskodást sem. c) A pernek bizonyítani kell, hogy a legfonto
sabb szerzetesrendek, megszegve az egyezményt és az állam törvényeit, illegali
tásba vonultak, szervezett államellenes működést fejtettek ki a reakciós püspö
kök tudtával és segítségével, d) A pernek bizonyítani kell, hogy a szerzetes ren
dek és tagjaik erkölcsi mocsárban éltek.
A pert úgy kell előkészíteni, hogy a tárgyalás legkésőbb május végén meglegyen.
8. Közvetlenül a vádirat közzététele előtt össze kell hívni a püspöki kart, elébe kell
tárni a vádiratot és meg kell kérdezni, hogy az állammal kötött egyezmény értel
mében milyen egyházi rendszabályokat hajlandók foganatosítani a vádlottak (be
leértve a püspököket) ellen. Fel kell vetni a vádlott püspökök lemondását. A püs
pöki kar előre látható válasza az lesz, hogy nem tehetnek semmit, a püspököket a
pápa nevezi ki, lemondatni őket nincs módjukban stb. Erre a kormány jelentse ki:
a püspökök ezzel a vonakodással megszegik az állaimnál kötött egyezményt. A
kormánynak ennélfogva kötelessége, hogy a maga eszközeivel gondoskodjék az
egyezmény betartásáról, azoknak az államellenes papoknak és püspököknek fe76
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Az ÁEH es a Katolikus Papok Országos Békebizottsága közreműködésével 1951 augusztusában
megszervezték az „Ecclesia" nevű kegyszereket és egyházi felszereléseket forgalmazó fogyasztási szö
vetkezetet. Első üzlete 1951 októberében nyílt meg Budapesten. Megalakításának évében már három
millió forintot meghaladó bevételre számítottak. M O L X I X - A - 2 1 - a . 188/1951. Ein.
Endrédy Vendel zirci apátot már 1950. október 29-én letartóztatta az ÁVH. A pálosok letartóztatásá
ra 1951. március végén került sor. Lásd az I . fejezetet a 23. számú lábjegyzetét. Az amalgám módszer
eleve előírta több különböző ügy, esemény egybeolvasztását, keverését.
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lelősségrevonásáról, akik veszélyeztetik [az] állam és [az] egyház jó viszonyát és
békéjét.
Ezután közzé kell tenni a vádiratot és egy kommünikét a püspöki karral ebben az
ügyben folytatott tárgyalásról, valamint a kormány fenti nyilatkozatáról.
9. Felmerül a kérdés: legyen-e Grősz, Shvoy és Pétery vádlott a perben. Letartóztas
suk-e őket a per előtt.
Emellett szól: ha a perben komoly bizonyítékok merülnek fel ellenük, akkor nem
lefogni és elítélni őket, a gyengeség jele lenne kifelé és befelé. A nép nem értené
meg, hogyha Grősz és társai bűnösek, miért nem ítéljük el őket? Grőszt és társait
kihagyni a perből csak úgy lehetne, ha az ellenük szóló vádakat magából a per
anyagából hagynánk ki. Ezzel azonban megfosztanánk magunkat a legkomo
lyabb fegyvertől a klerikális reakció ellen, a nép és az alsópapság nem értené meg
későbbi éles rendszabályainkat.
Ellene szól: az előre látható nemzetközi visszhang (a Mindszenty-ügyben az im
perialista uszítás kétségkívül befolyásolni tudott olyan rétegeket is, amelyek nem
voltak eleve ellenségesek). Kérdéses, hogy célszerű-e ma olyan rendszabályokat
alkalmazni, melyek következtében Magyarország újra a nemzetközi imperialista
uszítás központjába kerül. Számolni kell azzal is, hogy az ellenségnek sikerülni
fog a Grösz és társai elleni pert összekapcsolni a jelenlegi közellátási nehézsé
gekkel, a tszcs-fejlődés következtében kiéleződő osztályharccal a falun és a népi
demokrácia ellen hangolhat majd bizonyos kispolgári paraszti, értelmiségi, sőt
egyes elmaradottabb munkásrétegeket is.
Pro- és kontra érvek egybevetése alapján felmerülhet a következő megoldás: a
Grősz és társai elleni anyagot magában a perben teljes mértékben felhasználjuk,
a szóban forgó püspököket a per előtt háziőrizetbe vesszük, a perre tanúkként elő
vezetjük, de őket magukat ebben a perben nem vádlottakként szerepeltetjük, te
hát el sem ítéltetjük, hanem csak az ítélet indoklásában térünk ki szerepükre és a
kormány az ítélet és az indoklás alapján megfosztja őket püspöki tisztjüktől, in
ternálja őket, nyitva hagyja a későbbi bírói eljárás útját.
Ez az utóbbi eljárás persze politikai hatásában nem sokban különböznék a nyílt
elítéltetéstől és lefogástól, a magyar népi demokrácia ebben az esetben is az im
perialista uszítás céltáblájává lenne, sőt mi magunk adnánk alkalmat az imperia
listáknak arra az „érv"-re: a püspököket azért nem mertük elítélni, mert gyengék
vagyunk és mert a vádak koholtak.
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A Grősz-per főtárgyalásáriak második napján (1951. június 23.) helyezték ideiglenes háziőrizetbe
Badalik Bertalan veszprémi, Hamvas Endre szeged-csanádi, Pétery József váci és Shvoy Lajos székes
fehérvári püspököt.
Az Open Society Archives jelentős életrajzi gyűjteménye két csomót is tartalmaz a Grősz József ka
locsai érsekről. Az újságkivágások közt több külföldi lap cikkei is megtalálhatók a Grősz-perrel kapcso
latban. HU OSA 30CM0-6. Open Society Archives. Biografical Files. 57. Container. 4-5 Contents.
Grősz József.
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Javasoljuk tehát, hogy Grősz és társai a perben igenis vádlottak legyenek, tartóz
tassuk le őket. Ennek előfeltétele azonban a komoly bizonyító anyag. Ha nincs
elég bizonyíték, vagy ha a bizonyítékok túl közvetettek, akkor helyesebb háziőri
zetbe venni, internálni őket, és így lehetetlenné tenni püspöki funkcióik gyakorlá
sát. Mérlegelni kell, hogy nem kell-e egyikkel szemben ezt, a másikkal szemben
a másik eljárást alkalmazni.
10. A kegyúri kérdés rendezése. Rövidre [sic!] a per és az ítélet után, vagy a minisz
tertanácsi rendelettel, vagy az Elnöki Tanács által kiadott törvényerejű rendelet
tel szabályozni kell az állami ellenőrzést az egyház fölött. Indokolni ezt azzal
kell, hogy ez a szabályozás az állam és az egyház békéjét szolgálja és célja: meg
akadályozni az egyház kihasználását államellenes célokra. Miután az egyház és
az állam normális, békés viszonyát sem a Vatikánnal, sem pedig a magyar püspö
ki karral megegyezés útján nem lehetett elérni, az államnak magának kell intéz
kednie, szem előtt tartva az állam és az egyház érdekeit egyaránt.
A szabályozás alapja és lényege: az ősi főkegyúri jog alkalmazása a mai viszo
nyokra. Nem célszerű a régi kegyúri jog egyszerű felelevenítése és átruházása
azokra a helyi tanácsokra, amelyeknek területén régi kegyúri plébániák vannak,
mert ezzel a módszerrel egységes, az egész országra szóló rendezés nem érhető
el. (A kegyúri plébániák a plébániáknak körülbelül csak felét ölelik fel, a kegyúr
és a püspök viszonya és hatásköre különbözik aszerint, hogy állami, közületi
vagy magán kegyuraságról van szó stb.)
Ezért a régi kegyúri jog felelevenítése helyett a rendeletnek hivatkozni kell arra,
hogy a kegyúri jog lényegében mindig az állami hatóságok ellenőrzési jogát je
lentette az egyháznak egyébként érintetlen belső önkormányzata fölött, és ki kell
mondania, hogy a népköztársaság megfelelő szervei útján (ÁEH, tanácsok), ezzel
a jogával él. Tehát állami hozzájárulás nélkül papot, püspököt sem eltávolítani,
sem kinevezni, vagy beiktatni nem szabad. Az egyházi hatóság nevezi ki tovább
ra is a papokat, de csak állami jóváhagyással. Ha nincs egyetértés, az egyházi élet
folytonossága és zavartalansága érdekében az államnak joga van, hogy maga in
tézkedjék. Az államellenes, vagy hivatásukat nem teljesítő papokat az egyházi
hatóság köteles eltávolítani. Ha nem intézkedik, az állam maga jár el.
Hogy ez a rendszabály ne váltson ki bizonytalanságot és nyugtalanságot az alsó
papságban, ki kell mondani a rendeletben, hogy az a pap, aki letette az esküt az al
kotmányra és működésében a népköztársaság törvényeit tartja szem előtt, olyan
nak számít, mint akinek papi kinevezéséhez az állam hozzájárult.
A szerzetesekből világi papokká átminősülőkre ez ne vonatkozzék: ezekre nézve
abba kell hagyni a püspökökkel való alkudozást és legfeljebb 300^100-at kell vi
lági papként átvenni, egyéni megvizsgálás alapján.
A rendelet külön mondja ki, hogy püspöki, segédpüspöki (akár utódlási joggal,
akár anélkül), helynöki kinevezésekhez is előzetes állami hozzájárulás szükséges.
Azok a püspökök, segédpüspökök, érseki helynökök stb., akiket 1948. január elseje
óta helyeztek funkcióikba, tartoznak ezt záros határidőn belül az ÁEH-nél bejelen
teni, és kikérni az állami jóváhagyást. Az állam esetenként bírálja el, megadja-e ezt

a jóváhagyást. Ha nem adja meg, az illető egyházi funkcióval járó bármely műkö
dés kifejtése tilos.
Ezzel kapcsolatban konkrétan el kell dönteni: Badalik veszprémi püspök, Ham
vas esztergomi érseki kormányzó, Rogács, Endrei, Szabó segédpüspökök közül
kit hagyjunk jóvá, kit nem. Taktikailag helyes volna nem generálisan megtagadni
tőlük a jóváhagyást, hanem egy-kettőnek megadni, hogy így megbontsuk őket.
11. A megüresedett püspökségek betöltése. Püspököt az állam nem nevez ki, ne a ki
nevezés, hanem a jóváhagyás jogához ragaszkodjunk. Ha valamely egyházme
gyében nincs ténylegesen működő püspök (az állam nem hagyja jóvá, haláleset,
lemondás, stb.), akkor az illető egyházmegye kanonokai püspöki helynököt vá
lasztanak állami jóváhagyás mellett. Ha a megválasztottat az állam nem hagyja
jóvá és a kanonokok nem választanak megfelelőt, akkor a kormánynak joga van
egyházmegyei kormányzót kinevezni papi személyek sorából.
Ha a hivatalukban meghagyott püspökök e rendeletnek bármi módón ellensze
gülnek, akkor a kormánynak joga van működésük ellenőrzésére egyházmegyei
kormánybiztost kinevezni, aki polgári személy is lehet.
A rendelet mondja ki, hogy a kegyúri jogokkal kegyúri kötelezettségek is járnak: az
állam hozzájárul az egyháznak, nemcsak személyi, hanem dologi kiadásaihoz is.
A rendelet - taktikai okokból - hagyja nyitva az ajtót az állam és az egyház viszo
nyának megegyezéses rendezésére, pl. konkordátum útján. Ezt nem kell így ki
mondani, de legyen utalás a rendeletben a bekövetkezett rendezés rendkívüli, a
különleges viszonyok által szükségessé vált jellegére.
12. Felvetődik a kérdés: vonatkozzék-e az egyház fölötti állami ellenőrzést kimondó
rendelet a protestáns egyházakra is amelyekkel az állam megegyezett és ez a
megegyezés nagyban és egészben funkcionál? Javasoljuk, ne vonatkozzék auto
matikusan. A papi fizetésrendezés - mint már mondottuk - vonatkozzék, de a pa
pok kinevezéséhez, választásához szükséges állami jóváhagyás ne vonatkozzék
addig, ameddig a megegyezés funkcionál. Hiszen az állami érdekeket a protes
táns egyházakkal kapcsolatban érvényesíteni tudjuk egyéb eszközökkel is. Java
soljuk, hogy a kormány tárgyalja meg a protestáns egyházakkal a rendelet kiadá
sa után előálló új helyzetet és egyezzen meg velük (esetleges pótegyezmény
megkötése formájában) a rendeletnek a protestáns egyházakra való alkalmazásá
ra nézve, tekintetbe véve a velük megkötött régi egyezményt. Nincs értelme a
protestáns egyházakkal kapcsolatban is „az egyház államosításának" útjára térni
legalábbis egyelőre.
13. A papi fizetésrendezés az egyház állami ellenőrzéséről szóló rendelet kidolgozá
sára sürgősen bizottságot kell kiküldeni, amelyben a V K M , a Pénzügy- és az
Igazságügyminisztérium legyen képviselve.
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Rogács Ferenc pécsi, helyesen: Endrey Mihály egri és Szabó Imre esztergomi segédpüspökről van szó.

14. A Központi Vezetőség májusi ülésén napirendre kell tűzni a párt és az állam egy
házpolitikájában szükségessé vált módosítások kérdését.
15. Nyitva hagyott kérdések: a) tekintetbe véve a szerzetesrendek illegalitásba vonu
lását, felvetődik, nem szükséges-e a szerzeteskérdés új rendezés[e], a volt szerze
tesek számára kényszertartózkodási hely kijelölése, munkakötelezettség, rendőri
felügyelet alá helyezés stb.? b) az egyházmegyék határainak rendezése a közigaz
gatási megyehatárok szerint, természetesen úgy, hogy ez ne járjon új püspöksé
gek létesítésével, hanem csak azzal, hogy a meglévő püspökségek határai egybe
essenek a közigazgatási határokkal (egy egyházmegye felölelhet több megyét is.)
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Budapest, 1951. április 24.
MOL M-KS276./.
54/142. őe. 1-12. p. Gépelt, Rákosi Mátyás által hitelesített
jegyzőkönyv, tisztázat. A második oldalon, a határozatok után „Rákosi" aláírással.
A dokumentumot Ólmosi Zoltán közzétette a História 1991. évi 5—6. számában,
a 23-27. oldalon „Proletárdiktatúra és egyház, 1951 " címmel.
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Lásd a 17. számú dokumentumot. Rákosi Mátyás előadása az MDP Központi Vezetősége előtt a párt
egyházpolitikájának módosításáról. 1951. május 22.

ÁLLAMVÉDELMIS JAVASLAT A GRŐSZ JÓZSEF
ÉS TÁRSAI ELLENI ÜGYBEN A VÁDLOTTAK
ÉS A TANÚK SZEMÉLYÉRE
1951. május 10.
Tárgy: Grősz József és társai ügye
Javaslat
Budapest, 1951. május 10.
Grősz József és társai ügyének tárgyalására az alant felsoroltakat javasoljuk.
Vádlottaknak:
1.) Grősz József 63 éves, kalocsai érsek. A népköztársaság megdöntésére, a népi de
mokrácia vívmányainak eltörlésére és a Habsburg-monarchia restaurálására irányuló
összeesküvés vezetője volt. Bozsik Pállal és Farkas Endrével kidolgozták egy ellen
forradalmi kormány megalakításának tervét. Az általuk remélt „rendszerváltozás"
esetére Grősz vállalta az ideiglenes államfői megbízatást és erről nyilatkozatot adott a
budapesti USA-követségnek. Ellenforradalmi „kormányalakítási" tárgyalásait abban
az időben folytatta, amikor az állam és egyház között tanácskozás folyt és megegye
zés történt.
Grősz elősegítette és támogatta a szovjet katonák meggyilkolásáért körözött Páter
Vezér Ferenc és a háborús bűnös Iványi Endre bújtatását.
Részt vett illegális rendfőnöki értekezleten [sic!], ahol felszólalásával a kormány
rendelet kijátszására és a rendek illegális működésére hívta fel a megjelenteket.
2.) Bozsik Pál 67 éves prépost, az ellenforradalmi kormány egyik miniszterelnökje
löltje. Mindszenty utasítására - annak letartóztatása előtt - megkezdte egy illegális le
gitimista „Keresztény Párt" szervezését, amelyet Pongrácz Alajos az USA-követség
gel, Farkas Endre pedig Grősz érsekkel kapcsolt össze. Bozsik többször tárgyalt
Grősszel [az] ellenforradalmi kormány alakításáról és irányítása mellett készült el az
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A dokumentum tévesen tartalmazza Grősz József életkorát, aki 1887. december 9-én született, tehát
1951-ben 64 éves volt.

összeesküvés nemzetiségi, mezőgazdasági és kereskedelmi programtervezete. Bozsik
Svoy püspökkel is tárgyalt a szervezkedésről.
3. ) Dr. Farkas Endre 65 éves, Szentszéki ügyész, az ellenforradalmi kormány
igazságügyminiszter jelöltje, Grősz és Bozsik bizalmasa volt és a szervezkedés egyik
vezetője. Sharer USA-követségi titkár felszólítására készített kétpéldányos ideigle
nes államfői nyilatkozatot, ő íratta alá Grősz érsekkel és tanúként maga is láttamozta.
Utasítására lopta el dr. Kovács György az FM bizalmas adatgyűjteményét.
4. ) Dr. Hévey László 48 éves, volt horthysta miniszteri osztályfőnök, az ellenforra
dalmi kormány kereskedelem és iparügyi miniszter jelöltje. Hévey a legitimista
Osztenburg különítmény és a Szent István Bajtársi Szövetség volt tagjaiból szerve
zett illegális fegyveres akciócsoportokat kapcsolta az összeesküvéshez. Ezek a cso
portok különféle terrorakciókra készültek.
5. ) Dr. Pongrácz Alajos USA-követségi tisztviselő, a Grősz-féle összeesküvés és a
budapesti USA-követség között, mint összekötő dolgozott. Átadta Petrow követségi
titkárnak Bozsik memorandumát, amelyben az ENSZ-től kérik a monarchia visszaállí
tását. Részt vett azokon a megbeszéléseken, amelyek Gyomlay László és az USA-kö
vetség diplomatái között folytak.
6. ) Endrédy Vendel 55 éves, volt zirci apát. Felső irányítója volt illegális röplapter
jesztő és szabotázscsoportoknak, amelyek kettős irányítást kaptak Endrédy és Bozsik
részéről. Endrédy a budapesti USA-követség részére folytatott kémtevékenységet. A
szerzetesrendek illegális működésében vezető szerepe volt. A ciszterciták 21 tagját
disszidáltatta. Csellár Jenővel együtt nagy arányú illegális valutaügyleteket bonyolí
tott le, melyekben Hagyó-Kovács Gyula is közreműködött.
7. ) Hagyó-Kovács Gyula 67 éves, volt cisztercita jószágkormányzó. A rend előszállási birtokán népellenes bűncselekményeket követett el. Részt vett Endrédy és a
cisztercita rend illegális valutaüzelmeiben.
8. ) P. Csellár Jenő 39 éves, volt pálos rendfőnök. A pálos rend illegális működésé
ben vezető szerepe volt. Előkészítette három szerzetes disszidálását, részükre hamis
igazolványokat készített. Az olasz követségen keresztül illegális kapcsolatot tartott
Rómával. Tudott P. Vezér Ferenc és társai gyilkosságairól. Vezért és több más fasisz
tát hosszú ideig bújtatott a Sziklakápolnában és a rend más épületeiben.
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Helyesen: Shvoy Lajos.
Helycsen: Shcrcr.
Kovács György a Földmüvelésügyi Minisztérium szakelőadója, Farkas veje volt. Farkason keresztül
kapcsolták a koncepcióhoz, mint olyan személyt, aki titkos mezőgazdasági adatokat szerzett meg mun
kahelyéről az összeesküvők számára. A Friedrich István elleni perben, mint 11. rendű vádlottat hat év
börtönbüntetésre ítélték. BFL X X V . 4. f. 001220/1951; 521/1990. Friedrich István és társai.
Ostenburg-Moravek Gyuláról van szó, aki a Tanácsköztársaság leverése után az egyik nyugat-ma
gyarországi tiszti különítményt vezette. A különítmények brutálisan üldözték a kommunistákat és a zsi
dókat. Az 192l-es királypuccs, I V . Károly balsikerü visszatérése megosztotta a különböző különítmé
nyeket, így egymással is rivalizálva, valóságos bandaharcokat vívtak. A két jelentősebb különítmény, az
Ostenburg és a Prónay a legitimistákat támogatták, ezért Horthy Miklós kormányzó és Bethlen István
miniszterelnök számára sürgetővé vált a különítmények feloszlatása.
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9. ) P. Vezér Ferenc 37 éves, volt pálos perjel. 1944 végén a pálosszentkúti tanyavi
lágban kulákokból álló fegyveres terrorcsoportot szervezett. A szervezet tagjai szov
jet katonákat gyilkoltak meg. Bűncselekményei miatt évekig élt illegalitásban. Buj
kálását elősegítették a püspökök - elsősorban Grősz, továbbá Pétery és Hamvas
püspök - is. Bujkálásában segédkeztek illegális szexuális kapcsolatai is. 1948-ban el
csábított egy 17 éves lányt, akinek házasságot ígért és miután az terhes állapotba ke
rült, rábeszélte, hogy menjen férjhez máshoz.
10. ) Tóth Illés 34 éves, kulák kocsmáros. P. Vezér helyettese volt a „polgárőr
ség"-ben. Részt vett több szovjet katona meggyilkolásában, majd P. Csellár segítsé
gével a Sziklakápolnában bujkált.
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Tanúknak:
Grősz József vádlottra:
1.) Iványi Endre 42 éves, pap, volt újságíró. Háborús és népellenes bűnös. Háborúra
uszító fasiszta cikkeiért való felelősségre vonás elől 1947-től illegalitásban él más
körözött bűnösökkel együtt Hűvösvölgyben a „Szentfold"-ön. Bújtatásához Grősz
és más püspökök közvetlen segítséget nyújtottak.
2. ) Payr Hugó 63 éves, volt országgyűlési képviselő. Grősz bizalmasa, akivel rend
szeresen tárgyal „kormányalakítási" tervekről. Megállapodott Grősszel egy esküszö
vegben, amelyet az ellenforradalmi miniszterelnökjelölt mondott volna el Grősznek,
mint „ideiglenes államfőnek". Az esküt Payr javaslata szerint Friedrich István mon
dotta volna el, amely ígéretet tartalmazott a királyság visszaállítására is.
3. ) P. Szabó László 51 éves, volt pálos szerzetes. A gyilkos Vezér bújtatása érdeké
ben a kalocsai érsekségen Gombos Károly, majd Kujáni Ferenc kanonokkal és Grősz
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A kifejezetten koncepciós elem szerint Vezér már évek óta szexuális kapcsolatot tartott fenn egy 17
éves leánnyal, akit terhessége után rábeszélt, hogy menjen feleségül korábbi udvarlójához. Valójában a
fiatalasszonyt az ÁVH 1950-ben terhesen állította elö, de a születendő gyermek nem a férjétől volt. így
őt azzal az ígérettel bírta rá az ÁVH a Vezér elleni terhelő vallomásra, hogy megígérték neki, meg
könnyítik a gyermek orvosi elvételét. Történeti Hivatal V - 96674/8. Páter Vezér Ferenc. 64-65. p.
Tóth Illés nem szerepelt a Grősz-per vádlottjai közt. Öt egy mellékperben zárt tárgyaláson ítélték el.
Lásd a I I . fejezet 29. számú lábjegyzetét.
A Budapest II. kerület Heinrich István utcai Magyar Szentföld-templomot hasonlóan a Sziklakápol
nához a Grősz-per idején, 1951-ben vették el a ferencesektől, és zárták be. Az épületet az 1970-es évek
ben a Fővárosi Levéltár kapta meg a Fővárosi Tanács VB döntése alapján előbb csak ideiglenesen, majd
1976-tól véglegesen, raktározási gondjai megoldására. A félkész templomról a ferencesek 1989 után le
mondtak, azt ma is Budapest Főváros Levéltára használja.
Iványi Endrét miután a Grősz-per fötárgyalásán tanúként kihallgatta a bíróság, egy mellékperben há
rom év börtönbüntetésre ítélték. BFL X X V . 4. f. 001225/1951; 1866/1990. Gombos Károly és társai.
Payr Hugót a főperben elmondott tanúvallomása után 1951. július 7-én a „Friedrich-kormány" zárt
tárgyalásán négy évre ítélte a Budapesti Megyei Bíróság. BFL X X V . 4. f. 001220/1951; 521/1990.
Friedrich István és társai.
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József érsekkel tárgyalt több esetben. Vezér bújtatásához megszerezte az érsek támo
gatását. Vall a pálosok valutáris és morális bűncselekményeiről.
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Bozsik Pál vádlottra:
4.) Luzsinszky Károly 52 éves, banktisztviselő, az ellenforradalmi kormány egyik
kereskedelemügyi miniszter jelöltje. Az illegális kormánylistát aláírta mint tanú.
Vallomást tesz Grősznek és Bozsiknak az összeesküvésben vitt vezető szerepéről.
5. ) Dr. Sótonyi Gábor 55 éves, volt miniszteri tanácsos, az összeesküvés belügy
miniszterjelöltje. Bozsik személyesen szervezte be.
6. ) Dr. Szabó Gyula 54 éves, volt alispán. Az összeesküvés Heves vármegyei alis
pán jelöltje, akit személyesen Bozsik szervezett be.
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Dr. Farkas Endre vádlottra:
7.) Halács Ágoston 57 éves, volt országos mezőgazdasági kamarai vezérigazgató. Az
összeesküvés földművelésügyi miniszter jelöltje. A szervezkedésbe Farkas kapcsolta
be és Bozsik utasítására Halács dolgozta ki az ellenforradalmi kormány agrártervezet
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tet. Fegyvert rejtegetett.
8.) Dr. Takács István 62 éves, orvos. Farkas szervezte be és az összeesküvésben
Budapest főpolgármesterének jelölte. Megbízást kapott további beszervezésekre és
kapcsolatban állt Friedrich Istvánnal is.
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Hévey László vádlottra:
9.) Przibislawsky Ferenc 37 éves, ügyvédjelölt. A volt Szent István Bajtársi Szövet
ség tagjaiból alakult legitimista fegyveres szervezet tagja, melyet Hévey kapcsolt az
összeesküvéshez. Nála voltak elrejtve a fegyverek.
10. ) Kökényessy Artúr 60 éves, volt százados. Hévey megbízásából volt horthysta
katonatisztek között fegyveres ellenforradalmi csoportot szervezett.
11. ) Mészáros Iván 70 éves, ny. csendőrezredes. Hévey megbízásából az Ostenburgkülönítmény volt tagjait szervezte be az összeesküvés fegyveres csoportjába.
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" Páter Szabó (Sándor) László pálos szerzetest 1951. augusztus 10-én, mint elsőrendű vádlottat három
évi és hat hónapi börtönre ítélte a bíróság. BFL X X V . 4. f. 001217/1951 ; 858/1990. Szabó Sándor és társai.
Luzsinszky Károlyt, a „Friedrich-kormány" hatodrendü vádlottját hat évre ítélték zárt tárgyaláson.
BFL X X V . 4. f. 001220/1951; 521/1990. Friedrich István és társai.
Sótonyi Gábort, a „Friedrich-kormány" belügyminiszter jelöltjét halálra ítélték és kivégezték. BFL
X X V . 4. f. 001220/1951; 521/1990. Friedrich István és társai.
Szabó Gyulát ugyancsak a „Friedrich-kormány" perében ítélték el hat évre. BFL X X V . 4. f.
001220/1951 ; 521 /1990. Friedrich István és társai.
Halács Ágostont hét évre ítélte a Budapesti Megyei Bíróság a „Friedrich-kormány" perében. BFL
X X V . 4. f. 001220/1951; 521/1990. Friedrich István és társai.
Takács Istvánt szintén hét évre ítélték. BFL X X V . 4. f. 001220/1951; 521/1990. Friedrich István és
társai.
Hévey Lászlóék ügyét, miután a Grősz-perben megtették tanúvallomásaikat, elkülönítették és a Ka
tonai Bíróság mindhármukat (Hévey mellett Przibislawsky Ferencet és helyesen: Kökényessy Artúrt is)
halálra ítélte. Mészáros Iván még az ÁVH-n meghalt. Letartóztatásakor már 74 éves volt. H L Budapesti
Katonai Bíróság 0151 /1951. Hévey László és társai.
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Pongrácz Alajos vádlottra:
12.) Székelyi Imre 54 éves, ny. banktisztviselő. Az ellenforradalmi kormány pénz
ügyminiszter jelöltje. Több Grősz által aláírt illegális nyilatkozatot Székelyi is aláírt,
, 90

mint tanu.
13.) Tóth Gvuláné sz. Gyomlay Mária 19 éves, háztartásbeli. Tóthnénak apján ke
resztül tudomása volt az összeesküvés USA-követséggel való kapcsolatáról. Gyomlay
László Pongrácznak be is mutatta.
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Endrédy Vendel vádlottra:
14.) Papp Ervin 29 éves, volt kispap. Vezetője volt az Endrédy irányítása alatt műkö
dő illegális szervezetnek, mely fasiszta röpcédulákat és újságokat terjesztett.
15. ) Romvári István 43 éves, volt BSZKRT ellenőr, keresztényszocialista szerve
ző. Az illegális tevékenysége során kapcsolatban állt Bozsik Pállal és az Endrédy ál
tal irányított Papp Ervin-féle illegális csoporttal, akikkel együtt röpcédulát terjesztett
és közlekedési szabotázsakciókat végzett.
16. ) Vály Kálmán 54 éves, MÁV főkocsivizsgáló. Az összeesküvés vasúti szabo
tázs csoportjának közvetlen irányítója. Illegális kapcsolatban állt az Endrédy által irá
nyított Papp-Romvári-féle akciócsoporttal.
17. ) K. Horváth Mihály 27 éves, teológus. Az Endrédy utasítására disszidált cisz
tercita teológuscsoport vezetője és szervezője. A disszidálás körülményeit együtt ké
szítették elő Endrédyvel.
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Hagyó-Kovács Gyula vádlottra:
18.) Molnár Nivard Ferenc 39 éves, volt cisztercita szerzetes. Endrédytől rendszeres
utasításokat kapott a cisztercita rend illegális működésére. Endrédy és Hagyó-Kovács
Gyula utasításai alapján a népgazdaságot súlyosan veszélyeztető valutáris bűncselek
ményeket követett el.
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Székelyi Imrét, a „Friedrich-kormány" hetedrendü vádlottját tíz évre ítélték egy zárt tárgyaláson.
BFL X X V . 4. f. 001220/1951; 521/1990. Friedrich István és társai.
Tóth Gyuláné Gyomlay Máriát két évvel később, egy utóperben zárt tárgyaláson ítélték el. BFL
X X V . 4. f. 002290/1953; 828/1990.
Papp Ervin tanúskodott a Grősz-perbcn, majd mint a röpcédulázó, szabotázsokat előkészítő összeeskü
vő csoport vezetőjét 1951. július 19-én halálra ítélték. BFL X X V . 4. f. 001193/1951 ; 414/1990. Papp Ervin
és társai.
Romvári Istvánt a BSZKRT csoport vezetőjeként ítélték halálra 1951. július 20-án. BFL X X V . 4. f.
Romvári István és társai.
Helyesen: Vályi Kálmán. Őt a Czettler Jenő „vezetése" alatt álló MÁV-szervezkedés harmadrendű
vádlottjaként 1951. augusztus 10-én hét évre ítélték. BFL X X V . 4. f. 001221/1951; 615/1990. Czettler
Jenő és társai.
Kiss Horváth Mihály zirci ciszter papnövendéket a ciszter kispapok elleni zárt tárgyaláson hat évre
ítélték. BFL X X V . 4. f. 0431/1951; 444/1990. - Lékai Imre és társai.
Molnár Nivard Ferencet egy mellékpcr zárt tárgyalásán 1951. augusztus 9-én három évre ítélték.
BFL X X V . 4. f. 001219/1951; 1860/1990. Ipolyi Keller Tamás és társai.
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19-21.) Kovács Kálmán 46 éves, tszcs-tag, Farkas Mihály 48 éves tszcs-tag, és
Mukli Ferenc 44 éves új gazda. Hagyó-Kovács Gyula által és annak utasítására a cisz
tercita rend előszállási birtokán dolgozó gazdasági cselédekkel szemben elkövetett
népellenes bűncselekményekről vallanak.
Csellár Jenő vádlottra:
22.) P. Gyéressy Ágoston 43 éves, volt pálos szerzetes. A nyilasok és a Gestapo besú
gója volt. Csellárral együtt bújtatta a Sziklakápolnában illegalitásban élő fasisztákat.
P. Gyéressy Csellár tudtával homoszexuális üzelmeket bonyolított le a rendházban.
23. ) Sciotto Vince 34 éves, olasz állampolgár, volt gyümölcskereskedő. Csellár és
a Vatikán közötti illegális levelezést bonyolította le.
24. ) P. Rauch Attila 25 éves, volt pálos szerzetes. Csellár utasítására több társával
együtt disszidálást kísérelt meg. Szökési kísérletüket Csellár segítette elő pénzzel és
ellátta őket illegális igazolványokkal.
25. ) Sziiiártó Henrik 26 éves, volt tisztviselő. A pálosok hónapokig bújtatták a
rend kolostoraiban, papi ruhában, hamis okmányokkal. P. Bihar volt pálos szerze
tes megbízásából fegyvert rejtegetett.
26. ) Hajos Alfonza 51 éves, volt apáca rendfőnöknő. 100 dollárt adott át Csellárnak
feketepiacon való értékesítésre, amit Csellár végre is hajtott.
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26. ) P. Vezér Ferenc vádlottra:
27. ) Petrus Gyula [Tóth Illés ] 46 éves, földmunkás. P. Vezér fegyveres terrorszer
vezetének tagja volt. Több szovjet katona meggyilkolásában vett részt. Minden gyil
kosságról jelentést tett Vezérnek, akitől ezért dicséretet, esetenként pedig anyagi j u 
talmazást is kapott.
28.) Fr. Könyves Rezső 41 éves, volt pálos szerzetes. P. Vezér bűntársa volt egy
szovjet katona meggyilkolásában a pálosszentkúti rendház folyosóján.
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A pálosok elleni mellékperben páter Gyéressy Béla Ágoston negyedrendű vádlottat 1951. augusztus
7-én hét évre ítélték. Sciotto Vince olasz állampolgárt tizedrendü vádlott négy évet kapott. BFL X X V .
4. f. 00121II1951 ; 858/1990. Szabó Sándor és társai.
Szijjártó Porsch Henriket 1951. augusztus l-jén öt évre ítélték. BFL X X V . 4. f. 001214/1951;
684/1990. Zách Erzsébet és társai.
Páter Bihar - Bihar Árpád - pálos szerzetest a Budapesti Megyei Bíróság 1951. szeptember 26-án 8
évi börtönre ítélte. BFL X X V . 4. f. 001249/1951; 1872/1990. Bihar Árpád.
Helyesen: Hajós Mária Alfonza. Őt 1952. január 16-án ítélték el négy és fél évre. BFL X X V . 4. f.
001216/1951; 1861/1990.
Petrus Gyula neve fölé utólag, kézzel beírva. A Grősz-per fótárgyalásán mindkettejüket kihallgatták
tanúként.
Petrus Gyulát, a Tóth Illés nevével jelzett pálosszentkúti polgárőrség mellékper kilencedrendü vád
lottját 1951. július 3-án halálra ítélték. BFL X X V . 4. f. 001212/1951. Tóth Illés és társai.
Helyesen: Könyves Kukovecz Imre. A pálosok mellékperében hét évre ítélték. BFL X X V . 4. f.
001217/1951; 858/1990. Szabó Sándor és társai.
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29. ) P. Bolyós Ákos 37 éves, volt pálos szerzetes a gyilkos Vezér bűntársa. Bolyós
és Tóth Illés rejtették el a Vezér által meggyilkolt szovjet katona holttestét, Bolyós ja
vaslatára bújtatta az illegalitásban élő Vezért a pálos rend.
30. ) B. I.-né 20 éves, betanított munkás. Vezér elcsábította, házasságot ígért neki
17 éves korában. B.-nénak a Vezérrel folytatott viszonyából egy élő gyermeke van.
Mielőtt a gyerek megszületett, Vezér rábeszélte, hogy menjen férjhez máshoz, mert
akkor nem tudják meg, hogy kié a gyerek. (:szabadlábra
31. ) Richter Kálmánné 28 éves, háztartásbeli. Nála rejtette el Vezér a kompromit
táló iratokat és ő maga is Richteréknél lakott illegálisan, álnév alatt bejelentve.
Richtemével P. Vezér hosszú időn keresztül viszonyt folytatott.
113

115

Tóth Illés vádlottra:
32.) Tóth István 34 éves, állami tűzoltó. A Vezér és Tóth Illés vezetése alatt álló fegy
veres terrorszervezet tagja. Részt vett több szovjet katona meggyilkolásában. Az exhumálások során megtaláltuk annak a szovjet katonának a csontvázát, akinek meg
gyilkolásában Tóth István és felesége is részt vettek.
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Egyéb javaslatok:
1.) A vádlottak és tanúk vallomásaiban számos helyen szerepelnek Hamvas, Pétery,
Shvoy püspökök is. Nevezetteknek a vádiratból történő kihagyását javasoltuk azzal,
hogy a tárgyalás során nyilvánosságra kell hozni az ő szerepüket és tevékenységüket
is és ezzel egy időben a lakóhelyükön izolálni.
2. ) Grősz érsek őrizetbe vételével egyidejűleg javasoljuk őrizetbe venni Gombos
Károly és Kujáni Ferenc kanonokokat, akik az érsek közvetlen környezetéhez tartoz
nak. Gombos és Kujáni a bujkáló Vezér és Iványi ügyében kompromittálva vannak.
Letartóztatásukra van alap és kihallgatásuk megkönnyítheti Grősz tevékenységének
és szerepének részletesebb feltárását.
3. ) Javasoljuk, hogy azokat a vádlottakat és tanúkat, akik a Sziklakápolnában elkö
vetett homoszexuális üzelmekről vallanak, zárt tárgyaláson hallgassák k i .
4. ) Javasoljuk, hogy Gyomlay László és Czettler Jenő vallomásainak egy r é s z é t akik az összeesküvésben vezető szerepet vittek és a tárgyaláson kihallgatottak róluk
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A pálos mellékper másodrendű vádlottját tíz évre ítélték. BFL X X V . 4. f. 001217/1951; 858/1990.
Szabó Sándor és társai.
Utólagos kézírásos bejegyzés.
Richter Kálmánnét (akárcsak férjét) a Vezért rejtegető személyek mellékperében ítélték el 1951 .júli
us 27-én. Richterné hat évet kapott, férjét két évre és hat hónapra ítélték. BFL X X V . 4. f. 001215/1951 ;
490/1990. Vesszősi Melinda és társai.
A pálosszentkúti polgárőrök mellékpcrébcn a negyedrendű vádlottat, Tóth Istvánt halálra ítélték.
BFL X X V . 4. f. 001212/1951. Tóth Illés és társai.
' Ez megtörtént. Lásd a I I . fejezet 63. számú lábjegyzetét.
Grősz Józsefen kívül az ÁVH Kalocsán 1951. május 18-án éjszaka letartóztatta Gombos Károly ka
nonokot, Gyetvai Péter érseki irodaigazgatót és Sztrilich Károly érseki titkárt. Kujáni Ferenc kanonokot
nem vették őrizetbe, sőt érseki általános helynökként Grősz József utódja lett 1951. május 19-től.
1 1 4
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beszélni fognak - a bíróság ismertesse. Egyidejűleg ismertessen velük kapcsolatban
olyan orvosi jelentést, ami igazolja, hogy egészségi állapotuk miatt a tárgyaláson
nem tudtak megjelenni.
5.) Javasoljuk, hogy a jelenleg is kórházban ápolt Bozsik Pál, aki szervi betegsége
miatt orvosi vélemény szerint - különösen izgalmak következményeképpen - bármi
kor meghalhat, a tárgyaláson csak vallomásának idejére és ítélethirdetéskor legyen
köteles megjelenni.
Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 35-40. p. Gépelt javaslat
másodpéldánya.

7.

OPERATÍV TERV GRŐSZ JÓZSEF ŐRIZETBE VÉTELÉRE
ÉS A KALOCSAI ÉRSEKI PALOTA HÁZKUTATÁSÁRA
1951. május 17.
1.)
2. )
3. )
4. )

karhatalom kivezénylése.
Időpontot ne mereven!
Pontos kioktatást a fegyverhasználatra!
Behatolást jól előkészíteni !
U9

Terv
Grősz József kalocsai érsek őrizetbe vételére
és a kalocsai érseki palota házkutatására.
I.) Őrizetbe vételek:
1. ) Grősz József őrizetbe vételét f. hó 18-án 20,30 órakor hajtjuk végre.
2. ) Grősz Józsefet az érseki palotán belül lévő 3 szobás lakosztályában 3 fő ve
szi őrizetbe, akiken kívül az őrizetbe vételnél - tekintettel korára és egész
ségi állapotára - a Hatóság orvosa is jelen lesz.
3. ) Grőszt őrizetbe vétele után 2 fő és az orvos kíséretében azonnal útba indít
juk [sic!] Budapestre.
4. ) Grősz József őrizetbe vételével egyidejűleg hajtjuk végre Gombos Károly
kanonok és dr. Kujáni Ferenc kanonok őrizetbe vételét. Gombos és Kujáni
nem az érseki palotában, hanem attól függetlenül, az érsekséghez tartozó
kanonoki házakban laknak. Őrizetbe vételüket két-két fő hajtja végre, akik
nek kíséretében ugyancsak azonnal útba indulunk Budapestre.
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Utólagos kézírásos bejegyzés. Talán Juhász László ezredestől, az ÁVH Vizsgálati Főosztály vezetőjé
től származik, akinek irányításával még 1951. április 24-én egy bizottság alakult a Bozsik-Endrédy-ügy és
Vezér Ferenc ügyének tárgyalási előkészítésére. Történeti Hivatal V - 105752/1. Grősz József és társai.
13. p.

II. ) Házkutatások:
1. ) A kalocsai érseki palotának 226 szobája van. Az érseki palotában Grőszön
kívül 52 személy lakik.
2. ) Az érseki palota házkutatását 21 órakor - Grősz elszállítása után - kezdjük el.
3. ) Grősz őrizetbe vételével egyidejűleg az érseki palota kijáratait egy-egy fő
vel épületen belül biztosítjuk.
4. ) A bentlakó személyek [az] akció ideje alatti mozgásának megakadályozá
sára 1 fő - Grősz ugyancsak az épületben lakó személyi titkárának (dr.
Sztrilich Károly) kíséretében - végigjárja a lakott szobákat. A titkár felszó
lítja az ott lakókat, hogy nyugodtan maradjanak szobáikban. Ennek biztosí
tására a folyosókon egy-egy fő nyomozót helyezünk el.
5. ) Az érseki palota házkutatását 8 fő hajtja végre. A házkutatók végigjárják az
összes szobákat, házkutatást végeznek Grősz lakrészében, valamint azokon
a helyeken, amelyek házkutatás szempontjából számba jöhetnek.
6. ) A házkutatást f. hó 19-én, szombaton reggel 8 órakor fejezzük be. A házku
tatás során lepecsételjük Grősz közvetlen használatára szolgáló szobákat.
Mindazokat a helyiségeket, amelyek a további nyomozás és kihallgatások
szempontjából szükségesek lehetnek (irattár, könyvtárrészek, gyanús ren
deltetésű helyiségek, páncélszekrények) ugyancsak lepecsételjük.
7. ) A házkutatáson részt vesz fényképész, aki az esetleges kompromittáló he
lyeket, vagy anyagokat rögzíti.
8. ) Gombos és Kujáni kanonokok lakásain - őrizetbe vételük és elszállításuk
után - 3-3 fővel ugyancsak házkutatást tartunk.
III. ) Egyéb operatív intézkedések:
1. ) Az érseki palotának az akció időtartamára való elzárása érdekében Grősz
őrizetbe vétele előtt a palota telefonösszeköttetését megszakítjuk. 19-én
reggel 8 óra után a telefonösszeköttetést újra helyreállítjuk. Az érseki palo
tából való ki és bejárást reggel 8 óráig szüneteltetjük.
2. ) Gombos és Kujáni kanonokok lakóépületében - melyekben több kanonok
is lakik - a szabad közlekedést nem akadályozzuk, hogy a reggeli egyházi
szertartások zavartalanságát ezzel biztosítsuk.
Amennyiben az érseki palotában lakók közül valakinek ilyen szertartást kell
végeznie, azt a kanonoki épületben lakók közül helyettesíttetjük, ugyancsak
Grősz titkárán keresztül.
3. ) A Kalocsán történő akciók befejezése után rejtett figyelőhelyekről még 3
napig fogunk figyelést végezni, 6 fővel. A figyelés célja: az érseki palota
akció utáni forgalmának megállapítása, esetleges ellenséges akciók (tünte
tés, anyagok kiszállítása stb.) megakadályozása, hangulatkutatás.
Az ellenőrzés megkönnyítése céljából a palota épületében a ki- és beközlekedést [sic!] egy főbejáratra korlátozzuk. Az ott lakókat fel fogjuk szólítani,
hogy a többi mellékkijáratokat ne használják.

4.) Grősz őrizetbe vétele után, f. hó 19-én megkezdjük Hamvas, Shvoy és
Pétery püspökök konspirált figyelését lakóhelyeiken. A figyelés célja eset
leges szökésük megakadályozása.
Az utóbbi és a további megfigyelések rejtetten, minimális létszámmal tör
ténnek.
IV.) Megjegyzés:
Amennyiben Grősz az őrizetbe vételének tervbe vett időpontjáig valamilyen
okból (értekezlet, egyházi kórházba való vonulás) Budapestre utazna, úgy ja
vasoljuk, hogy közvetlenül Budapestre érkezése után vegyük őrizetbe.
Eddigi megállapításaink szerint Grősz minden esetben autóbusszal érkezik
Budapestre, a Sztálin téri végállomásra, ahonnan taxival megy tovább.
Feltűnés nélküli őrizetbe vételére ez az időpont a legalkalmasabb.
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Budapest, 1951. május 17-én.

Az akciókban összesen részt vevők létszáma:

Gombos és Kujáni kanonokok őrizetbe vételére és házkutatásra
Grősz őrizetbe vételére:
Házkutatók és fényképész:
Bejáratok belső biztosítására:
Folyosók és a főépület bejáratának biztosítására:
Egyéb operatív célra:
Összesen:

12 fő
4 fő
9 fő
11 fő
6 fő
5 fő
47 fő

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 52—55. p. Gépelt terv
másodpéldánya.

Az 1857 óta használt Erzsébet tér elnevezést 1946-ban Sztálin térre, majd 1953-ban Engels térre, és
1990-től ismét Erzsébet térre változtatták.

GRŐSZ JÓZSEF ÉS TÁRSAI ÜGYÉBEN
A LETARTÓZTATOTT SZEMÉLYEKKEL TÖRTÉNŐ
ÁLLAMVÉDELMIS FOGLALKOZÁS MEGSZERVEZÉSE
1951. május 17.
Tárgy: A Grősz és társai ügy,
tárgyalásra menő őrizeteseivel való foglal
kozás megszervezése
Jelentés
Budapest, 1951. május 17.
Grősz és társai ügyében a nyilvános tárgyalásra menő őrizetesekkel a következő k i hallgatók foglalkoznak:
Vádlottak:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII
IX.

Grősz József
Bozsik Pál
Farkas Endre dr.
Hévey László dr.
Pongrácz Alajos dr.
Endrédy Vendel
Hagyó-Kovács Gyula
P. Csellár Jenő
P. Vezér Ferenc

Vajda Tibor áv. őrgy.
Gidáli Gábor áv. fhdgy.
Balázsi Béla áv. szds.
Szokolai Géza áv. fhdgy.
Szeifert József áv. fhdgy.
G erő Tamás áv. fhdgy.
Paulik Imre áv. fhdgy.
Béres Andor áv. fhdgy.
Komlós János áv. szds.

Tanúk:
Iványi Endre
Payr Hugó
Takács István dr.
Szabó László
Luzsinszky Károly
Halács Ágoston
Sótonyi Gábor dr.
Szabó Gyula
Balázsi Sándor
Przibislawsky Ferenc
Kökényessy Artúr
Mészáros Iván
P. Rauch Attila
Székelyi Imre
Zelenyák János
Papp Ervin
Ipolyi Kellér Tamás
K. Horváth Mihály
Molnár Nivard Ferenc
Kovács Kálmán
P. Gyéressy Ágoston
Tóth Illés
Petrus Gyula
Könyves Imre
P. Bolyós Ákos
B. L-né

Vajda Tibor áv. őrgy.
Sárközi László fhdgy.
55

55

11

Béres Andor áv. fhdgy.
Szigligeti Béla alhdgy.
11

11

15

Babies Zoltán hdgy.
il

.

i l

i l

Sarkadi István fhdgy.
Szokolai Géza fhdgy.
Hangyái András hdgy.
Váradi József szds.
51

11

11

Szeifert József fhdgy.
Sinkó Ferenc fhdgy.
11

15

15

Primusz Károly hdgy.
il

i l

51

55

i l
55

Farkas János hdgy.
Szalma József fhdgy.
Váradi Ernő őrgy.
11

15

55

Sólyom László fhdgy.
55

11

15

Paulik Imre fhdgy.

A vádlottak mellé az alábbi fogdahálózati ügynökök vannak beépítve:
Bozsik Pál
Farkas Endre
Hévey László
Pongrácz Alajos
Endrédy Vendel
Hagyó-Kovács Gyula
Csellár Jenő
Vezér Ferenc

(kórházban)
B. J. elítélt
F. J. internált

D. Gy. elítélt
H. J. elítélt
F. I . elítélt
T. 0. elítélt

F. hó 20-án 8 h-ig valamennyi vádlott és tanú mellé fogdahálózati ügynököket épí
tünk be.
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Iványi Endre
Payr Hugó
Szabó László
Luzsinszky Károly

(Farkas)
(Sárközi)
(Béres)
(Szigligeti)

I I . Bozsik:
(Gidáli)

Sótonyi Gábor
Szabó Gyula
Balázsi Sándor

(Babies)
(Babies)
(Sarkadi)

I I I . Farkas:
(Balázsi)

Halács Ágoston
Takács István

(Szigligeti)
(Sárközi)

IV. Hévey:
(Szokolai)

Przibislawsky Ferenc
Kökényessy Artúr
Mészáros Iván

(Szokolai)
(Hangyái)
(Váradi szds.)

V. Pongrácz:
(Szeifert)

Székelyi Imre
Zelenyák János

(Szeifert)
(Sinkó)

V I . Endrédy:
(Gerő)

Papp Ervin
Ipolyi Keller Tamás
K. Horváth Mihály

(Sinkó)
(Primusz)
(Primusz)

V I I . Hagyó-Kovács:
(Paulik)

Molnár Nivard Ferenc
Kovács Kálmán

(Primusz)
(Farkas)

V I I I . Csellár:
(Béres)

Gyéressy Ágoston
Rauch Attila

(Szalma)
(Váradi szds.)

I . Grősz:
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Grősz József és a mellé beosztott fogdahálózati személy nevét nem tüntették fel a listán, de a rend
szeres fogdajelentések bizonyítják, hogy a beépítés sikeresen megtörtént.
A lista innentől a főperben szereplő vádlottakat, tanúikat és a velük foglalkozó ÁVH-s nyomozók ne
veit összesíti.
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IX. Vezér:
(Komlós)

Tóth Illés
Petrus Gyula
Könyves Imre
Bolyós Ákos
B. L-né

(Váradi őrgy.)
(Váradi őrgy.)
(Sólyom)
(Sólyom)
(Paulik)

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 49-51. p. Gépelt terv
másodpéldánya.

9.

A KALOCSAI ÉRSEKI PALOTÁBAN, GRŐSZ JÓZSEFNÉL
TARTOTT HÁZKUTATÁS JEGYZŐKÖNYVE
1951. május 19.
VI/1-f. alosztály

SZIGORÚAN TITKOS! „S"!
Tárgy: Dr. Grősz József [sic!]
házkutatása
Jelentés
Budapest 1951. május 19.

Jelentem, hogy f. hó 19-én utasításra dr. Grősz József kalocsai érsek, Kalocsa érseki
palota I . emeleti lakásán házkutatást tartottam.
Nevezett 4 szobás összkomfortos, fényűző polgári módon berendezett lakásban la
kott, melynek padlózatát és a falak egy részét értékes szőnyegek borítják. A falak kü
lönböző szentképekkel és feszületekkel vannak díszítve.
A házkutatás során magyar és idegen nyelvű kézzel és géppel írt feljegyzéseket,
jegyzeteket, névsorokat, iratokat, kül- és belföldi leveleket, különböző fényképeket,
idegen nyelvű újságokat, körleveleket az „Aktió Katolika" [sic!] kiadványait, aláhú
zott és kivágott felszabadulás előtti és utáni újságlapokat, Payr Hugónak írt levelet, az
egyik bőrfotel ülőkéje és támlája között 2 db Rómába küldendő levelet, valamint
1 olyan levelet, mely a Szabad Nép azon cikkeit cáfolja, melyet a Szabad Nép a békeív alá nem írásával kapcsolatban írt a püspökről, 2 db idegen nyelvű brosúrát és egy
darab írógépet foglaltam le.
Dr. Grősz íróasztalában talált nagyobb mennyiségű aranynak látszó tárgyakat
[sic!] és nagyobb mennyiségű pénzösszeget tbn. páncélszekrényében zártam be,
amelyet lepecsételtem és zárszalaggal láttam el.

Mivel a lakás főbérlője Hatóságunkhoz az illetékes osztály által elő lett állítva, a
lakást lepecsételtem, zárszalaggal elláttam. A páncélszekrény és a lakás kulcsait je
lentésemhez csatolom.
Készült: 2 pld.
Gépelte: J. S.-né

König Zoltán
König Zoltán áv. hadnagy

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 58. p. Gépelt, aláírással
hitelesített tisztázat.

GRŐSZ JÓZSEF NYILATKOZATA
1951. május 19.
Határozottan kijelentem, hogy soha sehol nem tettem írásban olyan érdemű nyilatko
zatot, mely szerint őrizetbe vételem esetén teendő vallomásaim kényszer hatása alatt
születtek volna és azok nem felelnek meg a valóságnak.
Határozott szándékom, hogy a Magyar Népköztársaság vizsgálati szervei előtt ön
ként őszinte beismerő vallomást teszek, még ha cselekedeteimért törvényes felelős
ségre vonás jár is.
Budapest, 1951. máj u s 19.

Grősz József

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 66. p. Kézírásos
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tisztázat.

A nyilatkozat Grősz József kézírásával, aláírásával is hitelesítve. Az ÁVH azért íratta Grősz érsekkel
a nyilatkozatot, hogy megelőzzön egy olyan levelet, amit Mindszenty József hagyott hátra letartóztatása
előtt. Abban a bíboros előre tisztázta magát a vádak alól. Lásd az I . fejezet 68. és 69. számú lábjegyzetét.
Egy másik alkalommal, már vizsgálati fogsága idején Mindszenty József egy hamis tényeket tartalmazó
kihallgatási jegyzőkönyv hitelesítésekor, neve után a C. F. betűket írta. Ez latinul a coactus feci rövidíté
se, ami azt jelentette, hogy kényszer hatására írta alá, tehát nem érvényes a hitelesítés. Vö. Mindszenty
József: Emlékirataim. Bp., 1989. 269. p.

GRŐSZ JÓZSEF KIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYVE
1951. május 19.
Tárgy: Grősz József kihallgatása
Feljegyzés
Budapest 1951. május 19.
Grősz József
1887. december 9.
apja: Grősz Ferenc
anyja: Kiss Magdolna
lakik: Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Várta-e ön az őrizetbe vételét?
Az utóbbi időben számítottam rá, hogy az Államvédelmi Hatóság őrizetbe fog
venni.
Miért számított őrizetbe vételére?
Őrizetbe vételemre a Farkas-Bozsik- és Payr-Friedrich-féle szervezkedésekkel
való kapcsolatom miatt számítottam az utóbbi időben.
124

Mondja el, hogy a felsorolt személyek az ön tudomásával és részvételével milyen tör
vényellenes tevékenységet fejtettek ki, melyek miatt ön az őrizetbe vételére számí
tott?
Körülbelül 1949 első felében felkeresett dr. Farkas Endre régi barátom és volt
iskolatársam. Farkas elmondta, hogy Mindszentytől őrizetbe vétele előtt kapott
megbízás alapján Bozsik Pál préposttal együtt megkezdték illegálisan egy legi
timista párt megszervezését, melynek feladata lenne, hogy amerikai segítséggel
bekövetkező - általuk várt - rendszerváltozás esetén már kész apparátussal és
programmal átvegye a hatalmat, az ország kormányzását.

" Meglehetősen furcsa, hogy Grősz már első kihallgatását beismeréssel kezdte.
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Farkas közölte, hogy a kormány rendszerváltozás utáni programjának kidolgo
zását már megkezdték, különböző szakemberek bevonásával, ő maga a program
igazságügyi vonatkozásait készíti elő.
Ezután elmondta Farkas, hogy tevékenységüket az USA budapesti követsége tá
mogatja, a követséggel állandó kapcsolatban áll szervezkedésük.
Farkas kifejtette, hogy „a magyar történelmi hagyományok" értelmében, a k i 
rály távollétében az esztergomi hercegprímás hivatott az államfői tisztség betöl
tésére. Megkérdezte, hogy Mindszenty akadályoztatása esetén vállalnám-e mint az esztergomi hercegprímást egyházi méltóságában soron követő kalocsai
érsek - az államfői tisztség betöltését rendszerváltozás esetén. Én beleegyezése
met nyilvánítottam, elvállaltam az államfői tisztség ideiglenes betöltését. Ez
után megbeszéltük Farkassal, hogy Bozsikkal együtt felkeresnek az államfői
tisztség betöltésével és a szervezkedéssel kapcsolatos kérdések megbeszélése
céljából.
Mikor tárgyalt ön Bozsik Pállal, milyen kérdésekről beszéltek?
Rövid idővel a Farkassal való fenti megbeszélés után, Farkas és Bozsik felke
restek a Széher úti Szent Ferenc Kórházban. Ez alkalommal Bozsik lényegében
megismételte a Farkas által előzőleg elmondottakat, a szervezkedéssel kapcso
latban. Emlékezetem szerint ezt azzal egészítette ki, hogy Gyomlay László esz
tergomi tanárt nevezte meg mint állandó összekötőjüket a budapesti USA-kö
vetség felé. Én ez alkalommal helyeslésemet fejeztem ki azzal kapcsolatban,
hogy összeköttetésben állnak az USA-követséggel, de egyúttal figyelmeztettem
őt, hogy ezt a kapcsolatot csak óvatos formában, burkoltan tartsák, nehogy baj
származzon belőle.
Találkozott ön ezután Gyomlayval is személyesen?
Körülbelül 1949 őszén ugyancsak a Széher úti kórházban felkeresett Gyomlay
László, Farkas társaságában. Gyomlay közölte, hogy az amerikaiaktól pénzt
akar kérni, katolikus diákkapcsolatainak a támogatására, és kérte, hogy adjak
számára egy írást, melyben erre őt feljogosítom. Én egy rövid írást írtam alá Gyomlay előttem maga szövegezte meg - emlékezetem szerint a következő szö
veggel: „Felhatalmazom Gyomlay Lászlót, hogy katolikus diákok segélyezésé
re pénzt vegyen fel."
Milyen formában vett ön részt a továbbiakban a legitimista szervezkedésben?
A Gyomlaynak adott fenti megbízás idejétől 1950 júliusáig kb. hathetenként
felkeresett Farkas Endre és ilyenkor jelentette nekem a szervezkedéssel kapcso
latos újabb fejleményeket és az amerikaiak egyes kéréseit. így jelentette pl. kü
lönböző szakemberek fokozatos bevonását a kormányprogram elkészítésébe,
azt, hogy a kormányprogramnak egyes részei már elkészültek stb. Közölte talál
kozásaink alkalmával azt is, hogy a budapesti USA-követség Gyomlayn keresz
tül több politikai dokumentum elkészítését és átadását kérte, melyeket ők

Bozsikkal el is készítettek és átadtak Gyomlay révén az amerikaiknak. így em
lékezetem szerint pl. „a jogfolytonosság kérdéséről", a „nemzetiségi kérdésről"
készített írásaikat adták át. A jogfolytonosság kérdéséről szóló írást, mint Far
kas közölte, később a Vatikánba is eljuttatták.
Ezenkívül általában az amerikaiak olyan irányú kéréseit közölte Farkas, hogy
különböző kötelezettségek vállalását kérték kormányzatunk részéről írásban,
előre. Ezeknek a tárgyára azonban nem tudok visszaemlékezni.
1950. július 7-én - az állammal folytatott megegyezési tárgyalások idején - Far
kas Endre felkeresett a Központi Szeminárium épületében. Farkas közölte ve
lem, hogy a budapesti USA-követség egy írásbeli nyilatkozatot kér tőlem. Elő is
vette a nála lévő, már legépelt nyilatkozat két példányát, melyet és „Josephus"
névvel aláírtam. A nyilatkozatra volt gépelve „Tanúk" jelzés is. Farkas mondta
azután, hogy ő írta alá tanúként és még valaki, de a második tanú személyére
már nem emlékszem. A két tanú nem saját nevét használta, hanem mindegyik
fedőnevét írta alá.
Farkas azt is mondta, hogy a nyilatkozatot azért kell 2 példányban aláírni, mert
annak egyik példánya a budapesti USA-követségen fog maradni, míg a második
példányát a követség valamilyen záradékkal látja el és visszaadja számunkra,
mintegy annak igazolásául, hogy azt akceptálta.
A Farkas által aláírásra átnyújtott és a budapesti USA-követségnek adott nyilat
kozatom szövege körülbelül a következő volt: „Az ősi magyar törvények sze
rint, a király távollétében és a hercegprímás akadályoztatása folytán, mint Ma
gyarország homo regiusa, vállalom az államfői tisztség ideiglenes betöltését és
átmeneti kormány kinevezését. Kijelentem, hogy Magyarország a rendszervál
tozás után csatlakozni fog a nyugati államok szövetségéhez."
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1950 nyarán és őszén milyen újabb utasításokat kaptak önök az amerikaiaktól?
1950 nyarán és őszén járt hozzám leggyakrabban Farkas Endre - kb. hetenként
- és két alkalommal vele jött Gyomlay László is. Farkas különböző, a szervez
kedéssel kapcsolatos dolgokat jelentett, és többször tolmácsolta, hogy az ameri
kaiak teljes kormány név szerinti kinevezését kérik tőle már most. Más alkalom
mal az USA részéről „kormányunk" számára adandó kb. 290 millió dolláros
segéllyel kapcsolatban kellett volna írásbeli kötelezettséget vállalnom arra vo
natkozóan, hogy ezt kölcsön igénybe fogjuk venni [sic!].

Túl konspirativ és értelmetlen egy olyan nyilatkozat, amit álnevekkel írnak alá.
Értelmetlennek tűnik, hogy az amerikaiak egy „homo regius"-ra akarták volna bízni az államfői tisz
tet. Magyarország államformája a koalíciós időszakban (1946-ban) változott köztársaságra. Semmi sem
indokolta, és egyelőre semmilyen nyoma annak, hogy az amerikaiak 1951-ben Magyarország vonatko
zásában királyságban gondolkoztak volna. Egyébként semmi bizonyíték nem került elö a vizsgálati ira
tok közül arra nézve, hogy valóban létezett volna akár ez, akár más hasonló nyilatkozat, felhatalmazás,
támogató levél stb.
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Kb. 1950 nyár végén keresett fel Gyomlay László Farkas társaságában ismét és
ez alkalommal megkérdezte, hogy az ún. „homo regius nyilatkozatot" - melyet
Farkastól megkapva ő adott át az USA-követségének - valóban én írtam-e alá.
Én a valóságnak megfelelően megerősítettem Gyomlay előtt, hogy én írtam alá
a nyilatkozatot.
Néhány hét múlva Gyomlay - Farkas társaságában - ismét felkeresett, és ekkor
közölte, hogy az amerikaiak határozott kérésére most már ki kell neveznem a
kormány tagjait egyenként. Közölték, hogy ők a teljes kormánylistát már össze
is állították. (Itt megjegyzem, hogy Farkassal való folyamatos megbeszéléseink
alkalmával már beszéltünk a kormány egyes tagjaira vonatkozóan is.) így pl.
Bozsik miniszterelnök, Farkas igazságügyminiszter, br. Apor Gábor külügymi
niszter lett volna. Később Bozsik miniszterelnöki jelölése azzal esett el, hogy az
amerikaiak nem tartották helyesnek, ha egy pap lenne az átmenti kormány veze
tője, s így a tömegek várható ellenállásának letörésére teendő erőszakos intézke
dések egy pap nevéhez fűződnének.
Határozottan állítom, hogy az amerikaiak által kért fenti újabb írásbeli nyilatko
zatokat nem írtam alá, miután azokat abban az időben még időszerűtlennek tar
tottam.
Vallomása elején Payr-Friedrich-féle szervezkedésről is említést tett. Beszéljen erről!
A Payr-Friedrich-féle szervezkedés tulajdonképpen csak az én személyemen ke
resztül kapcsolódott a Bozsik-Farkas-féle legitimista szervezkedéshez. Én Payr
Hugóval - aki egyébként régebbi ismerősöm - kb. 1950 tavaszától folytattam
megbeszéléseket a vár[t] rendszerváltozással kapcsolatos politikai terveinkről.
Amikor az amerikaiak elvetették, hogy pap legyen az átmeneti kormány minisz
terelnöke, én Friedrich Istvánra gondoltam, mint aki hasonló szerepet betöltött
már 1919-ben a Tanácsköztársaság leverése után is. (Friedrich személyét mint miniszterelnököt egyébként felvetettem Farkas Endrének is.) Friedrich mi
niszterelnöki jelölését igyekezett elősegíteni Payr Hugó is, aki erről a kérdésről
többször beszélt nekem.
Kb. 1950 nyarán Payr Hugó és Friedrich egy esküszöveget állítottak össze, me
lyet Friedrich, mint miniszterelnök tenne le az én kezembe, miután én gyakor
lom majd az ideiglenes államfői tisztséget. Én elolvasva az eskü szövegét, azt
helyesnek találtam, de közöltem Payrral, hogy nem tartom még aktuálisnak, az
eskü Friedrichtől való kivételét. Friedrich és Payr azt szerették volna, ha az es
küt Friedrich még a rendszerváltozás előtt letehetné, mert így akarták bebiztosí127
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Grősz József azt vallotta itt, hogy ő gondolt Friedrich Istvánra, de ez ellentmond későbbi önvallomá
sának. Június 2-án már arról írt a kalocsai érsek, hogy Friedrich és Payr a Bozsik-Farkas-féle összeeskü
véstől teljesen függetlenül szervezkedtek a rendszer megdöntésére, és ebből kifolyólag keresték meg
Grőszt is. Friedrich személyét Payr javasolta Grősznek. Lásd az 50. számú dokumentumot. Grősz József
önvallomása. 1951. június 2.

tani Friedrich miniszterelnöki megbízását. Az eskü letételére azonban ennek el
lenére nem került sor.
A Payr Hugó által 1950 nyarán a Széher úti kórházban nekem írásban átadott
eskü szövege emlékezetem szerint kb. a következő volt:
„Ha Isten akarata folytán a kommunista rémuralom véget ér és a katolikus egy
ház magyarországi főpapjainak segítségével
az állami főhatalom kezembe
kerül, minden erőmből törekedni fogok az erkölcs, a jog és a hit hatalmának
visszaállítására.
Visszaállítom az ezeréves magyar királyságot, törvényes királyával az élen és
visszavezetem az országot az ősi alkotmányhoz, s minden tudásomat és tehetsé
gemet ennek áldozom. Úgy segítsen engem a mindenható, és mindentudó Isten,
hátralévő életemben és haló poromban."
A feljegyzés ideiglenesen lezárva.

Grősz József

n<)

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 61-65. p. Gépelt tisztázat.
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Teljesen koncepciós már a megfogalmazás is. Eleve sugallja, hogy a szervezkedés sikeréhez elen
gedhetetlen a katolikus egyház támogatása.
12

A feljegyzést Grősz József minden oldalon saját kezű aláírásával hitelesítette.
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GRŐSZ JÓZSEF VALLOMÁSA
1951. május 19.
Feljegyzés
Budapest 1951. május 19.
F. hó 9-én 16.15 h-kor Kalocsán tartózkodtam, amikor telefonon váratlanul felhívott
Czapik egri érsek és közölte, hogy valamilyen komplikáció merült fel. Kérdésemre,
hogy milyen komplikációról van szó, azt mondotta, hogy ezekről telefonon nem lehet
beszélni és kért, hogy legrövidebb idő alatt jöjjek fel hozzá Budapestre.
Kalocsáról a 17 órakor induló autóbusszal Budapestre jöttem és azonnal a Köz
ponti Szemináriumba mentem, ahol már várt Czapik érsek. Czapik elmondotta, hogy
aznap volt Darvas miniszternél, akit ő keresett fel saját elhatározásából, részben azzal
kapcsolatban, hogy közölje Szatmár megye apostoli kormányzójává való pápai kine
vezését, részben azért, hogy tájékozódás céljából beszélgessen a miniszterrel, az
egyházat érintő aktuális kérdésekről.
Czapik közölte velem, hogy Darvas miniszter a kormányzat erős rosszallását fe
jezte ki azzal kapcsolatban, hogy nem írtuk alá a békeíveket. Ezután hozzátette Cza
pik, hogy tárgyaltak még az egyházat érintő különböző kérdésekről, így az ő fenti k i 
nevezéséről is, de ezzel kapcsolatosan nem mondta el részletesen, hogy mit tárgyal
tak a miniszterrel.
Ezután arra tért rá Czapik, hogy „több alkalommal megbízhatónak bizonyult for
rásból tudomására jutott, miszerint a magyar kormány csehszlovák mintára egy spe
ciális hivatalt akar felállítani az egyházzal kapcsolatos ügyek intézésére, s ezzel
egyidejűleg a püspöki kar öt tagját-köztük engem, Péteri és Badalik püspököket őrizetbe akarnak venni. (Határozottan kijelentem, hogy konkrétabban Czapik nem je
lölte meg az információ forrását.)
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1

A Szatmári egyházmegye magyarországi részének kormányzását az Apostoli Szentszék 1951. április
19-én bízta a mindenkori egri érsekre.
' 1949. október 14-én hívták életre az egyházi ügyekkel foglalkozó államtitkárságot Csehszlovákiában.
Helyesen: Pétery József.
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Másnap, 10-én Czapik hívására Hamvas püspök is Budapestre jött, s ekkor hár
masban, szintén a Központi Szeminárium helyiségében ugyanilyen formában ismer
tette Czapik a fentieket anélkül, hogy újabb részleteket mondott volna. Ez alkalom
mal közös elhatározással úgy döntöttünk, hogy a fentiek szerint a kormányzat részé
ről várható politikai nyomás enyhítése érdekében aláírjuk a békeíveket és erről Dar
vas minisztert írásban értesítjük.
A békeívek aláírására vonatkozó szándékunkat ez alkalommal levélben rögzítet
tük és azt Czapik személyesen vitte el azután Darvas miniszternek.
133

Grősz József

n A

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 59-60. p. Gépelt tisztázat.

A levelet május 10-én juttatták el Darvas Józsefhez. Május 13-án a Szabad Nép beszámolt róla, hogy
a püspökök aláírták a békeívet, azonban a kormány ekkor már nem helyezett súlyt az aláírásokra. Ezt
Darvas miniszter közölte is Czapikkal. Vö. Salacz Gábor: A magyar katolikus egyház tizenhét esztende
je. München, 1988, 104. p.
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A feljegyzést Grősz József saját kezű aláírásával hitelesítette.
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JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 20.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest 1951. május 20.
Első találkozásunk során azonnal igen szívélyes viszony alakult ki közöttünk. Grősz
érdeklődött irántam, és azonnal elhitte előadott történetemet. Magára vonatkozóan
elmondotta, hogy egy szervezkedésben vett részt és ezért hozták be. A szervezkedés
ről nem beszélt részletesebben, azonban elmondotta, hogy az már régebbi keletű.
Bozsik, Farkas és Payr nevü személyek ugyanis már előzőleg Mindszentyvel is kap
csolatban álltak, s a szervezkedés Mindszenty irányításával indult meg. Mindszenty
őrizetbe vétele után hozzá fordultak, és mint Mindszenty utódját, bekapcsolták a
szervezkedésbe.
Magatartása nyugodt, jókedélyü és vidám. Ha nem hallgatják ki, mélyen alszik.
Ma reggel (vasárnap) általános magatartásától eltérően láthatóan gondolkodott, töp
rengett. Ennek okáról azonban nem tett semmiféle megjegyzést. Többször hangoztat
ta csodálkozását a vele való jó bánásmód felett. Kihallgatójával különösen meg van
elégedve.
Miután úgy szereplek, mint egy régebbi elítélt, rövid kül- és hosszabb belpolitikai
tájékoztatót adott. Ennek során nem titkolta demokráciaellenes magatartását és gyű
löletét. Az állítja, hogy ezt eddig sem titkolta.
Belpolitikai téren az általános tájékoztatáson kívül nagy kárörömmel említette,
hogy a kommunisták most saját embereiket „nyírják" ki. Elmondotta, hogy Zöld, volt
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A sikeres konspiráció érdekében N . N . saját személyéről, börtönbüntetéséről valótlan adatokat kö
zölt az érsekkel.

belügyminiszter félelmében egész családját meggyilkolta, majd öngyilkos lett. Kállai
volt külügyminiszter szerinte az ÁVH őrizetében van. Beszélt arról, hogy a napok
ban az országgyűlés három törvényjavaslatot fogadott el, s ezek közül az egyház ré
szére különösen fontos az ún. Állami Egyházi Hivatal felállítása. Véleménye szerint
ez a már ismert cseh minta alapján történt. Grősz véleménye az, hogy ezzel kapcsolat
ban Czapik püspökre igen nehéz feladatok várnak majd.
13

BFL XXV. 4. f. Fővárosi Bíróság titkos ügykezelés alól kivont perek iratai.
001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 79. p. és Történeti Hivatal
V-105752/1. Grősz József és társai. 67. p. Gépelt, hitelesítés nélküli
másodpéldány.

' Grősz József mint frissen érkezett fogoly beszámolt a politikai eseményekről cellatársának. Zöld Sán
dor belügyminisztert az Elnöki Tanács 1951. április 20-án mentette fel tisztségéből. Zöld ezután meg
gyilkolta családtagjait és magával is végzett. Kállai Gyula külügyminiszter az Elnöki Tanács ugyan csak
május 10-én mentette fel hivatalából, de már április 20-án Kádár Jánossal együtt letartóztatták. Az esemé
nyek részletes összefoglalásához lásd még Kádár János bírái előtt. Egyszer fent, egyszer lent 1949-1956.
Szerk.: Varga László. Bp., 2001, 93-96. p.

GRŐSZ JÓZSEF KIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYVE
1951. május 21.
Tárgy: Grősz József kihallgatása
Feljegyzés
Budapest, 1951. május 21.
Folytassa f. hó 19-i vallomását, a Bozsik-féle illegális, legitimista szervezkedésben
való szerepére vonatkozóan!
Elismerem, hogy az előző vallomásom során már említettem, a legitimista szer
vezkedés céljaival kapcsolatban általam adott két íráson kívül Farkas Endrének
adtam még egy kézzel írott iratot.
Az időpontra nem tudok visszaemlékezni, de arra határozottan emlékszem,
hogy egy alkalommal Farkas Endre felkeresett a budapesti Központi Szeminári
um helyiségében és közölte, hogy az amerikaiak utasítására egy írást kér tőlem,
melyben én igazolom, hogy támogatom legitimista szervezkedésüket.
Ez alkalommal egy névjegyemre kb. a következő szöveget írtam, Farkas fogal
mazása alapján: „Az egyház érdekében folytatott akciójukat támogatom." A
névjegyet Farkas magához vette.
Előadom még, hogy 1950 nyarán Farkas Endre egy személyes találkozón való
részvételemet kérte, mely a budapesti USA-követség egy tagja és köztem, Bo
zsik remetekertvárosi plébániáján jött volna létre, a Bozsik-féle szervezkedéssel
kapcsolatos megbeszélés céljából. Én közöltem Farkassal, hogy személyes ta
lálkozón a szervezkedés amerikai kapcsolatai közül senkivel nem óhajtok részt
venni, mert Mindszenty esete is megmutatta, hogy ilyen találkozó létrehozása
feltünéskeltő és helytelen.

K i számolt be önnek a Bozsik-féle szervezkedés „karhatalmi alakulatainak" meg
szervezéséről?
Tagadom, hogy bárki, a Bozsik-féle szervezkedésben részt vevő kapcsolataim
közül, beszámolt volna nekem karhatalmi alakulatok illegális megszervezéséről
vagy bármilyen illegális fegyveres csoportok szervezéséről.
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A Bozsik-féle illegális legitimista szervezkedésben való részvételén kívül milyen
más bűncselekményeket követett még el?
Beismerem, hogy nagy mennyiségű külföldi valutát és törtaranyat rejtegettem
őrizetbe vételemig.
1948-ban - a pontos időre nem emlékszem - elrejtés céljából átadtam Tőzsér Ró
zsának, az érseki palota házvezetőjének 1843 USA dollárt, azaz egyezernyolc
száznegyvenhárom [sic!] USA dollárt, 120, azaz egyszázhúsz angol fontot, 100,
azaz egyszáz svájci frankot és általam pontosan nem ismert, kb. 100-200 gramm
közötti mennyiségű törtaranyat, továbbá aranyékszereket (láncokat, drágakövek
kel kirakott gyűrűket), melyeknek súlyát szintén nem ismerem.
A fentebb felsoroltak eredetére vonatkozóan előadom, hogy a dollárokat és
svájci frankot 1945 és 1946 folyamán Mindszenty hercegprímástól kaptam. Az
angol fontokat Léhmayer Béla volt jószágigazgatóm - 1949 márciusában
Nyugatra szökött - vásárolta a törtaranyakkal együtt több tételben, 1946-19471948-1949 folyamán.
Eredetileg Mindszenty hercegprímástól 4900, azaz négyezerkilencszáz dollárt
és 1200, azaz egyezerkettőszáz svájci frankot kaptam, 1946 tavaszáig bezáró
lag, de ebből 1100, azaz egyezeregyszáz svájci frankot még 1946-ban átadtam a
kalocsai iskolanővérek gondnoknőjének, ruhaszövet vásárlására, kb. 1800, azaz
egyezernyolcszáz dollárt 1948 tavaszán a Kínába utazó Josepha és Gertrúd nő
véreknek.
A dollárból néhány alkalommal 10-20 dolláros tételeket adtam dr. Gombos Ká
roly volt irodaigazgatómnak, dr. Gyetvai Péter irodaigazgatómnak és Sztrilich
Károly érseki titkárnak, továbbá egyházmegyém több más papjának is, akiknek
a nevére most nem tudok visszaemlékezni.
Az illegálisan rejtegetett dollárokból - melyek Tőzsér Rózsának való átadásáig
az érseki palotában lévő páncélszekrényemben voltak - 50 dollárt adtam Bárd
János segédpüspökön keresztül az illegalitásban élő Iványi Endre volt kalocsai
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Ez az első olyan vádpont, amit Grősz József határozottan cáfolt. Ekkor nem is feszegette ezt a kérdést
a kihallgatást végző nyomozó. Grősz a későbbiekben is fenntartotta állítását, csak négy nap elteltével
módosította vallomását úgy, hogy határozottan ugyan nem emlékszik, de lehetséges, hogy Farkas beszá
molt neki a karhatalmi alakulatok szervezéséről is. Lásd a 28. számú dokumentumot. Grősz József vallo
mása. 1951. május 25.
Elképzelhető, hogy a valuták és az ékszerek elrejtésének valóban az volt a célja, hogy egy későbbi za
varos, ínséges, esetleg háborús időszakban legyen valamilyen könnyen mobilizálható tartaléka az érsek
ségnek.
Helyesen: Lémájer Béla.
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papnak és különböző Jugoszláviából Magyarországra, majd innen illegálisan
Nyugatra szökő papoknak is juttattam belőle különböző összegeket.
Iványi Endrét, aki mint háborús bűnös, 1947 óta élt illegalitásban, anyagilag és
tartózkodási helyek biztosításával egész 1951 májusában történt őrizetbe véte
léig rendszeresen támogattam. Havonta több száz forintot és személyes találko
zóink alkalmával két esetben még külön 600, illetve 400 forintot adtam neki,
hogy bujkálását elősegítsem. Az érseki irodán nálam - személy szerint nem tu
dom kitől - kapta Iványi Endre azt az illegális, más névre szóló bejelentőlapot,
mellyel bujkált.
A felsoroltakon kívül támogatott-e ön más illegalitásban élő vagy az országot illegá
lisan elhagyó személyt?
Emlékezetem szerint az elmondottakon kívül más hasonló személyt nem támo
gattam illegalitásában vagy disszidálásában.
Feljegyzés ideiglenesen lezárva.

Grősz

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 81-83. p. Gépelt tisztázat.

A feljegyzést Grősz József minden oldalon saját kezű aláírásával hitelesítette.

]AQ

József

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 21.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N. N . jelentése
Jelentés
Budapest, 1951. május 21.
Általában:
Grősz V. 19-én nyugodt, sőt vidám hangulatban volt, nevetve hangoztatta, több
ízben is, hogy „ezt is meg kell tapasztalni". Elég sokat beszélt is.
V. 20-án nyugodt, de töprengő volt, elmélyülten gondolkodott, nem sokat be
szélt. Kihallgatása után kissé megélénkült.
V. 21-én hangulata javult, bőbeszédű volt.
Imáit minden nap rendben végzi, a kötelezőn felül is imádkozik.
Kapcsolatfelvételünk jól sikerült. Ügyéről és a lefogásom (III. 15.) utáni ese
ményekről tájékoztatásszerüen beszélt. Tapintatosan igyekezett megállapítani
azonosságomat. Ez a próba jól sikerült, mert sok közös ismerősünk van - a népi
demokráciával szembeni gyűlöletét nem palástolja.
A bánásmóddal és ellátással nagyon meg van elégedve. Meglepte az, amit itt ta
lált.
Sokat és jól alszik, általában aluszékony természetű.
Igen jó étvágya van. Mérsékelten dohányzik.
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A Grőszt félrevezető sikeres konspiráció érdekében N . N . hamis tényeket közölt magára nézve. Lásd
az I . fejezet 195. számú lábjegyzetét.

Részleteiben:
A.) Ügyével kapcsolatos kérdések:
a) Bozsik prépost, Farkas és Payr Hugó húzták be abba az ügybe, amiért idekerült.
Payr Hugó már korábban Mindszentyvel is kapcsolatban volt, Grősz is ismerte
személyesen. Miután Mindszenty lebukott, Payr felkereste és tájékoztatta. Lé
nyegében aiTÓl volt szó, hogy mi legyen a teendő abban az esetben, ha a rend
szer megbukik. Hogyan őrizzék meg az állam vagyonát, kik legyenek a minisz
terek. Payr Hugó most lebukott, és valószínűleg ő húzta be Grőszt is.
Másnap miután kihallgatásról visszatért nyomatékosan hangsúlyozta, hogy
nem a rendszer elleni összeesküvésről volt szó, hanem csupán arról, hogy a
rendszer bukása esetén mit kell cselekedniük.
Egy más témakörben Suhay altábornagy neve is szóba került. Itt megemlítet
te, hogy Suhay is le van tartóztatva, valószínűleg abban az ügyben, amiben ő.
b) Mikor behozták, egy polgári ruhában lévő altábornagy is kihallgatta, ér
deklődött tőlem, hogy az altábornagy ki lehet. Az altábornagy azt kérdezte
tőle, hogy tudja-e, miért van itt. Grősz erre azt válaszolta, hogy majd megtud
ja, ha megmondják neki. Az altábornagy erre kijelentette, hogy már voltak itt
különb emberek is, mint Grősz, és azok is megpuhultak. Az altábornagy
egyébként igen pimaszul viselkedett.
c) Grősz tulajdonképpen már Mindszenty lebukása után várta őrizetbe vételét.
Berendelték a belügybe és felszólították, hogy mondjon le, erre azonban nem
volt hajlandó.
Ma elmondotta, hogy Budapesten már 3 hete azt beszélik, hogy őt lefogták,
így nem érte váratlanul őrizetbe vétele.
d) Ma Péter Gábor altábornagynál volt kihallgatáson. A kihallgatás lényege a
következő:
Czapik váratlanul telefonon felkérte, hogy azonnal jöjjön Pestre, mert fontos
közölni valója van. Grősz gondolta, hogy tényleg valami lényeges dologról le
het szó, hiszen előző nap vált el Czapiktól. Czapik bizalmasan arról tájékoztat
ta, hogy megbízható hírforrása szerint a kormányzat az egyház ellen támadást
fog intézni. Grősz szavaiból úgy vettem ki, hogy lényegében az állami egyházi
hivatal [sic!] felállításáról volt szó. Czapik még azt is közölte Grősszel, hogy a
közeljövőben 5 püspök őrizetbe vétele várható, akik közül Grősz, Pétery, és
Badalik személye biztos, 2 személy nevét ő sem tudja. - Grősz elmondotta ne
kem, hogy ő Shvoy és Dudás püspökökre gondolt, azonban ez neki csak egyéni
elképzelése volt. - Grősz nem kérdezte meg Czapiktól a hírforrás eredetét, mert
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" Suhay Imre egykori altábornagyról van szó, akit 1951. november 6-án a katonai bíróság kötél általi
halálra ítélt kémkedés büntette miatt. Másodfokon 1952. február 6-án az ítéletet életfogytiglanra változ
tatták. H L Budapesti Katonai Bíróság 0214/1951. Suhay Imre.
Péter Gáborról van szó. Az iratok közül nem került elő a kihallgatásról készült feljegyzés, jegyző
könyv.
Lásd az I . fejezet 153. számú lábjegyzetét.
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a mai világban ezt nem tartotta kívánatosnak. Czapik azonban kihangsúlyozta,
hogy hírforrása feltétlenül megbízható. - Most Péter Gábor altábornagy tőle
ennek a személynek nevét akarta megtudni, azonban természetesen ezt nem
tudta megmondani. Péter Gábor gyanakodott Balogh páterre és Darvasra.
Ezekkel tényleg beszélt Czapik, azonban más témáról, így Grősz szerint nem
ők infonnálhatták Czapikot, bár az informátor személy[é]ről sejtelme sincs.
Péter Gábor altábornagy most igen udvariasan beszélt Grősszel. Hangsúlyoz
ta, hogy aki az ÁVH kezén van az nem fog egyhamar kiszabadulni. Ezzel
Grősz tisztában is van. Elmondta, hogy Mindszenty jól érzi magát, talán
Grősz fog is vele találkozni. Utalt Grősz és Czapik között fennálló feszült vi
szonyra, de Grősz kijelentette, hogy a legutóbbi időben közös nevezőn vol
tak. Felhívta Grősz figyelmét, hogy az itteni magatartása sokat fog számítani.
Grősz nekem kijelentette, hogy ezt nagyon jól tudja és érzi, éppen ezért szem
előtt fogja tartani, hogy a saját személyét mentse, amennyiben ez nem viszi a
gyalázatba.
e) Grősz tudta, hogy most ő van soron. Itt mindent bizonyítani fognak rá, tanú is
lesz elég. Még azt is rábizonyítanák, hogy a saját apját meggyilkolta, pedig
nem is volt otthon, amikor meghalt. Nem hiszi azonban azt, hogy a tervbe vett
5 püspököt egyszerre fogják le, mert az nagy visszhangra találna az ország
közvéleményében.
f) Előadója ma azt a vádat hozta fel ellene, hogy bújtatott olyan személyeket,
akik a demokráciának ellenségei. Egy kalocsai pap 1947-ben jött vissza fog
ságból. Tanácsolta neki, hogy ne jöjjön haza, mert Kalocsán keresik zsidóel
lenes újságcikkei miatt.
Egy plébánost szabadságra engedett, miután bevonult szabadságról az ÁVH
letartóztatta. Egy másik plébánost is említett neki az előadó, de az azonban
még ma is szolgálatot teljesít.
Ezeket a vádakat Grősz nem veszi komolyan, mert erkölcsileg neki van igaza,
ezért az ország keresztény közvéleménye sem ítéli őt e l .
g) Titkára is le van fogva, reggeli mosakodás alkalmával köhécselésére ráismert.
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B.) Politikai tájékoztatás:
a) Napokban ült össze az országgyűlés. Három javaslatot tárgyal: Az ötéves terv
módosítását, az új büntetőtörvényt és az állami egyházi hivatal felállítását.
Igen sajnálja Czapikot, mert ez a hivatal nagy nehézségeket fog okozni a püs
pöki kar vezetésénél.
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Grősz érsek az ÁVH letartóztatásában is bízott a morális igazságban. Az érsek ekkor még vagy nem
vette elég komolyan ügyét, vagy túlságosan naiv volt.
Az 1951. évi I I . törvény az ötéves tervről szóló 1949. évi X X V . törvény módosításáról (kihirdették
1951. május 19.); Az 1951. évi I I I . törvény a büntető perrendtartásról (kihirdették 1951. május 22.); Az
1951. évi I . törvény az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról (kihirdették 1951. május 19.).
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Az új hivatalban helyet kapnak majd azok a „csirkefogók", akik a békepárt papjai.
b) Zöld Sándor belügyminiszter kiirtotta családját és felakasztotta magát, de azt
is mondják, [úgy] verték agyon.
Kállai külügyminiszter szintén eltűnt, utódja valami Kiss Károly, aki bizo
nyosan perfekt „beszél franciául".
c) A külügyminiszter-helyettesek értekezlete nem tud zöldágra vergődni. Már
53 ülést tartottak eredmény nélkül. Sem a nyugatiak, sem az oroszok az ódiu
mot nem vállalják.
4 7
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C.) Egyházzal kapcsolatos kérdések:
a) Az oroszok azt akarják, hogy Moszkvában egy nagy vallási központ alakul
jon. Romániában nagy terrort fejtenek ki a görög katolikusokkal szemben,
ezeket egyszerűen görögkeletieknek akarják átalakítani. Minden görög kato
likus püspököt lefogtak. Ezenkívül lefogták az összes katolikus püspököket
is. Ilyen módon nem lehet papokat szentelni. Ennek azonban megtalálták már
a módját, vannak már római katolikus püspökök, akik természetesen nem
szerepelnek nyíltan.
b) Badalik tüntetésszerűen hordja a szerzetesrendi mháját, holott erre nincs meg
a joga. Badalik a szerzetesrendi ruhájának anyagából készült rendes papi sza
bású reverendát használhatta egyházi előírás szerint.
c) Grősz figyelmeztette Badalikot, hogy „tiltott egyenruha viselés miatt" felelős
ségre fogja vonni. Badalik püspöki kinevezése miatt Grőszt a kultuszminiszter
felelősségre vonta, de ez nem tartozik az államra, hisz az egyház különvált az
államtól. - A komiányzat igen haragudott Badalik kinevezése miatt.
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A diplomácia nyelve a francia. Grősz ironikus megjegyzése éppen arra a feltételezésére utalt, hogy
Kiss Károly valószínűleg nem tudott franciául, tehát a fontos pozíciót nem rátermettsége, hanem párthüségc miatt kapta.
A négy nagyhatalom külügyminiszter-helyettesei (Jessup - USA, Davies - Nagy Britannia, Parodi Franciaország, Gromiko - Szovjetunió) 1950-1951 folyamán Párizsban üléseztek a koreai válság meg
oldása érdekében. Amikor Grősz Józsefet 1951. május 18-án letartoztatta az államvédelem, a külügymi
niszter-helyettesek már ríil voltak 50. ülésükön.
Úgynevezett titkos püspökszentelések nemcsak Romániában, dc Csehszlovákiában és Kárpát-Ukraj
nában is előfordultak. A Szovjetunióban már az 3920-as években történtek titkos püspökszentelések.
Vö. Hansjakob Stehle: Geheimdiplomatie im Vatikan. Die Päpste und die Kommunisten. Zürich, 1993,
73-115. p. és 256-259. p.; A magyar katolikusok szenvedései 1944-1989. Havasy Gyula dokumentum
gyűjteménye. Bp., é. n. [1990] 361-385. p.
Badalik Bertalan volt Domonkos rendi házfőnök veszprémi püspöki kinevezését X I I . Pius pápa 1949.
június 10-én írta alá. A hírt Badalikkal július 26-án közölte Grősz József. A veszprémi püspök beiktatására
augusztus 24-én került sor. A kormány azért neheztelt, mert előzetesen nem kérték ki véleményét.
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d) Mindszenty[t] édesanyja 1950. X I . 30-án és 1951. III. 17-én látogatta meg Vácott.
Mindszenty azonban egész biztos nem Vácott van, hanem valahol máshol tartják őri
zetben. Ugyanis anyjának azt mondta, hogy minden nap miséz, de ma nem misézett,
mert korán kellett indulnia.
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BFL XXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 72-75. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 77-80. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.
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Mindszenty József börtönéveiről nagyon kevés információ maradt fent. 1949. augusztusi másodfokú
ítélete után csak októberben szállították át a Gyűjtőfogházból a Conti utcai börtönbe. 1950. június 17-én
a bíboros édesanyja és Dudás Miklós hajdúdorogi püspök a váci börtönben látogatta meg Mindszentyt.
Mint arról Grősz érsek is említést tett cellatársának, ugyancsak Vácott találkozott Mindszentyvel édes
anyja 1950. november 30-án és 1951. március 17-én. Később Grősz Józsefnek egyik kihallgatása alkal
mából előadója megmutatta a bíboros Péter Gáborhoz írott levelét. A keltezésből Grősz érsek megállapí
totta, hogy Mindszenty Józsefet valószínűleg Hartán tartották fogva. Lásd a 34. számú dokumentumot.
Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról - folytatás. 1951. május 27.

GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI MAGATARTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT MÁJUS 21-1 JELENTÉS FOLYTATÁSA
1951. május 21.
Általában:
Grősz ma is nyugodt volt, de általában rosszabb kedvű, mint eddig. Keveset be
szélt, sokat imádkozott. Délután hangulata megjavult.
Nem aludt annyit, mint máskor, étvágya igen jó volt. Több használati tárgyat ka
pott, aminek nagyon megörült.
Részleteiben: (az V. 21-i jelentésem folytatása)
Egyházzal kapcsolatos közlései:
a) A békepárt papjai [sic!] mind a papság legaljából kerültek k i , valamennyi
csirkefogó. Számukat nehéz megbecsülni, azonban nem lehetnek 100-on
felül. A 8 tagú intézőbizottságban tudtán kívül Németh József alezredest, a
honvédség vezető katolikus lelkészét is beválasztották. Mikor összeült az
első ülés, melyen Németh is részt vett - Balogh páter és Horváth Richárd erős
támadást intézetek Pétery püspök ellen és egy nyilatkozatot akartak erről ki
adni. Németh egy jó érzésű ember, aki ezzel az aljassággal nem érthet egyet,
nyíltan megmondta a véleményét és közölte, hogy azt írásban is be fogja nyúj
tani, ami másnap meg is történt. - Jellemző az állapotokra, hogy Némethet
másnap letartóztatták és állítólag 4 évre ítélték.
Beresztóczy Miklóst a hálójukban tartják, Grősz nagyon sajnálja ezért Beresztóczyt.
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A békepapi mozgalom indulásához lásd Pál József: Békepapok. Bp., 1995. 19-35. p.
Németh József tábori esperesről van szó, aki utolsóként 1948. december 11. és 1950. augusztus 10-e
közt töltötte be a tisztet, amikor is őt letartóztatták, a tábori lelkészséget pedig felszámolták. 1950 no
vemberében elsőfokon (HL Budapesti Katonai Bíróság 091/1950.), majd 1951 márciusában másod
fokon négy évre ítélték (HL Katonai Főtörvényszék I I . 020/1951.) Újabb katolikus tábori lelkész kine
vezésére csak 1994-ben került sor. Németh József nevét valóban az ő tudtán kívül szerepeltették a béke
papok több körlevelükön. Vö. Bindes Ferenc - Németh László: „Ha engem üldöztek... " Válogatott do
kumentumok a Győri egyházmegye életéből 1945-1966. Bp., 1991, 261-263. p.
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b) Czapik igen engedékeny a kormányzattal szemben, igyekszik a kedvükben
járni. Vámmentesen behozhatott egy gépkocsit. Az egész ország „vörös ér
sekinek hívja. Most azonban nehéz dolga lesz, bizonyára rosszul érzi ma
gát. Most rajta lesz majd a felelősség, neki kell a püspöki kar nevében eljárni
és meg kell változtatni az eddigi magatartását, ha nem akar a gyalázat útjára
lépni.
c) Az Állami Egyházi Hivatal tulajdonképpen fából vaskarika. Eddig ugyanis
arról volt mindig szó, hogy az egyházat különválasztjuk az államtól. Most
pedig felállítanak egy hivatalt, állami vezetés alatt, amely az egyházat fogja
irányítani. Ez is csak ebben a rendszerben lehetséges.
d) A római katolikus egyházzal azért nem könnyű elbánni, mert az egyház veze
tőit nem a nép választja, hanem Krisztus helytartója nevezi ki őket. Krisztus
azt mondta az apostoloknak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én vá
lasztottalak k i benneteket. Ez az alapja a katolikus egyháznak és ebben kü
lönbözik a protestáns egyházaktól, ahol a nép választja meg az egyház veze
tőit. Ezt az éles különbséget Rákosi Mátyás is meglátta és nyíltan rá is mu
tatott egy értekezleten. Azt mondotta, hogy a protestáns egyházak kérdését a
nép elintézi, de tudomásul kell venni, hogy a katolikus egyházzal ezt nem le
het megcsinálni. Persze a nép alatt a kommunisták által erőszakkal irányított
tömeget kell érteni, nem pedig a hívőket.
e) (V. 22-én mondta el) Mindszentyre a kormányzat azért haragudott legjob
ban, mert az egyházi iskolák államosítása után nem engedte meg a szerzetesek
nek, hogy államosított iskolákban tanítsanak. Persze akkor Mindszentynek
igaza volt.
Mikor a kormányzat engedményeket tett és 8 iskolát adott az egyháznak, ak
kor az egyház is tehetett engedményt a kormánynak és helyezkedhetett arra
az álláspontra, hogy a szerzetesek taníthassanak. Ez az álláspont tehát sem
miben sem ellenkezik Mindszentynek akkori álláspontjával.
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A Czapik Gyula egri érsekkel kapcsolatos vádaknak több alapja is van. Tény, hogy ő általában hajlé
konyabb politikát képviselt a kommunistákkal szemben a püspöki karon belül. Mindig igyekezett tár
gyalások útján rendezni a vitás kérdéseket. Állandó kompromisszumkészsége miatt püspöktársai között
sem volt túlságosan népszerű. Az is tény, hogy számos kedvezést, ajándékot elfogadott a kommunisták
tól, vagy az Állami Egyházügyi Hivataltól.
Mindszenty József 1948. június 12-én kelt rendelkezéséről van szó. „Egyházmegyei pap, szerzetes és
szerzetesnő az esetleg most államosításra került iskolákban igazgatói, tanári, tanítói állást nem vállalhat.
Ez a rendelkezés a hitoktatókra természetesen nem vonatkozik." Mindszenty Okmánytár. Pásztorlevelek
- beszédek - nyilatkozatok - levelek. I I I . kötet. Mindszenty áldozata. Sajtó alá rendezte: Dr. Vecsey Jó
zsef. München, 1957, 188-189. p.
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Jellemző a rendszerre, hogy a budai ferencesek kaptak iskolát, holott tanerő
jük nem volt. Azért történt így, mert Lombos és Srotti beadták a derekukat
a rendszernek.
f) A szerzetesrendek tulajdonképpen csak papíron szűntek meg, mert rendelet
tel nem lehet megszüntetni a szerzetes[i] fogadalmat. Erre a tényre a kor
mány figyelmét a tárgyalások folyamán több ízben is felhívta a püspöki kar,
de a kormány képviselői ezt nem tudták megérteni, a végén azt mondták,
hogy csinálja az egyház úgy, ahogy akarja.
Végeredményben tehát a szerzetesrendek megmaradtak külsőségek nélkül és
nehezebb körülmények között élik életüket.
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Egyéb:
a) Az előadó közölte Grősszel az első napon, hogy nem lesz egyedül a cellában.
Nem tudta megmondani, hogy ki lesz a cellatárs, de azt mondta, hogy Grősz
pár nap múlva bizonyára többet fog tudni róla, mint az AVH. - Grősz nagyon
örült ennek a megjegyzésnek, mert tudta, hogy rendes ember lesz a cellatársa.
b) Darvas miniszter igen megértő ember jóindulattal kezeli az egyházi ügyeket.
Természetesen a kommunisták erősen fogják, így nem tud szíve szerint cse
lekedni. Nagy szerencse, hogy magas egyházi méltóságot is visel és így ez a
funkciója is kötelezi.
c) Grősz kérdezte, hogy nem kaptam-e eddig olvasnivalót és nagyon csodálko
zott azon, hogy a „legbölcsebb tudomány", „élenjáró elmélet" könyveit
nem adták oda olvasni, pedig „Népünk legnagyobb fia" is most írt egy köny
vet. Ebben a „Mátyás úr" a Kongresszuson és egyéb konferenciákon elmon
dott beszédeivel szórakoztatja az olvasót.
15
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V. 22-én elmondottak:
a) Az V. 21-i esti kihallgatáson az eddigieket vették jegyzőkönyvbe. Grősz saját
kezűleg írt egy példányt, amit 7 példányban gépeltek le. Biztosan Moszkva is
kap egy példányt.
Az előadó egyes szövegezéseknél igen erőszakos volt, sokat vitáztak is.
Grősz nem akarta azt mondani, hogy neki mindegy, mit ír, mert tulaj donkép-
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Helyesen: Schrotti Pál.
A pesti ferencesek levélben jelezték a püspöki karnak a kormánnyal folyó tárgyalások utolsó fordu
lója előtt, hogy nem tartanak igényt a nekik juttatott gimnáziumra. Érvként hozták fel, hogy még az egy
házi iskolák államosítása előtt is csak kisegítő tanerővel tudták működtetni esztergomi iskolájukat. Tör
téneti Hivatal O - 13405/1. Magyar Római Katolikus Püspöki Kar. 327. p. Az állammal kötött
megállapodás után két gimnáziumot (Esztergom és Szentendre) kaptak a ferencesek, mindkettőt a
kapisztránus - budai - rendtartomány vezette.
Grősz József ironikus megjegyzése Marx, Engels, Lenin és más kommunista szerzők munkáira vo
natkozott.
Rákosi Mátyás: A békéért és a szocializmusért. Bp., 1951. Megjelent 1951. május 1-jére 50 000 pél
dányban.
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pen így van. Mégis csak azért kardoskodott, mert különbség van abban, amit
saját kezűleg ír, vagy amit csak legépelt példányban ír alá.
Megítélésem szerint mai rosszabb hangulatának oka az volt, hogy a jegyző
könyvben foglaltakon gondolkodott.
b) Azért nem tartott gépkocsit, mert akárhány sofőrje volt, rövid időn belül a
rendőrség embere lett. Grősz pedig nem fizet olyan embert, akiről már eleve
tudja, hogy minden lépésről és minden szaváról a rendőrségnek beszámol.
c) A koreai helyzet sok meggondolásra ad lehetőséget, mi az oka az amerikai
csapatok topogásának Mac Artúrt elcsapták, de Amerika hősként ünnepli.
Mac Artúr kijelentette, hogy mint hadvezér szembeáll a politikával, nem en
gedték meg neki, hogy a Mandzsúriában gyülekező kínaiakat bombázza, pe
dig hadviselés szempontjából ez lett volna a legfontosabb teendő. A politika
pedig arra az álláspontra helyezkedik, hogy ez esetleges harmadik világhábo
rú megindítására adna okot. - Az amerikai közvélemény MacArtur mellett
van, Grősz úgy véli, hogy esetleg Amerika MacArturt propagandisztikus cél
zattal hívta vissza.
160

161

BFLXXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 76-78. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 68-70. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

Az államvédclem törekedett arra, hogy a püspökök közvetlen környezetébe, udvari papjai, barátai
közé ügynököket építsen be. Ugyanis a példa okáért, a püspökkari konferenciáról vidéki székhelyére ha
zatartó ordináriustól a hosszú úton sofőrje akár fontos információkat is megtudhatott, de az ÁVH-nak
elég volt, ha kedélyállapotáról, hangulatáról szerzett értesülést, hiszen azon keresztül is lehetett egy in
tézkedés, esemény jelentőségét, hatását mérni.
Helyesen: MacArtur. Koreában 1950 júniusában tört ki a háború. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa, a
szovjet fél távollétében megszavazta az ENSZ csapatok Koreába küldését, a főparancsnokságot az
USA-ra ruházták. 1951 áprilisában a 38. szélességi fokon állóháború alakult ki a szembenálló felek
között. MacArtur tábornok, az Egyesült Államok távol-keleti főparancsnoka 1950 decemberében az ál
lóháború megtörése érdekében javasolta Kína bombázását, de erre nem kapott felhatalmazást. 1951. áp
rilis 11-én Truman elnök leváltotta pozíciójából MacArtur tábornokot.
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RÁKOSI MÁTYÁS ELŐADÁSA AZ MDP K Ö Z P O N T I
VEZETŐSÉGE ELŐTT A PÁRT
EGYHÁZPOLITIKÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1951. május 22.
1 6 2

[.. . ] Áttérek most az egyházi reakció kérdésére. A megegyezés, amelyet a katoli
kus egyház vezetőivel tavaly létrehoztunk, népi demokráciánk komoly sikere volt. Ez
a siker tette lehetővé, hogy a katolikus papság egy része a népi demokrácia jó munká
ja, különösen a béke megvédése érdekében vívott küzdelmünk következtében mel
lénk állt. A püspöki kart az a veszély fenyegette, hogy ha változatlanul fenntartja a
népi demokráciával szemben ellenséges magatartását, akkor elveszíti a néppel kap
csolatot tartó lelkészkedő papság közötti befolyását.
A megegyezés utáni hónapokban egyre inkább láthatóvá vált, hogy a püspöki kar
zöme és különösen a feloszlatott rendek vezetői a megállapodást nem igyekeznek be
tartani. Észrevettük, hogy a feloszlatott rendek egy része titokban tovább működik.
Tapasztalhattuk, hogy a katolikus papok egy része gyakran a püspökök titkos helyes
lése mellett, tovább áskálódik a népi demokrácia ellen. A békemozgalommal szem
ben is folytatta a püspöki kar negatív beállítottságát, dacára annak, hogy a kormány
nyal kötött szerződésben kötelezték magukat a mozgalom támogatására. Világos
volt, hogy a katolikus egyházi vezetők zöme változatlanul az amerikai imperialisták
szekerét tolja, egy harmadik világháborútól várja régi befolyásának és vagyonának
visszaállítását és e háború kitörésének meggyorsítása céljából igyekszik aláásni de
mokráciánk politikai és gazdasági erejét. Szaporodtak az illegális cselekmények,
szökések a határon túlra, nyílt agitáció demokráciánk ellen stb.
A nemzetközi helyzet élesedése is odahatott [sic!], hogy a katolikus egyházi reakció
a vereségek dacára is újra aktivizálódjék. Minden oldalról mutatkoztak ennek az aktivi
zálódásnak a jelei, és amikor összegeztük őket, kialakult belőlük az a kép, hogy a püs-

Az első napirendi pontban Rákosi Mátyás politikai beszámolójában ismertette Kádár János és Kállai
Gyula letartóztatásának okait (Ezt a jegyzőkönyvi részletet közli sorozatunk 3. kötete: Kádár János bí
rái előtt. Egyszer fent, egyszer lent 1949-1956. Szerk.: Varga László. Bp., 2001, 246-253. p.). Azután
következett a politikai beszámolóban a „klerikális reakció" demokráciaellenes tevékenységének értéke
lése.

pökök jó része, Grősz kalocsai érsekkel az élen, lényegében folytatja Mindszenty vona
lát, csak természetesen a változott erőviszonyoknak megfelelően nem nyílt lázítás és
tömegmozgalom formájában, hanem illegálisan. Megállapítottuk, hogy változatlanul
ragaszkodnak Mindszenty kedvenc eszméjéhez, mely szerint, ha az országnak vala
mely okból nincsen kormánya, akkor az esztergomi érsek az ideiglenes kormányfő, s
hogy akire az esztergomi érsek ráteszi Szent István koronáját, az a magyar király. Ezt
az elképzelésüket táplálják az amerikai imperialisták, akik a magyar koronát azért őrzik
ilyen féltékenyen, mert ők is azt hiszik, hogy akinek a fejére egyszer rányomják a
koronát, azt a magyar nép szolgai hódolattal királyának ismeri el. A mi püspökeink
változatlanul Habsburg-pártiak, mert nem felejtik el azokat az évszázadokat, amikor
Habsburg-uralom alatt olyan nagy hatalmuk volt. Emiatt, ha most már inkább a föld
alatt is, de jelentékeny részük tovább folytatta népi demokráciánk megdöntésére irá
nyuló tevékenységét.
Most megérett a helyzet arra, hogy közbelépjünk. Három nappal ezelőtt letartóz
tatták Grősz érseket, miután bűntársainak egy jelentékeny része már előbb letartózta
tásba került és beismerő vallomást tett. A PB véleménye az, hogy Grőszék üzelmeit
nyilvános per folyamán kell a magyar dolgozó nép elé tárni és gondoskodni róla,
hogy ez a leleplezett új összeesküvés a katolikus reakció komoly vereségévé váljon,
és további visszaszorítására szolgáljon.
Népi demokráciánk egyházpolitikája alapjában véve természetesen ezután sem
változik. M i a jövőben is együtt akarunk működni a kölcsönös megértés és megegye
zés alapján a demokráciához hű katolikus papokkal, akiknek a száma egyébként
n ő . De ugyanakkor az eddiginél következetesebben és keményebb kézzel kívá
nunk fellépni azokkal az egyházi vezetőkkel szemben, akik javíthatatlanoknak mu
tatkoznak, és tovább folytatják a dolgozó nép elleni harcot. M i rendkívül vigyázunk
arra, hogy ez a küzdelem ne fejlődjön vallásellenes harccá, hogy a katolikus papság
becsületes népéhez hű része megértse, hogy itt nem vallási, hanem politikai kérdé
sekről van szó, és hogy akiket felelősségre vonunk, azokat nem általános egyházi
működésük, hanem politikai bűnözésük miatt vonjuk felelősségre.
Ennek a politikának volt egy része az, amikor május elsejével rendeztük a rosszul
fizetett lelkészkedő katolikus papság kongruáját. Ez a lépés megértette a leikészkedő
papokkal, hogy a népi demokrácia nemcsak hogy nem üldözi őket, hanem ellen
kezőleg: megérti bajaikat és segíteni kíván rajtuk. A békebizottságban működő kato
likus papok azt mondják, hogy ennek a lépésünknek igen komoly és egészséges
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A magyar koronaékszereket a második világháború végén a koronaőrök kalandos úton Nyugatra pró
bálták menekíteni. Végül 1945. július 27-én az amerikaiak kezébe kerültek a kincsek. A koronázási pa
lást és a Szent Jobb már 1945 nyarán visszakerült Magyarországra, a koronaékszerek azonban csak
1978. január 5-én.
A békepapság száma jelentősen csak egy évvel a mozgalom indulását követően, az ÁEH felállítása
(1951. május 19.), Grősz József elítélése ( 1951. június 28.), illetve a püspöki kar eskütétele (1951. július
21.) után növekedett. Vö. Pál József: Békepapok, Bp., 1995. 35-36. p.
A Rákosi-beszédből egyértelműen kiderül, hogy Grősz érsek sorsát, illetve perét figyelmeztetésnek
is szánták a kommunisták mindazok számára, akik eddig vonakodtak együttműködni velük.
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visszhangja volt a lelkészkedő katolikus papok között. A saját tapasztalatunk is ezt
mutatja.
A kongruarendezés mellett, mint az elvtársak tudják, felállítottuk az Állami Egy
házi Hivatalt. Erre a lépésre nemcsak azért volt szükség, mert az egyház és az állam
elválasztása után helytelen lett volna, hogy a Közoktatásügyi Minisztérium foglal
kozzék ezekkel az ügyekkel. Másrészt az Állami Egyházi Hivatalon keresztül jobban
kézben tudjuk tartani és figyelemmel tudjuk kísérni az egyházon belül folyó munkát,
jobban tudjuk ellenőrizni a klerikális reakció működését.
Rajta leszünk, hogy a Grősz-eset politikai tanulságát a magyar katolikusok, de az
egész magyar dolgozó nép megértse. Reméljük, hogy ennek a pernek az lesz az ered
ménye, hogy jobban a népi demokráciához fűzi a dolgozóknak még vallásos részét és
jelentékeny csapást fog mérni a klerikális reakciós papságra.
A klerikális reakció leleplezésének következményeképpen természetesen erősíte
ni fogjuk a párton belül, de az egész dolgozó népen belül a papi befolyás elleni harcot.
A mi agitációs- és propaganda osztályunk, szervezeteink, de tagságunk is legyen erre
felkészülve. Hajói dolgozunk, ezen a téren újabb jelentős lépést tehetünk előre.
Összefoglalva:

[...]•«
Javaslom, hogy a K V hagyja jóvá Politikai Bizottságunknak a klerikális reakció el
len foganatosított rendszabályait.
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MOL M-KS 276. f. 52/17. őe. 16-19. p. Gépelt, hitelesített jegyzőkönyv
Tisztázat.
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részlete.

Rákosi Mátyás beszéde végén javaslatot tett a KV-nak Kádár János és Kállai Gyula ügyében.
A Központi Vezetőség egyhangúlag jóváhagyta a javaslatokat.

GRŐSZ JÓZSEF VALLOMÁSA
1951. május 22.
Tárgy: Grősz József vallomása
Feljegyzés
Budapest 1951. május 22.
Beismerem, hogy a népi demokratikus rendszer elleni ellenséges beállítottságom
alapján részt vettem a budapesti USA-követséggel illegálisan együttműködő, Bozsik
Pál prépost által vezetett legitimista, illegális szervezkedésben, amelynek célja a ki
rályság visszaállítása és a hatalom átvétele volt, a Magyar Népköztársaságnak az
Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői által való megdöntése segítségével. A bu
dapesti USA-követség felszólítására írásban vállaltam a király megkoronázásáig az
államfői tisztség betöltését és olyan kormány kinevezését, amely politikájának alap
jául Magyarországnak az Atlanti Paktumhoz való csatlakozását tekinti.
1949 augusztusában felkeresett dr. Farkas Endre régi barátom és volt osztálytár
sam, a Szent Imre herceg úti Szent Margit Intézetben. Farkas elmondta, hogy
Mindszentytől őrizetbe vétele előtt kapott megbízás alapján Bozsik Pál préposttal
együtt megkezdték egy illegális, legitimista párt szervezését. Tevékenységük célja,
hogy a népköztársaságnak amerikai fegyveres beavatkozás esetén való megdöntése
kor átvegyék a hatalmat, előkészítsék a Habsburg-monarchia restaurációját.
Farkas közölte, hogy a rendszerváltozás utáni kormányuk programjának kidolgo
zását már megkezdték különböző szakemberek bevonásával. O maga a program igaz
ságügyi részét készíti elő.
Farkas kifejtette, hogy a jogfolytonosság elve alapján a magyar történelmi hagyo
mányok értelmében, a király távollétében az esztergomi hercegprímás hivatott az
államfői tisztség betöltésére. Megkérdezte, hogy miután Mindszenty akadályozva
van, vállalom-e a király megkoronázásáig az államfői tisztséget, mint az esztergomi
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North Atlantic Treaty Organization (NATO) 1949. április 4-én Washingtonban létrejött katonai szö
vetség. Az alapító államok: Belgium, Dánia, Franciaország, Nagy-Britannia, Izland, Olaszország, Kana
da, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália és az Egyesült Államok.

hercegprímást egyházi méltóságában soron követő kalocsai érsek. Én helyeslésemet
fejeztem ki Farkasék tevékenységével kapcsolatban és vállaltam az államfői tisztség
betöltését. Farkas Endre ezután kb. hathetenként felkeresett és beszámolt nekem a
szervezkedés fejlődéséről. Elmondotta a következő megbeszéléseink során azt is,
hogy illegális szervezkedésüket az USA budapesti követsége is aktívan támogatja, ál
landó illegális kapcsolatot tartanak fenn a követség több diplomatájával.
Farkas kérésére 1950 márciusában a Széher úti Szent Ferenc kórházban fogadtam
Bozsik Pált, az illegális szervezkedéssel kapcsolatos megbeszélés céljából. Bozsik
emlékezetem szerint Farkassal együtt jött el. Ez alkalommal Bozsik megismételte,
hogy Mindszenty megbízása alapján kezdték el illegális szervezkedésüket, amelynek
célja a Habsburg-monarchia restaurálása. Elmondotta még Bozsik, hogy a szervezke
dés állandó illegális összekötője az USA-követség felé Gyomlay László esztergomi
tanár. Én helyeslésemet fejeztem ki Bozsiknak is, úgy a szervezkedés céljával, mint
azzal kapcsolatban, hogy e cél érdekében összeköttetésben állanak az USA-követ
séggel. Egyúttal azonban figyelmeztettem őket, hogy az amerikaiakkal az illegális
kapcsolatot óvatosan tartsák, nehogy kitudódjon a hatóságok előtt.
Kb. 1950 márciusában vagy áprilisában a Széher úti kórházban felkeresett Farkas
Endre és Gyomlay László. Gyomlay közölte, hogy a szervezkedés amerikai kapcso
lataitól pénzt akar felvenni diákkapcsolataink támogatására és kért, hogy adjak szá
mára írásbeli felhatalmazást, mert e nélkül az amerikaiak nem akarják a pénzt kiadni.
Ez alkalommal Gyomlay Farkas jelenlétében kb. a következő tartalmú írást írta le
kézzel: „Felhatalmazom Kapisztrán testvért, hogy kat[olikus] diákok segélyezésére
pénzt vegyen fel." Kapisztrán volt Gyomlay fedőneve. Az írást én aláírtam és
Gyomlay magához vette. Határozottan állítom, hogy nincsen tudomásom arról,
mennyi pénzt vett fel Gyomlay az általam adott írás alapján az amerikaiaktól és mire
fordította azt.
Egy másik alkalommal, kb. a fentiekkel egy időben Farkas Endre felkeresett a bu
dapesti Központi Szeminárium helyiségében és közölte, hogy az amerikaiak utasítá
sára egy írásra van szüksége, amelyben igazolom, hogy támogatom illegális szervez
kedésüket. Farkas mondotta, hogy elég, ha „virágnyelven" igazolom a fentieket. Ez
alkalommal egy névjegyemre kb. a következő szöveget írtam Farkas fogalmazása
alapján: „Az egyház érdekében folytatott akciójukat támogatom." A névjegyet Far
kas elvitte magával.
Ezután 1950 júliusáig Farkas Endre kb. 4-6 hetenként keresett fel Budapesten a
Központi Szeminárium épületében, vagy Kalocsán az érseki palotában. Farkas rend
szeresen jelentette nekem az illegális szervezkedéssel kapcsolatos újabb fejleménye
ket, és az amerikaiak egyes utasításait. így jelentette, pl. a különböző szakemberek
fokozatos bevonását a szervezkedésbe és a kormányprogram egyes részeinek elké169
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Túlságosan konspirativ az eset. Ha Gyomlay Lászlónak karitatív célból pénzre volt szüksége, indo
kolatlan a fedőnév használata.
Ez a történet is koncepciós. Havalóban létezett is egy ilyen, Grősz által saját névjegyére írt támogatólevél, az sem bizonyított volna semmi törvénytelent.
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szítését. Jelentette továbbá, hogy a szervezkedéssel kapcsolatot tartó amerikai diplo
maták utasításaira több politikai dokumentumot készítettek Bozsikkal. Ezek közül
emlékszem Farkas elmondása alapján a Jogfolytonosság kérdéséről" és „a nemzeti
ségi kérdésről" készített dokumentumokra, amelyeket Gyomlay révén juttattak el az
amerikaiakhoz.
A jogfolytonosság kérdéséről készített dokumentum tartalmának lényege az volt,
hogy Magyarországon a törvényes államforma a királyság és a király visszaérkezésé
ig az államfői hatalmat a hercegprímás, illetve az ő akadályoztatása esetén a kalocsai
érsek gyakorolja, mint homo regius. Mint Farkas közölte, ezt a dokumentumot
később a Vatikánba is eljuttatták.
A nemzetiségi kérdésről készített dokumentum tartalmának lényege az volt, hogy
javasolták benne „Nagy-Magyarország" területi integritásának visszaállítását.
Elismerem, hogy a fenti dokumentumokban Bozsik és Farkas által kifejtett politi
kai állásfoglalásokat magamévá tettem és helyeseltem azoknak az amerikaiak részére
történt átadását.
1950. július 7-én Farkas Endre felkeresett a Központi Szeminárium épületében és
közölte, hogy a budapesti USA-követség írásban kér tőlem az államfői tisztség elvál
lalásáról szóló nyilatkozatot. Farkas ekkor elővette a nála már legépelve lévő nyilat
kozat két példányát. A nyilatkozat tartalmának lényege a következő volt:
„Az ősi magyar törvények szerint, a király távollétében és a hercegprímás akadá
lyoztatása folytán, mint Magyarország homo regiusa, vállalom az államfői tisztség
ideiglenes betöltését és átmeneti kormány kinevezését. Kijelentem, hogy Magyaror
szág a rendszerváltozás után csatlakozni fog a nyugati államok szövetségéhez."
Beismerem, hogy a fenti nyilatkozatot éppen az állammal folytatott megegyezési
tárgyalások idején írtam alá, mintegy leszögezve így az amerikaiak felé, hogy elvileg
továbbra is szemben állok a népköztársasággal és a megegyezési tárgyalásokat csak
modus vivendi elérése céljából folytatom.
A nyilatkozatot „+Josephus" névvel írtam alá. Gépelve volt még a nyilatkozatokra
„tanúk" jelzés is. Egyik tanúként Farkas írta alá - mint azt később közölte velem - a
másik tanú személyére már nem emlékszem. Farkastól tudom, hogy a tanúk nem iga
zi nevüket, hanem fedőnevüket írták alá. Farkas közlése szerint a nyilatkozatot azért
kellett két példányban aláírni, mert annak egyik példányát az USA-követség valami
lyen záradékkal ellátva visszaadja igazolásul számunkra, hogy akceptálta.
Farkas Endre 1950 nyarán és őszén az eddigieknél gyakrabban, kb. hetenként ke
resett fel és két alkalommal vele jött Gyomlay László is. Farkas különböző dolgokat
jelentett a szervezkedéssel kapcsolatban. Többször jelentette, pl. hogy az amerikaiak
egy teljes kormány azonnali név szerint kinevezését kérik tőlem. Egy másik alkalom
mal az amerikaiaknak azt a kérését tolmácsolta, hogy írásban kérjek kormányunk ré
szére kölcsönt. Farkas közölte, hogy kb. 290 millió dollár kölcsön fog rendelkezé171
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Illuzórikus és teljesen hihetetlen koncepciós elem, amely sem a magyarországi realitásokkal, sem pe
dig a valós világpolitikai helyzettel nem volt összefüggésben.

síinkre állni és arra vonatkozóan kellene, mint jövendőbeli államfőnek, kötelezett
séget vállalnom, hogy ezt a kölcsönt igénybe fogjuk venni.
1950 nyarán Farkas Endre tolmácsolta az amerikaiaknak azt a kérését, hogy talál
kozzam a budapesti USA-követség egyik tagjával Bozsik remetekertvárosi plébániá
ján, az illegális szervezkedéssel kapcsolatos megbeszélések céljából. Én közöltem
Farkassal, hogy személyes találkozón a szervezkedés amerikai kapcsolatai közül sen
kivel sem akarok részt venni, mert Mindszenty esete megmutatta, hogy ilyen találko
zó feltűnő lehet és helytelen.
Kb. 1950 nyarának végén ismét felkeresett Gyomlay László Farkas társaságában
és megkérdezte, hogy az ún. homo regius nyilatkozatot - melyet Farkastól megkap
va, ő adott át az USA-követségi kapcsolatunknak - én írtam-e alá. Én a valóságnak
megfelelően megerősítettem Gyomlay előtt, hogy én írtam alá a nyilatkozatot.
Néhány hét múlva Gyomlay ismételten felkeresett Farkas társaságában és közölte,
hogy az amerikaiak határozott kérésére most már egyenként ki kell neveznem a kor
mány tagjait. Farkas és Gyomlay közölték azt is, hogy ők Bozsikkal már össze is állí
tották a teljes kormánylistát. Én közöltem velük, hogy a teljes kormány tagjainak a ki
nevezését nem írom alá, miután azt még időszerűtlennek tartom. Itt megjegyzem,
hogy a 290 millió dolláros kölcsön kéréséről szóló nyilatkozatot ugyanilyen indok
lással szintén nem írtam alá. Lehetséges, hogy Farkas vagy Gyomlay valamilyen
egyéb nyilatkozatot is aláírattak velem, de biztosan csak a már részletezett három
szervezkedéssel kapcsolatos írás aláírására emlékszem.
Beismerem, hogy az illegális szervezkedés tagjai engem tekintettek a szervezke
dés vezetőjének. Farkas Endre, pl. azon kívül, hogy rendszeresen beszámolt nekem a
szervezkedéssel kapcsolatos eseményekről, különböző találkozásaink alkalmával
kért, hogy jelöljem meg, kiket tartok megfelelőnek a főispáni és alispáni posztok be
töltésére. Tárgyaltunk Farkassal a kormány egyes tagjainak személyére nézve is, így
pl. Bozsik Pál miniszterelnökségéről, Farkas igazságügyminiszteri megbízásáról.
Kormányunk külügyminisztere báró Apor Gábor lett volna.
Később Bozsik miniszterelnök-jelölése elesett, miután Farkas közlése szerint az
amerikaiak nem tartották helyesnek, ha egy pap lesz az átmeneti kormány vezetője, s
így a tömegek várható ellenállásának letörésére teendő erőszakos intézkedések egy
pap nevéhez fűződnének. Én ezt a véleményt osztottam, s így vetettem fel, hogy
Bozsik helyett Friedrich Istvánt kellene miniszterelnökké kinevezni, aki úgy gondol
tam, hogy megfelelő lenne, miután 1919-ben, a Tanácsköztársaság leverése után az
ellenforradalom első miniszterelnökeként hasonló szerepet töltött be.
Megjegyzem, hogy kb. 1950 tavaszától több megbeszélést folytattam a rendszer
változással kapcsolatos politikai terveinkről Payr Hugó, volt képviselő, ismert legiti
mista politikussal, aki maga is igyekezett elősegíteni Friedrich miniszterelnöki jelö172

A szövegrészlet szerint Grőszék egy esetleges rendszerváltozás bekövetkeztekor tömeges ellenállás
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lését. Ennek érdekében kb. 1950 nyarán Payr Hugó és Friedrich egy esküszöveget
állítottak össze, melyet Friedrich, mint jövendőbeli miniszterelnök, már akkor le
akart tenni az én kezembe, hogy előre bebiztosítsa a megbízatást.
A Payr Hugó által 1950 nyarán a Tárogató úti zárdában nekem írásban átadott
eskü szövege kb. a következő volt: „Ha Isten akarata folytán és a kat[olikus] egyház
főpapjainak segítségével az állami főhatalom a kezembe kerül, visszaállítom az ezer
éves magyar királyságot királyával az élen és visszavezetem az országot az ősi alkot
mányhoz."
Az eskü szövegét helyeseltem, de közöltem Payrral, hogy még nem tartom aktuá
lisnak a letételét. Megjegyzem, hogy amikor ez alkalommal Payr átadta nekem az es
küszöveget, a zárda kapujában rendőrök jelentek meg valamilyen okból, mire Payr
összetépte az esküszöveget, és a WC-be dobta, nehogy esetleg megtalálják nála.
Feltett kérdésre válaszolva kijelentem, hogy tagadom, hogy tudomásom lett volna
szervezkedésünk fegyveres csoportjairól. Előadom, hogy én magam a népköztársa
ság megdöntését háborús cselekmények keretében, amerikai fegyveres beavatkozás
tól vártam és az amerikaiak fegyveres segítsége révén gondoltam megvalósítani a ha
talom átvételét.
Beismerem, hogy az illegális szervezkedésben vitt vezető szerepem mellett más
bűncselekményeket is elkövettem, így éveken át támogattam anyagilag és tartózko
dási helyek biztosításával Iványi Endre, volt kalocsai papot, aki háborús bűncselek
ményei miatti felelősségre vonás elől élt illegalitásban, továbbá anyagilag támogat
tam 8-10, 1948-ban Jugoszláviából Magyarországon keresztül Nyugatra szökött pa
pot. Ezen kívül őrizetbe vételemig nagyobb mennyiségű USA dollárt, angol fontot,
svájci frankot és törtaranyat rejtegettem. (Utóbbi bűncselekményeimre vonatkozólag
f. hó 21-én tettem részletes vallomást.)
Grősz József
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Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 71-76. p. Gépelt, aláírással
hitelesített tisztázat. (Grősz József kézírásos tisztázata 257-263. p.)

A Tárogató úton az Assisi Szent Ferenc Leányai betegápoló rend központi háza állt. Itt éltek azok a
nővérek, akik a Széher úti Szent Ferenc Kórházban teljesítettek szolgálatot.

GRŐSZ JÓZSEF HÁZKUTATÁSI ANYAGA
1951. május 22.
Tárgy: Grősz József házkutatási
anyaga
Jelentés
Budapest, 1951. május 22.
A mellékelt vatikáni levelet Grősz József kalocsai érseki palotája fogadószobájában,
egy bőrkerevetben elrejtve találtuk, más iratokkal együtt.
A házkutatási anyag további kiértékelése folyamatban van.
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Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 84. p. Gépelt

másodpéldány.

Budapest Főváros Levéltárában ugyanezzel a házkutatási anyaggal kapcsolatban 1951. május
24-éröl a következő jelentés maradt fenn: „XII. Pius pápa mellékelt eredeti levelét - melyet Mindszenty
őrizetbe vételével kapcsolatban írt - Grősz József fogadószobájának bőr kerevetében találtuk elrejtve,
több más irattal együtt. BFL X X V . 4. f. 001211/Í951 ; 744/1990. Grősz József és társai. 159. p.

a) XII. Pius p á p a levele Magyarország érsekeihez
és püspökeihez
1949. január 2.
Fordítás latin eredetiből.
Tiszteletre méltó Testvéreinknek
Magyarország
Érsekeinek és Püspökeinek
Pius P. P. X I I .
Tiszteletre méltó Testvérek
üdvöt és Apostoli Áldást.
A legélénkebb fájdalommal vesszük tudomásul, hogy Szeretett Fiunkat, Mindszenti
Józsefet, a Római Szent Egyház Bíborosát, Esztergom Érsekét, székhelyéről vak
merő bátorsággal elűzték és nyilvános [an] őrizetbe vették, ami a rettenthetetlen Fő
papban a vallás szent fölségét, sőt magát az emberi méltóságot is ugyancsak sérti.
Megköveteli tehát a mi tisztségünk lelkiismeretessége, hogy az Egyház jogai ellen el
követett eme gonoszságot, ami nemcsak titeket, de Magyarország, sőt az egész föld
kerekség összes katolikusait mélységes szomorúsággal és felháborodással töltötte el,
nyilvánosan megsirassuk és meggyászoljuk, s az egyetemes Egyházat ért sérelmet
ünnepélyesen megkövessük. Ismerjük ennek a jóságos Pásztornak érdemeit, ismer
jük sértetlen és állhatatos hitét, ismerjük végül apostoli bátorságát a keresztény taní
tás épségének megvédésben és a vallás szent jogainak érvényre juttatásában.
Hogyha bátor és kitartó szívvel ellenállt, amikor látta, mint nyirbálják napról napra
és egyre jobban az Egyház szabadságát és mint szorongatják mindenféleképpen,
ugyancsak amikor azt tapasztalta, hogy a keresztény hívek nagy kárára az ő tanítását
és szolgálatát megakadályozzák - ami mellett nemcsak a templomokban, de nyilvá
nosan is bizonyságot kell tenni a hit őszinte megvallásában, iskolákban és intézetek
ben nyomtatott könyvekben, a szent helyekre való jámbor zarándoklatokban és a Ka
tolikus Akciótól szervezett egyesületekben - mindez valóban nem szégyenére, ha
nem inkább dicséretére válik, mivel az ő főpásztori éberségének tisztségével jár.
Kívánunk tehát, Tiszteletre méltó Testvérek, atyai szívvel részt venni a ti fájdal
matokban és gyászotokban, s titeket újra és újra buzdítani az Úrban, hogy amint min
dig szoktátok, úgy különösen a jelenlegi súlyos válságban ne mulasszátok el őszintén
és szorgosan egy szívvel-lélekkel és cselekedettel betölteni a rátok bízott főpásztori
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tisztséget, megemlékezve ugyancsak arról is, hogy az egyház szabadságért és szent
jogaiért nemcsak szenvedést és szorongattatást, de életetek elvesztését is, ha szüksé
ges, el kell viselnetek. Bizonyosra vesszük pedig, hogy a mi atyai buzdításunkra ön
ként és tevékenyen válaszoltok, s hogy az egész katolikus Magyarország, ami nekünk
annyira kedves, s melynek történetétől az Egyház annyi dicsőséges évkönyve vissz
hangzik, ez igen súlyos helyzethez mindenképp méltó lesz, sőt a többi nemzetnek is a
keresztény bátorság kiváló példáját fogja nyújtani.
Jól ismerjük ugyan a jelen idők súlyosságát, ami rátok, s híveitekre félelmesen ne
hezedik, de apostoli buzgóságotok, főpásztori okosságotok, s lelketeknek egyetértése
és összefogása a szándékban és a cselekedetben is hasonlóképp ismeretes és tudott
dolog előttünk, nem kevésbé ismertük meg és tapasztaltuk azt a legyőzhetetlen hűsé
get, amely - mivel egyedül Istenben bízik, s az Ő segítségére támaszkodik - minde
nen diadalmaskodni és győzni tud. Egybefogva tehát elszántságotokat és bátorságo
tokat, folytassátok csak bátran Tiszteletre méltó Testvérek, azzal az erővel, amely az
Égből ered és az isteni kegyelemből táplálkozik. Ne tévesszen meg titeket az igazság
csalóka látszata, mely fel szokta morzsolni a lelkeket erőszakoskodásaival és incselkedéseivel. Őseitek, kik az előbbi korokban már mindenfajta tévedésnek ellenálltak,
s annyi súlyos nehézségen diadalmaskodtak, arra tanítanak fényesen, hogy a keresz
tény vallást vádolni és támadni lehet, de legyőzni soha.
Az ő nyomaikban járjatok hűségesen, és bármit követeljen is a sérthetetlen hit, bár
mit kívánjanak is hitvallásban és cselekedetben a keresztény parancsok, erre töreked
jetek szakadatlanul, nem kímélve semmi fáradságot, s nem rettenve semmi félelem
től. Ez legyen vigasztalásotok, melynél nagyobb valóban nem is lehet: hogy tudniillik
Krisztus békés és üdvös országáért harcoltok, ami nem e világból való (lásd Ján
18,36.), de melynek feladata az emberek erkölcseit igazsággal, igazságossággal és
szeretettel fegyelmezni, s mindet e földi vándorlás után a mennyei hazába és az örök
boldogságba kalauzolni.
Különösképpen óhajtjuk pedig, Tiszteletre méltó Testvérek, hogy azokért is imád
kozva az Isteni Megváltóhoz, valamint az O szentséges Anyjához, Magyarország Vé
dőasszonyához, akik titeket üldöznek, arra igyekezzetek, hogy a tévelytől megfertőzött
lelkeknek felragyogjon a mennyei fény, hogy a gyűlölettől és bosszútól megzavart lel
keket a keresztény egyetértés kibékítse és összefogja, s hogy végre valahára jobb és
nyugodtabb idők virradjanak, mennyei malaszttól támogatva, szeretett hazátokra.
Melynek záloga és szándékaitoknak pecsétje legyen Apostoli Áldásunk, melyet
nektek, Tiszteletre méltó Testvérek és a rátok bízott nyájra, az Úrban szeretettel
adunk, különösen azokra, „akik üldözést szenvednek az igazságért". (Mt 5,10.)

Kelt Rómában, Szent Péter Sírjánál j a n u á r 2-án, Jézus Szentséges Nevének ünnepén,
1949-ben, Pápaságunk tizedik évében.
Pius P. P. XII.
BFL XXV. 4. f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 160-162. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 85-87. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másolat. Az eredeti latin nyelvű szöveget közölte az Acta
Apostolicae Sedis 1949. 29. p. A teljes magyar fordítás megtalálható: Salacz
Gábor: A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje. München, 1988, 38—39. p.
A dokumentumból részleteket közöl: Mindszenty Okmánytár. Pásztorlevelek beszédek - nyilatkozatok - levelek. HL kötet. Mindszenty áldozata. Sajtó alá
rendezte: Dr. Vecsey József. München, 1957, 297—298. p.

GRŐSZ JÓZSEF HÁZKUTATÁSI ANYAGA
1951. május 23.
Tárgy: Grősz József házkutatási
anyaga
Jelentés
Budapest 1951. május 23.
A mellékelt egyoldalas latin nyelvű levélpiszkozat eredetijét Grősz Hamvas püspök
révén a belga követségen keresztül juttatta el illegálisan Rómába.
A mellékelt hosszabb levélpiszkozat eredetijét Grősz a fentivel együtt küldette el.
Grősz mindkét kézírását más vatikáni levelezésével együtt fogadószobája bőrkerevetében elrejtve találtuk meg, a házkutatás alkalmával.
Grősz házkutatási anyagának további kiértékelése folyamatban van.
Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 88. p. Gépelt
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a) Angelo Dell Acqua vatikáni államtitkár levele
Grősz Józsefhez
1950. október 9.
Fordítás latinból.
Őszentsége Államtitkársága
6990/50. sz.

Vatikán, 1950. október 9.

Kegyelmes és Főtisztelendő
Grősz József kalocsai érsek úrnak
Kalocsa
Kegyelmes és Főtisztelendő Uram!
Rádió- és sajtójelentésekből értesült az Apostoli Szentszék, hogy a püspökök meg
egyezést kötöttek Magyarország vezetőivel.
Először - bizonyos körülményekből - azt gondoltuk, hogy ez nem igaz, később
azonban sajnos a kapott értesülések ezt megerősítették.
Fájdalommal közlöm veled, hogy ez a hír nem kis fájdalmat okozott a Szentatyá
nak. Ezen pedig Te és a püspökök szomorkodhattok, de nem csodálkozhattok.
Világos ugyanis - mellőzve sok mindent, amit még figyelembe vehetnénk - hogy a
Szentszékre tartozik azoknak a közös elveknek meghatározása és irányítása, amelyek
az egyház és különböző nemzetek között felmerülnek. Gondolunk azokra az egyez
ményekre, melyek egy nemzeten belül az egyház életének irányítására vonatkoznak,
amelyek más nemzetek egyházainak állapotára is kihatnak, s ami még fontosabb,
több olyan dolgot tartalmaznak, amit az egyházi főhatóság a maga számára tart fenn;
mindezek - mint világos - meghaladják a püspökök hatáskörét.
Igaz ugyan, hogy Te - mint az újságok írják - abban a leveledben, amelyet az
egyezmény megkötése alkalmával a vallás- és közoktatásügyi miniszternek küldtél,
nem vetted figyelembe, hogy ez a Szentszék joga. Ezt írtad ugyanis: „A püspöki kar
hangsúlyozni kívánja, hogy ez az egyezmény semmiféle hátrányt nem jelent a Szent
szék azon jogaival szemben, amelyek meghatározzák az egyház és az állam viszo
nyának elveit."
Ha alaposan megfontoljuk a dolgot, nem látjuk, hogy érdemes volt ilyen kivételt
tenni. Valamennyi magyar újság azt állítja, hogy a megegyezés az egyházra nézve
semmilyen hátrányt nem jelent, de nem állapítható meg, hogy az egyházi hatóság en
nek ellent mondott volna.

Amikor ugyanis megvizsgáljuk az egyezmény tartalmát, több súlyos észrevételt
kell tennünk. Az egyezmény nehéz terhet ró az egyházra és méghozzá olyanokat,
amelyeket nehezen lehet összeegyeztetni az egyház tanításával és szabályaival.
A megegyezés azonkívül csaknem az összes szerzetesrendek erőszakos és önkényes
elnyomásának gyanúját kelti, ami az államhatalom részéről máris folyamatban van.
Azokért a veszélyes engedményekért cserébe, amelyeket a püspökök tettek, a kor
mány vezetői nem ígérnek mást, mint a vallásszabadság fenntartásának bizonytalan
ígéretét, amit különben az alkotmány is kimond, emellett azt ígérik, hogy vissza fog
nak adni az egyháznak nyolc katolikus iskolát, de ezek nehezen tudják majd feladatu
kat a követelményeknek megfelelően ellátni.
Felesleges megemlíteni, hogy Őszentsége jól tudja, milyen nehézségek és fenye
getések környékezik az egyház életét. Ez azonban alig befolyásolhatja a fenti észre
vételeket.
A Szentatya szem előtt tartva főpásztori gondoskodását, aminek eddig sem voltak
híján a püspökök, újra és újra arra inti őket, hogy éberen vigyázzanak az Isten és a lel
kek legszentebb jogaira, állandóan emlékezzenek Magyarország püspökeinek hajda
ni dicső tetteire. Megfeszített erővel gondoskodjanak arról, hogy Jézus Krisztus
Helytartójával kapcsolatban maradjanak, erősítsék papjaikat és híveiket tanításukkal
és példamutatásukkal.
A Szentatya alaposan megfontolva ezt a válságot, szívben és lélekben közel van az
ő szeretett magyar népéhez, nevezetesen azokhoz, akik az egyház iránti hűségük mi
att bármilyen módon sanyargattatnak, akár papok, akár világiak legyenek is. Őszent
sége különös jóindulattal viseltetik a szerzetesrendek iránt, amelyeket oly kegyetle
nül szétszaggattak, és amelyek jelenleg arra kényszerülnek, hogy szent hajlékaikat
elhagyják és ruhájukat levetve, bizonytalan, szomorú napoknak néznek elébe.
A püspököknek, a papságnak, a szerzetesrendeknek és valamennyi hívőnek a
Szentatya szerető szívvel küldi apostoli áldásának erejét. Bízik abban, hogy Isten se
gítségével új erőt nyerve képesek lesznek ellátni nehéz feladatukat és utódaiknak
érintetlenül átadni a hit kincseit, mint ez az oly dicsőséges magyar népnek már más
kor is sikerült.
Szent gyűrűdet csókolva, magamat ajánlom
Excellenciád lekötelezettje
Sac. Angelum Dell' Acqua titkár
Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 101-102. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másolat. Az eredeti latin nyelvű szöveget fakszimile közölte
Hansjakob Stehle: Geheimdiplomatie im Vatikan. Die Päpste und die
Kommunisten. Zürich, 1993, 264-265. p. A dokumentumból részletet közöl:
A magyar katolikusok szenvedései 1944-1989. Havasy Gyula
dokumentumgyűjteménye. Bp., é. n. [1990] 128. p.

b) Grősz József levele Rómába a pápai államtitkárságnak
1951. január 31.
Fordítás latin nyelvű kézírásból.
Őszentsége államtitkárságának
Vatikán város
Magyarország püspökei a legmélyebb tisztelettel olvasták az 1950. október 9-én kelt
levelet, amelyet csak decemberben kaptam meg, azért, a püspököknek csak január 4-én
tartott ülésünkön mutathattam be. Mélységes fájdalommal töltött el bennünket az, hogy
Szentséges Atyánknak neheztelését vontuk magunkra azzal a megegyezéssel, amelyet
az állam vezetőivel kötöttünk, és amellyel egyedül a ránk bízott hívek üdvét akartuk
szolgálni. Ha tévedtünk - ami lehetséges, amikor emberek alvilági hatalmakkal küzde
nek - bocsánatot kérünk. Annál is inkább, mert nyugodt lelkiismerettel állíthatom,
hogy mi valamennyien és hívő népünk is soha jobban nem ragaszkodott az egyház
sziklaalapjához és Krisztus helytartójához, mint ezekben a zavaros időkben.
Szentséges Atyánk, atyai áldásáért az egész püspöki kar nevében köszönetet
mondva illő tisztelettel marad
K. 1950.1.31.
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Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 100. p. Gépelt, hitelesítés
nélküli másolat.
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c) Grősz József levélfogalmazványa Rómába
a p á p a i államtitkárságnak
1951 eleje
Fordítás latin nyelvű kézírásból.
Őszentsége Államtitkárságának
Vatikán város
Legyen szabad nekem az 1950 esztendő némely eseményeiről jelentést tennem.
A katolikus iskolák államosítása óta szerzeteseink alig éltek zaklatások nélkül. Az ál
lam vezetőit ugyanis haraggal töltötte el, hogy szerzeteseink nem vállaltak tanítást az
iskolákban. Új és új bizottságok jelentek meg az iskolákkal összefüggő házakban
és a törvény rendelkezéseivel szemben újabb és újabb ház- és telekrészeket foglaltak
el, sőt elfoglaltak olyan házakat, amelyek sohasem szolgáltak iskolai célokat, vagy
olyan szerzetesek házait, akik sohasem foglalkoztak tanítással.
Az elöljárók és püspökök hiába tiltakoztak és föllebbeztek a törvénytelen foglalá
sok ellen. A népköztársaságban ugyanis nincsenek törvények, amelyek mindenkire
kötelezők, sem bíróság, amely az elnyomottaknak jogot szolgáltatnak, a törvények,
maga az alkotmány is, üres formulák, amelyeket a bíróságok annyiban alkalmaznak,
amennyiben a hatalomnak vagy a kommunista pártnak kedveznek. Sőt a tiltakozáso
kat és follebbezéseket publikálni sem tudtuk. Mikor pedig május 31 -én kiadott körle
velünkben a híveket tájékoztatni akartuk intézkedéseinkről, ennek felolvasását a ha
talom nagyon sok helyen megakadályozta.
1949 októberében a közkórházakból elbocsátották a betegápoló nővérek első ré
szét, a másik részt 1950 májusában, visszatartva azokat a keveseket, akiket még nem
tudtak pótolni.
A szerzetes főnökök napról napra idegesebbek lettek és februártól kezdve sürget
ték az államhatalommal való tárgyalásokat, sőt a püspököket a szerzetesek ügyének
elhanyagolásával vádolták a tárgyalások elmulasztása miatt.
A püspöki kar a tárgyalásokra vonatkozó követelésnek ellenállt, 1950. február
27-én még energikus tiltakozást is küldött a minisztériumnak a zaklatások ellen, anél
kül, hogy feleletet kapott volna. Április 15-ére a szerzetesrendek és kongregációk fő
nökei tiltakoztak, követelve, hogy megbízottjaikat az állam vezetői meghallgassák.
Nem lettek meghallgatva, sem más feleletet nem kaptak. Tiltakozásuk valamilyen
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módon eljutott külföldre, és a rádióállomásokon napokon át teljes egészében fel lett
olvasva, ami biztosan siettette a szerzetesek elleni kormányakciót.
Következett június elején Révai miniszternek hírhedt beszéde a klerikális reakció
ellen általánosságban és a szerzetesrendek ellen különösképpen, amelyek a népköz
társaságban mindenképpen fölöslegesekké váltak, tehát feloszlatandók. Ez a be
széd bejelentette az összes szerzetesrendek feloszlatását. Mert amit a kommunista
párt ideológusa így publikál, az bírja magának a pártnak a jóváhagyását és végrehajttatik, ha formális törvény még nincs is. Tényleg kevéssel utóbb végre is hajtották ezt
a rendelkezést. Június 9-ról 10-re virradó éjszaka ugyanis egészen bmtális módon ki
ürítették a jugoszláv határsávban lévő szerzetesházakat j ú n i u s 18-tól 19-re virradó
éjszaka sok más szerzetesházat az egész országban.
Az elhurcoltakat szerzetesházakban és más egyházi épületekben szorították össze,
ahol gyakran a legelemibb életszükségleti dolgok is hiányoztak. Pl. a legszentebb üd
vözítőről nevezett nővérek máriabesnyői házában, amely 80 fő nővérnek elegendő,
450 volt összeszorítva. A hívő nép mindenhol megrettenve és nagy keserűséggel ér
tesült a szerzetesek elhurcolásáról. A templomok korán reggel megteltek imádkozó
és az Isten irgalmát sírva kérő emberekkel, ott, ahová hurcolták őket a hívek, sőt a
protestánsok is a szeret[et]nek minden jelével vették körül a szerzeteseket és segítet
ték őket, amennyire ez lehetséges volt. Maguk az elhurcoltak állandó rettegésben él
tek, félve a külföldre való deportálástól.
A szerzetesrendeknek ezen pusztulása után a püspökök június 20-án új tiltakozást
küldtek a kormánynak, kérve, hogy ezt az ügyet tárgyaljuk meg és így valami orvos
lást találjunk. Megbízottjaikul megválasztották az egri érseket, a csanádi püspököt,
Sárközi Pál pannonhalmi bencés kormányzó apátot, Sík Sándor piarista tartományfő
nököt és Schrotty Pál ferences generális delegátust. A kérést a minisztérium elfogad
ta, de követelte, hogy én is jelenjek meg.
Az első megbeszélés június 28-án volt a kormány megbízottjaival: Rákosi Mátyás
sal, Darvas Józseffel, Bognár Józseffel és Veres Józseffel. Kifejtettem a püspöki kar
nevében, hogy a szerzetesek elhurcolása mindenképpen törvénytelen, igazságtalan és
embertelen volt, és követeltem, hogy az igazságtalanságokat reparálják. Érdemben
semmit sem feleltek, de egy órán keresztül kellett hallanom Rákosi Mátyás alaptalan
és gyakran nevetséges vádjait a szerzetesek ellen, akik - mint mondotta - mindenhol
az imperialista V. hadoszlopát [sic!] alkották és azért tovább meg nem tűrhetők.
Ugyanezt mondották a világi papság nagy részéről is, amiért is ennek elhurcolása a
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1950. május 31 -e és június 1 -je között ülésezett az MDP Központi Vezetősége. Révai József előadást
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pestről. A kitelepítések körülményeiről lásd például „Te meztelen Krisztus, hol hagytad az ingedet?" Fe
rencesek a feloszlatás idején. Összeállította: Fr. Kálmán Peregrin OFM. [Bp.,] 2000.
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határsávokból szintén előterjesztetett, egyelőre azonban elhalasztatott. Ugyancsak
hallanom kellett a vádakat a püspöki kar ellen, amely a kormánynak minden, az állam
és egyház viszonyának rendezésére irányuló törekvéseivel állandóan szembehelyez
kedett, a népköztársaság alkotmányára az esküt nem tette le, s a stockholmi nyilatko
zatot aláírni vonakodott, sőt félrevezette a kormányt, amikor az elmúlt évben az állí
totta, hogy az egyház és állam viszonyának rendezése nem történhetik meg az
apostoli Szentszék közreműködése nélkül, mert Lengyelország példája az ellenkező
jéről tanúskodik: ami ott lehetséges volt, lehetséges Magyarországon is; a szerzetesek
ügye csak egy része azoknak a kérdéseknek, amelyek rendezésre várnak és azért nem
tárgyalható a többiek nélkül. A kormány kész ennek a kérdésnek a tárgyalására, de
csak azzal a feltétellel, hogy a püspöki kar a többi, az állam és egyház közt függőben
lévő kérdésről is hajlandó tárgyalni.
Ezekből, valamint azokból, amiket ezen a megbeszélésen mondottak, megértettük,
hogy a szerzetesrendek feloszlatása befejezett tény, s azért a szerzetesrendeket meg
menteni nem tudjuk, csak azon fáradozhatunk, hogy feloszlatásuk minél embersége
sebb módon történjék és legalább az egyes szerzetesek megmentessenek. Mégsem
szakítottuk meg a megbeszélést, már csak azért sem, mert abból értesültünk, hogy
200 kocsi áll készenlétben az elhurcolásoknak a következő éjjelen való folytatására,
hanem azt mondtuk, hogy a kérdést a püspöki kar felé kell terjesztenünk. Július 5-rc
ígértünk választ.
A püspökök július 4-én jöttek össze. Mindazoknak ismertetése után, amik június
20-a óta történtek, előterjesztettük nekik a kérdést, hogy mindent megfontolva a püs
pöki kar lehetségesnek tartja-e a kormánnyal való megbeszélések folytatását vagy
nem, illetve: a püspöki kar óhajtja-e a megbeszélések folytatását vagy nem. Egyben
kifejtettük: a püspökkari bizottság véleménye ez: nyilvánvaló, hogy a püspöki kar
nem köthet konkordátumot, vagy modus vivendit; az egyház és állam viszonyának
rendezése ugyanis a nagyobb ügyek közé tartozik, amelyek a pápának vannak fenn
tartva; ez azonban nem akadályozza meg, hogy a püspöki kar a mindennapi élettel
kapcsolatos konkrét ügyekről az állam vezetőivel megbeszéléseket folytasson és
megállapodásra jusson.
Mindazonáltal figyelemmel kell lennie híveink érzelmeire, ugyancsak meg kell
fontolnia, hogy az állam vezetői az általunk aláírandó megegyezéssel bárminek hív
ják is azt, propagandisztikus célokra vissza fog élni. A püspöki karnak pedig nem lesz
módja a való helyzetet ismertetni, sem az országban, sem azon kívül. Ugyancsak szá
molnia kell az apostoli Szentszék neheztelésével, amelyet a mi helyzetünkről alig fo
gunk tudni értesíteni.
A püspöki kar figyelembe véve mindenekelőtt azt a veszedelmet, amely a szerze
tesrendeket fenyegette, egyhangúlag a tárgyalások folytatása mellett döntött, mégis
kizárva azokat az ügyeket, amelyek az egyház és állam viszonyára vonatkoznak és
amelyeknek rendezése a pápához tartozik. Ezt kifejezetten kijelentve a kormánybi
zottsággal július 5-én folytatott tárgyaláson előterjesztettük az aktuális kérdéseket,
amelyek a szerzetesek ügye mellett főképpen az istentisztelet, egyházkormányzat és
hitoktatás szabadságára vonatkoznak.

A következő megbeszélések július 12. és 20., augusztus 3., 10., 19. és 24. napjain
voltak. Az egész idő alatt állandó összeköttetésben voltunk, a szerzetesrendek és tár
sulatok elöljáróival, augusztus 17. és 29. napjain pedig mindent, ami a megbeszélése
ken történt, közöltünk a püspöki karral.
A megbeszélések során kieszközöltük a következőket:
1. ) Az elhurcoltak megkapták személyes használatukra rendelt tárgyaikat (ruhane
mű stb.), amelyeket a zárdából még nem loptak el.
2. ) A koncentrációs házakból elbocsátották az elhurcolt elöljárókat és mindazokat,
akik családjukhoz óhajtottak visszatérni.
3. ) A szerzetesházak folytatólagos kiürítése emberségesebb módon történt, a szer
zetesek magukkal vihették szükséges dolgaikat és a püspökök egy bizonyos számú
papot az egyházmegyei szolgálatban visszatarthattak.
4. ) Mindazok, akik a kiürített házakból az övéikhez vagy magáncsaládokhoz kí
vántak menni, ezt megtehették.
5. ) Akik egyházi intézményeknél (szemináriumoknál, püspöki rezidenciáknál,
egyházközségeknél) voltak alkalmazva, minden akadály nélkül maradhattak.
6. ) A betegek és mindazok, akik hatvanadik életévüket betöltötték, az e célra kije
lölt és az állam által fenntartott szerzetesházakba vonulhattak, vagy valamelyes kegy
díjjal (150 Ft) mehettek ahová akartak.
7. ) Hetekig a szerzetes templomok nyitva maradtak. A kápolnák felszerelése át
adatott a plébánosnak.
8. ) Szent Ferenc Leányai budapesti (Széher út 45.) kórháza visszaadatott az egy
háznak, beteg papok és szerzetesek részére; a betegeket gondozó nővérek is ugyanott
visszamaradtak.
9. ) A budapesti tudományegyetemről leválasztott hittudományi kar helyébe a bu
dapesti Központi Szemináriumban a magasabb teológiai tanulmányokra akadémiát
létesíthettünk, amelynek személyi és dologi kiadásait az állam viseli; így a szeminári
umot is mentesíteni tudtuk a lefoglalástól.
10. ) Visszaadatott hat középiskola, négy a fiúk és kettő a leányok részére: Ezeket
ugyan ellenkezve, de mégis elfogadtuk, miután biztosítottak bennünket arról, hogy a
gyermek katolikus nevelését és oktatását nem fogják akadályozni. Elfogadtuk az is
kolákat részint azért is, hogy legalább néhány szerzetesrendet, mint ilyent, megment
sünk és az állami iskolák[ból] kizárt katolikus gyermekeket felvehessük: az iskolá
kat, miután a ciszterci rendet mindenképpen visszautasították, megkapták a bencések
Pannonhalmán és Győrött, a piaristák Budapesten és Kecskeméten, a ferencesek Esz
tergomban és Szentendrén és a szegedi iskolanővérek Budapesten és Debrecenben: a
tanárokat az állam fizeti.
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Az Elnöki Tanács 1950:23. számú törvényerejű rendelete (1950. június 30.) intézkedett az egyetemi
hittudományi karoknak az egyházak részére történő átadásáról. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri
um 1950. augusztus 23-án a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karának valamennyi ok
tatóját felmentette állásából. Szeptember 26-án már a Római Katolikus Központi Hittudományi Akadé
mián kezdődött meg az új tanév a teológiai hallgatók számára.

Megígérte továbbá a miniszteri bizottság, hogy mindazokat a szerzeteseket, akik
vagy az állami iskolákban, vagy a közkórházakban keresnek alkalmazást, vagy [a]
termelőmunká[ban] akarnak részt venni, szívesen alkalmazni fogják anélkül, hogy
ideológiai szemináriumokon volnának kötelesek részt venni, vagy bármit tenni, ami
lelkiismeretükkel ellenkezik.
Mindezeket azonban az állam vezetői azzal a feltétellel engedélyezték, hogy az
egyház és állam közötti függő kérdések, valamilyen a püspöki kar és kormány által
aláírt megállapodással rendeztetnek.
Hosszas vitatkozás után végül megállapodtunk a mellékelt formulában, amelyet a
püspöki kar augusztus 29-én elfogadott, hogy nagyobb bajok elkerültessenek, főkép
pen pedig, hogy legalább néhány szerzetesrendet részben megmentsünk, a szerzete
seket a deportációtól megmentsünk és a lelkipásztori munkát lehetetlenné ne tegyük.
A megállapodás szövegéből nyilvánvaló, hogy nincs szó benne az egyház és állam
viszonyának generális rendezéséről, amely egyedül az apostoli Szentszékhez tartozik,
hanem bizonyos ígéretekről, amelyek nem sértik az apostoli Szentszék jogait, mert
nem mások, mint maguknak a püspököknek az ígéretei, akik „kemény uraknak vannak
alávetve", és a tényleges uralom alatt kötelesek főpásztori munkájukat végezni.
A hívek a püspöki kar döntését megnyugvással fogadták, sokan bizonyos felléleg
zéssel, de azért akadtak kevesen, akik azt kárhoztatták, nem nyíltan, hanem névtelen
levelekben. Csatolom a „Szív" katolikus hetilap kommentárját, amely jól világítja
meg a püspöki kar szándékát, ugyancsak a szerzetes elöljárók levelét, amelyet a meg
állapodás után önként hozzánk juttattak.
Szeptember 7-én azután megjelent a Népköztársaság Elnöki Tanácsának rendelete
a szerzetesrendek feloszlatásáról, amelynek végrehajtása június hónapban tényleg
megkezdődött.
Jelenleg kevés kivétellel az összes szerzetesek megvannak. A papnövendékek, az
egyházmegyei szemináriumokban készülnek a papságra, a papok nagy részben lelki
pásztori munkát végeznek, részint a szerzetesplébániákon és templomokban, részint
más egyházmegyei plébániákon.
Kb. 100-an a visszaadott iskolákban tanítanak, szerzetesi ruhájukban, kb. 50-en a
meghagyott szerzetek központi kormányzásában tevékenykednek, mások más egy
házi munkakörökben (pl. 6 jezsuita a kalocsai kis szemináriumban tanít) dolgoznak,
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A tárgyalások menetéhez és a következményekhez vö. Salacz Gábor: A magyar katolikus egyház ti
zenhét esztendeje. München, 1988, 54-96. p. és Gergely Jenő: Az 1950-es egyezmény és a szerzetesren
dek feloszlatása Magyarországon. Bp., 1990.
A Szív című katolikus hetilap 1915 és 1957 között jelent meg. A Jézus Szíve Szövetség adta ki. Az öt
venes években Reisz Elemér és Kollár Ferenc szerkesztette a lapot.
Az Elnöki Tanács 1950. évi 34. számú törvényerejű rendelete megvonta a magyarországi szerzetes
rendek működési engedélyét. A rendelet 23 férfi (2582 taggal) és 40 női szerzetesrendet (8956 taggal),
635 rendházat érintett. „ 1. § A Magyar Népköztársaság területén a szerzetesrendek működési engedélye
ennek a törvényerejű rendeletnek a hatálybalépésével megszűnik. Nem vonatkozik ez a rendelkezés a
katolikus egyházi iskolákban a tanítás ellátására szükséges megfelelő számú férfi és női tanítórend mű
ködési engedélyére." Magyar Közlöny, Bp., 1950. szeptember 7. 155-156. p.
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kb. 100-an kegy díj ban részesülnek, a szerzetesnek a szeminárium püspöki plébánián
vagy magáncsaládok háztartásaiban vannak alkalmazva, (pl. a kalocsai szeminári
umban 18, az érseki kastélyban 10) mások az egyházközségekben vagy templomok
ban mint tisztségviselők, kántorok, hitoktatók, orgonisták vagy sekrestyések, 20-an a
mi kórházunkban, kb. 900-an a közkórházakban vannak alkalmazva, kb. 500 öreg az
öregek otthonaiban (Bakonybél, Csákvár, Gyón, Jászberény) él, a többiek övéikhez
tértek vissza; akik egy helységben tartózkodnak hárman vagy négyen, kisebb közös
ségeket alkotnak, amelyekre különleges gondjuk van a lelkipásztoroknak: a fogadal
mak alóli felmentési kérések eddig elég ritkák.
* * *
A püspöki kar kérésére június 17-én a bíboros úr őeminenciájának édesanyja és a
hajdúdorogi püspök engedélyt kaptak oeminenciája meglátogatására, éspedig a váci
fegyintézetben. Az édesanya, aki utoljára 1949. szeptember 25-én látta fiát j o b b testi
állapotban találta. Ugyanaz nap temették el oeminenciája általános helytartóját, Dra
hos Jánost. Oeminenciája értesülve haláláról, nem nevezett ki új helytartót, hanem a
hajdúdorogi püspök útján Beresztóczy Miklós káptalani helynökké való megválasz
tásátjavasolta a főszékesegyházi káptalannak. Ettől várva - mint mondotta - saját és
a magyar egyház helyzetének javulását.
Dudás püspök azonnal közölte azt az üzenetet a káptalannal, amely azonban Meszlényi püspököt választotta meg, aki aztán június 29-én őrizetbe vétetett; tartózkodási
helyét ma sem ismerjük. Világos, hogy oeminenciája valamilyen befolyás alatt aján
lotta Beresztóczy Miklóst, akit azután a káptalan Meszlényi püspök őrizetbe vétele
után tényleg káptalani helynökké választott. Tőle azonban az esztergomi főegyház
megye kormányzását, Hamvas Endre csanádi püspök, a szentatyától kinevezett apos
toli kormányzó vette át. Oszentségének ezen rendelkezését, különleges és mélységes
háláját tolmácsolja Oszentségének az egész püspöki kar, amely bizalmatlan
Beresztóczy Miklóssal szemben, bár abban az időben politikai tevékenységet nem
fejtett ki. Tevékenysége különösen szeptember óta igazolta ezt a bizalmatlanságot és
Őszentsége legbölcsebb intézkedését. Beresztóczy Miklós a köztársaság vezetőinek
hatalmában van, akik az egyházi fegyelem csökkentésére visszaélnek vele.
November 30-án oeminenciája édesanyja ismét látogatási engedélyt kapott, ugyan
csak a váci fegyintézetbe. Állapota, amint az anyja mondja, elég jó. Minden nap misé
zik. Nem Vácott van, hanem csak a látogatás idejére vitték oda. Ezt megmondhatja
édesanyjának, de azt nem, hogy hol őriztetik.
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Grősz beszámolója teljesen tényszeríí. Kiegészítésül Lásd a I I . fejezet 55. számú lábjegyzetét.
Lásd a I I . fejezet 151. számú lábjegyzetét.

A megállapodás aláírása után megszűntek a direkt és nyílt támadások az egyház és a
püspöki kar ellen. Az újságok hallgatnak a klerikális reakcióról. Ezóta inkább az egy
házi fegyelmet igyekeznek rontani, a katolikus papok országos békebizottsága útján,
amelyet 1950. augusztus elején létesítettek azok a papok, akiket Balogh István, volt
államtitkár, csanádi felfüggesztett pap és Horváth Richárd cisztercita hívtak össze.
Jelen volt a budapesti egyetem aulájában 270 pap, köztük 70 szerzetes, nagyobb
részt ferencesek, a kapisztránus rendtartományból. A szerzeteseket részben kény
szertartózkodási helyükről irányították arra a gyűlésre. A világi papságból sokan
rendőrségi terror következtében jelentek meg. Jelen volt a vallás- és közoktatásügyi
miniszter is. A legnagyobb csodálkozás[t] bizonyára Lombos László ferences rendi
apostoli prefektus jelenléte váltotta [ki], aki a hivatala jelvényeivel ült az elnökségi
asztalnál. Balogh s Horváth a nép és haza szeretetéről szavaltak, amelyek nagyon jól
összeegyeztethetők Krisztus evangéliumával. Továbbá a békéről, amelyért az impe
rialista hatalmak kivételével az egész világ harcol. Kritizálták a Vatikán külpolitika186
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ját, a magyar püspökök eljárását és Plojhárnak,
mesterüknek, híres distinkcióját
ismételgették: Az apostoli Szentszék és az egyházi felsőbbség iránti engedelmesség
ről, de a remélt hatás nélkül.
A megjelent papok, akiket bőségesen traktáltak étellel és itallal, javarészében tanú
ságot tettek az apostoli Szentszékhez és a püspöki karhoz való ragaszkodásukról,
élénk tüntetéseikkel, valahányszor az apostoli Szentszéket vagy a püspöki kart meg
nevezték.
Mégis kimondották a papok békebizottságának megalakulását, felsorolva a tagok
között olyanokat is, akik jelen sem voltak. Egy héttel később Balogh és Horváth
összehívta a bizottságot egy a váci püspök ellen való akcióra, mert három papot a bu
dapesti gyűlésen való megjelenés miatt maga elé idézett. A bizottság tagjai közül Ba
loghon és Horváthon kívül megjelentek nyolcan, akik az előterjesztést egyhangúlag
elutasították. A bizottság engedetlen tagjai vagy önként otthagyták a bizottságot,
vagy kitették őket a bizottságból.
Kb. Szent István ünnepe előtt a békebizottság körlevélben utasításokat adott a plé
bánosoknak, hogy miről prédikáljanak az ünnepen, de kevés eredménnyel. Az egyhá
zi főhatóságok ugyanis kellő időben figyelmeztették a papságot a 686. és 1347. ká
nonok aláírásaira, melyek szerint senkinek sincs joga, bármit előírni az Isten igéjé
nek hirdetésére vonatkozóan a püspökön kívül.
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A békepapi mozgalom indulásához lásd Pál József: Békepapok. Bp., 1995. 19-35. p.
Josef Plojhar csehszlovák papról van szó, aki egyházi engedély nélkül egészségügyi miniszter lett és
a posztot húsz évig betöltötte.
Distinctio (lat.): megkülönböztetés.
A magyar katolikus békepapok 1950. augusztus 1-jei gyűléséről, a külsőségekről érzékletes beszá
molót közöl: Pál József: Békepapok. Bp., 1995. 26-28. p.
Helyesen: előírásaira. Itt, és a továbbiakban is, az egyházi kánonokra történő hivatkozások a Vati
kánban 1951-ben kiadott Codex Iuris Canonici (CIC) alapján történnek. A 30a. számú dokumentum
részletesen ismerteti a jelen dokumentumban említett kánonokat. A 686. kánon az egyházi egyesületek
kel foglalkozik (CIC 204. p.), az 1347. kánon pedig a szentbeszédről rendelkezik (CIC 366. p.).
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Szeptember óta ennek a bizottságnak a munkájában részt vesz Beresztóczy Mik
lós, akit Mindszenty bíboros oeminenciája, Drahos Jánosnak halála után általános
helytartójául a fő székesegyházi káptalannak, káptalani helynökül ajánlott és aki úgy
látszik, az állam vezetőinek hatalmában van. O képviselte a bizottságot más négy
pappal a varsói kongresszuson. Szorgalmasan ír a bizottság „Kereszt" címen meg
jelenő lapjában és mind gyakrabban szaval különféle összejöveteleken a békéről, a
varsói határozatok szellemében.
Kiadott a bizottság egy katolikus békenaptárt is az 1951. évre, érthető módon az
egyházi főhatóság engedélye nélkül.
Néhány esetben ez a bizottság beleavatkozott az egyházkormányzatba is, amikor az
egyházi hatóság intézkedése ellen a világi hatalomhoz fordult. Figyehneztettük a kul
tuszminisztert és papjainkat az ilyen cselekmények következményeire. (Cán 2.334 )
Ez idő szerint ezek a cselekmények szünetelnek.
Leginkább azonban zaklatja a papokat ez a bizottság azokon az összejöveteleken,
amelyeket az ország különböző részein időközönként összehív és amelyekre rendőr
ségi terrorral gyűjti a hallgatóságot. Ezeken születnek meg azok a határozatok a béke
védelméről, amelyeket azután a demokratikus újságok publikálnak olyan emberek
aláírásával, akik csak kényszerítve voltak jelen, vagy jelen sem voltak.
Jelenleg a bizottság működése nem jelent veszélyt. Vannak ugyan papok, akik ön
ként, vagy megfélemlítve támogatják, a papság nagyobb része azonban szemben áll
vele, a hívő nép pedig mindenképpen elfordult a béke- vagy állami papoktól (így hív
ják a bizottsághoz tartozókat). Megtörténik gyakran, hogy egyszerű hívek a gyónás
előtt megkérdezik a gyóntatót, hogy a béke- vagy állami papokhoz tartozik-e és csak
nemleges felelet után gyónják meg bűneiket.
A püspöki kar különben ismételten felhívta és felhívja a papság figyelmét a 218. (a
római pápa hatalmáról), a 127. 128. 2.399. 2.401. (a saját egyházi felsőbbsége iránt kö
telező engedelmességről), a 2.334. (az egyházi hatóság jogainak gyakorlását megaka
dályozok egyházi büntetéséről). Az 1.386. és 1399. (az újságokban való írás tilalmáról
és olyan művek olvasásának tilos voltáról, amelyek az apostoli Szentszéktől elítélt té
vedéseket védelmeznek, vagy az egyházi fegyelmet megrontani törekszenek) kánonok
1
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Lásd a I I . fejezet 57. számú lábjegyzetét.
A Katolikus Papok Országos Békebizottsága adta ki 1950 és 1956 között a Kereszt című kéthetente
megjelenő katolikus lapot. 1956-tól Katolikus Szó címmel jelent meg az újság.
Katolikus békenaptár 1950 és 1955 között évente egy alkalommal jelent meg a Katolikus Papok Or
szágos Békebizottsága szerkesztésében. 1956 után a Katolikus Szó naptára címen jelent meg 1984-ig.
Utoljára 1985-ben a Katolikus Szó kalendáriuma címen.
A 2334. kánon foglalkozik az egyházi hatalom akadályozásának azon eseteivel, amelyek a világi ha
tóság segítségül hívása által történnek, pl.: az egyház szabadsága elleni törvényalkotás, valamint az egy
házjoghatóságának megakadályozása. A vétkesek a rezervált (fenntartott) kiközösítés alá esnek. (CIC
625. p.)
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előírásaira. Ugyancsak kellőképpen közzétettük a S.S.C.S. OFICII 194[?]. július
l-jén és a S.C.C. [cjoncilii 1950. június 29-én kelt dekrétumait.
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* * *

Súlyos nehézségeink vannak az ifjúság vallásos nevelése terén. A fakultatív hitokta
tás bevezetése után a szülők csaknem 100%-ig kérték a gyermekeik vallásos oktatá
sát. Ez haraggal töltötte el a kommunista pártot, amely azóta semmit sem mulasztott
el arra, hogy ezt a népszavazást korrigálja. Megfélemlítették a szülőket, tanítókat és
tanítók útján magukat a növendékeket, hogy a vallási órák látogatásáról elmaradja
nak. Az iskolai hatóságok hol ezt, hol azt a hitoktatót fosztották meg tanítási engedé
lyétől, antidemokratikus magatartás miatt. Végül az 1949-1950 tanév végén olyan
rövid határidőt adtak a következő évi beiratkozásokra, hogy a legtöbb szülő számára
majdnem lehetetlen volt gyermekeik előjegyeztetése. Ezen felül maguk az iskola
igazgatók, akiknél az előj egyeztetésnek történnie kellett, igen gyakran nem voltak
[megtalálhatók a szülők részéről. Magukat a szülőket is, akiknek az egzisztenciája
már nagy részben az államtól függ, minden eszközzel elriasztották attól, hogy gyer
mekeiket vallásoktatásra beírassák. Ezeknek a műveleteknek szomorú lett az ered
ménye: az iskolai vallásoktatás a városokban a minimumra csökkent, falvakban jobb
a helyzet. A lelkipásztorok az 1.329 és következő kánonok előírásainak megfelelő
en, nagy buzgalommal fáradoznak azon, hogy az ifjúság a templomokban és csalá
dokban megkapja a szükséges vallási oktatást.
Az iskolai növendékek, sőt a felnőttek is gyakran akadályoztatnak abban, hogy va
sárnapokon és ünnepeken a megszokott időben hallgassák a misét és prédikációt.
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A 218. kánon (a római pápa hatalmáról - CIC 53. p.), a 127. és 128. (a kánoni engedelmességről:
minden klerikus köteles engedelmességet tanúsítani főpásztorával szemben - CIC 30. p.), 2399. (az
ordinárius által kijelölt hivatal önkényes elhagyása vétség, amelynek büntetése időleges felfüggesztés CIC 643. p.), 2401. (ha valakit az illetékes egyházi hatóság elmozdít vagy megfoszt hivatalától, és ö vo
nakodik engedelmeskedni, felfüggesztéssel kell büntetni - CIC 643-644. p.), a 2334. (lásd az előző láb
jegyzetet). Az 1386. kánon (írói engedély: katolikus lapokban a publikáció szokásjogilag engedélyezett,
egyéb újságokban papok csak főpásztori engedéllyel írhatnak - CIC 377. p.) és 1399. (könyvtilalom: t i 
los olyan müvek olvasása, amelyek az apostoli Szentszéktől elítélt tévedéseket védelmeznek, vagy az
egyházi fegyelmet megrontani törekszenek - CIC 380-382. p.).
Az eredeti gépelt szövegből hiányzik a pontos évmegjelölés. A legvalószínűbbnek a Szent Officium
(Suprema S. Congragatio Sancti Officii) 1949. július 1-jei dekrétuma tűnik, annak ellenére is, hogy a
30a. számú dokumentumban 1943. július 1. szerepel. Ez azonban csak elírás, mivel 1943. július l-jével
az Acta Apostolicae Sedis (AAS)-ben semmiféle dekrétumot nem tettek közzé. Ugyanakkor a 30a. szá
mú dokumentumban Grősz érsek által idézett szöveg az 1949. július 1 -jei határozatból való. A teljes szö
veget közli az AAS. 41, 334. p.
A Zsinati Kongregáció (Congregatio Concilii) illetékességi körébe tartoznak a világi papság és a hí
vek fegyelmi ügyei. 1950. június 29-én két fontos dekrétumot tett közzé. Az első a törvényes egyházi ha
tóságnak és hatalmának aláásóit bünteti kiközösítéssel (AAS. 41, 692. p.), a másik pedig azokat, akik
egyházi hivatalt, javadalmat, méltóságot jogellenesen elfoglalnak (AAS. 42, 602. p.).
Az 1329. kánon a hitoktatással foglalkozik, amely a dekrétum szerint a lelkipásztorkodó papság sajá
tos és nagyon súlyos feladata (CIC 361. p.).
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Azért nemcsak a püspökök és lelkipásztorok, hanem az ifjúság és a szüleik, továbbá a
felnőtt hívek is nagyon hálásak Oszentségének a nemrégen kapott felhatalmazáso
kért, amelyek lehetővé teszik a misézést és a szentségekhez való járulást, a délutáni,
sőt esti órákban.
* **
A szentévet megfelelő módon igyekeztek megünnepelni. 1949 karácsonyának vigiliáját délben harangzúgás hirdette az összes városokban és falvakban a híveknek a ró
mai Szent Péter-bazilika szent kapujának kinyitását, és sokan jöttek össze a templo
mokban, hogy misét hallgassanak, és őszentsége szándékára imádkozzanak. Az év
folyamán mindenféle ünnepségeket tartottak, amelyek a hívek figyelmét felhívták a
nagy jubileumra. Kalocsán pl. a papság az érsek vezetésével körmenetileg [sic!] vé
gezte el a templomok látogatását, mindig nagyszámú hívő jelenlétében. Ugyancsak
Nagyboldogasszony ünnepe előtt a város hívei körmenetileg végezték el a négy
templom meglátogatását.
* **

Népünk a Boldogságos Szűz Mária iránt érzett veleszületett buzgóságával ünnepelte
különös örömmel a Boldogságos Szűz test szerint való mennybevitelének dogmaként
való kimondását' és nagyszámban vett részt az ezen alkalomból december 8-10.
napjain az egész országban tartott triduumokon. A Boldogságos Szűzzel, a mi
nagyasszonyunkkal, akinek mennybevitele ünnepén Szent István király országát és
népét az Isten anyjának ajánlotta fel, ünnepeltük hálás szívvel a legfőbb és csalatkozhatatlan tanítót is, aki valóban az egész egyház örömére és vigaszságára ezzel a fé
nyesen ragyogó gyönggyel ékesítette az istenszülő szűz homlokát.
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Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 89-99. p. Gépelt, dátum
és hitelesítés nélküli másolat.

1950. november l-jén mondta ki a pápa Szűz Mária mennybemenetelének keresztény tanítását hitté
telként. „Mária, miután földi életét befejezte, testével és lelkével az égi dicsőségbe vétetett."
Háromnapos lelkigyakorlatokon.
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GRŐSZ JÓZSEF ÉS SZABÓ LÁSZLÓ
SZEMBESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYVE
1951. május 23.
Tárgy: Grősz József és Szabó
László szembesítése
Szembesítési jegyzőkönyv
Budapest, 1951. május 23-án.
A feltett kérdésre válaszolva Grősz József és Szabó László őrizetesek kijelentették,
hogy ismerik egymást, haragos viszonyban nincsenek egymással.
P. Szabó László
Grősz JózseJ
20i

Kérdés Szabó László őrizeteshez:
Mikor találkozott ön utoljára Grősz Józseffel?
Szabó László őrizetes válasza:
Grősz Józseffel utoljára kb. 1949. szeptemberében beszéltem. Ez alkalommal
Kalocsán kerestem fel a P. Vezér Ferenc számára adandó gyóntatási engedély
ügyében.
Kérdés Szabó László őrizeteshez:
Mondja el, hogy a fenti alkalommal kinek mit mondott ön P. Vezér Ferenccel
kapcsolatban?
Szabó László őrizetes válasza:
Az érseki irodában először Gombos irodaigazgatóval, majd Kujáni érseki helynökkel beszéltem. Mindkettőjüknek elmondtam, hogy P. Vezér Ferenc, akit a
hatóságok keresnek demokráciaellenes prédikációi miatt, és szovjet katonák
meggyilkolásával is gyanúsítják, jelenleg a pálosrend soltvadkerti kápolnájában
van. Kértem, hogy adják ki P. Vezér részére a gyóntatási engedélyt.
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A szembesítési jegyzökönyvet a feltett kérdésekre adott válaszaik után Páter Szabó László és Grösz
József is saját kezű aláírással hitelesítette.

Tárgy: Grősz József és Szabó'
. László szembesitése.

S z e m b e s i t é s i jegyzőkönyv.
Budapest,1951. május 23-án.

Gombos és Kujáni azt mondották, hogy Grősz érsektől kell kérnem személye
sen P. Vezér részére a gyóntatási engedélyt. Ezután fel is mentem Grőszhöz az
engedély megszerzése céljából.
P, Szabó László
Kérdés Szabó László őrizeteshez:
Mondja el pontosan, mit mondott ön Grősznek és Grősz mit válaszolt!
Szabó László őrizetes válasza:
Grősz érseknél összesen kb. 5-10 percig voltam. Jelentettem neki, hogy a
pálosrend soltvadkerti kápolnájába P. Vezér Ferencet küldte a rend és kértem,
hogy Vezér részére, hogy [sic!] adja meg a gyóntatási engedélyt. Megmondtam
azt is, hogy Vezér, miután demokráciaellenes prédikációi és az ellene felmerült
szovjet katonák meggyilkolásának vádja miatt bujkálni kényszerül, Fr. Lelkes
Pascal irataival él.
Grősz, emlékezetem szerint, csak annyit mondott, hogy rendben van, vagy
„megadom", s így szóban adta meg az illegalitásban élő Vezér részére a gyónta
tási engedélyt.
P. Szabó László
Kérdés Grősz József őrizeteshez:
Megértette a Szabó László által elmondottakat? Megfelelnek Szabó szavai a va
lóságnak?
Grősz József őrizetes válasza:
Arra emlékszem, hogy 1949 folyamán Szabó Lászlóval Budapesten és Kalo
csán is beszéltem, lehet, hogy éppen abban az időpontban, amit Szabó megje
lölt. A beszélgetésre konkrétan visszaemlékezni nem tudok, de beállítottságom
nál fogva lehetségesnek tartom, hogy Szabó egy illegalitásban élő szerzetes
számára tőlem gyóntatási engedélyt kért és azt meg is adtam. Azt azonban hatá
rozottan kijelentem, hogy ha Szabó a Vezér által elkövetett gyilkosságokról be
számolt volna nekem, akkor erre emlékeznék, viszont ilyesmire nem tudok
visszaemlékezni.
Grősz József
Kérdés Szabó László őrizeteshez:
Fenntartja ön az előbb elmondottakat? Határozottan emlékszik arra, hogy
Grősznek beszélt a Vezér ellen gyilkosságok elkövetése miatt felmerült gyanú
ról?
Szabó László őrizetes válasza:
Fenntartom előbbi vallomásomat, határozottan emlékszem rá, hogy közöltem
Grősszel, hogy Vezér azért bujkál, mert gyilkosság elkövetésével gyanúsítják.
P. Szabó László
2

' Lelkes József Pascalt a Budapesti Megyei Bíróság 1951. augusztus 7-én a Páter Szabó László, mint
elsőrendű vádlott ellen lefolytatott zárt tárgyaláson öt év és hat hónap börtönre ítélte. BFL X X V . 4. f.
001217/1951; 858/1990. Szabó Sándor és társai.

Kérdés Szabó László őrizeteshez:
Beszélt-e ön már az elmondott találkozáson kívül más alkalommal Grősszel P.
Vezér Ferencről?
Szabó László őrizetes válasza:
Igen. Tulajdonképpen első alkalommal Grősz érsek 1949 tavaszán, Budapesten
a Központi Szeminárium I I . emeleti helyiségében hallotta tőlem azt, hogy P.
Vezér Ferencet szovjet katonák meggyilkolásával gyanúsítják a hatóságok és
ezért bujkál. Ez alkalommal azzal a kéréssel kerestem fel Grőszt, hogy adja meg
az engedélyt a pálosrend részére Soltvadkerten kápolna megnyitáshoz. Ezzel
kapcsolatban jegyeztem meg, hogy a rend valószínűleg P. Vezért fogja küldeni
papnak Soltvadkertre. Ekkor említettem meg első ízben, hogy Vezér illegalitás
ban él, mert szovjet katonák meggyilkolásával gyanúsítják és uszító prédikáció
kat mondott.
Grősz ez alkalommal nem tett semmilyen megjegyzést Vezérre vonatkozóan,
csak annyit mondott, hogy a kápolnát megnyithatja a pálos rend Soltvadkerten.
P. Szabó László
Kérdés Grősz József őrizeteshez:
Megértette ön a Szabó László által elmondottakat? Megfelelnek azok a valóság
nak?
Grősz József őrizetes válasza:
Emlékszem arra, hogy Szabóval 1949 tavaszán a budapesti Központi Szeminá
rium épületében valóban beszéltem a soltvadkerti kápolna megnyitásáról, de
nem emlékszem rá, hogy Szabó bármilyen nevet mondott volna ez alkalommal.
Megismétlem, hogy Szabóval egyik találkozásunk alkalmával sem beszél
tem P. Vezérről. És, ha Szabó a szeptemberi találkozó alkalmával említette vol
na is Vezér nevét, s azt, hogy bujkál, azt nem mondta, hogy gyilkosságok elkö
vetésével gyanúsítják.
Megjegyzés Grősz József őrizeteshez:
Figyelmeztetem, hogy most elszólta magát. Az előbb azt mondotta, hogy egyál
talán nem emlékszik arra, mintha Szabóval P. Vezérről beszélt volna, most pe
dig határozottan kijelentette, hogy „Szabó nem mondta, hogy Vezért gyilkossá
gok elkövetésével gyanúsítják."
Grősz József őrizetes válasza:
Fenntartom előző tagadó válaszomat, most csak nyelvbotlás volt részemről,
hogy „Szabó nem mondta" azt akartam mondani, hogy „Szabó nem mondhat
ta", mert ilyen esetre emlékeznem kellene, viszont nem emlékszem.
Grősz József
Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 105—107. p. Gépelt tisztázat.

GRŐSZ JÓZSEF VALLOMÁSA
1951. május 23.
Tárgy: Grősz József vallomása
Feljegyzés
Budapest, 1951. május 23.
Milyen módon tartott ön kapcsolatot a Vatikánnal, a legális kapcsolatukon kívül?
Beismerem, hogy Mindszenty őrizetbe vétele óta illegális kapcsolatot is tartot
tam a Vatikánnal. 1950 októberéig Ángyán Fülöp szervita tartományfőnök vette
át a Vatikánba szóló leveleimet, Ángyán az olasz követségi kapcsolatain keresz
tül juttatta ki azokat Rómába. Ezen az úton küldtem pl. 1949 végén, vagy 1950
elején egy részletes jelentést a Vatikánba, mely az ország politikai hangulatáról,
az országgyűlési választásokról, aktuális politikai, egyházat érintő akciókról
szólt. Ángyán továbbította még a Vatikánba Endrey és Bárd kinevezendő segéd
püspökökre vonatkozó információimat is.
Ángyán 1950 októberében disszidált, ezután a Rómába illegálisan küldendő le
veleimet Hamvas püspöknek adtam át továbbításra, aki szintén olasz követségi
kapcsolatain keresztül juttatta el azokat a Vatikánba.
Hamvasnak, illetve Ángyánnak kik voltak személy szerint a kapcsolataik az olasz kö
vetségen?
Erre vonatkozóan nem tudok választ adni, olasz követségi kapcsolataik szemé
lyéről nem beszéltünk.
Annyit tudok még előadni ezzel kapcsolatban, hogy 1951-ben említette nekem
Hamvas püspök, a Vatikánba illegálisan továbbítandó levelekkel kapcsolatban,
hogy „legutóbb az olasz követség nehézségeket támasztott, így a leveleket a bel
ga követségen keresztül kellett elküldeni".
Milyen úton kapta meg ön a Vatikánból az illegálisan küldött leveleket?
A Vatikánból részemre Mindszenty letartóztatása óta illegálisan küldött levele
ket az olasz követségre küldték, ahonnan kettős borítékban továbbították min
den alkalommal vagy az esztergomi, vagy a budapesti érseki helynökségi irodá-

ba. Az irodán bontották azután fel és a belső boríték címzésének megfelelően
hozta el nekem Szörényi Gábor jezsuita vagy más. Egy alkalommal Witz Béla a
helynöki irodán nem vette át az olasz követségről részemre odaküldött levelet,
így azért nekem kellett elküldeni érte a követségre Ángyán Fülöjpöt.
A fenti úton keresztül [sic!] kaptam, pl. 1951 januárjában a vatikáni államtitkár
ságtól egy hosszabb levelet, mely súlyosan bírálta a püspöki kar és a kormány
között létrejött megegyezést.
1951 februárjában átadtam Hamvas püspöknek, a Vatikánba való illegális to
vábbításra az 1950-es év egyházat érintő állami intézkedéseiről és politikai ese
ményeiről írt részletes beszámolómat, melynek piszkozatát a házkutatás során a
fogadószobám bőrkerevetében elrejtve találtak meg. Emlékezetem szerint en
nek a továbbítása után jegyezte meg Hamvas püspök, hogy a belga követségen
keresztül küldte el.
A felj cgyzés ideiglenesen lezárva.
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Grősz József '

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 108-109. p. Gépelt tisztázat.

A feljegyzést Grősz József minden oldalon saját kezű aláírásával hitelesítette.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 23.
V. 23.
Általában:
Grősz ma délelőtt szótlan volt, csupán tegnap esti hollétem után érdeklődött. Nyu
godt volt, elmélyülten imádkozott. Később természettudományi kérdésekről igen
élénken beszélgetett.
írásbeli feladatának megkezdésekor igen ideges volt, még a veríték is kiverte. So
káig gondolkozott. Nehezen kezdett hozzá, utána azonban folyamatosan írt.
[A sjzembesítés után izgatottan tért vissza, röviden tájékoztatott, majd imádkozni
kezdett.
Hozzám való viszonya hűvös, barátságtalan - ami alaptermészete. Jól aludt, étvá
gya kifogástalan. Alaptermészeténél túlmenően bizalmatlanságot nem tapasztaltam.
Részleteiben:
Szembesítették egy pálossal, aki valamikor [a kajlocsai egyházmegyében volt plé
bános. A pálos tartományfőnök őt küldötte a Grőszhöz [sic!] egyházi ügyek elinté
zése céljából. 1944-ben a pálosok Soltvadkerten kápolnát akartak szentelni, és erre
kértek engedélyt tőle. - Már napok óta nyúzzák azzal, hogy ez alkalommal gyóntatási
engedélyt adott álnéven, egy Vezér József nevű pálosnak, aki állítólag azért bujkált,
mert a rendszerrel szemben gyalázkodó és uszító beszédet tartott és 1944-1945-ben
orosz katonák meggyilkolásában részt vett. Grősz határozottan állította, hogy ő nem
emlékszik a Vezér-ügyre, ezért ma szembesítették azzal a volt pálossal, aki a soltvad
kerti ügyben felkereste. Ez az ember szemébe mondta, hogy Vezér részére Grősztől
álnévre szóló működési engedélyt kért, és tájékoztatta arról is, hogy miért kell Vezér
nek álnevet viselnie. - Grősz szemébe mondta viszont ennek a papnak azt, hogy még
határozottan nem emlékszik erre, csupán a soltvadkerti kápolnáról volt szó.
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Csak ennyi olvasható. Szabó Sándor László pálos atyáról van szó.
Csellár Jenő.

Grősz nekem indignálódva kijelentette, hogy „ezek" mindeme képesek és min
denre találnak hamis tanút. El volt ő erre készülve, védekezni nem tud ellene. Jellem
ző, hogy a pálos először azt vallotta, hogy a beszélgetés alkalmával Gombos iroda
igazgató is jelen volt, a szembesítéskor azonban már úgy volt beállítva, hogy kettőjü
kön kívül más nem voltjelen.
Grősz elmondotta még, hogy előadója igen mérges volt, és azt mondotta neki, hogy
nem érdemli meg, hogy ebben a palotában lakjon, pincében volna a helye. Hozzátette
Grősz, hogy úgy látja, hogy most kezd zajlani ügye, de hát nem tud ellene tenni.
Előadója firtatja még különösen azt, hogy milyen úton küldözgetett levelet Rómá
ba. Egy jezsuita páter révén küldött levelet, akinek az olasz követségen összekötteté
se volt, azonban Grősz nem tudja, hogy kit ismernek ott. Grősz nem tartotta szüksé
gesnek, hogy ezt a jezsuitától megkérdezze. Pár levelet Hamvasnak adott át közvet
len közvetítés céljából, nem tudja, hogy Hamvas miként küldte le ezeket a leveleket.
Végül a szervita rendfőnök útján küldött egy levelet, aki azonban Rómába való
megérkezése után egy héttel szívtrombózisban meghalt.
Grősz nem emlékszik, és nem is tudja azokat, amiket az előadó kérdez tőle. Nem
lehet őt most utólag kötelezni arra, hogy visszamenőleg gondoljon olyan körülmé
nyekre, amelyeket annak idején nem volt kötelessége figyelembe venni.
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BFL XXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 70-71. p.
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Felháborodva.
Ángyán Fülöpről van szó.
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JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 24.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartásáról
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest, 1951. május 24.
Általában:
Grősz József éjszakai kihallgatásáról igen ingerülten érkezett vissza, csak annyit
mondott, hogy „most megette a szappant". Reggel előadóját szidta, majd nyugodtan
imádkozott és ebédig aludt. Délután a szokottnál lényegesebben többet imádkozott,
valószínűleg az úrnapi ünnep miatt. Ezután jobb hangulata kerekedett, sokat be
szélt és főleg a demokráciát szidta.
Magatartása velem szemben a szokottnál barátságosabb volt, ügyéről egyáltalán
nem beszélt.
Jó étvággyal evett, mérsékelten dohányzott.
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Részleteiben:
Grősz röviden elmondta, hogy éjszaka tulajdonképpen nem kihallgatáson volt, ha
nem a Vatikánhoz latin nyelven küldött leveleit fordította le magyarra. Ezeket a leve
leket másolatban lakásán, a házkutatás alkalmával megtalálták. Őneki magának kel
lett gépbe diktálni, mindenki nagyon álmos volt, a gépírónő majdnem leesett a szék
ről, mert az előadó vele szemben is kegyetlen és túldolgoztatja.
Kívánja azt, hogy az előadó a pokolba kerüljön, ott 5 millió évig hallgassák k i ,
majd ő hallgasson ki 5 millió évig, de úgy, hogy egyetlen kérdésére se kapjon választ.

A húsvét utáni ötvenedik nap pünkösd, az erre következő vasárnap a Szentháromság napja. A szent
háromság vasárnapját követő csütörtök az űrnapja (az oltáriszentség ünnepe). 1951-ben űrnapja május
24-re esett.

