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„Amivé lettem, anyám érdemeinek és imáinak köszönhetem.”
(Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek)



p 6q

„Anyát és gyermeket az Isten ad egymásnak, és ha életük szeretet-
ben fonódik össze, azért őt illeti a hála.” (Mindszenty József )

Előszó a második kiadásHoz

Egy születésnap mindig kettős ünnep, ünnepe egyrészt a
születésnapját ülőnek, másrészt ünnepe annak is, aki életet
adott neki. Így amikor a Magyar Egyház megemlékezik Mind-
szenty József bíboros születésének 120. évfordulójáról, az utó-
kor hálás tiszteletével fejet hajt Mindszenty bíboros szülei előtt
is, akik őt az Egyháznak ajándékozták. 

A szombathelyi Egyházmegye erre a jubileumi alkalomra
újra megjelentette dr. Vecsey József egykori szombathelyi egy-
házmegyés pap, teológiai tanár 1970-ben, Mindszenty József
bíboros édesanyja halálának 10. évfordulójára írt könyvét. cé-
lunk az volt, hogy minél többen olvassák e kiadványt, amely-
nek első kiadása 1970-ben sankt Gallenben jelent meg, és a
kommunista diktatúra alatt csak titokban juthatott Magyaror-
szágra. Vecsey József könyve betekintést enged a vasfüggöny
mögötti embertelenségbe és kegyetlenségekbe is, ugyanakkor
tiszteletadás a csehimindszenti családi otthon előtt, amelyről
a bíboros emlékiratában így vall: „Szülői házam az imának és az
erényeknek volt a melegágya.” Vagy másutt: „Harmadik várunk a
családi szentély, amelyben a házi áldás szellemében nemzedékek vált-
ják egymást. Az apa a Mennyei Atyától, az édesanya a Boldogságos
Szűztől, a gyermek Jézustól veszi tekintélyét, értékét. A hívő család-
ban egymás feje felett szüntelenül ott látják az égi tekintélyadónak
az arcát is. És valahányszor a család asztalánál együtt imádkoznak,
a szent család világa koronázza meg őket. Ezért szent az édesapa,
édesanya abban a názáreti tükörben. Azért végtelen és halhatatlan 
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érték a gyermek, ezért féltett szemefénye a szülőknek, és az egész nem-
zetnek... ”

Tiszteletadás ez a könyv Pehm János, az édesapa és Kovács
Borbála, az édesanya előtt. Az édesapa, aki 1946-ban halt meg,
megérhette azt az örömöt, hogy fia előbb Veszprém püspöke,
majd Esztergom érseke, Magyarország bíborosa lett. Édesanyja
szíve előbb repesett az örömtől fia magas egyházi méltósága
miatt, majd vele együtt ő is elmerült a szenvedés tengerében.
1960. február 5-én békében elszenderült az Úrban. 

A könyv mindenekelőtt tiszteletadás Mindszenty bíboros
édesanyja előtt, akiről a bíboros hálás szívvel azt írja: „Amivé
lettem, anyám érdemeinek és imáinak köszönhetem, mert az Isten
nekem is adott jó édesanyát, aki – apámmal együtt – nehéz munkával
gondoskodott rólam, nevelt imádságos lélekkel, imádkozott értem és
könnyezett sokat. Az otthonon belül és kívül tanultam meg, hogy
szent az anya homlokredője, mert a szeretet mélyítette ki.”

Vecsey József könyvéből megtudhatjuk, hogy a Pehm csa-
ládnak milyen nehézségeket és akadályokat kellett legyőznie,
hogy fiukat gimnáziumba adhassák, hogyan sikerült Mind-
szentynek kiszabadulnia a kommunisták 1919-es fogságából,
ezt követően pedig példás hitéletet teremtenie zalaegerszegen.
Az édesanya meglátása szerint a püspöki székben még na-
gyobb szenvedések várnak fiára, de arra kérte, ha e sötét
napok bekövetkeznek, Jézus szavai vezessék és adjanak erőt
neki: „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért.” A bíboros
pedig székfoglaló beszédében arra buzdított: „Legyünk most az
imádság nemzete! Ha újból megtanulunk imádkozni, lesz honnét erőt
és bizalmat meríteni. Én a milliók imahadjáratában és édesanyám
mostantól még szorosabbra fogott rózsafüzérében bízom.” 