Ezután 5 millió évig pofozzák azért, amit nem csinált, majd 5 millió évig pofozzák
azért, amit csinált. Egyébként az előadó igen ideges, szemtelen csirkefogó, akinek a
természete egyébként is rosszindulatú.
Délután részletesen beszélt Ordas ügyéről. Elmondta, hogy a tárgyaláson derült
ki az, hogy tulajdonképpen ártatlan, mert a kérdéses 30 000 dollárt Vas Zoltán enge
délyével adta el magasabb árfolyamon. Ez a tény csak azért derült ki a tárgyaláson,
mert a nyomozati eljárás folyamán Ordass és a gondnok a hatóságok előtt ezt elhall
gatták, de természetesen mégis elítélték, persze olyan cselekmény miatt, ami meg
sem történt.
Rákosi Mátyás említette Czapiknak, hogy Ordass a börtönből egyik levelet a má
sik után küldte hozzá, és azon címen kért újra felvételt, hogy felesége súlyos beteg,
később kiderült, hogy ebből szó sem igaz, mert Ordass még a büntetés letöltése előtti
feltételes szabadlábra helyezés iránti kérelemre való felhívást is visszautasította.
A rendszer és Rákosi Mátyás felfogására egyébként még jellemző az is, hogy [egy]
értekezlet alkalmával Rákosi Mátyás nyíltan beszélt arról, hogy az egyházakat azért
kell támogatni anyagilag, mert egyébként külföldi segítséget kapnak, ami nincsen el
lenszolgáltatás nélkül. Ezek az emberek nem tudják elképzelni azt, hogy az emberek
ben van még önzetlen áldozatkészség is.
A kalocsai egyházmegyével kapcsolatban megemlítette, hogy bár csak 240 000 hí
vőt számlál, még sincsenek anyagi gondjai, mert a hívők áldozatkészsége olyan nagy,
hogy a kalocsai érsekség földbirtokának elkobzása után sem volt anyagi gondja.
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Helyesen: Ordass Lajos.
Vö.
Vö. Szakács Sándor - Z
Zinncr Tibor: A háborít „megváltozott természete" - Adatok és adalékok, tények és összefüggések-1944-1948.
Bp., 1997,423-424. p. és Lásd az I . fejezet 59. számú lábjegyzetét.
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VAJDA TIBOR ÁLLAMVÉDELMIS ŐRNAGY JELENTÉSE
GRŐSZ JÓZSEF MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 24.
Tárgy: Grősz József magatartása
Jelentés
Budapest, 1951. május 24.
Grősz József mai kihallgatása során az utóbbi napok szigorúbb bánásmódjának hatá
sa alatt az előbbieknél már félénkebben viselkedik, de még nincs megtörve.
Több erélyes figyelmeztetés után már nem kísérli meg kicsinyíteni összeesküvő te
vékenységét, de továbbra is tagadja, hogy karhatalmi alakulatok, fegyveres csopor
tok szervezéséről tudomással bírt volna. Ugyancsak tagadja, hogy tudott volna P. Ve
zér gyilkosságairól.
Miután az összeesküvés karhatalmi csoportjaival kapcsolatos vallomása nyilván
valóan valótlan, többszöri figyelmeztetés után az eddigi írószoba helyett egyes cellá
ba helyeztem el, ideiglenesen.
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BFL XXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 67. p. és Történeti
Hivatal V—105752/1. Grősz József és társai. 112. p. Gépelt, hitelesítés nélküli
másodpéldány.
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" A koncepció alakításának szempontjából tehát éppen ezeket a vádakat akarták a kalocsai érsekkel el
ismertetni.

SZEMPONTOK GRŐSZ JÓZSEF
ÖNVALLOMÁSÁHOZ
1951. május 25.
+3.) A Vatikánba küldött jelentéseiben hogyan nyilatkozott ön a népköztársaságról?
/ rágalmak? cferafokrácia] ellen[csség]? Hírszerzés jellegűek voltak-e jelentései a
Vatikánba? ^
1. ) Mire emlékszik a P. Szabóval, egy gyilkossággal gyanúsított pap részére adott
gyóntatási engedélyről folytatott beszélgetéséből?
2. ) Mikor mit mondott önnek Farkas karhatalmi csoportok szervezéséről, a hata
lom átvételére vonatkozó elképzeléseivel kapcsolatban?
3. ) Hol [van] a napló további része?
4. ) Hol vannak elrejtve iratok, értékek?
5. ) A már vallottakon kívül milyen dokumentumokat írt még alá?
6. ) Hol vannak az összeesküvéssel kapcsolatos jegyzetei?
7. ) Név szerint kiket hogyan támogatott pénzzel vagy más úton az országból való
kiszökésben vagy bujkálásban (magyarok, jugoszlávok stb.)?
8. ) Pontosan dátum szerinti sorrendben tüntesse fel, hogy 1945-tŐl mikor milyen tar
talmú leveleket küldött a Vatikánba és kapott a Vatikánból? Melyik milyen úton ment?
9. ) A titkos püspökök kinevezésével, vagy ennek előkészítésével kapcsolatban mi
lyen tárgyalása, vagy üzenet közvetítése volt, kikkel?
10. ) A felszabadulás után hogyan, milyen USA- és angol kapcsolatai alakultak ki,
kronologikus sorrendben leírni, kivel mikor miről tárgyalt ezek közül?
11. ) A felszabadulás utáni püspöki konferenciákon milyen vívmányok ellen, ho
gyan szólalt fel (pl. földreform ellen stb.)?
12. ) Mikor, hogyan szervezte meg, kinek az utasítására, vagy megbeszélésük alap
ján: a Mindszentynek tett hűségnyilatkozatot 1948-ban, az állami eskü letevésének
megtagadását, a stockholmi békefelhívás aláírását stb.?
1
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Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 276. p. Gépelt
kézírásos bejegyzéssel.

2 1 2

Ezt a pontot utólag írták be ceruzával a gépelt szöveg elejére.
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másodpéldány

GRŐSZ JÓZSEF ÖNVALLOMÁSA
1951. május 25.
Ad 1.) 1949 tavaszán a budapesti Központi Szemináriumban felkeresett P. Szabó
és rendfőnöke nevében engedélyt kér kápolna létesítésére a pálosok soltvadkerti sző
lőjével kapcsolatos épületben, azzal az indoklással, hogy a szőlőjükben testvérek dol
goznak, akik állandóan ott tartózkodnak, a tartományfőnök egy pátert szándékozik
odavenni, aki a testvéreknek misézik. Lehet, hogy az odaküldendöpáter nevét is meg
adta, és azt, hogy az illetőnek miért kell bujkálnia, de erre akkor nem reflektáltam,
mert ez momentán nem volt aktuális; egy ilyen kápolna létesítése és felszerelése, va
lamint a felszerelés egyházhatósági felülvizsgálata egy bizonyos időt vesz igénybe. Az
engedélyt elvben azonnal megadtam, de megmondtam, hogy kérjék írásban is. A ká
polna egyházhatósági felülvizsgálását a soltvadkerti plébános végezte; jelentésének
beérkezése után kapták meg az írásos engedélyt. Ennek megtörténte után ősszel - a
közelebbi időpontra nem emlékszem — P. Szabó Kalocsán gyóntatási joghatóságot
kért a Soltvadkertre helyezett páter részére; biztosan megmondta a nevét, mert a
gyóntatási joghatóságot rendszerint névre adjuk; bár nem emlékszem rá, biztosra ve
szem, hogy elmondta bujkálásának okait is (uszító tartalmú beszédek, orosz katonák
meggyilkolásának gyanúja); ezekre nem reflektáltam, mert ezek elbírálása a jogható
ságot kérő rendfőnök dolga, s így feltételezhettem, hogy a rendfőnök a gyilkosság
gyanúját alaptalannak találta. A gyóntatási joghatóságot, mint szóbeli kérések eseté
ben általában szoktam, azonnal megadtam, csak most értesültem róla, hogy az érde
kelt P. Vezér Ferenc ezt később írásban is kérte éspedig álnevére. Az érseki iroda, ha
az aktát én és nem helynököm írta alá, bizonyára említette, hogy ki rejtőzik az álnév
alatt, aztán ez az egész ügy kiment a fejemből annyira, hogy most mindkét név (P. Ve
zér Ferenc és Lelkes Pascal) új volt előttem.
Ad 2.) Absolute nem emlékszem arra, hogy Farkas a hatalom átvételével kapcsola
tos elképzeléseinél karhatalmi csoportok szervezéséről beszélt velem, ha az mégis
megtörtént, rövid bejelentés formájában történhetett, talán a budapesti Közp[onti]
szemináriumban, olyan püspöki konferencia után, amikor fáradság miatt alig vár
tam, hogy Farkastól megszabaduljak, és egy kicsit pihenhessek; ilyesmi nemegyszer
történt. Ha Farkas valami kis támaszpontot tudna adni, talán eszembe jutna valami.

A karhatalmi csoportoknak legfeljebb az átmeneti időben (2-3 nap) lehetett volna
szerepük a rendfenntartásban. 1944 megmutatta, hogy ilyeneknek előre való meg
szervezése felesleges; az utolsó pillanatban alig akad annyi tisztességes ember, aki a
rendre ügyel.
Ad 3.) A naplót, bár szándékom volt még egy ideig folytatni, emlékezetem szerint
egy darab papírosra annak idején néhány dolgot fel is jegyeztem, tényleg nem folytat.
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tam.
Ad 4.) Más elrejtett iratokról, értékekről nem tudok. A Gombosnál lévő dollárok,
amelyekről a napokban is hallottam, valószínűleg az érseki hivataléi, amelyeket az
irodaigazgató szerzett és őrzött. Gombosnak a dollárok beszerzése idején (19461947-ben) az érsekséghez, illetve annak anyagi ügyeihez semmi köze sem volt, ellen
ben engedélyt kért tőlem arra, hogy papok részére az érseki hivatalnak átadott dollá
ros misestipendiumokat
[sic!] átvehessen és a misedíjakat a hivatalos árfolyam
szerint forintban fizethesse ki; ezt megengedtem. Hogy mennyi dollárt vett meg így,
sohasem jelentette.
Ad 5.) A vallottakon kívül más dokumentumokra nem emlékszem. Gyomlay nemcsak
diákok támogatásával kapcsolatban kért tőlem pénz felvételére felhatalmazást, hanem
katfolikus] írók (művészek?) támogatásával kapcsolatban is; nem emlékszem biztosan
arra, hogy a diákok és írók ügye egy dokumentumban szerepelt-e vagy kettőn.
Ad 6.) Az összeesküvéssel kapcsolatos beszélgetésekről, jelentésekről
semmiféle
feljegyzést nem készítettem; ilyenek sehol sincsenek.
Ad 7.) Pénzzel és elhelyezkedés biztosításával támogattam a bujkálásban Iványi
Endre kalocsai főegyházmegyei papot; ennek a múlt nyáron magánháznál való misézésére is engedélyt adtam. A Jugoszláviából jött és Magyarországon keresztül Nyu
gatra ment papokat, mint dél-bácskaikat én nem ismertem, azért nevükre sem emlék
szem; az érseki hivatalban természetesen ismerték őket; legtöbbjüket ott látták el egy
a papi mivoltukat igazoló irattal, én pedig 10—20 dolláros misestipendiumot adtam
nekik, hogy a kezdet nehézségein átvergődjenek, amíg állásba nem jutnak. Néhányan
az egyházmegyéből (dr. Kerner István, Lémájer Béla) előzetes bejelentés és támoga
tás nélkül disszidáltak.
Ad 8.) 1945 tavaszán — a pontos dátumra nem emlékszem - egy terjedelmes jelen
tést küldtem a Vatikánba a háború okozta pusztulásokról, az orosz katonák viselkedé
séről, a földbirtokreformról és ezzel kapcsolatban a kormányhoz tett előterjesztésem
ről. Ez lehet, hogy Dittrich amerikai kapitány, illetve az amerikai követség útján
ment; pontosan nem emlékszem rá.
2]4

Egyértelmű utalás arra, hogy Grősz József 1944. október 11-én megkezdett és 1946. január 6-án
megszakított naplójának nincsen folytatása, legalábbis az A V H birtokába sem került több részlet. Vö.
Grősz József kalocsai érsek naplója 1944-1946. Sajtó alá rendezte Török József. Bp., 1995.
Misestipendiumok: misalapítványok, -adományok. Misézési megbízások. Az elosztást, kifizetést a
miséket elvégző papok közt az Érseki Hivatal intézte.
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1949. január 10-i kelettel (?—17-én írtam alá) köszönőlevelet küldtünk a Szent
atyánakjanuár 7-én érkezett leveléért. A Szentatyához intézett, valamennyiünk által
aláírt levelet Hamvas püspök vette át továbbításra. 1949 szeptemberében küldtem
Rómába egy jelentést a Gombos Károly kinev[ezQtt] segédpüspök ügyében lefolyta
tott vizsgálat eredményéről; P. Ángyán Fülöp szervita tartományfőnök az olasz kö
vetséghez juttatta el, ez pedig a Vatikánba.
1950júliusának végén vagy augusztus elején terjesztettem fel Bárd János kalocsai
és Endrey Mihály egri segédpüspökök iratait ésjavaslatol [Debrejcenbe
segédpüs
pök kinevezésére P. Ángyán Fülöp, illetve az olasz követség útján.
1949 végén vagy 1950 elején egy hosszabb jelentést küldtem a pápai államtitkárság
nak az 1949. év eseményeiről. Amennyire emlékszem abban szó volt a hercegprímás el
nöklete alatt 1948. december 16-án tartott utolsó audenciáról, a hercegprímás őrizetbe
vételéről, 4 püspök lemondatásáról és megkísérléséről (Kalocsa, Székesfehérvár, Vác,
Hajdúdorog), 4 püspök illetményeinek megvonásáról, a püspökök állásfoglalásáról az
1949-es választásokkal kapcsolatban, a püspöki kart ezért egyesek részéről ért táma
dásokról, az államesküről, az iskolai vallásoktatás nehézségeiről, a hitoktatási tanme
netekről; lehetett más, akkor éppen aktuális dolgokról is szó, de ezekre konkrétan már
nem emlékszem. P. Ángyán Fülöp, ill. az olasz követség útján ment.
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# Hátlap'
# 1950januárjában válaszoltam a konzisztoriális kongregáció bíboros prefektusá
nak a Gombos püspöki kinevezését hatálytalanító értesítésre, mellékelve levelemhez
Gombosnak még 1949 decemberében kelt lemondó levelét. ^ Ez az irat Ángyán Fü
löp, illetve az olasz követség útján ment Rómába. ™
1951. január 31-i kelettel, válaszolva Dell' A[c]qua levelére ^ biztosítottam az
apost[o\i) Szentszéket törhetetlen hűségünkről
egy másik levélben pedig ismertet2
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Alig olvasható, talán a szatmári egyházmegyével kapcsolatban utalt Grősz József Debrecenre, mint a
trianoni határmódosítás után, az egyházmegye magyarországi területeinek lehetséges székhelyére.
A pápa 1951 februárjában kinevezte a szatmári egyházmegye apostoli konnányzójává az egri érseket.
Grősz József utólag illesztette be a következő részt önvallomásába. A szöveget a lap hátoldalára írta.
Gombos Károly segédpüspöki kinevezése 1948. november 9-én kelt. A szentelés napja, 1948 kará
csonyának másnapjára már ki volt tűzve. Rómában Gombos személyével kapcsolatban erkölcsi problé
mák merültek fel (állítólag nőügy). Nem lehet tudni iratok hiányában, hogy honnan eredtek a hírek, azo
kat Róma hogyan ellenőrizte le. Grősz önvallomásából kiderül, hogy neki is nyilatkoznia kellett az
ügyben. 1949 végén érkezhetett meg a vatikáni tiltás. Valószínű, hogy Róma „lebegtette" a szentelést. A
tiltásból, majd az azt követő hallgatásból következtethettek Kalocsán a „kegyvesztésre", amiből levon
ták a tanulságot és Gombos önként visszavonult. 1950. március 10-én kelt az érseki rendelkezés Gom
bos Károly funkcióiból történő felmentéséről. Helyére Gyetvai Péter került irodaigazgatónak és az érse
ki javak kezelőjének. Az egész ügy Grősz érseknek is kellemetlen lehetett, hiszen Gombos az ő jelöltje
volt. Lakatos Andornak, az Érseki és Főkáptalani Levéltár vezetőjének szíves közlése.
Itt ér véget a Grősz által a lap hátoldalára írt betoldás.
Lásd a 20a. számú dokumentumot. Angelo Dell' Acqua vatikáni államtitkár levele Grősz Józsefhez.
1950. október 9.
Lásd a 20b. számú dokumentumot, Grősz József levele Rómába a pápai államtitkárságnak. 1951. ja
nuár 31.
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tem a kormánnyal folytatott tárgyalások előzményeit, lefolyását, eredményeit; máso
latban megküldtem a püspökkari bizottság és a kormány javaslatait, a megállapodás
szó szerinti szövegét, a vallás és közoktatásügyi miniszterhez ez alkalommal intézett
levelemet és jelentettem az Orsz[ágos] Papi Békebizottság megalakításáról és eddigi
működéséről. Néhány újabb dolgot is jelentettem, így a Szentév megünneplését és a
hercegprímás édesanyjának fiánál tett látogatásait.
Ezt a két levelet Hamvas püs
pök vette át továbbításra; utóbb jelentette, hogy mivel az olasz követség nehézségeket
támasztott, a belga követség útján jutottak el Rómába.
Február közepén az egészen rendkívüli felhatalmazások hozzánk való megküldésé
vel kapcsolatban közöltem a pápai államtitkársággal, hogy mivel a Magyar Népköz
társaság kormánya biztosítja a vallás szabad gyakorlását és az istentiszteletek meg
tartását és a Rómával való érintkezés is lehetséges, a rendes ügyekre postai úton is,
az egészen rendkívüli felhatalmazásokra jelenleg nincs szükségünk, csak a betegek
számára van szükségünk a szentségi böjt némi enyhítésére. Az ez utóbbira vonatkozó
kérvényt csatoltam.
Ezzel egyidejűleg küldtem a székesfehérvári segédpüspökről szóló információkat
és egy javaslatot a kassa-rozsnyó-szatmári
egyházmegyék magyar részeinek egyesí
tésére. A három levelet Hamvas püspöknek adtam át továbbításra; nem tudom, hogy
az olasz vagy a belga követség útján jutott-e el Rómába.
Április elején értesítettem a pápai államtitkárságot Bárd János segédpüspök fel
szenteléséről és visszaküldtem aláírt esküformuláit; ugyanakkor megköszöntem a
Szentatyának Bárd kinevezését. Rendes postán ment. így mennek általában azok az
egyházkormányzati ügyek, amelyeket római ágensünkhöz (Péterfy Gedeon) küldünk
(miseengedélyek, felmentések, könyv és nyomtatványrendelések); ezek iktatva van21
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A Rómából hozzám érkezett levelek közül a következőket tudom felsorolni.
A pápai államtitkárság, illetve a Szentatya levele, érkezett 1949. január 7. P. Mócsy
jezsuita hozta személyesen. A levél a püspöki karnak szólt, a hercegprímás őrizetbe vé
telével foglalkozott és buzdításokat tartalmazott a püspökök
számára
222.

A levelet mellékletei nélkül csatolták a vizsgálati iratokhoz is. Lásd a 20c. számú dokumentumot.
Grősz József levélfogalmazványa Rómába a pápai államtitkárságnak. 1951 eleje.
A Grősz József letartóztatását követő kalocsai házkutatások alkalmával az ÁVH-s nyomozók főpapi
ékszerek mellett az Érseki Hivatal iktatókönyveit is elvitték. Az irattári segédletek egy részét még
1957-ben visszakapta az érsekség, ugyanis Grősz József ekkor kérte első alkalommal az 195 1 -ben lefog
lalt személyes és egyházi iratok, értékek visszaszolgáltatását. 1969-ben íjjas József érsek, majd
1990-ben Dankó László érsek is kérte az értékeket. Végül 1990 után kapta vissza az érseki levéltár a
Legfőbb Ügyészségtől a kalocsai iratok egy részét (máig sem mindent), többek között Grősz József kéz
iratos naplóját is. Ugyanekkor néhány főpapi gyürüt is visszaszolgáltatott az Iparművészeti Múzeum az
érsekségnek, de az 195 l-ben elvitt ékszerek közül több máig is hiányzik. Lakatos Andor közlése.
Lásd a 19/a. számú dokumentumot. XII. Pius pápa levele Magyarország érsekeihez és püspökeihez.
1949. január 2.
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1949júliusában kaptam kézhez Badalik Bertalan veszprémi püspöki kinevezését;
ha jól emlékszem, az esztergomi érseki titkár hozta +Drahos János helytartó megbí
zásából, aki viszont az olasz követségtől kapta.
1949 márciusában vagy áprilisában kaptam meg én is, a többi püspök [is] a szoká
sos ötévi felhatalmazásokat (facilitates quinquennales) A felhatalmazások
jegyzékét
az olasz követségjuttatta el az esztergomi érseki hivatalhoz, onnan egy ismeretlen nő
hozta el nekem a Széher úti kórházba, én a következő konferencián kézbesítettem az
egyes püspököknek.
A leveleket Rómából a pápai államtitkárság expediálja
dupla borítékban. A kül
ső boríték vagy az esztergomi, vagy a budapesti érseki helytartóságnak van címezve,
a belső az iratokkal nekem, vagy akinek szól, az érseki helytartóság aztán továbbítja
[a] címzettnek alkalmi (személyi)postával, vagy [a] püspöki konferencia előtt átadja
neki, vagy a nekem szólókat egyszerűen beteszi a Közp[onú] Szemináriumban lévő
szobámba.
1949 tavaszán felszólítást kaptam a konzisztoriális kongregációtól, hogy a Gom
bos Károly kinevezett kalocsai segédpüspök elleni vádakat vizsgáljam meg és tegyek
jelentést; ezt a levelet, ha jól emlékszem, Drahos esztergomi érseki helytartó adta ál
az akkor[\\ püspöki konferencián.
1949 decemberében a konzisztoriális kongregáció bíboros prefektusa értesített,
hogy Gombos püspöki kinevezését a Szentatya hatálytalanította, a kinevezési bulla
nem kerül expediálásra.
1950. július 4-én kaptam egy levelet a pápai államtitkárságtól; reflektálva a kor
mány és püspöki kar közti tárgyalásokról elterjedi hírekre figyelmeztet bennünket,
hogy konkordátumot csak a pápa köthet; a lengyel megegyezést is helytelenítette.
Úgy emlékszem, ugyanebben a borítékban közölték velem +Drahos János címzetes
püspöki kinevezését, egy harmadik levélben pedig felszólítottak, hogy néhány püspök
bevonásával állapítsam meg, hogy mely egyházmegyéknek volna szükségük segéd
püspökre és ezek kinevezésére tegyek előterjesztést. Ugyancsak felszólítást kaptam
arra, hogy püspökségre alkalmas emberekről állítsak össze egy listát az apostoli
Szentszék számára, az ajánlott papokról szerezzem be a szükséges
információkat.
Ezt a borítékot a Közp[onú] Szemináriumban volt lakásom íróasztalán találtam.
Nem sokkal utána kaptam meg Hamvas csanádi püspöknek esztergomi apostoli
kormányzói kinevezését azzal, hogy Hamvas püspök legyen előterjesztést esztergomi
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Expédiai: elküld, kézbesít.
A segédpüspökökre, illetve püspökjelöltekre vonatkozó vatikáni kívánság hátterében talán a cseh
szlovákiai események állhattak. Nyilván Rómában is értesültek arról, hogy Csehszlovákiában az egy
házüldözések miatt 1949-től kezdve titkos püspökszentelések történtek, és ugyancsak tudhattak a titko
san felszentelt ordináriusok későbbi letartóztatásairól. Vö. Hansjakob Stehle: Geheimdiplomatie im
Vatikan. Die Päpste und die Kommunisten. Zürich, 1993, 256-259. p. A Szentszék esetleg így akarta
megelőzni, hogy Magyarországon is hasonló helyzet alakuljon ki. Jó előre biztosítani szerette volna
megbízható segédpüspökök kinevezésével a magyar főpapok letartóztatása, vagy akadályoztatása eseté
re az egyházmegyék zavartalan működését. A félelem ekkor még alaptalan volt. Magyarországon
1950-ben az esztergomi érsek kivételével valamennyi püspök betöltötte hivatalát.
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segédpüspöki kinevezésre. Úgy emlékszem, Kalocsára hozta valaki ezt a levelet a bu
dapesti helytartóságról és egyszerűen beadta a portára.
1951 első napjaiban a pápai államtitkárság másodtitkárától Dell ' A[c]quatól egy
hosszabb levelet kaptam, amely súlyosan bírálja a püspöki kar és a kormány közt lét
rejött megegyezést.
E levéllel egy borítékban kaptam meg azoknak az egészen rendkívüli felhatalma
zottaknak a jegyzékét, amelyekkel a püspökök akkor élhetnek, ha az apost[o\i] Szent
székkel az érintkezés lehetetlenné válik.
Ezt a levelet, nem tudom, hogy ki és honnan hozta Kalocsára, illetve hogy Eszter
gomba, vagy Budapestre adta-e le az olasz követség.
1951 februárjában kaptam meg Endrey Mihály egri és Bárd János kalocsai segéd
püspöki kinevezését; ezt a levelet Szörényi Gábor voltjezsuita hozta a budapesti hely
tartóságról; április elején kaptam az értesítést, hogy az esztergomi és székesfehérvári
segédpüspöki kinevezéseket közvetlenül az érdekelt püspököknek küldték el, majd va
lamivel utóbb közölték velem Czapik érsek szatmári apostoli kormányzói kinevezését;
ezt a levelet Péterfy Gedeon ágensünk rendes postával küldte.
Ugyancsak rendes postai úton kaptam több felhatalmazást (pl. kétszeri, háromszori,
délutáni és esti misézésre engedélyt) 1950 decemberében, illetve 1951 januárjában.
Ad 9.) Az 1950. július 4-én kapott levélben említett segédpüspöki
előterjesztéseken
és az ugyanott említett listán túl semmiféle üzenetet vagy parancsot nem kaptam sem
titkos püspökök kinevezése,, sem más hasonló ügyben.
A levelet közöltem Czapik érsekkel és Hamvas püspökkel, velük egyetértésben szól
tam külön-külön a püspököknek, hogy ha szükségük van rá, kérjenek segédpüspököt,
egyben egyeseket írásban, másokat élőszóban felhívtam, hogy püspökségre alkalmas
papjaik névsorát közöljék velem. Négy segédpüspököt az apost[oli] Szentszék az ér
dekeltek előterjesztésére tényleg kinevezett; miután a püspökségre alkalmas papok
névsora a legtöbb egyházmegyéből befutott, de a szükséges információkat a névso
rokban szereplőkről még nem tudtam beszerezni, s így a listát sem állíthattam össze és
küldhettem el Rómába. Ilyen lista kérése Róma részéről nem új dolog; kértek néhány
esztendővel ezelőtt is; úgy látszik, időnkint revideálják a [nálu]/: felfekvő listákat.
Ad 10.) A felszabadulás után 1945. május 24-én tartott első püspöki konferencia
után, mint a püspöki kar feje tisztelgő látogatást tettem a szovjet, amerikai és angol
követeknél; a Szent Jobb hazahozása után újból jártam az Ellenőrző Bizottság ameri
kai tagjainál és az amerikai követnél, megköszönve nekik a Szent Jobb
hazaadását.
Úgy emlékszem, május 26-án délután jártam az USA követnél, este 7 óra tájban a
szovjet követnél és 28-án az angol követnél. Nem tárgyalás volt, hanem beszélgetés,
amelynek során igyekeztem ismertetni tolmács útján elsősorban az egyház, másod
sorban népünk helyzetét. Az amerikai követ csodálkozott a magyar nép türelmén az
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A szóból csak az utolsó „k" betű olvasható.
A Szent Jobb a koronaékszerekkel együtt került ki az országból a I I . világháború végén. Az ereklyét,
akárcsak a koronaékszereket, az amerikaiak találták meg. A Szent Jobb 1945. augusztus 19-én érkezett
haza Salzburgból. Augusztus 20-án meg tudták tartani a hagyományos Szent István napi körmenetet.
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oroszokkal szemben, amire próbáltam neki megmagyarázni a való helyzetet, mond
ván, hogy 70 puskának még neki lehel menni kapával, kaszával, de egy kétmilliós,
tankokkal és ágyúkkal felszerelt hadseregnek nem. A szovjet követ egyebek mellett
[kiajdatási * viszonyokról érdeklődött és igazoló, illetve támogató írást ígért (meg is
kaptam); szóba került titkárom rendőri lefogása is; a követ úr megígérte, hogy érdek
lődik ügye iránt; két napra rá ki is szabadult. A részletek, amelyekre immár nem em
lékszem naplómban le vannak írva.
Legkevesebb az angol követnél tett látogatá
somról maradt eszemben, pedig nála - ha jól emlékszem - még egyszer jártam, de
nem tudom, hogy miért; [.. .]lamban mentem el hozzá Bárddal s ő autóján vitetett
haza. - Miután Mindszenty hercegprímást kinevezésével püspökelnöki
kinevezésem
megszűnt, a követségekkel való kapcsolataim abbamaradtak; a személyes érintkezést
a mai napig sem vettem fel velük. Tovább tartott érintkezésem az Ellenőrző Bizottság
egyik amerikai tagjával, Dittrich kapitánnyal, akinek magyar felesége révén kalocsai
kapcsolatai voltak, és aki, amikor rokoni látogatásra jött Kalocsára, az érseki kas
télyban szokott megszállni; 4-5 alkalommal lehetett így vendégem. Amerikába való
visszatérése után (1946?) egyszer írt karácsonyra, azóta nem tudok róla. - A legutób
bi, Bozsik-Farkas-féle politikai szervezkedéssel kapcsolatban sem érintkeztem sem
miféle követséggel közvetlenül.
Ad 11.) Az 1945. május 24-i konferencián én elnököltem; ott ismertettem azt a felter
jesztést, amelyei a földreform egyházi vonatkozásai miatt a kormányhoz intéztem; ha
jól emlékszem, két más erre vonatkozó felterjesztés is volt, az egyik Drahos esztergomi
vikáriusé volt, a másik nem tudom kié; hogy miféle más ügyek, esetleg irományok kerül
tek még elő akkor, nem emlékszem; az iratok nagy részét átadtam Mindszentynek ^ A későbbi konferenciákon nem voltam túlságosan hangadó, de természetesen az egyhá
zat érintő kérdésekben (egyesületek feloszlatása, iskolák államosítása, hitoktatás stb.)
én is megmondtam a véleményem; az ilyen kérdésekben való tiltakozásaink vagy kéré
seink nyilvánosak voltak.
Ad 12.) A Mindszentynek 1948-ban tett hűségnyilatkozatot] nem kellett megszer
vezni; a püspöki kar minden egyes tagja érezte, hogy a karfeje mellett meg kell nyilat
koznia, amikor támadásoknak van kitéve; ezt híveink is elvárták tőlünk; mint rangban
következő érseknek nekem kellett a vonatkozó indítványt megtenni; úgy emlékszem, a
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' Nehezen olvasható.
Grősz Józsefnek a szövetséges hatalmak követeinél tett látogatásáról lásd Grősz József kalocsai ér
sek naplója 1944-1946. Sajtó alá rendezte Török József. Bp., 1995. 222-224. p.
Csak ennyi olvasható.
Az 1945. május 4-i püspökkari konferencia valóban hosszasan foglalkozott a földreformmal. Drahos
János esztergomi káptalani helynökön kívül Czapik Gyula egri érsek, és Kelemen Krizosztom pannon
halmi főapát is kifejtette egy-egy beadványban véleményét. Vö. A magyar katolikus püspökkari tanács
kozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között. Szerk.: Beke Margit. (Dissertationes Hungaricae
ex história Ecclesiae. 14.) Köln-Bp., 1996, 29-33. p.
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nyilatkozat szövegét [...] és hozta ; én nem szerkesztettem hűségnyilatkozatot, mert
nem gondoltam publikálására, de a publikált szöveget én is elfogadtam. — Az állami
eskü engem nem érdekelt és még három püspököt (Győr, Székesfehérvár, Vác), mert
mi négyen nem részesültünk illetménykiegészítésben. '
Ez tisztára a többiek ügye
volt. Természetesen nekik nehéz lett volna az esküt letenni akkor, amikor négy társuk
nem tesz esküt. - A stockholmi békefelhívás aláírását a püspöki kar összes tagjai elle
nezték az előző évben a békekongresszusokkal kapcsolatban elfoglalt álláspontunk
alapján, továbbá a pápát akkor ért támadások miatt és általában, mert az egyháznak
nincs szüksége arra, hogy most nyilatkozzék meg a béke mellett, amelyet közel 2000
éve hirdet és munkál. - Körülbelül ez áll a berlini határozatok aláírására vonatkozó
lag is; magam se nem helyeseltem, se nem elleneztem az aláírást, a püsp[Ölá] kar
elé tártam a lehetőségeket s a kialakult vélemény szerint mondtam ki a határoza
tot. A konferenciákon általában demokratikusan tárgyaltatnak a dolgok és hozatnak
a határozatok. Az elnöknek legfeljebb az az előnye vagy hátránya van, hogy ő foglal
kozik legtöbbet egy-egy kérdéssel s így tényleg irányító befolyása van.
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Bp. 1951. május 25.

Grősz József

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 264—274. p. Kézírásos
tisztázat.

' ' Csak ennyi olvasható. Grősz állítása azonban teljesen helytálló. Az 1948. november 3-i püspökkari
konferenciáról készült államvédelmis jelentésből kiderül, hogy valóban Grősz tett indítványt egy hűség
nyilatkozat megfogalmazására, de a szöveget Papp Kálmán győri püspök írta és hozta, amit a püspöki
kar teljes egységben elfogadott. Történeti Hivatal O - 13405/1. Magyar Római Katolikus Püspöki Kar.
78. p. Lásd a I I . fejezet 48. számú lábjegyzetét is.
1 949. október 22-én jelent meg a Magyar Közlönyben a 4288/1949. ME. számú rendelet, ami előírta
a közalkalmazottak eskütételi kötelezettségét a népköztársaság új alkotmányára. A papság és a hitokta
tók az államtól havonta jövedelemkiegészítést, ún. kongruát kaptak, ezért közalkalmazottnak minősül
tek. A püspöki kar 1949. december 15-én mindazoknak az egyházi személyeknek, akik állami támoga
tásban részesültek, megengedte az eskü letételét, de a püspökök és a szerzetesrendek vezetői a Szentszék
engedélyétől tették függővé, hogy esküt tegyenek a szocialista népköztársaság alkotmányára. Más egy
házak vezetői már 1950 januárjában letették az alkotmányra az esküt. A katolikus püspökök végül csak
Grősz József letartóztatása és elítélése után, 1951. július 21-én tették le az állami esküt.
A békeívek aláírásához Lásd a I I . fejezet 56. és 57. számú lábjegyzeteit.
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GRŐSZ JÓZSEF VALLOMÁSA
1951. május 25.
Tárgy: Grősz József vallomása
Feljegyzés
Budapest, 1951. május 25.
Folytassa vallomását az önök által irányított illegális, legitimista szervezkedésben ki
fejtett tevékenységükről!
Farkas Endrével folytatott több megbeszélésünk alkalmával volt szó arról, hogy
átvéve a hatalmat, milyen intézkedéseket hajtunk majd végre a földekkel kap
csolatban. Farkas közölte, hogy már kidolgozták kormányunk mezőgazdasági
programtervezetét. (Emlékezetem szerint Halács Ágostont említette meg, mint
aki a kormányprogram mezőgazdasági részét kidolgozta.) Farkas elmondotta,
hogy a program kiindulópontjaként a földbirtokoknak 500 hold terjedelemig
korábbi birtokosaiknak visszaadását és általában földreform során felosztott
földekért tulajdonosaiknak kártérítés fizetését jelölték meg. Én helyeslésemet
fejeztem ki az 1945-ben végrehajtott földreform ilyen fonnájú részleges likvi
dálásával kapcsolatban, közöltem, hogy ez megfelel az én személyes terveim
nek is.
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A szervezkedéssel és a hatalom átvételére való készüléssel kapcsolatban, az eddig ön
által elmondottakon kívül, milyen egyéb terveikről tárgyalt még ön Farkassal?
Farkas egy megbeszélésünk alkalmával közölte még velem, hogy az amerikaiak
utasítása alapján megkezdték egy olyan „szenátus", tanácsadói testület szerve
zését, melynek szerepe kormányunk mellett a tanácsadói tevékenység lesz.
Határozottan nem emlékszem, de lehetségesnek tartom, hogy Farkas kb. 1950
nyarán vagy őszén közölte velem az amerikaiak utasítását arra, hogy szervezke-

A kártérítés elmaradása az 1945. évi földreform egyik nagy hiányossága volt. 1992-ben az Alkot
mánybíróság megállapította, hogy az állam jogosan vehet igénybe magánföldbirtokokat, de csakis tör
vényesen megállapított kártérítés ellenében.

désünket k i kell építenünk volt cserkészek, rendőrök, katonatisztek között, hogy
ezeket a hatalom átvételéhez, az amerikaiak által Magyarországra küldött fegy
veres erők mellett belső fegyveres alakulatokként felhasználjuk.
Önnél a házkutatás során könyvtárszobája bőrgarnitúrájában elrejtve iratokat talál
tak. Tegyen erre vonatkozóan vallomást!
Beismerem, hogy 1949 második felétől - az illegális, legitimista szervezkedés
be való b e k a p c s o l ó d á s o m idejétől - különböző titkos (pl. a Vatikánnal folytatott
levelezésem) és bizalmas iratokat (pl. naplóm és saját k e z ű feljegyzéseim, me
lyek kifejezték ellenséges beállítottságomat a népi demokratikus rendszerrel
szemben) rejtettem el, a kalocsai érseki palotában lévő könyvtárszobáin bőrgar
nitúrájában, olyan m ó d o n , hogy azokat ne vehessék észre. A z iratokat egészen
őrizetbe vételemig folyamatosan a bőrgarnitúra egyes darabjainak ülésrésze és
támlarésze közötti résbe csúsztattam be, s így azokat nem lehetett észrevenni,
elrejtésük helyét pedig senkivel nem közöltem.
Ön az előbb a földreform likvidálásával kapcsolatos terveikről tett vallomást. M i l y e n
tevékenységet fejtett k i ön közvetlenül a földreform végrehajtása idején?
1945 folyamán mindent megtettem annak érdekében, hogy a földreform az egy
házi birtokokra vonatkozóan ne legyen az egyéb nagybirtokokhoz hasonlóan vég
rehajtva. A z 1945. május 24-i püspöki konferencián és ugyanebben az időben
Dittrich USA-kapitány révén a Vatikánba küldött jelentésemben egyaránt, állást
foglaltam a földreformnak az egyházi birtokokra vonatkozó végrehajtásával
szemben és azt javasoltam, hogy legalábbis az összes erdőbirtokokat (ez egyedül
a kalocsai egyházmegyében kb. 35 000 holdat tett ki,) hagyják meg. Követeltem
továbbá, hogy kb. 30 000 hold szántóterületet hagyjanak meg a katolikus egyház
nak - a javadalmi földeken kívül - a kegyúri terhek biztosítására.
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Tegyen vallomást arról, hogy miről tárgyalt ön P. Szabó Lászlóval, 1949 tavaszán
Budapesten és 1949 őszén Kalocsán?
Határozottan emlékszem, hogy P. Szabó 1949 tavaszán Budapesten, a Központi
Szeminárium épületében és 1949 őszén Kalocsán, az érseki palotában felkeresett.
Ez alkalmakkor a pálosok soltvadkerti kápolnájának engedélyezéséről és arról
volt szó, hogy kit küldenek oda, illetve jurisdikciót is kért az általuk odaküldendő pap részére. A P. Szabó által említett névre és arra, hogy az illetőről m i t közölt,
határozottan nem emlékszem, de lehetségesnek tartom, hogy P. Szabó közölte,
hogy a Soltvadkertre küldendő pálost a hatóságok uszító beszédei és szovjet kato237

Vö. Grősz József kalocsai érsek naplója. Sajtó alá rendezte Török József, Bp., 1995, 177-179. p. és
A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között. Szerk.:
Beke Margit. (Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae. 14.) Köln-Bp., 1996, 29-33. p.
Jurisdictio (lat.): joghatóság.
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nák meggyilkolásának gyanúja miatt keresik, illegalitásban él. Mindenesetre én a
P. Szabó által mondott pap részére a jurisdictiót Soltvadkertre megadtam, mert ez
összeegyeztethető volt az én beállítottságommal.
A feljegyzés ideiglenesen lezárva.

Grősz József™

Történeti Hivatal V—105 752/1. Grősz József és társai. 120-122. p. Gépelt tisztázat.

A feljegyzést Grősz József minden oldalon saját kezű aláírásával hitelesítette.

VAJDA TIBOR ÁLLAMVÉDELMIS ŐRNAGY JELENTÉSE
GRŐSZ JÓZSEF MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 25.
Tárgy: Grősz József magatartása
Jelentés
Budapest, 1951. május 25.
Grősz József a 12 órai fogda-cellában való tartózkodás után lényegesen kevésbé ma
gabiztosan viselkedett, mint eddig. Bizonyos mértékben módosította eddigi vallomá
sait, de még mindig nem volt őszinte. Vállalta, hogy a megadott kérdésekre őszinte
válaszokat fog adni, de az írószobában eltöltött néhány óra alatt leírt feleletei végül is
ismét negatívok voltak. Az éjszakai kihallgatása során igyekezett azt a látszatot kelte
ni, hogy őt szigorításokkal nem lehet megtömi, s csak annyiban változtat magatartá
sán, amennyiben tényleg eszébe jutnak egyes részletek.
Miután a fogda-cellában való tartása határozottan hat rá és elősegíti ellenállásának
megtörését, egyelőre továbbra is ott hagytam.
BFL XXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 64. p. és Történeti
Hivatal V—105752/1. Grősz József és társai. 119. p. Gépelt, hitelesítés nélküli
másodpéldány.

GRŐSZ JÓZSEF HÁZKUTATÁSI ANYAGA
1951. május 25.
Tárgy: Grősz József házkutatási
anyaga
Jelentés
Budapest 1951. május 25.
A mellékelt fogalmazvány eredetijét Grősz kézírásával a házkutatás során Grősz
könyvtárszobájában a bőrgarnitúrában más iratokkal együtt elrejtve találtuk.
A házkutatási anyag további kiértékelése folyamatban van.
BFL XXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 144. p. és Történeti
Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 114. p. Gépelt másodpéldány.

a) Grősz József fogalmazványa
1951 eleje
Grősz eredeti magyar és latin nyelvű
kéziratának másolata és fordítása.
A Magyar Nemzet 1950. október 29-i száma közli, hogy megjelent „A Kereszt", a
Katolikus Papok Országos Békebizottságának lapja, kéthetenként jelenik meg. Az
első szám közli Miháczi József, dr. Bády Ferenc és Csikbánfalvy Kelemen katolikus
papok békenyilatkozatát, továbbá a sokáig Kínában élt Lombos László apostfoli] pre239

Lásd a II. fejezet 192. számú lábjegyzetét.

fektusnak ugyancsak a békemozgalomról szóló feljegyzéseit. Beresztóczy Miklós
prelátus cikke szintén a megállapodással foglalkozik.
Ez már komoly dolog: erősen belevág az egyházi fegyelem körébe.
Az 1386. kánon 1. §-a azt mondja: (fordítás latinból) „Tilos világi papoknak püs
pökük tudta nélkül, a szerzeteseknek pedig főelöljárójuk és a helyi főpásztor engedé
lye nélkül kiadni még olyan könyveket is, melyek profán dolgokról szólnak, és írni
vagy szerkeszteni újságokat, napilapokat, vagy folyóiratokat." Az 1399. kánon ezt
mondja:
„A jog tiltja: hatodszor azokat a könyveket, melyek bármely katolikus dogmát tá
madnak, vagy kigúnyolnak, amelyek a Szentszéktől elítélt tévelyeket védelmeznek,
melyek ócsárolják az istentiszteletet, melyek az egyházi fegyelmet igyekeznek meg
bontani és melyek adott alkalommal az egyházi hierarchiát, a papi, vagy szerzetesi ál
lapotot gyalázzák."
Az 1384. kánon 2. §-a azt mondja: (fordítás latinból)
„Amik e cím alatt a könyvekről elő vannak írva, azok a napilapok, folyóiratok köz
leményeire és más nyomtatott írásra is vonatkoznak, hacsak más nem világlik elő."
A Szent Hivatal döntvénye 1943. július l-jén: (fordítás latinból)
„Megkérdezték a Legfőbb Szent Kongregációtól:
2. ) Vajon szabad kiadni, terjeszteni, vagy olvasni könyveket, folyóiratokat, napilapo
kat, vagy újságokat, melyek a kommunista tanításnak, vagy akciónak kedveznek,
vagy azokba írni,
3. ) Vajon azok a keresztény hívők a szentségekhez bocsáthatók-e, akik az 1. és 2. szá
mokban említett cselekedeteket tudva és akarva tették.
A főmagasságú és főtisztelendő atyák ... ezt a választ határozták el.
A 2.) pontra vonatkozólag tagadóan: hisz maga a jog tiltja, /1399. kánon.
A 3 . ) pontra vonatkozólag tagadóan, a szentségek megtagadásának szokásos paran
csa szerint azokra vonatkozólag, akik nem méltók rá."
Nem kétséges, hogy az új lap „a kommunista akciónak kedvez", amint az sem két
séges, hogy „az egyházi fegyelmet igyekszik megbontani", a szerkesztők és írók tud
va és akarva teszik, amit tesznek, a legkevesebb, amit ezzel kapcsolatban tenni kell,
hogy a papság emlékezetébe idézzük a fenti kánonokat és döntvényt. Meg kell ezt
tennünk annál is inkább, mert a papok újabban igen bomlanak [sic!], mennyi papi bé
kebizottságok alakulnak [sic!] és adnak ki felhívásokat, a baranyai a püspöki karnak
is küldött sürgönyt. Az 1927-es határozat emlékezetbe idézése azért is szükséges,
mert kezd veszedelmes formát ölteni a distinkció, hogy miben kell engedelmeskedni
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~ A 30a. számú dokumentum kiemelései és kihagyásai megegyeznek az eredeti iraton található aláhú
zásokkal és kihagyásokkal.
CIC 377. p.
CIC 380-382. p.
CIC 376. p.
Az évszám téves. Helyesen: 1949. július 1. Lásd a II. fejezet 196. számú lábjegyzetét.
Lásd a Szent Kongregáció 1927. évi döntését alább. AAS. 19, 138. p.
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a pápának és miben nem. Balogh, a Magyar Nemzet 1950. október 31 - i száma szerint
már így beszélt Veszprémben: „Kijelentem most is, hogy ha hitbeli dolgokról van
szó, ragaszkodunk Rómához, de mi elsősorban magyarok vagyunk és a béke megvé
dése kötelessége minden papnak, aki a népét és hazáját szereti". A papnak nemcsak a
szorosan hitbeli dolgokban kell engedelmeskednie Rómának, és nem lehet arról be
szélnie, hogy ő elsősorban katolikus-e vagy magyar. Ez lehet probléma egy protes
táns prédikátor számára, de nem egy katolikus pap számára!
Gondolom, hogy az Ordinarius [ok] figyelmét nem kerülte el, az Osservatore
Romano október 11-i számának „II tarditores" c. cikke, amely ha nem is hivatalos
megnyilatkozás, de mégis mutatja a római felfogást a papi békebizottság tagjairól.
Ilyenek vannak benne: (fordítás latinból)
A legújabb események megkövetelik, sőt arra kényszerítenek, hogy az érsekség
papjainak emlékezetébe idézzük a kánonjog következő kánonait, valamint a Szent
szék határozatait:
218. kánon l . §: A római pápa, Szt. Péter utóda az elsőségben nemcsak a tisztelet
elsőségével rendelkezik, hanem a legfőbb és teljes joghatósággal is az egész fölött,
úgy azokban a dolgokban, melyek a hitre és erkölcsre, valamint azokban, melyek a
fegyelemre és az egyház kormányzatra vonatkoznak az egész világon.
(Piros ceruzával áthúzva.)
329. kánon 1. §: A püspökök az apostolok utódai és isteni rendelésből l - l egyház
megye élére állnak, melyet a rendes hatalommal kormányoznak a pápa fősége alatt.
335. kánon 1. §: Joguk és kötelességük kormányozni az egyházmegyét, mind a lel
kiekben, mind az anyagiakban, törvényhozó, ítélkező, fegyelmező hatalommal a
szent kánonok normája szerint.
3.) 336. kánon 2. §: Vigyázzanak (t.i. a püspökök) nehogy visszaélések csússzanak
be az egyházi fegyelembe ... és gondoskodjanak arról, hogy a hit és erkölcsök tiszta
sága a papságban és a népben fennmaradjon.
A Szent Concilium Kongregációja ezekre a kétségekre:
I . Vajon joga van-e és kötelessége-e a püspököknek parancsban megtiltani a politikai
akciót egyházi férfiaknak, akik azok kifejtésében nem alkalmazkodnak a Szentszék
irányításához és amennyiben igen:
I I . Vajon akik a parancsot megszegték és figyelmeztetés után sem javultak meg, meg
felelő büntetéssel büntethetők és büntetendők a szent kánonok normája szerint.
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„II tarditores" című cikk F. A. aláírásával az Osservatore Romanóban jelent meg 1950. október
11-én a címlapon.
CIC 53. p.
A vizsgálati iratokhoz csatolt másolaton is szerepel a mondat, valószínűleg a Grösz-féle eredeti fo
galmazványra utal.
CIC 88. p.
CIC 90. p.
CIC 90-90. p.
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így válaszolt 1927. február 26.-án: Igenlőleg mind a két kétségre. (A. A. S. XIX.
pag. 138.)
2.) 127. kánon: Minden pap különleges kötelezettséggel tartozik Főpásztorának
* 252

tiszteletet és engedelmességet tanúsítani.
128. kánon: Ahányszor és amíg, a főpásztor ítélete szerint megköveteli az egyház
szüksége és hacsak törvényes akadály ki nem menti, el kell vállalniuk a papoknak és
hűséggel kell teljesíteniük azt a tisztséget, melyet a püspök bíz rájuk.
2399. kánon: A felszentelt papok a főpásztoruktól rájuk bízott tisztséget, amennyi
ben engedély nélkül elhagyni merészelik, függesztessenek fel a szent dolgok végzé
sétől egy időre, melyet a főpásztor a különböző esetek szerint ítél meg.
2401. kánon: Ha valaki hivatalának, javadalmának, vagy méltóságának megtartá
sában megátalkodik a törvényes figyelmeztetés, vagy elmozdítás dacára is, vagy
hogy ne kelljen azokat elhagynia, halogatáshoz folyamodik törvénytelenül, azt f i 
gyelmeztetés után kényszerítsék elhagyni, a szent dolgoktól való felfüggesztés által,
vagy más büntetésekkel, a letételt sem zárva ki, ha a dolog megköveteli.
(Pirossal áthúzva.)
136. kánon 1. §: Minden pap köteles illő egyházi ruhát hordani a törvényes helyi
szokások és a főpásztor rendelete szerint.
2379. kánon: Azok a papok, akik a 136. kánon előírása ellenére egyházi ruhát és
papi tonzurát nem viselnek, súlyosan figyelmeztessenek, a hiábavaló figyelmezte
tés után egy hónapra a felszentelt papok rendjéből felfüggesztessenek és ha életmód
juk a papi állapottól feltűnően különböző, ha újbóli figyelmeztetésre sem térnek ész
hez, ez utolsó figyelmeztetés után 3 hónapra tétessenek le.
5.) 2334. kánon: A Szentszéknek különleges módon fenntartott kiközösítésébe es
nek azonnali hatállyal: 2. [bekezdés] akik közvetve, vagy közvetlenül megakadá
lyozzák az egyházi joghatóság gyakorlását akár belső, akár a külső fórumon, ha bár
mely világi hatalomhoz folyamodnak.
4.) 1950. június 29.-én kelt, a Szent Konciliumnak következő döntvénye: kiközösí
tésbe esnek...
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CIC 30. p.
Uo.
CIC 643. p.
CIC 643-644. p.
A vizsgálati iratokhoz csatolt másolaton is szerepel a mondat, valószínűleg a Grősz-féle eredeti fo
galmazványra utal.
CIC 32-33. p.
Tonzúra: a katolikus szerzetesek fején kiborotvált felület.
CIC 638-639. p.
CIC 625. p.
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6.) 1386. kánon 1. §: Tilos világi papoknak...
1384. kánon. 2. §: Amelyeket cím alatt...
1399. kánon: A jog megtiltja 6. [bekezdés], hogy azokat a könyveket, amelyek a
Szentszéktől elítélt tévelyeket...
A Szent Hivatal döntvénye 1949. július l-jén.
Megkérdezték ettől a legfőbb...
Az Osservatore Romano 1950. október 11-i száma „II Iraditeres" címmel a követ
kezőket írja: Hogy Magyarországon van egy Balogh vagy egy Horváth, akik a vallá
sos hitet alárendelik egy vallásellenes szocializmusnak annyira, hogy az október 22-i
közigazgatási választások futárjaivá válnak (galoppini Laufburschen), és akik ma
gasztalják a november 4-5-i kongresszust a kommunista békéjéért - a temetők és bör
tönök békéjéért - ez fájdalmas dolog. (Itt még idézi olaszul a cikk egy hasonló hang
nemű bekezdését.)
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BFL XXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 145-148. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 115-118. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

2 6 1

Helyesen: erről. Valószínűleg a gépelés során összekeveredett az eredeti kézirat. Ezt látszik igazolni
a teljesen szabálytalan sorszámozás mellett az egyes kánonok, dekrétumok ismétlése is. Lásd feljebb.

Házkutatási jegyzőkönyv.

A KALOCSAI ÉRSEKI PALOTÁBAN, GRŐSZ JÓZSEF
LAKÁSÁN TARTOTT HÁZKUTATÁS JEGYZŐKÖNYVE
1951. május 25.
ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG
HÁZKUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV
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1957. május hó 25-n. Én Takács Imre áv. fhdgy. (név, rendfokozat) az Államvédelmi Ha
tóság beosztottja, Horváth János [ . . . ] (tanúk neve és lakhelye) tanúk jelenlétében az
1957. május hó 25-n, az Államvédelmi Hatóság által kiadott 03343 sz. parancs alap
ján végrehajtottam Grősz József (név) kalocsai (cím) lakos őrizetbe vételét / előállítását
és személymotozást / házkutatást / munkahelyének átkutatását.
2 6 3

A házkutatás során lefoglalt és beszállított tárgyak jegyzéke:
1 drb. azaz egy darab egy dolláros bankjegy
100 drb. azaz száz darab százforintos bankjegy összesen: 10 000frt.
50 drb. azaz ötven darab százforintos bankjegy összesen: 5 000 - "55 drb. azaz ötvenöt darab százforintos bankjegy összesen:5 500 -"127 drb. azaz százhuszonhét darab tízforintos bankjegy összesen: 1 270 -"5 drb. azaz öt darab sárga fémfogflaljatú köves püspöki gyűrű.
1 drb. azaz egy darab fehér fémfogflaljatú köves püspöki gyűrű.
5 drb. azaz öt darab V. Ferdinánd által veretett sárga fémből 1845- és 1848-ban ki
bocsátott emlékérem.

2

2

A Történeti Hivatal V - 105752/1. számú dossziéja is tartalmazza ugyanezt a házkutatási jegyzö
könyvet, ugyanúgy kitöltve, de a két formanyomtatvány néhány szóban különbözik. Az eltérések csak a
nyomtatott szöveget érintik - tartalmi, érdemi vonatkozásaik nincsenek.
A tanú lakcímét nem közöltem [Sz. Cs.].
2 6 3

BFL XXV. 4. f. 001211/1951; 744/1990.

1 drb. azaz egy darab sárga fémből készült, 1946-ban kibocsátott Szt. Gellért-emlék
érem.
1 drb. azaz egy darab sárga fémből készült Lurdesi Máriát ábrázoló érem.
1 drb. azaz egy darab sárga fémből készült faburkolata orosz ikon.
1 drb. azaz egy darab meghatározatlan súlyú 3 fogfoglalatú törtarany, egy fehérfém
foggal.
1 drb. azaz egy darab Omega zsebóra.
1 drb. azaz egy Schafhausen zsebóra.
1 drb. azaz egy darab sárga fémből készült püspöki nyakkereszt lánccal.
1 drb. azaz egy darab fehérfémből készült püspöki nyakkereszt sárga fémből készült
lánccal.
1 drb. azaz egy darab sárga fémből készült kisméretű kehely fedővel.
1 drb. azaz egy darab sárga fémből készültfehér csontfoglalatú monstrancia szent
ségtartós
1 drb. azaz egy darab sárgás fémből készült ,,Hic est enim sanguinis
mei" feliratú
kehely.
1 drb. azaz egy darab sárgás fémből készült felirat nélküli kehely.
2 drb. azaz kettő darab sárgás fémből készült áldoztató tányér.
1 drb. azaz egy darab sárga fémből készült piros kövekkel kirakott nagyméretű ke
hely.
1 drb. azaz egy darab sárga fémből készült püspöki nyakkereszt lánccal.
1 drb. azaz egy darab sárga fémből készült sárga kövekkel kirakott püspöki sujtásos
nyakkereszt.
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Az őrizetbe vett/előállított
tás/személymotozás befejezésekor kijelentette:

(név) a házkuta

(feltüntetni a felmerült panaszokat és kifogásokat)

' Monstrancia (lat.): szentségmutató, amelyben az oltári szentséget nagyobb ostya alakjában a hívők
számára nyilvános imádásra kiteszik, vagy körmenetben körülhordozzák. A szent ostyát félhold alakú
villa (lunula) tartja üveg vagy kristály alatt. A monstrancia általában nemesfémből, aranyból vagy ezüst
ből készül.
„Ez az én vérem." Jézus az utolsó vacsorán „fogta a kelyhet, hálát adott és ezekkel a szavakkal nyúj
totta nekik [a tanítványoknak]: »Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet
sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára...«" Mt 26,27.
2 6 5

Az őrizetbe vett/előállított személy aláírása:
A házkutatást/szcmólymotozást foganatosította: Takács Imre áv. hdgy.
Takács Imre
(aláírás)

Tanúk: Horváth János
(név)

Horváth János
(Aláírás)

A házkutatási/személymotozási jegyzőkönyv másolatát megkaptam:

az őrizetbe vett vagy előállított személy aláírása

BFL XXV. 4.f 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 330-331. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 113-113/a. p. Kézírással
kitöltött nyomtatvány. Tisztázat.

32.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 26.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
266

Jelentés
Budapest, 1951. május 26.
Általában:
Hangulata ideges, nyugtalan, igyekezett dudorászással leplezni. Igen szorgalmasan
írt, leírta gyorsan gondolkodás nélkül. A 7. és 8. kérdésnél sokat gondolkozott. Az
utolsó két kérdés is nehezére esett. - Fáradtságáról panaszkodott, erősen verítékezett.
Először vidáman és nevetve beszélt a fogdáról, aztán mondta, hogy egy hétig kibír
ja, utána meg úgyis tüdőgyulladást kap. Miután befejezte az írást, már nem hetvenke
dett.
Előadóját szidta, ügyéről is beszélt.
Igen éhes volt, csak egy darab kenyeret evett. Nagyon kívánta a cigarettát, a végén
már a közös szívást sem utasította vissza.
Részletek:
Előadójával két kérdésben veszett össze, az összeesküvésben rá akarják bizonyítani,
hogy fegyveres csoport létezéséről tudott, ezt vallotta Farkas ügyvéd. Cserkészek és
rendőrök lettek volna erre beszervezve. Nem emlékszik arra, hogy Farkas erről infor
málta volna és ellenkezett volna elvi felfogásával is.
Ugyanis neki az volt a véleménye, hogy a hatalmat nem lehet megdönteni, tehát
csak elő kell készülni, egy rendszerváltozásra. Nincs azonban kizárva, hogy Farkas
ezt neki említette, ha Farkas megmondja, hogy mikor és hol, akkor talán eszébe fog

A fogdajelentéseket minden alkalommal N . N . készítette Grősz Józsefről, de nem mindegyik alka
lommal tüntették fel a nevét az iratokon.

jutni. Lehet, hogy püspöki konferencia után, lehet, hogy egy alkalommal a szeminári
umban este, mikor autóbusszal megérkezett.
A másik a Vezér-ügy. Szabó páter állítja, hogy tudott róla, de Grősz nem emlék
szik. Szabó sem állította először határozottan, de úgy látszik, észbe kapott, hogy neki
a „vonalat" tartani kell és akkor már határozottabban beszélt. Szabó megbízható és
rendes ember, így nem kételkedik állításában. Nem figyelhetett oda, mikor Szabó
mondta, mert egyébként visszaemlékezne arra, hogy orosz katonák meggyilkolásáról
volt szó.
Van még egy témakör, a titkos püspökök ügye. Magyarországon nincsenek titkos
püspökök, erre nincs is szükség.
Mikor széltében-hosszában beszéltek erről, akkor „Endreyt és Bárdot fel kellett
szentelni" (szóról szóra így mondta).
A titkos szentelésről senki sem tud, csak a szentelő püspök és a felszentelt. Ez nem
Rómában történik, hanem a szükséglet helyéhez legközelebb álló országban, teljesen
titkokban. - Lehet, hogy a felszentelt püspök nem is végez papi funkciót, hanem mint
munkás, iparos vagy kereskedő élt.
BFL XXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 141-142. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 123-124. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 27.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest 1951. május 27.
V. 24-i jelentésemből kimaradt:
A Vatikán 2 hónappal ezelőtt - kiadott egy rendeletet, mely szerint pápai kiközösítés
ben részesül az a püspök, aki pápai kinevezés nélkül püspököt felszentel. Természe
tesen az így felszentelt püspök is kiközösítés alá esik.
Ez a rendelkezés Grősz szerint Csehországra vonatkozik, mert ott van olyan püs
pök, aki behódolt az új rendszernek. - Másrészt a csehek nem konzervatívak a val
lás kérdésében, amit a husziták példája is igazol. így a Vatikántól való elszakadás ve
szélye ott esetleg fennáll.
Más a helyzet nálunk, ahol ily szakadásról nem lehet szó azért, mert a magyar pa
raszt vallási tekintetben erősen konzervatív. Mindezeket Grősz V. 24-én délután
mondta el.
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(Megjegyzésem:
Megítélésem szerint a püspökszentelés terén van valami Grősz füle mögött, valószí
nűnek tartom, hogy romániai titkos püspököket szentelt.
Elgondolásomat alátámasztja az a körülmény, hogy Grősz eddig 4 ízben hozta elő
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Grősz József a csehszlovák békepapok „hazafias mozgalmára" utalt.

a püspökszentelés kérdését, és arról mindig részletesen beszélt. Kapcsolatot látok a
romániai püspökviszonyokról elmondottak (első jelentésem) és az V. 25-i jelenté
semben foglaltak között is.
Úgy vélem, hogy Grősz még elő fog jönni ezzel a témakörrel.)
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BFL XXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 58. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

A levéltárakból május 25-ről nem került elő Grősszel kapcsolatos fogdajelentés. A titkosan szentelt
püspökökről május 21-én és május 26-án tett említést a kalocsai érsek cellatársának. A romániai egyházi
viszonyokról és a püspökök helyzetéről Grősz május 21-én beszélt N . N.-nel. Lásd a II. fejezet 149. és
225. számú lábjegyzetét.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL - FOLYTATÁS I .
1951. május 27.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N. N . jelentése
Jelentés
Budapest, 1951. május 27.
V. 25-i jelentésem folytatása:
Az előadó V. 24-én este nem volt megelégedve Grősz magatartásával, és ezért rövid
kihallgatás után intézkedett, hogy vigyék a pincébe. Itt mindent elszedtek tőle, egy
nyirkos cellába került, aminek egyetlen bútorzata egy fapriccs. Takarót nem kapott.
Aludni nem tudott. A bánásmód ellen nem volt kifogása.
Mikor másnap az előadó felhozatta, barátságosan beszélt vele. Tudomására hozta,
hogy az A V H másként is tud bánni az emberekkel, ha azok nem akarnak őszinte val
lomást tenni.
Az előadó megmutatta Mindszentynek Péter Gáborhoz intézett levelét, melyben
„Altábornagy Úr" megszólítással, a kéréseknél szokásos bevezetéssel valamit kért
Mindszenty, hogy mit kért, nem tudja, mert az előadó letakarta a levélnek erre vonat
kozó részét. - Az aláírást és keltezést azonban megmutatta, és így tudta meg Grősz,
hogy Mindszenty Hartán van." - Ezt Grősz nagy örömmel újságolta. A levéllel az
volt a célja az előadónak, hogy tudomására hozza Grősznek, hogy Mindszenty is
meghunyászkodott és ő is kérelemmel fordul az AVH-hoz.
Grősz azonban megmondta az előadónak, hogy ő csak azt tudja vallani, amire biz
tosan emlékszik és ami valóban megtörtént. - Sejtések és gyanúsítások alapján nem
lehet vallomást tenni. Itt azt akarják - mondta Grősz - , hogy az ember társait berántsa
és azt, hogy saját magát is bemocskolja. - Ezzel a módszerrel tulajdonképpen az
9

Lásd a II. fejezet 151. számú lábjegyzetét.

ÁVH munkáját végzik el a letartóztatottak, mert a vádat saját maguk kovácsolják. Pe
dig a történteket az ÁVH-nak kellene kinyomozni és azt a terheltre rábizonyítani.
Az előadó kerülne egyszer Grősz kezébe, majd megtanítaná móresre [sic!].
Összeállított kérdésekre kellett írásban válaszolnia. Több olyan kérdés volt, ami
már szerepelt néhányszor. Grősz szerint ezzel a taktikával azt akarja látni, hogy min
dig ugyanazt vallja-e.
BFL XXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 59. p. és Történeti
Hivatal V—105752/1. Grősz József és társai. 127. p. Gépelt, hitelesítés nélküli
másodpéldány.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL - FOLYTATÁS I I .
1951. május 27.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N. N . jelentése
Jelentés
Budapest 1951. május 27.
Általában:
Grősz nyugodt, de megtört, tele van panasszal. Durván bánnak vele a fogdában, enni
nem kapott, előadója is rosszindulatú. ígérte neki, hogy holnap felhozatja a pincéből,
de nem hisz neki. A kemény fekhelyet már kezdi megszokni, aludni is tud, de nagyon
fázik, tegnap este a hideg is kirázta.
írásbeli munkáját folyamatosan végezte el, megfontoltan írt, többször is átolvasta.
Vacsoráját mohón fogyasztotta el.
Egészségi állapota egyébként rendben van, szemei erősen véreresek.
A fenyítés hozzám való viszonyát is megjavította, barátságosabb és beszédesebb
lett.
Részleteiben:
Az előadó V. 25-én este sem volt megelégedve vele, mert nem szájíze szerint írta meg
a feltett kérdésekre a választ. Ezért rövid kihallgatás után a pincébe vitette.
V. 26-án reggel az előadó ismét felhozatta Grőszt, de nem volt jókedvében és így
Grősz ismét a pincébe került vissza. Az előadó mondta, hogy hascsikarása van, bizto
san Grősz átkozta meg.
Ma 19 h. tájban hozatta fel újra az előadó a pincéből. Tulajdonképpen ismét a két
kérdésen lovagolt.
Grősz rámutatott arra, hogy az egyházjog szerint is egy pozitív tanú több, mint akár
ezer negatív tanú. Szabó páter határozottan állítja, hogy Vezér cselekményeiről -

uszító beszédek a demokrácia ellen, szovjet katonák meggyilkolásában részvétel Grőszt informálta.
Grősz nem mondja azt, hogy nem igaz, csak azt, hogy nem emlékszik rá. Ilyen mó
don még az egyházi bíróság is Szabó páter állítását fogadná el, így Grősz nem látja
semmi akadályát annak, hogy elismerje azt, hogy Szabó páter tájékoztatásáról tudo
mása volt.
Az összeesküvés ügyében csak a karhatalom kérdésében van hasonló eset, azon
ban ezt is megoldja Grősz.
Grősz itt nevetve mondta, hogy bármilyen elővigyázatosak is itt és bármennyire
megrágnak minden szót, mégis ebben a kérdésben melléfognak. Karhatalomról be
szélnek, pedig nyilvánvaló, hogy karhatalmat nem egy rendszer megdöntésére lehet
felhasználni - mint azt itt feltüntetik - hanem rendfenntartásra. Valóban arról volt
csak szó, hogy átmenetileg - míg a rendszerváltozás esetén az új rendszer meg nem
erősödik - a fosztogatások ellen és rendfenntartásra kell karhatalmat alakítani.
Ő tehát most karhatalomról vall, majd esetleg a tárgyaláson k i tudja magyarázni,
hogy a karhatalomnak nem is lehetett célja a rendszer megdöntése.
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(Megjegyzésem: Grősz általában foglalkozik ilyen gondolatokkal, nem volt véletlen
az Ordass-eset elmondása sem, ami [az] V. 24-i jelentésben szerepel.)
Az előadó most rendesen beszélt vele, eldiskuráltak még a magántulajdonról és a kol
lektív gazdálkodásról is. - Említette az előadónak, hogy 2 napja nem evett, az előadó
erre fel volt háborodva, azt mondta, hogy ilyen eszközökkel ők nem dolgoznak és
azonnal intézkedett. K i fogja vizsgáltatni az ügyet.
Az előadó mégis igen rosszindulatú, ha módjában állana, jól meg tudná pofozni.
Grősz reméli, hogy az előadó a mai írásával meg lesz elégedve, és talán holnap
visszajöhet a zárkába. Ez azonban az előadó hangulatától függ.
Szemébe mondta az előadónak, hogy a szerzetesrendek feloszlatása alkalmával
milyen lopások történtek. Kalocsán az apácáktól ruhákat loptak az ÁVH közegei, ezt
Rákosi Mátyásnak is megmondta.
BFL XXV. 4.f 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 60-61. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 125-126. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

A „karhatalom" Grősz május 27-i önvallomásában fordult elő utoljára (lásd a következő dokumentu
mot). Május 28-án rögzített vallomásában, és ettől kezdve folyamatosan fegyveres csoportokról beszélt
az érsek.

36.

GRŐSZ JÓZSEF ÖNVALLOMÁSA
1951. május 27.
Ad 1.) Biztos, hogy P. Szabó László pálos atya 1949 tavaszán felkeresett Budapesten
-valószínűbb, hogy a Széher úti kórházban, mint a Közp[onti] Szemináriumban, mert
március-április hónapban öt hétig a kórházban feküdtem, és az április 6-i konferen
ciára is onnan mentem be Kovács szombathelyi püspökkel és csak a konferencia ide
jén tartózkodtam a Közp[onú] Szemináriumban, ebédre már visszamentünk a kórház
ba; a májusi konferenciára a Szent Imre herceg úti Szent Margit Intézetből mentem
be Papp győri püspökkel és szintén csak a konferencia idején tartózkodtam a Közp[ont\\ Szemináriumban, illetve utána még körülbelül egy félóráig, mely alatt Czapik
érsek és Hamvas püspök társaságában az országos választások ügyében a kormány
hoz intézett válasziratunkat tárgyaltuk és változtattuk meg Antall volt miniszterrel és
Bognár vagy Ortutay miniszterekkel és egy harmadik személlyel, akit megnevezni
nem tudok; ez alkalmakkal P. Szabó legfeljebb a folyosón beszélhetett volna velem
másokjelenlétében 1-2percig; a Központi Szemináriumban csak a Margit Intézet ki
ürítése óta, pontosan 1950. június 19-e óta van lakásom. - P. Szabó a pálos tartomá
nyi főnök nevében kápolna berendezésére kért engedélyt a rend soltvadkerti sző
lőjében az olt. dolgozó rendi testvérek érdekében és azért, mert egy felszentelt papot
akarnak odaküldeni; említette, hogy P. Ferencet akarja a rendfőnök odaküldeni, aki
nek uszító tartalmú beszédei és orosz katonák meggyilkolásának gyanúja miatt buj
kálnia kell. Az engedélyt elvben megadtam azzal, hogy majd írásban is kérjék; a P.
Ferencre vonatkozó közlést megjegyzés nélkül tudomásul vettem. A kápolna felszere
lése, illetve érsekhalósági felülvizsgálása után az engedélyt írásban is kiadtam. En
nek megtörténte után, ugyanezen év őszén P. Szabó felkeresett Kalocsán és a Solt
vadkertre helyezett P. Ferenc számára gyóntatási joghatóságot kért, megismételve
róla a fentieket. Előszóval azonnal megadtam a jurisdictiót P. Ferencnek, tudomásul
véve, hogy Lelkes Pascal néven bujkál; megadtam neki a gyilkosság gyanúja dacára,
arra gondolva, hogy a tartományfőnök bizonyára meggyőződött a gyanú alaptalan
ságáról, különben nem kért volna P. Ferenc részére jurisdictiót; nekünk az ilyen ké
rések elbírálásánál mindig elég volt a rendfőnök előterjesztése, alattvalóiért ő lévén
felelős. Utóbb P. Ferenc a jurisdictiót írásban is kérte, de már Lelkes Pascal névre.

Ad 2.) 1950 augusztus közepe táján említette nekem Farkas, hogy az amerikai kö
vetség cserkészekből, rendőrökből és katonatisztekből karhatalmi csapatok szervezé
sét kívánja, amelyeknek rendeltetése az lesz, hogy az amerikai fegyveres erőkkel, ezek
megérkezése után, együttműködjenek. Azt is megmondta, hogy ezeknek a karhatalmi
csoportoknak a szervezésnél dr. Takács fogorvosra és Hévey Lászlóra gondolnak,
ezekre szándékoznak a szervezést rábízni. Dr. Takács az augusztus 17-ipüspöki kon
ferencia ebédszünetében fel is keresett, mivel azonban éppen a folyosón breviárumoztam a Közp[onú] Szeminárium második emeletén, s a szobámba sem vezettem be,
erről nem tett említést, hanem nagy titkolódzás mellett azt mondta, hogy a hercegprí
mást és Baranyai Jusztint, mint túszokat nagyon gondosan őrzik. A karhatalmi cso
portokról többet nem esett szó köztünk s így nem tudom, hogy történt-e valami a szer
vezés ügyében. Farkas szavaiból azt vettem ki, hogy ezeknek a karhatalmi csopor
toknak elsősorban közbiztonsági szerepük lesz a hatalom átvételével kapcsolatban.
Ad 3.) A naplót szándékom volt folytatni, néhány Schlagwortot " egy darab papí
rosra fel is jegyeztem, hosszú ideig írómappámban őriztem ezeket a feljegyzéseket,
tényleg azonban a naplót tovább nem folytattam.
A Vatikánba küldött bizalmas jellegű jelentések nem hírszerzés jellegűek voltak, ha
nem tájékoztatók az egyház helyzetéről általában és a püspökök akcióiról különöskép
pen. Egy-egy római levélből (pl. az 1950. július 4-én érkezett és az 1951. január elején
érkezett és a megállapodást súlyosan bíráló levél) azt kellett latnunk, hogy Róma nem
helyesli magatartásunkat; azt is gyanítottuk, hogy mások (így pl. Schlachta Margit
és a jezsuiták) a mi rovásunkra tájékoztatják Rómát. P. Angyánt 1950 augusztusában
összeszidtam, mert a kormány javaslatait az egyház és állam viszonyának rendezésére,
valamint a szerzeteskérdés megoldására, amelyek még csak ezután kerültek tárgyalás
alá a püspöki karban és a kormánybizottsággal, az olasz követség útján eljuttatta Ró
mába. Magatartásunk és akcióink mentésére és igazolására többször a demokráciát el
ítélő, a népköztársaságot rágalmazó kifejezéseket és közléseket is használtam. így az
1949. év eseményeiről küldött jelentésemben az 1949. évi választásokat komédiának
bélyegeztem, ilyen komédia miatt nem akartuk kitenni se magunkat, se híveinket zakla
tásoknak, ezért adtuk a szavazásra buzdító körlevelünket. Ilyenek pl. az 1950. évről
szóló jelentésemben a népköztársaság törvényeire tett megjegyzéseim és a szerzetesek
elhurcolására készenlétben tartott 200 teherkocsira vonatkozó pletyka közlése.
Ad 4.) Máshol nincsenek elrejtve iratok, értékek.
7]
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Schlagwort (ném.): címszó.
Grősz József naplója 1946. január 6-án megszakad. Vö. Grősz József kalocsai érsek
1944-1946. Sajtó alá rendezte Török József. Bp., 1995, 302. p.
Helyesen: Slachta Margit.

2 7 2

2 7 3

naplója

Ad 5.) A vallottakon kívül emlékezetem szerint más dokumentumot nem írtam alá.
Ad 6.) Az összeesküvéssel kapcsolatos dolgokról semmiféle jegyzetet vagy feljegy
zést nem készítettem.
Bp. 1951. május 25.

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 277-279. p.
Kézírásos tisztázat.

Grősz József

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 28.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartásáról
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest, 1951. május 28.
Általában:
Grősz ma reggel megelégedett hangulatban tért vissza a zárkába. Igen megviselt és
fáradt volt, egész nap aludt, keveset imádkozott.
Részletesebben beszélt az összeesküvésről. Előadójával most meg volt elégedve, a
pincében való bánásmódról ismételten panaszkodott.
Egészségi állapota kielégítő, étvágya kifogástalan.
Részleteiben:
Grősz röviden tájékoztatott, hogy ma kora reggel előadója felhozatta a tegnap általa
készített feljegyzést, nagyjában elfogadta, arról feljegyzést készítettek, ezután meg
engedte, hogy a zárkájába visszatérjen.
Estig nem beszélgetett, mert állandóan aludt. Estefelé elmondta, hogy az ő legiti
mista szervezkedésükben, melyet itt - összeesküvésnek - csúfolnak, már sok letar
tóztatás történt, azonban ő is kevésbé van tájékozódva. Legelőször Bozsik bukott le,
aki még 1950 decemberében került őrizetbe, Farkas 1951 februárjában lett letartóz
tatva. Kb. 3 héttel ezelőtt Ottó „Király" Nancyban megnősült egy szász királyfi] her
cegnőt vett el feleségül. Erről nem az újságból értesült, hanem külföldi rádiók
7

" Habsburg Ottó valóban 1951. május 10-én, Nancyban kötött házasságot Regina hercegnövel (szüle
tett Sachsen-Meiningen hercegnő). Életútjukat a háború utáni magyar menekültekkel való törődés kap
csolta össze: Regina hercegnő abban a kórházban dolgozott, ahol Habsburg Ottó tolmácsként segített.
2001. május 24-én a Gödöllői Királyi Kastélyban ünnepelték ötvenedik házassági évfordulójukat.

mondták be. A rádiót sem ő hallgatta, hanem valaki tájékoztatta. Az esketés abban a
templomban történt, ahonnan annak idején a Habsburg-család elindult. Kb. 1000
vendég volt meghíva és mintegy 100 mágnás díszmagyarban jelent meg. A pápa kü
lön levélben gratulált Ottónak.
Az ő csoportjuk tulajdonképpen nem állt Ottóval összeköttetésben, hanem az ame
rikaiakkal. Nekik az volt a törekvésük, hogy a rendszerváltozás esetén a disszidált po
litikusok - akik az országot súlyos helyzetben itt hagyták - ne kerüljenek pozícióba,
hanem - legalább átmenetileg - azokból alakuljon a kormány, akik itthon maradtak.
Grősz szerint szó sem lehet arról, hogy Varga Béla, Nagy Ferenc és ilyfajta politiku
sok, akiknek kezében volt a hatalom, de azt kiengedték, most újra szerephez jussa
nak. Legfeljebb arról lehet szó, hogy bizonyos szakembereket vegyenek igénybe. így
pl. Bárányi Lipótot, aki az egész világon elismert pénzügyi szaktekintély, és akit
tulajdonképpen az angolok erőszakkal vittek ki az országból, hogy megmaradását
biztosítsák. Grősz hallott arról, hogy a disszidálok is szerephez akarnak jutni és azok
híveinek is van Magyarországon tábora.
Nem ezzel a beszélgetéssel kapcsolatosan Grősz megemlítette [sic!], hogy alapjá
ban véve mindenki a békét óhajtja és ha most visszagondol arra, hogy ő miket csele
kedett, akkor elszégyelli magát, hogy hogyan lehetett ilyen ostoba.
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Helyesen: Baranyai Lipót.

GRŐSZ JÓZSEF VALLOMÁSA
1951. május 28.
Tárgy: Grősz József vallomása
Feljegyzés
Budapest 1951. május 28.
Az előző kihallgatásai során több kérdésben a valóságnak meg nem felelő vallomást
tett. Felszólítom, tegyen őszinte vallomást!
Beismerem, hogy előző kihallgatásaim és a P. Szabóval való szembesítésem al
kalmával a valóságnak nem megfelelő vallomást tettem. Határozottan emlék
szem, hogy 1949 tavaszán - emlékezetem szerint a Széher úti kórházban, de le
het, hogy a Központi Szeminárium épületében - felkeresett P. Szabó László.
P. Szabó a pálos tartományi főnök nevében kápolna berendezésére kért enge
délyt, a rend soltvadkerti szőlőjében. Elmondta, hogy a Soltvadkerten tartózko
dó pálos szerzetesek mellé egy P. Ferenc nevü felszentelt papot akarnak külde
ni, akinek bujkálnia kell, mert uszító tartalmú beszédeket mondott és szovjet
katonák meggyilkolásával gyanúsítják. Én megjegyzés nélkül vettem tudomá
sul a P. Ferencre vonatkozó közlést, az engedélyt elvben megadtam azzal, hogy
majd kérjék írásban is.
1949 őszén Kalocsán újra felkeresett P. Szabó. Ez alkalommal jurisdictiót kért a
Soltvadkertre helyezett P. Ferenc számára, ismét elmondotta azt, hogy P. Ferenc
bujkál, mert uszító beszédei és szovjet katonák meggyilkolásának gyanúja miatt
keresik a hatóságok. P. Szabó azt is közölte, hogy P. Ferenc Soltvadkerten Lel
kes Pascal néven bujkál. Én szóban azonnal megadtam a jurisdictiót az illegali
tásban élő P. Ferenc részére, tudomásul véve a róla P. Szabó által elmondotta
kat. Rövid idővel P. Szabóval történt fenti megbeszélés után P. Ferenc részére
írásban is kérték - emlékezetem szerint - a jurisdictiót, Lelkes Pascal névre,
amit alá is írtam.
Beismerem, hogy más kérdésben sem felelt meg a valóságnak korábbi vallomá
som, így most már határozottan emlékszem, hogy kb. 1950 augusztusában Far
kas Endre fegyveres csoportok szervezésével kapcsolatban tett nekem jelentést.
Farkas ez alkalommal elmondotta, hogy az amerikai követség cserkészekből,

rendőrökből és katonatisztekből fegyveres csoportok szervezését kívánja szer
vezkedésünktől, melyek feladata az lenne, hogy az amerikai fegyveres erők Ma
gyarországra való behatolásakor közösen lépjenek fel azokkal fegyveresen, a
hatalom átvételében. Farkas ez alkalommal Hévey László volt horthysta minisz
tériumi funkcionárius és dr. Takács István fogorvos nevét említette, mint akik
szervezkedésünk fegyveres csoportjainak a szervezésével foglalkoznak.
Valószínűleg a Farkas által elmondottakkal volt kapcsolatos dr. Takács István
nak egy-két nappal később a Központi Szemináriumban nálam tett látogatása,
akivel azonban - miután éppen püspöki konferencia ebédszünete volt - elfog
laltsága miatt csak egy-két szót tudtam váltani. Takács látogatását azért hozom
összefüggésbe a Farkas által Takácsnak a fegyveres csoportok szervezésével
kapcsolatos szerepéről mondottakkal, mert Takáccsal egyébként nem voltunk
olyan kapcsolatban, ami indokolhatta volna, hogy felkeressen, vagy tudhatta
volna, hogy akkor a Központi Szemináriumban tartózkodom. Takáccsal ugyan
is kb. 15 évvel korábban találkoztam utoljára.
Előző kihallgatásai alkalmával miért nem mondott igazat, az előbbi kérdésekben?
Nem szándékosan állítottam valótlant, csupán nem emlékeztem vissza a most
elmondottakra.
Válaszát erre vonatkozóan nem fogadom el, mert legalább a szembesítésnél önnek
már eszébe kellett, hogy jussanak a most elmondottak! Mondja el, milyen bűncselek
ményeket követett még el, a már bevallottakon kívül?
Elismerem, hogy szóban és írásban több alkalommal tettem a népi demokrati
kus rendszert, a Magyar Népköztársaságot becsmérlő és rágalmazó kijelentése
ket, nyilatkozatokat. így pl. a Vatikánba küldött jelentéseimben az 1949. évi vá
lasztásokat „komédiának" minősítettem, az 1950. évi Vatikánba küldött jelenté
semben azt írtam, hogy a Magyar Népköztársaságban „nincsenek törvények" és
hogy „200 teherautó áll készenlétben a szerzetesek elhurcolására". Az utóbbi ál
lításom valótlanságáról magam is meggyőződtem.
Mondja cl, milyen bűncselekmények elkövetésében érzi bűnösnek magát?
Bűnösnek érzem magam a Magyar Népköztársaság törvényeibe ütköző legiti
mista szervezkedés előmozdításában és a legitimista szervezkedésben való
részvételben, továbbá a demokratikus rendszert becsmérlő, rágalmazó nyilatko
zatok megtételével, valutarejtegetésben és illegalitásban élő s disszidáló szemé
lyek törvényellenes támogatásában.
Feljegyzés ideiglenesen lezárva.

Grősz

József
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A feljegyzést Grősz József minden oldalon saját kezű aláírásával hitelesítette.

39.

VAJDA TIBOR ÁLLAMVÉDELMIS ŐRNAGY JELENTÉSE
GRŐSZ JÓZSEF MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 28.
Tárgy: Grősz József magatartása
Jelentés
Budapest, 1951. május 28.
Grősz József magatartása a fogda-cellában eltöltött 3 nap alatt lényegesen megválto
zott. Láthatóan félt attól, hogy folytatódik ez a bánásmód vele szemben és minden
képpen szeretne visszakerülni előző, jobb zárkájába.
Ma hajnalban beismerő vallomást tett a gyilkos P. Vezér részére adott jurisdictio és
a fegyveres csoportok szervezése kérdésében, melyekben eddig tagadott. Látszólag
őszintén jelentette ki azután, hogy bűnösnek érzi magát az ellene felhozott bűncse
lekmények elkövetésében.
Fogdajelentés szerint Grősz nyugodt, de megtört, s tele van panasszal. (Fázott a
cellában, előadója rosszindulatú stb.) Fogdatársának azt mondja, hogy határozottan
még most sem emlékszik az általa beismert dolgokra, de miután látja, hogy azokat
úgy is be tudják bizonyítani, belátta, hogy nincs értelme tagadni.
BFL XXV. 4.f 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 57. p. és Történeti
Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 284. p. Gépelt, hitelesítés nélküli
másodpéldány.

GRŐSZ JÓZSEF HÁZKUTATÁSI ANYAGA
1951. május 28.
Tárgy: Grősz József kalocsai érsek
házkutatási anyaga
Jelentés
Budapest, 1951. május 28.
Grősz Józsefnél Kalocsán folyó hó 18-19-20-án megtartott házkutatás alkalmával a
következő valutákat találtuk:
1 843 USA dollárt,
120 angol fontot,
100 svájci frankot,
(a fentiekről Grősz f. hó 21-i és 22-i feljegyzésében tett vallomást.)
Megtaláltunk továbbá 50 gr. törtaranyat és kb. 100 gr. különböző drágakövekkel dí
szített aranyékszert.
Az érseki iroda különböző beosztottjainál eddig összesen kb.
600 USA dollárt,
1000 svájci frankot,
10 Napóleon aranyat találtunk.
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A jelentésben felsorolt valuták később úgy szerepeltek Grősz vallomásaiban, majd a vádiratban és a
perben, mint olyan összegek, melyek az összeesküvés anyagi fedezetét biztosították. A különböző ira
tokban nincsen eltérés a valuták értékét tekintve. Lásd a 46. számú dokumentumot. Grősz József össze
sítő vallomása. 1951. május 31, valamint a 67. számú dokumentumot. Vádirat Grősz József és társai
ügyében. 1951. június 11. Vö. Grősz József és társai bűnpere. Bp., 1951, 9. és 40. p.

41.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 29.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N. N. jelentése
Jelentés
Budapest 1951. május 29.
Általában:
Grősz tegnapi kihallgatásáról leverten jött vissza azzal, hogy ismét elégedetlenek
voltak vele.
Ma igen rossz hangulatban volt, szótlanul sokat tépelődött, délfelé hangulata javult
és többször kezdeményezett beszélgetést. Ügyéről csak általánosságban beszélt.
Délután kapott írásbeli feladatát folyamatosan készítette el, a VI. kérdésnél azon
ban sokáig gondolkozott.
Igen bántja a cigarettamegvonás. Kevesebbet aludt, étvágya kifogástalan.
Részleteiben:
Tegnap este előadója nagyon fáradt volt és egy új előadó hallgatta ki. Ez az előadó is
egy igen jó eszű fiatalember, azonban teljesen azonos zsánerű, mint többi előadója, ő
is fenyegetőzött.
Előadója protestáns, bár nem sokat ad a hitére, mégis érzékenyen érintette egy
megjegyzés, amit Grősz a protestánsokkal kapcsolatban tett.
Az előadó minap célzást tett arra, hogy a papság bűneit csak akkor ismeri be, ha
azok nyilvánosságra kerülnek. Grősz csodálkozott azon, hogy az előadó erkölcsről
beszél, hisz „ezeknek" nincs is erkölcsük. Grősz nem akarta az előadónak megma
gyarázni azt, hogy mi a bűn és mi az erkölcs, hisz ezt az előadó úgysem érti.
Az előadó megnyugtatta Grőszt az irányban, hogy itt nem fognak belőle mártírt csi
nálni, nem lesz felakasztva. Gúnyosan jegyezte meg Grősz azt, hogy az előadó nem is
tudja mi az a mártír, hisz lehet valaki mártír úgy is, hogy saját ágyában hal meg.

Az előadó azzal is fenyegette, hogy ügyét a nyilvánosság előtt meg fogják szellőz
tetni. Grősz nem akarta azt mondani, hogy a külföldi rádiók már bizonyára megemlé
keztek elfogatásáról, sőt már előre meg is mondták azt, hogy mivel fogják majd vá
dolni. Különben is sem itthon, sem külföldön nem hiszik ezeknek egyetlen szavu
kat sem.
Ma többször beszélt arról, hogy előfordulhat, hogy nem jön vissza és az éjszakát
ismét a pincében tölti. Ő tud megfelelően alkalmazkodni és vigyázni fog az egészsé
gére, éppen ezért igyekezni fog olyan vallomást tenni, amit az előadója elfogad. Leg
utóbb is úgyszólván két mondattal oldotta meg ezt a kérdést. Ha csak a saját szemé
lyéről van szó, akkor nem tétovázik, azonban semmi esetre sem akar másokat is
berántani.
Egy alkalommal előadója megkérdezte tőle, hogy van-e még valami bűne, erre
Grősz tagadólag válaszolt. Furcsa az, hogy itt az embernek saját magát kell vádolnia,
hiszen az ember természetszerűleg is tiltakozik ez ellen.
Egyházi körökben az a vélemény, hogy a kormányzat a Vatikántól való elszaka
dást készíti elő. Ennek első lépése volt a papok békepártjának megalakítása. Már az
alakulás alkalmával mellüket verve hangoztatták, hogy a pápa egyházi téren csalha
tatlan és ebben a kérdésben alávetik magukat a pápa rendelkezéseinek. Ugyanakkor
azonban megfeledkeztek arról, hogy a pápa egyházjogi tekintetben is intézkedésre hi
vatott és így politikai kérdésekbe is beleszólhat. Már az a tény, hogy a kormányzat és
Rákosi Mátyás hangoztatja azt, hogy tudomásul kell venni, hogy a római katolikus
egyház alá van rendelve a pápának, arra mutat, hogy a kormányzat az egyház és a Va
tikán között tulajdonképpen szakadást akar előidézni.
Czapik igen dörgölődik a rendszerhez, Rákosi Mátyáshoz is sokat járt, amiért
Mindszenty igen haragudott rá és több ízben is figyelmeztette. Ebben az időben
Czapik még felelőtlen volt, most arra kíváncsi Grősz, hogy miután ő a felelős, hogyan
fog cselekedni.
A cigarettamegvonást Grősz igen nehezen viseli és cigarettánkat együtt szívjuk el,
ami a köztünk fennálló viszonyt benyomásom szerint kedvezően alakítja. Grősz szá
mít arra, hogy megkérdezik tőle és esetleg tőlem is, hogy adok-e neki a cigarettám
ból. Azt tanácsolta, hogy erre egyforma választ adjunk, mindketten tagadjuk le ezt a
tényt. Grősz attól tart ugyanis, hogy ez esetben tőlem is megvonják a cigarettát és így
szippantáshoz sem juthat.
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SZEMPONTOK GRŐSZ JÓZSEF
ÖNVALLOMÁSÁHOZ
1951. május 29.
1.) Családja, szociális szánnazása, hozzátartozói. Kik ezek, foglalkozásuk, jelenleg
hol vannak.
2. ) Tanulmányait mikor, hol végezte.
3. ) Papi pályafutásának főbb állomásai (beosztás, dátum).
4. ) A felszabadulás előtt milyen társadalmi egyesületeknek, szervezeteknek, pár
toknak volt tagja (dísztagság is). Hol, milyen tisztséget viselt. (Vallásos és egyházi
testületeket külön kell felsorolni.)
5. ) Hogyan és mikor lett legitimista, milyen legitimista kapcsolatai voltak, milyen
legitimista tevékenységet fejtett ki? Kapcsolatai a Habsburg-házzal.
6. ) A felszabadulás előtt milyen sajtótevékenységet fejtett ki, hol, mikor, milyen
lapokba írt vagy vett részt szerkesztésükben. (Egyházi sajtóorgánumokat külön felso
rolni.)
7. ) Hol volt a felszabadulás előtt nyilvános, politikai jellegű szereplése? Mint fel
sőházi tag, milyen kérdésekben szólalt fel, milyen fontosabb törvények megszavazá
sánál voltjelen?
Történeti Hivatal V—105752/1. Grősz József és társai. 247. p. Gépelt másodpéldány.