A könyvet olvasva betekintést nyerhetünk a vallásüldözés
éveibe, a Boldogasszony Évébe, amely a XX. századi magyar
egyháztörténelem egyik legkiemelkedőbb eseménye volt.
Másfél év alatt milliók vették körül a bíborost és püspöktársait,
hallgatták és követték szavukat. Ez nem politikai tüntetés volt,
hanem száz és százezer imádkozó ember, az imádkozó Ma-
gyar Egyház. 

A könyvből megtudhatjuk, hogy a szülők mennyire félve és
aggodalommal néztek a gyermekek és fiatalok ateista világné-
zeti és erkölcsi nevelése elé.   

Tanúi lehetünk, hogy az édesanya fiával együtt hogyan lé-
pett a szenvedések útjára, amelyen nem volt megállás, de a
gyermek is átélte és megszenvedte a szorongó édesanyai szív
fájdalmát, mert tudta, mit jelent a 74 éves édesanyának egy le-
tartóztatás. „Tisztában vagyok azzal, hogy az én idős édesanyám
szívét és lelkét ennek a kegyetlenségnek a láttán, óriási fájdalmak
marcangolják és járják át. Azt is tudom régóta, hogy egy napon rá-
nehezednek majd ezek a nagy szenvedések édesanyámra. De arra
kérem, tekintsen a Fájdalmas Szent Szűzre. Az ő szívét is a fájdalom
éles tőrei járták át ott a keresztfa alatt. És én már régóta és minden
nap imádkozom a Fájdalmas Anyához, hogy eszközöljön ki szent Fiá-
nál az én jó anyám számára annyi kegyelmet, hogy az én elvesztésem
miatt rárakódó nagy fájdalmat Isten akaratában megnyugodva tudja
elviselni” – vallotta a bíboros.

Az édesanya a letartóztatást és a kirakatpert követően szívós
küzdelemmel járt engedélyért hivatalról hivatalra, hogy bör-
tönben sínylődő fiát meglátogathassa. A diktatúra őrei azon-
ban mindent elkövettek annak érdekében, hogy látogatásait
ellehetetlenítsék és fia sorsát illetően kétségek között hagyják. 
Az édesanya csehimindszenti otthonában együttérzett fiával,
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és lélekben vele volt az Andrássy út 60-ban, a Markó utcában
és az ítélethirdetéskor is. Látta és hallotta a fia körül tomboló
rágalomözönt, mégsem tehetett semmit meghurcolt fiáért, aki-
ért az életét is odaadta volna. csak elítélése után látogathatta
meg a bíborost.

A börtönévek alatt néhány alkalommal – miként 2000 esz-
tendővel ezelőtt a fájdalmas Anya is találkozhatott fiával a ke-
resztúton – átölelhette rabságban sínylődő fiát. Vallotta, hogy
az új idők hóhérai a hitvallókat nem kínozzák azonnal halálra,
hanem egy megalázó eljárás során a vértanúság pálmáját is ki-
ragadják áldozataik kezéből. Az édesanya egy-egy látogatás
után beszámolt arról, hogy fiát milyen állapotban találta. saját
vívódásait így fogalmazta meg: „Épp úgy dobog a szívem, mint
szegény szenvedő fiamé, aki a fogságban szenved. Őt is az Úrjézus
szívébe ajánlom és a Szűzanya oltalmába. Szomorúan élem én az időt,
az én számomra nincsen semmi vigasztalás a földön, mert elveszí-
tettem egyetlen fiamat, kivették karjaim közül. Egyedül az Úrjézus
szentséges szívében bízom, s őt kérem, ha méltónak talál, áldozatai-
mért adja meg, hogy újra felkereshessem a börtönben fiamat és tartsa
életben ellenségeinek kezében.”

A sok megpróbáltatás közepette az vigasztalta, hogy fiát a
börtönben életben találta. Tizenháromszor tett kísérletet ered-
ménytelenül, hogy fiát láthassa, végül a Gyűjtőfogházban há-
romszor tudott találkozni vele. Ezekről a látogatásokról levél-
ben számolt be dr. Géfin Gyula rektor úrnak. 

Mindszenty bíboros prófétai látomásként a következőket je-
gyezte le Az édesanya című könyvében: „Barátaid, ha bajba ju-
tottál elfelednek. A börtönajtóban csak édesanyád vár. Finomlelkű
anya a börtönök, fegyházak mélyén. Egyedül ő lép utánad oda. És ha
a börtönnél mélyebben vagy, fegyház, siralomház örvényében, ő nem
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riad vissza.” Amikor a bíboros ezen sorokat írta, vajon gon-
dolta-e, hogy nyolc évig tartó, sötét rabságában idős édesanyja
lesz egyetlen ragyogó csillaga? Ezért is fogalmazta meg em-
lékiratában: „Nem tudok elég hálás lenni Istennek, hogy őt adta
nekem és hogy életem legnehezebb időszakában is ott állhatott mel-
lettem. Ő már rég beérett kalász volt az örökkévalóságra, de Isten –
irántam való irgalomból – meghosszabbította életét.”