GRŐSZ JÓZSEF ÖNVALLOMÁSA
1951. május 29.
1.) Születtem 1887. december 9-én Féltoronyban (Mosón megye, jelenleg Burgen
land, Ausztria). Atyám: Grősz Ferenc féltelkes parasztgazda (kb. 60 hold), anyám:
Kiss Magdolna Testvéreim: Grősz Ferenc kb. 40 holdas parasztgazda Halbturnban
(a régi Féltorony), Grősz Magdolna, egykb. 20 holdas zsellérnek, Schneider Ferenc
nek a felesége, és Grősz Antal kb. 30 holdas parasztgazda Halbturnban. [Nő/Leány
test]vérem 1 925-ben meghalt, testvéreim: Ferenc és Antal élnek és Halbturban
gazdálkodnak.
2.) Az elemi iskola 4 osztályát Féltoronyban, 5. osztályát Győrött, a gimnázium
osztályát a győri bencéseknél végeztem, a gimnázium 4 felső osztályát mint a győri
kisszeminárium növendéke. A teológiát a bécsi egyetem hittudományi karán végez
tem, mint a Pázmáneum növendéke.
3.) Pappá szenteltetlem 1911. július 14. Káplán voltam Faradon 1911. augusztus
f...J-tól
1912. szeptember l-ig, Oroszvárott 1912. szeptember 1-től 1913. július
22-ig. Ekkor a győri püspöki udvarba kerültem és itt szolgáltam 1936. február 15-ig a
következő beosztásokban: 1913/14-ben mint levéltáros és iktató, 1914/17-ben mint
szertartó, 1917/2 l-ben mint szertartó és szentszéki jegyző, 1921/24-ben mint szent
széki bíró és püspöki titkár, 1924. szeptember 1-től 1928. december 18-ig mint püspö
kiirodaigazgató, 1928. december 18-tól 1935. február 15-ig mint segédpüspök; e mi
nőségem mellett 1932/33-ban, majd 1934/36-ban mint püspöki helynök is működtem;
1933. október 8-tól 1934. január 6-ig káptalani helynök voltam. 1936. február 15-től
1939. október 1 -ig szombathelyi apost[o\i] kormányzó, 1939/43.
szombathelyi]püs
pök, 1943 óta kalocsai érsek.
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A mondat eleje nem olvasható.
* Nem olvasható.
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4.) Kalocsai Népszövetség *
Győri Katolikus Kör
Move *
Szombathelyi Katolikus Kör védnöke
Az Emericana győri corporatiójának dominusa
Az Emericana szombathelyi corporatiójának protektora *
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2

2

2
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Megyéspüspöki tisztemből kifolyólag az egyházmegyei KALOT,
KALÁSZ,
AC * egyesületeknek és csoportoknak védnöke
A kalocsai úri kaszinónak tiszteletbeli tagja
Az Actio Catholica elnöke Szombathelyen és Kalocsán mint püspök, illetve érsek
Faradon a Jézus Szíve Társulat lelkészvezetője
2
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Győrött a Jézus Szíve Tiszteletőrség

r
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igazgatója

Grősz József alábbi felsorolásából kiderül, hogy többnyire katolikus társadalmi, hitbuzgalmi, kultu
rális szervezetek, egyesületek tagja, vagy egyházi rangjából következően ezek elnöke, díszelnöke volt.
A Katolikus Népszövetség 1907-ben alakult azzal a céllal, hogy a katolikus társadalmi rend támogatásá
ra egyesítse a katolikusokat, a nép erkölcsi, társadalmi, gazdasági fejlődését, valamint előmozdítsa a ka
tolikus eszmék terjesztését a köz- és magánéletben egyaránt. Az első világháború előtt taglétszáma elér
te a 300 000 főt. A két világháború közötti időszakban vesztett jelentőségéből.
A MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet) társadalmi egyesület. 1918. november 15-én alakult a
magyar társadalom egyesítésérc a forradalmi eszmék ellen. Kezdetben tisztekből állt. A Tanácsköztár
saság bukása után újjászervezték Gömbös Gyula vezetése alatt. A MOVE több száz sportegyesületet, lö
vészegyesületet és cserkészcsapatot hozott létre.
Emericana (teljes néven Focderatio Emericana) a katolikus magyar egyetemi és főiskolai hallgatók
1921-ben alapított szövetsége. Corporatio (lat.): testület. Korporáció - hivatásrendi társulat, egyesülés,
egyesület. Dominus (lat.): úr; itt vezető. Protector (lat.): oltalmazó, védelmező, pártfogó; itt védnök.
A KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete) kétségkívül a legsikere
sebb katolikus hivatásrendi mozgalom volt. A mozgalom Szegeden indult az 1930-as évek elején fiatal
jezsuiták kezdeményezésére. A KALOT működését a katolikus püspöki kar 1936-ban hagyta jóvá, a
mozgalom alapszabályát 1938 októberében láttamozta a belügyminiszter. Az egylet célja: „A katolikus
nőtlen földműves és földmunkás egyének valláserkölcsi nevelése, nemzeti, szociális érzésük elmélyíté
se, földmívelő élethivatás s a család gondolatának ápolása; szak- és általános műveltség szolgálata és a
nemes szórakozásról való gondoskodás." A mozgalom nagyon gyorsan kiépült, a helyi szervezetek szá
ma megközelítette a 3 ezret, a taglétszám 250-300 ezer körül mozgott. Részletesebben lásd: Balogh
Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935-1946. Bp., 1998.
A KALÁSZ (Katolikus Leánykörök Szövetsége) szintén a harmincas évek első felében kezdett k i 
bontakozni. Az alapszabályt mégis csak 1940-ben hagyta jóvá a hercegprímás, majd a belügyminiszter.
Ekkor a mozgalom már 1400 egyesületben 60 000 tagot számlált. A KALÁSZ tulajdonképpen a
KALOT testvérszervezete. A falusi katolikus leányok nevelése, műveltsége, vallásos életének elmélyí
tése céljából szerveződött. Tanfolyamokat, népfőiskolákat, leánynapokat tartottak. 1946 nyarán Rajk
László belügyminiszter rendeletileg feloszlatta a KALÁSZT is.
AC - Actio Catholica (katolikus akció) a katolikus hívők együttműködése a papsággal az egyházi
feladatok megoldásában. 1922-ben X I . Pius „Ubi arcano" enciklikájával indult meg az olasz A. C , és
folytatásra buzdította a többi országok katolikusait is. Nálunk 1925-ben indultak az első helyi kezdemé
nyezések, de csak 1933-tól kezdődött meg a tényleges munka négy szakosztályban (hitbuzgalmi és erkölcsvédclmi; kulturális; szociális és karitatív; sajtó és szervezési).
A Jézus Szíve Szövetség és a Jézus Szíve Tiszteletőrség vagy Testőrgárda a 10-14 éves gyermeke
ket készítette fel a kongreganista életre. Tisztán hitbuzgalmi egyesületek voltak.
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Az Unió Cleripro Missionibus
tagja és a misszió egyesületek egyházmegyei véd
nöke, felügyelője
Esetről esetre a vezetők felkérésére tagfelvételt, előadást tartottam Szívgárdista *
egyesületekben, Máriakongregációkban,
harmadrendi csoportokban, MANSZ
csoportokban.
Politikai pártnak nem voltam beírt tagja, de ismeretes volt a régi
Néppárthoz
majd a két világháború között a Keresztény Párthoz (Ernszt - Huszár)
való tarto
zásom.
5.) Nem lettem valamilyen forma szerint legitimista, hanem neveltetésem alapján
és a £útf[olikus] egyházzal való kapcsolataim] miatt (apostoli király, főkényúr) ra
gaszkodtam a katolikus Habsburg-uralkodóházhoz.
A harmincas évek elején, az
egyik évben én végeztem az Ottó-misét a Szent István-bazilikában, Szombathelyen
részt vettem az Ottó- és Zita-miséken, amelyekel a legitimista csoport mondatott a
székesegyházban. A legutóbbi szervezkedést leszámítva legitimista tevékenységet
nem fejtettem ki. A királyi házzal semmiféle kapcsolatom nem volt és nincs.
6.) Lapok szerkesztésében nem vettem részt. Amennyire emlékszem, egy vagy két
cikket írtam a harmincas évek elején a Győri Kat[olikus] Tudósítóba, szombathelyi
működésem idején az ottani Kat[olikus] Tudósítóba, 1943-ban egy karácsonyi cikket
a Kalocsai Néplapba, 1942-ben vagy 1943-ban Szent Margitról egy cikket egy Sza2
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' Unió cleri pro missionibus (lat.): a papság missziós egyesülete. Célja a papságban és általa a népben a
katolikus hit terjesztésének kötelességét és az erre irányuló buzgóságot fölkelteni és ápolni.
Elsődlegesen az elemi iskoláskorú gyermekek számára jezsuiták által szervezett és központilag irá
nyított hitbuzgalmi egyesületek. Céljuk a gyermekek testi, lelki nevelése, melynek központjában a Jézus
Szíve tisztelet állt. Az 1940-es évek elején Magyarországon mintegy 2500 Szívgárda működött
250-300 000 taggal.
Mária-kongregációk a katolikus egyházban kor, állás és nemek szerint szervezett, tisztán vallásos
egyesületek a keresztény eszmeiség és hitélet előmozdítására, a boldogságos Szűz Mária tiszteletének és
követésének közvetítésével.
A MANSZ (Magyar Nemzeti Szövetség) a proletárdiktatúra bukása után 1919. szeptember 7-én ala
kult meg 40 000 bejelentett taggal. A szövetség programjának fóbb pontjai: a jövő magyarságának nem
zeti alapon való megteremtése, lelki integritásának helyreállítása, külföldön pedig a magyar nemzet
múltjának, kultúrájának és törekvéseinek megismertetése voltak, melyeket fokozott mértékben egészí
tett ki a legszívósabb küzdelem a trianoni szerződés revíziója érdekében. Magyar és idegen nyelveken
megjelent kiadványainak, propagandairatainak, térképeinek, zenemüveinek, levelezőlapjainak stb. szá
ma meg- haladta a több százat. A két világháború közötti időszakban mintegy száz vidéki köre volt az or
szág minden városában és nagyobb községében.
Az Országos Katolikus Néppárt 1895 elején alakult konzervatív politikusok és a klérus támogatásá
val. Fő célkitűzései az egyházpolitikai törvények (polgári házasság és anyakönyvezés eltörlése) revízió
ja, a Monarchia és a magántulajdon védelme. 1918 februárjában Keresztény Szociális Néppárt néven át
alakult.
A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) 1919 októberében alakult. A legitimizmus kérdése
szakításhoz vezetett, a 1922-es nemzetgyűlési választásokra a párt háromfelé szakadt. Ernszt Sándor és
Huszár Károly az elviekben legitimista, de a kormányt támogató, sőt a kormánykoalícióban részt vevő
Keresztény Nemzeti Egység Pártjában tevékenykedett, amely 1923 végén átalakult. A Keresztény Nem
zeti Gazdasági Párt nevet vette fel, de 1925-ben ismét átalakult Keresztény Gazdasági és Szociális Párt
néven. 1943-tól a Keresztény Néppárt nevet használták. A két világháború között mindvégig biztos
mandátumokkal jelen voltak a törvényhozásban.
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bad[...-ï]
lapba. Feltűnést keltett annak idején (1939 körül) a Nemzeti Újságnak
egyik közleménye, amely a celldömölki legényifjúsági napon elmondott beszédemet
közölte le. A beszéd a szemben álló világnézeti frontokról (katolicizmus és nyilasság)
szólt. Mint főpásztor évről évre adtam ki böjti körlevelet, amelyekből hosszabb- rövi
debb részek f...j
címén belekerültek a napi és hitbuzgalmi lapokba. Más sajtótevé
kenységemre nem emlékszem.
7.) Az országgyűlés felsőházának szombathelyi püspöki kinevezésem (1939) után
lettem tagja. Egyetlenegyszer sem szólaltam fel; a költségvetési tárgyalásokat leszá
mítva inkább csak akkor mentem el a felsőházi ülésekre, ha egyébként is dolgom
akadt Pesten. Jelen voltam az egyik fajvédelmi törvény tárgyalásán, amikor a boldo
gult hercegprímás vezetésével majdnem leszavaztuk a kormányjavaslatot (5 szavazat
hiányzott)
Ugyancsak jelen voltam, mikor az országgyűlés két háza megszavazta a
kormányzó-helyettesi állást és Horthy Istvánt helyettes kormányzóvá
választotta
Egyébként nyilvános politikai jellegű tevékenységet nem fejtettem ki; győri műkö
désem idején meghallgattam egy-két programbeszédet; kötelességszerűen leszavaz
tam, szombathelyi püspökségem idején szorgalmasan eljártam az évnegyedes megye
gyűlésekre és a Közigazgatási Bizottság havonkénti üléseire. A vármegye díszköz
gyűléseinfelszólaltam
Horthy kormányzó jubileuma, Szűcs István főispáni és Tulok
József alispáni beiktatása alkalmából. Részt vettem Szombathely város díszközgyűlé
sein is; az 1943-ban tartott díszközgyűlésen köszöntöttem [az] 1900 éves várost.
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Bp. 1951. május 29.

Grősz József

Ad 5.) A Habsburg- házzal való kapcsolataimra vonatkozólag utólag eszembe ju
tottak a következők:
Orvoszvári káplán koromban, ha az uraság otthon volt, naponkint be kellett men
nem a Lónyay-kastélyba misézni. Lónyay gróf, később herceg felesége néhai Rudolf
trónörökös özvegye Stefánia belga A'/r[ályi] hercegnő volt. Utóbb két alkalommal vol
tam boldogult Fetser püspökkel egy-egy napra az orvoszvári kastély vendége.

Csak ennyi olvasható, talán: Szabadka-i.
Nem olvasható.
Az első két zsidótörvényjavaslatát 1938-ban és 1939-ben a keresztény egyházak képviselői megsza
vazták. A második zsidótörvény idején reális közelségbe került a nyilas hatalomátvétel. Teleki Pál m i 
niszterelnök azzal érvelt Serédi Jusztinián hercegprímás és Ravasz László dunamelléki református püs
pök előtt, hogy az egyházak nyílt szembefordulása a kormányjavaslatával a nyilasoknak kedvezne, mert
a kormány belebukna a törvényjavaslat elutasításába, és akkor a nyilasok átvennék a hatalmat az ország
ban. 1941 -ben, a harmadik zsidótörvényt már egyértelműen elutasították a katolikus főpapok. Annak el
lenére, hogy a felsőházban számos módosító indítványt keresztülvittek, a javaslat törvényerőre emelését
nem tudták megakadályozni. Vö. Gergely Jenő: A püspöki kar tanácskozásai. Bp., 1984, 251-266. és
276-277. p.
Az 1942. évi I I . törvénycikk a kormányzó-helyettesről; az 1942. évi I I I . törvénycikk vitéz nagybá
nyai Horthy István úrnak kormányzó-helyettessé megválasztásáról és eskütételéről.
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A 20-as évek elején többször volt a győri püspök vendége Izabella főhercegnő fiá
val, Albrecht főherceggel. Mint győri segédpüspök egy ízben magyaróvári funkcióm
alkalmából, meglátogattam Frigyes főherceget. Ugyancsak egyik máriacelli vakációzásom alkalmából meglátogattam Frigyes főherceget Hohenlohe hercegnő villá
jában Máriacellen. Frigyes főhercegnek ugyanis Féltoronyban kastélya és terjedel
mes birtokai voltak; a viszony a község és a főhercegi család között nagy an jó volt; a
Féltoronyból kikerült intelligens embereket a joviális öregfőherceg mint földijeit ke
zelte. - Többször megfordult a győri püspökvárban a Lónyay házaspár és ifi. Ferenc
József főherceg is.
Józseffőherceg és fia, ifi. Ferenc Józseffőherceg voltak a kalocsai érseki erdőség
egy részének vadászbérlői már régebb idő óta. Ebben a minőségben a két főherceg a
vadászterületre való átutaztában 2-3 alkalommal ebédre a vendégem volt Kalocsán.
Papi pályafutásom főbb állomásai.
191 l-ben szenteltek pappá. Két évi káplánkodás után a győri püspöki udvarba kerül
tem. 1928 decemberében nevezett ki a pápa győri segédpüspökké, 1932-ben püspöki
helynök, 1936-ban szombathelyi apostoli kormányzó, 1939-ben szombathelyi megyés
püspök lettem, 1943 óta vagyok kalocsai érsek. Szombathelyi püspökké és kalocsai ér
sekké történt kineveztetésemkor Horthy kormányzó kezébe letettem az előírt esküt.
Pártállásaim.
Hivatalosan egyik pártnak sem voltam tagja, de az első világháború után az Ernszt—
Huszár-féle keresztény párthoz tartozónak vallottam magam, amelynek célkitűzései
közt szerepelt a Habsburg-királyság
restaurálása.
Legitim izm usom.
A Habsburg-dinasztiához való hűségben nevelkedtem; ezt a hűséget a törvényes ki
rálynak 1918-ban történt eltávolítása * után is megőriztem. Legitimista érzületem
nek több ízben kifejezést is adtam, így pl. 1930-ban vagy 1931-ben én celebráltam a
budapesti Szent István-bazilikában az Ottó-misét, szombathelyi működésem idején
többször megjelentem az Ottó- és Zita-miséken. A Habsburg-ház több tagjával győri
működésem idején is érintkeztem, így Frigyes főherceggel, Izabella főhercegnővel,
Albrecht főherceggel, Stefánia belga királyi hercegnővel, néhai Rudolf trónörökös
özvegyével. Kalocsán többször vendégül láttam Józseffőherceget és fiát, ifi. Ferenc
József főherceget, az érsekség vadászbérlőit.
29

Az összeesküvésben való szerepem.
Az összeesküvéssel először 1948. november 3-án kerültem érintkezésbe. Az ezen a na
pon az Úri utcai prímási palotában tartott püspöki konferencia délutáni ülése után

' IV. Károly magyar király 1918. november 13-án Eckartsauban nyilatkozatot adott ki, amelyben a
trónról ugyan nem, de lemondott a magyarországi államügyek viteléről, azaz a királyi funkciók gyakor
lásáról. A királyt erre senki sem kényszerítette.

Mindszenty bíboros, hercegprímás visszatartott néhányunkat bizalmas megbeszélés
re. Jelen voltak, Hamvas Endre csanádi püspök, Rogács Ferenc pécsi koadjutor és
Drahos János esztergomi érseki helynök rajtam kívül. Mindszenty közölte velünk,
hogy a várható rendszerváltozásra való tekintettel egy régi keresztény politikussal,
dr. Bozsik Pállal programot dolgoztatott ki és kért bennünket, hogy ennek a program
nak a megvalósulását, ha ő ezt őrizetbe vétele miatt, amelyre számít, nem tehetné, se
gítsük elő. A rendszerváltozást nyilván az amerikaiaktól és az ő biztatásuk alapján
várta. Többünket kért, mert számolni kellett azzal, hogy a rendszerváltozás nem egy
szerre jog bekövetkezni az egész ország területén. A programból részleteket nem kö
zölt, csak annyit mondott, hogy a szociális vívmányokat (földreform, államosítások)
egyelőre fenntartja, mert azonnali és egészbeni megszüntetésük ellenszenvessé tenné
az új kormányt a tömegek előtt. Csak abban nem döntött még, hogy a program „ álta
lános keresztény" vagy „szorosan vett katolikus"jellegű legyen-e; erre vonatkozó
lag kérte véleményünket. Mi a szorosan vett katolikus jelleg mellett döntöltünk.
Ezután arra kért bennünket, hogy nevezzünk meg olyan személyeket, akik a rend
szerváltozás bekövetkezése után az ország vagy a törvényhatóságok vezetésében hasz
nálhatóklesznek. Hamvas püspök mondott néhány nevet. Mikor látta, hogy Mindszenty
ezeket a már más neveket [is] tartalmazó papírlapra jegyzi, kérte őt, hogy [ne] írjon fel
neveket, mert ha a névjegyzéket megtalálják nála, ennek az illetőkre kellemetlen követ
kezményei lehetnek. Mindszenty megnyugtatta, hogy ő úgy írja le a neveket, hogy abból
csak ő tudja, hogy kiről van szó, azután több nevet nem jegyzett fel (Margit néni ).
Említette Mindszenty azt is, hogy a rendszerváltozás után egy kiáltványt kell intéz
ni a nemzethez, amelyet különböző pártállású, ismert régi politikusok írnak alá. A kiállvány a program szellemében készül el. Emlékezetem szerint Czettler Jenő és
Rassay Károly neve került elő. MiRassay szerepeltelését
helytelenítettük
Mindszenty őrizetbe vétele után számolnunk kellett azzal, hogy a november 3-i meg
beszélés miatt a jelen voltakat is kifogják hallgatni, esetleg őrizetbe is fogják venni.
Hamvas püspökkel beszéltünk is erről és megállapodtunk magatartásunkat illetőleg.
A november 3-i megbeszélésen Mindszenty különleges megbízást egyikünknek sem
adott. Mikor azonban 1948. december l-jén egy más ügyből kifolyólag Esztergomba
hívott, hangsúlyosan kérte, hogy őrizetbe vétele esetén okvetlenül én vegyem át a püs
pöki kar vezetését. Ezt megígértem; mint rangsorban utána következő érsek mást nem
is tehettem.
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Coadjutor (lat.): segéd, társ. A beteg, idős püspök mellé kirendelt segédpüspök, aki többnyire követi
elődjét a püspöki székben.
A Grősz által ismertetett megbeszélés nem egy állítólagos összeesküvésre, hanem egy katolikus párt
indítására vonatkozott. Lásd a bevezető tanulmányt és a I I . fejezet 5. számú lábjegyzetét.
Utalás Slachta Margitra.
Rassay Károly a Tanácsköztársaság bukása után vezető szerepet vállalt a Keresztény Nemzeti Párt
megalakításában. A 20-as, 30-as években egyre inkább szabadelvű véleményeket fogalmazott meg. Kö
vetkezetesen szembeszegült a szélsőjobboldali, fajvédő, nyilas és nemzetiszocialista törekvésekkel. El
lenezte a németbarát külpolitikát. A katolikus főpapok talán túlságosan liberálisnak tartották Rassayt.
Lásd az 52. számú dokumentumot. Grősz József vallomása. 1951. június 4.
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Az összeesküvés tényleges vezetését 1949 augusztusában vettem át, amikor a Szent
Imre herceg úti Szt. Margit Intézetben felkeresett dr. Farkas Endre budapesti ügyvéd,
régi barátom és volt iskolatársam, és a következőket közölte velem: A Mindszentytől
őrizetbe vétele előtt kapott megbízás alapján Bozsik Pál prépost, remetevárosi plébá
nossal egy illegális, legitimista szervezkedés kiépítéséi indították el, amelynek célja a
Magyar Népköztársaságnak amerikai segítséggel való megdöntése, a hatalom átvé
tele és a Habsburg-monarchia visszaállítása; a részleges programon szakemberek
dolgoznak, ő az igazságügyi részt dolgozza ki. Elmondotta Farkas azt is, hogy a jog
folytonosság elve és ősi szokásaink alapján a király visszatértéig az államfői tisztet az
esztergomi érsek tölti be, az ő akadályoztatása esetén a rangban követő kalocsai ér
sek; megkérdezte, hogy az államfői tisztet vállalom-e. Azt válaszoltam Farkasnak,
hogy Bozsik akciójáról Mindszenty közléséből tudok, azt helyeslem és az államfői
tisztet rendszerváltozás esetén vállalom.
Ezt követően Farkas Endre kb. 6 hetenként felkeresett Budapesten vagy Kalocsán
és tájékoztatott a szervezkedés fejleményeiről. Elmondta, hogy a szakemberek foly
tatják munkájukat, és hogy illegális szervezetük állandó összekötetést tart fenn a bu
dapesti amerikai követséggel, amely a szervezkedést aktívan támogatja.
1950 márciusáig csak Farkassal érintkeztem az összeesküvés résztvevői közül.
1950 márciusában Farkas javaslatára a Széher úti Szent Ferenc Kórházban fogad
tam Bozsik Pált, aki lényegében a Farkastól már ismertetett dolgokat mondta el a
szervezkedés célkitűzéseiről és eddigi tevékenységéről, egyben közölte, hogy az
összeköttetést az amerikai követséggel Gyomlay László esztergomi tanár tartja. Cél
kitűzéseiket és tevékenységüket helyeselve figyelmeztettem Bozsikol, hogy az ameri
kai követséggel a kapcsolatot óvatosan tartsák. Úgy emlékszem, Bozsik Farkas társa
ságában járt nálam.
Ugyancsak a Széher-úti Szt. Ferenc Kórházban jelentkezett nálam 1950 márciusá
ban Gyomlay László is Farkas Endre társaságában és írásos felhatalmazást kért tő
lem arra, hogy az amerikaiaktól katolikus diákok támogatására pénzt vehessen fel;
éneikül ugyanis az amerikaiak nem akartak neki pénzt adni. A felhatalmazást, ame
lyet Farkassal együtt fogalmazták meg, Gyomlay leírta, én pedig aláírtam. Tartalma
kb. ez volt: „Felhatalmazom Kapisztrán testvért, hogy katolikus diákok segélyezésére
pénzt vegyen fel. "Kapisztrán volt Gyomlayfedőneve. Az írást Gyomlay magához vet
te. Hogy mennyi pénzt vett fel, nem tudom
m

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 248-256. p. Kézírásos
tisztázat.

Az önvallomásnak sem stílusa, sem pedig tartalma nincs összhangban Grősz József egyéniségével és
tetteivel. Miután az érsek május 28-án megtört, az ÁVH egyre több terhelő vallomást íratott alá vele, sőt
arról is gondoskodtak, hogy Grősz saját kezűleg is leírja ezeket a manipulált vagy diktált vallomásokat,
hogy szükség esetén ezekkel is „bizonyítani" tudják az érsek bűnösségét. Lásd az I . fejezet 90-92. szá
mú lábjegyzetét.
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JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 30.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N. N . jelentése
Jelentés
Budapest, 1951. május 30.
Általában:
Grősz éjszakai kihallgatásáról jókedvűen tért vissza, ma egész nap nyugodt, jókedvű
volt. Keveset aludt, nem imádkozott.
Nem a rendes előadója hallgatta k i , hanem az, aki legutóbb is kihallgatta. Ezt az
előadót igen jóeszű embernek tartja, aki egyházi kérdésekben több tárgyi ismerettel
rendelkezik, mint eredeti előadója. Tudása azonban csak fél tudás.
Jó étvággyal evett.
Részleteiben:
Az új előadó az életrajzot tárgyalta meg vele. Eközben igen sok olyan kérdés merült
fel, ami egyáltalán nem tartozott a tárgyhoz. így pl. az előadó megkérdezte tőle, hogy
ki lesz az új pápa. Grősz erre azt válaszolta, hogy Isten még jó egészségben tartja a
pápát és egyébként is, ha meghalna, akkor sem lehetne találgatásokba bocsátkozni.
Az előadó felvetette azt a kérdést, lehetséges-e, hogy Spellmann lesz az új pápa. Ezt
Grősz valószínűtlennek tartja. Szerinte még egy ideig olasz bíborosok közül fog ki
kerülni a pápa.
Az előadó igen tájékozott Grősz életét illetően. így pl. azt is tudja, hogy hetenként
3 ízben tarokkozni szokott, partnereit is ismeri. Arról is van értesülése, hogy mikor
Grősz a kórházban volt, Kovács Sándor püspök - aki ugyanakkor szintén kórházban
volt - minden étkezés után borosüveggel a hóna alatt meg szokta látogatni és együtt
fogyasztották el az étkezés utáni boradagjukat. Grősz elmondta azt, hogy már annak

idején feltételezte, hogy a kórházban figyelik, de azt, hogy ily csekélységekről is tu
domást szereztek, álmában sem merte volna gondolni.
A berlini békenagygyűlés után előre látható volt, hogy a kormányzat megköveteli
azt, hogy a papok a gyűlés határozatairól a templomban beszéljenek. Hogy a kérdés
élét elvegyék, Grősz fogalmazott egy tájékoztatásfélét, ahol vázlatosan leírta azt,
hogy a papoknak miképpen kell a hívőket tájékoztatni. Grősz összeállításának beve
zetését és befejezését Hamvas megváltoztatta és egy külön szöveget szerkesztett.
Grősz nagyon csodálkozott azon, hogy az előadónak tudomása van arról, hogy ennek
a tájékoztatásnak bevezetése és befejezése Hamvastól származott. Az előadó gúnyos
megjegyzést tett arra, hogy Hamvas egy hétig kotlott egy mondaton, és azt hitte, hogy
őket félre lehet vezetni. Hogyan gondolta ezt Hamvas, hiszen a mondat értelmét még
egy 50 éves vénasszony is világosan látja.
Grősz úgy veszi észre, hogy Hamvasra nagyon ki vannak rúgva. Ezzel szemben
Pétery jó fiú lett. Az előadó mondta, hogy a tavalyi sajtókampány óta Pétery behúzta
a farkát.
Kovács Sándorról Grősznek az a véleménye, hogy nem harcos természetű, és ha
piszkálják, vagy valami baj van a levegőben, akkor ideges lesz és teljesen visszavonul.
Grősz elmondta, hogy egyik kihallgatásán megkérdezték tőle, hogy mi volt a véle
ménye a földbirtokreformról. Grősz őszintén megmondta, hogy eleinte nem volt kel
lemes érzés, hogy minden birtokukat elvették, később azonban egyetértett ezzel az
intézkedéssel. Nem akarta az előadónak megmondani, hogy az egyház tulajdonkép
pen hálás lehet a kormányzatnak, hogy az egyházzal nem tettek kivételt. Milyen szín
ben tűnne fel most a hívők előtt, ha az egyház ettől a rendszertől adományt fogadott
volna el.
Grősz több ízben megemlítette, hogy előadójától semmit sem mert kérni, még ci
garettát sem. Pedig nagyon rosszul esik neki, hogy kihallgatása alatt nem dohányoz
hat, mert az új előadója állandóan pöfékel. Grősz azért nem mer kéréssel előállni,
mert attól fél, hogy kérését visszautasítják, ezt pedig nem akarja.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 51-52. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 131-132. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.
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JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 30.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
Jelentés
Budapest 1951. május 30.
Általában:
Grősz délutáni kihallgatásáról nyugodtan tért vissza, azzal, hogy ma valószínűleg
lesz még egy kihallgatása. Eléggé fáradtnak látszott.
Igen jó étvággyal vacsorázott, utána mohón fogadta el a cigaretta szippantásokat.
Keveset beszélt, azonnal lefeküdt és jól aludt.
Részleteiben:
Új előadója alezredes, hallotta, mikor egy alárendeltje így szólította. Délelőtt az volt
a benyomása, hogy van belőle valami a „kiválasztott faj"-ból, de most úgy ítéli meg,
hogy nem zsidó.
A „kaptafa" ugyanolyan, mint a másik előadónál, de mégis jobban szereti az új elő
adóját, mert van benne némi kedély.
Grősz azt a megjegyzést tette, hogy az előadóknak itt sok a ráérő idejük, mert olyan
részletesen foglalkoznak mindennel, ami csak a ráérő emberek sajátossága. Igen ma
kacsul maradnak egy-egy témánál és nem nyugszanak, még annak a legcsekélyebb
részletét is nem tisztázzák.
Nagyon változatos volt a kihallgatása, az előadó hol kibékült vele, hol pedig össze
vesztek. Cigarettával sem kínálta meg, ez módfelett rosszul esett Grősznek.
Mosolyogva mondta Grősz, hogy soha sem volt úgy, hogy ne lett volna valahogy,
és most is csak meglesz, bár nagyon szeretné, ha már túl lenne ezen a kellemetlen idő
szakon.

Először beszélt múltjáról, de csak annyit mondott, hogy német anyanyelvű Bur
genlandban született és Bécsben végezte el a Pázmáneumot.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 49-50. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 133-134. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

GRŐSZ JÓZSEF ÖSSZESÍTŐ VALLOMÁSA
1951. május 31.
Tárgy: Grősz József vallomása
Feljegyzés
Budapest, 1951. május 31.
Beismerem, hogy királypárti meggyőződésem és a népi demokratikus rendszerrel
szembeni ellenséges beállítottságomból eredően vezetője voltam a népköztársaság
megdöntésére és a királyság visszaállítására irányuló összeesküvésnek. A népköztár
saságot amerikai fegyveres segítséggel akartuk megdönteni, ezért összeesküvő kap
csolatot létesítettünk a budapesti USA-követség több diplomáciai beosztottjával. Az
USA-követség utasítására írásban vállaltam az államfői tisztség betöltését a király
megkoronázásáig. Vállaltam olyan kormány kinevezését, amely a követség által az
összeesküvés kormánya részére megígért dollárkölcsönt elfogadja és az országot be
viszi az USA által vezetett Atlanti Szövetség államai sorába.
Beismerem, hogy az általam vezetett összeesküvés amerikai utasításra megkezdte
fegyveres csoportok szervezését, melyek feladata volt, hogy amerikai fegyveres erők
kel együttműködjenek a népköztársaság megdöntésében és a hatalom átvételében.
Beismerem, hogy beállítottságomnak és összeesküvő terveimnek megfelelően
rendszeresen támogattam a népköztársaság több illegalitásban élő ellenségét. Előse
gítettem politikai bűncselekmények tetteseinek a törvényes felelősségre vonás elől
való bujkálását és támogattam többeket az országból való illegális kiszökésben.
Beismerem, hogy a budapesti USA-követségen kívül illegális kapcsolatban álltam
még a budapesti olasz és belga követségekkel. Ezeken a követségeken keresztül jut
tattam ki illegálisan a Vatikán számára írt, a Magyar Népköztársaságot és vezetőit rá
galmazó, valótlan adatokat tartalmazó jelentéseimet.
Beismerem, hogy 1945-től őrizetbe vételemig nagy mennyiségű valutát rejteget
tem, valutával üzérkedtem. Beismerem, hogy a kalocsai érseki könyvtárban lévő ún.
„Kalocsai Kódex" műértéket és nyolc ún. „ősnyomtatványt" kb. ötszázezer forint ér
tékben megállapított árért, külföldön letétbe helyezett valutaérték ellenében, az or-

szagból illegálisan kicsempésztettem.
Beismerem, hogy gazdasági bűncselekmé
nyeim célja, további tevékenységünk illegális anyagi alapjának biztosítása volt.
Burgenlandi 60 holdas kulákcsaládból származom. Hozzátartozóim jelenleg is az
Ausztria területén lévő Halbturnban élnek. Középiskoláimat a győri bencéseknél és a
kisszemináriumban, a teológiát pedig Bécsben végeztem, mint a Pázmáneum növen
déke. 191 l-ben szenteltek pappá. Néhány évi káplánkodás után a győri püspöki ud
varba kerültem, ahol 1928-ban nevezetek ki segédpüspökké, 1936-ban kerültem
Szombathelyre mint apostoli kormányzó. 1939-ban lettem szombathelyi megyéspüs
pök, 1943 óta vagyok kalocsai érsek. 1939-ben püspökké, majd 1943-ban érsekké
való kinevezésemkor a Horthy-kormányzatra, Horthy kezébe tettem le az esküt.
Több katolikus egyházi és világi szervezet vezetői tagsága mellett az 1920-as
évektől kezdve előbb dominusa, majd protektora voltam a fasiszta Emericana szerve
zetnek. Ugyancsak az 1920-as évektől voltam tagja az ellenforradalmi MOVE egye
sületnek. 1939-től a horthysta felsőháznak voltam tagja.
A Horthy-rendszer alatt - amelynek általában híve voltam - családi és papi nevelé
semből eredő legitimista meggyőződésem miatt az Ernszt-Huszár-féle Keresztény
Párthoz tartozónak vallottam magam. Ennek a pártnak célkitűzése a királyság vissza
állítása és a Habsburg-dinasztia Magyarországon való újbóli uralomra juttatása volt.
Legitimista meggyőződésemnek, mint egyházi funkcionárius, többször nyilváno
san is kifejezést adtam, így pl. 1930-ban, 1931-ben a budapesti Szt. István-baziliká
ban ún. Ottó-misét celebráltam, szombathelyi működésem alatt több ún. Ottó- és Zi
ta-misén vettem részt. A Habsburg-ház több leszármazottjával már győri működésem
során személyes kapcsolataim voltak, mint kalocsai érsek pedig többször láttam ven
dégül József főherceget és fiát, ifjú Ferenc József főherceget, a Habsburg-dinasztia
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Teljesen bizonytalan, hogy mi volt a kódex és az ősnyomtatványok eladásának valódi célja. Ha csak
megmenteni szerették volna őket, annak más módjai is lettek volna, az elrejtéstől egészen a külföldi le
tétbe helyezésig, de valóban eladták ezeket a nemzeti értékeket. Kérdéses, hogy mit akartak az ellenér
tékkel kezdeni. Nyilvánvalóan nem a szervezkedés számára volt szükségük pénzre. Sokkal inkább
amolyan „aranytartaléknak" szánhatták zavaros, nehéz időkre.
A teljes mértékben negatív, túlzó jelzők (fasiszta, ellenforradalmi, horthysta) is bizonyítják a vallo
más Grősztől „idegen" voltát.
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tagjait. Mindezek a személyes kapcsolataim erősítették királypárti, legitimista beállí
tottságomat.
1945 után - politikai meggyőződésemnek megfelelően - a népi demokratikus
rendszerrel szemben állottam és annak vívmányait, intézkedéseit megpróbáltam aka
dályozni, így pl. 1945 elején - Mindszenty prímássá való kinevezése előtt - mint a
püspöki kar akkori vezetője, a földbirtokreformról szóló törvény végrehajtása ellen
tiltakoztam. Mindent elkövettem annak érdekében, hogy a földreform az egyházi bir
tokokra vonatkozóan ne legyen végrehajtva. 1945 májusában állást foglaltam a föld
reformnak az egyházi birtokokra vonatkozó végrehajtásával szemben és egy tiltako
zó iratban azt javasoltam, hogy legalábbis az összes erdőbirtokokat (ami egyedül a
kalocsai egyházmegyében kb. 35 000 holdat tesz ki,) hagyják meg. Követeltem to
vábbá, hogy a javadalmi földeken kívül - az egyháznak hagyjanak meg kb. 30 000
hold szántóterületet. Tiltakozásomat és javaslatomat írásban az ideiglenes kormány
akkori vezetőjéhez és a földmüvelésügyi miniszterhez juttattam el.
Ugyancsak 1945 elején - mint a püspöki kar akkori vezetője - igyekeztem kapcso
latot létesíteni a már akkor itt tartózkodó amerikai követtel és az amerikai misszió
tagjaival. 1945. május 26-án látogatást tettem Schoenfeld akkori budapesti USA-követnél. A látogatás célja a bemutatkozáson kívül, tájékozódás volt amerikai csapatok
bevonulásának esetleges lehetőségéről, egyben tájékoztatás adása az amerikai követ
részére az ország általános helyzetéről és az egyház kérdéseiről. Az USA-követnél
tett ez a látogatásom nem a püspöki kar megbízásából, hanem saját elhatározásomból
történt. Kíséretemben voltak: Bárd János jelenlegi segédpüspök, Jánosi jezsuita szer
zetes és Tóth K. János katolikus pap, akkori külügyminisztériumi előadó, akik azóta
mindketten disszidáltak. Az USA követnek hamis és rágalmazó adatokat tartalmazó
tájékoztatást adtam az országban lévő állapotról. A követ felvetette azt a kérdést,
hogy belső ellenforradalmi erőkre támaszkodva, miért nem teszünk valamit a népi
demokratikus rendszer és a szovjet hadsereg Magyarországon állomásozó egységei
ellen. Erre én a népi demokratikus rendszer akkori rendőri alakulataira, illetve a szov
jet hadseregre célozva azt válaszoltam, hogy „kisebb fegyveres erőnek még neki le
het menni kapával, kaszával, de egy kétmilliós, tankokkal és ágyúkkal felszerelt had
seregnek nem".
Az itt tartózkodó amerikai megbízottak közül szorosabb kapcsolatban álltam
Dittrich amerikai tengerészkapitánnyal, akit többször láttam vendégül személyesen
is Kalocsán. Ilyen alkalmakkor Dittrich nálam az érseki kastélyban lakott. Dittrich
kapitány a kalocsai érseki palotában titkos megbeszélést is tartott, amelyen részt vet
tek Zsedényi Béla, a Nemzetgyűlés akkori, azóta őrizetbe vett elnöke, „ g r ó f Teleki
Géza akkori, azóta disszidált kultuszminiszter és a már említett Tóth K. János ugyan
csak disszidált pap. Én magam ezen a titkos megbeszélésen nem vettem részt, csupán
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az érseki palota egyik szalonját bocsátottam rendelkezésre a titkos megbeszélés meg
tartására.
Dittrich kapitánynak egyébként ugyancsak adtam magam is tájékoztatásokat és
közléseket az ország helyzetéről és közöltem vele a népi demokratikus berendezke
dést rágalmazó adatokat.
Dittrich kapitánynak adtam át továbbításra 1945 májusában azt a jelentés, amelyet
- mint a püspöki kar akkori vezetője - a Vatikánnak írtam. Ebben a jelentésemben
nem csupán az egyházzal kapcsolatos kérdéseket tárgyaltam, hanem foglalkoztam az
ország helyzetével, közállapotaival, a végrehajtott és végrehajtás alatt álló demokra
tikus vívmányokkal, ellenséges beállítottságomnak megfelelő módon. A jelentést
Dittrich kapitány a Vatikánba való illegális továbbítás céljából átvette és közlése sze
rint továbbította.
Mindszenty József hercegprímássá való kinevezése után - mindkettőnk legitimista
és a népi demokráciával szemben élesen ellenséges közös politikai meggyőződésünk
alapján - a Mindszenty által képviselt és gyakorlatban végrehajtott politikai irányvo
nallal minden esetben egyetértettem és azt támogattam. így pl. magam is aktívan
részt vettem azokban az akciókban, melyeket a volt csendőrség fasiszta tagjainak ér
dekében folytatott. 1947-ben felkérésére és vele egyetértően írásban fordultam Varga
Bélához, a Nemzetgyűlés akkori - azóta disszidált - elnökéhez, volt csendőrök ügyei
ben, mint ami „sok jó magyar embert érint".
A népi demokratikus rendszer államosításait is igyekeztem akadályozni a rendelke
zésemre álló eszközökkel. így pl. amikor 1948 márciusában a kormány a Stephaneum
Nyomda és Könyvkiadó RT-t államosította, ez ellen tiltakoztam és egy előre megszer
vezett tiltakozó akciót kezdeményeztem.
Bizalmas körlevélben utasítottam az egyházmegyei papságot, hogy egy időben,
megadott szövegű tiltakozó táviratokkal forduljanak a köztársasági elnökhöz, mintha
ezeket a tiltakozásokat önszántukból, egyházi felettesük sugalmazása nélkül tennék.
Kezdeményezésemhez hasonlóan szervezték meg azt az akciót a több egyházme
gyékben is.
A Magyar Népköztársaság és a népi demokratikus rendszer különböző vívmányai
ellen más módon is kifejezésre juttattam ellenségességemet, így pl. számos egyházi
szertartás keretében tartott prédikációmban uszítottam ellenük.
Mindszenty népellenes politikai tevékenységével való egyetértésemnek adtam ki
fejezést az 1948. november 3-i püspökkari konferencián. Ebben az időben már
Mindszenty népellenes politikai működését és magatartását mind szélesebb néptö
megek ítélték el nyilvánosan. Ezzel szemben a konferencián egy a népi demokratikus
államot és szerveit ócsárló és rágalmazó felszólalásomban én javasoltam a püspöki
karnak, hogy „dokumentáljuk egységünket és szolidaritásunkat" Mindszentyvel.
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Lásd a 27. számú dokumentumot. Grősz József önvallomásának 12. pontját. 1951. május 25.
3 0 9

Mindszenty József 1948. december l-jén Esztergomban - mivel elkövetett bűn
cselekményeiért őrizetbe vételére számított - felkért engem, hogy feltétlenül én ve
gyem át a püspöki kar vezetését. Utalt arra, hogy kizárólag az én személyemben lát
biztosítékot annak a politikai irányvonalnak a folytatására, amelyet a püspöki kar ve
zetésében ő vitt. Én ezt elvállaltam és erre Mindszentynek ígéretet tettem.
Mindszenty őrizetbe vétele után - ismét mint a püspöki kar vezetője - igyekeztem
érvényre juttatni azt a Magyar Népköztársaság ellen irányuló politikát, amelyet Mind
szenty is folytatott. Alátámasztotta ezt a törekvésemet a Vatikánnak Mindszenty letar
tóztatásával kapcsolatban a magyar püspöki karhoz intézett levele, amelyben a pápa a
püspöki kart a népköztársaság vívmányaival szembeni további ellenállásra buzdította.
Mint a püspöki kar vezetője, arra törekedtem, hogy kitérjünk minden olyan - a kor
mány által felajánlott - tárgyalás elől, amely az állam és az egyház viszonyának ren
dezésére irányult volna. Ebben ugyancsak a Vatikán álláspontjára is támaszkodhat
tam. 1949. január 7-én Péterfy Gedeontól, a magyar püspöki kar egyik vatikáni meg
bízottjától táviratot kaptunk, melyben Péterfy a vatikáni államtitkárság álláspontjára
hivatkozva utalt arra, hogy térjünk ki a kormánnyal folytatandó tárgyalások elől. Ha
sonló szóbeli üzenetet hozott erre vonatkozóan a vatikáni államtitkárságtól Mócsy
Imre jezsuita szerzetes, aki Mindszenty letartóztatása után érkezett Rómából és aki
magával hozta az említett pápai levelet is. Endrédy Vendel zirci apát, aki 1948 végén
ugyancsak Rómában járt, Tardini vatikáni államtitkártól hasonló utasítást kapott,
Mindszentyvel való közlés céljából. Endrédy 1949 januárjában, mint a püspöki kar új
vezetőjével, velem is közölte ezt az utasítást, én azonban erről a már említett forrá
sokból Endrédy közlését megelőzően is tudtam.
Minden törekvésem arra irányult, hogy ne jöjjön létre olyan megegyezés a népköz
társaság kormánya és az egyház képviselői között, ami az állam és az egyház viszo
nyát bármilyen módon rendezhette volna. Ez az irányvonal - túl a vatikáni álláspon
ton - megfelel az én saját politikai felfogásomnak is, mely élesen szemben állt a népi
demokráciával és a Magyar Népköztársaság kormányával kötendő, mindenfajta
megegyezéssel.
Az 1950 nyarán megindult állam és egyház közti tárgyalásokba - melyeken én a
püspökkari tárgyalóbizottság vezetője voltam - már eleve csalárd, nem őszinte szán
dékkal mentem bele. 1949 augusztusa óta a Magyar Népköztársaság ellen irányuló
legitimista összeesküvés vezetője voltam és illegális kapcsolatban álltam a budapesti
USA-követséggel. Összeesküvő tevékenységemet, a kormány megbízottjaival foly
tatott tárgyalásaink alatt és a kormánnyal kötött megegyezés után is folytattam. A
népköztársaság kormányával folytatott tárgyalást és megegyezést magamra nézve
kezdettől fogva nem tartottam kötelező erejűnek annak ellenére, hogy éppen én vol310

Grösz Józsefnél a püspöki karon belül voltak radikálisabb ordináriusok is. Valójában arról van szó,
hogy az esztergomi érseket a kalocsai követi „rangban". Az A V H ezt a tényt is átformálta egy összees
küvés-elméletté.

tarn az, aki a püspöki kar nevében a megegyezést aláírtam. A kormánnyal folytatott
tárgyalásaim és az általam aláírt megállapodás csupán a Magyar Népköztársaság el
len irányuló összeesküvő tevékenységem leplezésére szolgáltak.
1949 augusztusában felkeresett dr. Farkas Endre régi barátom és volt osztálytár
sam, a Szent Imre herceg úti Szent Margit Intézetben. Farkas elmondotta, hogy
Mindszentytől őrizetbe vétele előtt kapott megbízás alapján Bozsik Pál remetekert
városi préposttal együtt megkezdték egy illegális, legitimista szervezet kiépítését.
Tevékenységük célja a népköztársaságnak amerikai fegyveres segítséggel való meg
döntése, és a hatalom átvétele, a Habsburg-monarchia restaurálása.
Farkas közölte, hogy már megkezdték különböző szakemberek bevonásával, kor
mányuk rendszerváltozás utáni programjának kidolgozását, ő maga a program igaz
ságügyi részét készíti elő.
Farkas kifejtette, hogy a „jogfolytonosság elve alapján a magyar történelmi hagyo
mányok értelmében, a király távollétében az esztergomi hercegprímás hivatott az ál
lamfői tisztség betöltésére". Megkérdezte, hogy miután Mindszenty akadályozva
van, vállalom-e a király megkoronázásáig az államfői tisztséget, mint az esztergomi
hercegprímást egyházi méltóságában soron követő kalocsai érsek. Én helyeslésemet
fejeztem ki Farkasok tevékenységével kapcsolatban és vállaltam az államfői tisztség
betöltését.
Beismerem, hogy lényegében ettől kezdve lettem az összeesküvés vezetője és mint
ilyennek, ezután kb. hathetenként beszámolt Farkas a szervezkedés fejlődéséről. Far
kas a következő megbeszéléseink során elmondta, hogy illegális szervezetüket az
USA budapesti követsége aktívan támogatja, állandó illegális kapcsolatot tartanak
fenn a követség több diplomatájával.
Farkas kérésére 1950 márciusában a Széher úti Szent Ferenc kórházban fogadtam
Bozsik Pált, az összeesküvéssel kapcsolatos megbeszélés céljából. Bozsik emlékeze
tem szerint Farkassal együtt jött cl. Ez alkalommal Bozsik megismételte, hogy Mind
szenty megbízása alapján kezdték el illegális szervezkedésüket, melynek célja a
Habsburg-monarchia restaurálása. Elmondta még Bozsik, hogy az összeesküvés ál
landó illegális összekötője az USA-követség felé Gyomlay László esztergomi tanár.
Én helyeslésemet fejeztem ki Bozsiknak is, úgy az összeesküvés céljával, mint azzal
kapcsolatban, hogy e cél érdekében összeköttetésben állanak az USA-követséggel.
Egyúttal azonban figyelmeztettem őket, hogy az amerikaiakkal való illegális kapcso
latot óvatosan tartsák, nehogy kitudódjon a hatóságok előtt.
Kb. 1950 márciusában, vagy áprilisában szintén a Széher úti kórházban felkerestek
Farkas Endre és Gyomlay László. Gyomlay közölte, hogy az összeesküvés amerikai
kapcsolataiból pénzt akar felvenni diákkapcsolatainak támogatására. Kért, hogy ad
jak számára írásbeli felhatalmazást, mert e nélkül az amerikaiak nem akarják a pénzt
kiadni. Ez alkalommal Gyomlay, Farkas jelenlétében kb. a következő tartalmú írást
írta le kézzel: „Felhatalmazom Kapisztrán testvért, hogy katolikus diákok segélyezé
sére pénzt vegyen fel." (Kapisztrán volt Gyomlay fedőneve.) Az írást én aláírtam és
Gyomlay magához vette. Arról, hogy Gyomlay az általam adott írás alapján mennyi
pénzt vett fel az amerikaiaktól, nincsen tudomásom.

Egy másik alkalommal kb. fentiekkel egy időben, Farkas Endre felkeresett a buda
pesti Központi Szeminárium helyiségében és közölte, hogy az amerikaiak utasítására
egy írásra van szüksége, melyben igazolom, hogy részt veszek az összeesküvésben.
Farkas mondotta, hogy elég, ha „virág nyelven" igazolom a fentieket. Ez alkalommal
egy névjegyemre kb. a következő szöveget írtam, Farkas fogalmazása alapján:
„Az egyház érdekében folytatott akciójukat támogatom." A névjegyemet Farkas
magához vette.
Ezután 1950 júliusáig Farkas Endre kb. 4-6 hetenként keresett fel Budapesten, a
Központi Szeminárium épületében, vagy Kalocsán, az érseki palotában. Farkas rend
szeresen jelentette nekem az összeesküvéssel kapcsolatos újabb fejleményeket és az
amerikaiak egyes újabb utasításait. így jelentette pl. a különböző szakemberek foko
zatos további bevonását a szervezkedésbe és a kormányprogram egyes részeinek el
készítését. Jelentette továbbá, hogy az összeesküvéssel kapcsolatot tartó amerikai
diplomaták utasításaira, több politikai dokumentumot készítettek Bozsikkal. Ezek
közül - Farkas elmondása alapján - emlékszem, hogy a „jogfolytonosság kérdéséről"
és a „nemzetiségi kérdésről" készített dokumentumokat juttatták el Gyomlay révén
az amerikaiakhoz.
A „jogfolytonosság kérdéséről" készített dokumentum tartalmának lényege az
volt, hogy Magyarországon a törvényes államforma a királyság, és a király visszaér
kezéséig az államfői hatalmat a hercegprímás, illetve az ő akadályoztatása esetén a
kalocsai érsek gyakorolja, mint „homo regius". Mint Farkas közölte, ezt a dokumen
tumot később a Vatikánba is eljuttatták egy példányban.
A „nemzetiségi kérdésről" készített dokumentum tartalmának lényege az volt,
hogy „Nagy-Magyarország" területi integritásának visszaállítását javasolták.
Elismerem, hogy a fenti dokumentumokban Bozsik és Farkas által kifejtett politi
kai állásfoglalásokat magamévá tettem és helyeseltem azoknak az amerikaiak részére
történt átadását.
1950. július 5-én Farkas Endre felkeresett a Központi Szeminárium épületében és
közölte, hogy a budapesli USA-követség írásban kért tőlem nyilatkozatot az államfői
tisztség elvállalásáról. Farkas egyúttal elővette a nála már legépelve lévő nyilatkozat
két példányát. A nyilatkozat tartalmának lényege kb. a következő volt:
„Az ősi magyar törvények szerint a király távollétében és a hercegprímás akadá
lyoztatása folytán, mint Magyarország homo regiusa, vállalom az államfői tisztség
ideiglenes betöltését és átmeneti kormány kinevezését. Kijelentem, hogy Magyaror
szág a rendszerváltozás után csatlakozni fog a nyugati államok szövetségéhez."
Azzal, hogy a fenti nyilatkozatot éppen az állammal folytatott megegyezési tár
gyalások idején aláírtam, mintegy bebizonyítottam az amerikaiaknak, hogy továbbra
is szemben állok a népköztársasággal és a megegyezési tárgyalásokat csak összees
küvő tevékenységünk leplezése céljából folytatom. A nyilatkozat alá „+Josephus"
nevet írtam, az iratra „tanúk" jelzés is volt gépelve. Egyik tanúként Farkas írta alá mint ezt később közölte velem - a másik tanú személyére már nem emlékszem. Far
kastól tudom, hogy a tanúk nem igazi nevüket, hanem az összeesküvésben használt
fedőnevüket írták alá. Farkas közlése szerint a nyilatkozatot azért kellett két példány-

ban aláírni, mert annak egyik példányát az USA-követség valamilyen záradékkal el
látva visszaadja, igazolásul számunkra, hogy akceptálta.
Farkas Endre 1950 nyarán és őszén az eddigieknél gyakrabban, kb. hetenként ke
resett fel és két alkalommal még vele jött Gyomlay László is. Farkas látogatásai al
kalmával az összeesküvéssel kapcsolatos eseményeket jelentette. így pl. többször
számolt be arról, hogy az amerikaiak most már egy teljes kormány azonnali név sze
rinti kinevezését kérik tőlem. Egy másik alkalommal az amerikaiknak azt a kérését
tolmácsolta, hogy írásban kérjek kormányunk részére kölcsönt. Farkas közölte, hogy
kb. 290 millió dollár kölcsön fog rendelkezésünkre állni és arra vonatkozóan kellene,
mint jövendőbeli államfőnek, már most kötelezettséget vállalni, hogy ezt a kölcsönt
igénybe fogjuk venni.
Farkas Endrével folytatott megbeszéléseink alkalmával 1950 nyarán Farkas közöl
te, hogy az USA-követség egyik tagja személyesen akar találkozni velem - Bozsik
remetekertvárosi plébániáján - az összeesküvéssel kapcsolatos megbeszélés céljá
ból. Én közöltem Farkassal, hogy személyes találkozón az összeesküvés amerikai
kapcsolatai közül senkivel sem akarok részt venni [sic!], „mert Mindszenty esete
megmutatta, hogy ilyen találkozó feltűnő lehet, és ezért helytelen".
Egy másik alkalommal Farkas azt jelentette pl. hogy az amerikaiak utasítása alap
ján megkezdték egy olyan „szenátus" tanácsadói testület szervezését, melynek szere
pe kormányunk mellett a tanácsadói tevékenység lesz.
Beismerem, hogy kb. 1950 augusztusában Farkas Endre az összeesküvés fegyve
res csoportjainak szervezésével kapcsolatban tett nekem jelentést. Farkas elmondta,
hogy az amerikai követség utasítására összeesküvésünknek meg kell szervezni volt
katonatisztekből, rendőrökből és cserkészekből fegyveres csoportjait, melyek felada
ta lesz, hogy az amerikai fegyveres erőkkel együttműködve, részt vegyenek a nép
köztársaság megdöntésében és a hatalom átvételében. Farkas ez alkalommal Hévey
László volt horthysta miniszteri osztályfőnököt és dr. Takács István fogorvost emlí
tette, (mindketten személyes ismerőseim) mint akik a fegyveres csoportok megszer
vezésével foglalkoznak. Én Farkasnak az összeesküvés fegyveres csoportjainak szer
vezéséről szóló jelentését jóváhagyóan tudomásul vettem.
Több Farkas Endrével folytatott megbeszélésünk alkalmával volt szó arról, hogy
átvéve a hatalmat milyen intézkedéseket hajtunk végre a földdel kapcsolatban. Far
kas közölte, hogy már kidolgozták kormányunk mezőgazdasági programtervezetét.
(Emlékezetem szerint dr. Halács Ágostont említette meg, mint aki a kormányprog
ram mezőgazdasági részét kidolgozta.) Farkas elmondta, hogy a program kiinduló
pontjaként a földbirtokoknak - 500 hold terjedelemig - korábbi birtokosaiknak való
visszaadását és általában a földreform során felosztott földekért tulajdonosaiknak
kártérítés fizetését jelölték meg. Én helyeslésemet fejeztem ki az 1945-ben végrehaj
tott földreform ilyen formájú likvidálásával kapcsolatban és közöltem, hogy ez meg
felel az én elgondolásaimnak is.
Kb. 1950 nyarának végén ismét felkeresett Gyomlay László, Farkas társaságában
és mintegy ellenőrzésképpen megkérdezte, hogy az ún. homo regius nyilatkozatot melyet Farkastól megkapva ő adott át az USA-követségi kapcsolatunknak - én ír-

tam-e alá. Én a valóságnak megfelelően megerősítettem Gyomlay előtt, hogy én ír
tam alá a nyilatkozatot.
Néhány hét múlva Gyomlay ismételten felkeresett Farkas társaságában és közölte,
hogy az amerikaiak határozott kérésére most már egyenként ki kell neveznem a kor
mány tagjait. Farkas és Gyomlay közölték azt, hogy ők Bozsikkal már össze is állítot
ták a teljes kormánylistát. Én ekkor azt mondtam, hogy a teljes kormány tagjainak ki
nevezését egyelőre nem írom alá, mert ezt még időszerűtlennek tartom, s ezzel
csupán nagyobb veszélynek tenném ki az összeesküvés minisztereknek kinevezett
tagjait. Itt megjegyzem, hogy a 290 millió dolláros amerikai kölcsön kéréséről szóló
nyilatkozatot ugyanilyen indoklással, szintén nem írtam alá.
Lehetséges, hogy Farkas, vagy Gyomlay kérésére valamilyen egyéb nyilatkozatot,
vagy nyilatkozatokat is aláírtam, de határozottan csak a már részletezett, három irat
aláírására emlékszem.
Farkas Endre rendszeresen beszámolt nekem - mint az összeesküvés vezetőjének
- az összeesküvéssel kapcsolatos összes eseményekről. Különböző találkozásaink al
kalmával azt is kérte, hogy személyesen jelöljem meg, kiket tartok megfelelőnek a
miniszteri, főispáni és alispáni posztok betöltésére. így Farkassal pl. a kormány egyes
tagjainak személyére vonatkozó megbeszéléseink során Bozsik Pál miniszterelnök
ségéről, Farkas igazságügyi megbízásáról s báró Apor Gábor külügyminiszteri meg
bízásáról tárgyaltunk.
Később Bozsik miniszterelnöki jelölése elesett, miután Farkas közlése szerint az
amerikaiak nem tartották helyesnek, ha egy pap lesz az átmeneti kormány vezetője, s
így a tömegek várható ellenállásának letörésére teendő erőszakos intézkedések egy
pap nevéhez fűződnének. Én az amerikaiaknak ezt a véleményét osztottam, és felve
tettem, hogy Bozsik helyett Friedrich István kellene miniszterelnökké kinevezni, aki
úgy gondoltam, hogy megfelelő lenne, miután 1919-ben, a Tanácsköztársaság leve
rése után, az ellenforradalom első miniszterelnökeként, hasonló szerepet töltött be.
Előadom még, hogy kb. 1950 tavaszától több megbeszélést folytattam a rendszer
változással kapcsolatos terveimről Payr Hugó volt képviselő, ismert legitimista poli
tikussal, aki maga is igyekezett elősegíteni Friedrich miniszterelnöki jelölését. Payr
Hugó eredetileg Mindszenty bizalmas politikai informátora volt. 1949 tavaszán
kezdte el számomra is folytatni a korábban Mindszenty számára végzett bizalmas po
litikai információk gyűjtését, melyekre szóban, vagy írásban tett nekem rendszeresen
jelentést.
Kb. 1950 nyarán Payr Hugó és Friedrich egy esküszöveget állított össze, melyet
Friedrich, mint jövendőbeli miniszterelnök már előre le akart tenni kezembe, hogy be
biztosítsa miniszterelnöki megbízatását. Payr Hugó 1950 nyarán a Tárogató úti zárdá
ban átadta nekem írásban az eskü szövegét, melynek tartalma kb. a következő volt:
„Ha Isten akarata folytán és a katolikus egyház főpapjainak segítségével az állami
főhatalom a kezembe kerül, visszaállítom az ezeréves magyar királyságot királyával
az élen és visszavezetem az országot az ősi alkotmányhoz."
Az eskü szövegét én elolvasása után helyeseltem, de közöltem Payrral, hogy még
nem tartom aktuálisnak az eskü letételét.

Farkas Endrével 1950 decemberben találkoztam a Központi Szemináriumban,
majd 1951 januárban ö leutazott hozzám Kalocsára, de elkerültük egymást. A decem
beri találkozó után tudtam meg - már nem emlékszem kitől - , hogy Bozsikot őrizetbe
vették. Farkas januári látogatásával, mint mondta, csak azt akarta jelezni, hogy őt
még nem fogták le.
Az összeesküvéssel kapcsolatban 1951 februárjában beszéltem utoljára Farkas
Endrével. Farkas ekkor abban reménykedett, hogy talán nem lesznek további őrizet
be vételek Bozsik lefogása után, mert úgy látja, hogy Bozsikot kizárólag a vasutasok
körében szervezett illegális csoport tevékenységével kapcsolatban fogták le, tevé
kenységének többi részét nem derítették fel. Beismerem, hogy én - függetlenül Far
kas szavaitól - ezután már számítottam esetleges őrizetbe vételemre.
Beismerem, hogy beállítottságomnak és terveimnek megfelelően rendszeresen tá
mogattam illegalitásban élő politikai bűnösöket és illegálisan Nyugatra szökő szemé
lyeket azzal a céllal, hogy átmentsem őket és biztosítsam rendszerváltozás utáni ter
vcink számára.
1947-től rendszeres, több száz forintos havi támogatást nyújtottam Iványi Endre i l 
legalitásban élő volt kalocsai papnak, aki a saját szerkesztésében megjelent „Kalocsai
Néplap" című újságban írt háborúra uszító cikkei miatt való felelősségre vonás elől
bujkált. Az illegalitásban élő Iványival 1947-től 1951 májusában történt őrizetbe vé
teléig kb. 5-6 alkalommal találkoztam, s ilyenkor még külön 400-600 forinttal segí
tettem bujkálásában. Iványi, Hegyi Pál néven élt illegalitásban, bujkálásához a hamis
iratokat tudtommal és beleegyezésemmel dr. Gombos Károly kalocsai érseki iroda
igazgató juttatta Iványinak. Egy alkalommal ugyancsak az érseki irodán keresztül 50
dollárt küldtem Iványinak, a nálam elrejtett nagyobb valutamennyiségből.
Iványihoz hasonlóan segítettem bujkálásában P. Vezér Ferenc pálost, kinek szá
mára 1949 szeptemberében, vagy októberében P. Szabó László kérésére jurisdictiót
adtam. P. Szabó ez alkalommal, sőt ezt megelőzően, 1949 tavaszán is közölte már,
hogy P. Ferenc azért bujkál Soltvadkerten - Lelkes Pascal néven - , mert uszító beszé
dei és szovjet katonák meggyilkolásának gyanúja miatt keresik a hatóságok. 1949
őszén később a gyilkosságok elkövetésének vádja miatt bujkáló P. Ferenc részére
írásban is megadtam Soltvadkertre a jurisdictiót.
1947-1948-1949 folyamán kb. 8-10 Jugoszláviából Magyarországon keresztül i l 
legálisan nyugatra szökő pap keresett fel Kalocsán az érseki palotában. (Közülük
Schröder Péter és Moullion Kálmán nevére emlékszem.) Ezeknek szállást nyújtot
tam, majd a velük folytatott személyes beszélgetés után fejenként kb. 20-20 dollárt
adtam nekik, hogy elősegítsem bujkálásukat és szökésüket.
Beismerem, hogy további tevékenységünk illegális anyagi alapjának biztosítása
érdekében nagy mennyiségű valutát rejtegettem, s illegálisan külföldre juttattam a
nagy nemzeti értéket képviselő ún. „Kalocsai Kódexet", nyolc „ősnyomtatvánnyal"
együtt s ezek fejében kapott valutaösszegeket külföldön letétbe helyeztettem.
1945-től őrizetbe vételemig nagy mennyiségű USA dollárt, svájci frankot, angol
fontot és törtaranyat rejtegettem, melyből a házkutatás során 1843 USA dollárt, 120
angol fontot, 100 svájci frankot és 50 gramm törtaranyat találtak meg.

A fenti értékek a Mindszentytől 1945-ben és 1946-ban kapott 4900 USA dollárból
és 1200 svájci frankból, továbbá az 1949 márciusában disszidált Lémájer Béla gazda
sági intézőm által illegálisan folyamatosan vásárolt angol font és törtarany mennyisé
gekből maradtak meg.
A hiányzó valutakülönbözetet őrizetbe vételemig rendszeres adományok formájá
ban 10-20-50 dolláros tételekben az érsekség papjainak, dr. Gombos Károlynak, dr.
Gyctvai Péternek, dr. Sztrilich Károlynak és másoknak, a kalocsai iskolanővéreknek,
az illegalitásban élő és nyugatra szökő személyeknek adtam.
Beismerem, hogy 1949 második felétől Szálai Béla volt horthysta kultuszminisztéri
umi osztálytanácsoson keresztül állandó illegális kapcsolatot tartottam fenn Lémájer
Béla disszidált volt gazdasági intézőmmel és az ugyancsak disszidált Zágon volt győri
kanonokkal.
Szálai útján - Gombos Károly volt irodaigazgatóm segítségével - illegálisan kül
földre juttattam a nagy nemzeti értéket képviselő ún. „Kalocsai Kódexet". A kb. 400
ezer forint vételárból Gombos csupán 25 ezer forintot vett át, az ellenérték túlnyomó
részét valutában letétbe helyeztettük a bécsi Pázmáneumban. A „Kalocsai Kódex
nek" 1949 második felében történt kicsempészése után, tudtommal és beleegyezé
semmel Gombos Károly még nyolc darab ún. „ősnyomtatványt" is eladott illegálisan
és kijuttatott külföldre, Szálai Béla révén. Tudomással bírtam róla, hogy a svájci vevő
- Faragó disszidens magyar antikvárius - 25 müértékről állított össze listát a kalocsai
érsekség tulajdonában lévők közül, s a fenti kilenc könyvet ennek a listának alapján
adtuk el.
Megemlítem, hogy a fenti nemzeti értékek kicsempészésével és illegális értékesí
tésével nemcsak a Magyar Népköztársaság törvényeit sértettük meg súlyosan, de kijátszottuk egyúttal a vatikáni rendelkezéseket is, melyek szerint nem lett volna sza
bad előzetes vatikáni engedély nélkül eladni ezeket az érsekség birtokában lévő
müértékeket.
Beismerem, hogy 1949-től Szálai Bélán keresztül, illegális futár útján több alka
lommal kaptam Zágon disszidált volt győri kanonoktól, a fasiszta magyar emigrán
sok apostoli visitátorától nagyobb pénzösszegeket, összesen kb. 330 ezer forintot. Sa
ját részemre 1949 második felében 10 ezer forintot, 1950 tavaszán 70 ezer forintot és
1950 őszén 100 ezer forintot kaptam. Az 1950 augusztusában kapott 150 ezer forintot
50-50 ezer forintnyi összegekben Szálai Bélával elküldtem a cisztercita, a piarista és
a premontrei rendek részére.
A fenti, illegális futárral érkezett pénzösszegekkel kapcsolatban 1951 márciusá
ban Szálai Béla egy Lémájer Bélától illegálisan érkezett rejtett szövegű levelet ho
zott, kb. a következő tartalommal:
„Nagypapa értesítse a sofőr kollégát, hogy Vendel és ő megkapták a pénzt."
„Nagypapa" az én fedőnevem volt, míg „Sofőr kolléga" Zágon kanonoké, aki úgy
látszik aggódott, hogy nem kaptuk meg a pénzösszeget. Az illegális levélben szereplő
Vendel, Endrédy Vendel volt, a ciszterci rend főnöke, akinek a részére az illegális
pénzből 50 ezer forintot küldtem Szálai Bélával.

Beismerem, hogy Mindszenty őrizetbe vétele óta - a rendes postai levelezésen kívül
- illegális kapcsolatot is tartottam a Vatikánnal. Ez az illegális kapcsolat részben a bu
dapesti olasz, részben a budapesti belga követségen keresztül bonyolódott le. Az illegá
lis utat azoknak a Vatikánba küldött jelentéseimnek, leveleimnek és értesítéseimnek to
vábbítására használtam fel, amelyek bizalmasak voltak és olyan adatokat tartalmaztak,
melyeknek a hatóságok tudomására való jutása felelősségre vonásommal járt volna.
Ugyanezen az illegális úton kaptam a Vatikánból érkező és nekem, vagy rajtam keresz
tül a magyar püspöki karnak szóló bizalmas, vatikáni anyagokat is.
1950 októberéig Ángyán Fülöp szervita tartományfőnök vette át a Vatikánba menő
bizalmas anyagokat rendszeresen. Ángyán, a budapesti olasz követségen lévő kap
csolatain keresztül juttatta ezeket ki Rómába. így többek között pl. ezen az úton küld
tem ki 1949 végén, vagy 1950 elején egy részletes jelentést a Vatikánba. Az általam
Ángyánnak küldött anyagokat rendszerint titkárom, Sztrilich Károly adta át. Miután
Ángyán 1950 októberében disszidált, ettől kezdve a Rómába illegálisan küldendő le
veleimet Hamvas püspöknek adtam át személyesen továbbításra, aki szintén a buda
pesti olasz követségi kapcsolatain keresztül juttatta el azokat a Vatikánba.
1951 februárjában átadtam Hamvas püspöknek a Vatikánba való illegális továbbí
tásra az 1950-es év egyházat érintő politikai eseményeiről, az állam és egyház közötti
tárgyalásokról és megegyezésről és más aktuális eseményekről írt részletes beszámo
lómat. Ennek a beszámolómnak a fogalmazványát - más bizalmas vatikáni és egyéb
anyagokkal együtt - egy esetleg bekövetkező házkutatás elől fogadószobám bőrkerevetében rejtettem el. A jelentés továbbítása után Hamvas püspök megemlítette, hogy
„legutóbb az olasz követség nehézségeket támasztott", s így mint mondotta Hamvas,
jelentésemet a belga követségen keresztül küldte el.
A Vatikánból részemre Mindszenty letartóztatása óta illegális úton folyamatosan
küldött bizalmas anyagokat és utasításokat ugyancsak az olasz követségen keresztül
küldték, ahonnan kettős borítékban továbbították vagy az esztergomi, vagy a buda
pesti érseki helynöki irodába. Az irodákban bontották fel és a belső boríték címzésé
nek megfelelően juttatták el hozzám. így hozott pl. levelet az esztergomi érseki titkár,
Csepregi Ignác, s a budapesti érseki helynöki irodából Szörényi Gábor volt jezsuita
szerzetes is, vagy a helynökségről Kalocsára jövő apácák is egyes esetekben.
Beismerem, hogy a Vatikánba illegálisan kiküldött jelentéseimben több alkalom
mal tettem a Magyar Népköztársaságot és a népi demokratikus rendszert becsmérlő,
rágalmazó kijelentéseket és közöltem a népköztársaságra vonatkozóan valótlan ada
tokat, pl. az 1949-es évről szóló, az ország politikai hangulatát, az országgyűlési vá
lasztásokat, aktuális politikai és az egyházat érintő kérdéseket felölelő - már említett
- részletes jelentésemben is.
Az 1950. évről szóló és ugyanezen az illegális úton - Hamvas püspök közvetítésé
vel a budapesti belga követségen keresztül - a Vatikánba küldött jelentésemben pl.
több más gyalázó és rágalmazó kijelentés között pl. azt írtam, hogy „a Magyar Nép
köztársaság alkotmánya üres formula", „a Magyar Népköztársaságban nincsenek tör
vények, amelyek mindenkire kötelezőek, sem bíróság, amely az elnyomottaknak jo
got szolgáltatna".

Bűnösnek érzem magam a Magyar Népköztársaság megdöntésére irányuló összees
küvés vezetésében, a törvényes felelősségre vonás elől bujkáló bűnösök támogatásá
ban, súlyos valutáris és társadalmi vagyon ellen irányuló bűncselekmények elkövetésé
ben és a Magyar Népköztársaság szóban és írásban elkövetett megrágalmazásában.
Vallomásomat minden kényszer nélkül, az igazságnak megfelelően tettem és ezt
helyesen vették fel, amit elolvasása után aláírásommal bizonyítok.
Grősz

József
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Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 135-150. Gépelt, hitelesített
tisztázat. (Ugyanebben a dossziéban megtalálható egy, oldalanként hitelesített
gépelt változat. A június 14-én rögzített gyanúsított jegyzőkönyv: 311—328. p.
Valamint egy kézírásos tisztázat is, amit a kalocsai érseknek a per kezdete előtti
héten kellett leírnia: 189-213. p.)
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A vallomást Grösz József minden oldalon saját kezű aláírásával hitelesítette.
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JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. május 31.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N. N . jelentése
Jelentés
Budapest 1951. május 31.
Általában:
Ma reggel igen jó hangulatban tért vissza Grősz. Újságolta, hogy egy nagy összefog
laló jegyzőkönyv készült, örül neki, hogy túl van ügyének nehezén.
Egész nap jó kedve volt, jól aludt, igen jó étvággyal evett.
Részleteiben:
Az alezredes és őrnagy együttesen hallgatták ki, csodálkozva állapította meg Grősz,
hogy az őrnagy volt a hangadó.
Az eddigi vallomásain végigmentek, és az egészet 16 oldalon összesítették. - A
jegyzőkönyvet az őrnagy diktálta saját szavaival. Igen jól fogalmaz az őrnagy. Tulaj
donképpen és lényegében az összefoglalás az eredeti vallomásait tartalmazza, de az
őrnagy fogalmazásában. Volt néhány rész, ahol Grősz kifogást emelhetett volna a fo
galmazás ellen, de belátta már, hogy ennek semmi értelme sincs. Esetleg 6 hónapig
üdülhetett volna a pincében, ha ellenkezik, a végén mégis aláírta volna. Hangsúlyozta
azonban, hogy ez a kifogás csak a fogalmazásra vonatkozik.
Azért nincs semmi értelme az ellenkezésnek, mert az ítéletet és a büntetés nagysá
gát úgysem a bíróság állapítja meg, hanem itt dől el.
Legfőbb vád ellene az összeesküvés szervezése. Nevetséges ez most, mert ennek
„nincsen lába". Nem volt összeesküvés a rendszer megdöntésére, hanem kizárólag
azt szervezték meg, hogy mit csinálnak a rendszer megbukása esetén.
Véleményemet kérdezte ebben a kérdésben. Én azt válaszoltam, hogy nem tudok
véleményt mondani, meg kellene nézni a büntető törvénykönyvet. Ugyanis lehet,

hogy a büntetőtörvény összeesküvésnek minősíti azokat a cselekményeket is, ame
lyek nem a rendszer megdöntésére, de végeredményben a rendszer ellen történnek.
Grősz azt válaszolta, hogy természetesen ebben a rendszerben ez így van.
Grősz örömének adott kifejezést, hogy tulajdonképpen ügyének gerince ezzel be
van fejezve, túl van a nehezén. Persze még biztos lesznek kihallgatásai és még érdek
lődni fognak részletek után is. Szerinte azonban lényeges kérdés már nem igen fog
felmerülni.
A jegyzőkönyv végén nyilatkoznia kell, hogy miben érzi magát bűnösnek. Majd
pedig az utolsó mondatban kijelentette, hogy a jegyzőkönyvet átolvasta és az helye
sen van felvéve.
Grősznek saját írásával is le kell írni az összefoglalót, 8 oldal már kész, de az elő
adó nem adta oda, hogy a cellában írjon, azzal, hogy hátha elolvassa a zárkatársa.
Grősz ironikusan megjegyezte, hogy ezzel tulajdonképpen saját maga írta meg a
vádiratát.
Elmondotta még, hogy a kihallgatás jó hangulatban folyt le. Éjfél körül az őrnagy
megkérdezte tőle, hogy nem-e álmos [sic!]. Grősz mondta, hogy álmos, mire az őr
nagy azt kérdezte, hogy akkor miért nem kér feketét. Grősz azt válaszolta, hogy azért
nem kér, mert az őrnagy úr igen haragos ember. - Kapott két csészével is és cigarettát
is, amennyi kellett.
Az őrnagy azt mondotta, hogy a zárkában azért tiltotta meg a dohányzást, mert az ő
engedélye nélkül adott az őrség cigarettát Grősznek.
Grősz említette, hogy nem tartotta még megfelelőnek az időt arra, hogy visszakér
je holmiját, de ez is be fog következni egyszer.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 47-48. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 151—152. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

JAVASLAT GRŐSZ JÓZSEF ÉS TÁRSAI ÜGYÉBEN
AZ 1951. MÁJUS 19-ÉN KÉSZÜLT VÁDIRAT
KIEGÉSZÍTÉSÉRE
1951. május 31.
Tárgy: Javaslat Grősz József
és társai ügyében
az 1951. május 19-én
készült vádirat kiegészítésére
Feljegyzés
Budapest, 1951. május 31-én
Grősz József és társai ügyében az 1951. május 19-én készült vádiratot a következő
képpenjavasoljuk kiegészíteni, illetve módosítani:
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G r ő s z Józsefi, rendű vádlott vádolva volt:
egyrendbeli az 1946:VII. tv. 1. § első bekezdésébe ütköző, a demokratikus államrend
megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének büntette,
kétrendbeli az 1945: V I I . tv., ill. az 1440/1945. ME. rendelet 12. § 6. pontjában meg
határozott, bűnpártolással elkövetett népellenes bűntett;
Javasolt kiegészítés:
egyrendbeli az 1950:30. tvr. 57. § a. és b. pontjaiba ütköző és az 58. § harmadik be
kezdése szerint minősülő, folytatólagosan elkövetett valutaüzérkedés büntette (a la
kásán talált nagy mennyiségű valuta és törtarany, valamint külföldi valuták folyama
tos szétosztása miatt),
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A dokumentumban közölt törvények hivatkozásai, amennyiben a végleges vádirat (68. számú doku
mentum) is tartalmazza őket, ott találhatók. Lásd a II. fejezet 369. számú lábjegyzetétől.

az 1950:24. tvr. 3. §-ba ütköző és az 5. § második bekezdésének utolsó rendelkezése
szerint minősülő társadalmi tulajdon folytatólagos elsikkasztásának bűntette (mu
zeális értékű kódex és ősnyomtatványok külföldre történt nagy mennyiségű valutáért
való értékesítése miatt),
az 1948. évi X L V I I I . tv. 48. § negyedik bekezdésébe ütköző tiltott határátlépés elő
mozdításának bűntette (disszidáló személyek részére való szállásadás miatt).
313

Dr. H é v e y László IV. rendű vádlott vádolva volt:
az 1946:VII. tv. 1. § első bekezdésébe ütköző, a demokratikus államrend megdönté
sére irányuló szervezkedés vezetésének büntette;
Javasolt kiegészítés:
egyrendbeli az 1945:VII. tv., ill. az 1440/1945 ME. r. 10. § 5. pontjába ütköző folyta
tólagosan elkövetett népellenes bűntett (a munkásmozgalomba beépülve a horthysta
erőszakszervek részére folyamatosan végzett besúgói tevékenység miatt);
Dr. P o n g r á c z Alajos V. rendű vádlott vádolva volt:
az 1946:VII. tv. 1. § második bekezdésébe ütköző a demokratikus államrend meg
döntésére irányuló szervezkedésben való részvétel büntette, valamint
az 1930:111. tv. 60. § 3. pontjába ütköző és a 61. § harmadik bekezdése szerint minő
sülő, folytatólagosan elkövetett kémkedés bűntette;
Javasolt kiegészítés:
egyrendbeli az 1950:30. tvr. 57. § b. pontjába ütköző és az 58. § harmadik bekezdése
szerint minősülő folytatólagosan elkövetett valutaüzérkedés büntette (nagy mennyi
ségű külföldi valuták rendszeres adás-vétele miatt);
V e z é r Ferenc IX. rendű vádlott vádolva volt:
az 1945:VII. tv., ill. az 1440/1945. ME. r. 6. §-ban meghatározott emberek törvényte
len kivégzésével elkövetett háborús bűntett miatt;
314
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Az 1950. évi 24. számú törvényerejű rendelet a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelméről. 3. § Tár
sadalmi tulajdonban levő vagyontárgy ellopását, elsikkasztását, jogtalan elsajátítását és megrongálását
öt évig terjedhető börtönnel kell büntetni. Ugyanígy kell büntetni a társadalmi tulajdonban levő vagyon
ban kárt okozó csalást is. 5. § (2) Tíz évig terjedhető börtön a büntetés akkor is, ha ugyanaz a személy is
mételten követ el a társadalmi tulajdon ellen irányuló büntettet, vagy ha a cselekmény elkövetésében
bűnszövetkezet két vagy több tagja vesz részt. Ha pedig az ilyen bűntett különösen nagy kárt okozott, a
büntetés halálbüntetés.
Az 1440/1945. ME. számú rendelet a népbíráskodásról szóló 81/1945. ME. számú rendelet módosí
tása és kiegészítése tárgyában. 6. § Háborús bűnös az is, aki a megszállott területek lakosságával vagy a
hadifoglyokkal való bánás tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan
megsértette, vagy a visszacsatolt területek lakosságával a reá bízott hatalommal visszaélve, kegyetlen
kedett, vagy aki általában akár belföldön, akár külföldön felbujtója, tettese vagy részese volt emberek
törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának.
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Javasolt módosítás: az eredeti pontok helyett:
egyrendbeli a Btk. 279. §-ába ütköző gyilkosság büntette,
többrendbeli a Btá. 20. §-ának második bekezdése alapján a Btk. 279. §-ába ütköző
gyilkosságra való felbujtás bűntette, és halmazatban
az 1945:VII. tv., ill. az 1440/1945 ME. r. 8. § (2. bek.) ütköző, a népek háború utáni
békéjének, illetve együttműködésének megnehezítésére, vagy megbontására alkal
mas bűntett.
Az eredeti vádpont nem fejezi ki vádlott ama tevékenységének tényleges tartalmát és
jellegét, hogy a felszabadító szovjet hadsereg tagjait gyilkolta és gyilkoltatta meg,
amely tevékenység egyben arra is alkalmas volt, hogy a szovjet és a magyar nép há
ború utáni békés együttműködését megnehezítse, megbontsa.
315
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Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 153-154. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.
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1878. évi V. törvénycikk a magyar büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. 279. § Aki
embert szándékosan megöl, ha szándékát nem előre fontolta meg: a szándékos emberölés bűntettét kö
veti el, és tíz évtől tizenöt évig terjedhető fegyházzal büntetendő.
Az 1950. évi I I . törvény a büntető törvénykönyv általános részéről. 20. § (2) Aki mást a bűntett elkö
vetésére szándékosan reábír (felbujtó), a tettes cselekményére megállapított büntetéssel büntetendő.
1

Történeti Hivatal V-105752/1.

GRŐSZ JÓZSEF ÖNVALLOMÁSA
1951. június 1.
A szerzetesrendek feloszlatásának gondolata már 1948-ban foglalkoztatta püspöki
kart. Ennek folyamányakép[pQn] 1949 tavaszán miheztartás és a szerzetesekkel al
kalmas módon való közlés céljából megküldtem az összes Ordinariusoknak az
apost[o\í\ Szentszék rendelkezései alapján összeállított utasításokat a dispersio (szét
szór atás) esetére.
Több helyről érkezett aggódó kérdésre 1949 őszén ezt az utasítás kiegészítettem
egy pótutasítással, amelynek lényege: A szerzetesek, amíg csak lehetséges, maradja
nak együtt, tehát a közösséget ne adják fel; ha azonban éjszakai zaklatástól tartanak,
az éjszakát rokonoknál vagy megbízható családoknál tölthetik.
A dispersios utasítás nem jelent meg az egyházmegyei körlevelekben, valószínűleg
a pótutasítás sem, mert ezek csak a szerzeteseket érdekelték.
Bp. 1951. június 1.
Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 287. p. Kézírásos

Grősz József
tisztázat.

GRŐSZ JÓZSEF ÖNVALLOMÁSA
1951. június 2.
Az 1948. évi kétnapos novemberi konferencia első napján a délutáni ülés befejezése
után Mindszenty hercegprímás néhányunkat visszatartott. Rajtam kívül biztosan em
lékszem Hamvas püspökre, Drahos János esztergomi érseki helytartóra; még valaki
volt ott, talán Rogács Ferenc pécsi koadjutor. A hercegprímás közölte velünk, hogy
rendszerváltozás esetére politikai programot dolgoztatott ki egy régi keresztény poli
tikussal, Bozsik Pál prépost, remetekertvárosi plébánossal és azt átnézette Baranyai
Jusztin egyetemi tanárral. A programmal kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy vi
lágnézetileg mi domborodjék benne: az általános kereszténység, vagy a szorosan vett
katolikum. Ha jól emlékszem, valamennyien az utóbbi mellett foglaltunk állast. A
programból részleteket nem közölt, csak annyit mondott, hogyfigyelemmel van a szo
ciális szempontokra, tehát a demokratikus vívmányokat, különösen a földreformot —
ha némi módosítással is, de fenntartja.
A hercegprímás politikai szempontból figyelembe jöhető személyek megnevezését
kérte; egy-két nevetfel is jegyzett, bár különösen Hamvas kérve kérte, hogy ne jegyez
zen fel neveket.
A hercegprímás a rendszerváltozást akkor elég közelinek látta, olyannyira, hogy a
nemzethez intézendő kiáltványról is említést tett, amelyet néhány ismertebb nevű po
litikus fog aláírni. A nevekre már nem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy Rassay
aláírását elleneztük.
Ezt követően 1948. december l-jén Mindszenty hercegprímás magához kéretett.
Katolikus vezető férfiak (Szekfű és mások) azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy az
egyház és az állam viszonyának rendezésére a kettő közti békés együttműködés bizto
sítására küldje ki megbízottját, akivel a vonatkozó kérdéseket meg lehetne tárgyal
ni/' A levélre adandó választ akarta velem megbeszélni. Abban állapodtunk meg,
11
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1948. november 30-án írtak Szekfü Gyula, Cavallier József és Kodály Zoltán levelet Mindszenty Jó
zsefnek a modus vivendi elfogadása érdekében. A bíboros valóban megbeszélte a levelet Grősz érsekkel
is, majd december 8-án személyesen is fogadta Szekfü Gyulát és társait. Mindszenty József a találkozóra
egy jegyzetet is készített, amelyben pontonként megcáfolta Szekfüék levelének állításait. Vö. Mind
szenty Okmánytár. Pásztorlevelek - beszédek - nyilatkozatok - levelek. III. kötet. Mindszenty áldozata.
Sajtó alá rendezte: Dr. Vecsey József. München, 1957, 272-278. p.

hogy aztfogja felelni, hogy megbízottját megfogja nevezni, mihelyt a megtárgyalan
dó kérdéseket konkrét formában közlik vele; a békés együttműködést egyébként ő
maga, óhajtva óhajtja. Arra kértem, hogy ha tárgyalásra tényleg sor kerül, megbí
zottjaként Czapik érseket nevezze meg, aki bárki másnál possibilisabb ^ ember.
Czapikban a hercegprímás nem bízott. Megnyugtattam, hogy Czapik nem fogja az
egyház ügyét elárulni. -Ezzel kapcsolatosan engem viszont ő arra kért, hogy őrizetbe
vétele esetén a püspöki kar vezetését én vegyem át és ne engedjem, hogy azt Czapik
magához ragadja. Ezt megígértem; mást nem is tehettem. Bozsikról és más politikai
akcióról ez alkalommal nem volt szó.
A hercegprímás őrizetbe vétele, illetve elítélése után - úgy emlékszem - előbb Payr
Hugó keresett fel 1949 márciusában mint régi legitimista politikus, hivatkozva a her
cegprímással való kapcsolataira, akinél — amint mondta - ismételten járt. En Payr
Hugót személyesen nem ismertem, Pintér László debreceni vikáriusra hivatkozott,
mint olyanra, aki őt képviselő korából jól ismeri. Pintér tényleg igazolta őt. Payr kü
lönféle [...]
bizalmas információkat közölt velem gazdasági, politikai és nemzet
közi kérdésekről, várható fejleményekről, és ilyenekről tájékoztatásokat ígért a jövő
ben is, amennyiben őtfogadom. Ezt tényleg meg is tette kisebb-nagyobb időközökben.
Legitimista elgondolásait, Friedrich Istvánnal kapcsolatos terveit csak jóval később
hozta elő. Az időpontra, amikor ezeket először említette, nem emlékszem. Nem emlék
szem arra sem, hogy mikorjárt nálam Farkas Endre először a hercegprímás elítélése
után,
csak arra emlékszem, hogy elmondta, hogy a hercegprímás ügyének fellebb
viteli tárgyalása előtt hányféle hivatalban és hatóságnál járt, hogy a hercegprímás
hoz bejuthasson és aláírást kaphasson tőle ügyvédi meghatalmazására. ^ Mikor az
tán 1949 augusztusában közölte velem, hogy a hercegprímástól kapott megbízatás
alapján Bozsikkal programot dolgoznak ki rendszerváltozás esetére, valószínűleg
megmondtam neki - de erre nem emlékszem — hogy tudomásom van arról éspedig
Mindszenty bíboros hercegprímástól, hogy Bozsik ilyen megbízást kapott, sőt a prog
ramot ki is dolgozta.
2
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Possibilis (lat.): lehetséges, lehető; itt tehetséges.
Nem olvasható.
Ezt az önvallomást Grősz érsek június 2-ra dátumozta. Ellentmondás van abban, hogy „nem emlék
szik" azokra a tényekre, amelyekről már első kihallgatásakor, és azóta is több alkalommal határozottan
beszámolt. Igaz akkor még arról tett említést, hogy Farkas Endrével 1949 első felében találkozott az
összeesküvés miatt. Néhány nap múlva 1949 augusztusáról beszélt az érsek és ennél kitartott egészen a
június 2-i emlékezetkiesésig, majd későbbi vallomásaiban újra ennél a dátumnál maradt. Lásd a 11. és a
18. számú dokumentumokat, Grősz József kihallgatási jegyzőkönyve és Grősz József vallomása. 1951.
május 19. és 1951. május 22.
Mindszenty József 1949. július 6-i nyilvános fellebbviteli tárgyalásán Farkas Endre szentszéki
ügyész váratlanul szót kért és felolvasta Pehm Jánosné levelét, miszerint őt kérte fel, hogy képviselje fiát
a tárgyaláson. A történtekhez vö. A Mindszenty per. Szerk., bev. és jegyz. Gergely Jenő és Izsák Lajos.
Bp., 1989. 400-402. p.
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A Bozsik-Farkas és Payr-Friedrich szervezkedés párhuzamosan futott; úgy lát
tam egymásról nem tudnak; én sem árultam el semmit, csak egy alkalommal, amikor
Payr a hercegprímás állapota után érdeklődött, utasítottam Farkas Endréhez; mikor
pedig Farkas említette, hogy az amerikaik nem akarják, ill. helytelenítik Bozsik mi
niszterelnökségét, hívtam felfigyelmét Friedrich Istvánra, mint olyan politikusra, aki
1919-ben a proletárdiktatúra bukása után hasonló szerepet már töltött be és akit —
mint Payrtól tudtam - az amerikaiak elfogadnak.
Tudom, hogy az összeesküvők engem tekintettek vezérüknek, tényleg azonban az
irányítást nem én végeztem; engem Farkas az amerikaik utasítására lett intézkedé
sekről időközönként értesített és én ezeket jóváhagyólag tudomásul vettem.
Bpest, 1951. június 2.

Grősz József

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 293-296. p. Kézírásos
tisztázat.

51.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 2.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
Jelentés
Budapest 1951. június 2.
Általában:
V. 31-én éjszaka jó hangulatban fogadott, szorgalmasan másolta vallomását, kihall
gatásomról érdeklődött.
V I . l-jén egész nap jó hangulatban volt, én rosszkedvet mutattam, még vigasztalt
is. Sokat imádkozott. Elég sokat beszélgetett.
V I . 2-án szótlan volt, de hangulata nem volt rossz. Keveset aludt, elég sokat gon
dolkozott, azt mondta, hogy Balogh páterről szedi össze a történteket. Nagyon sokat
imádkozott. Étvágya kifogástalan.
Részletek:
1.) Nem lehet panasz azokra, akik tulajdonképpen bemártották. Farkas igen ügyesen
és okosan vallott, ez természete, mert ügyvéd. Bozsik is igen óvatos vallomást tett,
meglátszik, hogy régi politikus.
2. ) Lekicsinylik szellemi képességeit, előadója ismételten kérdezte, hogy van-e
még valami előadni valója. Úgy látszik, hülyének nézik, nem elég, hogy eddig mocs
kolta magát, azt gondolják, hogy majd saját maga fogja ezt folytatni.
3. ) Balogh páterről kell gondolkodnia, úgy látszik, a „kedvencre"-re is rákerül a
sor. Csak 1945 óta ismeri, keveset tud róla. Az őrnagy előadó már kérdezősködött, azt

mondta, hogy Balogh mindenkit becsapott, a végén magát fogja becsapni. " Grősz
azt mondta, hogy ha Balogh lebukik, igen sok embert magával fog rántani. Sokat tud
és mindent el fog mondani, még Rákosira is fog mondani. - Később megmagyarázta,
hogy ezt képletesen érti, de biztos, hogy sok bizonyítékot tart kezében, ezeket akkor,
ha lebukik, kijátszana.
4. ) Az alezredes jobb ember, mint az őrnagy. Következetes, higgadt, az őrnagy pe
dig rapszodikus. Szívesebben veszi, ha az alezredes hallgatja ki.
5. ) Az őrnagy mondta neki, hogy a lefogott főpapok örülnek annak, hogy Grősz is
itt van, mert így legalább kevesebb büntetést kapnak. - Grősz csak azt hiszi el, hogy
Endrédy van itt, nem gondolja, hogy több főpap most lebukott.
6. ) Számítgatta, hogy Mindszenty több mint 6 hétig volt őrizetben.
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BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 45-46. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 155-156. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

Karakterisztika
Grősz egyéniségét két alapvető tulajdonság jellemzi:
Egyrészt: Felfelé törő, tekintélyt nem ismerő, uralkodni vágyó főpap. Nem tűr ellen
véleményt. Pozíciójának megtartása érdekében mindenre képes. [A] Felelősséget
vállalja. Társaival szemben gúnyolódva áskálódik, általában rosszindulatú. Pozőr,
szeret maga és mások előtt tetszelegni. Bizalmatlan, erősen zárkózott. Végtelenül
büszke, csak felfelé barátkozik. Ravasz, nem őszinte ember. Bigottan vallásos, rend
szeresen és sokat imádkozik, imáit nem gépiesen mondja, hanem áhítatosan. Megvet
mindenkit, aki nem római katolikus, különösen a protestánsokat gyűlöli. Vallásossá
ga azonban nagyrészt egyházi méltóságához való ragaszkodás következménye.

Balogh Istvánról már 1945 óta gyűjtötte az államrendőrség, majd az államvédelem a különböző ter
helő adatokat, de nem érte bántódás, sőt sokáig együttműködött a kommunistákkal is. 1951-ben nem
volt véletlen, hogy Grősz érseknek Balogh páterről kellet gondolkodnia és vallomást tennie. Egyelőre
semmilyen dokumentum sem került elő arra nézve, hogy esetleg tervezték volna letartóztatását, de tény,
hogy az A V H 1951. június 6-tól 29-ig folyamatos (24 órás) megfigyelés alatt tartotta Balogh Istvánt,
„Dagi"-t. Történeti Hivatal O - 10973. Balogh István. 131-133. p.
Mindszenty Józsefet 1948. december 26-án tartóztatta le az ÁVH Esztergomban. Nyilvános pere hat
hét múlva, 1949. február 3-án kezdődött meg.
Ezt a szöveget csak a BFL őrzi, de a lapokon feltüntetett eredeti BM-es és a levéltárban kapott új ol
dalszámok is helytelenek. A szövegkritikai elemzés alapján az előbb közölt fogdajelentéshez illik legin
kább. Lénárd Ödön is a június 2-i fogdajelentéshez csatolva látta a rendszerváltozást követően a Főváro
si Bíróság irattárában. Vö. Lénárd Ödön: A közelmúlttal való szembenézés - lelkiismereti feladat.
Magyar egyháztörténeti vázlatok, 1998/3-4. 216-219. p. Lehetséges, hogy a karakterisztikát nem is N .
N . írta, hanem az ő jelentései alapján Grősz valamelyik előadója.
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Másrészt: Az a felfogása, hogy „sohasem volt, hogy valahogy ne lett volna". Látszó
lag ez utóbbi tulajdonsága ellentmond az előbbinek. Ez azonban csak látszólagos,
mert közel 25 évig volt püspök és az a „valahogy" nála mindig a jómódot jelentette.
Ragaszkodik a jómódhoz, a kényelemhez, ennek érdekében mindenre képes. Jó példa
erre az, hogy előadójától breviáriumot és fésűt kért, nem pedig breviáriumot és rózsa
füzért. Rosszabb életviszonyok közé való helyezéssel meg lehet félemlíteni. A kétna
pos fegyelmit sokat emlegeti, utána megszűnt a hetvenkedése. Állandóan azt mondja,
hogy akkor megtanulta, hogyan kell itt viselkedni.
Végtelenül önző. A kormányzat és az egyház közötti megegyezés egyik akadálya
ként személyi sérelmeit tekintette.
Ösztöntulajdonságai közül élenjár az, hogy szereti a gyomrát és sokat alszik. Nemi
kérdések kevésbé érdeklik.
Korához képest igen jó kondícióban van, egészségügyi panaszai nincsenek. Be
nyomásom szerint szív- és epebántalmai inkább arra voltak jók, hogy kényelmesen,
kórházban tölthessen néhány hetet.
Kedélyes, jó humorú.
Szellemi képességei igen jók. Kiváló emlékezőtehetsége van. Jó megfigyelő.
Műveltsége és képzettsége teljesen egyoldalú. Egyházi tudása igen nagy, különös
erőssége az egyházigazgatás. Jól tudja még az egyház történelmét. Általános művelt
sége azonban igen alacsony.
Családjához való kapcsolata teljesen laza, családjáról eddig egy szót sem beszélt.
Politikai beállítottsága főpapi helyzetéhez igazodik, a Vatikán lelkes híve, azt az
egész világ felett uralkodó politikai szervnek is tartja. Antiszemita. Meggyőződésből
gyűlöli a rendszert. Cselekményeit nem bánta meg, csak azt bánja, hogy az összees
küvésbe belekeveredett. Komolyan hisz a reakció győzelmében. Úgy véli, hogy a
szocializmus egy betegség, melyet az Isten szabadított rá az emberiségre, hogy azt hi
tetlenségéből felrázza. Szerinte az egész világ átmegy ezen a betegségen, utána majd
visszatér az egyház uralma.
Alezredes előadójához jobban vonzódik, azt szimpatikusabbnak és egyházi téren
nagyobb tudásúnak tartja.
őrnagy előadójától fél, nem szimpatikus előtte, szellemi képességeit magasra érté
keli.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 129-130. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

52.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 4.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
Jelentés
Budapest, 1951. június 4.
Általában:
Tegnap esti kihallgatásáról igen lehangolt állapotban tért vissza, félóráig kínosan és
idegesen gondolkodott, majd folyamatosan írta meg feladatát. Éjjel jól aludt.
Ma is rossz hangulatban volt, sokat imádkozott, keveset aludt. Délig teljes[en]
szótlan volt, majd kezdeményezett beszélgetést, de ügyéről nem beszélt.
Részletek:
1.) Kihallgatásáról visszatérve elmondta, hogy az őrnagy és [az] alezredes fogadták,
az utóbbi nem volt végig jelen. - Az őrnagy indulat nélkül, komolyan és keményen
megmondta neki, hogy nincsenek megelégedve vele, saját elhatározásából nem tesz
vallomást, nem segít a hatóságnak és elhallgat bizonyos dolgokat. - Az előadó felhív
ta [a] figyelmét arra, hogy a hatóság kezében van, nekik módjukban áll más eszkö
zökhöz is folyamodni és ő is húsból és vérből van.
Most tehát az a feladta, hogy írja le azokat a bűnöket, amikről eddig még nem tett
vallomást. Grősz hozzátette, hogy világosak voltak az őrnagy szavai, ha nem lesz haj
landó vallani, meg fogják kínozni.
2. ) Ma reggel a szokásos Digitalis tablettán kívül egy más tablettát is kapott
Grősz. Ellenvetés nélkül bevette, de megjegyezte nekem, hogy nem tudja mi ez, mert
a tegnapi orvosi vizsgán erről nem volt szó.
3. ) Grősz elmondta, hogy V. 1. óta a kormány rendezte a papok helyzetét, a káplá
nok havi 500, a plébánosok 700 Ft fizetést kapnak. - A rendezés jellemző volt a mai
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Digitalis: a gyűszűvirág leveleiből előállított szívgyógyszer.
Lásd az I. fejezet 102. számú lábjegyzetét.

rendszerre. - Csütörtökön a békebizottság küldöttségileg megjelent Darvasnál és kér
te az alsópapság helyzetének megjavítását.
Darvas igen unottan fogadta őket és megígérte, hogy kérésüket a legközelebbi mi
nisztertanács elé terjeszti. A pénteki minisztertanács már meg is oldotta a kérdést, sőt
másnap már számfejtették is az illetményeket.
Minderről a püspöki kar egyáltalán nem tudott és a békebizottsági papokkal is cir
kuszt járattak, mert világos volt, hogy a kormányzat által előre elhatározott dologról
volt szó.
4. ) Alezredes előadója mondta neki, hogy vallásszabadság van, de aki párttag, az
ne járjon templomba. - A való helyzet az, hogy igen sok kommunista párttag vallá
sos, de nem merik gyakorolni vallásukat és ezért keresztelni, esküvőre, gyónni és
egyéb ájtatosságokra a szomszéd faluba vagy a harmadik határba kénytelenek eljárni.
5. ) Sok zsidó is disszidált, mert hiszen ez a rendszer nem tetszik a zsidóságnak
sem, hiszen a zsidóság életgyökerét, a kereskedelmet és vállalkozást teljesen lehetet
lenné tették.
Ettől függetlenül azonban az országot 5 zsidó dirigálja: Rákosi, Gerő, Vas, Farkas
és Révai. Beszélnek arról is, hogy Varga és Friss vannak a háttérben és az a helyzet,
hogy sokszor nagyobb a szava annak, aki a háttérben marad, mint aki előtérben van.
6. ) Tegnap szóba hoztam Grősz előtt azt a problémámat, hogyan oldjam meg a vé
dőm kérdését. Grősz nem reagált.
7. ) Kalocsa környékén a kulákok általában még jól tartják magukat. Különösen
olyan helyeken ilyen a helyzet, ahol a párttitkár helybeli és ismerve a helyi viszonyo
kat, reálisan jár el és nem becstelenül. Ahol idegen a párttitkár, az legtöbbször gazem
ber és a becsületes magyar embereket üldözi. Ezek közül már sokat agyonvertek.
A párttitkárokra és a tszcs.-vezetőkre is nagy nyomást gyakorol a rendszer. Előfor
dult, hogy egy párttitkár többször lemondott, de nem fogadták el a lemondását. Egy
szer dühösen földhöz vágta a pártkönyvét, szidalmazta Rákosit és kijelentette, hogy
nem hajlandó tovább ezt a gyalázatot csinálni. Másnap letartóztatták.
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BFLXXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 125-126. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 157-158. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.
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Lásd az 5. számú dokumentumot. Az MDP K V Titkárság határozata a párt egyházpolitikájának
irányvonaláról. 1951. május 4.
A Magyar Népköztársaság és Izrael állam között 1949. október 29-én létrejött megállapodás értelmé
ben 3100 fő vándorolhatott ki Magyarországról a zsidó államba. Elsősorban idős emberek és cionisták,
többen családegyesítésre hivatkozva hagyták el az országot. 1953-ig csaknem 3000 magyar zsidó legáli
san ki is vándorolt a megállapodás értelmében Izraelbe. Ugyanakkor 1953-ban több turnusban is érkez
tek visszavándorlók a V I I . kerületbe, ahol ezzel kapcsolatban némi antiszemita hangulatot tapasztaltak a
kerületi tanács előadói. BFL X X I I I . 134. Fővárosi Tanács Egyházügyi Hivatal ügyviteli iratai. 1953.
A fogdahálózati ügynök biztosan az ÁVH-s nyomozók utasítására tette fel Grősznek a kérdést abból
a célból, hogy kipuhatolják az érsek véleményét, esetleges szándékait a védőügyvédet illetően.
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53.

GRŐSZ JÓZSEF VALLOMÁSA
1951. június 4.
Tárgy: Grősz József vallomása
Feljegyzés
Budapest 1951. június 4.
Ön eddigi vallomásaiban azt mondotta, hogy a Bozsik-féle összeesküvéssel kapcso
latban Farkas Endrével tárgyal először 1949 augusztusában. Biztos adataink vannak
arra vonatkozóan, hogy ez nem felel meg a valóságnak! Tegyen őszinte vallomást er
ről a kérdésről!
Beismerem, hogy az összeesküvésbe való bekapcsolódásom körülményeire vo
natkozóan vallomásom nem felel meg a valóságnak. Az igazság az, hogy első
alkalommal 1948 novemberében Mindszentyvel beszéltünk Bozsik Pál illegális
tevékenységéről.
1948 novemberében (a kétnapos püspöki konferencia első napjának délutáni
ülése után) Mindszenty magához hívott engem, Hamvas püspököt, Drahos volt
érseki helytartót és emlékezetem szerint Rogács Ferenc segédpüspököt. Mind
szenty közölte velünk, hogy az ő meglátása szerint közeli a rendszerváltozás,
hamarosan be fognak vonulni az amerikaiak. Közölte, hogy éppen ezért ő már ki
is dolgoztatott egy régi keresztény politikussal, Bozsik Pál préposttal politikai
programot, melynek alapján a rendszerváltozás utáni új kormánynak kell majd
működni. Bozsik a kormányprogramot már ki is dolgozta - mondta Mindszenty
- most csupán azzal kapcsolatban kérdezi meg véleményünket, hogy szerintünk
„az általános keresztény", vagy csak a „szorosan vett katolikus világnézet"
domborodjék-e ki a programban. M i valamennyien az utóbbi mellett foglaltunk
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Ez a vallomás eklatáns példája az irányított, koncepciót formáló vallomásnak. Mindszenty József
Bozsik Pállal szervezkedett, majd számítva letartóztatására megbízta a kalocsai érseket az összeesküvés
irányítására. Tehát a Grősz-féle szervezkedés a Mindszenty-féle összeesküvés egyenes folytatása volt.
A Mindszenty-per pedig a Grősz-perrel folytatódott.

állást. (Mindszenty valamilyen formában Baranyai Jusztin nevét is említette,
mint aki részt vett a kormányprogram kidolgozásában, vagy átnézésében.)
Mindszenty nem közölt részleteket a kormányprogramból, csak annyit mondott,
hogy az új kormány azonnal és egészében nem számolhatja majd fel a népi de
mokrácia által a dolgozóknak biztosított szociális vívmányokat, mert ez már
kezdetben népszerűtlenné tenné a tömegek előtt. Éppen ezért a földreformot is
csak részlegesen lehet majd likvidálni, csak bizonyos terjedelmen belül vissza
adva a földeket korábbi tulajdonosaiknak.
Ezután Mindszenty azt kérte, hogy nevezzünk meg olyan, politikai szempontból
számunkra megbízható személyeket, akik a rendszerváltozás után - a Bozsik által
kidolgozott kormányprogram alapján - vezethetik majd a minisztériumokat, vár
megyék közigazgatását. Hamvas püspök mondott néhány nevet, melyeket Mind
szenty egy papírdarabra feljegyzett. Hamvas erre nagyon kérte Mindszentyt,
hogy nejegyezze fel az elhangzott neveket, mert az illetők számára súlyos kö
vetkezményekkeljárhat, [amennyiben] Mindszentynél - esetleges őrizetbe vé
tele esetén - megtalálják a névsort.
Amikor mi szintén azt mondtuk, hogy jobb lenne nem felírni a neveket, Mind
szenty megmutatta a papírdarabot azzal, hogy „ő olyan formában írja fel a neve
ket, hogy abból más nem tudja kitalálni, kiről van szó". A felírt nevek közül a
„Margit néni" névre emlékszem, amivel kapcsolatban mi rögtön megjegyeztük,
hogy erről mindenki tudhatja, hogy Slachta Margitról van szó. Mindszenty bár
nem fogadta el szóban véleményünket, ezután mégsem írt fel több nevet.
Ez alkalommal még arról beszélt Mindszenty, hogy a rendszerváltozás után egy
kiáltványt kell majd kiadni a nemzethez, melyet különböző múltbéli politikai
irányzatokhoz tartozó ismert személyiségek írnak alá. Megjegyezte, hogy en
nek is olyan szellemben kell készülni, mint a Bozsik-féle kormányprogramnak.
Több nevet említett, azok közül, akik majd aláírják a nyilatkozatot, én csak
Czettlerre és Rassay Károlyra emlékszem. Rassayval kapcsolatban mindannyi
ónknak az volt a véleménye, hogy „nagyon radikális" s ezért nem helyeseltük,
ha ő is aláírja a nyilatkozatot. Emlékezetem szerint más érdemleges dologról ez
alkalommal nem volt szó.
Milyen céllal hívta össze önöket Mindszenty és miért éppen önökkel közölte az el
mondottakat?
Mindszenty azzal a céllal hívott össze minket, hogy - miután ő ekkor már szá
mított őrizetbe vételére - tájékoztatasson bennünket Bozsik Pálnak adott illegá
lis megbízásáról és arról, hogy már ki van dolgozva a rendszerváltozás utáni
kormányprogram, melynek alapján az általunk elfogadott új kormánynak mű
ködnie kell majd. így biztosította, hogy őrizetbe vétele esetén is a Bozsik által
kidolgozott kormányprogram alapján irányítsa majd a rendszerváltozás utáni új
kormány tevékenységét közülünk az, akinek ez módjában lesz.

Mindszenty azért hívott össze éppen bennünket ez alkalommal, mert szemé
lyünkben látta biztosítottnak politikai irányvonala folytatását. Ezt a saját szemé
lyemmel kapcsolatban később 1948. december l-jén történt megbeszélésünk
alkalmával, azzal is megerősítette, hogy megkért; „őrizetbe vétele esetén feltét
lenül én vegyem át a püspöki kar vezetését és ne engedjem, hogy a Czapik ma
gához ragadja". Nem fűzött hozzá magyarázatot, de magatartása és szavai kife
jezésre juttatták, hogy nem bízik meg Czapikban.
Feljegyzés ideiglenesen lezárva.

Grősz
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József

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 159-161. p. Gépelt tisztázat.
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A feljegyzést Grősz József minden oldalon saját kezű aláírásával hitelesítette.
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ALAPY GYULA ÜGYÉSZSÉGI ELNÖK HATÁROZATA
GRŐSZ JÓZSEF ÉS TÁRSAI ELŐZETES
LETARTÓZTATÁSÁRÓL
1951. június 4.
1951.áü.001211/l.szám.
Határozat
A demokratikus államrend megdöntésére irányuló összeesküvés bűntette és más bűn
cselekmények miatt Grősz József és társai elleni bűnügyben:
Grősz József, dr. Bozsik Pál, dr. Farkas Endre, dr. Hévey László, Endrédy (Hadarits)
Vendel, Hagyó-Kovács Gyula, Csellár István Jenő és Vezér Ferenc gyanúsítottak
előzetes letartóztatását a Bp. 141. § 2. pontja alapján elrendelem,
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mert
a kiszabható büntetés nagyságára tekintettel a gyanúsítottakat fenyegető büntetés
nagysága miatt az intézkedés megokolt.
Budapest, 1951. június 4.
A határozat jogerős.
K. m. f.

Alapy
ügyészségi elnök
Alapy
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BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 825. p. Gépelt,
aláírással hitelesített tisztázat.

3 3 2

Az 1896. évi X X X I I I . törvénycikk a bűnvádi perrendtartásról. I. Előzetes letartóztatás; 141. § Előze
tes letartóztatás rendelhető el: (2) ha a terhelt megszökött, vagy avval a céllal, hogy magát a bűnvádi el
járás elől elvonja, elrejtőzött és utóbb a hatóságnál önként nem jelentkezett; továbbá ha bizonyíték forog
fenn arra nézve, hogy a terhelt a szökésre előkészületeket tett; ha megszökésétől azért, mert állandó tar
tózkodóhelye vagy rendes keresetforrása nincs, vagy mert ismeretlen és magát igazolni nem tudja, vagy
az alkalmazandó büntetésnek előrelátható nagyságánál fogva alaposan lehet tartani.
A határozatot Alapy Gyula két helyen is aláírta.
3 3 3
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JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 5.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N. N . jelentése
Jelentés
Budapest 1951. június 5.
Általában:
Legutolsó jelentésem óta (június 3. 14-h.) Grősz hangulata javult, jókedvű, nyu
godt, kevesebbet imádkozik, kevesebbet töpreng, többet és jókedvűen beszél, sokat
alszik. A hangulata azért javult meg, mert előadói meg vannak vele elégedve és azt
magatartásukkal kifejezésre is juttatják. Nem fenyegetőznek, inkább a lelkére igye
keznek beszélni.
Éjszakai kihallgatása óta igen sokat beszél püspöktársai lefogásáról és láthatóan
örül annak. Ezt azzal magyarázza, hogy az egyház szempontjából jobb, a felelősség
pedig közte és püspöktársai között megoszlik.
Velem szemben is javult a magatartása, közvetlenebb és barátságosabb lett. Mél
tatlankodott azon, hogy a vasárnap éjszakai fürdéskor sokat használt, teljesen vizes
törülközőt kapott.
Egészségügyi állapota és étvágya kifogástalan.
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Részleteiben:
1.) Június 3-án délután kihallgatásáról visszatérve jókedvű volt és elmondta, hogy al
ezredes előadója nyugodt hangon igyekezett lelkére beszélni, hogy tegyen őszinte
vallomást. Balogh páterről érdeklődött, azt beszélték meg, amit előzőleg már leírt.
Úgy véli, hogy Balogh pátert le fogják tartóztatni. Ennek örül és azt hiszi, hogy az
egész ország közvéleményének helyeslésével fog Balogh páter letartóztatása talál-

Nem található a levéltárakban őrzött iratok között.

272

kőzni. Baloghról keveset tud, mert nemigen volt kapcsolatuk. Benyomásom az, hogy
Baloghról örömmel tenne vallomást, legfeljebb azon dolgokat kivéve, ahol ő is sú
lyosan érintve van.
2. ) Június 4-én a reggeli kihallgatása után hangulata még derűsebb lett. Igen
nagy örömmel újságolta, hogy őrnagy előadója nem fenyegetődzött, igen rendes han
gon beszélt vele. Grősz ezt annak tulajdonítja, hogy az előadó meg volt elégedve az
zal, amit leírt. Erről egy feljegyzés készült, lényegében az előadó nem változtatott a
Grősz által leírt szövegen. Kihallgatása végén Grősz megfelelőnek találta az előadó
hangulatát arra, hogy cigarettát kérjen tőle. Az előadó engedélyezett is részére napi 5
cigarettát, aminek Grősz nagyon megörült.
3. ) Június 4-i esti kihallgatásáról visszatérve jókedvű volt, csak egy kicsit dohogott
azért, mert éjszakai írásbeli feladatot kapott. Ezt a munkát gondolkodás nélkül, folya
matosan végezte le. Elmondta, hogy előadója tréfás megjegyzést tett, hogy Grősz
holnap megtarthatja a püspöki konferenciát. Erre Grősz kérdezte, hogy hogyan tart
son konferenciát saját magának. Az előadó erre közölte vele, hogy vannak itt püspök
társai is, azoknak tartson konferenciát.
4. ) Ma egész nap püspöktársainak lefogásáról beszél. Számba vette, hogy személy
szerint kik lehetnek azok. Badalik valószínű, hisz az rajta volt Czapik listáján is.
Pétery kevésbé valószínű, mert alezredes előadója beszélt arról, hogy Pétery vei meg
vannak elégedve. Hamvas biztos, mert rá nagyon ki vannak rúgva. Papp Kálmánt is
gondolja és Shwoyt is. Gondolatmenetét azzal folytatta, hogy mi lesz most az egy
házzal, ha olyan beijedt és ideges emberek, mint Czapik és Kovács Sándor állanak
majd a püspöki kar élén. Rövid idő múlva azonban kifejtette, hogy az egyház szem
pontjából tulajdonképpen jó, ha a püspökök lebuknak, mert az feltétlenül az egyház
megerősödését vonja maga után. Jó példa volt erre Mindszenty letartóztatása is. Kü
lönben pedig az Isten vigyáz a katolikus egyházra, így különösebb veszélytől nem
kell tartani. Miután magát ily módon megnyugtatta, kifejtette, hogy az ő szempontjá
ból és püspöktársai szempontjából is jobb, ha egyszerre buknak le, mert így legalább
megoszlik a felelősség.
5. ) Részletesen beszélt Balogh páterrel való kapcsolatáról. 1945 áprilisában ismer
kedett meg vele, mikor Gerő Ernővel és Szakasits Árpáddal politikai beszámolót tar
tott Kalocsán, majd később néhány ízben találkozott vele, mikor Miklós Bélánál
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járt. Balogh páter intézte el az Uj Ember című katolikus lap engedélyét is. Az
1947-es választások alkalmával tőle kért előzetes engedélyt mandátum váltásra.
1949-ben nem kért előzetes engedélyt, amit Grősz nyilvánosan kifogás tárgyává tett.

" " Nem található a levéltárakban őrzött iratok között.
Czapik említett listájához lásd a 12. számú dokumentumot. Grősz József vallomása. 1951.május 19.
Helyesen: Shvoy Lajos,
Vö. Grősz József kalocsai érsek naplója 1944-1946. Sajtó alá rendezte Török József. Bp., 1995,
194-195. p.
Új Ember címen 1945. augusztus 9-én indult katolikus hetilap. Első szerkesztője Pénzes Balduin
volt. 1950-ig a lap tulajdonosa az Actio Catholica.
3 3 6

3 3 7

3 3 8
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Ez Balogh fülébe jutott és levelet írt Grőszhöz, melyben utólag kért engedélyt. Grősz
levélben válaszolt, az engedélyt nem adta meg.
Grősznek az a benyomása - és másoktól is hallotta - hogy Balogh miniszterelnök
akart lenni. Hogy útján egyengesse, igyekezett dörgölőzni és magát olyan színben
feltüntetni, hogy ő mint egy közvetítő az egyház és a kormányzat között. Balogh tud
ta, hogy Grősz jó viszonyban van Ángyán szervita rendfőnökkel, és különösen őt sze
melte ki arra, hogy Grőszt a maga oldalára állítsa. Grősz írt Baloghnak egy levelet,
melyben rámutatott arra, hogy a kormányzat és az egyház között nem lehet kiegye
zés. Mindszenty lefogása, az iskolák államosítása, az egyháznak vagyonából való kiforgatása, és végül Grősz személyi sérelmei - személy és tehergépkocsi lekobzása
[sic!], kb. 50 ezer Ft pótadó kivetése-után nem lehet arról szó, hogy leüljenek egyez
kedni. Felhívta tehát Baloghot, hogy az ilyen kísérletektől tartózkodjon.
6. ) Március végén a Sziklakápolnát bezárták, a pálos rend tagjait lefogták. Ez utób
bira az adott alkalmat, hogy néhány pálos szerzetes egy polgári családdal disszidálni
akart, sok valutát és egyéb értéket vittek magukkal, de lefogták őket. Utána kiderült a
Vezér-eset. Grősznek az a véleménye, hogy a Vezér-ügy nyilvánosan lesz tárgyalva,
ezt a „ziccert" a rendszer nem fogja kihagyni.
Ezek az események lehetővé tették a Sziklakápolna bezárását. Ez úgyis szálka volt a
kommunisták szemében, mert egyike volt a leglátogatottabb templomoknak. Egyéb
ként is a kormányzat a kápolnát egyéb célra akarja felhasználni, Grősz azonban nem
tudja, hogy mire. Szabó krisztinavárosi plébánost az ÁVH magához rendelte, közölte
vele, hogy a Sziklakápolnában házkutatást fog tartani, melynek befejezéséig azt be kell
zárni és egy táblát kell kifüggeszteni, hogy renoválás miatt ideiglenesen zárva. Ezt a
táblát Szabónak alá kellett írnia és pecséttel kellett ellátnia. Az eset nagy megütközést
keltett, mert dacára annak, hogy a látszat kedvéért a bejárathoz építési anyagokat hord
tak, mindenki tudja, hogy a kápolnát miért zárták be. Grősznek fentieket Hamvas jelen
tette, Hamvasnak pedig Szabó tett jelentést.
7. ) Az utóbbi napokban Grősz sokat foglalkozott az Állami Egyházi Hivatal felál
lításával. Még álmodott is róla. Úgy gondolja, hogy ez a hivatal széles körű felhatal
mazást ad az egyházi ügyekbe való beavatkozásra, így a püspöki karnak igen nehéz
lesz a helyzete. Grősz nagyon kíváncsi arra, hogy végeredményben az újonnan felál
lítandó hivatalnak mi lesz a jogköre. Grősz úgy véli, hogy a kommunizmus már olyan
erős, hogy azt erőszakkal nem lehet megdönteni. Szerinte a kommunizmus egy be
tegség és ezen az egész világnak túl kell esnie. Minél hamarabb esik keresztül ezen a
betegségen, annál könnyebben ússza meg.
Ezek az erőszakos intézkedések mind csak arra szolgálnak, hogy az emberiség fel
eszméljen és a kommunizmus hamarább kimúljon.
8. ) Egy határmenti község plébánosa jelentette Grősznek, hogy éjszaka folyamán
ágyából kirángatták, a járási r[endőr] kapitányhoz vitték, aki fenyegetésekkel akarta
rávenni arra, hogy a papok békegyülésén vegyen részt. Grősz azt tanácsolta neki,
hogy menjen el a konferenciára, hisz azt ő sem tiltotta meg, azonban felhívta a figyel-

mét arra, vigyázzon nehogy „ezek" markukba kaparintsák. Ez a pap számolt be arról,
hogy az alsópapság fizetésrendezésének kérdésében Darvasnál voltak audencián,
ahol ö is részt vett. Undorítónak találta azt a színjátékot, ami ez alkalommal történt. A
plébános nagyon meg van ijedve, mert látja, hogy a fenyegetések elől kitérni nem tud,
viszont mindattól, ami a békepapok körében történik irtózik.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 41-44. p.
és Történeti Hivatal V—105752/1. Grősz József és társai. 162—165. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

GRŐSZ JÓZSEF ÖNVALLOMÁSA
1951. június 5.
Szálai Bélával hányszor találkoztam, hol, mikor, miről beszéltem?
Szálai Bélával 1943-ban találkoztam először a budai Szt. Margit Intézetben, amikora
kalocsai érseki széket elfoglalni mentem. Egy terjedelmes memorandumot adott át a
dél-bácskai állapotokról, nevezetesen a volt apos[to\\\ kormányzó, Budánovics sze
mélyéről és működéséről?
Ettől kezdve a felszabadulás előtt és után is sokszor találkoztam vele a Szt. Margit
Intézetben, amelynek nővéreivel ő is, családja is nagyon jó viszonyban volt. Nagyon
jó barátságban volt Lémájer Béla volt gazdasági intézőmmel; Lémájer az ő révén je
lentős anyagi támogatást kapott a kultuszminisztériumból az 1941-1944 években, ha
jól tudom, a zentai diákotthon építéséhez és felszereléséhez. A felszabadulás után üz
leti ügyekben volt Lémájer tanácsadója és segítőtársa. Lémájer vele, mint házgond
nokkal szerződölt a bajai Somogyi-féle szeszgyár bérleténél; a bérlet a kalocsai sze
minárium nevén ment, tényleg azonban az érsekség üzleti vállalkozása volt, amíg a
szeszgyárat nem államosították. Körülbelül ötnegyed évig. Ugyanilyen közös vállal
kozásuk volt a Zailig-féle likőrgyárral való összeköttetésük is; ez felszámolás alá ke
rült. Ezen üzleti összeköttetések idején, 1947 és 1948-ban sokszorjárt Kalocsán; volt,
amikor együtt ebédelt, vacsorázott velünk; volt, amikor Lémájer külön étkezett vele s
csak távozása után tudtam meg, hogy ott járt. Ebben az időben nem beszéltünk külön
meghatározható témáról; a napi eseményeket tárgyaltuk és budapesti híreket beszél
tük meg.
Lémájer disszidálás után (1949 március) Szálaitól tudtam meg rendesen, hogy
merre jár Lémájer (az első hírt hamarosan Lémájer disszidálása után édesanyjától
kaptam). Szálai ugyanis állandó összeesküvésben volt Lémájerrel. Egy alkalommal
[...]
említette, hogy telefonon is beszélt vele. Az 1949-1951 években 8-10 alkalom
mal találkozhattam vele. Többször a Sztálin-téri autóbusz-állomáson várt, amikor
AQ
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Szálai Béla, a V K M osztálytanácsosa 1941-től részt vett a visszacsatolt területek közoktatásügyi
igazgatásának megszervezésében. A memorandum talán a bácskai népiskolai rendszerrel állt kapcsolat
ban. Dr. Schwarcz Katalin közlése.
Nem olvasható.
3 4 1

Budapestre érkeztem, elkísért a taxiig, egy-két dolgot mondott és ezzel elbúcsúztunk;
többször ugyanez történt Budapestről való elutazásomkor: az autóbusz-állomáson
találkoztam vele, néhány szót váltottunk. Néhányszor járt Kalocsán is, vagy a Közp[onti] Szemináriumban keresett fel. Hogy miről beszéltünk külön-külön minden
egyes esetben, arra képtelen vagyok visszaemlékezni. Egy alkalommal pénzt adott át
(70 000 Ft-ot) a múlt év tavaszán; a múlt nyáron érdeklődött a kormánybizottsággal
folytatott tárgyalások menetéről; máskor Lémájerről rejérált, a múlt nyáron egy al
kalommaljelentette, hogy a bécsi feketepiac a háborús veszély miatt [mindenes] tői
Vaduzba tette át székhelyét, oda ment Lémájer is; 1950 augusztusában jelentette,
hogy 150 000 Ft-ja van egyházi célokra, egy jelentés szerint a ciszterek, piaristák és
premontreiek részére, de van egy másikjelentése is egy ugyanilyen érkező összegről,
nem tudja, hogy a két jelentés ugyanarról szól-e, tehát mit tegyen? Azt hiszem, ekkor
mondta, hogy ebben az ügyben Papp Kálmán győri püspöknél is járt, de ott sem tud
ták eligazítani; erre azt az utasítást adtam neki, hogy a 150 000 Ft-ot adja át a háromrendnek, aztán várjuk, hogy jön-e újabb ilyen összeg. Utóbb jelentette, hogy 50-50
000 Ft-ot az érdekelt rendfőnököknek átadott, újabb összeg nem jött. Ez év elején én
kérdeztem tőle, hogy nem kapott-e pénzt? Nemmelfelelt, majd azt mondta, hogy talán
azért nem jön újabb összeg, mert nem tudják, hogy a régebbi összegek megjöttek-e,
ha azonban pénzre van szükségem, az az ember, akivel ezeket az ügyleteket le szokta
bonyolítani, rendelkezésre tudna bocsátani kb. 50 000 Ft-t, feltéve, ha Zágon - Lémájerék [az] ellenértéket az illető javára a szokott módon deponálják '. Mondtam
neki, hogy momentán nincs szükségem pénzre. Hogy tényleg azért nem küldtek a múlt
nyár óta pénzt, mert nem tudták, hogy a régebbi összegek megérkeztek-e, mutatja
Lémájer márciusi levele, amelyben a sofőrkollégának kéri jelezni az összegek megér
kezését. Ezt a Szálai Béla általjelzett módon megtettem, megkérve Papp Kálmán győ
ri püspököt, hogy Zágonnal közölje, hogy az összegek megérkeztek és rendeltetési he
lyükre jutottak.
Más részletekre a Szálai Bélával való találkozásokról nem emlékszem. A vele való
találkozások az utóbbi másfél esztendőben általában néhány percesek voltak.
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Budapest, 1951 .június 5.

Grősz József

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 297-299. p. Kézírásos
tisztázat.
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Csak ennyi olvasható.
Deponál: letétbe helyez.

57.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 6.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest, 1951. június 6.
Általában:
Grősz tegnap este kihallgatást várt, csodálkozott, hogy nem következett be és látható
lag idegesítette ez. Élénken érdeklődött kihallgatásomról. Ma rosszabb hangulatban
volt, nem beszélt, úgyszólván az egész délelőttöt átaludta. Keveset imádkozott. Étvá
gya is rosszabb volt a megszokottnál.
Részleteiben:
1.) Panaszkodott, hogy az idegeire megy az itteni tétlenség és bizonytalanság. Soha
sem tudja itt az ember, hogy mikor viszik kihallgatásra, mi történik vele. Sokkal jobb
lesz majd a fogházban még akkor is, ha rosszabb körülmények közé kerül, mint az it
teniek, ott mégis tudja, hogy nem viszik kihallgatásra, megvan a pontos napirend, be
oszthatja magának az idejét és bizonyos, hogy valami elfoglaltságról is gondoskodni
fognak.
Pár óra múlva viszont elmondta, hogy mindkét előadója hangsúlyozta, hogy nekik
van idejük és ügyének gyors elintézése kizárólag attól függ, hogy ő hogyan viselke
dik, megfelelő vallomást tesz-e. Grősz nekem gúnyosan megjegyezte, hogy ez beta
nult szólam, miatta nem sürgős az ügy, mert neki - ha már lefogták - igazán mindegy
hogy hol van és mikor lesz a tárgyalása, és idejét hol tölti.
2.) Különös emberek ezek az előadók - mondta Grősz - mi nem is tudjuk beleélni
magunkat az ő gondolkodásukba.

Az alezredes előadó célzást tett arra, hogy Grősz bizonyosan örült Mindszenty le
bukásának, mert ő lehetett ezáltal a püspöki kar feje. Czapik is örül most Grősz lebu
kásának éppen az előbbi okból.
Az előadók azt hiszik, hogy mindenki karriervadász, el sem tudnak képzelni embe
reket, akikben van még becsület. - Ő sohasem gondolt arra, hogy a püspöki kar feje
lehessen, különösen ilyen nehéz időben. Czapik pedig kereken kijelentette, hogy
amennyiben Grőszt elfogják, azonnal küldi lemondását Rómába.
3. ) Az alezredes előadó említette Grősznek, hogy a Vatikán sok pénzt eldobott a
Mindszenty-propagandára és most fut a pénze után. Ne gondolja tehát Grősz azt,
hogy a Vatikán őrá is fog pénzt költeni.
Grősz gúnyosan mondta, hogy ebben a kérdésben rosszul van az A V H tájékozód
va, mert a Vatikán egy fillért sem költött a Mindszenty-propagandára. Persze ezt nem
mondhatta meg az előadónak.
4. ) Vasárnap óta Grősz a Digitálison kívül egy fehér tablettát is kap reggelenként.
Ezen kívül tegnapelőtt délután és ma ebéd előtt kapott még 1 -1 fehér tablettát, ami va
lószínűleg azonos volt a reggeli tablettával. Grősz mondja, hogy nem tudja, mi ez, ő
nem kérte, nem is mondták neki, hogy fog kapni. De azért ellenkezés nélkül beveszi
azzal a megjegyzéssel, hogy az orvos nyilván észlelt nála valamit és itt nagyon vi
gyáznak az emberek egészségére.
BFLXXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 39-40. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 166-167. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.
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JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 7.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest 1951. június 7.
Általában:
Tegnap dél óta ma délig Grősz nyomott, rossz hangulatban volt. Sokat töprengett és
imádkozott, a többi idejét alvással töltötte, egyáltalán nem beszélgetett. Várta a k i 
hallgatását és nem tudta elképzelni, mi lehet oka annak elmaradásának [sic!].
Tegnapi kihallgatásomról futólag érdeklődött, írásbeli feladatomat félszemmel né
zegette.
Ma délben megváltozott a hangulata és élénk beszélgetést kezdeményezett. Nyu
godtnak és jókedvűnek látszott.
Jó étvággyal evett, reggel mutatta, hogy pocakja pár centivel kisebb lett.
Részletek:
1.) Nem lehet a jelenségekből megítélni, hogy a háborús feszültség milyen mérvű.
Általában azt lehet mondani, hogy a feszültség március közepe óta (Grősz előtt akkor
buktam le ) nem emelkedett. Ha a második világháború előtti idővel hasonlítjuk
össze a mai helyzetet, akkor az 1938-as évnek megfelelő a feszültség azzal a hozzá
adással, hogy az egész világon bevezették a korlátozásokat, még USA-ban is.
A háború mindazonáltal kitörhet, azonban mindkét fél őrizkedik a szikra kipattantásától.
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A sikeres konspiráció érdekében a fogdaügynököt az ÁVH teljesen lefedte Grösz előtt. Lásd az I . fe
jezet N . N . fogdahálózati ügynökkel foglalkozó részét.

2. ) Grősz igen érdekesnek ítélte meg az esztergomi érseki helynök megválasztása
körüli eseményeket.
1950. június 17-én Mindszenty édesanyja és Dudás püspök beszélőre kaptak enge
délyt Mindszentyhez. Az igazságügy-minisztérium börtönügyi osztályának vezetője
voltjelen a beszélgetésen. Mindszenty miután Dudásnak meggyónt, azzal a kéréssel
állt elő, hogy Dudás tolmácsolja az esztergomi káptalannak azon kívánságát, hogy ér
seki helynöknek Beresztóczy Miklóst válasszák meg. Mindszenty rámutatott arra,
hogy ez a megoldás az egyháznak is jó. Beresztóczyra nézve is kedvező, Mindszenty
személyét illetően is ez volna megnyugtató.
Dudás tudta, hogy a káptalan gyűlése éppen abban az időben zajlik le, így azzal a
reménytelen kéréssel fordult az igazságügyi miniszteri tanácsoshoz, hogy adja oda
gépkocsiját, mert egyébként Mindszenty üzenetét közvetíteni nem tudja. Legna
gyobb csodálkozására a gépkocsit megkapta.
Mikor Mindszenty üzenetét Meszlényi megkapta, éktelen dühre gerjedt. A körül
ményekből kilátszott a lóláb, és így Meszlényit választották meg érseki helynöknek.
Meszlényit azonban 1950. június 29-én az A V H lefogta.
A káptalan kínosan várt 8 napig (ez a határidő) utána kénytelen-kelletlen megvá
lasztotta Beresztóczyt. Ezt természetesen a Vatikán nem hagyta jóvá és apostoli ad
minisztrátorként Hamvast bízta meg.
Grősz nagyon kíváncsi arra, hogy mi lesz most a helyzet, ha Hamvast valóban „itt
kosztolják".
3. ) Ha Shvoyt lefogják, nem lesz kétség, mert segédpüspökét a pápa azzal nevezte
ki, hogy Shvoy akadályoztatása esetén a segédpüspök lássa el a helynöki teendőket
is. Czapik méltatlankodott, hogy a pápai rendelkezés ezt nyíltan megmondta, szerinte
titkosan kellett volna a Vatikánnak ezt elrendelni.
4. ) Grősz elmondta, hogy egyik vád ellene az, hogy a Vatikánnal bizalmas levele
zést az olasz követség útján bonyolította le. Ezt már az első kihallgatásakor bevallot
ta, de különben is tudtak róla. Nem ismert senkit az olasz követség tagjai közül, azt
sem tudja, ki volt a követ. Levelezését közvetítő bonyolította le. A nem bizalmas le
velezést posta útján intézte, persze minden levél fel volt bontva, de olyan ügyetlenül,
hogy első nézésre is megállapítható volt.
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BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 117-118. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 169-170. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

Lásd a I I . fejezet 55. számú lábjegyzetét.

59.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 8.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N. N . jelentése
Jelentés
Budapest 1951. június 8.
Általában:
Grősz hangulata tegnapi jelentésem óta változó volt. Délutáni kihallgatása után jó
kedvű és nyugodt volt, előadóját dicsérte, ügyéről nem beszélt.
Éjszakai kihallgatása váratlanul érte, onnan rosszkedvűen tért vissza, azt hangoz
tatta, hogy ki akarják fárasztani. Különösen méltatlankodott azon, hogy írásbeli fel
adatot kapott.
írásbeli feladatával ébresztőre készült el, gondolkodás nélkül folyamatosan írt,
alaposan kimerült. Reggeli után ismét jókedvű volt, beszélgetést is kezdeményezett,
előadóját ismételten dicsérte.
A délelőttöt átaludta, pihentnek látszik, de rosszkedvű, nem beszél. Elmélyülten
imádkozik.
Tegnap este rossz étvágya volt, ma rendesen evett.
1.) Délutáni kihallgatása után elmondta, hogy alezredes előadója hallgatta ki, először
Balogh páterről érdeklődött, majd különféle dolgokról beszéltek igen részletesen.
Leginkább olyan témáról folyt a kihallgatás, amiről már volt szó. Előadója igen ren
desen viselkedett, cigarettát is kapott tőle.
2.) Éjszakai kihallgatásáról részletesebben számolt be. Dühösen állapította meg,
hogy az egész kihallgatás tulajdonképpen üres szalmacséplés volt azon átlátszó szán
dékkal, hogy őt kifárasztották. Egyébként folytatták a délutáni témát és azt részlete
sebben megbeszélték. Most neki mindent le kell írni, reggelig kapott határidőt, de

akár egy napig is írhatna. A disszidálókról és illegalitásban lévőkről kell beszámol
nia.
Az volt a benyomásom, hogy a kihallgatáson Grősz más személyekre tett vallo
mást, és ezt restellte nekem megmondani.
3. ) Egy volt kispapjáról is kérdezték. Ez a kispap elbocsátást kért tőle azzal, hogy
belép a kőszegi missziósokhoz, ahonnan disszidált a rend egy ausztriai házába. A
missziósoknál azonban nem tetszett neki és a kalocsai egyházmegyébe való visszavé
telét kérte, kérését Grősz teljesítette is. Ezek után tanulmányait Grazban folytatta
a teológián. Az előadó különösen azt firtatta, hogy miért éppen Grazban, és mi az oka
annak, hogy Győrből és egyéb egyházmegyékből is sokan mentek a grazi teológiára.
Grősz ebben semmi különöset nem látott. Az előadó azt is kérdezte, hogy a graziak
miért nem jönnek hozzánk teológiára. Erre mindketten egyetértettek abban, hogy aki
idejön teológiára az legalább csendes őrült.
Grősz azt fejtegette, hogy ilyen és ehhez hasonló témákról órákon keresztül be
széltek, Grősz szerint ez nem is tartozik tulajdonképpen a tárgyhoz.
4. ) Alezredes előadója nem zsidó, valószínűleg katolikusként nevelték. Igen udva
rias ember, néha kedély[es]kedik is. Feltűnő sok idézetet tud a Szentírásból és ezeket
az idézeteket jól is alkalmazza. Grősz eleinte azt gondolta, hogy kispap volt. Ennek a
feltevésnek azonban ellentmond az, hogy az anyaszentegyház egészen egyszerű né
mely kérdésében - amit minden kispap ismer - egészen „hatökör". Nagyobb a való
színűségfel tehát, hogy fráter lehetett. Van némi latin tudása is.
Grősz jóindulatú embernek tartja alezredes előadóját és nyíltan megmondta, hogy
jobban szeret hozzá menni kihallgatásra, mint másik előadójához, nagyobb a bizalma
is hozzá.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 37-38. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 171—172. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

GRŐSZ JÓZSEF ÖNVALLOMÁSA
1951. június 8.
Disszidáltak
Kerner István. 1947 vagy 1948 nyarán azzal távozott el Kalocsáról, hogy Pécsre
megy a pálosokhoz nyolcnapos lelkigyakorlatot tartani. A lelkigyakorlatról írt
is egy üdvözlő lapot. Pécsről nem tért vissza. Egy-két héttel utóbb értesültem
róla, hogy pécsi tartózkodása alatt megtudta, hogy ügye másodfokú tárgyalása
ki van tűzve. Ezért Pécsről egyenesen Sopronba ment. Onnan üzenetet küldött
-hogy levélben-e vagy más úton, azt nem tudom, s azt sem, hogy az érseki irodá
nak-e vagy közvetlenül a szemináriumnak - hogy ruhaneműt küldjenek neki,
mert disszidálni akar. A szeminárium egy kispappal el is küldte neki a kért hol
mikat. Úgy tudom, a hartai lelkész segítségével át is jutott Sopron közelében a
határon. Mikor biztonságban érezte magát, köszönőleveleket irogatott, Kalo
csáról dollárait kérte, utóbb is fűnek-fának irogatott, ezért néhány hónappal
utóbb Gombos Károllyal Budapestről egy volt kalocsai kispap nevére, aki mint
dél-bácskai német fiú öreganyjával együtt-azt hiszem legális úton került Graz
ba - német nyelven megírattam neki, hogy hagyja már abba az irkálást, mert
meggondolatlan irkálásaival éppen elég embert juttatott már börtönbe. Én az
óta néhány levelezőlapot kaptam tőle, az utolsót 1950júliusában
Máriacellből,
rendes postai úton. Ezután néhány héttel rendes postai úton érkezett levélben
Gémes Károly Grazban felszentelt Kalocsa egyházmegyei jelentette, hogy Kerner
Amerikába kapott beutazási engedélyt és el is indult oda.
Mihály fi János. Fertőn volt plébános. Mikor a kalocsai Árpád Nyomda és Könyvke
reskedő RT (a szeminárium tulajdonában volt a részvények többsége) raktárá
ból az ügyészség vagy rendőrség elvitette a Kalocsai Néplap ott lévő köteteit, az
orosz harctérről írt szovjetellenes cikkei miatti felelősségre vonástól megijedt és
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A kalocsai népbíróság 1946. október 14-én Kerner Istvánt tíz hónap börtönbüntetésre ítélte. A Nép
bíróságok Országos Tanácsa 1948. július 31 -én másodfokon a büntetést három év börtönre súlyosbítot
ta. BFL X X V . 1. a. Budapesti Népbíróság Büntetőperes iratok. 4679/48. Kerner István. 46. és 53.p.
Dinnyés Gergely látta el a lelkészi teendőket 1947-től Hartán.
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engedélyt kért, hogy plébániáját elhagyhassa. Az engedélyt és szükséges igazoló
iratokat kiadtam neki, lehet, hogy valamelyes anyagi támogatást is adtam neki
dolláros miseintentiók *formájában.
Úgy tudom, egy ideig a szombathelyi egy
házmegyében végzett lelkipásztori munkát, aztán testvére, Mihályfi István jelen
tette, hogy Nyugatra disszidált.
Lémájer Béla. Ha jól emlékszem, 1946-ban került hozzám, mint Dél-bácskából mene
kült vagy kiutasított Kalocsa egyházmegyei pap. Egy ideig édesanyjánál élt
Kelebián, aztán rövid lelkipásztori kisegítő szolgálat után Kalocsára került az
anyagi nehézségekkel küzdő Árpád RT-hez, ennek révén a szemináriumba gond
noki, illetve beszerzői minőségben, majd pedig 1947-ben átvette az érsekség gaz
dasági ügyeinek intézését, mert az addigi jószágkormányzó, Sághy Elek szombat
helyi püspöki jószágkormányzót egyre jobban lefoglalták a szombathelyi székes
egyház építésének ügyei
Különféle üzleti vállalkozásokba bocsátkozott (Bajai
Szeszgyár, Zailig cég), a rendőrséggel többször voltak bajai (fekete fuvarozás).
Mikor aztán 1949 márciusában a rendőrség az A. C.-től bérelt'személyi és te
hergépkocsijainkat lefoglalta, valószínűleg a lefogatástól való félelmében (a két
kocsit éjjel Kalocsáról elindította Budapestre, itt a vámnál stoppolták le) anél
kül, hogy disszidálási szándékát bejelentette volna, átszökött a határon. Én ak
kor a Széher úti kórházban feküdtem. Ott meg is látogatott, de szándékáról nem
tett említést. Néhány nappal később jelentette a nálam járó udvari pap, hogy
Lémájer eltűnt, s talán 10-12 nappal utóbb jött az édesanyja és mutatta levelét,
amelyben édesanyja közvetítésével bocsánatot kért tőlem búcsúzás- és engedély
nélküli távozásáért. Egy ideig Bécsben élt, a múlt nyáron [Waduzjöű! ment;
Szálai Béla, akitől ezeket tudom, egy ízben olyasmit is említett, hogy Londonban
is járt. Közvetlen érintkezésem vele disszidálása óta nem volt.
Kaiser.
Dél-bácskai német fiú volt, magyarul becsületesen nem tudott, annál tökéle
tesebben beszélte a német nyelvet. 1947-ben pappá szentelése után — hajól emlék
szem, Hajósra disponáltam káplánnak - mielőtt állását elfoglalta volna, elbocsájtót kért a st. pölteni egyházmegyébe, ahol a Dél-bácskából 1944-ben kivándo
rolt németek egy része élt. Az elbocsájtót megadtam neki. Hogy anyagi segítséget
adtam-e neki, nem tudom, s azt sem, hogy hogyan távozott el az országból.
Gémes Károly. Dél-bácskai német fiú volt, magyarosított névvel (eredeti nevét nem
tudom). Mint a kalocsai egyházmegye növendéke a budapesti Közp[ont\\ Szemi
náriumban nevelkedett. Hajói tudom az V. év elvégzése után 1948-ban elbo
csájtót kért az Isteni Ige Társaságába, miután a Társaságba felvételt nyert. El
bocsátottam, ezzel a kalocsai egyházmegyével való kapcsolata megszűnt. Hogy
hogyan jutott ki St. Gábrielbe, a társaság ausztriai központjába, nem tudom.
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Miseintentio: miseszándék. Ha valaki elhunyt szeretteiért, vagy bármilyen fogadalomból misét kí
vánt mondatni, misealapítványt kellett tennie. Az összegek elosztását az érseki hivatal intézte.
A szombathelyi székesegyház 1945. március 4-én bombatalálatot kapott. A károk helyreállítása
1947-ig tartott.
Teljes nevén: Kaiser József.
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Kb. másfél év után visszavételét kérte a kalocsai egyházmegyébe, jelezve, hogy
visszavétele esetén a grazi egyházmegyei szemináriumban folytathatja és befe
jezheti tanulmányait. Visszavettem, 1950-ben pappá szentelték.
Ideiglenes illegalitásban éltek.
Mihálvfi István. 1946-ban néhány hónapig Baján internálva volt. Kiszabadulása
után körülbelül egy évig hosszabb-rövidebb időt töltött különböző plébániákon,
triduumokat tartott és a lelkipásztorkodásban segített a plébánosnak. En Tázláron találkoztam vele bérmautamon. Úgy tudom, édesanyja nevét (Kovács?)
használta bujkálása alatt. Mikor látta, hogy nem keresik, rendes egyházmegyei
beosztásra jelentkezett. Azóta sem volt baja.
Raffay Alfonz. Dusnokiplébános volt. Több összeütközése volt a rendőrséggel. A dusnoki rendőrség jelentése alapján a kalocsai rendőrkapitányság vezetője ismétel
tenfeljelentette őt az érseki hatóságnál antidemokratikus magatartás és a hatósá
gi közeggel való bánásmódja miatt, és kérte Dusnokról való eltávolítását. Vé
gül is Gombos Károly irodaigazgató hozzájárulásommal azt a tanácsot adta neki
1948 őszén vagy 1949 tavaszán, hogy egy időre tűnjön el Dusnokról; a kalocsaikapitányság vezetőjének remélt elhelyezése után akadálytalanul visszatérhet.
Raffay megfogadta a tanácsot és elhagyta Dusnokot. Hol, merre járt, nem tudom,
csak azt tudom, hogy a bácsmonostori plébánost is helyettesítette néhány hétig.
Néhány hónapi bolyongás után visszatért és akadálytalanul működött 1950 május
végéig, amikor elfogták. Nem tudok arról, hogy idegen név alatt bujkált volna;
erre oka sem volt.
Raffay Imre. Baján volt hittanár. 1948-ban nem tudom, mi okból, Baján nem érezte
magát biztonságban. Kalocsára, onnan Gombos Károllyal Balatonfüredre jött
utánam, ahol szénsavfürdő-kúrán voltam és ahonnan éppen hazatérőben vol
tam. Gombos tanácsára hozzájárulásommal egy időre a budai Szentföldön rej
tőzött, később hónapokon át a bócsai lelkésznek segített, senki sem kereste, azért
1949-ben megint rendes beosztást kapott: hitoktató, majd káplán lett Akasztón.
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Pénzforrásaink. Rendkívüliek: A külföldről érkezett segélyösszegek (10 000 Ft miseintentio, 70 000 + 100 000 Ft-e két összegnek csak egy részét használtam egyház
megyei célokra) a cisztercitáktól kapott 24 000 v[agy] 40 000 Ft miseintentio.
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A Budapesti Megyei Bíróság 1950, szeptember 15-én Raffay Alfonzot hét év börtönbüntetésre ítélte.
A Legfelsőbb Bíróság 1951. április 12-én a büntetést négy évre mérsékelte. BFL X X V . L a . 9500/1950.
Raffay Alfonz. 112. és 117. p.

Rendesek: Az érsekségi föld és házingatlanok jövedelme, az egyházközségekre
kivetett egyházi adók, a templompénztárakból befolyó összegek, a papokra kive
tett progressiv adó, irodataksák, tűzbiztosítási
díjvisszatérítések.
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Illegális: Jogtalanul visszatartott állami kongruák. Az állások /[udni] /[Ilik]
részben kongruások, részben kongruán felüliek v[agy] kongruanélküliek. Már
most megteltük, hogy egy ilyen kongruanélküli álláson működő papot jelentet
tünk be kongruás álláson; ez a kongruát megkapta és befizette az érseki hivatal
ba, illetve, amíg az egész összeget az egyházmegyei hivatal küldte szét, ilyen
kongruanélküli álláson működő lelkész nevén számoltuk el a jogtalanul vissza
tartott kongruán.
* * *

Mikor Mindszenty hercegprímás őrizetbe vétele után 1948. dec[cmbcv] 27-én a bel
ügyminiszter lemondásra szólított fel, megkérdezte tőlem, hogy a tőle kapott va
lutákkal mit csináltam. Azt feleltem, hogy a forintérték bevezetése után a még
nálam levő valutákat értékesítettem, nincsenek valutáim. Tényleg akkor még
megvolt a most megtalált valutamennyiség és ez már el volt rejtve. Az éjjel té
vedtem; nem gondoltam arra, hogy a dollármennyiség tekintélyes részét még
1948-ban átadtam a kínai misszióba indult két iskolanővérnek. (1500-1800 dol
lár), a többit 1946-1948-ban kiadtam papoknak; 1948 vége óta lényeges válto
zás a valutákban már nem volt.
Bpest, 1951. június 8.

Grősz József

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 300-305. p. Kézírásos
tisztázat.

Az egyházi épületek tűzbiztosításáról még az 1947. február 25-26-i püspökkari értekezleten hoztak ha
tározatot az ordináriusok. Következő, március 27-i konferenciájukon módosították a határozatot. Vala
mennyi egyházi ingatlant biztosították a gazdák biztosító szövetkezeténél. Vö. A magyar katolikus püs
pökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között. Szerk.: Beke Margit. (Dissertationes
Hungaricae ex história Ecclesiae. 14.) Köln-Bp., 1996, 177-179. és 212-213. p. „Visszaélés" esetleg az
egyházmegyei hivatalok által beszedett, és a biztosító felé utalt pénzösszeg különbségében lehetett.

GRŐSZ JÓZSEF VALLOMÁSA
1951. június 9.
Tárgy: Grősz József vallomása
Feljegyzés
Budapest, 1951. június 9.
Tegyen vallomást arról, hogy mikor vette át a Mindszenty utasítására Bozsik Pál által
kezdeményezett összeesküvés vezetését?
Mindszenty 1948. november 3-án bízott már meg bennünket Hamvas és Rogács
püspökökkel együtt, hogy őrizetbe vétele esetén átvegyük az ő utasítására [a]
Bozsik Pál által megindított illegális szervezkedést. A gyakorlatban azonban a
vezető szerepet csak 1949 augusztusa után töltöttem be azután, amikor Farkas
Endre először számolt be nekem addigi összeesküvő tevékenységükről, melyet
Bozsikkal és társaikkal folytattak.
Ismertetem önnel Farkas Endre V. hó 18-i vallomását: „.. .Felkerestem Grőszt, s tájé
koztattam az összeesküvésről, arról is, hogy kapcsolatban állunk a budapesti USA-kö
vetséggel. Elmondtam neki, hogy Bozsik Mindszenty megbízásából folytatja illegális
tevékenységét. Grősz végighallgatta beszámolómat, megjegyezte, hogy Bozsikot és te
vékenységét Mindszenty közléséből ismeri és Bozsikot ő maga is igen értékes ember
nek tartja. Kijelentette, hogy helyesli és támogatja illegális tevékenységünket. ... Grősz
kijelentette, hogy hajlandó elvállalni az államfői szerepet, mert úgy látja, hogy az meg
egyezik a katolikus egyház érdekével."
Tegyen vallomást Farkas Endre jegyzőkönyvéből ismertetett vallomással kapcsolat
ban!
Farkas Endre idézett vallomásával kapcsolatban nincsen semmi kiegészítésem,
vagy észrevételem. Farkassal az összeesküvésről folytatott első beszélgetésem
az általa vallott módon zajlott le.
Ismertetem önnel Bozsik Pál V. hó 17-i vallomását is, ugyanerre a kérdésre vonatko
zóan. „... 1949 nyarán utasítottam Farkas Endrét - miután ő Grősszel jó személyi vi-

szonyban volt - hogy számoljon be Grősz Józsefnek eddigi illegális tevékenységünk
ről és tudja meg, hogy Grősz hajlandó-e elvállalni a rendszerváltozás utánra az
átmeneti államfői méltóságot...
Utasításomra Farkas tárgyalt Grősszel, utána jelentette, hogy Grősz elvállalta az ál
lamfői szerepet... 1950 tavaszán Grősz Józseffel személyesen is tárgyaltam az illegá
lis tevékenységünkbe való bekapcsolódásról, beszámoltam neki az USA-követséggel
való kapcsolatunkról is. Grősz helyesléssel fogadta jelentésemet."
Van-e valamilyen észrevétele Bozsik idézett vallomásával kapcsolatban?
Bozsik Pálnak, az összeesküvéssel kapcsolatban köztünk történt megbeszélé
sünkről való vallomásával kapcsolatban nincsen semmilyen észrevételem, az
általa elmondottak megfelelnek a valóságnak.
Világos-e ön előtt, hogy az összeesküvés vezetésébe való bekapcsolódásának tényét
és körülményeit sokoldalúan tudjuk bizonyítani, vagy ismertessem még önnel a többi
erre vonatkozó bizonyítékunkat is?
Az összeesküvés vezetésébe való bekapcsolódásomat magam sem kívánom ta
gadni és már az eddigi ismertetett vallomások alapján is világos előttem, hogy
azt az én vallomásomtól függetlenül is tökéletesen bizonyítani tudják.
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Milyen iratokat írt ön az összeesküvésben való részvételének bizonyítására az össze
esküvés egyes gyakorlati tevékenységeinek támogatására, vagy saját vezető szerepé
nek biztosítása céljából. Melyekről tudta, hogy azok az USA-követségnek lesznek át
adva?
Az összeesküvéssel kapcsolatban a következő általam aláírt iratokra emlékszem
határozottan: kb. 1950. márciusában vagy áprilisában Farkas Endre közölte,
hogy az amerikaiak utasítására írásban kell igazolnom az összeesküvésben való
részvételemet. Ez alkalommal névjegyemre a következőket írtam: „Az egyház
érdekében folytatott akciójukat támogatom."
Kb. ugyanebben az időben adtam egy felhatalmazást Gyomlaynak arra, hogy az
amerikaiaktól pénzt vegyen fel diákkapcsolatainak támogatására. A felhatalma
zás szövegét Gyomlay írta Farkas jelenlétében, s én aláírtam. („Felhatalmazom
Kapisztrán testvért, hogy katolikus diákok segélyezésére pénzt vegyen fel.")
1950. július 5-én - a kormány megbízottaival, a megegyezésről folytatott tár
gyalás napján - az USA-követség felszólítására, a következő Farkas Endre által
átadott nyilatkozatot írtam alá: „Az ősi magyar törvények szerint a király távol
létében és a hercegprímás akadályoztatása folytán, mint Magyarország homo
regiusa, vállalom az államfői tisztség ideiglenes betöltését ás átmeneti kormány
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Az ÁVH-nak ilyen kikényszerített, közvetett bizonyítékai voltak, de a célt, a másik fogoly vallomás
ra kényszerítését ezekkel is elérték.

kinevezését. Kijelentem, hogy Magyarország a rendszerváltozás után csatlakoz
ni fog a nyugati államok szövetségéhez."
A fentieken kívül lehetséges, hogy egyéb írást is készítettem, vagy aláírtam az
összeesküvéssel kapcsolatban, de nem tudok visszaemlékezni több konkrét
esetre.
Ön le akarja tagadni más olyan iratnak is az aláírását, melyeknek tényét azonban mi
bizonyítani tudjuk. Ismertetem önnel Dr. Pongrácz Alajos USA kövfetségi] tisztvise
lő V. hó 17-i vallomását: „1950 novemberében Gyomlay tudomásomra hozta, hogy
Grősz József kinevezte a kormány tagjait... Gyomlay a kormány kinevezéséről szóló
Grősz József által aláírt írást 1950 december első felében adta át jelenlétemben
Sherernek. Sherer előttem jelentette ki, hogy a nyilatkozatot feletteseihez továbbít
ja." Tegyen vallomást Pongrácz idézett vallomásával kapcsolatban.
Pongrácz által vallottak, a kormány kinevezésének általam történt aláírására vo
natkozóan nem felelnek meg a valóságnak. Tagadom, hogy ilyen iratot aláírtam
volna.
Mint a többi kérdésekben, úgy ebben is, többoldalú bizonyítékaink vannak, hiába kí
sérli meg a tagadást. Ismertetem önnel, Székelyi Imre V. 18-i vallomását, ugyanerről
a kérdésről: „... 1950 decemberében Gyomlay utasítása alapján felkerestem a feren
ces rend budai kórházában Tifentáler esztergomi kanonokot. Megkérdeztem, hogy
van-e nála levél Gyomlay László részére. Tifentáler azt mondta, hogy nála van Grősz
érsek levele és átadott egy borítékot, amit én elvittem Gyomlay Lászlóhoz. Gyomlay
a jelenlétemben bontotta fel a borítékot. A borítékban több papír volt, a Gyomlay által
nekem megmutatott ív papíron Grősz érsek aláírása volt és négy miniszter kinevezé
se. Ezek között volt Gyomlay László kultuszminiszter és Farkas Endre igazság[ügy]miniszter is... Az okmányokat - mint később közölte, Gyomlay az USA-követségre
továbbította."
Ismertetem önnel továbbá Farkas Endre V. hó 18-i vallomását is: „.. .Tudomásom
van arról, hogy a Bozsikkal közösen összeállított teljes kormánylista után - melyet
Grősz szóban hagyott jóvá - Gyomlay összeállított egy csonka kormánylistát, mely
ben engem igazságügy-miniszternek, saját magát kultuszminiszternek jelölte meg.
Tudomásom van róla, hogy Gyomlay a csonka kormánylistát aláírás végett elvitte
Grőszhöz."
Az idézett három vallomáson kívül még más vallomások is bizonyítják, hogy ön
aláírta az ún. csonka kormánylistát. Felszólítom, tegyen őszinte vallomást ebben a
kérdésben.
Az idézett vallomásokkal kapcsolatban ismételten állítom, hogy nem írtam alá
olyan, vagy hasonló iratot sem, mint amilyenről a vallomásokban szó volt.
Vallomását a fenti kérdésben nem fogadom el, erre a kérdésre kihallgatásai során még
vissza fogunk térni. Most tegyen vallomást arra vonatkozóan, hogy a Mindszenty által

kezdeményezett, majd az ön vezetése alá került összeesküvés milyen tevékenységet
fejtett ki a hatalom átvételének előkészítése érdekében?
A hatalom átvételének előkészítése érdekében még Mindszenty személyes irá
nyításának idején először olyan szakemberek beszervezését kezdte meg Bozsik
Pál, akik azután később részt vettek a kormányprogram kidolgozásában és al
kalmasak voltak arra, hogy majd az államapparátus vezető helyeit betöltsék.
Később, amikor már én vezettem az összeesküvést, az amerikaiak utasításának
megfelelően megkezdtük a kormányunk megszervezését, tanácsadói testület
megszervezését a kormány mellé és fegyveres csoportok szervezését.
1950 nyarán Farkas Endre már írásban is elhozta az előzetes beszélgetéseink
alapján összeállított teljes kormány névsorát, hogy aláírjam kinevezésüket, de
én ezt még akkor nem találtam időszerűnek. Az általunk minisztereknek jelölt
személyek közül a következők neveire emlékszem, melyeknek kinevezését he
lyeseltem és szóban jóváhagytam Farkasnak:
miniszterelnök
Bozsik Pál
külügyminiszter
Apor Gábor
igazságügy-miniszter
Farkas Endre
honvédelmi miniszter
Suhay Imre
iparügyi miniszter
Hévey László
földművelésügyi miniszter
Halács Ágoston.
Grősz József
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A fegyveres csoportok megszervezésére Farkas - mint ezt nekem jelentette Hévey Lászlónak és dr. Takács Istvánnak adott megbízást.
A kormányunk mellé szervezett tanácsadói testületből nem tudok nevekre
visszaemlékezni. A szakemberekként beszervezett személyek közül azokra em
lékszem, akik, mint pl. Farkas, Halács a kormányban is szerepelnek.
Az összeesküvés gyakorlati tevékenységéhez tartoztak az amerikaiak részére
készített különböző tárgyú írások, a kormányprogram elkészített részei.
Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 173-177. p. Gépelt tisztázat.

A feljegyzést Grősz József az utolsó lap kivételével minden oldalon saját kezű aláírásával hitelesítette.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 9.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest. 1951. június 9.
Általában:
Grősz nyomott, rossz hangulatban van, szótlan, sokat imádkozik és alszik.
Kihallgatásáról csak néhány szóval tájékoztatott. Ebéd után közömbös témáról rövid
beszélgetést kezdeményezett. Kihallgatást várt.
Egészségügyi panasza nincs, tegnap este és ma délben étvágytalan volt.
Részletek:
Hajnalban őrnagy előadója hallgatta ki, aki elég rendesen viselkedett. A kihallgatás
vége felé könyörgésre adott egy cigarettát. Grősz eleinte igen álmos és fáradt volt, de
később összeszedte magát és miatta akár délig is folytathatták volna a kihallgatást.
Az előadó kissé fáradtnak látszott, a gépírónő alaposan kimerült volt. Grősz nem érti,
hogy itt az emberek miért kínozzák magukat éjjeli kihallgatásokkal, amikor azt nap
pal is nagyon kényelmesen el lehetne intézni.
Semmi új dologról nem volt szó, a kihallgatás ismét üres szalmacséplés volt. Újra
és újra elővesznek dolgokat, csak a papírt pocsékolják vele. Kihallgatása nem fejező
dött be, gondolta, hogy még ma folytatják.
Az előadó előhozott egy esetet, amire Grősz azt mondta, hogy ez regény. Egy
olyan ember vallomását idézte az előadó, akit Grősz nem is ismer, azt sem tudja k i 
csoda. Mikor 1950-ben Grősz kórházban volt, meglátogatta szobájában egyik eszter-

gomi kanonokot (idegen kiejtésű neve van, nem értettem meg). Valami levélről be
szélt nekem Grősz, amin az ő aláírása lett volna. Bár kétszer is elmondattam vele,
mégsem értettem meg, mert halkan beszélt és a folyosón erős zaj volt.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 36. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 10.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest, 1951. június 10.
Általában:
Grősz V I . 9-i kihallgatása után kissé izgatott állapotban tért vissza a zárkába, rövid
idő múlva azonban megnyugodott.
Azóta jó hangulatban van, kevesebbet imádkozik, mint az utolsó napokban, sokat al
szik. Beszélgetéseket kezdeményez, kihallgatásáról tájékoztatás szerűen beszél.
Igen jó étvágya van.
Részleteiben:
1.) Szombati kihallgatásán alezredes előadója a szerzetesrendekkel kapcsolatban val
latta. Grősz szerint, ha így megy a kihallgatás, isteni tételig [sic!] sem lesz vége
ügyének.
A szerzeteseknél tényleg sok hiba volt, azonban a szerzetes elöljárók a hibásak. A
püspöki kar igen sokszor figyelmezette a rendfőnököket, azonban ez nem használt,
így a felelősség most az ő vállukon van.
A püspöki kar mindent elkövetett, hogy az illegalitásban lévő szerzeteseknek ne
legyen kellemetlenségük, fáradozásuk eredménnyel is járt, mert a kormányzat meg
hallgatta kérésüket. így azok a szerzetesek, akik illegalitásban maradtak, cselekmé
nyeikről [sic!] maguk felelősek, a püspöki kart ezért nem lehet hibáztatni.
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Helyesen: Istenítéletig.

Az előadó felhozta neki, hogy Csávossy Elemér jezsuita rendfőnök több lakásba
volt bejelentve, de egyik helyen sem lakott, ezzel szemben a tényleges lakása nem
volt bejelentve, de egyik helyen sem lakott [sic!], Grősz szerint itt a rendszerben is
hiba van, mert olyan emberek vannak a bejelentő hivatalban, akik nem értenek hozzá.
Régen ez elképzelhetetlen lett volna.
Kérdezte az előadó, hogy Grősz tudja-e, hol lakik a volt kalocsai tanítórend főnök
nője. Grősz azt nem tudja, de feltételezi, hogy a főnöknő bejelentette magát. Grősz
azért nem tudja címét, mert nem tartja helyesnek azt, hogy a mai világban olyan dol
gokat tudjon, ami nem feltétlenül szükséges.
Végül az előadónak idézett Grősz a Szentírásokból. Ha az előadó ezt megtette,
most ő is élt vele. Ha az isteni törvényeket keresztezi az emberi törvény, akkor - leg
alább a papoknak - az isteni törvény szerint kell eljárni. Ha ez beleütközik a világi
törvényekbe, azért vállalják a felelősséget.
2. ) Mai délelőtti kihallgatása után igen jó kedve volt Grősznek. Még egy témakör
volt feljegyezve alezredes előadójának, azt vették át.
3. ) Alezredes előadója igen rendes ember. Míg a másik előadó gúnyos és gubris
[sic!] , az alezredes úri modorú, inkább való hozzánk. Ha leragadtatja [sic!] az in
dulat, akkor is rögtön észreveszi magát és azonnal rendes modort vesz fel.
Ma is egy óráig vitatkoztak egy témán, a végén mégis kiegyeztek.
Az alezredes előadó megérti, hogy Grősz követett cl olyan bűnöket is, amelyeket
az egyházi törvények szerint nem bűnök. Viszont Grősznek a népi demokrácia ellen
törvényei szerint kell cselekedeteiért felelnie. Grősz nem mondhatta az előadónak,
hogy ő reméli, hogy a népi demokrácia törvényei nem sokáig lesznek érvényben.
Az alezredes ma megkérdezte tőle, hogy van-e imakönyve. Erre Grősz kérte a bre
viáriumot és fésűjét. Az előadó megígérte, hogy utánanéz a kérdésnek. Grősz reméli,
hogy megkapja a kért dolgokat, bár nincs kizárva, hogy a másik előadó elgáncsolja a
kérését.
4. ) Grősz elmondta, hogy röviddel lebukása előtt Csehszlovákiában 3 püspököt
ítéltek el összeesküvés, kémkedés és valutázásért 25 esztendőre. Ez a kaptafa,
Mindszentyt is ezért ítélték el és Grősz ellen is ez a vád. Grősz ezt előre tudta, de bár
mely más címen is el lehet ítélni, ha az A V H úgy akarja, mert itt minden vádat tudnak
bizonyítani.
A kémkedést azáltal követte el, hogy a Vatikánnak információs jelentéseket kül
dött. Hiába mondta előadójának, hogy a jelentéseiben csak köztudomású dolgokról
volt szó, az előadó felvilágosította, hogy ez nem mentség.
Mindszenty mikor hazajött Rómából, adott Grősznek egy csomó dollárt. Ebből
még most is volt 1800 dollár körüli összeg, ami el volt rejtve. Grősz lebukása után
első vasárnap ezt bevallotta, el is hozták a pénzt. A jegyzőkönyvbe ezt úgy vették fel,
356
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Helycsen: bugris.
Helyesen: elragadtatja.
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hogy „nagy mennyiségű" valutát rejtegetett. Nevetséges dolog ez, hiszen az ország
17 milliárdos költségvetéséhez képest parányi kis összeg a kérdéses 1800 dollár.
Grősz nem mondhatta az előadónak, hogy másként kellene eljárni a kormányzat
nak, ha az elrejtett valutákra szüksége van. Ez egy adás-vétel, kétoldalú ügylet, az ál
lam fizesse meg a valuták rendes árát, akkor mind neki odaadja, értéken alul, azonban
bolond, aki beszolgáltatja a birtokában lévő valutát.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 34-35. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 178-179. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

64.

GRŐSZ JÓZSEF ÖNVALLOMÁSA
1951. június 10.
Beismerem, hogy 1945 óta őrizetbe vételemig több ízben juttattam el az ország politi
kai és gazdasági helyzetéről bizalmas információkat illegális úton nyugati államok
követségeihez.
1945 elején - mint a püspöki kar akkori vezetője - igyekeztem kapcsolatot létesíte
ni a már akkor - nem hivatalosan - itt tartózkodó amerikai követtel és hivatalos ame
rikai misszió tagjaival is. 1945. május 26-án - az első 1945-ben tartott püspökkari
konferencia után — felkerestem Schoenfeld budapesti USA-kÖvetet. A látogatás célja
a bemutatkozáson kívül tájékozódás volt [az] amerikai csapatok bevonulásának eset
leges lehetőségéről, egyben bizalmas információkat adtam az amerikai követ részére
az ország általános helyzetéről és az egyház kérdéseiről. Az USA-követnél tett ez a lá
togatásom nem a püspöki kar megbízásából, hanem saját elhatározásomból történt.
Kíséretemben voltak: Bárd János segédpüspök, Jánosi jezsuita szerzetes és Tóth Já
nos katolikus pap, akkori külügyminisztériumi előadó, akik azóta mindketten disszi
dáltak.
Az akkor itt tartózkodó amerikai megbízottak közül szorosabb kapcsolatban álltam
Dittrich amerikai tenger észkapitánnyal, aki többször személyesen is felkeresett en
gem Kalocsán. Dittrich kapitánynak megengedtem, hogy a kalocsai érseki palotában
egy titkos megbeszélést is tartson egyik ott tartózkodása alkalmával, amelyen részt
vettek Zsedényi Béla az Ideiglenes Nemzetgyűlés akkori, azóta őrizetbe vett elnöke,
Teleki Géza akkor kultuszminiszter Varga Béla a Kisgazdapárt akkori elnöke és a
már említett Tóth K. János, akik mindketten azóta disszidáltak.
Dittrich kapitánynak egyébként ugyancsak adtam magam is bizalmas tájékoztatá
sokat és jelentéseket az ország helyzetéről.
1945 májusában, majd ismételten 1945júliusában felkerestem Gascoigne
akko
ri budapesti angol követet is, akivel szintén közöltem bizalmas adatokat az ország
helyzetéről. Ez alkalmakkor Gascoigne megígérte, hogy a Vatikánnak küldendő
olyan bizalmas jelentéseimet, amelyeket tartalmuk miatt nem akarok postán elkülde35%

Gascoignc, Alvary Douglas Frederick.

ni, továbbítja. Megállapodásunk értelmében Gascoigne-hoz eljuttattam az 1945
szeptemberében írott jelentésemet a Vatikánhoz, melyben az egyházat érintő kérdése
ken kívül az ország gazdasági és politikai helyzetéről is közöltem bizalmas adato
kat
Ezt a jelentést dr. Gyetvai Péter és dr. Sághy Elek révén juttattam el az angol
követséghez. Gyetvai a jelentés - [a] Gascoigneval való megállapodás értelmében utasításomra nyitott borítékban adta le az angol követségen a Gascoigne-hoz intézett
angol nyelvű levelemmel együtt, amelyben a követet a jelentés továbbítására kértem.
Mindszenty őrizetbe vétele óta kb. 1949januárjától kezdődően a rendes postai le
velezésen kívül ugyancsak tartottam illegális kapcsolatot is a Valikánnal. Ez az ille
gális kapcsolat részben a budapesti olasz, részben a budapesti belga követségen ke
resztül bonyolódott le. Ezt az illegális utat azoknak a Vatikánba küldött jelentéseim
nek, leveleimnek és értesítéseimnek továbbítására használtam fel, amelyek olyan bi
zalmasak voltak és olyan adatokat tartalmaztak, melyeknek a hatóságok tudomására
való jutása felelősségre vonásommal járt volna
Ugyanezen az illegális úton kap
tam a Vatikánból érkező és nekem, vagy rajtam keresztül a magyar püspöki karnak
szóló bizalmas vatikáni anyagokat is.
1950 októberéig Ángyán Fülöp szervita tartományfőnök vette át a Vatikánba menő
bizalmas anyagokat rendszeresen. Ángyán a budapesti olasz követségen lévő kapcso
latain keresztül juttatta ki ezeket Rómába. így többek között pl. ezen az úton küldtem
ki 1949 végén vagy 1950 elején egy részletes jelentést a Vatikánba. Az általam
Angyánnak küldött anyagokat rendszerint titkárom, Sztrilich Károly adta át. Miután
Ángyán 1950 októberében diszidált, ettől kezdve a Rómába illegálisan küldendő leve
leimet személyesen Hamvas püspöknek adtam át továbbításra, aki szintén a budapes
ti olasz követségi kapcsolatain keresztül juttatta el azokat a Vatikánba.
1951 februárjában átadtam Hamvas püspöknek a Vatikánba való illegális továb
bításra az 1950-es év egyházat érintő politikai eseményeiről, az állam és egyház kö
zötti tárgyalásokról és megegyezésről és más aktuális eseményekről írt részletes bi
zalmas beszámolómat. A jelentés továbbítása után Hamvas püspök megemlítette,
hogy „legutóbb az olasz követség nehézségeket támasztott" s így — mint Hamvas
mondta — jelentésemet a belga követségen keresztül küldte el.
Beismerem, hogy a Vatikánba illegálisan kiküldölt jelentéseimben nemcsak a Ma
gyar Népköztársaságot és a népi demokratikus rendszert becsmérlő és rágalmazó ki
jelentéseket és valótlan adatokat közöltem, hanem — hasonlóan a Gascoigne angol
359
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N . N . fogdaügynök június 11-i jelentésében beszámolt arról, hogy Grősz József június 10-i írásbeli
feladatának második oldalán, az ötödik sornál hosszabban időzött. Lásd a 66. számú dokumentumot. Je
lentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 11. (Az aláhúzás jelzi a szóban forgó részt. - Sz.
Cs.). A Vatikánnak írt jelentést egyébként nem csatolták a vizsgálati iratokhoz. Teljes terjedelmében
közli Grősz József kalocsai érsek naplója 1944-1946. Sajtó alá rendezte Török József. Bp., 1995,
305-317. p.
Grősz József olyan jellegű levele nem ismeretes, amelynek tartalmáért joggal felelősségre lehetett
volna vonni. Nem véletlen éppen azért az sem, hogy ellene a vádiratba nem került be a kémtevékenység.
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követnek átadott 1945-ös jelentéshez - az ország helyzetére vonatkozó bizalmas gaz
dasági és politikai információkat is. Bizalmas gazdasági és politikai információkat
tartalmaztak az 1949. évre vonatkozó az olasz követségnek átadott és az 1950. évre
vonatkozó - Hamvas püspök útján - a budapesti [belga] követségnek átadott jelenté
seim.
A Vatikánba illegális úton továbbított beszámolóimnak fogalmazványát — más bi
zalmas vatikáni és egyéb anyagokkal együtt — egy esetleg bekövetkező házkutatás elől
- fogadó szobám bőrkerevetében rejtettem el, amelyeket ott megtaláltak.
Bp est, 1951. jún ius 10.

Grősz József

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 306-308. p. Kézírásos
tisztázat.

GRŐSZ JÓZSEF ÉS FARKAS ENDRE
SZEMBESÍTÉSI TERVE
(Dátum nélkül)
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Grősz József és Farkas Endre szembesítési terve
Szembesítés célja:
Grősz József és Farkas Endre kölcsönös leleplezése, vallomásaik megerősítése.
Szembesítés tárgya:
Hogyan vette át Grősz az összeesküvés gyakorlati vezetését.
Grősz írásbeli nyilatkozata az államfői tisztség elvállalásáról.
Ellenforradalmi kormány kinevezése.
Az összeesküvés fegyveres csoportjainak megszervezése.
Milyen erőkkel akarták megdönteni a népköztársaságot.
[A] Szembesítést levezeti:
Vajda Tibor áv. őrnagy
Jelen vannak:
Szöllősi György áv. alezredes és Balázsi Béla áv. százados
Első kérdés mindkét őrizeteshez:
Ismerik egymást?
- Igen.
Második kérdés mindkét őrizeteshez:
Milyen viszonyban vannak?
- Jó viszonyban.
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A következő fogdajelentésből kiderül, hogy már megtörtént Grősz József és Farkas Endre szembesí
tése, tehát ide illik leginkább a szembesítési terv.

Mikor vette át a Mindszenty utasítására a Bozsik Pál által kezdeményezett legitimista
összeesküvés vezetését?
Mindszenty 1948. november 3-án bízott már meg bennünket Hamvas és Rogács
püspökökkel együtt, hogy őrizetbe vétele esetén átvegyük az ő utasítására
Bozsik Pál által megindított illegális szervezkedést. A gyakorlatban azonban a
vezető szerepet csak 1949 augusztusa után töltöttem be, azután, amikor Farkas
Endre először számolt be nekem addigi összeesküvő tevékenységükről, melyet
Bozsikkal és társaikkal folytattak.
Kérdés Farkashoz:
Tegyen vallomást a Grősz által elmondottakra vonatkozóan!
1949 augusztusában felkerestem Grőszt. Ez alkalommal tájékoztattam Grőszt
először Bozsikkal folytatott összeesküvő tevékenységünkről, arról, hogy kap
csolatban állunk a budapesti USA-követséggel. Elmondtam neki, hogy Bozsik
Mindszenty megbízásából folytatja illegális tevékenységét. Grősz végighallgat
ta beszámolómat, megjegyezte, hogy Bozsikot és tevékenységét Mindszenty
közléséből ismeri, és Bozsikot ő maga is igen értékes embernek tartja. Kijelen
tette, hogy helyesli és támogatja illegális tevékenységünket.
Kérdés Gröszhöz:
Milyen írásokat adott ön az amerikaiaknak, annak dokumentálására, hogy részt vett
az összeesküvésben, s hogy vezető szerepet vállalt benne?
1950 tavaszán Farkas Endre közölte, hogy amerikaiak utasítására írásban kell
igazolnom az összeesküvésben való részvételemet. Ez alkalommal névjegyem
re a következőket írtam: „Az egyház érdekében folytatott akciójukat támoga
tom." Farkas magához vette a nyilatkozatomat, az amerikaiakhoz való továbbí
tás céljából.
Később 1950. július 5-én - a kormány megbízottjaival, a megegyezésről folyta
tott tárgyalás napján - Farkas Endre felkeresett a Központi Szemináriumban és
közölte, hogy az amerikaiak írásbeli nyilatkozatot is kérnek - korábbi szóbeli
beleegyezésem alapján - az államfői tisztség elvállalásáról. Mikor beleegyezé
semet közöltem Farkassal, Farkas átnyújtotta, egy már előre legépelt nyilatko
zat két példányát, melynek tartalma kb. a következő volt: „Az ősi magyar törvé
nyek szerint a király távollétében és a hercegprímás akadályoztatása folytán,
mint Magyarország homo regiusa, vállalom az államfői tisztség ideiglenes be
töltését és átmeneti kormány kinevezését. Kijelentem, hogy Magyarország a
rendszerváltozás után csatlakozni fog a nyugati államok szövetségéhez."
Kérdés Farkashoz:
Mivel tudja kiegészíteni a Grősz által elmondottakat?
A Grősz József által elmondottakra magam is határozottan emlékszem, azzal
egészítem még ki, hogy miután Grősz aláírta az államfői tisztség elvállalásáról

szóló ún. homo regius nyilatkozatot, azt tanúként később Gyomlay és én is aláír
tuk, és Gyomlay azután vitte el az USA-követségre.
Kérdés Gröszhöz:
Mikor, milyen körülmények között volt szó Farkas és ön között konkrétan az össze
esküvés teljes kormányának írásbeli kinevezéséről?
1950 nyarán Farkas Endre már írásban is elhozta az összeesküvés teljes kormá
nyának a névsorát hozzám, arra hivatkozva, hogy az amerikaiak kérik a kor
mány írásbeli kinevezését. A kormány tagjait Farkassal való előzetes megbeszé
lésünk alapján Bozsik és Farkas állították össze, közülük a következők neveire
emlékszem:
miniszterelnök:
Bozsik Pál
külügyminiszter:
Apor Gábor
igazságügyminiszter:
Farkas Endre
honvédelmi miniszter:
Suhay Imre
iparügyi miniszter:
Hévey László
földművelésügyi miniszter: Halács Ágoston
Én szóban hozzájárultam kinevezésükhöz, de nem írtam alá a teljes kormánylis
tát, mert még korainak és veszélyesnek láttam.
Kérdés Farkashoz:
Mondja el, milyen előzmények után állították önök össze Bozsikkal a kormánylistát,
kaptak-e előzőleg Grősztől utasítást a kormány összeállítására?
Amikor az amerikaiaktól utasítást kaptunk a kormány kinevezésére, felkeres
tem Grőszt és tájékoztattam arról, hogy Bozsikkal való megállapodásunk sze
rint az új kormányba Bozsikot, mint miniszterelnököt, engem, mint igazság
ügy-minisztert vettünk terve. Említést tettem neki Hévey és Halács személyére
is. Grősz ezt helyeselte, egyben azt az utasítást adta, hogy Bozsik, mint minisz
terelnök állítsa össze a kormánylistát. Ennek alapján Bozsik, Gyomlay és én
összeállítottuk a kormánylistát, melyet jóváhagyás végett Gröszhöz én vittem
el. Grősz szóban jóváhagyta a kormánylistát.
Kérdés Farkashoz:
Mikor, hogyan számolt ön be Grősznek az összeesküvés fegyveres csoportjainak
szervezéséről?
1950 nyarán egyik találkozásunk alkalmával jelentettem Grősznek, hogy az
amerikaiak utasítására az összeesküvést ki kell szélesíteni, volt katonatisztek,
rendőrtisztek, cserkészek fegyveres csoportjaival. Megemlítettem ez alkalom
mal Hévey László és dr. Takács István nevét, mint akiket megbíztunk a fegyve
res csoportok szervezésével, és jelentettem azt, hogy én végzem a volt rendőr
tisztek szervezését.

Tegyen vallomást a Farkas által elmondottakra vonatkozóan!
Beismerem, hogy Farkas Endre valóban jelentette nekem 1950 nyarán, hogy az
amerikaiak utasítására megkezdték az összeesküvés fegyveres csoportjainak
szervezését. Két személyes ismerősömnek a nevét - Hévey László és Takács
István - mondotta Farkas, hogy ők szervezik a fegyveres csoportokat.
Kérdés Farkashoz:
Hogyan akarták önök megdönteni a népköztársaságot és átvenni a hatalmat?
A népköztársaság megdöntését és a hatalom átvételét az amerikai fegyveres
erők és a Nyugaton lévő Kisbaraaki Farkas Ferenc vezetése alatt álló magyar
katonai alakulatok segítségével akartuk végrehajtani, akiket fegyveres akciók
kal támogattak volna az általunk megszervezett illegális fegyveres csoportok.
Én jelentettem is Grősznek, hogy az amerikaiak ígéretet tettek az általunk szer
vezett csoportok felfegyverzésére, s arra, hogy fegyveres segítséget adnak a ha
talom átvételéhez.
Kérdés Gröszhöz:
Megegyeznek a Farkas által elmondottak az ön V. 28-i beismerő vallomásával, me
lyet az ön által vezetett összeesküvés fegyveres csoportjainak szervezéséről tett?
Beismerem, hogy a Farkas által elmondottak megfelelnek a valóságnak, s meg
egyeznek vallomásommal, melyet az általam vezetett összeesküvés fegyveres
csoportjainak szervezéséről tettem.
Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 221-224. p. Gépelt
másodpéldány.
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JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 11.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N. N . jelentése
Jelentés
Budapest. 1951. június 11.
Általában:
Tegnap délutáni kihallgatása után Grősz kedvetlennek látszott és némi aggodalom
mal nézett esti kihallgatása elé, mert őrnagy előadója ismét megfenyegette.
Esti kihallgatása azonban jól sikerült, onnan jó hangulatban tért vissza.
Ma egész nap kedélyes, beszélgető[s] hangulatban volt, [a] kötelező imán kívül
nem imádkozott.
írásbeli feladatát örömmel végezte, mondta, hogy legalább nem unatkozik. A 2. ol
dal 5. sora után hosszabban időzött, egyébként folyamatosan dolgozott.
Étvágya kifogástalan, egészségügyi panasza nincs, ma volt orvosi vizsgán.
Részletek:
1.) Tegnap délutáni kihallgatását alezredes előadója kezdte és minden a legnagyobb
rendben ment, míg az a „disznófejű" őrnagy be nem jött. Grősz véletlenül elszólta
magát, mire az őrnagy megfenyegette, hogy alaposan ellátja a baját. Az őrnagy elő
adó közölte, hogy még ma ki fogja hallgatni. Grősz félt ettől a kihallgatástól, az őr
nagy személye miatt.
2.) Esti kihallgatásán mindkét előadója részt vett, örömmel újságolta, hogy kifo
gástalanul zajlott le, amit részben az alezredes jelenlétének is köszönhet.
Szembesítették Farkas ügyvéd[del,j régi jóbarátjával, aki az összeesküvésben volt
társa. A szembesítés úgy zajlott le, mint a karikacsapás. Először Grősz kapott 3 kér
dést, feleleteire Farkas helyeslően bólintgatott, majd azokat néhány jelentéktelen
részlettel kiegészítette. Ezután Farkashoz intéztek néhány kérdést, feleleteit viszont

Grősz fogadta el, lényegtelen módosításokkal. így végeredményben teljesen közös
nevezőn voltak.
Grősz nem értette meg, hogy miért volt szükség erre a szembesítésre, mikor nem
voltak ellentmondásban. Úgy látta, hogy a szembesítés egy megrendezett dolog volt.
Először azt hitte, hogy már a tárgyalásra készítik elő és gyakoroltatják vele azt a szín
játékot, amit majd ott kell eljátszania. Grősz örülne is, ha hamar megvolna a tárgya
lás, túl lenne ezen a sok hercehurcán és cirkuszon. - De más jelek viszont arra mutat
nak, hogy nem sietnek az ügyével, mert hisz teljesen jelentéktelen kérdéseknél órák
hosszat időznek és sok témát feleslegesen többször is elővesznek.
A szembesítés után az előadó példának állította Farkast Grősz elé, mert őszintén
megmondta az igazságot, pedig ügyvéd.
így Grősz mégis azt gondolja, hogy a szembesítést azért rendezték meg, hogy még
őszintébb magatartásra sarkalják. Pedig Grősz szerint erre nincsen szükség, mert
megtanulta már a saját kárán, hogy itt azt és úgy kell vallani, ahogy az előadó akarja.
Mindezeket Grősz az általam leírt sorrendben és nagyjában azonos szavakkal
mondta el, még tegnap este, lefekvése előtt, majdnem folyamatosan.
Ma reggel ismét visszatért erre a kérdésre és azt mondta, hogy itt nem ismeri ki ma
gát az ember, mert az itteni cselekvések minden emberi logikát nélkülöznek. Kár te
hát találgatni, mert úgysem az következik be, amire az ember számít.
3. ) Őrnagy előadója tegnap este lekísérés közben azt kérdezte Grősztől, hogy a zár
kába való bejövetele előtt beszélgettünk-e. Grősz nemleges válasza után az őrnagy
megemlítette, hogy az alezredes délelőtt nagyon összebújva talált bennünket. Grősz
megemlítette, hogy őrnagy előadója még itt létének első időszakában mondta neki,
hogy cellatársa igen sötét múltú ember.
4. ) Alezredes előadója ismételten tanújelét adta jóindulatának. Tegnap este írásbeli
feladatot adott neki, de a papírt mégsem adta át neki, mert nem kívánta, hogy éjjel írjon.
Ma a folyosón megkérdezte tőle, hogy kapott-e cigarettát. Az őrnagy pedig - bár
tréfásan - azt mondta neki tegnap, hogy szokjon le a dohányzásról.
Az alezredes tegnap nem dobatta el a cigarettát vele, mikor a zárkából kihallgatásra
kísérte, de megjegyezte, hogy mindketten szabálytalanul járnak el, mert cigarettáznak.
5. ) Tegnap délelőtt engem elvittek fürdeni, Grőszt nem. Grősz ezt furcsának talál
ta. Ma megkérdezték tőlünk, hogy fürödtünk-e, erre Grősz ismételten találgatta, hogy
mi lehet az oka annak, hogy részletekben fürdünk. Én azt válaszoltam, hogy valószí
nűleg az, hogy nem volt elegendő tiszta fehérnemű, én kaptam az utolsó rendet.
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BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 32-33. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 291—292. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

" N . N . fogdaügynök említésre méltónak találta ezt az eseményt. Talán arról lehetett szó, hogy ö sem
fürdött, hanem konspirációról volt szó, és N . N . éppen Grőszről írta jelentését. Azért említette meg, mert
tartani lehetett attól, hogy Grőszben felébredhetett a gyanú, és ezt az ügynöknek mindenképpen jelente
nie kellett az előadónak.

GRŐSZ JÓZSEF ÖNVALLOMÁSA
1951. június 11.
Az egyházi iskolák államosítása után egyre gyakrabban merült fel a szerzetek felosz
latásának gondolata. Nemcsak a szerzetes elöljárók, hanem a püspökök is sürgették,
hogy valamilyen utasítást vagy legalább elirányzó útbaigazítást kellene kiadni arra
az esetre, ha a teljes vagy akár részleges feloszlatás bekövetkezik. Az egyházi tör
vénykönyv erre vonatkozólag nem tartalmaz előírásokat; Róma nem adott ki átfogó
utasításokat. Ellenben az apostoli Szentszék különféle hivatalai (kongregációk,
Poenitentia[..,j
) az olasz, francia, portugál szerzetesüldözésekkel kapcsolatban
több eléjük terjesztett kérdésre feleltek, amelyek eligazításul szolgálnak. Ezek alap
ján adott ki a püspöki kar 1919-ben egy utasítást a szerzetesek szétszóródása esetére.
Ha jól emlékszem, a püspöki kar az 1948. november 3-4-i konferencián foglalko
zott a kérdéssel, néhány direktívát is jelölt meg [sic!], anélkül hogy az ügyet általá
nosságban rendezte volna.
A szerzeteselöljárók és püspökök sürgetésére előkerestettem az 1919-es utasítást
és azt 1949 szeptemberében némi stiláris módosítással és a kalocsai érsek felhatal
mazásainakközlésével átadtam az Ordináriusoknak és a pannonhalmi főapát útján a
szerzetesfőnököknek.
Az utasítás lényeges pontjai a következők:
1.) A szerzetes mindaddig szerzetes marad, amíg fogadalmai fennállanak, [ebből]
következőleg a világban is, a lehetőségek határain belül, szerzeteséletet kell élnie.
2.) A szerzetesi életközösséget mindaddig fenn kell tartani, amíg csak lehet; részle
ges feloszlatás esetén a feloszlatott házak tagjai menjenek a megmaradt házakba. Ha
már ez sem lehetséges, menjenek, ahová tudnak; ha lehet, az egy helységben élők alkos
sanak hárman-négyen egy-egy kisebb közösséget klauzúrával, mely esetben a szerzete
si [...]
részesülnek; ha ez nem lehetséges, de többen vannak egy helységben, az
elöljáró [jelöl] ki közülük egyet, aki a többiekkel szemben elöljárói szerepet tölt be.
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Csak ennyi olvasható.
Vö. A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között.
Szerk.: Beke Margit. (Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae. 14.) Köln-Bp., 1996,428^33. p.
Nem olvasható.
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3.) A szétszóródott szerzetesek iparkodjanak mielőbb kapcsolatot találni elöljáró
ikkal és viszont; szerzetesi fegyelem szempontjából elöljáróiknak, egyébként azonban
tartózkodási helyük püspökének tartoznak engedelmességgel.
A szerzetesrendek működési engedélyének megvonása után (1950. szeptember
7? ) a szerzetesfőnökök vagy legalábbis nagy részük nem akart belenyugodni az új
helyzetbe. Volt, mint pl. a jezsuita tartományfőnök, aki azt hangoztatta, hogy egyház
jogi szempontból nem történt semmi, ő tovább is úgy rendelkezik a rendtagokkal, mint
eddig. En magam nem láttam, de hallottam, hogy egyes elöljárók körleveleket intéz
tek volt alattvalóikhoz, rendelkeztek volt alattvalóik keresete felől, fogadalmukhoz
való bocsátásról és fogadalomújításokról, sőt mint a kalocsai iskolanővérek általá
nos főnöknőjének hozzám intézett levele mutatja, újjelentkezők felvételének gondola
tával is foglalkoztak.
Elismerem, hogy a szerzetesi szervezetnek ilyetén folytatásához az általam kiadott
utasítás alapot szolgáltatott, bár nem ez volt a célja. A püspöki kar a szerzetes elöljá
rók fenti eljárást mindig helytelenítette és őket saját érdekükben is az ilyenektől való
tartózkodásra intette. E mellett nem tagadom, hogy az utasításnak célja az is volt,
hogy a szerzetesi lelkület ébren tartásával és a volt rendtagok összetartásának ápolá
sával a szerzetesrendeket átmentsük a remélt jobb időkre.
Illegalitásban élő szerzetesfőnökökről nincs tudomásom. Hogy a múlt [év folya
mán] voltak ilyen elöljárók és szerzetesek, azt tudtam és tudták a kormánybizottság
gal tárgyaló püspöktársaim is; ezek ügyének rendezésére a belügyminisztérium, ké
résünkre módot adott; mikor később, októberben megtudtuk, hogy sokan közülük a
kedvező alkalmat nem használtak fel, Hamvas püspök útján figyelmeztettük a szerzeteselőljárókat a következményekre. Ha ennek ellenére egyesek illegalitásban marad
tak, csak magukra vethetnek.
Megjegyzem, hogy a kormányzatul] 1950 nyarán folytatott tárgyalások nagy ré
szét a szerzetesek ügye foglalta le. Ismételten szóba került, hogy a feloszlatott szer
zetek tagjai hárman-négyen együtt lakhassanak; a kormánybizottság ezt nem ellenez
te, csak azt kötötte ki, hogy az így együttlakók ne alkossanak szerzetesközösséget napi
szentmisével, a szomszédokat [...j
hangos imádságokkal és éneklésekkel. Azt sem
kifogásolta a kormánybizottság, hogy a volt szerzetesek mint világi papok volt szerze
testemplomokban kapjanak lelkipásztori alkalmazást.
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Bpest, 1951. június 11.

Grősz József

Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 288-290. p. Kézírásos
tisztázat.

Lásd az I . fejezet 9. számú lábjegyzetét.
Vö. Gergely Jenő: Az 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon.
1990.
Nem olvasható.
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Bp.,

VÁDIRAT GRŐSZ JÓZSEF ÉS TÁRSAI ÜGYÉBEN
1951. június 11.
1951. áü. 001211. szám.