Midszenty bíboros az 1956-os forradalmat követően először
édesanyjának írt drámai hangvételű levelet, amelyben a vér-
tanúság lehetőségét is felvállalta: „Drága Édesanyám! Hogy né-
pemnek használjak, orosz páncélosok közt mentem az amerikai
követségre egy – nem a régi – papommal. Ha nemzetközi jogot még
tartják, itt területenkívüliség vesz körül. Isten eddig csodásan védett:
Kőhidán a vésztörvényszéken, október 30-án szabadulásom – minden
ár nélkül – a rétsági honvédtisztek által; ahogy idejutottam, pedig fi-
gyeltek. De kész vagyok, ha kell, életemet adni. Édesanyám, ha úgy
lenne, ne gyászoljon engemet (csak odaát találkozásunkért imádkoz-
zék!). Muhi, Mohács, II. világháború elvitt egy-egy elődömet. Kelet
meg ránk zuhanhat úgy, hogy nem lehet csodálkoznunk, ha megint
egy esztergomi érsek rámegy.

Az útvonal és a hősies főváros fogadtatása, a Szentatya sürgönye,
de különösen a nemzeti életerő jelentkezése boldoggá tesz. Úgy érzem,
nem hiába éltem és tűrtem. Húgaimat, övéiket szeretettel áldom. Te-
gyenek fenyőből koszorút, kevés virággal, édesapám sírjára helyettem.
Családomban maradjon mindenki hű hitéhez, hazájához. Édesanyám-
nak megköszönök mindent, amit egész életemen át, főként, amit rab-
ságom idején tett. Nincs több ily édesanya. Csókolja fia: † József.
Budapest, 1956. november 7.”

A követségen az édesanya negyedévenként látogathatta meg
a bíborost, karácsonykor, húsvétkor, Péter-Pál ünnepén és szü-
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ret idején. Utolsó találkozásukra 1959 karácsonyán, a követség
épületében került sor.

1960. február 5-én a bíboros szemüvege eltört. csak rózsafü-
zért tudott imádkozni, szentmiséjét nehézkesen, nagyítókkal
olvasva tudta elvégezni. Édesanyját, mint mindig, belefoglalta
az élőkért való megemlékező részbe, pedig ekkor már a halot-
takért szóló könyörgésben kellett volna említenie nevét. Ami-
kor a követségi titkár egy sürgönnyel lépett be hozzá, még
mielőtt megszólalhatott volna, a bíboros csak ennyit mondott:
„Édesanyám meghalt.” „Nagyon, nagyon szegény, s annál is szegé-
nyebb lettem” – írta emlékirataiban. – „Egész életemből hiányozni
fog most már: leesett a mi családunk koronája. Prohászka püspök írja
anyja halálakor: eltört a drága kehely, amelyben Isten a te lelkedet a
világra adta. Amikor Virág pécsi püspöknek leégett a temploma és
az édesanyja is meghalt, akkor azt mondta: két szentélyem hamvadt
el! Az én anyám zord idők csillaga volt és szomorúságomban néha
már csak az ő fénye vigasztalt. Most elment a csillag. Elhívta az örök-
kévalóság nagyobb fénye.”

Mindszenty bíboros Az édesanya című könyvében írja: „Az
emberi szív egyik legnagyobb gyötrelme, ha tilalom állja útját, hogy
az édesanyja sírjához mehessen.” Ezt a fájdalmat neki is át kellett
élnie. Nem állhatott ott haldokló édesanyja ágyánál és nem
zárhatta le azt az áldott szemet, amelyet oly sokszor árasztot-
tak el könnyek éppen az ő tragikus sorsa és szenvedései miatt.
A temetésre küldött koszorúját az olasz követ és felesége a
francia követ nejével vitték el a sírhoz. A koszorú szalagján ez
a rövid mondat állt: „Hálával, fájdalommal, a viszontlátás remé-
nyében.”