Budapesti államügyészség

A demokratikus államrend elleni összeesküvés vezetésének büntette és más büntet
tek miatt Grősz József és társai elleni bűnügyben a nyomozás iratait a következő
vádirat
benyújtása mellett küldöm meg. Vádat emelek az előzetes letartóztatásban lévő:
I . G r ő s z József vádlott ellen, aki 1887. december 9-én Halbturnban született,
kalocsai érsek: _
az 1946:VII. tv. 1. § (1) bekezdésébe ütköző, a demokratikus államrend meg
döntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette,
az 1950:30. tvr. 57. § a) és b) pontjaiba ütköző és az 58. § (3) bekezdése szerint
minősülő valutaüzérkedés büntette,
3
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Az 1946. évi V I I . törvény a demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről. 1. § (1)
Bűntett miatt büntetendő, aki a Magyar Népköztársaság Alkotmányában meghatározott népi demokrati
kus államrend vagy a népköztársaság megdöntésére irányuló cselekményt követ el, mozgalmat vagy
szervezkedést kezdeményez, vezet, vagy azt lényeges anyagi támogatásban részesíti.
Az 1950. évi 30. számú törvényerejű rendelet a tervszerű devizagazdálkodással kapcsolatos szabá
lyokról. 57. § Bűntettet követ el és hat hónaptól öt évig terjedhető börtönnel büntetendő, a) aki külföldi
fizetőeszköz, arany vagy platina vételre felajánlására vagy bejelentésére, illetőleg aranytárgy vagy plati
natárgy vételre felajánlására, vagy az értékpapírok, illetőleg a külföldi pénzértékre szóló követelések be
jelentésére vonatkozó kötelességét megszegi vagy kijátsza; b) aki a bejelentés alá eső külföldi értékkel
akként rendelkezik, hogy ezáltal a devizahatóságnak az igénybevételre vonatkozó joga meghiúsul vagy
csorbul, úgyszintén, aki az értékpapírokkal, illetőleg külföldi követelésekkel való rendelkezés tekinteté
ben megállapított valamelyik kötelességet vagy tilalmat megszegi vagy kijátssza.; 58. § (3) Ha az 57. §ban meghatározott bűntett a népgazdaság érdekét súlyosan sértette vagy veszélyeztette, vagy ha a bün
tettet üzletszerűen követik el, a büntetés egy évtől tizenöt évig terjedhető börtön.
3 7 0

az 1948:XLVIII. tv. 48. § (4) bekezdésébe ütköző külföldre szöktetés büntet
te, valamint
az 1945:VII. tv. 1. § illetve az 1440/1945. ME. rendelet 12. § 6. pontjában
meghatározott, bűnpártolással elkövetett népellenes bűntett miatt;
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II. Dr. B o z s i k Pál vádlott ellen, aki 1884. január 26-án Gyöngyösön született,
volt pesthidegkúti plébános, valamint
III. Dr. F a r k a s Endre vádlott ellen, aki 1886. november 26-án Csobolyán szü
letett, szentszéki ügyész:
az 1946:VII. tv. 1. § (1) bekezdésébe ütköző, a demokratikus államrend meg
döntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette,
az 1930:111. tv. 60. § 1. pontjába ütköző és a 61. § (3) bekezdése szerint minősülő
kémkedés büntette,
374

IV. Dr. H é V e y László vádlott ellen, aki 1902. április 3-án Győrszigeten szüle
tett, volt miniszteri osztályfőnök:

3 7 1

1948. évi X L V I I I . törvénycikk a büntetőtörvények egyes fogyatékosságainak megszüntetéséről és
pótlásáról. X I I . FEJEZET; A tiltott útlevélhasználatra és tiltott határátlépésre vonatkozó rendelkezések:
48. § (4) A külföldre szöktetés elősegítésének főbüntetése öt évig terjedhető fegyház, ha az csoportos ha
tárátlépés előmozdítására irányult.
Az 1945. évi V I I . törvény a népbíráskodás tárgyában kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre
emeléséről 1. § (1) Az ideiglenes nemzetgyűlés törvényerőre emelte az ideiglenes nemzeti kormánynak
a népbíráskodás tárgyában kibocsátott következő rendeleteit: 81/1945. ME. számú rendelet a népbírás
kodásról; 1440/1945. ME. számú rendelet a népbíráskodásról szóló 81/1945. ME. számú rendelet módo
sítása és kiegészítése tárgyában; 5900/1945. ME. számú rendelet a népbíráskodás körében a távollevő
terhelt ellen folyó eljárásra, úgyszintén a közvád képviseletére vonatkozó szabályok kiegészítése tárgyá
ban; 6750/1945. ME. számú rendelet a közhivatalnokok munkafegyelmének fokozottabb biztosítása tár
gyában.
Az 1440/1945. ME. számú rendelet a népbíráskodásról szóló 81/1945. ME. számú rendelet módosí
tása és kiegészítése tárgyában. 12. § Népellenes bűntettben bűnös az is: (6) aki a 81/1945. ME. számú
rendelet különböző paragrafusaiban, valamint a Btk.-ban meghatározott bűnpártolást követ el.
Az 1930. évi III. törvénycikk a katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges bün
tetőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről. 60. § A hűt
lenség bűntettét követi el és öt évig terjedhető börtönnel büntetendő: (1) aki katonai titkot vagy a magyar
állam egyéb fontos érdekeit, így különösen nemzetközi vagy gazdasági helyzetét érintő más titkot k i 
kémlel vagy jogosulatlanul megszerez; 61. § Ha az előbbi § pontjaiban meghatározott cselekményt ab
ból a célból követték el, hogy a titok idegen állam hatóságának, külföldi szervezetnek, megbízottjuknak
vagy érdekükben működő személynek hozzáférhetővé váljék, a büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedhető
fegyház. Az előbbi bekezdésben meghatározott célból elkövetett cselekmény büntetése életfogytig tartó
fegyház: (3) ha valaki közhivatalnoki állásánál, hivatalos megbízatásánál vagy a hatósággal szemben
fennálló szolgálati vagy szerződéses viszonyánál fogva birtokába vagy tudomására jutott titkot nyilvá
nosságra hoz vagy illetéktelen személlyel közöl, avagy illetéktelen személynek más módon hozzáférhe
tővé tesz.
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az 1945:VII. tv. 1. § ill. az 1440/1945. M E . rendelet 10. § 5. pontjába ' ütköző
népellenes bűntett,
az 1946:VII. tv. 1. § (1) bekezdésébe ütköző, a demokratikus államrend meg
döntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette;
V. Dr. P o n g r á c z Alajos vádlott ellen, aki 1909. június 5-én Budapesten szü
letett, volt követségi tisztviselő:
az 1946:VII. tv. 1. § (2) bekezdésébe ütköző, a demokratikus államrend meg
döntésére irányuló szervezkedésben való részvétel bűntette,
az 1930:111. tv. 60. § 3. pontjába ütköző és a 61. § (3) bekezdése szerint minő
sülő folytatólagosan elkövetett kémkedés bűntette;
az 1950:30. tvr. 57. § a) és b) pontjaiba ütköző és az 58. § (2) bekezdése sze
rint minősülő valutaüzérkedés bűntette;
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V I . E n d r é d y Vendel vádlott ellen, aki 1895. január 19-én, Fertőendréden
született, volt zirci apát:
az 1946:VII. tv. 1. § (1) bekezdésébe ütköző, a demokratikus államrend meg
döntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette,
az 1930:111.tv. 60. § 3. pontjába ütköző é s a 6 1 . § (3) bekezdése szerint minősülő
kémkedés bűntette,
az 1950:30. tvr. 57. § a) és b) pontjaiba ütköző és az 58. § (3) bekezdése szerint
minősülő valutaüzérkedés büntette és az
1948:XLVIII. tv. 48. § (4) bekezdésébe ütköző külföldre szöktetés bűntette;
V I I . H a g y ó-K o v á c s Gyula vádlott ellen, aki 1888. március 14-én,
Sajóvárkonyban született, volt jószágkormányzó:
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Az 1440/1945. ME. számú rendelet a népbíráskodásról szóló 81/1945. ME. számú rendelet módosí
tása és kiegészítése tárgyában. 10. § Népellenes bűntettben bűnös az is, (5) aki a fasiszta- és a demokrá
ciaellenes törekvéseknek vagy a társadalom egyes rétegei üldözésének célját szolgáló hivatalos szerv,
párt vagy társadalmi szervezet besúgójaként működött vagy annak számára adatokat szolgáltatott.
1 946. évi V I I . törvénycikk a demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről. 1. § (2)
Büntettet követ el az is, aki az (1) bekezdésben meghatározott mozgalomban vagy szervezkedésben te
vékeny részt vesz vagy azt előmozdítja.
Az 1930. évi III. törvénycikk a katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges bün
tetőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről. 60. § A hűt
lenség bűntettét követi el és öt évig terjedhető börtönnel büntetendő: (3) aki bármilyen módon birtokába
vagy tudomására jutott titkot nyilvánosságra hoz, vagy illetéktelen személlyel közöl, avagy illetéktelen
személynek más módon hozzáférhetővé tesz, ha a cselekmény az állam érdekét veszélyezteti.
Az 1950. évi 30. számú törvényerejű rendelet a tervszerű devizagazdálkodással kapcsolatos szabá
lyokról. 58. § (2) Aki az 57. §-ban meghatározott bűntettet üzletszerűen követi el, egy évtől tíz évig ter
jedhető börtönnel büntetendő.
3 7 6

3 7 7

3 7 8

379

az 1945:VII. tv. 1. § ill. az 1440/1945. ME. rendelet 10. § 6. pontjában megha
tározott, folytatólagosan elkövetett népellenes bűntett,
az 1946:VII. tv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott, a demokratikus államrend
megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvétel bűntette,
az 1950:30. tvr. 57. § a) és b) pontjaiba ütköző és az 58. § (3) bekezdése szerint
minősülő valutaüzérkedés bűntette,
a 8.800/1946. ME. rendelet 1. § 3. pontjába ütköző és a 9. § 2. és 3. pontja szerint
minősülő árdrágító üzérkedés büntette;
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V I I I . C s e l l á r István Jenő vádlott ellen, aki 1911. július 7-én Váckisújfalun
született, volt pálosrendi rendfőnök:
az 1945:VII. tv. 1. § ill. az 1440/1945. ME. rendelet 12. § 6. pontjába ütköző,
bűnpártolással elkövetett népellenes bűntett,
egyrendbeli a 7150/1946. ME. rendelet 2. §-ába ütköző fegyverrejtegetés bün
tette,
az 1950:30. tvr. 57. § a) és b) pontjaiba ütköző és az 58. § (3) bekezdése szerint
minősülő valutaüzérkedés bűntette,
az 1948:XLVIII. tv. 48. § (4) bekezdésébe ütköző külföldre szöktetés büntette,
a BTK. 400. § első bekezdésébe ütköző közokirat hamisítás bűntette;
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IX. V e z é r Ferenc vádlott ellen, aki 1914. március 24-én Szaniszlóban szüle
tett, volt pálosrendi perjel:

Az 1440/1945. ME. számú rendelet a népbíráskodásról szóló 81/1945. ME. számú rendelet módosí
tása és kiegészítése tárgyában. 10. § Népellenes bűntettben bűnös az is, (6) aki a fasiszta- és a demokrá
ciaellenes uralmi rendszer hatalmi eszközeinek saját céljaira való felhasználásával szemérem, vagy sze
mélyes szabadság elleni bűncselekményt követett el.
A 8.800/1946. (VII. 28.) ME. számú rendelet a gazdasági rend büntetőjogi védelme tárgyában. 1. §
Árdrágító visszaélést követ el, aki 3. árucikkel árdrágításra alkalmas módon üzérkedik, különösen az
árucikk árát az árunak a fogyasztóhoz juttatása végett nem szükséges közbenső kereskedéssel (láncola
tos kereskedéssel) drágítja (árdrágító üzérkedés). 9. § 2. tudatosan arra törekedett, hogy illetéktelen nye
reségből állandó keresetforrásra tegyen szert (üzletszerű elkövetés), vagy 3. a cselekménnyel jelentős i l 
letéktelen nyereséget ért el vagy törekedett elérni, avagy a cselekményt jelentős termény- vagy termék
mennyiség tekintetében követte el.
A 7.150/1946. (VI. 22.) M E . számú rendelet a lőfegyverek és lőszerek előállításának, tartásának és
forgalmának szabályozása, illetőleg bejelentése és beszolgáltatása tárgyában. 2. § Büntettet követ el és
hat hónaptól öt évig terjedhető börtönnel büntetendő, aki a fennálló, illetőleg az 1. § alapján kiadott ren
delkezések megszegésével vagy kijátszásával lőfegyvert vagy lőszert előállít, beszerez, birtokában vagy
rendelkezése alatt tart, másnak átad vagy forgalomba hoz, illetőleg a megszabott bejelentési vagy beszolgáltatási kötelességnek nem tesz eleget.
1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. 400. § A k i
szándékosan közreműködik arra, hogy valaki jogai vagy jogviszonyainak lényegére vonatkozó valótlan
tények, körülmények vagy nyilatkozatok vezettessenek be a nyilvános könyvbe vagy más közokiratba:
egy évig terjedhető fogházzal büntetendő. A k i pedig az ezen szakaszban meghatározott cselekményt
azért követi el, hogy ez által magának vagy másnak jogtalan hasznot szerezzen: öt évig terjedhető
börtönnel büntetendő.
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a Btk. 278. §-ba ütköző bűntette,
a Btk. 278. §-ba ütköző többrendbeli gyilkosságra felbujtás büntette és
az 1945:VII. tv. 1. § ill. az 1440/1945. ME. rendelet 8. § (2) bekezdésébe üt
köző, a népek háború utáni békés együttélésének megbontására irányuló bűntett
miatt,
mert
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Grősz József és bűntársai összeesküvést szerveztek és vezettek, amelynek célja a de
mokratikus államrend megdöntése és a Habsburgok trónra juttatásával a királyság
visszaállítása volt. Ennek érdekében a Magyar Népköztársaság ellen szerteágazó
szervezett aknamunkát fejtettek ki.

I.

Grősz József vádlottat 1948 novemberében Mindszenty József magához rendel
te és bizalmasan közölte, hogy a Köztársaság megdöntésére összeesküvést szer
vez és vezet. Részletezte, hogy háború esetén, vagy ha az összeesküvés kirobbantására megfelelő helyzet alakul ki, kormányt alakít és kiáltványt bocsát ki.
Erről Grősz József beismerte:
„Mindszenty azért hívott, mert számítva őrizetbe vételére, tájékoztatni akart ar
ról, hogy megbízást adott Dr. Bozsik Pálnak a rendszer megdöntésére irányuló
szervezet kiépítésére és kormányprogram kidolgozására. Megbízott, hogy őri
zetbe vétele esetén vegyem át helyette a vezetést."
Mindszenty József letartóztatása és elítéltetése után Grősz József az összeesküvés ve
zetését átvette. Dr. Bozsik Pál és Dr. Farkas Endre vádlottak több titkos összejövete
len leszögezték ún. „jogfolytonossági elvüket", amely szerint Mindszenty József
akadályoztatása miatt a király visszatéréséig Grősz József az ideiglenes államfő. Er
ről Grősz József vádlott beismerte, hogy összeesküvő társai közvetítésével 1950. júli
us 5-én az alábbi írásbeli nyilatkozatot küldte el az egyik imperialista állam budapesti
követségére:

1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. 278. § A k i
embert előre megfontolt szándékból megöl: a gyilkosság bűntettét követi el, és halállal büntetendő.
Az 1440/1945. ME. számú rendelet a népbíráskodásról szóló 81/1945. ME. számú rendelet módosí
tása és kiegészítése tárgyában. 8. § Háborús bűnös az is, aki a háborúba lépésre izgatott, valamint, aki
bármilyen formában olyan tevékenységet fejtett vagy fejt ki, illetőleg mozdított vagy mozdít elő, amely
a népek háború utáni békéjének vagy együttműködésének megnehezítésére vagy megbontására, avagy
nemzetközi viszály előidézésére alkalmas.
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„Az ősi magyar törvények szerint a király távollétében és a hercegprímás akadá
lyoztatása folytán, mint Magyarország homo regiusa vállalom az államfői tiszt
ség betöltését és átmeneti kormány kinevezését."
Dr. Bozsik Pál és Dr. Farkas Endre összeesküvő társaikból össze is állították a kor
mánylistát, amelyet Grősz József jóváhagyása után jelentettek egyik imperialista kö
vetségnek. A népellenes kormány összeállításával kapcsolatban Grősz József több íz
ben tárgyalt Payr Hugó volt gyáros, királypárti politikussal is. Tárgyalásaik alapján
Grősz úgy döntött, hogy az eredetileg jelölt Dr. Bozsik Pál helyett a kormány elnöke
Dr. Friedrich István a horthysta ellenforradalom első miniszterelnöke legyen. Friedrich
a „kinevezést" elfogadta.
Grősz József vádlottnak Dr. Farkas Endre rendszeresen jelentést tett az összeeskü
vés szervezésének előrehaladásáról. A bűnjelek között elfekvő tervezetek szerint fő
célkitűzésük volt, hogy a nagybirtokrendszert visszaállítsák, a gyárakat és bányákat
visszaadják a tőkéseknek.
A népi demokratikus rendszer megdöntésére irányuló szervezkedéssel kapcsolat
ban Grősz József a következőket vallja:
„Beismerem, hogy az általam vezetett összeesküvés megkezdte fegyveres cso
portok szervezését, amelyek feladata volt a népköztársaság megdöntése és a ha
talom átvétele."
Grősz József kapcsolatot épített ki több imperialista állam budapesti követségeivel,
amelyek bizalmas anyagokat közvetítettek a Vatikán és Grősz között. Grősz jelenté
sei, amelyeket az imperialista követségeknek adott át, titkos gazdasági és politikai
kémadatokat tartalmaztak. (Tárgyi bizonyítékok kötete: eredeti okmányok I.)
Grősz József mindent elkövetett, hogy minél több, számukra megbízható népelle
nes elemet tartson közvetlen irányítása alatt. Ezért gyilkosokat és más körözött bűnö
zőket segített a hatóságok előli bujkálásukban.
A háborús bűntetteiért körözött Iványi Endrét segítette szökésében és anyagi támo
gatást küldött részére — dollárban - búvóhelyére a hűvösvölgyi múzeumba és rend
házba. A gyilkosság miatt körözött Vezér Ferenc IX. vádlott, volt pálos szerzetesnek
hamis igazoló iratokat állított ki, másokat pedig a felelősségre vonásuk elől külföldre
szökésükben segített.
A szerzetesek illegális továbbműködésének támogatására bizalmas köriratot bo
csátott ki. (Tárgyi bizonyítékok kötete: eredeti okmányok I I . 13.)
Az összeesküvés anyagi fedezetét elsősorban a kalocsai érsekségen Grősz József
által irányított valuta és aranyüzérkedés biztosította. A megtartott házkutatás során a
nyomozó hatóságok ebből 2500 dollárt, 120 angol fontot, 1100 svájci frankot és más
külföldi fizetőeszközöket, Napóleon-aranyakat és nagy mennyiségű törtaranyat le
foglaltak. (Tárgyi bűnjelek 1. csomagja a) f) borítékjaiban megküldtem.)

A kalocsai érsekség könyvtárában őrzött, nagy nemzeti értéket képviselő kulturá
lis műkincset, az ún. „ Kalocsai Kódexet" és tíz db nemzetközileg nyilvántartott ős
nyomtatványt külföldre csempésztetett és az értük kapott, mintegy félmillió forint ér
tékű valutát külföldön letétbe helyeztette. Folyamatosan kapott külföldről csempész
úton több százezer forintnyi összeget, amelyet a kiszökött Zágon Endre volt győri
kanonok küldött. Ebből a pénzből többek között Endrédy Vendel vádlottnak 50 000
forintot adott.
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II.
Dr. Bozsik Pál vádlott, aki 1918-tól a gyöngyösi ellenforradalmi elemek vezetője,
majd a horthysta parlament képviselője volt, a felszabadulás után Mindszenty József
bizalmas politikai tanácsadója és összeesküvő társa lett. Mindszenty letartóztatása
után összeesküvő tevékenységét Grősz József irányítása alatt folytatta. O dolgozta ki
Dr. Farkas Endre vádlottal együtt az összeesküvés programját. Összeesküvőtársa, Dr.
Pongrácz Alajos segítségével a programot egyik imperialista követség útján Spellmann New York-i érseknek, Montini vatikáni államtitkárnak és Habsburg Ottónak
megküldötte.
Az általa beszervezett és iparügyi miniszternek jelölt Dr. Hévey Lászlót azzal bízta
meg, hogy volt osztenburgista különítményesekből és volt horthysta katonatisztekből
álló fegyveres csoportokat szervezzen.
Dr. Bozsik Pál irányította Balázsi Sándoron keresztül azt a vasúti szabotázs-csoportot, amely vagonok kisiklatásával, a szerelvények hibás összeállításával szállítá
sok rendjét szabotálta.
Rendszeres kémjelentéseket tett az említett követség részére titkos belpolitikai és
gazdasági adatokról, amelyeket maga és összeesküvő társai szereztek meg.
III.
Dr. Farkas Endre vádlott 1919-től számos fasiszta egyesületnek és pártnak volt veze
tőségi tagja. A felszabadulás után ügyvédi tevékenységet folytatott és szentszéki
ügyésszé nevezték ki. Dr. Farkas Endre rendszeresen személyes jelentést tett
Grősznek az összeesküvő tevékenység részleteiről. Dr. Farkas Endre és Bozsik vád
lott dolgozták ki az összeesküvés ún. Jogfolytonossági elvét". Farkas Endre vádlott
irányította a volt horthysta katonatisztek és rendőrtisztek beszervezését az összeeskü
vés fegyveres csoportjaiba.
Az összeesküvéssel kapcsolatot tartó egyik imperialista követségnek gazdasági és
politikai kémadatokat szolgáltatott ki rendszeresen.

Az eredeti vádiratban és az 1951 -ben kiadott Szürke Könyvben is helytelenül szerepel Zágon József
neve.

Dr. Hévey László vádlott a jezsuita rend támogatásával külföldön végezte tanulmá
nyait. Utasítása az volt, hogy a támogatás fejében, a baloldali emigránsok tevékeny
ségét a horthysta követség útján jelentse. Besúgó jelentéseit folyamatosan megtette.
Ennek okmányait becsatolom. (Tárgyi bizonyítékok kötete: eredeti okmányok II.)
36-51.)
Besúgó tevékenységét külföldről visszatérve rendszeresen folytatta. Mint kassai ta
nár a Vkf/2. fasiszta katonai elhárító szervnek közvetlenül tette meg besúgó jelentéseit.
A felszabadulás után feloszlatott királypárti egyesületek volt vezetőivel, a volt
Osztenburg-különítményhez tartozó katonatisztekkel eltávolított tisztviselőkkel és fa
siszta diákokkal rendszeresen titkos összejöveteleket tartott. Az összeesküvésben
Bozsik vádlottól azt a feladatot kapta, hogy fegyveres csoportokat szervezzen. Beszer
vezte Mészáros Iván volt csendőrezredest, az osztenburgisták elismert vezetőjét, aki ki
dolgozta a fegyveres csoportok szabotázs- és terrorterveit. A terrorakciókhoz szüksé
ges fegyverek és lőszer Dr. Przibislawsky Ferencnél voltak elrejtve. A lefoglalt több
mint 50 lőfegyvert és több mint 100 csomag lőszert stb. megküldöm. (Tárgyi bűnjelek
csomagjai 3-7.) Hévey utasításairól Przibislawsky Ferenc tanú így vallott:
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„Hévey kihangsúlyozta, hogy a mi feladatunk rombolások és az államm vezetői
elleni merényletek végrehajtása, fegyverraktárak megtámadása a fegyverek k i 
egészítése végett. Közölte Hévey, hogy komoly segítségek kapunk majd nyu
gatról és Jugoszláviából, ahol felfegyverzett magyar fasiszta csapatok állanak
készenlétben."
V.
Dr. Pongrácz Alajos vádlott a fasiszta Vkf/2. kémelhárító besúgója volt. Amikor ez
1946-ban kiderült és emiatt tanári állásából elbocsájtották, az egyik imperialista hata
lom követségének tisztviselője lett. Kémszolgálatra szervezték be és rendszeres kém
jelentéseket adott az ország belpolitikai, gazdasági, kulturális, oktatási és más titkos
adatairól.
Megbízást kapott, hogy tartsa a kapcsolatot a Grősz József által vezetett összees
küvéssel. A követség papírján és írógépén ő állította ki azokat az okmányokat, ame-

A fegyverek Przibislawsky Ferenc apjának régi, muzeális gyűjteményébe tartoztak. HL Budapesti
Katonai Bíróság 0151 /1951. Hévey László és társai. A bizonyítékok az egész koncepciós eljárásban na
gyon közvetettek, csak ritkán eredetiben, többnyire fotón tárta az ügyész őket a bíróság elé. Az eljárás
teljesen általános az ötvenes évek joggyakorlatában. Néha, így például a Grősz-per mellékpereiben is
megfelelt bizonyítékként, ha a gyanúsított egy fotón egy frissen ásott gödörre mutat, a kép hátoldalán
pedig saját kézírásával tanúsította, hogy abba a sírba temette el az általa meggyilkolt szovjet katonát. Tu
catnyi hasonló „bizonyíték" alapján hozott hat halálos ítéletet a bíróság az úgynevezett „Pálosszentkút-i
polgárőrség" perében. BFL X X V . 4. f. 001212/1951. Tóth Illés és társai.

lyeket Grősz József írt alá. Az összeesküvés vezetőitől származó kémjelentéseket át
vette és továbbította.
1946-tól kezdve rendszeresen üzérkedett valutákkal, amelyeket zugárfolyamon
üzletszerüleg értékesített.
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VI.
Endrédy Vendel vádlott 1945-től kezdve kémkedett az egyik imperialista állam kö
vetsége részére. Kémjelentéseinek egyes adatait nyomozati vallomásában a 3—4. ol
dalon a)-f) pont alatt részletezve. 1948 őszén Mindszenty József utasítására a Vati
kánba utazott. Itt a Mindszenty által összeállított titkos adatokat jelentette. Vissza
térve, Mindszentynek és Grősznek a kapott utasításokat átadta. Római tárgyalásairól
a továbbiakban ezt vallotta:
„Római tartózkodásom alatt felkészültem arra is, hogy letartóztathatnak. Ezért
nyilatkozatot hagytam hátra, hogy minden vallomásom, kijelentésem és aláírá
som érvénytelen."
Endrédy Vendel irányította Papp Ervin volt kispap és társai „Magyar Szabadság
Front" elnevezésű összeesküvő csoportját. Ez a fasiszta csoport fasiszta röpcédulá
kat terjesztett és szabotázsakciókat szervezett. Papp Ervin később Bozsik Pál vádlot
tal is közvetlen kapcsolatot létesített.
Grősz József irányítása alapján Endrédy volt egyik vezetője a volt szerzetesek ille
gális megszervezésének. Több volt szerzetesnek az országból való kiszökését szer
vezte meg és támogatta anyagilag.
Hagyó-Kovács Gyula, V I I . r. vádlottat, legközvetlenebb munkatársát utasította,
hogy egyik imperialista állam budapesti követségén és más utakon becsempészett va
lutát ne helyezze letétbe, hanem azt zugárfolyamon értékesítse. Utasítására HagyóKovács vádlott inzulinnal és szesszel üzérkedett.
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VII.
Hagyó-Kovács Gyula vádlott a horthysta felsőház volt tagja, mint jószágkormányzó
az előszállási 30 000 holdas uradalom vezetője volt. teljhatalmú ura volt 3200 föld
nélküli cselédnek. Az általa vezetett uradalomban a cselédség évi fizetése pénzben 40
pengő volt, az intézők a cselédekkel a legdurvábban bántak, az öntudatosokat csend
őrkézre adták, mint pl. Szenczi Jánost, Vadócz Györgyöt és másokat.
Utasítására történt, hogy Dr. Zalai Kálmán azért, hogy a cselédek gyermekei a tó
ban ne fürödhessenek, annak fenekét vasvillákkal, ócskavasakkal szóratta tele. En-

Ezeket az „iratokat" még közvetve sem tudták bizonyítékként csatolni a vádirathoz.
Az összeesküvő csoport létezésének igazolására egyelőre nem sikerült adatot találni.

nek következtében az egyik aratómunkás 12 éves gyermekét egy villa felnyársal
ta. A gyermek halála ügyében az eljárás lefolytatását Hagyó-Kovács Gyula megaka
dályozta.
A felszabadulás után Endrédy Vendel utasítására több, mint 32 000 USA dollárt
zugárfolyamon értékesített. A kormányzattól folyósított összegekkel ugyanígy árdrá
gító üzérkedést folytatott.
így többek között egy inzulinüzleten több mint 60 000 forint törvénytelen nyeresé
get ért el néhány hét alatt.
Ő továbbította Endrédy Vendel titkos jelentéseit az egyik nyugati ország követsé
géhez.
VIII.
Csellár István Jenő vádlott a pálos rend volt főnöke, a gellért-hegyi Sziklakolostor
ban a körözött bűntettesek egész sorát rejtegette. Bújtatta a letartóztatás elől többek
között a gyilkosság miatt körözött Tóth Illés kulákot, Schulkovszky Alfréd „herceg"
bujkáló horthysta katonatisztet és két társát, Karácsonyi Guidó népellenes bűnöst,
Szijjártó Henrik körözött és álnéven élő fasisztát. Utasítására Pécsett bújtatták a sik
kasztás miatt körözött Horváth Istvánt. A Sziklakápolánban rejtegette és hamis ok
mányok kiállításával szökni segítette Vezér Ferenc vádlottat, akit gyilkosság és gyil
kosságra felbujtás miatt köröztek.
Egyik nyugati követségen keresztül kapcsolatot tartott a kémkedés miatt kiutasí
tott Zembrzusky Mihály volt pálos rendfőnökkel, akitől az illegálisan tevékenykedő
szerzetesek kiszöktetésére és spekulációs célokra több ezer dollárt kapott, amit zug
árfolyamon értékesített. Valutamanipulációit Endrédy Vendellel közösen bonyolítot
ta le. Endrédy útmutatásai alapján szervezte meg volt rendtársainak illegális tevé
kenységét. A kapott utasítások szerint Rauch, Bolváry és Vincze volt szerzetesek
kiszöktetését előkészítette és költségeikre 35 000 forintot adott.
IX.
Vezér Ferenc vádlott 1944-től a szentkúti pálos rendház főnöke volt. Endre László,
később kivégzett háborús bűnös utasítására közvetlenül a felszabadulás után kulákokból és más népellenes elemekből terroralakulatot szervezett. Feleskette őket,
hogy gyilkosságokat követnek el a felszabadító szovjet hadsereg katonái ellen. Uszí
tására és rendszeres felbujtására több szovjet katonát meggyilkoltak. Vezér Ferenc
maga is fegyveresen járt bandája tagjaival, mint vallotta: „oroszlánvadászatra" a
pálosszentkúti tanyavilágban. A gyilkosságok közül egyet személyesen hajtott végre:
1944. december 3-án egy szovjet katonát orvul lelőtt. Vezér Ferenc az ellene indult
eljárás elől megszökött. Bujkálásában Grősz József és társai - akik tudomással bírtak
gyilkosságairól - segítették.

A vád a vádlottak beismerésével, az iratokhoz csatolt és a tárgyaláson ismertetendő
okmányokkal és okiratokkal, a megküldött tárgyi bűnjelekkel bizonyítva van. A
vádat mindenben igazolják azok a tanúk, akiknek megidézésére indítványt tettem.
A bűnügy tárgyalására a Budapesti Megyei Bíróság Tanácsa az illetékes és hatás
köre van. (1950:46. tvr. 9. § )
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A vádlottak előzetes letartóztatásának meghosszabbítását indítványozom.
Budapest, 1951. június 11.

Megyei Bíróság Tanácsának,
Budapest

Dr. Alapy Gyula sk.
ügyészségi elnök.

A kiadmány hiteléül:
Farkas János

BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 496-508. p. Gépelt,
pecséttel és aláírással hitelesített tisztázat. A vádiratot közölte: Grősz József
és társai bűnpere. Bp., 1951. 5-14. p.

Az 1950. évi 46. számú törvényerejű rendelet az igazságügyi szervezettel kapcsolatos hatásköri és el
járási szabályok módosításáról. 9. § a megyei bíróság hatáskörébe tartozik a bűnvádi eljárás [a paragra
fus nyolc pontban részletezi az eseteket].
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JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 12.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest, 1951. június 12.
Általában:
Grősz kedélyes, beszélgető hangulatban van. Gyakori hangulatváltozását vélemé
nyem szerint két tényező befolyásolja:
Jó hangulatban van akkor, ha a kihallgatása jól sikerül, és előadói azt magatartá
sukkal is kifejezésre juttatják.
Ha kihallgatása nem sikerül, a fenyítéstől fél és ez hangulatában is kifejezésre jut.
Alátámasztja véleményemet vasárnapi magatartása. Délelőtti kihallgatása jól sike
rült, jó kedve is volt. Délután előadója rápirított, aggódott a következmények miatt.
Következő kihallgatása ismét jól sikerült, hangulata is megjavult.
A másik tényező az, hogy lelkiismeret-furdalást érez, mert vallomásai az egyház
nak is ártanak. Erről nem beszélt, de mikor rosszkedvű, akkor sokat imádkozik, lé
nyegesen többet, mint ami elő van írva.
Hozzám való viszonya némileg ismét javult, közvetlenebb, kérdezősködik ügyem
ről és saját ügyéről is kezd beszélni. Igen jó étvágya van, kifogástalanul alszik.
Részletek:
Éjjel ismét szembesítés volt, Iványi Endre volt káplánjával szembesítették. Grősz
most már tudja a szembesítés taktikáját. Előadója először vele átrágta a kérdést, való
színűleg egy másik előadó ugyanezt csinálta Iványival. Egy kérdést Grősz kapott,
390
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Sem a szembesítési terv, sem pedig a szembesítési jegyzőkönyv nem került elő a levéltárakban.

amit Iványi kiegészített azzal, hogy Máramaro s szigetről is írt már Grősznek. A kö
vetkező kérdést Iványi kapta, ezzel Grősz egyetértett.
Ily módon a szembesítés jól sikerült, de Grősz nem tudja, mi lehet az indoka a
szembesítésnek akkor, amikor mindkét fél végeredményben ugyanazt vallja.
Iványi szovjet fogságból 1947-ben jött haza. Kalocsára nem mehetett, mert anti
szemita cikkeket írt és keresték. Grősz segített rajta, felvetette illegális néven a szom
bathelyi egyházmegyébe. A győri egyházmegyében is szolgált. Grősz csak itt mondta
meg, hogy egy bácskai lelkész papírjaival látták el. Grősz kötelességének tartotta,
hogy segítsen rajta, ebben semmi kifogásolni valót nem tartott [sic!].
Kb. 10 nappal Grősz lebukása előtt Iványi elzarándokolt a budai „Szentföldre", ott
fogták el.
Valóságos megváltás volt részére a lebukás, mert az állandó félelem miatt idegei
már felmondták a szolgálatot. Most elég jól néz ki. Megemlítette Grősz, hogy Farkas
is jól néz k i , csak szokatlanul hosszú a haja. Mikor Farkas bejött, örömmel akarta őt
üdvözölni, de természetesen büntették. Grősz sajnálta Farkast.
Alezredes előadója a szembesítés után mondta neki, hogy az írásbeli feladatában
valamit elkent. Grősz elmondta nekem, hogy 1949 szeptemberében - mikor már sej
teni lehetett, hogy a szerzetesrendeket piszkálni fogják, kiadott egy vezérfonalat arra
az esetre, ha a szerzetesrendeket feloszlatják. Ebben különösen azt domborította ki,
hogy a szerzetesek hogyan [tartsák] egymással a kapcsolatot és rámutatott a fogada
lomtétel jelentőségére is. Grősz szerint az egyháznak közel évszázados gyakorlata
van a szerzetesrendek feloszlatásának kérdésében, így nem talált kiutat [sic!]. Az
1919-es hasonló rendelkezést alakított[a] át a mostani helyzetnek megfelelően. Elő
adója azt hiszi, hogy az egészet ő találta ki.
Mindkét előadó igen rendesen viselkedett a kihallgatáson, már két Harmónia ciga
retta elő volt készítve, mindegyiket elszívta. Az őrnagy is kezd rendes lenni, de meg
látszik rajta, hogy protestánsnak nevelték.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 30-31. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 180-181. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

JELENTÉS MINDSZENTY JÓZSEF
KIHALLGATÁSÁRÓL
1951. június 13.
SZIGORÚAN TITKOS
Tárgy: Mindszenty József
kihallgatása
Jelentés
Budapest 1951. június 13.
Kapott utasítás szerint ma éjszaka 23 h-tól reggel 5 h-ig kihallgattam Mindszenty Jó
zsefet.
Mindszenty hosszú ideig a Bozsikkal kapcsolatos minden kérdésre „nem emlékszem"-mel válaszolt. Ugyanígy a Bozsik-ügy Grősszel kapcsolatos kérdéseire is.
Kb. másfél órás így folyó kihallgatás után közöltem vele, hogy Grősz őrizetben
van és elébe tártam Grősz rá vonatkozó teljes vallomását. A vallomást figyelmesen
végigolvasta majd azt a megjegyzést tette, hogy „nem kívánok az érsek úr vallomásá
val szemben ellenvetést tenni". Hosszú ideig minden kérdésre csak ezt volt hajlandó
válaszolni.
Többórás kihallgatás közben arra a felhívásra, hogy eltekintve Grősz elébe tárt val
lomásától, most már ő mondja cl, amire emlékszik, a mellékelt „vallomást" tette.
Minden szón még a szórenden is félórákat vitatkozott azzal a kijelentéssel, hogy ő
csak ennyire emlékszik. (Amit mondott, csak azért rögzítettem írásban [, hogy] az
egész éjszakai kihallgatásnak nyoma maradjon.) Leírni ugyancsak hosszú ideig csak
a már fent említett nyilatkozatot akarta Grősz vallomásával kapcsolatban.
Mindszentyn látszott, hogy pontosan emlékszik a történtekre, csak nem akarja el
mondani. Élesen kapcsolt minden kérdésre, ugyanakkor állandóan betegségére és
emlékezőtehetségének gyöngülésére panaszkodott. Grősz őrizetbe vétele, az őrizetbe
vétel körülményei és az állam-egyház közti helyzet után feltűnően érdeklődött.
A feljegyzés felvétele után felszólítottam, hogy most már külön írja le azt is, amit
megelőzően kijelentett. Leírta, de megjegyezte, hogy „ellenvetés" helyett „észrevé
telt" írt, szemben többszöri kijelentésével. Ezen több mint félórát vitatkozott.

A folyosóról visszakérte magát, és közölte, hogy „hajlandó" az „ellenvetés" szót
használni, ha én kieszközlöm, hogy az altábornagy úr kijöjjön hozzá, mert szeretne
vele beszélni az állam és egyház viszonyáról, - mert ezzel kapcsolatban „elgondolá
sai" vannak és az ilyen letartóztatásokat csak „tüneti kezelésnek" tartja - továbbá, ha
a másik szöveget megsemmisítem.
Visszakísértettem a cellájába.
Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 182. p. Gépelt, hitelesítés
nélküli másodpéldány.

MINDSZENTY JÓZSEF NYILATKOZATA
1951. június 13.
Grősz érseknekjún[\\xs\ 4-i és velem közölt vallomása kapcsán nem kívánok észrevé
telt tenni.
+ Mindszenty József
Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 183. p. Kézírásos

tisztázat.

Történeti Hivatal V-105752/1.

MINDSZENTY JÓZSEF ÖNVALLOMÁSA
1951. június 13.
Feljegyzés
1951. jún[ius] hó 13-án
Bozsik Pál remetekertvárosi prépostot 1945 után ismertem meg, amikor a püspöki
karhoz való eljuttatás végett egy lapindítási kérelmet adott át nekem. Volt tudomá
som arról is, hogy Bozsik egy világnézeti párt programjának a kidolgozásávalfoglal
kozott.
Bozsik Pálnál 1948 év folyamán egy alkalommal, amikor plébániájának templo
mát megtekintettem, magam is személyesen voltam. Az általa kidolgozás alatt álló
pártprogram köztünk ekkor szóba került. Bozsik elgondolása a pártprogrammal kap
csolatban egy katolikus irányzatú világnézeti párt volt. Elgondolása szerint ez a párt
egy új választás esetén kaphatott volna szerepet. A párt kérdésének további fejlemé
nyeire nem emlékezem.
Arra azonban emlékezem, hogy Bozsik Pál prépost tervét másoknak is említettem,
többek között Grősz József kalocsai érseknek. Ez 1948 második felében történt.
+Mindszenty József
Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 184-185. p. Kézírásos
tisztázat (valamint egy Mindszenty József által hitelesített gépelt változat: 186. p.).

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 13.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartásáról
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest 1951. június 13.
Általában:
Grősz nyomott hangulatban van, szótlan, egész nap imádkozik. Ma van páduai Szent
Antal napja és Grősz nagy tisztelője a „csodatevő" szenteknek. Valószínű, hogy
imáit is Szent Antalhoz intézte.
Étvágya jó, egészségügyi panasza nincs.
391

Részletek:
Grősz tegnapi kihallgatását teljesen céltalannak tartotta. Alezredes előadója beszél
getett vele egy olyan témáról, melyet őrnagy előadójával már tisztáztak. Az előadó
feljegyzéseket nem készített és egyszer abba is hagyta a kihallgatást, kiment a szobá
ból. Olyan hosszú ideig volt távol, hogy azalatt Grősz egy rózsafüzért imádkozott el.
A kihallgatás alatt egy ember hozott egy borítékot, Grősz úgy hallotta, mintha azt
mondta volna, hogy Rákosi elvtárs küldi. Az előadó felbontotta a borítékot, majd te
lefonált - valószínűleg a 102-es szobába, hogy készüljenek elő arra, hogy még ma
négy sürgős kihallgatást kell foganatosítani.
Grősz a kihallgatásnak céltalanságát ismételten hangsúlyozta, és azt mondta, hogy
ez valószínűleg úgy van előírva, a „bölcs tudományban", mással megmagyarázni
nem tudja. Ezt a jelzőt gúnyosan, a marxizmusra használja Grősz.
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Páduai Szent Antal (1195-1231) a ferences rend terjesztője, afrikai hittérítő. Padova védszentje.
Egyházi ünnepe: július 13.

Ma az őr megvizsgálta a cellát, Grősz ezt is szükségtelennek tartotta, mert hisz
úgysem tudna eldugni semmit. Erről a témáról beszélgetve Grősz megemlítette, hogy
Mindszentyt jól beugratták egy levéllel, amit az angol követségnek írt. Grősz valószí
nűnek tartja azt is, hogy Mindszenty által a miniszterelnöknek és az igazságügy-mi
niszternek írt levél is egy beugratásnak eredménye volt.
392

BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 113. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

Lásd a 79. számú dokumentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951 .június 15. A le
velet közli A Mindszenty-per. Szerk., bev. és jegyz. Gergely Jenő és Izsák Lajos. Bp., 1989. 73-74. p.
Vö. a kötethez írt lábjegyzeteket is. Uo. 454. p.

74.

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
A „GRŐSZ-BOZSIK-VEZÉR-ÜGY" ŐRIZETESEINEK
FOGDÁI MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 13.
Tárgy: Grősz-Bozsik-Vezér-ügy
őrizeteseinek fogdái
magatartása
Jelentés
Budapest 1951. június 13.
Vádlottak:
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Grősz József
Reggeli kihallgatása után jókedvű volt. Örült, hogy végleges jegyzőkönyvét
aláírta. Jövőbeni sorsáról kezd gondolkodni. Részben rendszerváltozásra szá
mít, de ha a rendszer megerősödik, hosszabb börtönbüntetésre számít és egy idő
múlva amnesztiát kap. Furcsának találja, hogy ügyét „ilyen hírtelen befejezik".
Úgy gondolja, hogy a pártból jött utasítás az ügy mielőbbi befejezésére.
Ügyészi kihallgatásáról jókedvűen tért vissza fogdájába. Elmondta, hogy ügyé
szi kihallgatása előtt előadója érzékeltette vele, hogy vallomását tartsa fenn az
ügyész előtt is. Erre vonatkozóan kijelenti Grősz, hogy „esze ágában sem volt
ellentmondani". Ezután részletesen elmondja az ügyészi kihallgatást, ahhoz
395

A június 13-i dátum az eredeti iraton feltehetően téves. A következő fogdajelentés június 14-én kelt
és csak abban írt az ügynök arról, ami itt már június 13-i dátummal olvasható. Lásd a 75. számú doku
mentumot. Jelentés Grősz József fogdái magatartásáról. 1951. június 14. A legvalószínűbbnek az tűnik,
hogy valamilyen okból jelen dokumentumot visszadátumozták.
Legfontosabb kérdés az összefoglaló jelentésben annak tisztázása és rögzítése, hogy a vádlottak val
lomásaikat a tárgyaláson is fenntartják-e.
A végleges jegyzőkönyv az összesítő jegyzőkönyvön alapult a koncepciós eljárásokban. Grősz ese
tében lásd a 46. számú dokumentumot. Grősz József összesítő vallomása. 1951. május 31. A végleges
jegyzőkönyv aláírására az ügyészi kihallgatás előtt került sor, miután a vádirat is véglegesen összeállt.
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semmi magyarázatot nem fűz, csak örül a fejleményeknek. Megnyugtató érzés
nek tartja az előzetes letartóztatást. „Furcsának" találja az ügy gyors befejezé
sét. Nagyon izgatottan viselkedik, látszik rajta, hogy el akarja figyelmét fordíta
ni a központi problémájától - mely láthatóan az ügy gyors befejezése. - Kö
zömbös dolgokról beszél, látszólag jókedvűen. Ezután azt tanácsolja cellatársá
nak, hogy előadójával szemben ne foglaljon álláspontot, most az csak ártalmára
lehet. „O tudja, hogyan kell viselkedni, céltalannak látja előadója álláspontjával
ellentétbe kerülni." A főtárgyaláson tanúsítandó magatartásáról nem beszél.
Bozsik Pál
Fogdájában a tárgyaláson tanúsított magatartásával kapcsolatban váltakozó
hangulatban van. Kihallgatását hiányolja. Hangoztatta, „hogy miért vállaljon el
olyasmit, amit ö nem tud". Később kijelentette, hogy „nincs semmi értelme,
hogy alakoskodjon, úgyis rábizonyítanak mindent, ezt látja mások vallomásá
ból és a bizonyítékokból". Ezután nyugodtan aludt egész éjszaka. Izgatottan várta
előadóját. Tanakodott magában, dr. Farkas Endrével kapcsolatban tegyen-e egy
fontos kérdésről újabb vallomást. Ezután ügyéről beszélt kisebb részletekben.
Bozsik hangulata nyomott, kissé izgatott. Nagyon várta kihallgatását. Egészségi
állapota nem romlott, erősödés nem tapasztalható nála.
Farkas Endre
Fogdájában kijelenti, hogy vallomását teljes egészében fenntartja, mert az meg
felel az igazságnak. Védekezése arra fog irányulni, hogy az enyhítő körülmé
nyek megvilágítása alapján a legalacsonyabb ítéletet biztosítsa számára. Bűnös
sége tekintetében mindent változatlanul fenntart. Védekezésében el kívánja
mondani, hogy ő nem ellensége a rendszernek, hanem „belesodródott" az össze
esküvésbe. Védekezési terve még nem végleges, a vádirattól teszi függővé. Arra
számít, hogy a katolikus tömegek megnyugtatása érdekében enyhe büntetést fog
kapni. Nyugodt, közlékeny, jókedvű.
Kihallgatása során hangsúlyozta, hogy jegyzőkönyvi vallomását fenntartja.
Ügyészi kihallgatásáról nyugodtan tért vissza fogdájába. Azonnal lefeküdt és
elaludt. Estig aludt, de ezután sem beszélt semmit ügyészi kihallgatásáról. Kizá
rólag annyit közölt, hogy végleges jegyzőkönyvét felvették, egyelőre nem megy
kihallgatásra. Az a benyomás Farkas szótlanságáról, hogy nagyon számított
arra, hogy ügyészi kihallgatásán érintkezést fog találni családjával és védőügy
védjével, mivel az ügyészi kihallgatás a Markó utcában lesz. Ennek meghiú
sulását szégyelli.
396

A jelentésben többekről is feljegyezték, hogy hozzátartozóikkal és a védőügyvéddel való kapcsolat
felvétel mennyire fontos számukra. Erre nézve bizonyára ígéretet kaptak az előadóktól.

Hévey László
Fogdájában állandóan az elkövetkezendő tárgyalásról beszél. Úgy tudja ötöd
rangú vádlott lesz. Fél attól, hogy a tárgyaláson nem fog megfelelőképpen visel
kedni. Kihallgatásáról feldúltan tért vissza fogdájába, elmondja, hogy végleges
jegyzőkönyvét vették fel. Továbbra is azt hangoztatja, hogy csak a kassai ügyé
től fél. Általában nem tartja súlyosnak magára nézve azt, amit a tárgyaláson el
kell mondania. Fogadkozik, hogy a tárgyaláson teljesen őszinte beismerő vallo
mást tesz, hogy sorsán enyhítsen. Általában nagyon izgatott hangulatban van.
Ügyészi kihallgatásáról nagy örömmel tért vissza fogdájába. Úgy gondolja, hogy
most már rövidesen átkerül az ügyészségre és rövidesen főtárgyalásra kerül sor.
Reméli, hogy itt hozzátartozóival és védőügyvédjével beszélhet. Hangoztatja,
hogy a mai nap általában „nagy felszabadulást" jelentett számára, megnyugodott,
hogy 10-15 évi börtönbüntetést fog kapni. Úgy látja, hogy az ügyészi kihallgatá
son elég határozottan viselkedett, elhatározott szándéka, hogy a tárgyaláson
őszinte vallomást tesz. Az utolsó szó jogán azt akarja kérni, hogy ne ítéljék halál
ra. Ezt őszinte töredelmes vallomásával akarja kiérdemelni.
397

Pongrácz Alajos
Fogdájában elmondja, hogy végleges jegyzőkönyvéből a Felnyák-Tátrai
ügyet kihagyták, mert ez „propagandalehetőség" lett volna az amerikaiak
számára. Ezzel szemben valuta ügyei élesebben vannak felvéve, ezt ő sérelem
nek tartja, de hajlandó a tárgyaláson a jegyzőkönyv szerint vallani.
Ügyészi kihallgatására vonatkozóan elmondotta, hogy az egész rövid ideig tar
tott, összefoglaló jegyzőkönyvét mutatta be neki az ügyész, ő teljes mértékben
elismerte [a] jegyzőkönyvet. A tárgyalással kapcsolatban elismerte, illetve kije
lentette, hogy a leghatározottabban kíván vallani a jegyzőkönyve szerint. Túl
van azon a ponton - jelenti ki Pongrácz - , hogy azon gondolkozzon, mit fognak
szólni az amerikaiak. Ezután felkéri cellatársát, hogy kiszabadulása után szá
moljon be az USA-követségen, hogy ő kényszerhelyzetben vall - mert a főtár
gyaláson tanúsítandó határozott magatartásából esetleg az amerikaiak arra kö
vetkeztetnének, hogy „elpártolt tőlük".
398

Endrédy Vendel
Kihallgatásáról azzal tért vissza fogdájába, úgy látja, hogy előadója meg volt
elégedve a feltett kérdésekre adott válaszaival. Kijelenti, hogy szóról szóra meg
fogja tanulni a jegyzőkönyvét, mert úgy látja, előadója rossz néven veszi egyes
szavak kihagyását. Azért akarja szóról szóra megtanulni, hogy válaszai termé
szetesnek tűnjenek, mert a jegyzőkönyvben foglaltak „nincsenek sem a fejében,

Hévey László ellen vádként fogalmazták meg, hogy a két világháború között a Vkf/2. szolgálatában
állt és kassai tanársága idején több kommunistát is „besúgása" nyomán tartóztattak le. Vö. Grősz József
és társai bűnpere. Bp., 1951, 66. p.
A Felnyák-Tátrai-ügyre vonatkozóan egyelőre semmilyen adat nem került elő a levéltárakban.
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sem a markában, sem a szívében" hangoztatja Endrédy. Ügyészi kihallgatása
előtt kijelentette, hogy nyugodt, a jegyzőkönyvhöz fogja magát tartani.
Kihallgatása alkalmával láthatóan örült, hogy ügye befejezéséhez közeledik.
Ügyészi kihallgatásáról elmondja, hogy ott bűnösségét beismerte. Megismétel
te a vallomását. Szerinte nyugodtan viselkedett, nem volt elfogódott. Örül az
ügyészi kihallgatásnak, mert ez a tárgyalás közelségét jelenti. Szeretné társai
nak tevékenységét magára vállalni, hogy helyzetüket mentse.
Hagyó-Kovács Gyula
Megkönnyebbülve tért vissza fogdájába, mert jegyzőkönyvébe nép ellenségével
kapcsolatban több rész kimaradt. A tárgyalással kapcsolatban kijelenti, hogy azt
tulajdonképpen az ÁVH rendezi meg „ezért legjobb mindenben úgy cselekedni,
ahogy ők elrendeli[k], jobban fog járni". Problémája, hogy „ne maradjon ki a
tárgyalásból". Ügyvédet nem akar fogadni, a védőbeszédet és felszólalását elő
adójával fogja megbeszélni.
Kihallgatása során összefoglaló jegyzőkönyvében kifogásolta, hogy népellenes
tevékenysége túl élesen lett felvéve. Később az ezredes bajtárshoz kért kihallga
tást, hogy az általa kifogásolt részt ne kelljen a tárgyaláson elmondani. Meg
törten, idegesen távozott.
Ügyészi kihallgatásáról komolyan, elgondolkozva tért vissza fogdájába. El
mondta, hogy az ügyész előtt fenntartotta vallomását részleteiben is. Az eddigi
vitás kérdésekbe is belenyugodott.
399

Csellár István Jenő
Kihallgatásáról kissé izgatottan tért vissza cellájába, mert kihallgatásán jelen volt
az ezredes bajtárs is. Későbbi kihallgatásáról megnyugodva tért vissza. Örül,
hogy végleges jegyzőkönyvet írt alá. Elmondotta, hogy a P. Vezér által meggyil
kolt szovjet katona holttestének áthelyezéséről már régebben tudomása volt.
Ügyészi kihallgatásáról kissé izgatottan tért vissza fogdájába. Optimista kedvű.
Elmondja, hogy izgatottsága mellett elég határozott viselkedést tanúsított. Csellárról az a benyomása, hogy a tárgyalás folyamán fenntartja vallomását, hogy
sorsán enyhítsen.
400

Vezér Ferenc
Kihallgatásáról cinikus magatartással tért vissza fogdájába. Úgy látja, halálos íté
letet fog kapni. A szembesítésnél tanúsított provokációjára kijelenti, hogy „idő
előtt szólta el magát a tárgyalás közönsége előtt lett volna értelme a dolognak".
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Hagyó-Kovács Gyulát Paulik Imre főhadnagy hallgatta ki. A szöveg esetleg Juhász László államvé
delmi ezredesre, a Vizsgálati Főosztály vezetőjére vonatkozhat.
Ua.
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Következő kihallgatásáról váltakozó hangulatban tért vissza a fogdájába. Kije
lenti, hogy úgy látja, hogy a helyzetén csak őszinteségével enyhíthet. Legutóbbi
kihallgatásáról már igen jókedvűen tért vissza. Kijelentette, hogy a végleges
jegyzőkönyvét írta alá.
Ügyészi kihallgatásáról nagy örömmel tért vissza cellájába, mert nem lesz átad
va a szovjet hatóságnak. Kijelenti, hogy igyekezett őszintén vallani, de valamit
kifelejtett, amiért fél, hogy előadója szólni fog. A tárgyaláson őszintén akar v i 
selkedni, tart attól, hogy a szovjet hatóságok figyelemmel kísérik magatartását.
Tanúk:
Dr. Gombos Károly
Nyugodt hangulatban van cellájában. Kijelenti, hogy vallomásait minden kény
szer nélkül tette meg és a jövőben is így akar viselkedni. A bíróságon is fenntart
ja vallomását. „Nem tartja katolikus paphoz méltónak, hogy azt a nagyvilág
előtt visszavonja". A kihallgatások során a feltett kérdésekből arra következtet,
hogy Grősz József is letartóztatásban van. Kezdetben kisebb lelkiismeret-furda
lása volt - mondja Gombos - hogy Grőszre tett vallomást. „De ő csak az igazat
akarja vallani."
Kihallgatása során hangsúlyozta, hogy eddigi vallomása teljesen megfelelő,
amennyiben Grősszel szembesítenék, kissé zavarban lenne, de mindent a sze
mébe mondana. Tárgyaláson fenntartja vallomását.
401

Iványi Endre
Cellájában arról beszélt, hogy a főtárgyaláson eddigi vallomását fenntartja,
semmi változtatást nem fog rajta eszközölni. Saját sorsán akar ezzel enyhíteni.
Nem nyugtalanítja Grősz Józsefjelenléte sem a tárgyaláson. Számít arra, hogy a
tárgyalás után szabadlábra kerül. Viselkedése teljesen nyugodt.
Kihallgatása során teljesen nyugodtan viselkedett, csak az nyugtalanítja, hogy
szülei a sajtóból értesülnek ügyéről.
402

Payr Hugó
Továbbra is azt hangoztatja cellájában, hogy az ő vallomására szüksége van az
ÁVH-nak a tárgyaláson. Payr hangulatán és magatartásán bizonyos fokú válto
zás észrevehető, belátja, eddigi rossz magatartását. Elhatározta, hogy teljesen
őszinte vallomást tesz és kijelenti, hogy a Grősszel való szembesítés során haj-
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Gombos Károlyt 1951. augusztus 9-én öt évre ítélte a Budapesti Megyei Bíróság. BFL X X V . 4. f.
001225/1951; 1866/1990. Gombos Károly és társai.
Lásd a II. fejezet 90. számú lábjegyzetét.
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landó vallomását Grősz szemébe mondani, és ha esetleg Grősz tagadna, ő bebi
zonyítja Grősz bűnösségét. Hangulata jó, bizakodó.
403

Szabó László
Cellájában nagyon idegesen viselkedik. Fél attól, hogy a tárgyaláson nem tudja
megfelelő hangsúllyal előadni vallomását. „Nehéz próbának" tartja, hogy [a]
püspök ellen, mint tanú fog szerepelni.
Kihallgatása nyugodt formában folyt le. A feltett kérdésekre határozott válaszo
kat adott. Hangsúlyozta, hogy a tárgyaláson őszinte, határozott vallomást fog
tenni.
404

Dr. Sótonyi Gábor
Nyugodtabban viselkedik cellájában, nagyon keveset beszél. Nagyon foglal
koztatja a tárgyalás. Gépiesen hajtogatja, hogy szeretne meghalni, de látszik raj
ta, hogy alakoskodik.
Kihallgatására ismételten hisztériás állapotban jelent meg. Később látszólag
megnyugodott.
405

Dr. Szabó Gyula
Cellájában kissé nyomott hangulatban van, a tárgyalás ügymenete felett gondol
kodott. Foglalkoztatja, hogy a tárgyaláson kell-e használni olyan kitételeket,
hogy az „összeesküvésben részt vett" úgy látja, hogy ennek kimondásával „saját
maga felett mondana ítéletet". Dr. Szabó magatartásán látszik, hogy ez a kérdés
nagyon foglalkoztatja.
Kihallgatása alkalmával nyugodtan viselkedett, végleges jegyzőkönyvére kí• 406

vancsi.
Balázsi Sándor
Továbbra is rendszerváltozásról, bosszúállásról beszél. Személyét az ügyben igen
fontosnak tartja. Nyugodtan várja a tárgyalást. Szabadlábra helyezését várja.
Dr. Halács Ágoston
„Titokzatosnak" tartja, hogy ő csak mint tanú fog szerepelni a tárgyaláson. So
kat foglalkoztatja őt ügye, mióta tudja, hogy nyilvános tárgyalás lesz.
Kihallgatása során vallomását ismételte meg. Bebizonyítottnak látja, hogy össze
esküvésben vett részt.
407

408
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Lásd a I I . fejezet 91. számú lábjegyzetét.
Lásd a I I . fejezet 92. számú lábjegyzetét.
Lásd a I I . fejezet 94. számú lábjegyzetét.
Lásd a I I . fejezet 95. számú lábjegyzetét.
Balázsi Sándor másodrendű vádlottat 1951. augusztus 10-én zárt tárgyaláson hét évre ítélte a Buda
pesti Megyei Bíróság. BFL X X V . 4. f. 001221/1951 ; 615/1990. Czettler Jenő és társai.
Lásd a II. fejezet 96. számú lábjegyzetét.
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Dr. Takács István
Idegesen viselkedik cellájában, mert legutóbbi kihallgatásán előadója elégedet
len volt vele. Hangoztatja, hogy a feltett kérdésről ő valóban megfeledkezett.
Kérni fogja előadóját új jegyzőkönyv felvételére, melyben teljesen őszinte lesz
és ennek érdekében fog a bíróság előtt vallomást tenni.
Kihallgatása során kérte, hogy vallomását módosíthassa és terhelőén vallhasson
Farkas Endrére. Ezután módosította vallomását.
409

Przibislawsky Ferenc
Cellájában nyugodtan viselkedik. Közömbösnek tartja, hogy milyen büntetést
fog kapni. Hangulata j ó .
410

Kökényessy Artúr
Hangulata teljesen nyugodt. Hangoztatja, hogy teljesen jól érzi magát, nyugod
tan várja a tárgyalást. Vallomását állandóan ismételgeti. Közömbösnek tartja,
hogy milyen büntetést fog kapni.
Kihallgatása során jó hangulatban volt, pihentnek látszik, vallomását igyekszik
őszintén részletesen előadni.
411

Mészáros Iván
Megnyugodva tért vissza cellájába kihallgatásáról. Elismerőleg nyilatkozott
előadójáról. Röviddel ezután gyomorfájdalmakról panaszkodott, majd rosszul
lett.
Mészáros Ivánt 13-án este gyomorgörcsökkel a rabkórházba szállították. Ma
este kb. 20 órakor még meg nem állapított betegségben meghalt.
Zelenyák János
Cellájában hiányolja, hogy Gyomlay Lászlóval még nem szembesítették, holott
sokat tudna a szembesítés során vallani. Attól tart, hogy a főtárgyaláson, mint
vádlott fog szerepelni, mert az ő tevékenysége az ügyben súlyos. Viselkedése
teljesen nyugodt. Ujabb halálbüntetésre számít.
Kihallgatása során ügyével kapcsolatos kérdésekre határozott, nyugodt válaszo
kat adott.
412

Papp Ervin
Fogdájában továbbra is nagyképűen viselkedik, egyik legfontosabb személynek
állítja be magát. Endrédy Vendelről elítélően nyilatkozik. Kijelenti, hogy a fő-
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Lásd a I I . fejezet 97. számú lábjegyzetét.
Lásd a I I . fejezet 98. számú lábjegyzetét.
Uo.
Zelenyák János X V . rendű vádlottat 1951. augusztus 7-én zárt tárgyaláson hat évre ítélte a Budapesti
Megyei Bíróság. BFL X X V . 4. f. 001220/1951; 521/1990. Friedrich István és társai.
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tárgyaláson az utolsó szó jogán Schubert Antal feleségét fogja védelmébe venni,
mint aki „véletlen került a konspirációba".
Kihallgatása alatt nyugodtan viselkedett. Vallomásának egyes részleteit ismé
telte e l .
413

Ipolyi Keller Tamás
Kihallgatásáról jókedvűen tért vissza cellájába. „Idegkikapcsolódásnak" nevezi
kihallgatását. Saját részére nem akar védőügyvédet, mert az esetleg elrontja
ügyét. Jelentéktelennek tartja azonban szerepét az ügyben.
414

Kiss Horváth Mihály
Arról beszél cellájában, hogy nagy hatással volt rá Endrédy Vendellel való szem
besítése. A szembesítésig aggályai voltak, hogy kiszabadulásuk után Endrédy
Vendel szemrehányást fog kapni vallomásáért. A szembesítés aggályait eloszlat
ta, mert Endrédy „lehúzta magáról a leplet", mondja K. Horváth. Hangulata az
utóbbi időben feltűnően j ó .
415

Molnár Nivard Ferenc
Cellájában továbbra is arról beszél, hogy [a] tárgyaláson vallomását teljes egé
szében fenntartja. „Esztelenségnek" tart bármit is eltagadni. Hangulata egy kis
sé megváltozott, nyugtalanabb lett.
Kihallgatása alkalmával jó hangulatban volt. Jegyzőkönyvi vallomását megis
mételte és kijelenti, hogy a tárgyaláson fenntartja.
416

Gyéressy Ágoston
Várja a szembesítését Vezér Ferenccel, Vezér gyilkosságával kapcsolatban.
„Semmi mást nem érez Vezérrel szemben, csak kíváncsiságot." Kijelenti, hogy
teljes egészében fenn fogja tartani.
Kihallgatása során eddigi vallomását ismételte. Megfelelő hangsúllyal.

417

Rauch Attila
A mai nap nyugodtabb hangulatban volt cellájában, ügyéről egyáltalán nem be
szél. Továbbra is azon gondolkodik, a P. Vezér gyilkosságán.
418
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Lásd a I I . fejezet 101. számú lábjegyzetét.
Ipolyi Keller Tamást 1951. augusztus 9-én zárt tárgyaláson öt évre ítélte a Budapesti Megyei Bíró
ság. BFL X X V . 4. f. 001219/1951; 1860/1990. Ipolyi Keller Tamás és társai.
Lásd a I I . fejezet 104. számú lábjegyzetét.
Lásd a II. fejezet 105. számú lábjegyzetét.
Lásd a II. fejezet 106. számú lábjegyzetét.
Rauch Attilát 1950 szeptemberében tiltott határátlépés közben letartóztatták. Három év börtönbünte
tésre ítélték. Hetényi Varga Károly szíves közlése.
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Tóth Illés
Teljes optimizmussal néz a főtárgyalás elé, arra számít, hogy szabadlábra kerül.
Vallomását a főtárgyaláson fenntartja.
419

Petrus Gyula
Fogdái magatartásán lényeges változás nincs. Vallomását ismételgeti, most már
elfogadható hangsúllyal. Vezérről még mindig a tisztelet hangján nyilatkozik.
Elhatározott szándéka, hogy vallomását a tárgyaláson fenntartja.
Kihallgatása során eddigi vallomásának részleteit ismételte meg. Vallomásának
előadásában javulás tapasztalható.
420

Könyves Imre
Cellájában továbbra is csak általánosságban beszél ügyeiről. Hangulata válto
zatlanul nyugodt. Tárgyaláson tanúsítandó magatartásáról nem beszél.
Kihallgatása során jegyzőkönyvi vallomását már jobb hangsúllyal, határozottan
ismételte meg. Nyugodt magatartást tanúsított.
421

Bolyós Ákos
Folyton arról beszél cellájában, hogy az ő bűne a pálos rend megszűnése, mert
P. Vezér Ferencet nem jelentette fel az elkövetett gyilkosságért. Rendtársairól,
kivéve Csellár Jenőt, elítélően nyilatkozik. Vezér Ferencet „fanatikus megszál
lott, izgága embernek tartja". Bolyos vallomását ismét [.. . ]
4

BFL XXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 93-100. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.
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Lásd a II. fejezet 29. számú lábjegyzetét.
Lásd a I I . fejezet 111. számú lábjegyzetét.
Lásd a II. fejezet 112. számú lábjegyzetét.
Nincs meg a folytatás. Az eredeti oldalszámozás folytatódik a következő laptól, tehát már a BM-bcn
elkallódott a folytatás. Bolyós Ákost 1951. augusztus 7-én zárt tárgyaláson 10 évre ítélte a Budapesti
Megyei Bíróság. BFL X X V . 4. f. 001217/1951; 858/1990. Szabó Sándor és társai.
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JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 14.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartásáról
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest 1951. június 14.
Általában:
Reggeli kihallgatása után Grősz vidám volt, örült annak, hogy a végleges jegyző
könyvet aláírta és előadói ügyének mielőbbi befejezését helyezték kilátásba.
Sokat beszélgetett, tegnapi kihallgatásomról érdeklődött és jövőjének kérdését is
kezdte már pedzeni. Keveset imádkozott, kb. két órát aludt, majd megemlítette, hogy
furcsa neki, hogy ilyen hirtelen befejezik az ügyét.
Ügyészi kihallgatásáról jókedvűen, de izgatottan jött vissza, bőbeszédűen tájékoz
tatott, szemmel láthatóan örül a fejleményeknek. Igen sokszor hangoztatta azonban,
hogy nagyon gyanús neki ez a gyors befejezés és ezt nem tudja mivel magyarázni.
Nehezen aludt el, keveset és nyugtalanul aludt, utána nem találta helyét, azt hangoz
tatta, hogy megnyugtató érzés előzetes letartóztatottnak lenni. Nem volt türelme
imádkozni, közömbös témáról beszélgetéseket kezdeményezett.
Délben jó étvágya volt, most is várta a vacsorát.
Részletek:
1.) Reggeli kihallgatásán mindkét előadó jelen volt, igen barátságos magatartást ta
núsított. Odaadták neki a végleges jegyzőkönyvet, mely 20 oldal volt (adatokkal
együtt) és hat példányban készült. A végleges jegyzőkönyv tulajdonképpen az eddigi
vallomásainak összesítése, változtatás nélkül. Előadói kilátásba helyezték, hogy
amennyiben nem csinál komplikációt, kevés ideig lesz már a vendégük. Grősz mond
ta, hogy örül ennek a fejleménynek, persze számol még a kihallgatásokkal, melyek
részletkérdésre vonatkoznak, dél felé megemlítette, hogy furcsa neki ez a hirtelen be-

fejezés, valami közbejöhetett, mert legutóbb még nagyon ráértek előadói és azt hitte,
hogy még egy hónapig is piszkálni fogják. Azt tételezte fel, hogy a pártból kaphattak
utasítást az ügy mielőbbi befejezésére.
2.) Ügyészi kihallgatása után jókedvű volt, de izgatott hangulatban mondta el az
eseményeket. Alezredes előadója bevitte a 102-es számú szobába, ott megmondta
neki, hogy az ügyész fogja kihallgatni. Közölte vele, hogy érdeke, ha vizsgálata mi
nél előbb befejezést nyert és az ügyész előtti magatartásától függ [sic!]. Grősz erre ki
jelentette, hogy valóban kívánja ügyének gyors befejezését. Grősz az előadóinak sza
vait félreérthetetlen célzásnak vette arra, hogy az ügyész előtt fenn kell tartania a val
lomását - Grősz azt mondta nekem, hogy esze ágában sem volt ellentmondani. Elő
adója ezután azt kérdezte tőle, hogyan képzeli a jövőjét. Grősz azt válaszolta, hogy el
fogják ítélni és miután már 63 éves, ezzel a földi élete tulajdonképpen befejezést is
nyert.
Ezután egy kísérő átvitte a 12l-es számú szobába, ahol az államügyész fogadta. Az
ügyész egy 30 év körüli, igen szimpatikus, jó modorú, jó indulatú, jól öltözött fiatal
ember, nem nézett ki zsidónak. Felhívta a figyelmét arra, hogy beismerése enyhítő
körülménynek számít. Miután a vizsgálati jegyzőkönyvben foglalt[akat] Grősz fenn
tartotta, egy egészen rövid jegyzőkönyvet vett fel az ügyész, ahol tulajdonképpen
csak a jegyzőkönyv utolsó bekezdésében foglaltak szerepeltek. Ez a bekezdés arról
szólt, hogy Grősz miben ismeri el magát bűnösnek.
Ezután kihirdette előtte, hogy előzetes letartóztatásba helyezi és ez az idő a kisza
bott büntetésbe fog számítani.
Grősz nem tudta mire vélni azt, hogy ügye ilyen hirtelen fordulatot vett. Őrnagy elő
adója mondta neki, hogy vallomásának egy részét nem fogadja el és azt újra át fogja
vele beszélni. Alezredes előadója említette neki, hogy a szerzetesrendek feloszlatása
esetére kiadott előzetes intézkedése körül valamit elkent, amit szintén tisztázni kíván.
Mindezek nem nyertek tisztázást és a végleges jegyzőkönyvben szóról szóra úgy szere
peltek, ahogy Grősz azt a cellában leírta. De ezektől is eltekint[ve], az előadó eddigi
magatartása arra mutatott, hogy nem sürgős nekik az ügy. Most pedig egy nap alatt el
készítették a végleges jegyzőkönyvet és már az ügyészi kihallgatáson is túl van.
Grősznek nagyon gyanús ez a gyors befejezés, úgy véli, van valami a háttérben,
ami az összeesküvés azonnali letárgyalásait [sic!] szükségessé teszi. Erre máshonnan
kaphatott az A V H utasítást, természetesen a párttól, mert csak az áll az A V H felett.
Grősz azonban nem is gyanítja, hogy mi lesz a következő lépés, előadói fogják-e még
kihallgatni.
Mindezeket izgatottan mondja el, nem találja a helyét, lefekszik, feláll, leül. Imád
kozni kezd, de látszik rajta, hogy másutt jár az esze. Minden miatyánk után egy-egy
ujjának helyzetén változtatni szokott. Most én magamban több miatyánkot is el
mondtam, mire ujjai helyzetén változtatott.
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Lásd a I I . fejezet 82. számú lábjegyzetét.
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El akarja a figyelmét fordítani központi problémájától, közömbös témáról kezd be
szélgetni, látszólag jókedvűen és kedélyesen. Azonban nem ül le, hanem állva be
szélget, amit eddig sohasem szokott.
3. ) Ma reggel, még kihallgatása előtt, tegnapi kihallgatásomról beszélgettünk. El
mondtam, hogy egy kérdésben hosszabb ideig vitáztam előadómmal, a végén elfo
gadtam az ő álláspontját, mert lényegileg igaza volt, bár a részletekben nem. Grősz
erre azt mondta, hogy nem érdemes így vitatkozni, mert az ember csak rosszul jár, sa
ját helyzetén semmi esetre sem javít.
4. ) Délelőtt kérdezte tőlem, hogy min gondolkodom. Elmondtam neki, hogy szü
leimenjár az eszem, ők az egyetlenek, akikhez vonzódom és tudom, hogy nem fogom
őket már viszontlátni. Ezután Grősz megkérdezte, hogy mire számítok jövőmet ille
tően. Elmondtam, hogy hosszú börtönbüntetést várok. Ha a rendszer megbukik, ak
kor az fogja helyettem leülni, aki elítélt. Ha a rendszer megerősödik, akkor majd 8-10
év múlva már olyan erős lesz a rendszer, hogy esetleg amnesztiát ad és akkor valahol
csendesen meghúzódom. Az elítélés ténye maga kevésbé bánt, mert hisz szüleimen
kívül nem füz semmi az élethez. így tulajdonképpen csak az érdekel, hogy büntetése
met emberi körülmények között tudjam letölteni. Kapjak valami munkaalkalmat
vagy olvasnivalót és megfelelő társakat. Grősz azt válaszolta, hogy neki is hasonló a
helyzete, és száz százalékban egyetért az én felfogásommal.
5. ) Délelőtt Grősz kérdezte, hogy előadóm nem szokott-e „erkölcsi oktatásokat"
tartani. Mondtam neki, hogy hangoztatni szokta, hogy itteni magatartásomtól függ a
jövőm. Grősz erre elmondta, hogy neki mindkét előadója szokott „erkölcsi oktatást"
tartani, aminek hasonló a lényege és a kotta meg a szöveg mindkét előadónál azonos.
Neki nincs szüksége ezekre az intelmekre, tudja már, hogyan kell viselkedni és telje
sen céltalan az előadó álláspontjával ellentétest állítani, mert ezzel csak saját magá
nak árt az ember. O nem fog semmi körülmények között sem az előadóval ujjat húzni.
6. ) Délelőtt azt kérdezte, hogy vajon a börtönben is szabad-e napközben feküdni.
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BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 107-109. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

- Itt N . N . egyértelműen manipulálta Grősz Józsefet. Amit magáról elmondott, az tulajdonképpen
Grőszre vonatkozott.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 14.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N. N . jelentése
Jelentés
Budapest. 1951. június 14

4 2 5

Tényállás:
Délutáni kihallgatása után visszatérve nevetve kijelentette: „Előzetes letartóztatás
ban vagyok."
Majd bőbeszédűen, jó hangulatban, de láthatóan és izgatottan elmondotta, hogy al
ezredes előadója közölte vele, hogy az ügyész fogja kihallgatni. Az előadó félreérthe
tetlen célzást tett arra, hogy vallomását az ügyész előtt is fenn kell tartania. Grősz ne
kem azt mondta, hogy neki esze ágában sem volt ellentmondani.
Majd az előadó megkérdezte tőle, hogyan képzeli a jövőjét. Grősz azt válaszolta,
hogy el fogják ítélni és miután már 63 éves, ezzel a földi életben tulajdonképpen befe
jezést nyert élete.
Ezután egy másik szobában az államügyész fogadta, aki egy 30 év körüli, igen
szimpatikus, jó modorú, jól öltözött fiatalember, nem nézett ki zsidónak. Felhívta a
figyelmét arra, hogy beismerése enyhítő körülménynek számít. Egészen rövid jegy
zőkönyvet vettek fel, miután Grősz a vizsgálati jegyzőkönyvben foglaltakat teljes
egészében fenntartotta. így a jegyzőkönyvben csak a vizsgálati jegyzőkönyvnek utol
só kérdésében foglaltak szerepelnek, ahol Grősz felsorolja, hogy miben ismeri el ma-

" Korábbról nem került elő a levéltárakban olyan fogdajelentés, ami megerősítené, hogy napjában
többször is kellett N. N.-nek jelentenie Gröszről. Lehetséges, hogy csak a tárgyalást megelőző héten vár
ták el az ÁVH-s tisztek a gyakoribb jelentést, hogy hatékonyabban ellenőrizni tudják Grősz hangulatvál
tozását.

gát bűnösnek. A jegyzőkönyv aláírása után az ügyész kihirdette előtte előzetes letar
tóztatásba helyezését és közölte, hogy az így eltöltött idő a büntetésbe beszámít.
Grősz nem tudta mire vélni, hogy az ügye ilyen hirtelen fordulatot vett. Őrnagy
előadója vallomásának egy részét nem fogadta el, alezredes előadója is kifogásolta,
hogy valamit elkent a szerzetesrendekre vonatkozó vallomásánál. Ezeket a kérdése
ket az előadók nem tisztázták vele és a jegyzőkönyvben a kifogásolt módon szerepel
nek. De az előadók eddigi magatartása is arra mutatott, hogy nekik nem sürgős az
ügy. Most pedig egy nap alatt elkészítették a végleges jegyzőkönyvet és már az ügyé
szi kihallgatáson is túl van. Grősznek gyanús ez a gyors befejezés, úgy véli, hogy van
valami a háttérben, ami az összeesküvés azonnali letárgyalását szükségessé teszi. Az ÁVH utasítást kaphatott a pártból az ügy gyors befejezésére, de Grősz nem is gya
nítja, hogy ennek mi lehet az oka.
Mindezek elmondása után aludni akart menni, de sokáig nem aludt el. Rövid szunyókálás után felkelt, ismét arról beszélt, hogy gyanúsnak látja ügyének gyors befeje
zését. Izgatott lelkiállapotban van, nem találja a helyét.
Imádkozni kezd, de látszik rajta, hogy másutt jár az esze. Minden miatyánk után
egy-egy ujjának helyzetén változtatni szokott. Ellenőrzésképpen én is mondtam ma
gamban a miatyánkot és többet is el tudtam mondani az alatt az idő alatt, míg ujjai
helyzetén változtatott.
Imáját befejezve nagy hangon kijelenti, hogy mindenesetre megnyugtató dolog
előzetes letartóztatásban lenni. Hozzáteszi azonban, hogy ezek csak az első órák, kí
váncsi, mi lesz majd a folytatás. M i lesz a következő lépés, előadói ki fogják-e még
hallgatni.
Majd közömbös témáról kezd beszélni, látszólag kedélyesen. Szokásától eltérően
állva beszélget.
Benyomás:
Grőszt nagyon meglepte az ügyészi kihallgatás. Egyrészt örül neki, mert vége a vizs
gálatnak, ez a jókedv azért kissé tettetett, másrészt idegesíti az, hogy az ügyészi ki
hallgatás teljesen váratlanul következett be. A váratlan fordulat mögött nem taktikai
fogást sejt, hanem inkább annak politikai jelentőséget tulajdonít.
Izgatottságát le akarja gyűrni, el akarja a figyelmét terelni a központi problémáról,
ezért is kezdeményez közömbös beszélgetést.
Igyekszik saját maga előtt is úgy feltűnni, hogy neki a gyors befejezés kedvező,
gyanítja, hogy kellemetlen napjai következnek.
Viselkedése azonban természetesnek ítélhető, visszagondolva magam is így visel
kedtem hasonló helyzetben.
Idegességére jellemző, hogy imádkozni sem képes, ami eddig még nem történt
meg vele.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai, 105-106. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

JEGYZŐKÖNYV GRŐSZ JÓZSEF ÉS TÁRSAI ÜGYÉBEN
A VÁDIRAT KÖZLÉSÉRŐL
1951. június 15.
B. I I . 001217/szám.
1951.

Budapesti Megyei Bíróság

Jegyzőkönyv
Készült Budapesten, 1951. június hó 15. napján a vádirat közléséről, G r ő s z József
és 8 társa ügyében.
Jelen voltak az alulírottak.
A tanács elnöke kézbesíti a vádlottaknak az államügyészség vádiratát. Figyelmezteti
a vádlottakat, hogy a vádirat ellen észrevételeket tehetnek és bizonyítékaikat előter
jeszthetik.
Kihirdeti egyben az előzetes letartóztatást fenntartó végzést.
Figyelmezteti vádlottakat védő választási jogukra és arra, hogy amennyiben védőt
nem kívánnak választani, részükre hivatalból fog védőt kirendelni.
Végül közli, hogy a tárgyalást f. évi június 22-én, pénteken tartják meg.
A jegyzőkönyvet felolvasás után h[elyben]h[agyólag] aláírták.
dr. Farkas Endre kijelenti, hogy védőül dr. Reznyák Lászlót kívánja megnevezni.
Farkas Endre
dr. Hévey László kijelenti, hogy védőül dr. Nehéz-Possony József ügyvédet kívánja
megnevezni.
Dr. Hévey László

dr. Pongrácz Alajos kijelenti, hogy védőül dr. Szecsei Dénest kívánja megnevezni.
Dr. Pongrácz Alajos
Endrédy Vendel kijelenti, hogy védőül dr. Melléky Kornélt kívánja megnevezni.
Endrédy Vendel
Hagyó-Kovács Gyula kijelenti, hogy védőül dr. Zarubai Emilt kívánja megnevezni.
H. Kovács Gyula
Csellár István Jenő kijelenti, hogy védőül dr. Barabás Bélát kívánja megnevezni.
P. Csellár István Jenő
Vezér Ferenc kijelenti, hogy védőül dr. Fodor Lajos ügyvédet kívánja megnevezni.
P. Vezér Ferenc
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dr. Bozsik Pál kijelenti, hogy védőül dr. Szabadi Gyula ügyvédet
kívánja megne
vezni.
Dr. Bozsik Pál
Grősz József kijelenti, hogy védőül dr. Joannovich Emil ügyvédet kívánja megnevezni.
Grősz József
K. m. f.
[olvashatatlan aláírás]
j egyzőkönyvvezető

Dr. Ölti Vilmos
tanácsvezető

BFLXXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 826-827.p.
aláírásokkal hitelesített tisztázat.

Utólag, kézzel beírva.

Gépelt,
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A demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés
vezetésének t a n t e t t é v e l és egyéb bűntettekkel .vádolt G r ő s z
József és 8 t á r s a ügyében t á r g y a l á s r a határnap: 1951. évi
június hó 22. d.e. 9 ó r a . A t á r g y a l á s helye: V; Markó-u 27.
I I . e o . e3küdtszéki terem.
A tanács valamennyi v á d l o t t előzetes l e t a r t ó z t a t á s á t
az 1946: XIT. t v . 2. § . / 5 / bek. értelmében /Bp.267.S./ / 2 / bek
a tárgyaláson hozandó érdemi határozatig fenntartja,
mert
ugyanazok az okok, amelyek az előzetes l e t a r t ó z t a t á s elrende
l é s é t indokolttá t e t t é k , jelenleg i s fennállanak.
Budapest,1951. június 15.

BFL XXV. 4. f. 001211/1951; 744/1990.
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VÉGZÉS A TÁRGYALÁSI NAP KITŰZÉSÉRŐL
GRŐSZ JÓZSEF ÉS TÁRSAI ÜGYÉBEN
1951. június 15.
B. I I . 001217/szám.
1951.

Budapesti Megyei Bíróság

Végzés
A demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntet
tével és egyéb bűntettekkel vádolt Grősz József és 8 társa ügyében tárgyalásra határ
nap: 1951. évi június hó 22. de. 9 óra. A tárgyalás helye: V. Marko u. 27. I I . em. es
küdtszéki terem.
427

A tanács valamennyi vádlott előzetes letartóztatását az 1946: X I V . tv. 2. § (5)
bek[ezdés] értelmében (Bp. 267. § (2) bek[ezdés] ) a tárgyaláson hozandó érde
mi határozatig fenntartja,
428
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mert
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Ugyanabban a teremben zajlott Mindszenty József és társai pere. Ezt Alapy Gyula államügyész vád
beszédében ki is hangsúlyozta. Vö. Grősz József és társai bűnpere. Bp., 1951, 259. p.
1 946. évi X I V . törvénycikk a vádtanács megszüntetéséről, a sajtóeljárás gyorsításáról és az állam
fogház-büntetés megszüntetéséről. 2. § (5) Ha a vádiratot benyújtották, a fogva levő terheltnek további
fogva tartása vagy szabadlábra helyezése felől, úgyszintén a szabadlábon lévő terheltnek előzetes letar
tóztatásba vagy vizsgálati fogságba helyezése felől a főtárgyalás megtartására hivatott bíróság határoz.
A Bp. 267. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés az így elrendelt vagy fenntartott előzetes letar
tóztatás vagy vizsgálati fogság tartamára is irányadó.
1 8 9 6. évi X X X I I I . törvénycikk a bűnvádi perrendtartásról. 267. § (2) A vádhatározatban elrendelt
vagy fenntartott előzetes letartóztatás, illetőleg a vizsgálati fogság, meghosszabbítás nélkül is, a főtár
gyaláson hozandó érdemleges határozatig érvényes.
4 2 8
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ugyanazok az okok, amelyek az előzetes letartóztatás elrendelését indokolttá tették,
jelenleg is fennállnak.
Budapest, 1951. június 15.
Formán András
ülnök

Miklós Károly
ülnök

Markovits István
ülnök

Garancsy Mihály
ülnök
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Dr. ölti Vilmos
tanács vezető
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 837. p. Gépelt,
aláírásokkal hitelesített tisztázat.

Dr. Garancsy Mihály valójában bíró volt. Vö. Grősz József és társai bűnpere. Bp., 1951.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 15.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest, 1951. június 15.
Általában:
Grősz éjszaka igen rosszul aludt, azzal számolt, hogy el fogják vinni egy büntetőinté
zetbe. Ma délelőtt aludta ki magát, utána jó hangulatban volt, barátságosan beszélge
tett.
A vádirat közlésről nyugodtan tért vissza és részletesen beszámolt az ott elhang
zottakról, majd ismét lefeküdt és elaludt. Rövid idő múlva felkelt, imádkozott, utána
ismét beszélgetett. Teljesen kiegyensúlyozott, nyugodt benyomást tett.
Étvágya kifogástalan volt, öt cigarettát szívott el, kevesebbet, mint máskor.
Részleteiben:
1.) A vádközlésről Grősz az alábbiakban számolt be: alezredes előadója először lelki
leg előkészítette. Különösen arra utalt, hogy ne veszítse el életkedvét. Grősz kijelen
tette, hogy ő 63 éves, és így büntetésének letöltése után már olyan idős lesz, hogy ér
demleges munkát végezni már nem tud. Az előadónak nem mondhatta azt, hogy van
egy lehetőség, ha a rendszer megbukik, akkor természetesen elfoglalhatja régi helyét
a társadalomban. Olti tanácselnök igen udvarias volt, bezzeg majd egy hét múlva,
amikor a színpadon a komédiáját játssza, másként fog viselkedni. A tárgyalást mához
egy hétre tűzte ki. Grősz a vádirat teljes szövegét elolvasta. Saját cselekményei há
rom vádpontban vannak összesűrítve és legnagyobb csodálkozására hiányzik belőle
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a kémkedés vádja, míg a vele kapcsolatban lévő vádlotttársainál ez szerepel. Grősz
általában meg van elégedve a vádirattal, kb. ilyent várt a maga személyét illetően.
Kissé csodálkozik a csoportosításon, mert sok olyan vádlott van, aki - Grősz tudo
mása szerint - nem vett részt abban az összeesküvésben, amelyben Grősznek szerepe
volt. Grősz nem tudja, hogy ezeket hogyan kapcsolják majd az ő ügyéhez. Vezér is
szerepel a vádlottak között, igen súlyos váddal, nyilván fel fogják akasztani. Grősz
vádiratában is van erre utalás, segített elbújtatni. Csodálkozott azon, hogy nem szere
pel az az egyén, aki az amerikai összekötőjük volt és Payr Hugó sem. Püspöktársai
közül senki sem szerepel, így Grősz azt hiszi, hogy azokat egy más per keretében
vonják felelősségre. Csodálkozott Endrédy és Hagyó-Kovács személye miatt is. Va
lami Pongrácz nevű tanár is szerepel, ennek Grősz eddig még nevét sem hallotta.
2. ) Reggel Grősz panaszkodott, hogy igen rosszul aludt az éjszaka, mert valahogy
abban a hiszemben volt, hogy el fogják szállítani egy büntetőintézetbe, hiszen ő tulaj
donképpen már nem tartozik az AVH-hoz.
3. ) Még a vádközlés előtt felhozta Grősz, hogy Mindszenty részérc édesanyja akart
védőt felfogadni, akit azonban a tárgyalás előtt két nappal letartóztattak, ma sem tud
ják hol van. így Mindszentyt kirendelt védő védte.
A vádközlés után alezredes előadója felvetette a védő kérdését is. Grősz közölte,
hogy védőt nem választ, kérte annak kirendelését. Az előadó valami Joannovich nevű
ügyvédről beszélt, aki katolikus és az ügyvédi kamara elnöke.
4. ) Még a vádközlés előtt Grősz igen részletesen beszélt a Mindszenty-tárgyalást
közvetlen megelőző időszakban történtekről. Dudásért gépkocsit küldött az A V H ,
hogy Mindszenty nála gyónni kíván. A gyónás után Mindszenty elmondta Dudásnak,
hogy Dobihoz és Rieshez egy-egy levelet intézett, melyben azt kérte, hogy a többi
vádlottól különítsék el az ügyét. Arra kérte Dudást, hogy a püspöki kar tegyen meg
mindent, hogy ez a kérése teljesüljön. Dudást másnap az ügyészségre hivatták és a le
vél szövegén módosításokat kértek. A módosítások végrehajtása után a levélnek
olyan szövege lett volna, melynek alapján Mindszentyt minden tárgyi bizonyíték nél
kül is el lehetett volna ítélni. Mindszenty hajlandó is volt a levél szövegének megvál432
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Grősz Józseffel szemben csak a jelen kötetben is közölt leveleket tudták csatolni a vizsgálati iratok
hoz. Ezekből a kémtevékenységet nehezen lehetett volna bizonyítani, ugyanakkor vádlott-társainál nem
volt szükség közvetlen bizonyítékra, elegendő volt a vád beismerése, hogy bizalmas iratokat szolgáltat
tak ki idegen követségek részére. A nyilvános beismerő vallomás után nem kellett az „iratot" felmutatni,
sem pedig tartalmát ismertetni.
Gyomlay Lászlóról van szó, aki 1951. március 17-én elhunyt a vizsgálati fogságban. Payr Hugóra
Lásd a II. fejezet 91. számú lábjegyzetét.
Grősz József közlése helytelen. Mindszenty József először dr. Gróh József esztergomi ügyvédet, fő
egyházmegyei ügyészt kérte védőnek. Miután őt az államvédelem letartóztatta (BFL X X V . I. a.
534/1949. Matheovics Ferenc és társai), 1949. január 20-án dr. Joannovich Emilt - aki Grősz érseket
képviselte 1951 -ben - bízta meg védelmével. Ez a „megbízatás" azonban már nem szabad akaratból szü
letett, de valamilyen okból Joannovich sem felelt meg, mert 1949. január 26-án már dr. Kiczkó Kálmánt
„kérte" a bíboros, aki végül ellátta védelmét. Vö. A Mindszenty per, Szerk., bev. és jegyz. Gergely Jenő
és Izsák Lajos. Bp., 1989. 453. p. A bíboros édesanyja az 1949. július 6-i fellebbviteli tárgyalásra kérte
fel dr. Farkas Endrét, hogy lássa el fia védelmét. Lásd a II. fejezet 321. számú lábjegyzetét.
4 3 2

4 3 3

toztatására. Ezután Czapik felkereste Dobit, ahol Dobi kérésére Rákosi Mátyás is
megjelent. Mindszenty levelét akkor bontották fel és Rákosi Mátyás elutasító maga
tartást tanúsított. így - mikor a püspöki konferencia összeült - Grősznek az volt az ál
láspontja, hogy Mindszenty kérése teljesíthetetlen, mert a püspöki kar nem állhat elő
olyan kéréssel, amit a kormány már eleve el fog utasítani. Abban az időben már ki
volt tűzve a tárgyalás napja és semmi remény nem látszott annak megváltoztatására.
Grősz okfejtését a püspöki kar is magáévá tette, így 1949. február l-jén 18 órakor
csak Czapik, Dudás és Hamvas jelentek meg a miniszterelnökségen a Czapik által
megbeszélt találkozóra. Teljesen úgy történt, ahogy Grősz azt megjósolta, Rákosi
Mátyás kijelentette, hogy Mindszenty kérése nem teljesíthető. A miniszterelnöksé
gen megjelent püspökök nem úgy szerepeltek, mint a püspöki kar képviselői, mégis a
sajtóban olyan hír látott napvilágot, hogy a püspöki konferencia nevében egy küldött
ség járt a miniszterelnökségen Mindszenty érdekében.
5. ) Még a vádközlés előtt elmondta Grősz, hogy tegnap izgatott volt. Bár az esemé
nyek természetszerűleg következtek be, mégis nem mindennapi esemény egy ember
életében, mikor ügyész elé kerül. Részben ez az izgatottság is oka volt annak, hogy
nem tudott aludni. Most már megnyugodott és várja a további eseményeket, amelyek
természetszerűen fogják követni egymást. Olyan ez, mint egy sakkjáték, de már tudja
előre, hogy ő fogja bekapni a mattot.
A vádközlés után Grősz hangoztatta, hogy most már nyugodt, mert legalább pon
tosan látja, hogy milyen szerep vár rá a tárgyaláson. Többször említette, hogy egy hét
múlva igen kemény napja lesz.
6. ) A Vezérrel kapcsolatos szerepéről oda nyilatkozott, hogy ott nem érzi magát
bűnösnek. Nem emlékszik arra, hogy P. Kovács annak idején említette-e neki azt,
hogy Vezér miért bujkál. Azonban elfogadja, hogy P. Kovács [?] ezt neki megemlí
tette. Még így se érzi magát bűnösnek, mert Vezér-ügyének kivizsgálása nem rá, ha
nem egyházi, illetve szerzetesi elöljárójára tartozott. Nincs a világon olyan püspök,
aki nem adott volna Vezérnek, hasonló körülmények között gyóntatási engedélyt.
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Benyomásom:
Grőszt kétségtelenül foglalkoztatta az a kérdés, hogy védőt kérjen fel, mert egészen
magától mondta el Mindszenty védőügyét, holott - mikor napokkal ezelőtt [a] ma
gam védő problémáját előtte felhoztam - egyáltalán nem reagált.
Grősz arra is gondol, hogy vele is majd valami hasonló eset fog megtörténni, mint
a Mindszenty-féle levélügy. Ezt a témát olyan módon mondta el nekem, hogy önkén
telenül is láttam hátsó gondolatát.

Az eredeti iraton határozottan P. Kovács név szerepel két alkalommal is. Ez tévedés lehet, ugyanis
sem Grősz Józseffel, sem Vezér Ferenccel kapcsolatban nem fordult elő ez a név eddig, és később sem
szerepel. Valószínűleg Szabó László pálos atyáról van szó.

Kiegyensúlyozott magatartását úgy ítélem meg, hogy beletörődött sorsába. Magát
azzal igyekszik megnyugtatni, hogy a reakció fog győzni és így ismét visszakerül po
zíciójába.
Az a benyomásom, hogy a legközelebbi alkalommal már fog beszélni a tárgyalás
alatti magatartásáról is.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. 101-104. p. Grősz József és társai,
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 214-217. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

GRŐSZ JÓZSEF ÖNVALLOMÁSA
1951. június 17.
A pápa egyes személyeknek különleges alkalmakkor szokott áldást küldeni, így bíboro
soknak, püspököknek 20, 25, 50 éves bíborost, püspöki, vagy papijubileumokkor; újab
ban előfordult, hogy pápai prelátusoknakprelátusi kinevezésük 10 éves évfordulóján
küldött áldást az államtitkárság útján. A püspökök kérésére szokott áldást küldeni érde
mes híveknek pl. házassági jubileumukra. Fejedelmi családok tagjainak életük neveze
tesebb eseményei alkalmából, pl. házasságkötésükkor szokott áldást küldeni. Halálos
betegnek ugyancsak a püspökök kérésére elég gyakran küldi áldását.
Tízéves papi jubileumra, hacsak nem olyan valakiről van szó, aki egészen közel áll
hozzá, nem szokott áldást küldeni, én legalábbis nem hallottam ilyen esetről. Tízéves
jubileumra még a püspök sem gratulál papjainak.
Bp. 1951. június 17.

Grősz József

Történeti Hivatal V—105752/1. Grősz József és társai. 275. p. Kézírásos

tisztázat.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 19.
Tárgy: Grösz József fogdái
magatartása
N. N . jelentése
Jelentés
Budapest 1951. június 19.
A két kihallgatás előtt Grősz levert és szótlan volt, apró jelekből lehetett látni azt is,
hogy ideges. Beszélgetést egyáltalán nem kezdeményezett, sőt az általam kezdemé
nyezett beszélgetésre sem reagált. Igen sokat imádkozott és sokat töprengett.
A kihallgatás után mintha kicserélték volna. Igen jó hangulatban volt, kedélyesen
beszélgetett, utána pedig jóízűen aludt. Azóta jó hangulatban van, keveset imádkozik.
Őrnagy előadójától is jókedvűen érkezett vissza. Igen barátságos hangon beszél
gettek, és ígéretet tett neki Grősz, hogy rendesen fog viselkedni. Előadója említette
neki azt, hogy a védőjével is rövidesen fog beszélni. Grősznek nagyon tetszett, hogy
egy jónevű ügyvéd fogja védeni, előadója említette neki azt is, hogy a hatóság súlyt
helyez arra, hogy egy ilyen prominens vádlottat valóban jó védő is védjen.
Visszatérve Péter altábornagy úr előtti kihallgatására, igen élénken mondta el és
jókedvűen a történteket. - Grősz kijelentette, hogy egészen természetesnek találta,
hogy Péter altábornagy a figyelmét felhívta a tárgyaláson való magatartására és van
neki annyi esze, hogy ahhoz fogja magát tartani, amit ott megígért. Nem mondhatta,
hogy tudja, hogy az ítélet már kész, viselkedésével azonban csak ronthatna rajta. A
kihallgatás igen jó benyomást tett Grőszre, különösen kiemelte, hogy Péter altábor
nagy milyen szívélyes hangon beszélt vele és kilátásba helyezte neki [a] Mindszenty[é]hez hasonló bánásmódot.
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A kihallgatásról felvett jegyzőkönyv, feljegyzés nem került elő a levéltárakban.
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Benyomásom az, hogy Grőszben végleg megerősödött az az álláspont, hogy a tár
gyaláson a jegyzőkönyvben foglaltakat fogja vallani.
Véleményem szerint azonban még nem eléggé tudatos benne az, hogy a lényeg
nem az ítélet nagyságában van, hanem azon, hogy Grősz milyen körülmények között
fogja eltölteni büntetését akkor, ha vallomását nem tartja fenn.
Grősz nem kíván beszélni az utolsó szó jogán, védelmét teljesen a védőjére bízza.
Esetleg ezt a kérdést megbeszéli vele, vagy akkor határozza el magát rá, ha a tárgyalá
son elhangzottak azt úgy kívánnák meg.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 91-92. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 20.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N. N. jelentése
Jelentés
Budapest, 1951. június 20.
Általában:
Grősz nyugodt, jó hangulatban van. A nap eseményeit részletesen elmesélte. Szeret
ne már túl lenni a tárgyaláson, de úgy látja, hogy mindenki idegesebb, mint ő.
Csak az előírt imáit végezte el, de nagyon áhítatosan imádkozott. Néhány órát mé
lyen aludt. Nem töprengett. írásbeli feladatát nem végezte kedvvel.
Étvágya rendben. Balszeme erősen gyulladásos. Ekcémája javulófélben.
Részleteiben:
1.) Érdekesnek találja Péter Gábor altábornagy azon megállapítását, hogy a tárgyalás
két nap, a közvélemény érdeklődése - mint minden csoda - három napig tart, ezzel
szemben Grősznek a tárgyalás alatti magatartása egész életére rányomja bélyegét.
Grősz kijelentette, hogy átérzi ezeknek a szavaknak a jelentőségét, és ennek megfele
lően fog viselkedni.
2. ) Mindenki - különösen hangsúlyozza, hogy „ők jó fiúk" „csak a reakció kiabálja
azt, hogy rosszak". Péter altábornagy tegnap kijelentette, hogy ők nem szadisták, er
ről Grősz is meggyőződhetett.
Grősz gúnyosan jegyezte meg, hogy fentieket addig hangoztatják, míg a végén ők
maguk is elhiszik.
3. ) „Preparálását" már tegnap megkezdte Péter altábornagy, átvette vele, hogy mit
kell válaszolni a bírónak arra a kérdésére, hogy bűnösnek érzi-e magát. Grősz termé
szetesen azt fogja válaszolni, hogy „igen", hisz Mindszenty is hasonlóképpen vála
szolt.

A „preparálást" alezredes előadója ma folytatta. Igen aprólékosan végigment az
összes részleteken, amit Grősz leírt, azzal általában meg volt elégedve, csak egy meg
jegyzése volt: Grősz nem veszi szívesen azt, hogy neki ismételten le kell írni a vallo
mását, habár csak kivonatosan is. Szerinte elegendő lenne, ha a jegyzőkönyvét tanul
ná meg. Azonban most már mindenbe beletörődik, és szívesen csinálja, csak már túl
legyen ezen a komédián. Végeredményben megérti azt, hogy erre nagy súlyt helyez
nek, és neki is van annyi esze, hogy a tárgyaláson való magatartást illetően a saját ér
dekeit tartja szem előtt.
4. ) A védő olyan, mintha bíró volna. Igaz, hogy nem is viselkedhet másképp, mert
végeredményben meg van kötve a keze. Az ügyvédi kamara elnöke nem lehet olyan
ember, aki nem szolgálja ki ezt a rendszert. Elég részletesen átbeszélték az egész kér
dést és a védő talált is néhány olyan jelentéktelen momentumot, amit enyhítő körül
ményként fog felsorolni. Grősz szerint azonban az egész védő kérdés csupán for
malitás.
Arról, hogy Grősz az utolsó szó jogán felszólaljon-e, a védővel nem beszélt.
5. ) Mióta a tárgyalásra készítik elő, mindenki nagyon udvarias és előzékeny, egy
szerre megváltozott a modor. Persze ez annak az érdekében van, hogy Grősz rende
sen viselkedjen a tárgyaláson.
Grősz úgy látja, hogy a tárgyalás helyes mederbe[n] való lebonyolítása itt minden
kinek úgyszólván nagyobb érdeke, mint neki, és így mindenki idegesebb, mint ő.
6. ) Grőszt nagyon elkeserítette, hogy az orvos szívbajára való hivatkozással meg
tiltotta neki a fürdést és a sétát. Megjegyezte, hogy még csak az kell, hogy a dohány
zástól is eltiltsák. Ebben az esetben tényleg meg is betegedne. Őrnagy előadója azon
ban megmagyarázta neki, hogy miért volt szükséges a fenti tilalom, amibe Grősz
belenyugodott.
Grősz úgy látja, hogy igen nagy súlyt helyeznek arra, hogy a tárgyaláson egészsé
gesenjelenjen meg. Ő is átérzi ennek a jelentőségét, és igyekszik betartani az orvosi
utasításokat. Fejét most lelkiismeretesen kezeli és örül neki, hogy ekcémája gyógyulóban van.
7. ) Kárörvendve újságolta, hogy valamelyik nap - miközben őrnagy előadója
visszakísérte - ismételten majdnem összeakadtak egy őrizetben lévő püspöktársával.
8. ) Mikor tegnap Péter altábornagy azt kérdezte tőle, hogy van-e valami panasza,
nem jutott eszébe bejelenteni egy őrvezető magatartását, aki a mostani délutáni őrség
parancsnoka. Grősz eleinte gúnyos megjegyzéseket tett erre az emberre, elnevezte
IV. Napóleonnak. Pár nap óta azonban az őrvezető magatartása Grőszt erősen idege
síti. Grősz véleményében van valami túlzás is, azonban tény az, hogy az őrvezető
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Dr. Joannovich Emil ügyvéd a kalocsai érsek védelmében a tárgyaláson arra hivatkozott, hogy Grősz
Józsefet a rangban felette álló Mindszenty József vonta be az összeesküvésbe, és utasította annak folyta
tására. A védő igyekezett az érsek „rossz szellemeivel" bizonyítani Grősz József részvételét a szervez
kedésben. Továbbá: „mérlegelje a bíróság a vádlott javára, hogy gondolatait, érzéseit döntő elhatározás
sá, elhatározásait pedig valósággá és tettekké soha nem is válthatta volna." Vö. Grősz József és társai
bűnpere. Bp., 1951, 274-282. p.

szükségleteinkről való gondoskodásban elmarad a többi őr mögött, és modorában is
van pózoló vonás.
Benyomásom:
Grősz nem viselkedik a helyzetéhez mért komolysággal. Ennek okát abban látom,
hogy már leszámolt mindennel. Elhatározta, hogy a jegyzőkönyvnek megfelelő val
lomást teszi, így a kérdés őt nem érdekli. Semmiféle megbánást nem tapasztalok nála.
Kezd tetszelegni szerepében, és kezd benne egy olyan gondolat megérlelődni,
hogy az Államvédelmi Hatóságnak fontosabb az, hogy ő milyen vallomást tegyen,
mint neki.
Véleményem szerint ezeknek a gondolatoknak további kifejlődését meg kellene
akadályozni, mert ellenkező esetben saját érdekét háttérben fogja látni.
Még mindig nem tudatos nála az, hogy viselkedésével nemcsak a büntetés nagysá
gára gyakorol befolyást, hanem a büntetés letöltésének módjára is.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 88-90. p.
és Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 218-220. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

GRŐSZ JÓZSEF ÉS PAYR H U G Ó
SZEMBESÍTÉSI TERVE
1951. június 21.
Tárgy: Grősz József
és Payr Hugó
szembesítési terve
Szembesítési terv
Budapest, 1951. június 21.
Folyó hó 21-én szembesíteni szándékozzuk Grősz József gyanúsítottat Payr Hugó ta
núval egyrészt azon célból, hogy Payr tanúvallomásával leleplezze Grőszt, másrészt
biztosítsuk Payr vallomását a megtartandó tárgyalás során, hogy ő folyamatosan látta
el Grőszt bizalmas bel- és külpolitikai híranyagokkal.
Tájékoztatta Payr Grősz Józsefet, Friedrich István volt ellenforradalmi miniszter
elnök terveiről, aki szervezkedést folytatott egy ellenforradalmi kormány megalakí
tására úgy, mint azt 1919-ben is tette. Egy eskütételre is felkészült Friedrich, hogy
Grősznél biztosítsa előre az ő miniszterelnöki kinevezéséhez Grősz támogatását. En
nek szövegét Payr, melyet Friedrich-hel együtt készített, bemutatta Grősznek.
A szembesítésnél jelen lesznek: Vajda Tibor áv. őrnagy főosztályvezető-helyettes,
Grősz előadója és Sárközi László áv. főhadnagy, Payr előadója.
A szembesítést Vajda áv. őrnagy bajtárs fogja levezetni. Az első kérdés Payrnak
lesz feladva.
A szembesítés során az alábbi témák és kérdések lesznek felvetve:
1. ) Hol, mikor, milyen célból kereste fel Payr Hugó Grősz Józsefet?
2. ) Milyen természetű bizalmas híranyagokkal látta el Payr Grőszt?
3. ) Mikor és milyen célból közölte Payr Grősszel a Friedrich-tervet, mi volt annak
tartalma?
4. ) Miért akarta letenni az esküt Grősz kezébe Friedrich, mit tartalmazott az eskü szö
vege, miért semmisítették azt meg?

A szembesítés lefolyása és a kérdéssorozatok feltevése az alábbi formában lesz vég
rehajtva a szokásos előkészület és bevezetés megtörténte után:
a) (Payrhoz) Ismeri ön ezt a személyt?
Payr, igen ismerem, ez a személy Grősz József kalocsai érsek.
b) (Gröszhöz) Ismeri ön ezt a személyt?
Grősz, igen ismerem, ez a személy Payr Hugó volt országgyűlési képviselő, régi
legitimista politikus.
c) Payr! Milyen viszonyban van ön Grősszel?
Payr elmondja: Grősz Józsefet én Mindszenty József őrizetbe vétele, illetve el
ítélése után 1949 tavaszán kerestem fel. Bemutatkozásom után hivatkoztam
nála Mindszentyre, akit bizalmas politikai híranyagokkal láttam el rendszeresen
és ezt változatlan formában felajánlottam Grősz Józsefnek. Grősz figyelmesen
meghallgatott és felajánlásomat elfogadta. így ettől kezdve 1951. év elejéig
rendszeresen felkerestem Grőszt, hol Kalocsán, hol Budapesten, ahol tájékoz
tattam bizalmas bel- és külpolitikai eseményekről és kérdésekről.
d) Grősz! Milyen viszonyban van ön Payrral?
Grősz elmondja: 1949 tavaszán felkeresett engem Payr Hugó és hivatkozott
Mindszentyre, mely szerint annak bizalmas politikai informátora volt és nekem
is felajánlotta ezen szolgálatait, hivatkozva régi politikai legitimista múltjára,
kiterjedt összeköttetéseire. Magam részéről Payr Hugó felajánlását elfogadtam,
aki egészen őrizetbe vételéig, hol szóban, hol írásban ellátott engemet bizalmas
jellegű politikai hírekkel és tanácsokkal. Ezek egy részét a püspöki konferenci
ák alkalmával is felhasználtam.
1.) Payrhoz kérdés: Mikor, hol, milyen célból és kinek a megbízásából kereste fel
Grősz Józsefet a Friedrich-tervre vonatkozóan?
Payr elmondja: Friedrich István volt ellenforradalmi miniszterelnökkel én szo
ros baráti kapcsolatban állottam. Vele több alkalommal folyamatosan tárgyal
tam a rendszerváltozás lehetőségeiről. Véleményünk megegyezett abban, hogy
külső fegyveres beavatkozással lehetséges a rendszer megdöntése, melyhez
szükségesnek és fontosnak tartottuk, hogy a nyugati hatalmak a Szovjetuniót
megsemmisítsék.
Ezen megbeszéléseink alkalmával Friedrich részéről felmerült az a terv, hogy a
rendszer megdöntése után ismét ő legyen az átmeneti kormány miniszterelnöke,
úgy mint 1919-ben a Tanácsköztársaság megbuktatása után. Az volt Friedrich
terve, hogy a nyugati megszálló kapitalista hatalmak megbízzák őt, vagy kéré
sére engedélyezni fogják régi ellenforradalmi érdemeire való tekintettel a kor
mányalakítást.
Ennek a kérdésnek tárgyalásánál merült fel Friedrich és énközöttem, hogy
Mindszenty jelenlegi helyettesítőivel [sic!] Grősz József kalocsai érsekkel be-

szeljek a rendszerváltozással kapcsolatos szervezkedésünkről, és ehhez támo
gatását, valamint segítségét is kérjük Grősztől, mivel én már ezt megelőzően is
Grősszel bizalmas kapcsolatban állottam. Friedrich felszólított, hogy keressem
fel Grősz Józsefet és tájékoztassam őt a szervezkedésről.
Ennek megfelelően 1949 november vagy december havában Kalocsán Grősz
Józsefet felkerestem, ahol másfél órán keresztül tájékoztattam őt Friedrich el
lenforradalmi kormányalakítási terveiről, a háború rövid időn belüli kitöréséről
és kormányalakítási elgondolásainkról.
Tárgyalásunk végén megkérdeztem Grősztől, hogy ha Friedrichnek sikerül a
kormányát megalakítania számíthatunk-e támogatására, mire Grősz határozot
tan azt válaszolta, hogy szívesen segítjük Friedrichet. Általában Grősz minden
közlésemet helyeslőleg vett tudomásul és látszott rajta, hogy nagyon tetszik
neki Friedrich terve.
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Gröszhöz kérdés: Megfelel ez a valóságnak?
Grősz válasza: Igen, ez 1949 végén Kalocsán megtörtént.
2. ) Kérdés Payrhoz: Miután Grősznek beszámolt ellenforradalmi kormányunk meg
szervezéséről, milyen utasítást adott önnek Grősz?
Payr válasza: Grősz tárgyalásunk befejezése után váratlanul megkérdezte isme
rem-e Farkas Endrét. Nemleges válaszomra elkezdte dicsérni Farkas Endrét,
majd közölte velem, szeretné, ha megismernénk egymást. Grősznek ezen felhí
vását utasításnak vettem és Farkas Endrével a kapcsolatot felvettem
4 3 8

Kérdés Gröszhöz: Megfelel a valóságnak?
Grősz válasza: Igen, így történt.
3. ) Kérdés Payrhoz: Ön Friedrichhel együtt egy esküszöveget készített, miért akarta
Friedrich az esküt letenni, kinek a kezébe, mit tartalmazott az eskü szövege?
Payr válasza: Friedrich azért akarta az esküt letenni Grősz kezébe, hogy ezzel is
biztosítsa egyrészt miniszterelnöki kinevezését, másrészt, hogy Grősz támoga
tását biztosítsa. Ezt a szöveget Friedrichhel együtt kidolgoztam és azt 1950 au
gusztusában a Tárogató úti rendházban Grősznek bemutattam. Ennek szövege
emlékezetem szerint a következőket tartalmazta: „Ha Isten akarata folytán és a
katolikus egyház magyarországi főpapjainak segítségével az állami főhatalom
kezembe kerül, minden erőmből törekedni fogok az ezeréves magyar királysá-

A koncepció szerint természetes, hogy minden legitimista, reakciós szervezkedő tisztában van a
Jogfolytonosság elméletével", és összeesküvésükhöz a katolikus klérus mindenkori vezetőjét nyerik
meg, vagy vele lépnek kapcsolatra.
így kapcsolta az ÁVH egymáshoz a teljesen külön szálakat. A Bozsik-Farkas-féle szervezkedéstől
független a Payr-Friedrich-féle, Grősz személye alkalmas az összekapcsolásra.
4 3 8

got törvényes királyával élen visszaállítani, és az országot ősi alkotmányához
visszavezetni."
Kérdés Gröszhöz: így volt, megfelel a valóságnak?
Grősz válasza: Igen, így történt.
A szobában szembesítés alkalmával technikát
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is alkalmazunk.
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Sárközi
Sárközi László
áv. főhadnagy
Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 225-228. p. Gépelt,
aláírással hitelesített tisztázat.

Valószínűleg hangfelvételt akartak készíteni a szembesítésről.
A szembesítési tervet Sárközi László ÁVH-s főhadnagy aláírásával hitelesítette.

GRŐSZ JÓZSEF ÉS GOMBOS KÁROLY
SZEMBESÍTÉSI TERVE
1951. június 21.
Grősz József és dr. Gombos Károly szembesítési terve
A szembesítés célja, hogy dr. Gombos Károly leleplezze Grősz Józsefet, mint aki gát
lás nélkül adott utasítást és vett részt mindenféle törvénytelen dologban.
A szembesítés vezetője: Szöllősi György áv. alezredes.
Jelen lesznek még: Kiss László áv. százados és egy gyorsíró bajtárs.
A szembesítés során a szembesítendő személyek 3 témakörről fognak vallomást ten
ni: valutázás, Kalocsai Kódex és ősnyomtatványok eladása, kongruacsalások.
Kérdés Grősz Józsefhez és dr. Gombos Károlyhoz, miután mindketten kijelentették,
hogy ismerik egymást:
Milyen viszonyban állnak egymással?
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Dr. Gombos Károly válasza:
Grősz érsekkel jó viszonyban voltam, nemcsak egyházi, hanem politikai kérdé
sekben is bizalmas kapcsolatot tartottunk.
Kérdés Dr. Gombos Károlyhoz:
Tegyen vallomást a kalocsai érsekségen folytatott valutáris [sic!] bűncselekmé
nyekről!
Dr. Gombos Károly válasza:
Mint érseki irodaigazgató 1946 első felétől folyamatosan kaptam nagyobb valu
taösszegeket Grősztől, akinek saját elmondásából tudom, hogy első ízben,
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A szembesítési terv csak Gombos Károly „várható" válaszait tartalmazza. Grősz József válaszai hiá
nyoznak.

1946-ban Mindszenty József hozta a valutákat Rómából. Valutát utoljára kb.
1949 márciusában kaptam Grősztől, a korábbi összegekkel együtt összesen kb.
2-3 ezer dollár értékben. Grősztől az esetenként kapott valutaösszegeket külön
böző célokra vettem át.
1948 nyarán Grősztől kb. 500 dollárt kaptam a Jugoszláviából Magyarországon
keresztül illegálisan Nyugatra szökő katolikus papok számára, hogy szökésük
ben anyagilag támogassam őket, mert Grősz akkor szabadságra utazott. Ugyan
is ezeket a szökevény papokat személyesen Grősz szokta ellátni valutával. Em
lékezetem szerint a Magyarországon keresztül nyugatra szökő papok voltak
Moullion Kálmán, Grieser János, Johler Mátyás, Huftflusz Mátyás és még so
kan mások, akik dollárösszegeket vettek át Grősztől. Mindezt magától Grősztől
és a Nyugatra szökő papok elmondásából tudom. A fenti 500 dollár részemről
nem került kifizetésre, mert Grősz távollétében akkor nem érkeztek illegálisan
Nyugatra tovább menő papok. Ezt a dollárösszeget a Grősztől kapott többi valu
tához tettein.
Grősztől rajtam keresztül a kalocsai érsekségen lévő papok velem együtt mind
kaptak dollárösszegeket, miseintenciók címén. Grősztől utoljára 1948 őszén
kaptam saját részemre valutát, a korábbi összegekkel együtt összesen kb. 300
dollárt. A Grősz által személyesen írt lista alapján az aulistáknak (Gyetvai Péter,
Sztrilich Károly, Lémájer Béla stb.) 1947-48 folyamán fejenként 50-100 dol
lárt fizettem ki.
Egy miseintenció 1 dollár volt, melynek ellenértékeként eleinte 11, később 15
forintot fizettem ki az egyházmegye papságának, a valutát pedig megtartottam
és elrejtettem. A lakásomon két levélborítékban 863 USA dollárt és 1 drb svájci
1000 forintost rejtegettem, a breviáriumban pedig egy szentkép hátulján pa
pírral leragasztva 100 dollárt rejtettem el. Ezenkívül, 1948 nyarán kb. 300 dol
lárt átadtam elrejtésre Lukács Emma volt apácának. Az általam rejtegetett valu
taösszegből 400 dollár az enyém, a többi összeg a kalocsai érseki iroda tulaj
donát képezi, mely fölött Grősz József rendelkezett.
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Kérdés Grősz Józsefhez:
A dr. Gombos Károly által előadottak megfelelnek a valóságnak?
Grősz József válasza:
Kérdés dr. Gombos Károlyhoz:
Hogyan adták el és csempészték nyugatra a Kalocsai Kódexet és az ősnyomtat
ványt?

Helyesen: frankost.

Dr. Gombos Károly válasza:
Grősz Józseffel megbeszélve eladtuk és Nyugatra csempésztük a nagy nemzeti
értéket képviselő ún. Kalocsai Kódexet 1949 májusában - amikor a kalocsai ér
sekség gazdasági ügyeit is vezettem, mert Lémájer Nyugatra szökött - felkere
sett régi ismerősöm dr. Szálai Béla B-listás horthysta miniszteri tanácsos és kö
zölte, hogy a Svájcban élő Faragó nevü disszidens antikvárius 475 ezer forintért
megvásárolná a Kalocsai Kódexet. Elmondta Szálai, hogy a vételárat Nyugatról
futár útján illegálisan kapjuk forintban, különböző részletekben, ezeket tőle fo
gom kézhez kapni. Megállapodásunk előtt közöltem Szálaival, hogy az illegális
üzletkötést megbeszélem Grősszel.
Grősz 1949 májusában tájékoztattam a Szálaival folytatott megbeszélésemről, a
475 ezer forintos vételárról. Megbeszéltük Grősszel, hogy a müértékek állami
számbavétele várható, s ez is indokolttá teszi a Kalocsai Kódex kicsempészését
Nyugatra, s emellett nagyobb összegű pénzhez is jutunk.
Grősszel folytatott megbeszélésem után, emlékezetem szerint 1949 júniusában
átadtam Szálainak a Kalocsai Kódexet, mely valamivel nagyobb volt, mint egy
szabványos misekönyv, kb. tenyérnyi vastagságú, sárgás barnás, erősen kopott,
bőrszerü kötésben.
Röviddel ezután különböző részletekben, utoljára 1949 végén összesen kb. 180
ezer forintot vettem át Szálaitól a Kalocsai Kódex vételára fejében. Közben
Grősszel azt is megbeszéltük, hogy a Kalocsai Kódex még Nyugaton lévő még
esedékes vételárát a bécsi Pázmáneumban Leopold Antal rektornál helyezzük
letétbe valutában, mert a háború közeli kitörését vártuk és biztosabbnak tartot
tuk, ha a pénzünk nem bankban, hanem megbízható magánszemélyeknél van le
tétben. Ezután megállapodtunk Szálaival a kódex fennmaradt vételárának letét
behelyezéséről azzal, hogy ha szükségünk van pénzre, a kért összeget megkap
juk. Mivel a Nyugatra csempészett Kalocsai Kódex vételárának nagyobb része
még esedékes, az üzlet jelenleg is folyamatban van.
1949 végén egy Szálai Bélától átvett lista alapján 9 db ősnyomtatványt emeltem
ki a kalocsai érseki könyvtárból és adtam át Szálainak, hogy juttassa ki illegáli
san Nyugatra. Kivettem az ősnyomtatványok nyilvántartási lapjait is és dolgo
zószobámban elrejtettem, nehogy ezek alapján kiderülhessen az értékes ős
nyomtatványok hiánya.
Grősz Józseffel az ősnyomtatványok eladását és Nyugatra csempészését is meg
beszéltem.
Szálaival vételárban nem állapodtunk meg, mert nem tudtuk az ősnyomtatvány
ok értékét, de Szálai biztosított, hogy a lehető legmagasabb árat fogjuk kapni az
ősnyomtatványok Nyugatra csempészése után.
Szálai a 9 db ősnyomtatvány átvétele után kb. 1 hónap múlva Kalocsán átadott
nekem zálogként 4 db briliáns gyűrűt, melyeket Péchy Stefánia tanítónő kalo
csai lakásán rejtegettem. Az ősnyomtatványokért vételárat ez idáig még nem
vettem át, így ez az illegális üzletkötés is folyamatos.

A dr. Gombos által mondottak megfelelnek a valóságnak?
Grősz József válasza:
Kérdés Dr. Gombos Károlvhoz:
Ismertesse, hogyan követték el a kongruacsalásokat?
Grősz Józseffel folytatott megbeszélésünk alapján a kalocsai egyházmegye
papságának juttatott államsegély (kongnia) igénylése és kezelése körül a kalo
csai érsekség a csalások egész sorát követte el. A kb. 1945 nyarától folytatott fo
lyamatos kongruacsalásainkkal az államot igen nagy pénzösszeggel megloptuk.
Vezérelvünk volt Grősznek előttem is gyakran hangoztatott mondása: „Ezek
ben (értve ezalatt a népi demokráciát) nem kell semmit bennük hagyni." Grősz
többször hangsúlyozta, hogy mindegy, hogy milyen módszerrel, de minden
úton módon minél több pénzt kell „kihúzni" a népi demokratikus államtól.
Grősszel mindig megbeszéltem csalásaink legkülönbözőbb technikai lebonyolí
tását, a kalocsai egyházmegye területén létező és fiktív papi személyek hamis
listába vételét. A kulmszminisztériumnak felterjesztett kongrualistába beírtunk
olyan papokat, akik már meghaltak vagy Nyugatra szöktek, vagy jugoszláv te
rületén élnek, továbbá kongruára nem jogosult papokat és [az] alsópapság nevé
vel is visszaélve, tudtuk nélkül vettünk fel jogtalan kongruákat, s jutottunk nagy
pénzösszegekhez.
A csalások lebonyolításának megkönnyítésére folyószámlát nyitottunk a Kalo
csai Egyházmegye Takarékpénztárában, ahol a jogtalan kongruákat automati
kusan az érseki iroda folyószámlájára írták.
1949 második felében Grősz utasítására a kultuszminisztériumnak hamisan ala
csonyabbjövedelmi adatokat jelentettünk az egyes papokról, hogy a megállapí
tandó kongnia különböző összege magasabb legyen.
A kongnia összesítő jegyzékében beírtuk. Pl. Utterreiner Károlyt, aki 19441945-ben, Kertész Józsefet, aki 1948-ban meghalt. A jugoszláv területen élő pa
pok közül Ábel Ádám dernyei plébánost, Moullion András újvidék környéki
lelkészt, Pető (Páncsics) Benő Zombor környéki plébánost, a Nyugatra szökött
papok közül Fernbach Pétert, Légler Antalt, Kerner Istvánt, Kaiser Józsefet ír
tuk be a kongrualistába.
Beírtuk pl. káplánnak Simonyi Marian cisztercita szerzetest, akinek mindkét lába
hiányzik és tennészetesen képtelen ebben a minősében dolgozni. Még több cisz
tercita szerzetes nevében jutottunk jogtalanul kongruához, ezeket az összegeket a
házfőnökön keresztül szereztük vissza a kalocsai érsekség számára. Ugyancsak
visszaszereztük a jezsuiták nevében jogtalanul igényelt kongruákat is.
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Ezeket a „kongruacsalásból" származó pénzösszegeket az érsekség kiosztotta a rászoruló papok, volt
szerzetesek között.

Az 1948. december 24-én felterjesztett lelkészi kongrualistába beírtuk, pl. Putterer
Péter káplánt, aki már dec [ember] 4-e óta letartóztatásban volt, mint ez a kalocsai ér
sekség 1948. évi iktatókönyvéből is kitűnik.
Kérdés Grősz Józsefhez:
Megfelel a valóságnak Gombos vallomása?
Grősz József válasza:
Kérdés Grősz Józsefhez és Dr. Gombos Károlyhoz:
Van-e még kérdésük egymáshoz?
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Kiss László
Kiss László
áv.százados
Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 229-232. p. Gépelt,
aláírással hitelesített tisztázat.

A szembesítési tervet Kiss László ÁVH-s százados aláírásával hitelesítette.
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GRŐSZ JÓZSEF ÉS GOMBOS KÁROLY
SZEMBESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYVE
1951. június 21.
Jegyzőkönyv
Grősz József és dr. Gombos Károly szembesítéséről
Budapest 1951. június 21-én
A feltett kérdésre Grősz József és dr. Gombos Károly kijelentik, hogy ismerik
egymást és haragos, vagy rokoni viszonyban nincsenek egymással.
Kérdés Gombos Károlyhoz:
Mondja el milyen valutáris [sic!] bűncselekményeket követett el Grősz József utasí
tására, vagy Grősszel való megbeszélés alapján a kalocsai érsekségen?
Válasz:
Mint érseki irodaigazgató kb. 1946 közepétől 1949 tavaszáig összesen kb. 2-3
ezer dollárt kaptam effektív valutában Grősz Józseftől. A dollárösszegnek egy
részét, összesen kb. 400 dollárt a saját részemre kaptam, míg a többit nagyrészt
effektív valutában adtam át Gyetvai Péternek, Sztrilich Károlynak, Lémájer Bé
lának és más az érsekséghez tartozó papoknak. A felsoroltaknak kb. 50-100
dollárt fizettem ki. A dollárösszegeket miseintenciók címén, egy miseintenciót
1 dollár arányában számoltu[n]k el.
Grősz engedélyével számos alkalommal a Grősztől számomra effektív dollár
ban átadott összegeket én forintban fizettem ki, eleinte 11 forinttal, később 15
forinttal számolva át egy dollárt.
Őrizetbe vételemkor lakásomon a Grősztől kapott valutákból 863 USA dollár
volt elrejtve és külön még 100 dollár, melyet egy szentképre ragasztott papírlap
alá rejtettem el, a breviáriumomba[n]. Az elrejtett valutaösszegből 400 dollár az
én magántulajdonom, míg a többi felett az érseki iroda, illetve Grősz József sze
mélyesen rendelkezett.
dr. Gombos Károly

Mivel tudja kiegészíteni Gombosnak az önnel közösen elkövetett valutáris bűncse
lekményekre vonatkozó vallomását?
Válasz:
A Gombos Károly által elmondottak mindenben megfelelnek a valóságnak, va
lóban rendszeresen adtam át neki dollárösszegeket különböző papjaink számára
való továbbítás céljából és ezeknek a dollároknak egy részét Gombos beleegye
zésemmel váltotta át törvénytelen áron forintra. Azzal tudom kiegészíteni még a
Gombos által elmondottakat, hogy Mindszenty Józseftől nemcsak 1946-ban
kaptam valutaösszegeket, hanem már 1945-ös római útja után is.
Kérdés Gombos Károlyhoz:
Hogyan adták el önök és csempészték Nyugatra illegálisan Grősz Józseffel az ún. Ka
locsai Kódex kulturális müértékét és több ún. ősnyomtatványt a kalocsai érsekség
könyvtárából?
Válasz:
1949 tavaszán felkeresett dr. Szálai Béla volt horthysta miniszteri tanácsos és
közölte, hogy Svájcból egy Faragó nevű disszidens antikvárius 475 ezer forin
tos ajánlatot tett a Kalocsai Kódexre. Én határozott válaszom előtt elmondtam
Grősz Józsefnek, hogy milyen ajánlatot kaptunk és beleegyezését kértem az üz
let lebonyolításához. Közöltem vele, hogy Szálai a vételárat több részletben fu
tárok útján fogja kifizetni. Grősz azt válaszolta, hogy lebonyolíthatom az üzle
tet, eladhatom Szálainak a Kalocsai Kódexet.
A Grősszel való megbeszélés értelmében 1949 júniusában Szálainak átadtam a
Kalocsai Kódexet és 1949 végéig több részletben összesen kb. 180 ezer forintot
vettem át Szálaitól a kódex vételára fejében, míg az összeg nagyobbik részét - a
Grősszel időközben történt megállapodásom értelmében - a bécsi Pázmáneumban Leopold Antalnál helyeztettem letétbe valutában.
1949 végén Szálai Nyugatról illegális úton újabb ajánlatott közvetített nagyobb
számú ősnyomtatvány vételére, melyek a kalocsai érseki könyvtárban voltak.
Grősszel való megbeszélés alapján a könyvtárból kivettem 9 vagy 10 ősnyom
tatványt és azokat átadtam Szálainak eladás céljából, nyugatra való kicsempészésre. Fix vételárban Szálaival nem állapodtunk meg, egyelőre 4 db briliánsgyűrűt adott át nekem Szálai letétbe azzal, hogy a Nyugaton elérhető leg
magasabb vételár kifizetéséig ezt hagyja nálam zálogba az ősnyomtatványokért.
dr. Gombos Károly

Tegyen vallomást a Kalocsai Kódex és az ősnyomtatványok eladásával és Nyugatra
csempészésével kapcsolatban!
Megfelel a valóságnak, hogy Gombos Károly az én tudtommal és beleegyezé
semmel adta el, és csempésztette Nyugatra a Kalocsai Kódexet és az ősnyomtat
ványokat, Szálai Béla útján. Én magam az eladás technikai részleteiről nem bír
tam tudomással, ezt teljesen Gombosra bíztam. Azt sem tudom pontosan, hogy
milyen összeget vett azután Gombos fel az eladott értékekért, csupán azt tudom
határozottan, hogy az összeg nagyobb részét megbeszélésünk értelmében valu
tában letétbe helyezték a bécsi Pázmáneumban.
Kérdés Gombos Károlvhoz:
Mondja el, milyen csalásokat, visszaéléseket követtek el önök Grősz József utasításá
ra, a vele való megbeszélés alapján a kongruákkal kapcsolatban?
Válasz:
A kongruákkal kapcsolatban az elmúlt évek során különböző súlyos visszaélé
seket követtünk el a Grősz érsek által hangoztatott „elv" alapján. Grősz ugyanis
azt mondotta többször, hogy „ezekből mindent ki kell húzni, ezekbe nem kell
semmit bennhagyni", (értve alatta a népi demokráciát)
A kongruacsalások különböző formájúak voltak, pl. hogy már meghalt papok
nevében vettünk fel kongruát, az egyházmegye jugoszláviai részén élő papok
számára, nyugatra szökött papok részére, vagy kongruára illetéktelen papok ré
szére is. Pl. így vettünk fel Utterreiner Károly és Kertész József részére kongru
át, azok halála után.
dr. Gombos Károly
Kérdés Grősz Józsefhez:
Tegyen vallomást a Gombos által a kongruacsalásokra vonatkozóan elmondottakra?
Válasz:
A kalocsai érsekség az elmúlt évek folyamán tudtommal és belegyezésemmel
valóban különböző kongruacsalásokat bonyolított le. így pl. nem létező szemé
lyek, vagy kongruára illetéktelen személyek részére vettünk fel az államtól
kongruát. Ezeket äz ügyeket technikailag az érseki iroda bonyolította le, így
azok részletéről nincs tudomásom. Nem tudom, hogy milyen méretűek voltak
ezek - csupán arra emlékszem, több ilyen eset volt - és arról nincs tudomásom,
hogy meghalt papok nevére is vettek volna fel kongruát.

Miután Grősz Józsefnek és dr. Gombos Károlynak egymáshoz kérdéseik nin
csenek, a szembesítés befejeztetett.
A jegyzőkönyv egymás előtt tett vallomásunkat helyesen tartalmazza.
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Grősz József
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áv. őrnagy

dr. Gombos Károly
dr. Gombos Károly

áv. százados
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Történeti Hivatal V-105752/1. Grősz József és társai. 233—235. p. Gépelt tisztázat.

A kihallgatási jegyzökönyvet Gombos Károly aláírásával hitelesítette.
Grősz József aláírása hiányzik az iratról.
A szembesítést levezető ÁVH-s tisztek aláírása is hiányzik az iratról.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 21.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest. 1951. június 21.
Általában:
Grősz éjjel keveset aludt, mert a szabótól való visszajövet[el] után már nem tudott
aludni. Délelőtt pótolta az alvást. Szótlan, keveset beszél. Előírt imáit végezte csak el,
de igen nagy áhítattal. Nem ideges. Mérges volt, hogy egy ősrégi ruhát akarnak vele a
tárgyalásra felvétetni.
Jó étvágya van. Ekcémája csak némileg javult, balszeme továbbra is gyulladásos.
Részletek:
1.) Alezredes előadója „preparálását" tovább folytatja, de most mérsékelten volt csak
megelégedve vele. Hiába, többször elszólja magát, mert önkéntelenül is a „saját javá
ra beszél, nem pedig ezek javára". Reméli azonban, hogy a tárgyaláson nem fogja el
szólni magát. Délután tüzetesen át akarja olvasni az egész vallomását és meg fogja jól
tanulni.
2. ) „Holnap ilyenkor benn leszek a credóban" - mondta ma délelőtt. Reméli, hogy
társai is hasonlóan gondolkodnak, mint ő és megteszik a kedvét a Hatóságnak.
3. ) A szabóüzemből mérgesen jött vissza és panaszkodott, hogy a fekete zakóját amit őrnagy előadója elhozott lakásáról - nem találják. Csúffá akarják tenni egy régi
ferencjóskával, ami ráadásul szűk is neki. Reggelre azonban némileg megnyugodott
és azt mondta, hogy már mindegy a ruha, csak a tárgyaláson legyen túl.
4. ) A szemére nem mert panaszkodni az orvosnak ma reggel, mert azt mondta,
hogy még képesek lesznek egy szemspecialistát is idehozni.

Benyomásom:
Elhatározását nem változtatja meg, vallomását fenntartja. Már nagyon szeretne túl
lenni a tárgyaláson. Viselkedése komolyabb, mint az utóbbi napokban.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 84-85. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 21.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N . N . jelentése
Jelentés
Budapest, 1951. június 21.
Általában:
A szokatlan ruha félszeggé és idegessé tette, a várható szemle pedig izgatottá. Imád
kozott, majd mikor megkapta a vallomását, azt tüzetesen tanulmányozta. A ruhához
is hozzászokott, meg van vele elégedve, így megnyugodott. Kihallgatásáról beszá
molt.
Étvágya mérsékelt. Csak a szokásos cigarettamennyiséget szívta el.
Jelenlegi hangulata komoly, de nem rosszkedvű, teljesen nyugodt. Álmos.
Részletek:
1.) Alezredes előadója a „preparálást" folytatta, de csak mérsékelten volt megeléged
ve. Grősz délután jól átvette a vallomását, de nem minden részletet. Mindazonáltal
úgy hiszi, hogy jól fog menni, ha kérdésekre boncolják a témát.
2.) Izgalmas volt a szembesítés Gombossal, eredménye nemcsak Grőszt, hanem az
előadókat is meglepte. Kisült, hogy 100 000 Ft-tal magasabb árért adta el Gombos a
kódexet, mint ahogy Grősz tudta, és nem 25 000 Ft-ot vett fel kp-ben, hanem 180 000
Ft-ot. Az őrnagy már napokkal ezelőtt mondta Grősznek, hogy meglopta a személy
zete, Grősz nem hitte el.
A kongruacsalásokról tudott, azonban azt nem sejtette, hogy még halottak után is
felszámították a járandóságot. - Eleinte Grősz azt fejtegette, hogy ezért ő nem fele-

lös, később megváltoztatta véleményét és mondta, hogy vállalnia kell a felelősséget,
mert ő volt a gazda.
Grőszt nagyon meglepte a szembesítés eredménye, és azt mondta, hogy el van ké
szülve arra, hogy hasonló meglepetések érik majd a tárgyalás folyamán.
Azon gondolkodott, hogy most a kódexügyben milyen vallomást tegyen. - Arra az
elhatározásra jutott, hogy úgy mondja el, ahogy történt, kifejti, hogy csak itt tudta
meg az igazságot.
3. ) Grősz úgy számol, hogy kihallgatása kb. 1 1 órát vesz igénybe és első nap nem
megy le minden vádlott, így csak kevés tanú várható.
4. ) Az őrvezető ma kifogástalanul viselkedett, Grősz ezt észrevette.
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Benyomásom:
Grősz tartani fogja magát a vizsgálati jegyzőkönyvi vallomásához.
Részleteknél, és ha meglepetés éri, lehet, hogy mellébeszél, erre sok apró körülmény
enged következtetni, így
tegnapi elszólása, „magam javára, nem pedig az ÁVH javára", nem minden részletet ural, ingadozó [a] magatartása a kongruakérdésben.
Hangulata természetes.
Eredményes volt, hogy ma délután beöltözött, mert a ruhához hozzászokott, így az
holnap nem feszélyezi.
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BFL XXV. 4.f. 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 86-87. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.

A kódex-ügy is valóságon alapul, akárcsak a kongruacsalás. Grősz valószínűleg azért nem tudott a
pontos összegekről, mert nem foglalkozott a részletekkel. Nem indokolja azt semmi, hogy Gombos mi
ért akarta volna becsapni az érseket. A pénzt sem saját céljaira tette félre.
A beöltöztetés, a ruhapróba éppúgy része a tárgyalásra való felkészítés utolsó szakaszának, mint a
rendszeres orvosi ellenőrzés, vagy a szembesítések és a vallomás állandó gyakorlása, csiszolása.
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JELENTÉS GRŐSZ JÓZSEF FOGDÁI
MAGATARTÁSÁRÓL
1951. június 22.
Tárgy: Grősz József fogdái
magatartása
N. N . jelentése
Jelentés
Budapest, 1951. június 22.
Általában:
Grősz lelkes hangon számolt be a tárgyalás eseményeiről. A rendezés, a magatartás,
ellátás, olyan nagyszerű volt, hogy azt még álmában sem gondolta. Csak a rabomobilra „panaszkodott".
Saját szereplésével is meg van elégedve, ebbeli hitében alezredes előadója is meg
erősítette.
Hangulata is a fentieknek megfelelő: jókedvű, közlékeny, bőbeszédű. Örül, hogy
túl van a nehezén, jelentékenyebb szerepléssel már nem számol.
A tárgyalás eléggé kimerítette, különösen a rabomobilban való utazás és saját ki
hallgatása vették igénybe szívét és idegeit. Idegfeszültsége még nem engedett fel tel
jesen, így csak estefelé tudott rövid ideig aludni, szívműködése azonban rendbejött.
Farkasétvággyal ebédelt, pihent, keveset imádkozott. Kihallgatást vár.
Részletek:
1.) A rendezés kifogástalanságát nem győzte dicsérni. Mindkét előadója jelen volt a
tárgyaláson. Ott volt az orvos is, állapotáról érdeklődött. Kísérője és őrzői igen udva
riasak és előzékenyek voltak. Még a műhelyből is megjelent egy ember, aki a ruhákat
és cipőket kitisztította.
Az ellátás kitűnő volt. Volt feketekávé, frissítő, szendvics, cigaretta minden minő
ségben. Grősz 9 cigarettát szívott el.
Szünet bőségesen volt, több is, mint kellett volna.

A bíró és [az] ügyész kifogástalanul viselkedtek, nem voltak agresszívak, modoruk
sem hagyott hátra kívánnivalót. Nem voltak akadékoskodok és aprólékosak. Csak az
elnök kérdezett, a többi bíró nem.
A közönség fegyelmezett volt, csak két ízben nevettek Farkas vallomásán. Többen
is elfértek volna, sok volt a nő. Papot nem látott. Külföldi újságírók lehettek, de ezt
csak sejti. Fényképezés bőven volt. Grősz benyomása szerint a jelenlévők zömét úgy
rendelték k i , „mert az embereket nem nagyon érdekli az ilyen tárgyalás".
2. ) Saját vallomása. Először egészen izgatott volt, később sikerült leküzdenie ide
gességét. Szíve azonban vadul dolgozott egész kihallgatása alatt, mintha végig futott
volna. A bíró igen jól tette fel a kérdéseket, nem ment bele a részletekbe, nagyvonalú
volt.
Szünetben alezredes előadója beszélt vele, meg volt elégedve vallomásával. Kö
zölte vele nagyjában azokat a kérdéseket, amelyeket az ügyésztől várhat. Grősz meg
állapítása szerint előadójának nagy gyakorlata lehet ezen a téren, de azt is feltételezi,
hogy beszélt az ügyésszel. Ugyanis az ügyész azokat a kérdéseket tette fel, amiket az
előadó vele közölt. így nem érte meglepetés.
3. ) Vádlott-társainak vallomása: Farkast, Héveyt és Bozsikot hallgatták ki rajta kí
vül, mind beismerő vallomást tettek, amit Grősz természetesnek tartott. „Hisz itt szó
sem lehet arról, hogy valaki tagadjon" - fűzte hozzá.
Ezek a vallomások igen kedvezőek voltak Grőszre és azt a védő jól ki is használ
hatná. Ugyanis beigazolódott, hogy társai nem az ő utasítására cselekedtek, hanem
saját kezdeményezésükből és neki csak jelentették a történteket. Igaz ugyan, hogy az
keveset változtathat az ítéletén, mert életfogytiglannál kevesebbre ez esetben sem
számít.
Hévey vallomása nagyon meglepte, most tudta csak meg, hogy egyetemista korá
tól hírszerző volt. 1944-ben összeköttetésbe került Ostenburg-tisztekkel, akikkel
fegyveres összeesküvést szerveztek. Csak később jutottak kapcsolatba Bozsikkal, ha
ez nem történt volna meg összeesküvésüket nem lehetne fegyveresnek minősíteni. Nevetséges tervük volt, mert pár puskával akartak fegyverraktárakat elfoglalni. Grősz azt sem tudta, hogy Héveyék széles körű terrorcselekményeket is terveztek.
4. ) Egyéb:
a) A még hátralévő vádlottaknál nem érheti meglepetés, legfeljebb Pongrácznál,
akit ő nem is ismer. Vezér ügye csúnyául áll, beismerte, hogy egy gyilkosságot saját
maga is követett el. [sic!] [A] Vezér-ügyhöz azonban csak lényegtelen kapcsolat füzi.
b) Holnap lemegy a többi vádlott kihallgatása is, talán még a vádbeszéd is meglesz.
Tanúkihallgatáshoz [sic!] nem lesz szükség, hisz minden vádlott beismerésben van,
ennél nagyobb bizonyítékra pedig nincs szükség.
c) Az előadói ma biztos fogják hívatni. Úgy fognak örülni, mint a gyerekek és mint
az oroszok, ha Grősz elmondja jó véleményét a mai napról.
450

A kikényszerített, nyilvánosan vállalt beismerés még Grőszt is meglepte, de fenntartás nélkül elhitte.
Érdekes, hogy fel sem merült benne, hogy nem igaz Hévey vallomása.

„Most őszintén meg kell mondanom, hogy senkinek sem hittem volna el, hogy itt
ilyen jó a bánásmód, jogos tehát az, hogy sokat hangoztatják, hogy ők nem olyan
rosszak, mint a hívők [gondolják] ."
d) Milyen igaza volt Péter altábornagynak, az újságot elolvassák az emberek, egy
hét múlva elfelejtik, mi pedig egész életünkön át, hordjuk azt a keresztet, amit itt a
vállunkra veszünk.
e) A rabomobilra nagyon panaszkodott, olyan meleg volt, hogy még a mellénye is
átázott. Ez vette legjobban igénybe a szívét, és az idegeit. Aki azt kitalálta, annak
tényleg a pokol legfenekén a helye.
f) Előadói többször kérdezték tőle, hogy szeretne-e Mindszentyvel találkozni, Pé
ter altábornagy is azt mondta, hogy szeretne részére olyan ellátást biztosítani, mint
Mindszentyé. Lehetséges tehát, hogy oda kerül, ahol Mindszenty van. A börtön
életről keveset beszéltek előadói, ő pedig nem mert érdeklődni.
Mindszentyvel feszült volt a viszonya, olyan ember, „akit mindenki tisztel, de sen
ki sem szeret".
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Benyomásom:
Grősz a továbbiakban is megfelelően fog viselkedni. A Vezér-ügynél lehetséges,
hogy mentegetőzik, mert ezt a kérdést szereti magától távoltartani.
BFL XXV. 4. fi 001211/1951; 744/1990. Grősz József és társai. 81-83. p. Gépelt,
hitelesítés nélküli másodpéldány.
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A mondat hiányosnak tűnik.
Lásd az I . fejezet 171. számú lábjegyzetét.

I I I . fejezet

FÜGGELÉK

A kötetben szereplő személyek
életrajzi adatai
ALAPY GYULA (1919-1982?) népfőügyész.
1930-ban belépett a szociáldemokrata pártba.
1945-ben települt át Csehszlovákiából Ma
gyarországra. Győrben népügyész, majd a
népügyészség vezetője. 1948-tól a Budapesti
Államügyészség vezetője lett (belépett az
MDP-be is). 1949-től a budapesti népügyész
ség tagja, 1951-től az államügyészség elnöke.
1953 és 1956 között a fővárosi ügyészség tag
ja. 1956 és 1958 között a Szovjetunióban élt,
hazatérése után az M T A Jogtudományi Inté
zetében tudományos munkatárs. 1962-ben ki
zárták a pártból, később villany- és gázóra le
olvasóként, majd vállalati jogtanácsosként
dolgozott 1972-es nyugdíjazásáig.
ALBRECHT FŐHERCEG ~ ALBRECHT FERENC JÓ
ZSEF KÁROLY FŐHERCEG (1897-1955) Fri
gyes főherceg fia. Jogi tanulmányai mellett a
mosonmagyaróvári gazdasági akadémiát is el
végezte. Hadnagyként részt vett az első világ
háborúban, az olaszországi harctéren. Az
összeomlás után Budapesten telepedett meg.
A magyar országgyűlés felsőházának tagja, az
ifjúsági Vöröskereszt mozgalom védnöke, a
Gyermekvédő Liga elnöke lett. A harmincas
évektől kapcsolatba került a náci Németország
több vezetőjével. A világháború után Nyu
gat-Európában telepedett le.
ANGELO RÓTTA (1872-1965) szentszéki diplo
mata, 1930-tól budapesti apostoli nuncius. A
második világháború idején sem hagyta el ál
lomáshelyét, tevékenyen bekapcsolódott az
üldözött zsidók menekítésébe, részükre vati

káni menleveleket, keresztleveleket szerzett.
1944-ben személyesen és jegyzékben is tilta
kozott a magyar kormánynál a zsidók érdeké
ben. 1945 áprilisában a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság - szovjet nyomásra - felszólította,
hogy haladéktalanul hagyja el az országot a
külföldi követségek mindazon tagjaival
együtt, akiket még a háború alatti magyar kor
mányok idejében akkreditáltak.
ÁNGYÁN FÜLÖP szervita rendfőnök 1947-től.
1950-ben Rómában halt meg.
ANTALL JÓZSEF (1896-1974) jogász, kisgazda
politikus, miniszter. 1923-ban szerzett jogi
oklevelet a budapesti tudományegyetemen,
majd különböző minisztériumokban dolgo
zott. 193 l-ben lépett be az FKgP-be. 1939-től
miniszteri osztálytanácsos és menekültügyi
kormánybiztos a belügyminisztériumban. Se
gítette a különböző nemzetiségű menekülte
ket, a háború alatt együttműködött a lengyel
ellenállási mozgalommal. A Gestapo letartóz
tatta. A háború után újjáépítési államtitkár,
majd miniszter (1945-1946). 1946. évi nyug
díjazása után a kisgazdapártban dolgozott,
1949-ben végleg visszavonult a politikától.
APOR GÁBOR (1889-1969) báró, vatikáni magyar
követ. A bécsi konzuli akadémia elvégzése
(1913) és a első világháború után külügyi szol
gálatba lépett. Attasé a berlini magyar követsé
gen. A húszas években a varsói, majd a párizsi
követségeken tanácsos, 1927-től a külügymi
nisztérium politikai osztályának vezetője.
1934-ben bécsi követ, majd külügyminisz-

ter-helyettes. 1939 és 1944 között Magyaror
szág (1990-ig utolsó) vatikáni követe. A hábo
rú után Rómában maradt, a Máltai Lovagrend
tagja, 1952-től nagykancellárja.
BABICS ZOLTÁN a Grősz-per idején államvédel
mis hadnagy, majd százados.
BADALIK. BERTALAN (1890-1965) domonkos
szerzetes, veszprémi püspök. A grazi teológi
án tanult, 1914-ben szentelték pappá. Buda
pesten a Thököly úti domonkos templom első
plébánosa, 1929-ben Szombathelyen plébá
nos. 1933-tól az osztrák és magyar, majd az
önálló magyar domonkos rendtartomány fő
nöke. 1946-tól az A. C. országos elnöke. X I I .
Pius pápa 1949-ben nevezte ki veszprémi püs
pökké. 1957-től eltávolítják egyházmegyéjé
ből, és Hejcén, majd 1964-től Budapesten
háziőrizetben tartják.
BÁDY FERENC (1912-1984) Pappá szentelték
1936-ban. 1942-47 között káplán volt a fe
rencvárosi plébánián. 1944 telén részt vett zsi
dó üldözöttek mentésében. 1951-1956 között
az óbudai plébánián (III. kerület Lajos utca)
plébános. 1956-1957 rektor az esztergomi
szemináriumban. 1957-től budapest-újlaki
plébános. Az 1950-es években a Katolikus
Karitász igazgatója. 1951-től címzetes apát,
1977-től protonotárius kanonok, 1978-tól es
peres. 1982-ben föesperes lett. A hazai papi
békemozgalom egyik vezető személyisége
1950-től haláláig.
BALÁZSI BÉLA (1921—?) 1945 és 1957 között a
BM, majd az ÁVO, ÁVH munkatársa.
1953-1955 a B M Vizsgálati Főosztály vezető
je. A Grősz-per idején államvédelmis száza
dos, majd ezredes.
BALÁZSI SÁNDOR (1885-?) a Grősz-ügy egyik
mellékszálát, egy MÁV-os „szervezkedést"
fontak az ÁVH-s nyomozók Czettler Jenő
köré. Ebben komoly szerepet szántak az egy
kori vasúti tisztviselő, de 1945 óta nyugdíjas
Balázsinak is. A klerikális „összeesküvésbe"
azért is beleillett, mert bencés diák volt, aki is
kolái után is fenntartotta kapcsolatait pap ta
náraival, 1943-ban pedig belépett a ferences
rend harmadrendjébe. A világháború után tag
ja lett a kisgazdapártnak. A Budapesti Megyei

Bíróság a Grősz-per MÁV-os mellékperében,
mint másodrendű vádlottat 1951. augusztus
10-én zárt tárgyaláson hét évre ítélte.
BALOGH ISTVÁN (1894-1976) szeged-alsóközponti, majd szeged-alsótanyai katolikus pap.
1944-ben a Független Kisgazdapárt szegedi
szervezetének alapítója és elnöke. Az Ideigle
nes Nemzetgyűlés előkészítésében is részt vett
miniszterelnökségi államtitkárként. 1945. ja
nuár 20-án Vörös János és Gyöngyösi János
mellett ő írta alá Moszkvában a fegyverszüne
ti megállapodást. 1947. március és június kö
zött Balogh István volt az FKgP főtitkára. Júli
usban kilépett a kisgazdapártból, és megalapí
totta a Független Magyar Demokrata Pártot
(Balogh Párt). 1949 és 1951 között az Elnöki
Tanács tagja volt. 1951-ben felkeltette az ál
lamvédelem gyanúját, hogy esetleg informá
ciókat ad ki a püspöki kar tagjainak (pl. né
hány püspök tervezett letartóztatásról, az
Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról).
Ezért az ÁVH 24 órás megfigyelés alatt tartot
ta. 1951 és 1954 között Kemence községben
volt lelkész, majd Budapesten plébános.
BÁNÁSS LÁSZLÓ (1888-1949) debreceni plébá
nos 1942-től, majd 1945-től veszprémi apos
toli kormányzó, 1946-tól veszprémi megyés
püspök.
BARABÁS BÉLA a Grősz-perben Csellár István
pálos rendfőnök jogi védelmét látta el.
BARANKOVICS ISTVÁN (1906-1974) újságíró,
katolikus politikus. 1925-ben érettségizett
Egerben, majd Szmrecsányi Lajos érsek ösz
töndíjával a Pázmány Péter Tudományegye
tem jogi karán folytatta tanulmányait, de a
diplomát csak 1944-ben szerezte meg.
1928-ban az Országos Magyar Katolikus Fő
iskolai Diákszövetség főtitkára lett. 1937-től
egyik szerkesztője Az Ország Útja című fo
lyóiratnak. Élesen bírálta írásaiban a jobbol
dali radikalizmust. 1943-tól a Magyar Nemzet
főszerkesztője. A nyilas uralom idején bujkál
nia kellett. 1945-től a Demokrata Néppárt fő
titkára, az 1947. évi választások után képvise
lő. 1949-ben az USA-ba emigrált.
BARANYAI JUSZTIN (1882-1956) ciszterci szerze
tes, egyetemi tanár. 1900-ban lépett be a cisz
terci rendbe. 1907-ben az ünnepélyes fogada-

lom után szentelték pappá. Egy évet az inns
brucki egyetemen tanult. 1926-tól a budapesti
egyetem teológia karán egyházjogot tanít.
1929-ben és 1934-ben a hittudományi kar dé
kánja, 1942 és 1948 között a Pázmány Péter
Tudományegyetem jogi karán tanított. 1948.
december 26-án letartóztatták, a Mindszentyper másodrendű vádlottjaként 15, majd másod
fokon 12 évre ítélték. Az Elnöki Tanács ke
gyelméből 1956 februárjában szabadult. Sú
lyos betegen került Pannonhalmára, ahol
hamarosan meg is halt.
BARANYAI LIPÓT (1894-1970) közgazdász, a Ma
gyar Nemzeti Bank elnöke, az MTA tagja. Bí
rói, ügyvédi oklevelével 1912-től a Budapesti
V I . kerületi Járásbíróságon, 1920-tól az igaz
ságügy-minisztériumban, 1921-től a Pénzinté
zeti központban dolgozott. 1928-ban került a
Magyar Nemzeti Bankhoz, 1931-től jogtaná
csosa, 1935-től helyettes-, 1936-tól vezérigaz
gatója, 1938-1943 elnöke. Állásáról lemon
dott, nyugállományba vonult. 1944-ben a né
metek letartóztatták. A háború után a Takarék
pénztárak és Bankok egyesületének, és a Ma
gyar - Amerikai Társaság elnöke. 1948-ban
Angliába távozott, a Bank of England könyvtá
rában dolgozott, majd az USA-ba emigrált. A
Világbank utazó képviselője lett, a hatvanas
évektől haláláig a Deutsche Bundesbank ta
nácsadójaként dolgozott.
BÁRD JÁNOS (1908-1982) kalocsai egyházme
gyés pap, segédpüspök. A gimnáziumot 1919
és 1927 között Nagykárolyban, Nyírbátorban,
Nagykállón és Kalocsán végezte. Teológiai
tanulmányait Rómában végezte (1927-1935).
A bölcsészeti doktorátust 1930-ban, a teológi
ait 1935-ben szerezte meg Rómában. Káplán
Hajóson, majd Baján kollégiumigazgató. Bu
dapesten a Szent Imre Kollégium prefektusa
(1939-1946). 1943-tól a budapesti egyetemen
tanít. 1944-ben az A. C. igazgatója. 1946-tól
érseki tanácsos, majd az A. C. országos főtit
kára, 1947-től igazgatóhelyettese. 1951-ben
címzetes ulpiai püspök. 1951-1953 között a
Szegedi Hittudományi Főiskola rektora és ta
nára. 1954-től elkipásztori szolgálatot teljesí
tett Kalocsán, 1962-től Kerekegyházán, majd
1967-től Öregcsertőn. 1970-től újra Kalocsán

élt, az érseki palotában lakott. 1947-től halálá
ig a Kalocsai Főszékeskáptalan ifjabb mester
kanonoki stallumát viselte, előmenetele az
adott politikai helyzetben nem volt lehetséges.
BÁRDOSSY LÁSZLÓ (1890-1946) diplomata, mi
niszterelnök. 1934 és 1941 között bukaresti
magyar követ, 1941-ben külügyminiszter. Te
leki Pál öngyilkossága után (1941. április 3.)
miniszterelnök és külügyminiszter. Miniszter
elnöksége idején Magyarország belép a hábo
rúba Jugoszlávia, majd a Szovjetunió ellen.
Ezért 1946-ban mint háborús bűnöst halálra
ítélték és kivégezték.
BERECZKY ALBERT (1893-1966) református
püspök. Tanulmányait Budapesten, Pápán és
Bázelben végezte. 1930-tól budapesti lelkész.
1938-tól megszervezte az üldözötteket mentő
szolgálatot. 1945 után rövid ideig a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériumban államtitkár
volt. 1948 és 1958 között a Dunamelléki Re
formátus Egyházkerület püspöki tisztét töltöt
te be. Vezetője volt a református konventnek
és zsinatnak. Az egyházi békemozgalom ve
zető személyisége, az Országos Béketanács és
a Hazafias Népfront elnökségének tagja volt.
BÉRES ANDOR a Grősz-per idején államvédelmis
főhadnagy.
BERESZTÓCZY (BARTMANN) MIKLÓS (19051973) kanonok, pápai kamarás. 1930-tól prímási levéltáros, majd 1939 és 1947 között a
V K M I. (katolikus) ügyosztályát vezette. Az A.
C. igazgatója volt. 1948 novemberében, a
Mindszenty per előkészítése idején tartóztatták
le. A Népbíróság 1949. március 10-én 8 havi
fogházbüntetésre ítélte Mindszenty József esz
tergomi érsek feljelentésének elmulasztása mi
att. Büntetését a buda-déli és kistarcsai interná
ló táborokban töltötte le. 1949 nyarán szaba
dult. 1950 és 1956 között a Katolikus Papok
Országos Békebizottsága elnöke, a papi béke
mozgalom meghatározó személyisége 1950-től
haláláig. 1950-től esztergomi káptalani hely
nök, 1951-től 1956-ig esztergomi általános
helynök és a budapesti Szent Ferenc Sebei
templom lelkésze (1957-1973) volt. Ország
gyűlési képviselő (1953-1973), az országgyű
lés elnöke (1961-1973). Érseke, illetve a pápa
határozata alapján felfüggesztették a papi szol-

gálát végzése alól, illetve kiközösítették a kato
likus egyházból 1956. november 5-től 1971 .jú
lius 15-ig.
BIHAR ÁRPÁD TÁDÉ (1906—?) pálos szerzetes.
1934-ben ferences, majd 1938-től pálos szer
zetes. Iskoláit a ferenceseknél, piaristáknál és
cisztercieknél végezte. 1930-ban érettségizett,
a teológiát 1941-ig Pécsett végezte. Ekkor be
hívták katonának, de 1943-ban már a teológiát
is befejezte. A pécsi, pálosszentkúti rendház
ban és a budapesti Sziklakápolnában élt. A
Budapesti Megyei Bíróság 1951. szeptember
26-án 8 évi börtönre ítélte. 1956 februárjában
Vácról szabadult.
BOGNÁR JÓZSEF (1917-1996) kisgazda politikus.
A budapesti tudományegyetemen szerzett f i 
lozófia és magyar szakon oklevelet, irodalom
ból doktorátust. 1943-ban lépett be az
FKgP-be. A háború után beválasztották az
Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1946 és 1947 kö
zött tájékoztatásügyi miniszter, 1947-1949
Budapest polgármestere. 1949 és 1956 között
belkereskedelmi, majd külkereskedelmi mi
niszter. 1956-ban, Nagy Imre kormányában
miniszterelnök-helyettes. A Kádár-korszak
ban különböző tudományos és kulturális terü
leteken dolgozott. 1965-től az M T A levelező,
1973-tól rendes tagja. Több kiemelkedő nyu
gat-európai társaságnak, így például a Római
Klubnak is tagja volt.
BOLYÓS REZSŐ ÁKOS (1914-?) 1935-ben lépett
be a pálos rendbe. A második világháború ide
jén a pálosszentkúti rendház főnöke, majd Pé
csett házfőnök. A Grősz-ügy pálos vonalának
másodrendű vádlottja. A Budapesti Megyei
Bíróság 1951. augusztus 7-én 10 év börtönre
ítélte. 1956 februárjában Vácról szabadult.
BOZSIK PÁL (1884-1952) egri, majd székesfehér
vári egyházmegyés pap. A gimnázium után
Budapesten végezte el a teológiát, ott szerzett
hittudományi doktorátust. 1906-ban szentel
ték pappá, 1916-tól szülővárosában, Gyön
gyösön plébános. Templomot, katolikus pol
gári fiúiskolát és katolikus mezőgazdasági
iskolát építtet, illetve alapít. 1922-től tagja a
Nemzetgyűlésnek. 1932-ben nyugdíjba vo
nult és Remetekertvárosban telepedett le, ahol
felépítette a Szentlélek-templomot. A háború
után kapcsolatba került Mindszenty József
prímással, akivel egy katolikus párt szervezé

séről tanácskoztak. A Grősz-per másodrendű
vádlottjaként tíz évre ítélték. 1952. június 3-án
a váci börtönben halt meg.
BREYER ISTVÁN (1880-1940) győri püspök. A
gimnázium után a teológiát is Budapesten vé
gezte. 1903-ban szentelték pappá, hitoktató
ként, káplánként működött. 1907-től Eszter
gomban teljesít szolgálatot (prímási szertartó,
levéltáros). 1913-ban érseki titkár, majd iroda
igazgató. 1915-től A Vallás- és Közoktatás
ügyi Minisztériumban tanácsos, 1922-ben he
lyettes államtitkár. 1917-től Esztergomban
mesterkanonok. 1929-től esztergomi segéd
püspök, 1934-től haláláig győri püspök.
CAVALLIER JÓZSEF (1891-1970) újságíró. 1911
után az Új lap, az Alkotmány (1912-1915) és a
Budapesti Hírlap (1915-1919) újságírója,
majd az Új Nemzedék belső munkatársa (19191921), felelős szerkesztője (1921-1932). 1936
és 1944 között a Búvár című természettudomá
nyi lap szerkesztője és kiadója volt. A Magyar
Katolikus Püspöki Kar által alapított Szent Ke
reszt Egyesület védőirodájának vezetőjeként
1939 és 1944 között az üldözött zsidók elhelye
zésétjogvédelmét irányította. 1944. november
17-én a nyilasok az egyesület helyiségét meg
rohanták, Cavalliert is súlyosan megsebesí- tet
ték. 1945-1948-ig követi rangban a Külügymi
nisztérium tisztviselője volt. Vatikáni követnek
szánták, de állomáshelyét sohasem foglalta el.
CZAKÓ KÁLMÁN (1919-1985) jogász. 1948 és
1950 között a B M , majd az Igazságügy M i 
nisztérium munkatársa. 1952-ben az igazság
ügy-miniszter helyettese, 1953-tól 1955-ig
legfőbb ügyész.
CZAPIK GYULA (1887-1956) egri érsek. 1910-ben
szentelték pappá. Szegeden és Temesváron
volt teológiai tanár. A Tanácsköztársaság után
különböző katolikus lapok szerkesztője, mun
katársa (Havi Szemle, Egyházi Lapok, Szív).
1929-ben nagyváradi kanonok, 1930-ban cím
zetes apát, 1935-től pápai prelátus. 1939 óta
veszprémi püspök, majd 1943-tól egri érsek.
CZETTLER JENŐ (1879-1954) közgazdász, egyete
mi tanár, agrárpolitikus. Az M T A levelező tag
ja (1922-1949). 1918-ban a Magyar Gazdaszö
vetség igazgatója, majd alelnöke lett földmű
velésügyi államtitkári címmel. 1920-tól kisgaz
da parlamenti képviselő. 1921-ben kilépett a

kisgazdapártból és a Keresztény Gazdasági és
Szocialista Párt egyik vezetőjévé választották.
1927-től a képviselőház alelnöke, 1937-től a
felsőház tagja. A Társadalmi Egyesületek Szö
vetsége társelnöke. A Grősz-per MÁV-os mel
lékperében mint elsőrendű vádlottat a Buda
pesti Megyei Bíróság 1951. augusztus 10-én
zárt tárgyaláson 12 évre ítélte.
CSÁVOSSY ELEMÉR (1883-1972) jezsuita rendfő
nök. 1903-ban kezdi meg a noviciátust az
ausztriai Sankt Andräban. Az innsbrucki egye
temen folytatott tanulmányai után 1911-ben
szentelték pappá Budapesten. Kalocsán tanít.
1924 és 1927 között tartományfőnök, majd is
mét Kalocsán tanít, ahol egyben házfőnök. A
harmincas években a budapesti Manrézát (lel
kigyakorlatos ház) vezeti. 1939-től házfőnök és
főiskolai igazgató Kassán. 1949-től ismét tarto
mányfőnök. 1951. május 7-én letartóztatják és
összeesküvés vádjával hét és fél évre ítélik.
1956-ban szabadult Vácról, Pannonhalmán te
lepedett le.
CSELLÁR ISTVÁN JENŐ (1911-1959) pálos szer
zetes, rendfőnök. Vácott tanult a piaristáknál,
majd szülőfalujában, Váckisújfalun jegyző
gyakornok. 1935-ben lép be a pálos rendbe,
1940-ben szentelték pappá. A budapesti Szik
lakápolnába került házgondnoknak. 1943-tól
a rend újoncmestere és Pécsett helyettes ház
főnök. 1946-ban került ismét a Sziklakápolná
ba házfőnöknek. 1951-ben a Grősz-perben
mint nyolcadrendü vádlottat tíz évre ítélték.
1956-ban szabadult Vácról. Nyugatra távo
zott.
CSEPREGI IGNÁC (1920- ) esztergomi érseki tit
kár. Bécsben szentelték pappá 1943-ban. Káp
lán Hídaskürtön, Budapest-Magdolnaváros
ban, Érsekvadkerten. 1947-től esztergomi ér
seki szertartó. 1948 és 1957 között érseki tit
kár, majd plébános Budapest-Zuglóban és a
Városmajorban. 1956-ban tiszteletbeli kano
nok, 1961-ben címzetes prépost, 1971-ben
protonotárius kanonok. 1961-től 1980-ig esz
tergomi érseki irodaigazgató. 1980-tól érseki
helynök.
CSÖMÖZ GÁSPÁR ( 1904-1966), 1950-ig szolnoki
plébános, 1951-től váci püspöki irodaigazga
tó. Kovács Vince váci általános püspöki hely
nök 1956 decemberében felmentette tisztsége

alól. Utána másutt végzett lelkipásztori mun
kát. Kezdettől fogva egyik vezető személyi
sége volt a hazai papi békemozgalomnak.
DALNOKI MIKLÓS BÉLA (1890-1948) vezérezre
des, miniszterelnök. A kőszegi katonai reális
kola, majd a Ludovika Akadémia elvégzése
után 1910-ben avatták hadnaggyá. Az első v i 
lágháborúban vezérkari tiszt. 1933-1936 Ber
linben katonai attasé. 1939-ben a 2. lovas dan
dár, 1941-től a gyorshadtest, 1942-től a
kolozsvári I X . hadtest parancsnoka, majd a
kormányzó főhadsegéde és katonai irodájának
vezetője. 1944-ben az I . hadsereg parancsno
ka. A nyilaspuccs után (1944. október 15.)
szűkebb törzsével átment a Vörös Hadsereg
hez. 1944-ben az Ideiglenes Nemzetgyűlés
tagjává választották, majd a december 22-én
megalakult Ideiglenes Kormány miniszterel
nöke lett.
DARÁZS ISTVÁN a Grősz-per idején államvédel
mis alhadnagy.
DARVAS JÓZSEF (1912-1973) író, parasztpárti,
kommunista politikus. Kiskunfélegyházán el
végezte a tanítóképzőt (1932), de állást nem
kapott. Budapesten alkalmi munkákból élt,
kapcsolatba került a kommunista párttal,
1933-ban letartóztatták, majd hazatoloncolták
Orosházára. Öt évig rendőri felügyelet alatt
állt, de illegális kapcsolatát a kommunistákkal
fenntartotta. A harmincas években versei, no
vellái, szociográfiai müvei jelentek meg. 1938
és 1944 között a Szabad Szó szerkesztője.
Közreműködött a Márciusi Front és a Magyar
Történelmi Emlékbizottság létrejöttében. Te
vékenyen részt vett a Nemzeti Parasztpárt
megalakításában ( 1939), 1945 után a párt alel
nöke volt. Több minisztériumot is irányított
(építés- és közmunkaügyi miniszter: 19471949; építésügyi miniszter: 1949-1950; val
lás- és közoktatásügyi miniszter: 1950-1951;
közoktatásügyi miniszter: 1951-1953; nép
művelési miniszter: 1953-1956). 1959-tól ha
láláig az írószövetség elnöke volt. 1972-től az
Elnöki Tanács tagja.
DEZSÉRY LÁSZLÓ (1914-1977) evangélikus püs
pök, író, újságíró. 1949-ig lelkészként műkö
dött, 1950 és 1956 között a Déli Evangélikus
Egyházkerület püspöke volt. Azután a Magyar
Rádió belföldi politikai adások szerkesztősé-

gének munkatársa lett. Rendszeresen publi
kált a Magyar Nemzetben. Országgyűlési kép
viselő 1958-1962 között, az Országos Béke
tanács főtitkára 1962-től 1966-ig. Évekig tag
ja volt a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsá
gának.
DINNYÉS GERGELY (1912-1987) kalocsai egy
házmegyéspap. 1924 és 1932 között Kalocsán
járt gimnáziumba, majd ugyanitt végezte teo
lógiai tanulmányait 1937-ig. Ebben az évben
szentelték pappá. Első állomáshelye Miske,
majd 1939-től Kalocsán a Szent Imre-temp
lom. 1947-től Hartán látta el a lelkészi teendő
ket. 1951 és 1952 között a váci börtönben ült,
gazdasági bűncselekmény miatt.
DOBI ISTVÁN (1898-1968) paraszti származású
kisgazda politikus, miniszter, miniszterelnök,
az Elnöki Tanács elnöke. Tanácsköztársaság
alatt vöröskatona, 1921-től tagja az MSZDPnek, 1936-ban a kisgazdapártba lépett be. A
szegényparaszti szárny vezetője, a párt orszá
gos választmányának tagja. 1945- 1946 állam
miniszter, 1946-ban földművelésügyi minisz
ter. 1947-től az FKgP elnökeként nagy szerepe
volt a párt balratolódásában. 1948-ban ismét
földmüvelésügyi miniszter, 1948-1949 mi
niszterelnök, 1949-1952 a minisztertanács el
nöke. 1952 és 1967 között a Magyar Népköz
társaság Elnöki Tanácsának elnöke. Tevékeny
részt vállalt a mezőgazdaság szocialista átszer
vezésében.
DRAHOS JÁNOS (1884-1950) esztergomi kano
nok, Mindszenty József letartóztatása után ál
talános helynök (1948. december 27-től).
1950. június 12-én a pápa kinevezte címzetes
püspöknek, de felszentelésérc már nem került
sor, mert három nap múlva meghalt.
DUDÁS MIKLÓS (1902-1972) görög katolikus
püspök. 1921-ben lépett a bazilita rendbe,
majd Rómában tanult. 1927-ben szentelték
pappá. Teológiai doktorátust szerzett 1928ban. 1932-től a máriapócsi rendház főnöke,
1939 óta a hajdúdorogi görög katolikus egy
házmegye püspöke. Részt vett a I I . vatikáni
zsinaton, V I . pál pápa kinevezte a Keleti
Kongregáció és a Keleti Kánonjogi Kódex re
víziós bizottságának tagjává.
EGYED ISTVÁN (1886—?) közjogi író, egyetemi
tanár. Tanulmányait Budapesten végezte.

1909-ben szerezte meg a jogtudományi dokto
rátust. 1913-ban bírói vizsgát tett. 1919 óta az
igazságügy-minisztérium
törvényelőkészítő
osztályán dolgozott, amellett a budapesti köz
gazdaságtudományi karon a közigazgatási jog
megbízott előadója. 1922-ben egyetemi ma
gántanárrá habilitálták. 1923-tól ítélő táblai
bíró lett. A Magyar Jogászegylet titkára, az
Actio Catholica országos elnökségének taná
csosa. A Grősz-perben, mint az „összeeskü
vők" esetleges belügyminiszter jelöltje szere
pelt a neve.
ENDRÉDY VENDEL ~ HADARITS KÁLMÁN
(1895-1981) ciszterci szerzetes, tanár, zirci
apát. Sopronban és Győrött végezte középis
koláit, majd a budapesti egyetem hittudomá
nyi karán tanult tovább. 1917-ben lépett be a
ciszterci rendbe, 1919-ben szentelték pappá.
1920-ban a Budapesten matematika és fizika
szakon szerzett egyetemi oklevelet. Ettől
kezdve 19 éven át a rend budapesti gimnáziu
mában, majd 1929 után az újonnan épült Szent
Imre Gimnáziumban tanított. 1939-ben meg
választották zirci apátnak. A nagy múltú cisz
ter gimnáziumok államosítása, majd a rend
feloszlatása után 1951 -ben Endrédy Vendelt is
letartóztatta az ÁVH. A Grősz-per hatodrendü
vádlottjaként 14 évre ítélték. 1956-ban, a for
radalom idején kiszabadult a börtönből, de
1957 tavaszán ismét letartóztatták, majd né
hány hónap múlva - Grősz József közbenjá
rására - amnesztiával kiengedték. Élete végé
ig Pannonhalmán maradt.
ENDREY (EIPEL) MIHÁLY (1905-1977) püspök, a
váci piaristák gimnáziumának elvégzése után
1923-tól Innsbruckban a jezsuita teológiai
akadémia hallgatója. Doktorátust is ott szer
zett. 1928-ban szentelték pappá, 1936-ig Vá
con a Papnevelő Intézetben volt prefektus,
1936- tói Hanauer Árpád István váci püspök
titkára volt. 1937-ben tiszteletbeli pápai ka
marássá nevezték ki. 1942-től Pétery József
mellett volt püspöki titkár, 1946-ban kanonok
lett. 1948-tól az A. C. országos igazgatója.
1950 novemberében egri segédpüspökké ne
vezte ki X I I . Pius pápa. 1958-ban Vámosmikolára helyezték, csak 1964-től költözhetett
ismét Budapestre. 1972 és 1975 között pécsi
segédpüspökké, majd váci püspökké nevezte
ki V I . Pál pápa.

ERNSZT SÁNDOR ( 1870-1938) pápai prelátus, katolikus politikus. 1892-ben szentelték pappá,
Nagyölveden és Pozsonyban volt segédlel
kész. 1901-ben a néppárt programjával or
szággyűlési képviselővé választották. Ettől
kezdve haláláig, kisebb megszakításokkal
képviselő. 1918-ban megalakította a Keresz
tény Szociális Gazdasági Pártot. A Tanács
köztársaság idején Bécsbe menekült, és ott
részt vett az ellenforradalmi Antibolsevista
Comité tevékenységben. 1920-ban nemzet
gyűlési képviselőnek választották. 1922-ben
kinevezték a központi papnevelő intézet rek
torának, nagyváradi kanonok, majd pápai pre
látus lett. 1930 és 1931 között népjóléti és
munkaügyi, valamint közoktatásügyi minisz
ter.
FARKAS ENDRE (1886-1968) ügyvéd, szentszéki
ügyész. Mindszenty anyja őt kérte fel, hogy
fiát képviselje a másodfokú tárgyaláson, de
ezt a bíróság nem engedélyezte. 1951-ben a
Grősz-per harmadrendű vádlottjaként nyolc
évre ítélték. A váci börtönbe került, ahonnan
1957. január 29-én szabadult. 1959-ben am
nesztia és rehabilitáció iránti kérelmet nyújtott
be az Elnöki Tanácshoz. Kérelmét Grősz Jó
zsefkalocsai érsek is pártfogolta, mégis eluta
sították. 1963-ban is kérvényezte az elítélésé
hez fűződő hátrányos jogkövetkezmények
alóli mentesítését; eredménytelenül. 1967-ben
kérelmét a Budapesti Megyei Bíróságnál meg
ismételte, amire azt a szűkszavú választ kapta,
hogy 1967. január 29-én a mellékbüntetésül
kiszabott tíz év közügyektől való eltiltás lejárt.
FARKAS JÁNOS a Grősz-per idején államvédelmis
hadnagy, majd főhadnagy.
FARKAS MIHÁLY (1904-1965) kommunista politi
kus. 1927-től a Csehszlovák Kommunista Párt
tagja. 1929 és 1937 között a Kommunista Ifjú
sági Internacionálé egyik vezetője. Részt vett a
spanyol polgárháborúban. A I I . világháború
idején a Szovjetunióban magyar hadifoglyok
körében végzett propagandamunkát és a
moszkvai Kossuth Rádiónál dolgozott. 1945ben belügyi államtitkár, 1948 és 1953 között
honvédelmi miniszter. 1945-től 1955-ig az
MKP, illetve az MDP K V , PB és Titkárság tag
ja. 1946-tól a kommunista párt főtitkárhelyette
se. 1956 júliusában mint a törvénysértő perek

egyik irányítóját kizárták a pártból, letartóztat
ták. 1957-ben 16 évi börtönre ítélték, de 1961ben kegyelemmel szabadult. Azután könyvki
adói lektorként dolgozott.
FERENC JÓZSEF főherceg ifj. (1895-1957) ma
gyar királyi herceg, a felsőház tagja, József fő
herceg fia. Egyetemi tanulmányait Budapes
ten végezte, 1921-ben jogi doktorátust szer
zett. 1924 óta Budapest fürdőváros kiépítésén,
és az idegenforgalom fellendítésén fáradozott.
1930-ban közgazdasági doktorrá avatták.
1927-ben a Petőfi Társaság tiszteletbeli tagjá
nak választotta. Tagja volt az egri Gárdonyi
Társaságnak, a nagykőrösi Arany János Tár
saságnak és a Pen Clubnak. Elnöke a Királyi
Magyar Természettudományos Társaság Stel
la Csillagászati Szakosztályának és alapító el
nöke a Palatínus Magyar Tudományos Kutató
Társaságnak.
FERNBACH PÉTER (1915-1993) disszidált bácskai
pap. A gimnáziumot 1925-1933 Apatinban, a
teológiát Szarajevóban végezte (1933-1938).
1939-ben Szabadkán szentelték pappá. Segéd
lelkész Nagyfényben, Bácsszentivánon, 1942től Hódságon, 1944-től Mélykúton, 1945-től
Csávolyon, majd Csatalján. 1947-ben Német
országba távozott az egyházmegyéből.
FETSER ANTAL (1862-1933) győri püspök. Hittu
dományi tanulmányait Nagyváradon és Buda
pesten végezte. 1885-ben szentelték pappá.
Nagyváradon internátusi tanulmányi felügye
lő és papnevelő intézeti lelkiigazgató.
1893-ban szentszéki ülnök, 1895-ben püspöki
titkár. 1906-ban paleopoliszi címzetes püs
pök. Szmrecsányi Pál nagyváradi püspök ha
lála után, mint káptalani helynök kormányozta
az egyházmegyét. 1914-ben nevezte ki a pápa
győri püspökké.
FISCHER-COLBRIE ÁGOST (1863-1925) kassai
püspök. A teológiát a bécsi egyetemen végez
te (1888-ban doktorált). 1886-ban szentelték
pappá. 1888 után Budapesten belvárosi segéd
lelkész, hercegprímási szertartó és levéltáros,
majd szentszéki jegyző, császári és királyi ud
vari káplán és tanulmányi igazgató a bécsi
Augustineumban. 1900-ban esztergomi kano
nok és pápai prelátus. 1901-től a bécsi egyete
men a dogmatika helyettes tanára. 1902-től a
bécsi Pázmáneum igazgatója lett. 1907-től ha
láláig kassai püspök.

FODOR LAJOS a Grősz-perben Vezér Ferenc pálos
szerzetes jogi védelmét látta el.
FRIEDRICH ISTVÁN (1883-1958) gyáros, politi
kus. A budapesti és a charlottenburgi műegye
temen szerzett mérnöki oklevelet, majd Buda
pesten és Berlinben jogot hallgatott. 1908-ban
önálló
gépgyárat
alapít
Mátyásföldön.
1918-ban Károlyi Mihály kormányában had
ügyi államtitkár. A Tanácsköztársaság idején
letartóztatták, de megszökött. Részt vett a
Peidl-kormányt eltávolító puccsban. József
főherceg megbízása alapján 1919. augusztus
7-től november 25-ig miniszterelnök, majd
1920. március 15-ig hadügyminiszter. A hú
szas években különböző keresztény és jobbol
dali szervezetek tagja, részt vett a király
puccsokban is. A két világháború közötti
időszakban képviselő, majd visszavonult a po
litikától. 1951 -ben hamis vádakkal letartóztat
ták és a Grősz-per egyik mellékperében, mint
elsőrendű vádlottat 15 évre ítélték.
FRIGYES főherceg (1856-1936) Károly Ferdi
nánd főherceg fia. 1879-ben ezredes a hadse
regben, 1889-ben altábornagy és a pozsonyi
V. hadtest parancsnoka. 1893-ban táborszer
nagy, 1907-től az osztrák Landwehr főpa
rancsnoka, 1910-ben csapatfelügyelő lett.
1914-ben, Ferenc Ferdinánd trónörökös meg
gyilkolása után I. Ferenc József őt bízta meg a
mozgósított seregek főparancsnokságával
(Hötzendorf Conrad vezérkari főnökkel
együtt 1916 végéig). Ferenc József halála után
IV. Károly, mint új uralkodó, átvette a főpa
rancsnokságot és Frigyes főherceg visszavo
nult. A világháború után birtokainak legna
gyobb részét a cseh és a szerb kormány
elkobozta. A Tanácsköztársaság bukása után
állandó lakóhelyül a mosonmagyaróvári birto
kát választotta, ahol teljes visszavonultságban
csak gazdaságának élt.
GASCOIGNE, ALVARY DOUGLAS FREDERICK
(1893-1970) brit diplomata, 1944 végétől
1946 nyaráig az angol politikai misszió ma
gyarországi vezetője.
GÁSPÁR MÁRTON (1918-?) ÁVH-s alezredes,
1954-től az Orion Gyárnál rendészeti osztály
vezető volt.

GÉMES KÁROLY ( 1926- ) kalocsai egyházmegyés
pap. A gimnáziumot 1936 és 1944 között
Travnikban és Kalocsán, majd a teológiát Bu
dapesten és Grazban végezte (1944-1950). A
Kalocsai Egyházmegyéből
exkardinálták,
1945 után külföldön maradt, ma is ott él.
GERŐ (SINGER) ERNŐ (1898-1980) kommunista
politikus. A Tanácsköztársaság idején kapcso
lódott be a munkásmozgalomba. 1919 után
Bécsben és Bukarestben élt. 1922-ben illegáli
san hazatért, letartóztatták és 15 évi börtönre
ítélték. 1924-ben fogolycserével került ki a
Szovjetunióba. A 30-as években Európa szá
mos országában dolgozott, mint Komintern
megbízott, részt vett a spanyol polgárháború
ban. 1942-1944-ben a Vörös Hadsereg főcso
portfőnökségén dolgozott. 1945 után az Ideig
lenes Nemzeti Kormány kereskedelem- és
közlekedésügyi minisztere, majd 1949-ig köz
lekedésügyi miniszter. 1948-1949-ben egyi
dejűleg pénzügyminiszter is. 1949 és 1952 kö
zött államminiszter és a Népgazdasági Tanács
elnöke,
1953-1954-ben
belügyminiszter.
1956-ig a minisztertanács elnökhelyettese.
1945-től kezdődően tagja a kommunista párt
KV-nak és PB-nek. 1948 és 1956 között a Tit
kárságnak is. 1956 júliusától október 25-ig a
párt első titkára. 1956 és 1960 között a Szov
jetunióban
élt, 1962-ben
kizárták
az
MSZMP-ből. Nyugdíjasként fordításból élt.
GERŐ TAMÁS a Grősz-per idején államvédelmis
főhadnagy, majd őrnagy.
GIDÁLI GÁBOR a Grősz-per idején államvédelmis
főhadnagy.
GLATTFELDER GYULA (1874-1943) csanádi püs
pök. 1896-ban szentelték pappá, hitoktató,
majd központi papnevelő intézeti tanulmányi
felügyelő. 1900-ban ő alapította a Szent Imre
Kollégiumot. 1909-től Budapesten a hittudo
mányi karon a hitszónoklat tanára. 1911-től
csanádi püspök. 1923-ban az egyházmegye
székhelyét Temesvárról Szegedre helyezte át,
számos egyházi építkezésbe kezdett (tanító
képző, papnevelde). 1942-ben a pápa kinevez
te kalocsai érsekké, de betegsége miatt szék
helyét nem foglalta el.
GOMBOS KÁROLY (1907-1982) kalocsai egyház
megyés pap. A gimnáziumot Pécsett és Kalo-

csán végezte (1918-1926), majd azt követően
a teológiát Rómában (1926-1934), ahol böl
csész és teológiai doktori címet kapott.
1932-ben szentelték pappá. Első állomáshe
lyén, Dunapatajon káplán. 1935-ben főszent
széki iktató és jegyző, érseki szertartó, helyet
tes teológiai tanár. 1940-1944 között érseki
titkár. 1944 és 1950 között érseki irodaigazga
tó, 1948. november 8-án segédpüspök, de cí
mét hamarosan visszavonták. 1951-ben az
ÁVH letartóztatta, majd 1951. augusztus 9-én
zárt tárgyaláson egy mellékperben öt év bör
tönre ítélték. 1957. február 11-én távozott az
egyházmegyéből, 1959-ben polgári házassá
got kötött.
GÖMBÖS GYULA (1886-1936) katonatiszt, politi
kus, miniszterelnök. Az első világháború vé
gét vezérkari századosként élte meg. A polgári
forradalom idején a honvédelmi minisztéri
umban teljesített szolgálatot, majd Zágrábban
katonai attasé. 1919-ben a MOVE elnökévé
választották, Bécsben részt vett az Antibolsevista Comité szervezésében. A szegedi kor
mány hadügyi államtitkára. Horthy híveként
jelentékeny szerepet vállalt a királypuccsok
leverésében. 1923-ban megalakította a Ma
gyar Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Pártot.
1928-ban hadügyi államtitkár, 1929-től hon
védelmi miniszter. 1932-től miniszterelnök.
GRÓH JÓZSEF (1883-1969) esztergomi ügyvéd,
főegyházmegyei ügyész. Mindszenty József
őt kérte védőjének. Az államvédelem 1949
elején letartóztatta, elítélték. 1953-ban szaba
dult, 1965-ig kényszerlakhelyen tartózkodott.
GROMIK.O, ANDREJ (1909-1989) szovjet külügy
miniszter. 1931-ben lépett be a kommunista
pártba, 1939-ben a diplomáciai szolgálatnál
kezd el dolgozni. 1943-tól amerikai követ
lesz. Részt vesz Sztálinnal együtt a teheráni és
a potsdami konferencián is. 1946-tól a Szov
jetunió követe az ENSZ-ben. 1949 és 1957 kö
zött külügyminiszter-helyettes. 1957-től tagja
a központi bizottságnak, majd 1973-tól a poli
tikai bizottságnak. Támogatta a csehszlováki
ai intervenciót 1968-ban és az afganisztáni be
vonulást 1979-ben. 1985 és 1988 között a
Szovjetunió államfője.
GRŐSZ JÓZSEF (1887-1961) kalocsai érsek.
191 l-ben szentelték pappá. 1912-től káplán a
Sopron vármegyei Faradon, majd a Mosón

vármegyei Oroszváron. 1913-ban a Győrben
püspöki levéltáros, irattáros, püspöki szertar
tó, majd szentszéki jegyző. 1921-től püspöki
titkár, 1922-től szentszéki bíró. 1924-ben püs
pöki irodaigazgató. 1928-tól címzetes orthoziai püspök, és győri segédpüspök. 1931-ben
kinevezték a győri káptalanba kanonoknak.
1939 és 1943 között szombathelyi megyés
püspök. 1941-től a magyar fennhatóság alá
került Mura-vidék apostoli adminisztrátora.
1943- tól kalocsai érsek. 1951. május 18. és
1956. május 19. között akadályozva volt hiva
tala betöltésében.
GYÉRESSY BÉLA ÁGOSTON (1908-1986) pálos
szerzetes. 1935-ben lépett be a pálos rendbe.
Közreműködött a Fehér Barát című pálos lap
szerkesztésében. 1951. augusztus 7-én a pálo
sok elleni mellékperben zárt tárgyaláson hét
évre ítélték. 1956-ban szabadult Vácról.
GYETVAI PÉTER (1912-1988) érseki irodaigazga
tó, kalocsai egyházmegyés pap. A gimnáziu
mot Kalocsán (1924-1932), a teológiát Buda
pesten végezte (1932-1938). 1938-ban szen
telték pappá, a teológiai doktorátust is ebben
az évben szerezte meg. A „Szent Szív Otthon"
vezetője, 1939-től érseki jegyző és levéltáros.
1944- től érseki titkár, majd irodaigazgató.
1951. május 18-án Grősz érsekkel együtt tar
tóztatták le. Hét évre ítélték, Vácott rabosko
dott. 1956-ban szabadult. Visszaköltözött Ka
locsára és az érsekség általános gondnoka,
1973-tól a papi otthon igazgatója lett.
GYOMLAY LÁSZLÓ (1889-1951) középiskolai ta
nár. A gimnázium után a budapesti tudomány
egyetem bölcsészkarát végezte (1907-1911).
Magyar-, latin-, görög nyelv- és irodalomtanár
lett. Irodalomtudományból doktorált. 1913 és
1933 között az érseki gimnáziumban (ma I I .
Rákóczi Ferenc Gimnázium), majd 1944-ig a
Madách Imre Gimnáziumban tanított. Számos
ifjúsági regényt írt. 1945 után egy magyar ka
tolikus egyetem felállításán fáradozott. A
nyugdíjas gimnáziumi tanárt 1951. február
25-én tartóztatta le az ÁVH. 1951. március
17-én elhunyt a vizsgálati fogságban.
HABSBURG OTTÓ ( 1912- ) IV. Károly utolsó ma
gyar király és Zita királyné legidősebb fia.
1919 után elhagyta Ausztriát, csak 1966 után

térhetett vissza. 1979 óta a CSU (ChristlichSoziale Union) képviselője az Európa Parla
mentben.
HAGYÓ-KOVÁCS GYULA (1888-1960) ciszterci
szerzetes, zirci jószágkormányzó. 1908-ban
kérte felvételét a rendbe, 1913-ban szentelték
pappá. 1914 és 1917 között mezőgazdasági
akadémiai hallgató, 1917-től a ciszterci rend
előszállási birtokán másod-, majd 1924-től
teljes jogú jószágkormányzó. 1939-től tagja a
felsőháznak. 1940-ben Teleki Pál felajánlotta
neki a Földmüvelésügyi Minisztérium vezeté
sét. 1942-ben alapítványt tett az előszállási
uradalom tíz legtehetségesebb gyermekének
taníttatása érdekében. 1945 és 1951 között
négy alkalommal tartóztatták le. 1951-ben
mint a Grősz-per hetedrendű vádlottját 13 évi
börtönre ítélte a bíróság. Az 1956-os forrada
lom idején szabadult, majd 1957 júniusában
ismét letartóztatták, de augusztusban amnesz
tiával kiengedték a börtönből. A pannonhalmi
öreg papok otthonában hunyt el szívinfarktus
ban.
HAJAGOS TÓTH MÁTYÁS (1906-?) földműves. A
szovjet katonai elhárítás szovjet katonákkal
való verekedés miatt 1947-ben elhurcolta ott
honából. A szovjet hadsereg katonai törvény
széke 25 év javító-nevelő munkatáborban le
töltendő szabadságvesztésre ítélte. Vorkuta
szénbányáiban dolgozott. 1955-ben ért haza,
1956 júniusában szabadult végleg.
HAJOS ALFONZA (1900-?) apáca. 1910 és 1914
között a pécsi Notre Dame Zárdában végezte a
polgárit, majd ugyanott a tanítóképzőt.
Ugyanebben az intézetben kezdte tanári pá
lyafutását. 1928-ban Budapesten a Pázmány
Péter Tudományegyetemen matematika, fizi
ka szakos középiskolai tanári oklevelet szer
zett. 1929-től a pécsi Notre Dame Gimná
ziumban tanított. 1948 és 1950 között a Notre
Dame-rend főnöknője. 1951. augusztus 10-én
valutabüncselekmény, szervezkedésben való
közreműködés miatt négy év börtönre ítélték.
HAMVAS ENDRE (1890-1970) csanádi püspök,
kalocsai érsek. A bécsi Pázmáneumban tanult,
doktorátust is a bécsi egyetemen szerzett.
1913-ban szentelték pappá. Káplán, majd a bu
dapesti Notre Dame de Sión Leánynevelő Inté
zet lelkésze. 1928-tól teológiai tanár. 1930-tól

prímási titkár, majd irodaigazgató, kanonok,
budapesti érseki helytartó. 1944-től 1964-ig
csanádi püspök. A háború idején többször kiállt
az üldözöttek érdekében. 1951-1956 között
esztergomi adminisztrátor. Grősz József halála
után a püspöki kar elnöke, majd 1964-től kalo
csai érsek. Részt vett és felszólalt a II. vatikáni
zsinaton (1962-1965). Az Opus Pacis és az Or
szágos Béketanács alelnöke.
HANGYÁL ANDRÁS államvédelmis hadnagy.
HEGEDŰS ANDRÁS (1922- ) kommunista politi
kus. 1945 és 1947 között a MADISZ országos
titkára. 1948-1950 az MDP K V Mezőgazdasá
gi és Szövetkezetpolitikai Osztályának vezető
je. 1951-től az MDP K V és PB tagja,
1951-1953 a K V titkára. 1952-től az állami
gazdaságok minisztere. 1953-1955 a Minisz
tertanács első elnökhelyettese, egyben földmű
velési miniszter is (1953-1954). 1955. április
18-tól 1956. október 24-ig a Minisztertanács
elnöke, majd 27-ig a miniszterelnök első he
lyettese. 1956. október 28-tól 1958-ig a Szov
jetunióban tartózkodott. Hazatérte után tudo
mányos munkakörökben dolgozott ( M T A
Közgazdaságtudományi Intézet főmunkatársa
1958-1961; KSH elnökhelyettese 1961-1963;
M T A Szociológiai Kutatócsoportjának igazga
tója 1963-1968; M T A Ipargazdasági Kutató
csoportjának
főmunkatársa
1968-1973).
1973-ban kizárták az MSZMP-ből.
HÉVEY LÁSZLÓ (1902-1951) Kassán középisko
lai tanár, minisztériumi osztályfőnök. A
Grősz-perben, mint lehetséges kereskedelemés iparügyi miniszter, hangzott el a neve. A
perben tanúvallomást tett, majd ügyét elkülö
nítették és a Katonai Bíróság halálra ítélte.
HÓMAN BÁLINT (1885-1951) történész, politi
kus. 1915-től az egyetemi könyvtár, 1922-ben
az Országos Széchényi Könyvtár igazgatója,
1923-tól a Magyar Nemzeti Múzeum főigaz
gatója. 1925 és 1931 között a budapesti egye
temen a magyar középkor tanára. 1932-től
1938-ig a Gömbös-, majd a Darányi-kor
mányban, 1939 és 1942 között a Teleki-,
Bárdossy- és Kállay-kormányban vallás- és
közoktatásügyi miniszter volt. 1946-ban a
Népbíróság mint háborús bűnöst életfogytig
tartó börtönbüntetésre ítélte. A börtönben halt
meg.