Emlékirataiban édesanyja sírjáról így írt a bíboros: „Nemcsak
szegény vagyok, de örök tartozásomat is érzem azzal a sírral szemben,
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amelynél nem voltam, és amelyet talán soha nem is láthatok.” soha
nem is láthatta. Papok és papnövendékek viszont előszeretet-
tel látogatták, hogy a hercegprímáshoz intézett hűségnyilat-
kozatokat, leveleket, kéréseket hagyjanak az édesanya sírján.
A család nem győzte összeszedni ezeket, nehogy a rendőrség
kezébe kerüljenek. Borbála néni nyughelye zarándokhely lett. 

segítse magyar hazánkat Mindszenty bíboros és az ő édes-
anyjának imádsága, közbenjárása. segítsen hazánkért aggódó
mindannyiunkat, a több mint egymillió imádkozó magyart,
hogy a Gondviselés valóban adjon nekünk nagy államférfia-
kat. segítsen levetni a XX. századi örökséget, a megfélemlített
ember szellemiségét. Vértezzen fel minket az elkerülhetetlen
globalizáció veszélye ellen és kérje Istent, hogy áldja meg a ke-
resztény családokat, a magyar jövő zálogát!

Adja meg az Úr, hogy így legyen!

szombathely, 2012. március 29. Mindszenty József bíboros
születésének 120. évfordulóján

Dr. Perger Gyula
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a szErző bEvEzEtőjE

századok óta nem volt a magyarságnak olyan nagy fia, aki
az egész emberiségnek annyit jelentett volna, mint Mindszenty
József bíboros. Más nagyjaink is gyarapították az emberi érté-
keket, de inkább csak egyedi és nemzeti vonással. Mindszenty
viszont egyetemes érvénnyel figyelmeztette áldozatával és két
évtizedes fogságával a szabad világot arra a nagy veszede-
lemre, amellyel a bolsevizmus fenyegeti a szellemi szabadsá-
got, az emberhez méltó életet és minden kultúra alapját. 

Korunk történelmének e kimagasló egyéniségével csodálatos
egységbe forrott össze egy finom lelkű és eszes falusi asszony-
nak, édesanyjának az élete. A fiú nemcsak arcvonásait, hanem
jellemének alapvonásait is tőle örökölte. Áldozatával és imád-
ságával szinte ő készítette elő fia későbbi történelmi küldeté-
sét. Maga a bíboros írja „Az édesanya” előszavában: „Nekem is
adott az Isten jó anyát, aki nehéz munkával gondoskodott rólam, ne-
velt imádságos lélekkel, imádkozott és könnyezett értem sokat...
Amivé lettem, anyám érdemeinek, imáinak köszönhetem.”

Most van a tizedik évfordulója annak, hogy Mindszenty bí-
boros édesanyja, Kovács Borbála 85 éves korában befejezte ál-
dásos életét a Vas megyei Mindszenten, 1960. február 5-én.
Könyvemet mindenekelőtt évfordulói megemlékezésnek szán-
tam, és azt is megemlítem, hogy azt nem írói tehetség, hanem
maga az élet alkotta. A dráma, amiről szól, a valóságban is úgy
pergett le, mint ennek a kötetnek a lapjain. Az író teljesítmé-
nyét csak abból a szempontból lehet vizsgálni, hogy hűen áb-
rázolta-e a valóságot? 

Különösen felmerülhet ez a kérdés, ha valamely írás a vas-
függöny mögötti embertelenségekről és kegyetlenségekről
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szól úgy, mint a jelen kötet is. Ezért az olvasó esetleges kéte-
lyének eloszlatása végett szükségesnek tartottam, hogy hely-
lyel-közzel említést tegyek arról is, hogyan kerültem szoros
kapcsolatba Mindszenty bíborossal és édesanyjával. Abba a
gátlástalan zsarnokságba pedig, amely a bolsevista uralom
alatt szinte mindenkire naponta ránehezedik, hiteles betekin-
tést adnak az olvasónak azok a részletek, melyeket a könyv
egyik szereplőjének, Palágyi Andrea nővérnek a naplójából a
függelékben idéztem. 

Az anyagot nem válogattam valamilyen érdek vagy cél sze-
rint, inkább azon fáradoztam, hogy a régi krónikásokat jel-
lemző alázattal és hűséggel jegyezzem fel emlékeimet. 

sankt Gallen, 1970. március 25. 