HORVÁTH JÁNOS az Állami Egyházügyi Hivatal
elnöke 1952 és 1959 között.
HORVÁTH (SCHILLER) MÁRTON (1906-1987)
kommunista politikus. 1926-ban beiratkozott
a műegyetem építészmérnöki karára, de tanul
mányait megszakította. 1931 -ben a KMP tagja
lett. 1932-ben lakbérsztrájkok szervezése m i 
att letartóztatták, néhány hónapra internálták.
1935-ben a Vasas című szakszervezeti lap
szerkesztéséért 12 évre ítélték. 1937-ben apja
közbenjárt érdekében és büntetését öt évre
csökkentették. 1940-ben szabadult, illegali
tásban élt. Röplapokat nyomtatott, 1941-től az
illegális Szabad Nép egyik munkatársa. 1942ben ismét letartóztatták, újból 12 évre ítélték,
de 1944-ben színlelt betegsége miatt kienged
ték, de hamarosan harmadszor is letartóztat
ták. Németországba akarták szállítani, de meg
szökött a vonatról. 1945-től a Szabad Nép fele
lős szerkesztője, amellett magas párttisztsége
ket viselt. 1956 után politikai tisztségei meg
szűntek. A Magyar Munkásmozgalmi Intézet,
a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Hunnia Filmstú
dió munkatársa 1966. évi nyugdíjazásáig.
HORVÁTH RICHÁRD (1906-1980) ciszterci szer
zetestanár 1948-ig, ettől kezdve egyházme
gyés pap: lelkész az Ulászló utcai kápolnában,
1951-től plébános a X I . kerületi Szent Im
re-plébániatemplomban, 1957-től a zuglói
plébániatemplomban, 1958-tól a pesti volt fe
rences templomban. 1950-től haláláig a papi
békemozgalom meghatározó, irányító szemé
lyisége. Erseke, illetve a pápa határozata alap
ján a papi szolgálat végzésének jogától meg
fosztották, illetve a katolikus egyházból
kiközösítették 1956. november 5-től 1971. jú
lius 15-ig. 1954-től a Hazafias Népfront Or
szágos Tanácsának tagja, 1958-tól 1980-ig or
szággyűlési képviselő, 1963-tól 1980-ig az
Elnöki Tanács tagja.
HUSZÁR KÁROLY (1882-1941) tanító, keresz
tényszocialista politikus. 1910 és 1918 között
néppárti országgyűlési képviselő. 1918 októ
berében IV. Károly király által a Hadik Já
nos-féle kormányban vallás- és közoktatás
ügyi miniszternek jelölték, de a kabinet a
forradalom következtében nem alakulhatott
meg. A Károlyi-forradalom alatt nem vállalt
szerepet, a proletárdiktatúra alatt az üldözések

elől Bécsbe menekült. A Tanácsköztársaság
bukása után 1919 augusztusában a Friedrichkormányban vallás- és közoktatásügyi minisz
ter. Novemberben a szövetséges nagyhatalmak
megbízásából az összes pártokból alakult koa
líciós kormány miniszterelnöke. Horthy Mik
lós kormányzónak beadta lemondását. 1920ban nemzetgyűlési képviselőnek választották.
Az 1922. évi Nemzetgyűlés alelnökének vá
lasztotta. 1934-től visszavonult a közélettől.
ÍJJAS JÓZSEF (1901-1989) kalocsai érsek. A gim
náziumot Baján és Kalocsán (1912-1920), a
teológiát Budapesten (1920-1925) végezte.
1925-ben szentelték pappá, első állomáshelye
Dusnok. 1927-ben hittudományi doktorátust
szerzett. Kalocsán tanított. 1928-tól Rómában
tanult. 1929-től érseki szertartó, főszentszéki
jegyző. 1935-től a budapesti Szent Imre Kol
légium tanulmányi felügyelője, pápai káplán.
1937-ben a jeruzsálemi Szent István Zarán
dokház igazgatója. 1939-től a Központi Sze
minárium tanulmányi felügyelője, helyettes
tanár az egyetem hittudományi karán. 1941ben érseki biztos Szabadkán. 1944-ben pápai
prelátus. 1950-től több helyen plébános, espe
res. 1964-től címzetes püspök, csanádi aposto
li kormányzó. 1969-től kalocsai érsek, a püs
pöki kar elnöke.
IVÁNYI ENDRE (1909-1977) kalocsai egyházme
gyés pap. 1919 és 1927 között Kalocsán, Baján
és Budapesten végezte a gimnáziumot, a teoló
giát 1927 és 1932 között Budapesten. Szülőfa
lujában,
Jánoshalmán
szentelték
pappá
1932-ben. Számos helyen káplánkodott (Nagybaracska, Sükösd, Fájsz). 1934-től Kalocsán
tanulmányi felügyelő, hitoktató, A. C. titkár, a
Kalocsai Néplap szerkesztője. 1943-ban tábori
lelkész, hadifogság 1945-1947. 1948 és 1953
között börtönben ült. 1954 betegszabadságon,
illetve átvételét kéri a székesfehérvári egyház
megyébe. Budakeszin, Makkos-Márián, Adyli
geten káplán. Az 1960-as években visszavétele
a kalocsai főegyházmegyébe. Nyugdíjazása
1972-ben.
IZABELLA főhercegnő (1856-?) Frigyes főherceg
felesége. Élénken részt vett a magyar társadal
mi mozgalmakban, fővédnöke a magyar házi
ipari termékeket értékesítő egyesületnek.

JÁNOSI JÓZSEF (?-l 965) jezsuita szerzetes, filozó
fiaprofesszor. A SZER első munkatársai közé
tartozott. Egyetemi tanár, ellenezte Mindszenty
József politikai irányvonalát.
JOANNOVICH EMIL (1891—?) ügyvéd, politikus.
1945 áprilisától néhány hónapig Eszter
gom-Komárom megye főispánja, a Nemzeti
parasztpárt tagja. 1945 és 1950 között a Pénz
intézeti Központ alelnöke, 1948 és 1955 kö
zött a budapesti ügyvédi kamara elnöke.
Mindszenty József másodsorban őt hatalmaz
ta meg védelmével, de mégsem látta el a jogi
képviseletet. Grősz József kalocsai érseket
védte 1951-ben.
JÓZSEF ÁGOST főherceg (1872-1962) magyar ki
rályi herceg, tábornagy. József főherceg leg
idősebb fia. Tökéletes magyar nevelésben ré
szesült
s középiskolai
tanulmányainak
végeztével (1890) a katonai pályára lépett,
minden fegyvernem kötelékében szolgált.
1893-ban főhadnagy, 1905-ben már ezredes
és ezredparancsnok. Közben befejezte jogi ta
nulmányait is. Ismert vadász volt, több köny
ve is megjelent vadászélményeiről. 1927 óta a
magyar felsőház tagja volt.
JUHÁSZ LÁSZLÓ államvédelmis ezredes, a Vizs
gálati Főosztályvezetője 1951 és 1953 között.
KÁDÁR (CSERMANEK) JÁNOS (1912-1989) írógépmüszerész, kommunista politikus. 1931ben kapcsolatba került a Kommunista Ifjúsági
Szövetséggel, 1933-ban már a titkárság tagja.
1933 és 1935 között börtönben ült. 1942-ben
az illegálisan újjászerveződő kommunista párt
központi bizottságának tagja. 1943 febaiárjától a párt vezető titkára. Négy hónap múlva
feloszlatta a KMP-t és létrehozta a Békepártot.
1944 júniusában a Jugoszláv határon, mint ka
tonaszökevényt letartóztatták, de nem ítélték a
haditörvényszéki gyakorlatnak megfelelően
halálra, csak két évet kapott. Négy hónap múl
va már újra Budapesten van. 1944 novembere
előtt újra elfogják, de az akkor már érvényben
lévő Beregfy-féle felkoncolási parancs ellené
re sem végzik ki, hanem Németországba akar
ják szállítani. Megszökik. 1945 után 1948 ig a
Magyar Kommunista Párt budapesti titkára,
1951-ig az MKP, illetve az MDP K V , PB és
Titkárságának tagja. 1946 és 1951 között a
kommunista párt főtitkárhelyettese. 1948-tól

1950- ig belügyminiszter j e l e n t ő s szerepet ját
szott többek között Rajk László elítélésében.
1951- ben Kádárt is letartóztatták, másfél évet
ült. 1956. október 25. és október 30. között az
MDP első titkára, majd elárulta Nagy Imrét és
a forradalmat. 1956 novemberétől haláláig az
MSZMP K B tagja. 1956-1988 között a PBnek is tagja, 1956-1985 a párt első titkára,
majd főtitkára (1985-1988), végül haláláig el
nöke.
KAISER JÓZSEF (1920- ) kalocsai egyházmegyés
pap. A gimnáziumot Travnikban és Zágráb
ban (1933-1941), a teológiát Kalocsán végez
te el ( 1941 - 1 946). 1946-ban szentelték pappá.
A Kalocsai Főegyházmegye külföldön élő
papjaként Grünauban (Ausztria) szolgált.
Nyugalmazott plébánosként él Ausztriában.
KÁLLAI GYULA (1910-1996) kommunista politi
kus. Az 1930-as évektől a baloldali egyetemi
mozgalmakat szervezte. 1939 és 1944 között a
Népszava szerkesztőségében dolgozott. A
Márciusi Front és a Magyar Történelmi Em
lékbizottság egyik szervezője. 1945-ben mi
niszterelnökségi államtitkár. 1946-tól az M K P
K V kulturális osztályát vezette. 1949 és 1951
között külügyminiszter. 1951-ben letartóztat
ják, 1954-ben szabadult. Népművelési minisz
terhelyettes. 1957 után művelődésügyi m i 
niszter. 1960 és 1965 között a Minisztertanács
elnökhelyettese, majd 1967-ig elnöke.
KELEMEN KRIZOSZTOM (1884-1950) pannonhal
mi főapát. Teológiai tanulmányait Pannonhal
mán végezte, oklevelét a budapesti egyetemen
szerezte. Pápán tanít, majd Nyalkán káplán.
1926-tól a budapesti bencés gimnáziumban ta
nít. 1928-tól a győri rendház főnöke a gimná
zium igazgatója. 1929-ben a pannonhalmi fő
apát helyettese, 1933 óta pannonhalmi főapát.
1943 és 1945 között az M T A tagja. 1947-ben
az Egyesült Államokba emigrált.
KERNER ISTVÁN (1889-1960) kalocsai egyház
megyés pap. A gimnáziumot Szatmárnémeti
ben és Kalocsán (1900-1908), a teológiát Ró
mában (1908-1915) végezte. Római bölcsész
és teológiai doktor. 1914-ben szentelték pap
pá. Káplán lett Bácskertesen, majd 1916-tól
hittanár Szabadkán. 1918-tól a kalocsai nagy
szemináriumban a filozófia és dogmatika ta
nára. 1919-től lelki igazgató és zsinati vizsgá
ló. 1922-től zsinati bíró. 1928-ban kinevezték

a budapesti Központi Szeminárium spirituáli
sának. 1939-től a kalocsai szeminárium rekto
ra. 1940-ben főegyházmegyei cenzor. A Kalo
csai Néplap szerkesztője. 1946-ban népelle
nes bűnösként 10 hónapi börtönre ítélték. Fel
lebbezett, majd 1948 nyarán külföldre szökött.
Kaliforniába került, majd 1959-ben a San
Diego-i szeminárium spirituálisa lett.
KEY, WILLIAM SHAFFER (1889-1959) amerikai
altábornagy. 1944 decemberétől 1944 nyaráig
a SZEB amerikai képviseletének vezetője.
KICZKÓ KÁLMÁN (1881-1952) ügyvéd. 1905- ben
a kolozsvári egyetemen szerzett jogi doktorá
tust. A budapesti ügyvédi kamara tagjaként
dolgozott.
KISS HORVÁTH MIHÁLY (1924- ) másodéves pap
növendék volt Zircen, amikor 1951-ben letar
tóztatták. Tiltott határátlépés miatt (már átért
Ausztriába, de az osztrák csendőrök letartóztat
ták és átadták a szovjeteknek, akik kiadták Ma
gyarországnak) 1951. június 13-án négy és hat
hónapi börtönbüntetésre ítélték. Vácról szaba
dult (1954). A forradalom után elhagyta az or
szágot,
Ausztriában
szentelték
pappá
1957-ben. Jelenleg az USA-ban él.
KISS KÁROLY (1903-1983) bőripari munkás,
kommunista politikus. 1932 óta a KMP tagja.
1944-től 1956-ig az MKP, illetve az MDP K V
tagja. 1946 és 1956 között a KEB elnöke.
1949-től 1951-ig az Elnöki Tanács elnökhe
lyettese, 1951 és 1952 között külügyminiszter.
1952-től 1953-ig miniszterelnök-helyettes.
1957-től 1961-ig az MSZMP KB titkára,
1962-ig a PB tagja, haláláig K B tag.
KISS LÁSZLÓ a Grősz-per idején államvédelmis
százados.
KOCZAK, STEPHEN ANDREW amerikai diplomata,
a budapesti amerikai követség másodtitkára.
1949 elején kiutasították az országból.
KODÁLY ZOLTÁN (1882-1967) zeneszerző, zene
tudós, népzenekutató, zenepedagógus. Már
1905-től kezdődően rendszeres népdalgyüjtő
utakat tett. Első önálló szerzői estjére 1910-ben
került sor, műsoron az első vonósnégyessel.
1907-től zeneakadémiai tanár. 1923-ban kom
ponálta a Psalmus Hungaricust, amivel világ
hírű lett. Az MTA (levelező 1943, rendes 1945)
tagja. Több állami elismerésben is részesült.
Fontosabb müvei: Magyar népdalok (Bartók

kal együtt 1906); Székelyfonó (daljáték 19241932); Háry János (daljáték 1926).
KOMLÓS JÁNOS (1922-1980) államvédelmis
nyomozó, újságíró, előadóművész. 1940-ben
Budapesten érettségizett, majd a Pázmány Pé
ter Tudományegyetemen tanult. 1945 után ke
rült a B M ÁVO-ra. A Grősz-per idején állam
védelmis százados. 1957 után a Magyar
Rádiónál dolgozott, majd 1967-ig a Magyar
Nemzet és a Népszabadság kulturális rovatát
vezette. 1968-tól a Mikroszkóp Színpad igaz
gatója, a politikai kabaré megújítóinak egyike.
KÓSA KÁLMÁN (1888-?) kultuszminisztériumi
osztályfőnök a 30-as évektől a 40-es évek ele
jéig, a közép- és népoktatási csoport vezetője.
1946-ban a Budapesti Népbíróság elítélte.
1951-ben a Grősz József ellen lefolytatott
koncepciós perben, mint a Grősz-kormány
kultuszminiszter-jelöltjét említették.
KOSSÁ ISTVÁN (1904-1965) villamoskalauz,
kommunista politikus. 1923 óta tagja a Szoci
áldemokrata Pártnak. 1942-ben egy büntető
munkásszázaddal a frontra vitték, ahol szovjet
fogságba esett. Elvégezte a hadifoglyok anti
fasiszta iskoláját. Pártmegbízatással hazatért
Magyarországra. 1945 után a Szakszervezeti
Tanács főtitkára, 1948-tól ipari, majd pénz
ügyminiszter. 1950-ben az Országos Munka
bér Bizottság, 1951 -tői az Állami Egyházügyi
Hivatal elnökévé nevezték ki. 1952-ben kohóés gépipari, majd általános gépipari miniszter
lett. 1953-tól a Munkaerő-tartalékok Hivatalá
nak elnöke, ezután az Országos Tervhivatal
elnökhelyettese. 1956 novemberétől 1957 má
jusáig a Forradalmi Munkás-Paraszt Kor
mány pénzügyminisztere, majd 1963-ig köz
lekedés- és postaügyi miniszter volt. 1945-től
az MKP, illetve MDP K V és PB tagja volt.
1958-tól haláláig tagja volt az MSZMP
KB-nak.
KOVÁCS SÁNDOR (1893-1972) szombathelyi püs
pök. Teológiai tanulmányait a váci szeminári
umban és Bécsben végezte. 1917-ben szentel
ték pappá. Tíz évig a váci püspökségen
szolgált, majd 1927-től kecskeméti plébános,
apát, esperes, fóesperes. 1944-től szombathelyi
püspök.
KÖNIG ZOLTÁN a Grősz-per idején államvédel
mis hadnagy, majd százados.

(1910—?) pálos szer
zetes. A Grősz-per pálos mellékperében hét
évre ítélték.
K Ö N Y V E S L A J O S (1911-1985) pálos segítő test
vér. Rokkant. 1951 és 1956 között börtönben
ült.
K U J Á N I F E R E N C (1890-1964) kalocsai egyházme
gyés pap, érseki irodaigazgató. A gimnáziumot
Kalocsán (1901-1909), a teológiát Innsbruck
ban (1909-1914) végezte. 1913-ban szentelték
pappá. Innsbrucki teológiai doktor. Káplán
Kulán (1914), Palánkán ( 1915). 1916-ban tábo
ri lelkész Budapesten és Péterváradon. 1917-től
az újvidéki reáliskolában hittanár. 1919 után a
kalocsai papnevelő intézet teológia tanára.
1923 és 1930 között érseki titkár. 1924-tól zsi
nati vizsgáló. 1930 és 1944 között érseki iroda
igazgató. 1942-ben érseki helynök. 1951-ben,
Grősz József letartóztatása után 1956-ig érseki
általános helynök. 1959-ben nagyprépost.
Aranymiséjét 1963-ban tartotta meg, egy év
múlva autóbalesetben elhunyt.
K Ö N Y V E S K U K O V E C Z IMRE

(1914-1981)
pálos szerzetes. 1938 óta tagja a rendnek. 1951.
augusztus 7-én öt évre és hat hónapra ítélte a
Budapesti Megyei Bíróság a pálosok perében.
1956 szeptemberében szabadult.
L É M Á J E R B É L A (1912-1958) kalocsai egyházme
gyés pap. A gimnáziumot Szabadkán (19221930), a teológiát Splitben, Szarajevóban és
Zágrábban (1930-1934) végezte. 1934-ben
szentelték pappá. 1935-ben vette át a kalocsai
főegyházmegye. Különböző plébániákon tel
jesített szolgálatot (Péterréve, Kelebia,
Csikéria, Katymár, Baja). 1941-től polgári is
kolai tanár Szabadkán, majd Zentán. 1944-ben
az ONCSA ügyvezető igazgatója lett. A kalo
csai érsekséget gazdasági vállalkozásaiban se
gítette, az érsek jószágkonnányzója. 1949-ben
Ausztriába távozott, Kanadában halt meg.
L O M B O S ( J Ó Z S E F ) L Á S Z L Ó (1887-1963) ferencrendi misszionárius, apostoli prefektus. 1910ben szentelték pappá. Káplán és hitoktató volt
Pécsett és Budán. 1916-tól 1918-ig tábori lel
kész. 1923-tól a Jászberényben, 1925-től Szol
nokon plébános. 1928-tól az USA-ban (New
Brunswick) plébános. 1931 és 1948 között Kí
L E L K E S PASCAL ~ LEITOLD JÓZSEF

nában volt misszionárius. Iskolát alapított és
vezetett.
(1880-1964) amerikai ka
tonatiszt. 1913 és 1917 között az amerikai ve
zérkar tagja Franciaországban. 1930-ban ve
zérkari főnök. Pearl Harbor után a csendes
óceáni hadszíntér főparancsnoka. A Japán el
leni hadműveletek („szigetugrások") irányító
ja. Ő fogadta a Japán kapitulációt. A koreai
háborúban az ENSZ-csapatok főparancsnoka.
Kínát provokálta és a háború kiszélesítésével
fenyegetőzött. 1951-ben Truman elnök levál
totta.
M A R S H A L L , G E O R G E C A T L E T T (1880-1959) ame
rikai katonatiszt, külügyminiszter. 1917—1918ban az amerikai vezérkar tagja Franciaország
ban. 1939-ben vezérkari főnök. O adott megbí
zatást MacArthurnak a csendes-óceáni had
színtér, Eisenhowernek pedig Németország és
Olaszország ellen. 1945-től rendkívüli követ
Kínában, 1947-től külügyminiszter. Nevéhez
fűződik a Truman-doktrína, és a Marshall-terv
kidolgozása. Közreműködött a NATO és a Né
met Szövetségi Köztársaság létrejöttében.
1950-től védelmi miniszter, 1953-ban béke
Nobel-díjjal tüntették ki.
M Á R T O N Á R O N (1896-1980) az erdélyi egyház
megye püspöke. Középiskoláit Csíksomlyón,
Csíkszeredán és Gyulafehérváron végezte
(1907- 1915). Érettségi után behívták katoná
nak, az olasz hadszíntérre került. 1919-ben je
lentkezett a gyulafehérvári teológiára. 1924ben szentelték pappá. Gyergyószentmiklóson
káplán, Marosvásárhelyen hittanár, Vörösto
ronyban plébános. Mailáth püspök Gyulafehér
várra hívta püspöki levéltárosnak és titkárnak.
Közreműködött a román állam és a Vatikán kö
zötti konkordátum előkészítésében. 1932-ben a
kolozsvári egyetem katolikus lelkésze lett.
1938-ban a Szentszék erdélyi apostoli admi
nisztrátorrá, majd még ebben az évben püspök
ké nevezte ki. A bécsi döntés után sem hagyta
el székhelyét, továbbra is a román fennhatóság
alatti Gyulafehérváron maradt. Mint román ál
lampolgár, a magyar politikai életbe nem kap
csolódott be. Több alkalommal felszólalt a há
ború és a zsidók üldöztetése ellen. 1949-ben
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letartóztatták a román titkosrendőrök, majd
1951 -ben 15 évre ítélték. 1955-ben kiengedték,
de háziőrizetbe helyezték. Csak 1967-ben
hagyhatta el püspöki rezidenciáját. II. János Pál
pápa saját kérésére mentette fel 1980-ban püs
pöki teendői alól.
MELLÉK.Y KORNÉL a Grősz-perben Endrédy Ven
del zirci apát jogi védelmét látta el.
MESZLÉNYI ZOLTÁN (1892-1953) sienopei cím
zetes püspök (1937 óta), 1950. június 17-én
esztergomi káptalan tagjai megválasztották
helynöknek. A kommunistáknak útjukban állt,
mivel ők Beresztóczy Miklós megválasztását
akarták elérni, ezért 1950. július 4-én letartóz
tatták Meszlényi Zoltánt és így Beresztóczy
július 5-től káptalani helynök lett. Meszlényi
Zoltán 1953-ban a rossz bánásmód következ
tében a börtönben halt meg.
MIHÁLYFI ISTVÁN (1911-1964) kalocsi egyházmegyés pap. A gimnáziumot Baján és Kalo
csán (1922-1930), a teológiát Kalocsán
(1930-1935) végezte. 1935-ben szentelték
pappá. Káplán, illetve plébános Csikérián,
Madarason, 1939-től Baján, 1942-től János
halmán, 1946-ban internálták, de még ebben
az évben felmentették. 1949-től érseki taná
csos, gimnáziumi hittanár Kalocsán, a kalo
csai kórház lelkipásztora, főszékesegyházi
karkáplán. Kalocsai főesperesként Kujáni Fe
renc föpréposttal , Sztrilich Károly kanonok
kal és Kovács Vince kanonokkal együtt
1964-ben autóbalesetben halt meg.
MIHÁLYFI JÁNOS (1905-1986) kalocsai egyház
megyés pap. A gimnáziumot Baján és Kalo
csán (1916-1924), a teológiát Kalocsán
(1924-1929) végezte. 1928-ban szentelték
pappá. Jánoshalmán, Baján, Bácsalmáson,
Kiskőrösön, Kalocsán és Csávolyon teljesít
szolgálatot. 1936-1937-ben Berlinben folyta
tott tanulmányokat. 1942-től lelkipásztori
szolgálatot
teljesített
Bácsfeketehegyen,
1945-ben kiutasítják Bácskából. 1945-1948
között lelkipásztori szolgálatot teljesített Fok
tőn, 1948-ban Ausztriába távozott, haláláig
Salzburgban lelkész. 1985-ben az Esztergomi
Káptalan tiszteletbeli kanonokjává választják.
MIKES JÁNOS gróf (1876-1945) szombathelyi
püspök. Innsbruckban végezte a teológiát.
Pappá szentelése után 1899-től Gyergyóújfaluban káplán, majd plébános. 1906-tól Szé

kelyudvarhelyre került. Itt új katolikus gimná
ziumot építtetett, a régit átalakítatta neve
lőintézetté. 1911-tői kinevezték szombathelyi
megyéspüspöknek. Legitimista, IV. Károlyt is
támogatta 1921-ben, visszatérése alkalmából.
A harmincas években egyházmegyéjét gazda
ságilag csődbejuttatta, ezért 1936-ban címze
tes érsekként nyugdíjba vonult. Almássy
László Afrika-kutatót jelentős adománnyal tá
mogatta.
MINDSZENTY (PEHM) JÓZSEF (1892-1975) esz
tergomi érsek. A gimnáziumot is (19031911), és a teológiát is Szombathelyen
(1911-1915) végezte. 1915 és 1917 között
Felsőpatyon lelkipásztor. 1917-től Zalaeger
szegen hittanár. 1919-től plébános. Újságot ad
ki, iskolát, templomot építtet. A városba hívja
a Notre Dame-tan ítórendet, számukra modern
iskolát (elemi, polgári, líceum) és zárdát épít
tet. 1944-től veszprémi püspök, 1945 és 1974
között Magyarország prímása, esztergomi ér
sek. 1948. december 26-án az államvédelem
Esztergomban letartóztatja. 1949. február
8-án életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik. A
Gyűjtőfogházban és a Conti utcai börtönben
raboskodik. 1955-től szigorú háziőrizetben
tartják. 1956. október 30-án kiszabadul, más
nap Budapestre érkezik. A forradalom bukása
után az amerikai követségen keres menedéket.
A Szabadság téri épületet csak 15 év múlva
hagyhatja el. Rómába utazik, ahol V I . Pál
pápa szívélyesen fogadja. 1971-től a bécsi
Pázmáneumban él. Utazásokat tesz Európá
ban, az USA-ban és Dél-Amerikában. 1974ben a pápa az esztergomi érseki széket üres
nek nyilvánítja. 1974 októberében a frankfurti
könyvvásáron ünnepélyesen bemutatják a bí
boros emlékiratait. 1975. május 6-án Bécsben
hunyt el. Mariazellben helyezik ideiglenes
nyugalomra. 1991. május 4-én helyezik végső
nyughelyére az esztergomi bazilikában.
MÓCSY IMRE (1907-1980) jezsuita szerzetes.
1925-ben lépett be a Jézus Társaságba, 1936ban szentelték pappá Innsbruckban. Főiskolai
tanár Budapesten és Szegeden. Rómában szer
zett doktorátust szentírástudományból, tanít a
Gergely Egyetemen. Itthon Szegeden tanít a
háború után. 1948-ban Rómába utazik Czapik
Gyula megbízásából. 1949 elején tért vissza a
pápa utasításával, melyben a püspököket k i -

tartásra szólította fel. 1949. január 17-én letar
tóztatták és Kístarcsára internálták. 1953-ban
a tábor felszámolása után kilenc és fél évre
ítélték, de 1955-ben szabadlábra helyezték.
Fűtőként, raktárosként dolgozott. 1965-ben is
mét letartóztatták, négy évre ítélték. 1968-ban
szabadult, a MÁV-nál dolgozott 1970. évi
nyugdíjazásáig. Utána több helyen végzett k i 
segítő lelkipásztori munkát.
MOLNÁR NIVARD FERENC (1912-1991) ciszterci
szerzetes. 1930-ban lépett be a rendbe, az
örökfogadalmat 1936-ban tette le. 1938-ig
Budapesten egyetemi tanulmányokat folyta
tott. 1939-1940 segédlelkész a Szent Imre
plébánián, 1940-től 1948-ig a Szent Imre
Gimnáziumban tanított természetrajzot, kém
iát, földrajzot. 1948 és 1950 között kisegítő a
Szent Imre-plébánián. Az ÁVH letartóztatta, a
Grősz-per egyik mellékperében zárt tárgyalá
sán 1951. augusztus 9-én három évre ítélték.
Szabadulása után 1975-ig vegyész a Fővárosi
Tejipari Vállalatnál, majd halálig kisegítő lel
kész a Szent Imre-plébániához tartozó
Emmausz úti kápolnában.
MONTINI, GIOVANNI BATTISTA (1897-1978) he
lyettes vatikáni államtitkár 1937 és 1954 kö
zött, majd Milánó érseke. 1963-ban pápává
választották (VI. Pál).
NAGY IMRE (1896-1958) kommunista politikus.
Az első világháború idején szovjet hadifog
ságba esett, majd belépett a kommunista párt
ba. 1921-ben hazatért, bekapcsolódott a kom
munista párt újjászervezésébe. 1929-től a
Szovjetunióban élt és a moszkvai Nemzetközi
Agrárintézetben dolgozott. 1944 novemberé
ben az elsők között érkezett haza. Tagja lett az
MDP Központi Vezetőségének és Politikai
Bizottságának. Az Ideiglenes Nemzeti Kor
mányban földművelésügyi, majd Tildy Zoltán
és Nagy Ferenc kormányában belügyminisz
ter. 1953. július 4-től miniszterelnök. 1955.
december 3-án kizárták a pártból. 1956. októ
ber 23-án visszavették a Politikai Bizottságba,
és miniszterelnökké választották. Bejelentette
Magyarország kilépését a Varsói Szerződés
ből, és deklarálta az ország függetlenségét. A
Vörös Hadsereg november 4-i támadását kö
vetően a jugoszláv nagykövetségre menekült,

innen november végén a romániai Snagovba
vitték. 1958-ban titokban kivégezték. 1989ben rehabilitálták.
NAGY TÖHÖTÖM SÁNDOR (1908-1979). 1926ban lépett be a jezsuita rendbe. 1937-ben szen
telték pappá. Négy doktorátust szerzett (teoló
giai, jogi, filozófiai, néprajzi). 1937-ben be
kapcsolódott a KALOT szervezésébe, 1940től a vezetéshez tartozott. 1944-ben átszökött
a frontvonalon a Vörös Hadsereghez, hogy
tárgyalásaival biztosítsa a K A L O T jövőjét.
Remélte, hogy a kommunisták és a katoliku
sok között lehetséges valamilyen megegye
zést találni. 1945 után öt alkalommal utazott
Rómába titkos küldetésben. Ötödszörre nem
tért vissza Magyarországra, a pápa 1947-ben
Buenos Airesbe küldte. Személyiségének sok
kal nagyobb szerepet tulajdonított, mint
amekkorát az eseményekben játszhatott. Ez a
csalódás vezetett ahhoz a döntéshez, hogy kér
te a pápától a fogadalom alóli feloldozást. Bra
zíliában gimnáziumokban és főiskolákon taní
tott. 1949-ben polgári házasságot kötött.
Argentínában szabadkőműves, a Kossuth-páholy tagja lett. 1967-ben kizárták a páholyból,
azután Magyarországon élt.
NEHÉZ-POSSONY JÓZSEF a Grősz-perben Hévey
László jogi védelmét látta el.
NÉMETH JÓZSEF (1909-?) alezredes, tábori espe
res. 1948. december 11. és 1950. augusztus
10-e közt (1994-ig utolsóként) töltötte be a
tisztet, mivel őt letartóztatták, a tábori lelkész
séget pedig felszámolták. 1950 novemberében
elsőfokon, majd 1951 márciusában másodfo
kon négy évre ítélték. 1953. szeptember 11-én
amnesztiával szabadult Márianosztráról. Bu
dapesten segédmunkásként helyezkedett el.
OLTI VILMOS (1914-?) jogász, bíró. 1945 után ke
rült Szegedről Budapestre. A Budapesti Népbí
róság különtanácsának elnökeként több kon
cepciós perben is ítélkezett (Pócspetri, Mind
szenty, Grősz, Nitrokémia, Standard, MAORT
stb.). Nyugdíjazásáig jogtanácsosként dolgo
zott.
ORDASS LAJOS (1901-1978) evangélikus püs
pök. Gimnáziumot Újverbászon, majd Bony
hádon végzett. 1920-tól Wittenbergben és
Sopronban tanult a teológián. 1924-ben szen-

telték lelkésszé. Hartán, Mezőberényben,
Soltvadkerten és Budapesten segédlelkész.
1927-1928-ban Svédországban járt tanul
mányúton, majd két évig segédlelkész.
1931-től Cegléden lelkész. 1937 és 1941 kö
zött közép-pest vármegyei evangélikus espe
res. 1941-től Budapest-Kelenföldön lelki
pásztor. 1945 augusztusától a Bányai Evan
gélikus Egyházkerület püspöke. Szembeszállt
az iskolák államosításával, 1948-ban házi
őrizetbe helyezték, majd feloldották, de hama
rosan letartóztatták. Valutabüncselekmény
vádjával két évre ítélték. 1950-ben szabadult.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Külön
Fegyelmi Bírósága megfosztotta püspöki hi
vatalától. 1956-ban államilag és egyházilag is
rehabilitálták. 1956 és 1958 között a Déli
Evangélikus Egyházkerület püspöke, majd is
mét eltávolították hivatalából. Haláláig
visszavonultan élt Budapesten.
ORTUTAY GYULA (1910-1978) néprajztudós,
1945-től az MTA levelező, 1958-tól rendes
tagja. 1942-ben lépett be a Független Kisgaz
dapártba, a párt kulturális szakértőjének számí
tott. 1945 óta titokban a kommunista pártnak is
tagja volt. 1945 és 1953 között par- lamenti
képviselő, 1947. március 17-től 1950. február
25-ig vallás és közoktatásügyi miniszter. 1957
és 1963 között az ELTE rektora, 1957-1964 a
Hazafias Népfront főtitkára.
OSTEN BURG-MORA VEK GYULA a Tanácsköztár
saság leverése után az egyik nyugat-magyar
országi tiszti különítményt vezette. A különít
mények brutálisan üldözték a kommu
nistákat és a zsidókat. Az 1921 -es királypuccs,
IV. Károly balsikerü visszatérése megosztotta
a különböző különítményeket, így egymással
is rivalizálva, valóságos bandaharcokat vív
tak. A két jelentősebb különítmény, az
Ostenburg és a Prónay a legitimistákat támo
gatták, ezért Horthy Miklós kormányzó és
Bethlen István miniszterelnök számára sürge
tővé vált a különítmények feloszlatása. Rövid
időre letartóztatták.
PÁLFFY (ÖSTERREICHER) GYÖRGY (1909-1949)
altábornagy. Ludovika Akadémiát ( 1928—
1932), majd hadiakadémiát (1935) végzett hi
vatásos katona. Az új hadseregbe 1945. márci
us 6-án lépett be. Tagja az MKP-nak. 1946-ban

már vezérőrnagy, 1947. december 1-től altá
bornagy. A határőrség parancsnoka 1946
november 1-től 1948 február l-ig. 1949-ben a
Rajk-per másodrendű vádottjaként halálra ítél
ték és kivégezték.
PAPP KÁLMÁN (1886-1966) győri püspök.
1908-ban szentelték pappá. 1925-től soproni
plébános, címzetes apát, kanonok. 1933-tól
pápai prelátus. 1935-től a felsőház választott
tagja. 1946-tól haláláig győri püspök.
PAULIK IMRE a Grősz-per idején államvédelmis
főhadnagy, majd százados.
PAYR HUGÓ (1888-?) hírlapíró, gyártulajdonos,
sportember. Bölcsészeti tanulmányai után hír
lapíró lett. Több fővárosi lapnak volt belső
munkatársa, majd 1914-1915-ben a Budapes
ti Hírlap haditudósítója lett. A londoni olimpi
án a birkózó világbajnokság harmadik helye
zettje lett, Bécsben pedig európai bajnokságot
nyert. 1930-tól képviselő az egységes párt
programjával. 1951. augusztus 7-én a Grőszper Friedrich István és társai elleni mellékpe
rében négy évre ítélte a Budapesti Megyei Bí
róság. További sorsa ismeretlen.
PÉTER GÁBOR ~ EISENBERGER BENJAMIN (19061993) szakmáját tekintve nadrágszabó, kom
munista politikus. 1931-től tagja az illegális
KMP-nek. 1945 után a politikai rendőrség he
lyettes vezetője, majd vezetője. 1953-as letar
tóztatásáig altábornagyi rangban irányította az
ÁVH-t.
PÉTERFY GEDEON (1912-?) Esztergom főegyházmegyés pap. 1936-ban szentelték pappá.
1936 és 1938 között a Római Pápai Magyar
Intézetben tanult, teológiai doktorátust szer
zett. 1938-tól káplán Budapesten, az Erzsébet
városban. 1939 és 1942 között a Pázmány Pé
ter Tudományegyetem hitszónoka. 1947-ig a
Központi Szeminárium oeconomusa. 1947 és
1951 között a Pápai Magyar Intézet igazgató
ja. Azután az USA-ban South Bend plébánosa
1980-ig.
PÉTERY (PETRÓ) JÓZSEF (1890-1967) egri egy
házmegyés pap. 1942 óta váci püspök.
1953-től Hejcén tartották háziőrizetben.
X. PIUS (1835-1914) családi neve Giusseppe
Sarto. 1858-ban szentelték pappá. 1884-től
mantuai püspök, 1893-tól bíbornok és velencei
pátriárka. 1903. augusztus 4-én választották
pápává. Pápaságának kezdetén két nevezetes

enciklikát adott ki, az egyik az egyházi zene
megreformálását rendeli el (1903), a másik a
keresztényszocializmus irányítására vonatko
zik (1903). Elrendelte az egész kánoni jog új
bóli kodifikációját. 1908-ban újjászervezte a
Római Kúriát. 1909. évi bullájával megszüntet
te a pápaválasztásoknál eddig szokásos állami
vétójogot.
XI. PIUS (1857-1939) családi neve Achille Ratti. A
filozófiát és a teológiát Milanóban és Rómában
végezte. 1879-ben szentelték pappá. A dokto
rátus megszerzése után a héber nyelv tanára lett
a milanói szemináriumban. 1914-től apostoli
protonotárius és a vatikáni könyvtár prefektusa.
1918- ban lengyelországi apostoli vizitátor.
1919- től lepantói címzetes érsek és varsói nuncius. Bíbornok, egyben milanói érsek 1921-től.
Pápává választották 1922. február 6-án. K i 
egyezett a fasiszta kormányzattal, és 1929. feb
ruár 11 -én a lateráni szerződésben elintézte a
katolikus egyház és az olasz királyság között
1870 óta fennálló vitás a kérdéseket. Lemon
dott a pápai állam régi területeiről, aminek fejé
ben az állam elismerte Vatikán-állam szuvere
nitását. Előmozdította az Actio Catholica
kifejlődését, számos egyházi tudományos inté
zetet alapított vagy újjászervezett. Nagyhatású
körlevelei: Quadragesimo anno - a szociális
kérdésről, Casti connubii - a házasságról és a
Divini illius Magistri - a nevelésről. Jelszava:
„Krisztus békéje Krisztus országában".
XII. PIUS (1876-1958) családi neve Eugenio
Pacelli. X I . Pius államtitkárát gyakran „német"
pápaként emlegetik 12 évi müncheni és berlini
nunciusi tevékenységére utalva. 1939. március
2-án választották pápává. Politikai ideálja a
konzervatív monarchia volt. A második világ
háború kitörésekor eredménytelenül próbált
közvetíteni a szemben álló felek között.
Ugyanakkor Németországot nem volt hajlandó
agresszorként megbélyegezni. A zsidók menté
se érdekében minden egyházi eszközt megra
gadott, de szavát az üldözöttek érdekében nyil
vánosan nem emelte fel. A háború után 32 új
bíborost kreált, köztük Mindszenty Józsefet.
Működését a marxizmussal és a kommuniz
mussal szembeni kérlelhetetlen gyűlölet jel
lemezte.
PLOJHAR JOSEF (7-1981) csehszlovák katolikus
békepap. Egyházi hozzájárulás nélkül vállalt

politikai szerepet, húsz évig egészségügyi mi
niszter volt, de azt nem tudta elérni, hogy a
korházakban haldokló katolikusokat papok
kereshessék fel és felvehessék az utolsó kene
tet.
PONGRÁCZ ALAJOS (1909-1951) gimnáziumi ta
nár. 1946-ban nem igazolták, mivel a két v i 
lágháború
között kapcsolatban
állt a
Vkf/2-vel. Igaz, csak fordítást végzett. Mivel
tanári álláshoz nem jutott, az USA budapesti
követségén lett tisztviselő. így vonták be a
Grősz-perbe, mint az összeesküvés közvetítő
jét az amerikaiak felé. A Grősz-perben tanú
vallomást tett, majd ügyét a katonai bíróság
tárgyalta. Halálra ítélték és kivégezték.
PRIMUSZ KÁROLY a Grősz-per idején államvé
delmis hadnagy.
PRZIBISLAWSKY
FERENC (1922-1951)
a
Grősz-perben (1951) tanúként szerepelt, mint
a Grősz-féle összeesküvés legitimista katonai
csoportjának egy tagja. Beismerte, hogy kap
csolatban állt a Jugoszláviában állomásozó
magyar fegyveres csapatok vezetőjével,
Oszlányi Kornél tábornokkal. Ügyét a katonai
bíróság tárgyalta. Halálra ítélték és kivégez
ték.
PUTTERER PÉTER (1915-1989) kalocsai egyház
megyés pap. Káplán, majd plébános Madara
son. Külföldre távozása után Németországban
szolgált.
RAFFAY ALFONZ (1911-1994) kalocsai egyház
megyés pap. A gimnáziumot (1927-1931), és
a teológiát is Kalocsán (1931-1936) végezte.
1936-ban szentelték pappá. 1950-ig káplán és
plébános helyettes Bátyán, Garán, Herceg
szántón, Katymáron, Csikérián, Tompán és
Dusnokon. 1950. június 27-én letartóztatták.
1953-ban szabadult. 1992-ben a székesfehér
vári papi otthonban lakott.
RAFFAY IMRE (1900-1983) kalocsai egyházme
gyés pap. A gimnáziumot (1911-1918), és a
teológiát is Kalocsán (1918-1922) végezte.
1923-ban szentelték pappá. Káplán volt Ba
ja-Belvárosban, Mélykúton, Nagybaracskán,
Sükösdön, 1944-től érseki tanácsos. 1949-től
több községben lelkipásztor.
RAJK LÁSZLÓ (1909-1949). Magyar-francia sza
kos tanárnak készült, Eötvös-kollégista. 1931
óta tagja a MKP-nak. Többször letartóztatták,

tanulmányait nem fejezhette be. 1937 és 1939
között Spanyolországban a Nemzetközi Bri
gád magyar zászlóaljának politikai biztosa.
1941 -ig Franciaországban internált. 1941 -ben
pártutasításra hazatért Magyarországra, ahol
még ebben az évben letartóztatták. 1944 szep
temberében szabadult, de a nyilasok már de
cemberben újra letartóztatták, és Németor
szágba hurcolták. 1945 májusában érkezett
haza. Tagja lett az MKP Központi Vezetősé
gének, és a Politikai Bizottságnak. 1946 már
ciusától belügyminiszter, 1948 augusztusától
külügyminiszter. 1949 június elején letartóz
tatták, koncepciós perben halálra ítélték és ok
tóber 15-én kivégezték. 1956-ban rehabilitál
ták.
RÁKOSI MÁTYÁS ( 1892-1971 ) kommunista politi
kus. 1910 óta részt vett a munkásmozgalom
ban, az első világháború idején orosz hadifog
ságba esett, ott lépett be a bolsevik pártba.
1918-ban visszatért Magyarországra, a KMP
alapító tagja. 1921-ben emigrált, csak 1924ben tért illegálisan ismét vissza, részt vett a
KMP újjászervezésében. 1925-ben letartóztat
ták, 8 és fél évre ítélték, 1934-ben büntetését
életfogytiglanra szigorították. 1940-ben kiad
ták a Szovjetuniónak. 1945 januárjában tért
haza. 1945. februártól 1956. júliusig az MKP,
majd MDP K V főtitkára, illetve első titkára
volt. 1945 és 1952 között miniszterelnök-he
lyettes, 1952-1953-ban a Minisztertanács elnö
ke. Az MDP K V 1956. július 18-21 - i ülésén le
váltották PB tagságáról, majd minden
pártmunka alól felmentették. 1956 óta a Szov
jetunióban élt, ott is halt meg.
RASSAY KÁROLY (1886-1958) újságíró, liberális
politikus. Jogi tanulmányait Budapesten vé
gezte, majd 1912-ben Zentán ügyvédi irodát
nyitott. 1914-ben Budapestre nevezték ki tör
vényszéki jegyzőnek, 1915-ben az igazság
ügyi minisztériumba került. A proletáruralom
alatt különféle ellenforradalmi szervezkedé
sekben vett részt. A kommunizmus bukása
után vezető részt vállalt a Keresztény Nemzeti
Párt megalakításában. A koalíciós Huszár
kormány megalakulásakor 1919 novemberé
ben igazságügyi államtitkárrá nevezték ki.
1920-tól tagja a Nemzetgyűlésnek. 1920 vé
gén megalakította a Független Kisgazda Föld

műves és Polgári Pártot. 1923-ban elindította
az Esti Kurir című napilapot. 1930-ban meg
alakította a Nemzeti Szabadelvű Pártot,
amelynek elnöke lett. 1935-től a Polgári Sza
badságpárt vezetője. Keményen kritizálta a
jobboldali radikalizmus előretörését Magyar
országon. 1944-ben Mauthausenbe hurcolták.
A háború után nem vállalt politikai szerepet.
RAUCH (LÁSZLÓ) ATTILA (1926- ) pálos szerze
tes. A budapesti ciszterci gimnáziumba járt.
1944- ben lépett be a pálos rendbe. Pécsett vé
gezte a teológiát, 1947-ben szentelték pappá.
Pécsről a fővárosi Sziklakápolnába kerül.
1950-ben tiltott határátlépés közben letartóz
tatták, három évre ítélték. 1956-ban Nyugatra
emigrált, az USA-ban él.
RAVASZ LÁSZLÓ ( 1882-1975) református püspök.
1900-tól kezdte meg tanulmányait a kolozsvári
Református Teológiai Akadémián és az egye
tem bölcsészkarán. 1907-ben a Sárospataki Te
ológiai Akadémia magántanára, majd 1921-ig
a Kolozsvári Teológiai Akadémia rendes taná
ra. 1921 -ben a budapesti Kálvin téri református
egyházközség
meghívta
lelkipásztornak,
ugyanakkor a dunamelléki református egyház
kerület püspökévé választották, tagja lett a fel
sőháznak (1927-1944). 1925-től 1949 tagja az
MTA-nak, 1937-1940-ben másodelnöke. Püs
pöki tisztségéről 1948-ban lemondatták, lelké
szi állásából 1953-ban vonult nyugalomba.
RÉVAI JÓZSEF (1898-1959) marxista ideológus,
kommunista politikus. 1918 őszén alapító tag
ja a KMP-nek. A Tanácsköztársaság bukása
után Bécsbe emigrált, részt vett a KMP első
kongresszusán, tagja volt a kongresszus titkár
ságának. Több alkalommal járt Magyarorszá
gon illegális pártmunkán. 1930-ban letartóz
tatták és 3 évi börtönre ítélték. Szabadulása
után Prágába, majd a Szovjetunióba ment,
ahol a Komintern munkatársaként dolgozott.
A háború idején a Kossuth Rádió szerkesztője.
1944 őszén hazatért, tagja volt a debreceni
Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, majd az állam
fői jogokat gyakorló Nemzeti Főtanácsnak.
1945- től országgyűlési képviselő, a K V és a
PB tagja. 1949 és 1953 között népművelési
miniszter. 1953 júliusában felmentették a
PB-ben és a kormányban viselt tisztségei alól,
az Elnöki Tanács elnökhelyettese lett. 1956.

október 31-én a Szovjetunióban távozott,
1957 áprilisában tért haza. Az MSZMP Köz
ponti Bizottságának tagja lett.
REZNYÁK LÁSZLÓ a Grősz-perben Farkas Endre
jogi védelmét látta el.
ROGÁCS FERENC (1880-1961) pécsi püspök.
1948-tól címzetes püspök, pécsi segédpüspök.
1958-óta pécsi püspök.
SARKADI ISTVÁN a Grősz-per idején államvédel
mis főhadnagy.
SÁRKÖZI LÁSZLÓ a Grősz-per idején államvédel
mis főhadnagy.
SÁRKÖZI PÁL ENDRE (1884-1957) matematikus,
tanár, pannonhalmi főapát. 1909 és 1929 között
Pannonhalmán a főiskolán matematikát adott
elő. 1914-ben a budapesti egyetemen bölcsé
szettudományi doktorátust szerzett. A Páz
mány Péter Tudományegyetem magántanára.
1929-től Pannonhalmán főmonostori perjel.
1938 és 1951 között bakonybéli apát, közben
1947-től pannonhalmi kormányzó apát.
1951-től 1957-ig főapát.
SCHOENFELD, HANS FRIEDRICH
ARTHUR
(1889-1952) amerikai diplomata, budapesti
USA-követ 1945 és 1947 között.
SCHROTTI (JÁNOS) PÁL (1886-1960) ferences
szerzetes. Bölcseleti és teológiai tanulmányait
Dorstenben és Padernbornban végezte. 1907ben tette le az örökfogadalmat, 1911-ben
szentelték pappá. Pécsett és Gyöngyösön kle
rikus, majd az első világháború idején Kons
tantinápolyban tábori lelkész. Itt szemtanúja a
törökök örményüldözésének, feljegyzéseket
küld a Magyar Külügyminisztériumba. 1922
és 1925 között Budán plébános, majd két évig
házfőnök. 1927-től Rómában oeconomus
generalis, a rend egyetemén tanít. 1933 és
1939 között a szláv, magyar, albán, litván pro
vinciák generálisa. 1940-1946 között a
Kapisztrán Ferences Rendtartomány főnöke,
provinciális. 1950-es években a rendi vezető
ség tagja.
SERÉDI JUSZTINIÁN ~ SZAPUCSEK GYÖRGY
(1884-1945) esztergomi érsek. Bencés szer
zetes, 1908-ban szentelték pappá. A római
Sant Anselmo Egyetem kánonjogtanára, a ká
nonjogi kódexet szerkesztő bizottság tagja.
1927-től haláláig esztergomi érsek, bíboros,
hercegprímás.

SHVOY LAJOS (1878-1968) székesfehérvári püs
pök. Esztergomban végezte a teológiát,
1901-ben szentelték pappá. Hittantanár Buda
pesten. A Regnum Marianum-templom építte
tője és első plébánosa. 1927-től székesfehér
vári püspök. 1944-ben szembehelyezkedett a
nyilasokkal, ezért Sopronkőhidára hurcolták,
ahol Mindszenty József veszprémi püspökkel
együtt raboskodott. Pápai trónálló, római gróf
(1947).
SÍK SÁNDOR (1889-1963) költő, 1910-től a pia
rista gimnázium tanára. 1929-től a szegedi
egyetem irodalmi tanszékének vezetője (tanít
ványai közt volt a Szegedi Fiatalok mozgal
mának tagjaival együtt Radnóti Miklós is).
1946-tó a Vigília főszerkesztője. 1947-től a pi
arista rendtartomány főnöke. 1948-ban Kos
suth-díjat kapott.
SINKÓ FERENC a Grősz-per idején államvédelmis
főhadnagy.
SLACHTA MARGIT (1884-1974) politikus, a szo
ciális Testvérek Társaság főnöknője. Az elemi
és polgári iskolát, akárcsak a líceumot Kassán
végezte. Ezután Kalocsán a polgári iskolai ta
nárképzőt végezte (1903-1906). Győrben,
majd Budapesten kezd tanítani. 1908-ban be
lép a Szociális missziótársulatba. 1911-től a
noviciátus házfőnöke, a Missziótársulat alel
nöke. 1918-ban megalakul a Keresztény Női
Tábor. 1920-tól tagja a Nemzetgyűlésnek.
1924 és 1926 között az Egyesült Államokban
és Kanadában dolgozott. A harmincas évek
végétől fellép a nácizmus ellen, és segítséget
nyújt az üldözötteknek. 1944-ben a nyilasok is
keresik. A háború után is tagja lesz az ország
gyűlésnek. Ellenzi az államforma megválto
zását, tiltakozik az iskolák államosítása ellen.
1948-ban felfüggesztik képviselői mentelmi
jogát. 1949-ben elhagyja az országot, szep
temberben érkezik az USA-ba.
SÓLYOM LÁSZLÓ (1908-1950) katonatiszt.
1931-ben fejezte be tanulmányait a Ludovika
Akadémián, majd 1935 és 1939 között a hadi
akadémiát is elvégezte. 1941-ben nyugdíjaz
ták. 1942-ben belépett a KMP-be. 1944-től az
illegális kommunista párt katonai bizottságá
nak tagja volt. 1945 után Budapest rendőrfő
kapitánya. 1946-ban a Honvédelmi Miniszté
rium katonai csoportfőnöke, 1948-tól vezér
kari főnök lett. 1950-ben koholt vádak alapján

letartóztatták,
elítélték
és
kivégezték.
1956-ban rehabilitálták.
SÓLYOM LÁSZLÓ a Grősz-per idején államvédel
mis főhadnagy.
SPELLMANN, FRANCIS JOSEF (1889-1967) 1925
és 1932 között a római amerikai követségen
külügyi megbízott. 1932-től püspök, 1939-től
New York érseke. 1946 óta bíboros.
STEFÁNIA KLOTILD LUJZA HERMINA MÁRIA SA
ROLTA (1864-1945) belga királyi hercegnő,
I I . Lipót belga király második leánya. Anyja
Mária Henrietta főhercegnő, József nádor leá
nya volt. Stefánia hercegnő 1881 -ben Bécsben
férjhez ment Rudolf osztrák-magyar trónörö
köshöz. A házasságából 1883-ban született
egyetlen leánya, Erzsébet. Rudolf trónörökös
tragikus halálakor (1889. január 30.) özvegy
ségre jutott és visszavonultan élt Bécsben.
1900. március 22-én férjhez ment nagylónyai
és vásárosnaményi Lónyai Elemér grófhoz,
aki 1917-ben magyar hercegi méltóságot ka
pott. Ezután az oroszvári (Szlovákia) kastély
ban élt férjével. A világháború kitörésekor
oroszvári kastélyát kórházzá rendezte be s
maga is részt vett a sebesültek ápolásában.
Megírta élettörténetét: Ich sollte Kaiserin
werden (1935).
SUHAI IMRE (1882-?) altábornagy. 1892-ben
érettségizett, majd a bécsújhelyi Theresia Ka
tonai Akadémiát végezte. 1902-től különböző
alakulatoknál hadnagyi rangban teljesített
szolgálatot. 1905 és 1907 között Bécsben ha
diiskolábajárt. Utána főhadnagyi beosztással
a vezérkarhoz került. 1910-től Bécsben a ve
zérkar operációs osztályának a balkáni had
műveleti tervek kidolgozásában működött
közre. 1914-ben vezérkari főnök, 1917-ben
Szerbia fő kormánybiztosa. 1919-ben Szege
den szolgálattételre jelentkezik Horthy Miklós
nemzeti hadseregében. A Horthy-korszakban
1936. évi nyugdíjazásáig (altábornagyként)
vezérkari tiszt. 1936 után továbbra is katona
diplomáciai feladatokat teljesít. 1951. novem
ber 6-án folytatólagosan elkövetett kémkedés
büntette miatt kötél általi halálra ítélte a Buda
pesti Katonai Bíróság. 1952 februárjában az
ítéletet életfogytiglanra változtatták.
SZABADI GYULA a Grősz-perben Bozsik Pál jogi
védelmét látta el.

SZABÓ GYULA (1897-?) Heves vármegye alispán
ja. Jogi egyetem elvégzése, és a doktorátus
megszerzése után közigazgatási pályára lépett.
1925-től főszolgabíró, majd 1941-től Heves
vármegye alispánja. 1945-ben a népbíróság há
borús bűntett miatt egy év börtönre ítélte. K i 
szabadulása után gépi kötéssel foglalkozott.
1951 -ben a Friedrich István-féle mellékperben
hat évi börtönre ítélték a népi demokrácia meg
döntésére irányuló szervezkedés miatt.
SZABÓ IMRE (1901-1976) plébános, címzetes
püspök, budapesti érseki helytartó. 1924-ben
szentelték pappá, Zuglóban volt káplán.
1931-től a Budapesti Érseki Helynökségre ke
rült, 1933 és 1944 között érseki titkár volt.
1944-től került a krisztinavárosi plébánián tel
jesített szolgálatot. 1950-től 1957-ig budapes
ti érseki helytartó volt (1951 -ben tiatiarai cím
zetes püspökké, esztergomi segédpüspökké
szentelték), majd mivel végrehajtotta Mind
szenty József 1956 novemberében a békepa
pok ellen hozott intézkedéseit, 1962-ig a Nóg
rád megyei Hugyag községet jelölték ki kény
szertartózkodási helyéül. 1962-től részt vett a
I I . Vatikáni Zsinat munkájában. 1969 és 1971
között apostoli kormányzó volt.
SZABÓ LÁSZLÓ SÁNDOR ( 1900-1978) pálos szer
zetes. A gimnázium felső négy osztályát Kalo
csán végezte a jezsuitáknál. 1934-ben lépett
be a pálos rendbe. 1943-ig különböző helye
ken működött, 1945 után rendi gondnok, a
Sziklakápolna helyettes templomigazgatója.
1951. március 26-án tartóztatta le az ÁVH.
1951. augusztus 10-én három év és hat hónap
ra ítélte a Budapesti Megyei Bíróság. A Gyűj
tőben és Vácott raboskodott. 1954 októberé
ben szabadult.
SZAKASITS ÁRPÁD (1888-1965) szociáldemok
rata politikus. 1938 és 1942 között a Magyar
országi Szociáldemokrata Párt főtitkára. 1945.
évi választások után miniszterelnök-helyettes.
1948-1949 köztársasági elnök, majd az Elnö
ki Tanács elnöke. A két munkáspárt egyesülé
se után (1948) a Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetőségének és a Politikai Bizott
ságnak is tagja, a párt elnöke. 1950-ben letar
tóztatták és elítélték. 1956-ban rehabilitálták.
1958 után a Magyar Újságírók Országos Szö
vetségének, a Magyarok Világszövetségének,
majd az Országos Béketanácsnak az elnöke.

SZÁLAI (HAMULYÁK) BÉLA (1905-1987) 1933tól a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
ban dolgozik. 1939-től miniszteri titkár.
1940-től részt vesz az erdélyi közoktatási
ügyek átszervezésében. 1941-től ugyanezzel a
feladattal a Délvidéken dolgozik. A háború
után a V K M különböző osztályain működik.
1947-től az Országos Levéltárba került. 1950től nyugdíjazzák, de 1951 -ben a Magyar Álla
mi Földtani Intézet irodavezetője Egerben.
Május 30-án letartóztatta az ÁVH. Hét év bör
tönre ítélték a Grősz-per Gombos Károly-féle
mellékperében. 1956 januárjában szabadult.
SZALMA JÓZSEF (1925- ) a Grősz-per idején ál
lamvédelmis főhadnagy, később alezredesi
rangban a Vizsgálati Főosztály helyettes veze
tője, majd vezetője.
SZÉCHENYI MIKLÓS gróf (1868-1923) nagyvára
di püspök. 1890-ben szentelték pappá. Káplán
volt Kismartonban, majd 1892-ben Vaszary
Kolos hercegprímás maga mellé vette Eszter
gomba. Ettől az évtől jáki javadalmas apát.
1898-tól a Pázmáneum rektora és esztergomi
kanonok lett. Neki köszönheti a Pázmáneum új
épületét. 1901 -ben győri püspökké nevezték ki.
Új papnevelő intézetet építtetett. 1911-ben
Nagyváradra helyezték. Trianon kettévágta
egyházmegyéjét, a magyarországi rész számára
Gyulán vikáriusságot állított.
SZECSEI DÉNES a Grősz-perben Pongrácz Alajos
jogi védelmét látta el.
SZEIFERT JÓZSEF a Grősz-per idején államvédel
mis főhadnagy, majd százados.
SZEKFÜ GYULA (1883-1955) történész, M T A tag. A budapesti egyetem elvégzése után a
Magyar Nemzeti Múzeumban (1904-től) kezd
el dolgozni. 1909 és 1913 között az Országos
Levéltárban, majd a bécsi Állami Levéltárban
kutat. 1916-tól került az egyetemre az
újabbkori magyar történelmi tanszékre. 1927
és 1938 között a Magyar Szemlét szerkeszti. A
második világháború után Magyarország
moszkvai követe (1946-1948). 1953-tól or
szággyűlési képviselő, 1954-től az Elnöki Ta
nács tagja.
SZIGLIGETI BÉLA a Grősz-per idején államvédel
mis alhadnagy, majd hadnagy.
SZMRECSÁNYI LAJOS (1851-1943) egri érsek.
Egerben végezte a teológiát, 1873-ban szen
telték pappá. Különböző helyeken káplán,

majd 1891-től érseki titkár, 1897-től egri ka
nonok, majd apát. 1905-től felszentelt püspök,
1912-től haláláig egri érsek.
SZOKOLAI GÉZA a Grősz-per idején államvédel
mis főhadnagy.
SZÖLLŐSI GYÖRGY államvédelmis alezredes, a
Belső Reakció Elleni Harc Osztályának veze
tője.
SZÖRÉNYI GÁBOR (1912-1984) jezsuita szerze
tes. Kalocsán végezte a gimnáziumot a jezsui
táknál, ott kérte felvételét a rendbe 1930- ban.
Szegeden szentelték pappá 1942-ben. Kalo
csán internátusi felügyelő, Pécsett hittanár,
majd Csávossy Elemér provinciális titkára.
1950 után a Római Katolikus Szeretetszolgá
lat referense.
SZTRILICH KÁROLY (1917-1964) kalocsai egy
házmegyés pap. Zentán és Szabadkán járt kö
zépiskolába, 1935 és 1940 között Szarajevó
ban végezte a teológiát. 1940-ben szentelték
pappá. 1941-től kalocsán az érseki hivatalban
fogalmazó. 1945-ben a politikai rendőrség le
tartóztatta, de néhány nap múlva Grősz érsek
közbenjárására kiszabadult. 1949-től érseki
titkár. 1951. május 18-án érsekével együtt tar
tóztatták le. Hat évre ítélték, 1956. február
25-én szabadult.
TAKÁCS IMRE a Grősz-per idején államvédelmis
főhadnagy.
TARDINI, DOMENICO (1888-1961) Szentszéki
diplomata. X I I . Pius idején helyettes államtit
kár. 1958-tól címzetes érsek, bíboros. X X I I I .
János pápa államtitkára haláláig.
TELEKI GÉZA GRÓF (1911-1983) egyetemi tanár,
politikus. 1936-tól geológusként dolgozik.
1940-től a Kolozsvári Tudományegyetemen ta
nít, a Gazdaságföldrajzi és Geológiai Intézet
vezetője. 1944. december 22-től 1945. novem
ber 15-ig az Ideiglenes Nemzeti Kormány val
lás- és közoktatásügyi minisztere.
TIFENTÁLER JÓZSEF (1884-1951 ) esztergomi ka
nonok. A gimnázium után Bécsben, a Pázmáneumban tanult. 1909-ben szentelték pap
pá. Káplán Misérden, majd Budapesten az
Örökimádás-templom lelkésze. 1915 és 1926
között a Pázmáneum spirituálisa. 1926-tól a
budapesti Szent Imre Kollégium igazgatója.
1925-ben pápai kamarás, 1946-ban prelátus,
esztergomi mesterkanonok.

J Á N O S (1922- ) ÁVH-s alezredes,
1954-től MASZOLAJ előadó.
T O S T B A R N A B Á S (1876-1951) kassai káptalani
helynök,
rozsnyói
apostoli
kormányzó
1948-tól haláláig.
T Ó T H J Á N O S ( 1907-1969) plébános a városligeti
Regnum
Marianum-plébániatemplomban
1946-1951 között, annak felrobbantása után a
Thököly úti Domonkos-templomban 19511953 között. 1955-1956-ban Mindszenty Jó
zsef és Grősz József mellett teljesít szolgálatot
Püspökszentlászlón és Felsőpetényben.
T Ö M P E A N D R Á S (1913-1971) 1931 óta tagja a
KMP-nek. 1937 és 1939 között Spanyolország
ban harcolt. Hazatérése után letartóztatták,
majd bizonyítékok hiányában elengedték.
1944- ben átszökött a szovjetekhez, majd a
Nógrádi Sándor vezette partizáncsoport politi
kai biztosa. A felszabadulás után a rendőrség
ezredese, a Vidéki Főparancsnokság vezetője.
Hozzá tartoztak az internálótáborok is. Hatás
köri ellentétbe került Péter Gáborral. 1947 és
1959 között a külügyben dolgozott, majd ismét
belügyi állományba került. Ellenezte az 1968.
évi Csehszlovákia elleni katonai beavatkozást.
1971. november 26-án öngyilkosságot követett
el.
TIHANYI

(1924- ) államvédelmis őrnagy.
Négy gimnáziumot végzett, majd 1939 és
1941 között kitanulta a fogtechnikus szakmát.
1945- ig fogtechnikus segédként dolgozott.
1945 márciusában belépett a szociáldemokra
ta pártba, majd augusztusban tagja lett az
MKP-nak. 1946-ban került az ÁVO-hoz. Ope
ratív hálózati területen dolgozott. A Szovjet
unióban egyéves operatív iskolát végzett, azu
tán kinevezték a Vizsgálati Főosztályra he
lyettes vezetőnek. A Rajk-perben való szere
péért Vajdát a Népköztársaság Elnöki Tanácsa
a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiske
resztjével tüntette ki. A Grősz-per után a Nép
köztársasági Érdemrend V. fokozatával tün
tették ki. 1952-ben elbocsátották az ÁVH-tól.
A Statisztikai Hivatal osztályvezetője lett.
1953 elején letartóztatták, hat évre ítélték.
1956. október 15-én szabadult, majd 1956 no
vemberében Ausztriába szökött, ahonnan k i 
vándorolt Ausztráliába. 1962 óta fogorvos
ként praktizál.
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a Grősz-per idején államvédel

mis százados.
(1865-1923) kalocsai ér
sek. Teológiai tanulmányait a budapesti egye
temen és a bécsi Augustineumban végezte.
1888-ban pappá szentelték. Temesváron, a
püspöki irodában dolgozott, majd 1895-től a
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban
osztálytanácsosként a katolikus ügyek vezető
je. 1898-ban cikádori apát, 1902-ben sebenicói címzetes püspök. 1905-től minisztériu
mi tanácsos. 191 l-ben a király győri püspök
ké, 1914-től pedig kalocsai érsekké nevezte
ki.
V A R G A B É L A (1903-1995) katolikus pap, kisgaz
da politikus. 1929-től 1947-ig balatonbogiári
plébános. A kisgazdapárt egyik alapítója,
1937-től a párt alelnöke. 1939-től országgyűlé
si képviselő. A I I . világháború alatt tevékenyen
közreműködött a lengyel menekültek mentésé
ben. 1945 után a kisgazdapárt ügyvezető alel
nöke. Tagja az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek,
majd a Nemzetgyűlésnek. 1946. február 7-től a
Nemzetgyűlés elnöke. 1947 nyarán emigrált, a
rendszerváltozás után tért vissza Magyaror
szágra.
V A S Z O L T Á N (1903-1983) kommunista politikus.
1921 -ben a kommunista ifjúmunkás szervezke
désben való részvétel miatt letartóztatták. Fo
golycserével a Szovjetunióba került. 1924-ben
titokban visszatért, a KIMSZ titkára lett.
1925-ben ismét letartóztatták és elítélték.
1940-ben szabadult, a Szovjetunióba távozott.
A háború után Budapest élelmezési kormány
biztosa, majd 1949-ig a Gazdasági Főtanács tit
kára, ezt követően 1953-ig az Országos Tervhi
vatal elnöke. 1956-ig magas párttisztségek
viselője. 1956-ban a jugoszláv nagykövetségre
menekült, Romániába internálták, 1958-ban
tért haza.
V E Z É R F E R E N C (1914-1951) pálos szerzetes. A
gimnáziumot Esztergomban
végezte el
(1926-1934). 1935-ben kérte felvételét a pá
los rendbe. Pécsett töltötte a novícius időt, itt
végezte a teológiát. 1940-ben szentelték pap
pá. 1944-ben került Pálosszentkútra (ma
Petőfiszállás). Itt érte a háború vége. 1944 vé
gén a szovjet hatóságok tudtával polgárőrsé-

VÁRADY LIPÓT ÁRPÁD

get szervezett. Már 1945-ben vizsgálat folyt
ellene állítólagos háborús bűntett miatt, de fel
mentették. 1945-től a pálos rendházak gazda
sági gondnoka. Közreműködött a Sziklaká
polna fatimai, és a Boldogasszony Éve
kapcsán rendezett ünnepségeiben. 1951. már
cius 20-án tartóztatták le. A Grősz-perben ha
lálra ítélték.
VIRÁG FERENC (1869-1958) 1926 óta pécsi püs
pök.
WITZ BÉLA (1888-1962) esztergomi kanonok. A
gimnázium után Bécsben a Pázmáneumban ta
nult. 1912-ben szentelték pappá. Káplán Kőhídgyarmaton, 1913-tól évekig hittanár Buda
pesten különböző gimnáziumokban. Protonotárius kanonok, pápai kamarás. 1935-1944 kö
zött a Szent István-bazilika plébánosa, a Szent
Jobb őre, budapesti érseki helynök. 1944-ben
esztergomi főkáptalan mesterkanonokja, 1951re az esztergomi főszékesegyház főesperese.
ZÁGON JÓZSEF (1909-1975) győri kanonok, iro
daigazgató. 1949-ben Nyugatra távozott, a
Római Kúria hivatalnoka lett. 1971-ben a
Szentszék képviseletében
közreműködött
Mindszenty József bíboros Magyarországról
történő kiutaztatásában.
ZAKAR ANDRÁS (1912-1986) Mindszenty József
esztergomi érsek titkára. A Mindszenty-per
harmadrendű vádlottjaként első fokon hat,
másodfokon négyévi fegyházbüntetésre ítél

ték. 1953-ban szabadult, ettől kezdve nyugdí
jazásáig (1957) budapesti lelkész. 1970-ben
rehabilitálták. 0 volt az egyetlen pap, akiről
már a népköztársaság idején elismerték, hogy
törvénytelenül volt elítélve.
ZARUBAI EMIL a Grősz-perben Hagyó-Kovács
Gyula jogi védelmét látta el.
ZICHY GYULA GRÓF (1871-1942) 1905-től pécsi
püspök, 1925-től kalocsai érsek.
ZÖLD SÁNDOR (1913-1951) kommunista politi
kus, belügyminiszter. A debreceni egyetemen
orvosi diplomát szerzett. 1932-től tagja volt az
illegális KMP-nek. 1942-től a berettyóúj falusi
kórház orvosa. 1944-től az Ideiglenes Nem
zetgyűlés képviselője, belügyi államtitkár.
1946-tól a nagy-szegedi pártbizottság titkára,
országgyűlési képviselő. 1948 után beválasz
tották az MDP KV-be. 1950-195l-ben bel
ügyminiszter. Letartóztatása előtt végzett csa
ládjával, majd öngyilkos lett.
ZSEDÉNYI BÉLA (1894-1955) jogakadémiai tanár,
az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke. Egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte. Az első v i 
lágháború után Komárom főjegyzője. 1925-től
a miskolci jogakadémia tanára. 1928-tól a pécsi
egyetemen tanít. 1944 decemberétől az Ideigle
nes Nemzetgyűlés elnöke, majd 1946 végéig a
képviselőház elnöke. 1946-ban lemondott,
ügyvédi irodát nyitott Budapesten. 1950-ben
államellenes cselekmény vádjával letartóztat
ták. A börtönben halt meg.
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BALOGH ISTVÁN 105, 142, 145, 171, 201, 203,
263-264, 272-274, 282, 380
Balogh Margit 11, 18-19, 26, 81
BÁNÁSS LÁSZLÓ 46-47, 380
BARABÁS BÉLA 343, 380
BARANKOVICS ISTVÁN 81, 380
BARANYAI JUSZTIN 218, 260, 269, 380
Baranyai Lajos 91
BARANYAI LIPÓT 86, 221, 381
BÁRD JÁNOS 138, 179, 189-190, 192-193, 210,
242, 297,381
BÁRDOSSY LÁSZLÓ 91, 381
Beke Margit 46, 81, 94-95, 193, 196, 306
BERECZKY ALBERT 102, 381
BÉRES ANDOR 121-123, 381
BERESZTÓCZY MIKLÓS 57, 97, 105, 145, 170,
172, 200, 281,381
BETHLEN ISTVÁN 111
BIHAR ÁRPÁD TÁDÉ 115, 382

Bindes Ferenc 145
Bircher, Martin 241
Bíró Sándor 34
BOGNÁR JÓZSEF 166, 217, 382
BOLVÁRY PÁL 317
BOLYÓS ÁKOS 116, 122, 124, 336, 382
Boreczky Beatrix 36
BOZSIK PÁL 22-25, 27-29, 51, 84-88, 98,
110-111, 113-114, 117-118, 121-123,
128-131, 135, 137-138, 141, 152-155, 193,
220, 234-235, 245-249, 260-263, 268-269,
271, 288-291, 301-302, 309, 312-316, 321,
324, 328-329, 343, 359, 375, 382
BREYER ISTVÁN 43, 382
BUDANOVICH (BUDÁNOVICS) LAJOS 98, 276
BURGIASEV, G Y URO 71
CAVALLIER JÓZSEF 260, 382
CZAKÓ KÁLMÁN 70, 382
CZAPIK GYULA 15, 24, 44, 46, 49-51, 55-57, 59,
90, 95-97, 133-134, 136, 141-142, 146, 184,
192-193, 217, 227, 261, 270, 273, 279, 281,
349, 382
CZETTLER JENŐ 22-23, 34, 88, 114, 116, 234,
269,333,382
CSABAI SHERER PÉTER PÁL 86
CSÁVOSSY ELEMÉR 96, 295, 383
Cseh Gergő Bendegúz 21
CSELLÁR ISTVÁN JENŐ 26, 89, 91-92, 111-112,
115, 121-123, 181, 271, 311, 317, 331, 336,
343,383
CSEPREGI IGNÁC 251, 383
CSIKBÁNFALVY KELEMEN 199
CSÖMÖZ GÁSPÁR 105, 383

DANKÓ LÁSZLÓ 190
DARÁZS ISTVÁN 34, 383
DARVAS JÓZSEF 18,20, 101, 104, 133-134, 142,
166, 267,275,383
DAVIES 143
DELL' ACQUA, ANGELO 17, 162-163, 189, 192
Dénes Béla 34
DEZSÉRY LÁSZLÓ 102, 383
DINNYÉS GERGELY 284, 384
DITTRICH 94, 188, 193, 196, 242-243, 297
DOBI ISTVÁN 15, 100, 349, 384
DRAHOS JÁNOS 97, 170, 172, 191, 193,234, 260,
268, 384
Duby, Andrée 10
Duby, George 10
DUDÁS MIKLÓS 15, 141, 144, 170,281,349,384
ECKER-RÁCZ 89
Eggenberger, Christoph 241
EGYED ISTVÁN 86, 384
Elmer István 34
ENDRE LÁSZLÓ 317
ENDRÉDY /HADARITS/ VENDEL 22-23, 25, 27, 29,
34, 51, 57, 84, 88-91, 95-98, 105, 111, 114,
118, 121-122, 244, 250, 264, 271, 310, 314,
316-317, 330-331, 334-335, 343, 348, 384
ENDREY MIHÁLY 51-52, 96, 108, 179, 189, 192,
210,384
ERNSZT SÁNDOR 233, 241, 385
FARAGÓ 250, 363, 367
FARKAS ENDRE 23-24, 28, 38, 51, 85-88,
110-111, 113, 121-123, 128-131, 135,
137-138, 141, 152-155, 186-187, 193, 195,
209, 218, 220, 222-223, 235, 245-249,
261-263, 267-268, 271, 288-291, 300-305,
309, 312-314, 320, 329, 334, 342, 348, 359,
375,385
FARKAS JÁNOS 122, 318, 385
FARKAS MIHÁLY hadügyminiszter 27, 64, 67,70,
115,385
FERENC JÓZSEF főherceg, ifj. 233, 241, 385
FERNBACH PÉTER 364, 385
FETSER ANTAL 42-43, 232, 385
FISCHER-COLBRIE ÁGOST 42, 385
FODOR LAJOS 343, 386
FORMÁN ANDRÁS 346
FRIEDRICH ISTVÁN 28, 51, 86-87, 99, 111-113,
128, 131-132, 155-156, 248, 261-262, 313,
334, 357-359, 386

FRIGYES FŐHERCEG 233, 386
GARANCSY MIHÁLY 346
GASCOIGNE, ALVARY DOUGLAS FREDERICK
297-298, 386
GÁSPÁR JÁNOS 86
GÁSPÁR MÁRTON 63-64, 67, 386
GÉMES KÁROLY 284-285, 386
Gergely Jenő 9, 11, 16, 18, 26, 29, 43^44, 46^17,
50, 97, 169, 232, 261, 307, 327, 348
GERŐ ERNŐ 100, 267, 273, 386
GERŐ TAMÁS 121, 386
GIDÁLI GÁBOR 121, 123, 386
GLATTFELDER GYULA 44, 82, 386
GOMBOS KÁROLY 27, 31, 38, 83, 1 12, 116,
118-120, 138, 175, 177, 182, 188-189, 191,
249-250, 284, 286, 332, 361-364, 366-369,
372-373, 386
GÖMBÖS GYULA 230, 387
GRIESER JÁNOS 362
GRÓH JÓZSEF 348, 387
GROMIKO, ANDREJ 143, 387
GRŐSZ ANTAL 229
GRŐSZ FERENC 42, 128, 229
GRŐSZ JÓZSEF 9-11, 15-33, 35-62, 65-70,
72-75, 81-82, 85-90, 92-101, 103,106-107,
110-112, 114-121, 123, 125-128, 131-145,
147-148, 150-153, 155-157, 160-165, 170,
175, 177-183, 185-190, 193-199, 201-202,
205, 209-230, 234, 236-244, 252-255,
257-258, 260-264, 266-268, 270-275,
277-284, 287-308, 312-324, 326-328, 330,
332-333, 336-337, 339-344, 346-376,387
GRŐSZ MAGDOLNA 229
Gyarmati György 21,36
GYÉRESSY ÁGOSTON 91,115,122-123,335,387
GYETVAI PÉTER 11,27, 116, 138, 189,250, 298,
362, 366, 387
GYOMLAY LÁSZLÓ 23-25, 85-88, 99, 111, 114,
116, 129-131, 153-155, 188, 235, 245-248,
289-290, 302, 334, 348, 387
HABSBURG OTTÓ 29, 150, 152-153, 220-221,
232, 241,312,314,387
HAGYÓ-KOVÁCS GYULA 22, 51, 57, 89, 111,
114-115, 121-123, 271, 310, 316-317, 331,
343, 348, 388
HAJAGOS TÓTH MÁTYÁS 26, 388
HAJÓS MÁRIA ALFONZA 115, 388

86, 113, 122-123, 195, 247,

HALÁCS ÁGOSTON

291, 302,333
17, 24, 57, 60, 89, 96-98, 100,
103, 106, 108, 112, 116, 120, 134, 161, 170,
179-180, 182, 189-192, 217, 234, 237, 251,
260, 268-269, 273-274, 281, 288, 298-299,
301, 307, 349,388
H A N G Y Á L A N D R Á S 122-123,388
Havasy Gyula 11, 16-17, 39, 143, 163
HAMVAS ENDRE

HAZAI G Y U L A

45

K Á R O L Y , I V . 111

Karsai Elek 9
Karsai László 9
K E L E M E N K R I Z O S Z T O M 47,

193,

K E R N E R I S T V Á N 188,

284,

364,

K E Y , W I L L I A M S H A F F E R 94,
K I C Z K Ó K Á L M Á N 348,

391

391

100,

388

KISBARNAKI FARKAS F E R E N C

Hetényi Varga Károly 11, 44, 335
HÉVEY
L Á S Z L Ó 24-25, 86, 88, 111, 113,
121-122, 218, 223, 247, 256, 271, 291,
302-303, 309, 314-315, 330, 342, 375, 388

KISS MAGDOLNA

H Ó M A N B Á L I N T 44,

KOCZAK, STEPHEN ANDREW

388

232-232, 241

H O R T H Y M I K L Ó S 43,

K I S S K Á R O L Y 143,

391

K I S S L Á S Z L Ó 361,

365,
42,

KOLLÁR FERENC

H O R V Á T H I S T V Á N 3 17

K Ó S A K Á L M Á N 86,

HORVÁTH MÁRTON

203,

205,

100,

389

H O R V Á T H R I C H Á R D 105,

145,

HUFTFLUSZ MÁTYÁS

362

H U S Z Á R K Á R O L Y 233,

241,

208,

389

389

K O S S Á I S T V Á N 63,

KOVÁCS ISTVÁN

124,

391

391
111

115, 122-123

K O V Á C S S Á N D O R 44,

Hutten, Kurt 54

391

100

KOVÁCS KÁLMÁN
389

89,

391

391

KOVÁCS GYÖRGY
171,

229

169

K O M L Ó S J Á N O S 121,

H O R V Á T H J Á N O S 58,

391
128,

K O D Á L Y Z O L T Á N 260,

11 1

303

114, 122-123,335,391

KISS HORVÁTH MIHÁLY

Horváth Ibolya 100

217,

237,

273,

391

K Ő H A L M I F E R E N C 34

Ignotus Pál 34
Í J J A S J Ó Z S E F 98, 190,389
I M R É D Y B É L A 9,

390

364,368

KERTÉSZ JÓZSEF

K I S B Á N E M I L 91

H E G E D Ű S A N D R Á S 56,

HORTHY ISTVÁN

390

Kenedi János 58, 69-70

KÖKÉNYESSY ARTÚR

113, 122-123, 334

K Ö N I G Z O L T Á N 126,

391

K Ö N Y V E S K U K O V E C Z I M R E 115,

122,

124,

336,

392

91

114, 122-123,

IPOLYI K E L L E R (KELLÉR) TAMÁS

K Ö N Y V E S L A J O S 25,

392

335
Ispánki Béla 51

KÖNYVES REZSŐ

115

KRISTÓF ISTVÁN

100

110,112,116,122-123,138-139,
188,249,313,319-320, 332,389
I Z A B E L L A főhercegnő 233, 389
Izsák Lajos 9, 29, 81, 261, 327, 348

Kubinyi Ferenc 69, 71
K U J Á N I F E R E N C 112, 116, 118-120, 175, 177,
392

IVÁNYI ENDRE

Lakatos Andor 11, 189-190, 241
J Á N O S I J Ó Z S E F 242,
JESSUP

390

143

JOANNOVICH

E M I L 40,

JOHLER MÁTYÁS
JÓZSEF

297,

343,

348,

355,

390

főherceg 233, 241, 390
118,

331,

K Á D Á R J Á N O S 11, 15, 58,

149,

K A I S E R J Ó Z S E F 285,

390

K Á L L A I G Y U L A 136,

364,
143,

Kálmán Peregrin 166
KARÁCSONYI GUIDÓ

364
114

L E L K E S J Ó Z S E F P A S C A L 177,

187,

217,

222,

249,

392

362

J U H Á S Z L Á S Z L Ó 71,

LÉGLER ANTAL
L É K A I I M R E 89,

149,

B É L A 138, 188, 250, 276-277, 285,
362-363, 366, 392
Lénárd Ödön 56-57, 61, 73, 93, 264
LÉMÁJER

390

151,

151,

390

390

L E O P O L D A N T A L 363,

367

L O M B O S L Á S Z L Ó 147,

171,

LÓNYAY ELEMÉR,
LUKÁCS EMMA

317

199,

392

gróf 232-233

362

LUZSINSZKY KÁROLY

88, 1 13, 122-123

MACARTUR, DOUGLAS 148, 392
MARKOVITS ISTVÁN 346
MARSHALL, GEORGE CATLETT 88, 392
MÁRTON ÁRON 46-47, 392
MATHEOVICS FERENC 348
MELLÉKY KORNÉL 343, 393
Mészáros István 17, 24-25, 46, 91
MÉSZÁROS IVÁN 113, 122-123, 315, 334
MESZLÉNYI ZOLTÁN 97, 170, 281, 393
MIHÁCZI JÓZSEF 199
MIHÁLYFI ISTVÁN 285-286, 393
MIHÁLYFI JÁNOS 284, 393
MIKES JÁNOS, gróf 43, 393
MIKLÓS BÉLA 273
MIKLÓS KÁROLY 346
MINDSZENTY JÓZSEF 9,11,15,18,22-24,28-32,
34, 39-40, 46-50, 53-58, 81-82, 85, 90-91,
94-96, 98, 106, 110, 127-129, 135, 137-138,
141-142, 144, 146, 150, 152-153, 155,
157-158, 160, 172, 179, 186, 193, 213, 227,
234-235, 242-245, 247-248, 250-251,
260-261, 264, 268-270, 273-274, 279, 281,
287-288, 290-291, 295, 298, 301, 312, 314,
316, 321, 323-324, 327, 344, 348-349, 352,
354-355, 358, 362, 376, 367, 393
Mócsy András 44
MÓCSY IMRE 49, 95, 190, 244, 393
MOLNÁR NIVARD FERENC 114, 122-123, 335,
394
MONTINI, GIOVANNI BATTISTA 314, 394
MOULLION ANDRÁS 364
MOULLION KÁLMÁN 249, 362
MUKLI FERENC 1 15
Nádas Zoltán 91
NAGY FERENC 221
NAGY IMRE 100, 394
NAGY TÖHÖTÖM 47, 394
NEHÉZ-POSSONY JÓZSEF 342, 394
NÉMETH JÓZSEF 145, 394
Németh László 145
NÉMETH MIKLÓS 16
Nyisztor Zoltán 43
Ólmosi Zoltán 103, 109
OLTI VILMOS 37, 53-54, 343, 346-347, 394
ORDASS LAJOS 184, 216, 394
ORTUTAY GYULA 15, 217, 395
OSTENBURG-MORAVEK GYULA 11 1, 395

Őrfi Mária 22, 34, 89
Pál József'97-98, 101, 145, 150, 171
PÁLFFY GYÖRGY 11, 63-64, 69-70, 395
PAPP ERVIN 88,103,114,122-123,217,316,334
PAPP KÁLMÁN 194, 273, 277, 395
PARODI 143
PASKAILÁSZLÓ 16
PAULIK IMRE 121-124, 331, 395
PAYR HUGÓ 38, 51, 87, 96, 99, 112, 122-123,
125, 128, 131-132, 135, 141, 155-156, 248,
261-262, 313, 332, 348, 357-359, 395
PÉCHY STEFÁNIA 363
PEHM JÁNOSNÉ 261
PÉNZES BALDUIN 273
PÉTER GÁBOR 18, 21, 32, 40, 52, 54, 69-72,
141-142, 144, 213, 352, 354-355, 376, 395
PÉTERFY GEDEON 98, 190, 192, 244, 395
PÉTERY JÓZSEF 15, 17, 27, 58, 90, 97, 100, 103,
106, 112, 116, 120, 133, 141, 145, 237, 273,
395
PETŐ (PÁNCSICS) BENŐ 364
PETROW 85-86, 1 11
PETRUS GYULA 1 15, 122, 124, 336
PINTÉR LÁSZLÓ 261
PlUS.X. PÁPA 43, 395
PIUS, XI. PÁPA 42, 230, 396
PIUS, XII. PÁPA 43^14,49-50, 143,157-158,160,
190,396
PLOJHAR, JOSEF 171, 396
PONGRÁCZ ALAJOS 23-24, 85-86, 88, 110-111,
114, 121-123, 256, 290, 310, 314-315, 330,
343, 348, 375, 396
PRIMUSZ KÁROLY 122-123, 396
PRÓNAY PÁL 1 11
PRZIBISLAWSKY FERENC 113, 122-123, 315,
334,396
PUTTERER PÉTER 365, 396
RAFFAY ALFONZ 286, 396
RAFFAY IMRE 286, 396
RAJK LÁSZLÓ 9, 11, 70, 396
RÁKOSI MÁTYÁS 15, 100, 102, 109, 146-147,
149-151, 166, 184, 216, 227, 264, 267, 326,
349, 397
RASSAY KÁROLY 234, 260, 269, 397
RAUCH (LÁSZLÓ) ATTILA 115, 122-123, 317,
335, 397
RAVASZ LÁSZLÓ 232, 397
REGINA hercegnő 220

REISZ ELEMÉR
RÉVAI JÓZSEF

169

(SÁNDOR)
LÁSZLÓ
26, 30-31, 35,
112-113, 115-116, 122-123, 175, 177-178,
181, 186-187, 196-197, 210, 215-217, 222,
249, 274, 333, 336, 399
Szakács Sándor 31, 184
SZABÓ

16, 18,20-21, 100, 166, 267, 397

R E Z N Y Á K L Á S Z L Ó 342,

398

RICHTER KÁLMÁNNÉ

116

ROGÁCS

F E R E N C 108,

234,

I S T V Á N 88,

114

260,

268,

288,

301,

398

S Z A K A S I T S Á R P Á D 273,

ROMVÁRI

RÓTTA, ANGELO

47,

399

250, 276-277, 285, 363, 367-368,

SZÁLAI BÉLA

400

379

Rózsás János 26
R U D O L F trónörökös 232-233

122-123, 400

SZALMA JÓZSEF

SZÁNTÓ G Y Ö R G Y

27

Szántó Konrád 45, 58, 103
S Á G H Y E L E K 285,

298

S Z Á S Z B É L A 34,

Salacz Gábor 15-17, 50, 58, 96, 101, 134, 160,
169
S A R K A D I I S T V Á N 122-123,398
S Á R K Ö Z I L Á S Z L Ó 122-123, 357, 360, 398
S Á R K Ö Z I P Á L 90,

96,

166,

SCHNEIDER FERENC

229

398

SZÉKELYI IMRE

SZENCZI JÁNOS

FRIEDRICH ARTHUR

242,

297, 398
96, 147, 166,398

SCHRÖDER PÉTER

SCHULKOVSZKY ALFRÉD

317

SZÖLLŐSI
SZÖRÉNYI

SCIOTTO VINCE

SZTRILICH

115

43^16, 81, 94, 232, 398
86-88, 99, 111,290

LAJOS

15,

27,

400

121-123, 400
G Y Ö R G Y 36, 74, 300, 361,400

47,

58,

85,

90,

100,

GÁBOR

180,

KÁROLY

192,

251,

27,

73,

400
116,

119,

138,

250-251,298,362, 366, 400

SERÉDI JUSZTINIÁN

SHVOY

26

L A J O S 44,

SZOKOLAI GÉZA

Schwarcz Katalin 276

SHERER

122-123, 400
115,317

SZIJJÁRTÓ PORSCH HENRIK

SZMRECSÁNYI

249

400

316

SZILÁGYI ANDREA

SCHROTTI PÁL

400

121-123, 400
88, 114, 122-123, 290

SZEIFERT JÓZSEF

SZIGLIGETI BÉLA

HANS

gróf 42, 400

S Z E C S E I D É N E S 343,

S Z E K F Ü G Y U L A 81, 260,

Schneider, Karin 241
SCHOENFELD,

70

SZÉCHENYI MIKLÓS,

SZŰCS ERNŐ
103,

70

SZŰCS ISTVÁN

232

106, 111, 116, 120, 141,273,281,398
S Í K S Á N D O R 96,

166,

SIMONYI MARIAN

398

T A K Á C S I M R E 205,

364

TAKÁCS

122-123, 398

SINKÓ F E R E N C

T A R D I N I , D O M E N I C O 95,

S L A C H T A M A R G I T 218,

234,

269,

398

TELEKI PÁL

11, 62-63, 69-70, 122, 124,

398
86, 113, 122-123, 333

F R A N C I S J O S E F 85,

236,

314,

S U H A Y I M R E 86,

TÓTH ISTVÁN

291,

302,

399

399

114

30, 90-91, 112, 115-116, 122, 124,
315, 317, 336

T Ó T H J Á N O S 55,
S Z A B A D I G Y U L A 343,

401

T Ó T H G Y U L Á N É SZ. G Y O M L A Y M Á R I A
TÓTH ILLÉS

141,

400

63-64, 401

T O S T B A R N A B Á S 103,
399

belga királyi hercegnő 232-233, 399
Stehle, Hansjakob 48, 51, 143, 163, 191
STEFÁNIA

85

T I F E N T Á L E R J Ó Z S E F 290,
TIHANYI JÁNOS

SÓTONYI GÁBOR

400

232

THYON, RUTH

LÁSZLÓ

244,

gróf 46, 242, 297, 400

T E L E K I GÉZA,

Solt Pál 100

SPELLMANN,

400

302-303,334

Sipos András 9
Sipos Péter 9

SÓLYOM

208,

113, 122-123, 223, 247, 291,

ISTVÁN

116
297,

T Ó T H K . J Á N O S 242,

401
297

Szabó Csaba 17, 92, 103

T Ö M P E A N D R Á S 21,

SZABÓ GYŐZŐ

Török József '42,44-46,48-49, 55, 95, 188, 193,
196,218,242-243, 273,298

SZABÓ GYULA
S Z A B Ó I M R E 90,

100

113, 122-123,333,399
108,

399

TŐZSÉR RÓZSA

138

401

TRUMAN HARRY S. 148
TULOK JÓZSEF 232
UTTERREINER KÁROLY 364, 368
VADÓCZGYÖRGY 316
VÁGI FERENC 70
VAJDA TIBOR 33, 35-36, 69-74, 121-122, 300,
357, 401
VÁLYI KÁLMÁN 114
VÁRADI ERNŐ 122, 124, 401
VÁRADI JÓZSEF 122-123, 401
VÁRADY LIPÓT ÁRPÁD 42, 401
VARGA BÉLA 95, 221, 243, 297, 401
Varga László 9, 136, 149
Varga László (New York) 58
VAS ZOLTÁN 184, 267, 401
VATHY ÁKOS 61
VECSEYJÓZSEF 146, 160
VERES JÓZSEF 166
VESSZŐSI MELINDA 1 16
VEZÉR FERENC 20, 22-23, 25-27, 29-30, 37, 54,
73, 84, 90-91, 98-99, 110-113, 115-116,
118, 121-122, 124, 175, 177-178, 185, 187,

210, 215, 217, 222, 224, 249, 256, 271, 274,
311, 313, 317, 328, 331, 335-336, 343,
348-349, 375-376, 401
VINCZE TIHAMÉR 317
VÖRÖS JÁNOS 46
Wetzel, René 241
WITZ BÉLA 180,402
WOLFSGRUBER, CÖLESTIN 93
ZÁCH ERZSÉBET 115
ZÁGON ENDRE 250, 277, 314
ZAKAR ANDRÁS 23,51,402
ZALAI KÁLMÁN 316
Zanathy János 100
ZARUBAI EMIL 343, 402
ZEHETBAUER, FRANZ 93
ZELENYÁK JÁNOS 122-123,334
ZEMBRZUSKY MIHÁLY 317
ZICHY GYULA 44, 402
ZinnerTibor9, 31, 100, 184
ZÖLD SÁNDOR 135-136, 143, 402
ZSEDÉNYI BÉLA 242, 297, 402

Rövidítések jegyzéke
A C ~ A . C.
ÁEH
agit. prop.
alez.
alhdgy.
áv.
ÁVH
ÁVO
BFL
BM
bts.
Ein.
f.
fhdgy.
Fr.
grhdgy.
hh.
Ján
KALÁSZ
KALOT
KB
KEB
KÉL
KIMSZ
KMP
KNEP
KSH

Actio Catholica
Állami Egyházügyi Hivatal
agitációs propaganda
alezredes
alhadnagy
államvédelmi(s)
Államvédelmi Hatóság
Államvédelmi Osztály
Budapest Főváros Levéltára
Belügyminisztérium
bajtárs
Elnöki
fond; folyó [évi, havi]
főhadnagy
fráter, testvér
gróf
hadnagy
helybenhagyólag
János evangéliuma
Katolikus Leánykörök Országos
Szövetsége
Katolikus Agrárifjúsági Legény
egyletek Országos Testülete
Központi Bizottság
Központi Ellenőrző Bizottság
Kalocsai Érseki és Főkáptalani
Levéltár
Kommunista Ifjúmunkások Szö
vetsége
Kommunisták Magyarországi
Pártja
Keresztény Nemzeti Egyesü
lés/Egység Pártja
Központi Statisztikai Hivatal

KV
MADISZ
MANSZ
MDP
MKP
MOL
MOVE
MSZMP
MT
Mt
NKVD

ny.
OSB
OTSB
öe.
őrgy.
P.
PB
PIL
Sch. P.
sz.
szds.
tszcs.
TÜK
VKM
VkF/2.

Központi Vezetőség
Magyar Demokratikus Ifjúsági
Szövetség
Magyar Nemzeti Szövetség
Magyar Dolgozók Pártja
Magyar Kommunista Párt
Magyar Országos Levéltár
Magyar Országos Véderő Egylet
Magyar Szocialista Munkáspárt
Minisztertanács
Máté evangéliuma
(Narodnij Komisszariát
Vnutrennih Gyei) ~ Belügyi
Népbiztosság
nyugalmazott
(Ordo Sancti Benedicti) ~ Szent
Benedek Rendje, bencések
Országos Testnevelési és Sport
Bizottság
őrzési egység
őrnagy
páter
Politikai Bizottság
Politikatörténeti Intézet Levéltára
(Ordo Scholarum Piarum) ~ Ke
gyes Tanítórend, piaristák
született
százados
termelő szövetkezeti csoport
titkos ügyiratkezelés
Vallás- és Közoktatásügyi M i 
nisztérium
Vezérkari Főnökség hírszerző
osztálya
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Szabó Csaba
E G Y H Á Z Ü G Y I H A N G U L A T - J E L E N T É S E K 1951, 1953

Varga László
K Á D Á R J Á N O S BÍRÁI E L Ő T T - FENT ÉS L E N T

A magyar katolikus egyház újkori történelmében a Mindszenty
bíboros letartóztatását és elítélését, majd a kényszerű 1950. évi
megállapodást követő kommunista egyházpolitika kiemelkedő
eseménye Grősz József kalocsai érsek 1951. évi koncepciós pere.
Kötetünk nem e kirakatper jogi vonatkozásait, anyagát vizsgálja,
hanem kísérletet tesz az előzmények feltárására, a koncepció kita
lálásának, formálásának bemutatására. A dokumentumok bepil
lantást engednek a pártelit gondolkodásmódja mellett az Állam
védelmi Hatóság munkamódszereibe is, érzékeltetik az AVH-s
kihallgatószobák, a cellák és pincék nyomasztó légkörét. A beve
zető tanulmány többek között a szereplők életútját is bemutatva
vizsgálja azt a folyamatot, ahogyan a történések alakítják az
egyéni sorsokat, illetve hogyan hatnak vissza az egyes személyi
ségek az események alakulására.
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