Dr. Vecsey József
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Egy gyErmEkkori Emlék

Egy gyönyörű nyári reggel édesanyám magával vitt zala-
egerszegre. A nyolc kilométeres, dombokon és völgyeken át
kanyargó utat gyalog tettük meg. Mivel részt akart venni
Mindszenty apátplébános fél nyolckor kezdődő szentmiséjén,
már reggel fél hatkor útnak indultunk. Akadtak bőven útitár-
saink is, mivel heti vásár volt, és sokan vittek árut a piacra. Az
Egerszegre indulók a falut félkörben körülvevő hatalmas erdő
szélén általában bevárták egymást, hogy csoportokban tegyék
meg a hosszú erdei utat, amelyen – a régebbi időkben – fosz-
togatások, sőt rablógyilkosságok is történtek. A fejükön kosa-
rat vivő asszonyok és zsákokat cipelő férfiak alkották az úti-
társaságot, akik menet közben megbeszélték a falu ügyeit és a
világ sorsát. Ebbe a beszélgetésbe persze egy tíz év körüli fiú
nem avatkozhatott bele, így hát én egészen az országútig
csendben ballagtam mellettük. Amikor kiértünk az erdőből,
az országút szélén sokan pihenőt tartottak. Mivel édesanyám
ez alkalommal csak egy karoskosarat hozott magával, mi nem
pihentünk, hanem egyenesen rátértünk az országútra és ket-
tesben tettük meg a még hátralévő körülbelül három kilomé-
teres utat Egerszegig. 

Keveset beszélgettünk, mert ő útközben végezte el a reggeli
imáját és a rózsafüzért. Nem zavartam, mivel láttam, hogy a
gondolataiba merült. csak akkor kezdett figyelni rám, amikor
befordultunk a főtérre, és észrevette, hogy én el-elmaradozok
mellőle, hogy szemügyre vegyem a kirakatokat. Mikor már
látni lehetett a toronyórát, hátra is szólt:

– szaporázd a lépteidet, fiam! Öt perc múlva fél nyolc. siet-
nünk kell, mivel Mindszenty apát úr pontosan kezdi a szent-
misét. 



A zalaegerszegi plébániatemplom volt Mindszenty József városplébános
temploma 1919. október 1-től 1944. március 4-ig
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Még jobban siettünk. A bejáratnál megfogta a kezem, és úgy
vezetett maga után az előző miséről kifelé tóduló tömegben.
csak az igyekezetének köszönhettük, hogy óraütésre benn vol-
tunk a templomban. Az áldoztató rács előtt foglaltunk helyet.
Azért mentünk teljesen előre, hogy láthassam a főoltárt, ahol
Mindszenty plébános mutatja be a szentmisét.

Éppen térdet hajtottunk, amikor a toronyóra elütötte a fél
nyolcat. Ugyanabban a pillanatban a sekrestye ajtaja mellett
megszólalt a templomi csengő, és jelezte a szentmise kezdetét.
Édesanyám még odasúgta: 

– Látod, ez Egerszegen minden nap így van. Pontosan kez-
dődik minden szentmise. És nézd, most jön ki a sekrestyéből
Mindszenty apát úr! 

Mindszenty plébános éppen akkor lépett ki két karinges mi-
nistránsfiú nyomában a sekrestye ajtaján. Akkor láttam életem-
ben először, ahogyan végigment a szép, nagy barokk templom
ízlésesen megépített szentélyében a sekrestyeajtótól a főoltárig.
Bár akkor láttam először, már sokat hallottam róla, mivel zala-
egerszegen gyakran jártak a falubeliek is. Anyám és a roko-
naim például vasár- és ünnepnapokon – általában gyalog –
sokszor megtették ezt a hosszú és fáradságos utat, hogy részt
vehessenek az ünnepélyesebb városi nagymisén, és meghall-
gathassák Mindszenty plébános szentbeszédét. Hétközben ott-
hon is beszélgettünk ezekről a homíliákról. Emlékszem, hogy
nagyapám és legényember nagybátyáim is mindig megkér-
dezték anyámtól és a húgaitól: „Na, miről prédikált az egerszegi
plébános?”

Édesapám ekkor sajnos már nem élt, a háború áldozata lett.
Anyánk így egyedül vezette a gazdaságot és nevelt bennünket.
Nagyszüleink azonban szépen segítették őt, ezért öcsémmel –
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ketten voltunk testvérek – nem nagyon éreztük az árvasággal
járó nehézségeket. Az egészséges táplálkozásnál és a rendes
öltözködésnél is fontosabb volt édesanyánk számára nevelte-
tésünk. Vallásosan nevelt bennünket, nemcsak magával ra-
gadó példaadással, de valláserkölcsi oktatásával is mély isten-
szeretetet plántált belénk. Ezt leginkább annak köszönhettük,
hogy jól ismerte a szentek életét és mindig olvasta a szentírást.
Emellett pedig szorgalmasan hallgatta a templomi igehirde-
tést, és amikor csak tehette, elkísért minket a diákmisékre,
hogy velünk együtt járulhasson az Úr asztalához. 

Nemcsak a falubeli asszonyok, a férfiak is jól ismerték a za-
laegerszegi plébánost. Egy tavaszi napon éppen szőlőt met-
szettünk. Mi, gyerekek hordtuk a levágott venyigét a mezs-
gyékre. Dél körül egy egerszegi borkereskedő érkezett hoz-
zánk, és a nagyapámat kereste. Egy fiatal legény a munkások
közül tréfálkozva odaszólt neki: 

– Hát magának még mindig vannak vevői? Úgy hallottuk,
hogy a mostani egerszegi plébános mindenkit leszoktat az
ivásról. 

A szőlőmetszők nevettek, az egerszegi borkereskedő meg
sokat sejtetően mosolygott: 

– A mi plébánosunk valóban sokat törődik a híveivel, amit
az bizonyít a legjobban, hogy a hatalmas plébániatemplom
vasár- és ünnepnapokon most már öt misén se tudja könnyen
befogadni a templomba látogatókat. Épül is a második temp-
lom az olai munkásnegyedben. 

– Aztán igaz-e, hogy Egerszegen nem lehet szombaton há-
zasságot kötni? – kérdi komolyabb hangon a legény. 

– Igaz, de ezen most már Egerszegen senki sem csodálkozik.
A túlnyomó többség igazat ad a plébánosnak abban, hogy a



p 19q

lakodalmas vendégek másnap elmulasztanák a kötelező va-
sárnapi szentmisét, ezért nincs esküvő szombaton a zalaeger-
szegi plébánián! 

Egy másik munkás is megszólalt: 
– Azt is beszélik, hogy a plébánosuk nem temetett el egy köz-

tiszteletben álló urat, mivel az politikai ellenfele volt a város-
házán. 

– Tudja, fiatal barátom, ez mendemonda. Máshol is hallottam
már. Természetesen vannak Egerszegen is néhányan, akiknek
nem tetszik, hogy az új plébános erélyes, de mivel nem tehet-
nek ellene semmit, hát rágalmazzák.

Aztán elmesélte, hogy mi történt valójában. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy az említett magas rangú tisztviselő nem
volt túl buzgó a vallásgyakorlást illetően, éppen ezért, amikor
Mindszenty plébános meghallotta, hogy súlyos beteg, figyel-
meztette a családtagokat, hogy készítsék elő édesapjukat a
szentségek felvételére. Ők azonban könnyelműen azt üzenték,
hogy van még elég idő, meg aztán nem is olyan súlyos beteg.
Amikor nem sokkal e lelkipásztori figyelmeztetés után csak-
ugyan meghalt a beteg, a hozzátartozók nemtörődömsége
miatt nem volt pap a betegágyánál. Ezért mondta Mindszenty
a családtagoknak, hogy a temetést három pap helyett csak egy
fogja végezni. Azóta minden családban időben hívják az atyá-
kat a beteg hozzátartozókhoz. Azóta nem hallottam, hogy
bárki szentségek vétele nélkül halt volna meg. 

Ez a pár héttel korábbi szőlőhegyi beszélgetés jutott eszem-
be, miközben Mindszenty plébánost figyeltem. Nem egészen
ilyennek képzeltem. sokkal idősebbnek gondoltam, mivel
eddig csak öreg plébánosokat ismertem. Az ilyen fiatal papok
általában csak káplánok szoktak lenni. Az is megfordult a fe-
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jemben, hogy a valóságban nem lehet olyan szigorú ember,
mint ahogy híresztelik róla. Lassan, méltóságteljesen ment a
ministránsok után. fejét kicsit jobbra hajtotta, és félig lehunyt
szemmel kissé előrehajolt a kehely fölé. A kelyhet felvitte és
letette az oltárra, majd kinyitotta a misekönyvet. Nekem úgy
tűnt, hogy összeszedettebben mozog, mint azok a papok, aki-
ket addig misézni láttam. A lépcsőimát tagoltan és jól érthető-
en mondta. A ministránsok is hasonló hangon válaszoltak
neki, és egyáltalán nem hadartak, mint mi szoktunk otthon, a
templomunkban. Első péntek volt, ezért nagyon sokan voltak
a misén, sokan vártak a gyóntatószékek előtt is. Közben édes-
anyám elment gyónni, engem pedig egyedül hagyott az áldoz-
tató rács előtt, ahonnan tovább figyeltem a szentmisét. Miután
meggyónt és megáldozott, átmentünk a Mária-oltár fülkéjébe,
ahonnan a sok áldozó miatt már nem lehetett a főoltárra látni. 
Mise után a templom előtt édesanyám azt mondta, hogy elme-
gyünk az árvaszékre, ahol hivatalos ügyeket kell elintéznie.
Én is vele voltam, és amikor befejeződött a hivatalos rész, meg-
kérdezte az árvaszéki ülnöktől, hogy tudna-e neki tanácsot
adni engem illetően. Hónapok óta gondol arra, hogy gimnázi-
umba adjon, amit a tanítók is ajánlanak neki. Úgy látja, megfe-
lelnék, úgyhogy nem is ez, hanem inkább az aggasztja, hogy a
súlyos háború utáni időkben, ráadásul özvegyen tudja-e majd
egyedül fedezni a taníttatásom költségeit. 

Amikor dr. Kelemen János ülnök megnézte az iskolai bizo-
nyítványomat, azt tanácsolta, hogy keressük fel Mindszenty
plébánost, aki személyesen intézi a támogatásra szoruló diá-
kok ügyeit. Vette is nyomban a kalapját, és átjött velünk a plé-
bániára. 
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Az akkori plébániaház egyemeletes épület volt, a plébános
az emeleten lévő irodában fogadta a híveket minden nap ki-
lenctől délig. Amikor déltájban megérkeztünk, még mindig
várakoztak az ajtaja előtt. Mi valamivel tizenkét óra előtt ju-
tottunk be hozzá. Az íróasztala mellett állt, úgy fogadott ben-
nünket. Kezet fogtunk, és leültetett mindnyájunkat. Édesanyá-
mat már ismerte, de mivel dr. Kelemen is ott volt, tőle kér-
dezte: 

– Na, János, mi újság van az árvaszéken? 
Erre ő elmondta, hogy mi járatban vagyunk, és hozzátette,

hogy ő maga is átjött velünk, mivel egy hadiárva taníttatásáról
lenne szó. Mindszenty plébános ekkor édesanyámhoz fordult,
és azt kérdezte, hogy nála vannak-e az iskolai bizonyítványok.
Anyám átnyújtotta neki őket. 

Éppen átlapozta az értesítőket, amikor megszólalt a déli ha-
rangszó. Mindnyájan felálltunk, és halkan elimádkoztuk az
Úrangyalát. Amikor befejeztük és keresztet vetettünk, Mind-
szenty plébános a vállamra tette a kezét, erősen a szemembe
nézett, és azt kérdezte: 

– Tudod-e, Jóska, minek az emlékére szól a déli harangszó? 
– Igen, tudom. A nándorfehérvári győzelem emlékére. 
– Melyik évben volt ez a nagy magyar győzelem? 
– 1456-ban. 
– Ki volt a magyar sereg vezére? 
– Hunyadi János. 
– s miért rendelte el a pápa a déli harangszót?
– Hálából azért, hogy a magyarok megállították a török se-

reget, amely a keresztény Európa ellen indult. 
Mindszenty plébános akkor újra anyámhoz fordult: 
–  szerezzék be a szükséges iratokat, és majd a beiratkozás

előtt jöjjenek el hozzám. 
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Aztán egy vastag füzetet vett elő az íróasztala fiókjából, és
feljegyezte az adataimat. Mikor elbúcsúztunk, úgy éreztem,
elégedett volt velem. 

Üde, illatos réteken át sétáltunk édesanyámmal hazafelé. Jó
ideig csak mentünk egymás mellett némán. Összefolyt ben-
nem a sok, hirtelen jött élmény. Képzeletben többször is fel-
idéztem az irodai jelenetet, és egyre biztosabb voltam abban,
hogy Mindszenty plébánosnak tetszett, hogy azonnal mond-
tam a nándorfehérvári csatát és tudtam az évszámot is. A má-
sik hőst, Kapisztrán szent Jánost is meg tudtam volna nevezni,
ha kérdezi. csak az zavart, hogy nem dicsért meg. 

Kis idő múlva egy széles árok felett átívelő deszkahídhoz ér-
tünk. Édesanyám megállt, megfogta a kezemet és úgy vezetett
át a keskeny pallón. A túlsó parton sem engedte el a kezemet,
és mintha magának mondaná, megszólalt: 

–  Okosan viselkedtél a plébánián. Jól és szerényen feleltél.
Úgy láttam, hogy Mindszenty plébános elégedett volt veled. 

Egy ideig hallgattam, s csak azután jegyeztem meg: 
–  De hát akkor miért nem mondott legalább annyit, hogy jól

van. 
Édesanyám észrevette, hogy foglalkoztat a kérdés, és magya-

rázni kezdte, hogy Mindszenty plébánostól már az is dicséret-
nek számít, ha valamit nem kifogásol, ő ugyanis olyan ember,
aki azonnal kijavít minden hibát. 

– Látod, ha hibáztál volna, biztosan kijavított volna – tette
hozzá anyám megnyugtató hangon. 

Megint elgondolkoztam, és így szóltam: 
–  Nem nehéz megmondani, hogy mikor volt a nándorfehér-

vári csata. Ezt bárki tudta volna, aki tanult történelmet. Talán
azért nem mondta Mindszenty plébános, hogy jól van, jól
tudod. 
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–  Látszott, hogy te többet is tudsz a nándorfehérvári csatáról
és Hunyadi Jánosról. Mindszenty plébános tetszését éppen az
nyerte meg, hogy csak arra válaszoltál, amit kérdezett és nem
akartad fitogtatni a tudásodat. Ő sem beszél sokat, csak annyit,
amennyit feltétlenül szükséges. Az a jó, ha valaki tud hallgatni,
és nem fecseg el mindenkinek mindent. Így tudja elnyerni
mások bizalmát. A papnál pedig kimondottan szükséges ez az
okos magatartás, mivel a hívek csak így tudják nyugodtan rá-
bízni a gyóntatószékben elhangzó titkaikat és más, lelkipász-
tori beszélgetések alkalmával szóba kerülő bizalmas ügyeiket. 
A rétek után szántóföldeken mentünk át, azokon túl pedig már
látszott az a dombos terület, amelyet erdő borít. Édesanyám
egy fás domboldal irányába mutatott, és azt mondta, hogy ott,
az árnyékban majd megpihenünk. fáradtnak ugyan nem érez-
tem magam, de azért jólesett a pihenés. Rövid ideig a fák alatt
ültünk, majd kötöttünk egy virágcsokrot, és elindultunk. Per-
cek alatt benn voltunk az árnyas erdőben, a bükkfák és a gyer-
tyánok kellemes hűvösében. Már az erdő mélyén jártunk, ami-
kor édesanyám megjegyezte: 

–  A Gondviselés jól elrendezte a mai napot. 
A legjobban annak örült, hogy Mindszenty plébános a párt-

fogásába vett. Később arról beszélt, hogy milyen nagy szeren-
cse, ha egy árva fiú gimnáziumba mehet. Közben egy meredek
domboldalhoz értünk. Annak ellenére, hogy többször is meg-
álltunk, nagyon fáradtan értünk fel a tetejére, ahol aztán meg-
pihentünk és kifújtuk magunkat. Édesanyám elgondolkodva
nézett a város felé, majd ezekkel a számomra örökké emléke-
zetes szavakkal fordult hozzám: 

–  Az is szép dolog, ha olyan derék tisztviselő leszel, mint
Kelemen ülnök. sok jót tesz az ilyen finom ember az árvákkal.
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De akkor lennék igazán boldog, ha Isten téged is kiválasztana
az oltár szolgálatára, és olyan jó pap lennél, mint az egerszegi
plébános. Akkor engem is mindig nagyon szeretnél, mivel a
papok szeretik leggyengédebben az édesanyjukat. Láttad
Mindszenty apát úr íróasztalán abban a szép nagy keretben az
édesanyja képét? Én is olvastam az édesanyáról írt könyvét,
és abból tudom, hogy milyen hálás neki és mennyire szereti
őt. 

Amikor kiértünk az erdőből, az egyik közeli birtokunkon
megnéztük a tavaszi vetést. Édesanyám boldogan és elégedet-
ten szemlélte a frissen és üdén pompázó táblát. Nyáron szinte
kétszeres igyekezettel vezette és végezte a munkát a gazda-
ságban. Nem is kétséges, hogy a megerőltető munka és a sok
gond miatt újult ki betegsége, amely végül ágyba kényszerí-
tette. A beiratkozásomat már nem tudta elintézni, a taníttatá-
somra szánt összeget pedig felemésztették az orvosi és kórházi
költségek. 

A nehéz helyzet szükségessé tette, hogy mi, gyermekek is
részt vegyünk a gazdasági munkákban. Egy enyhe októberi
reggelen, az őszi iskolai szünet alatt öcsémmel szántani men-
tünk a falu legtávolabbi részébe. Édesanyánk a betegágyból
magyarázta el, hogy hogyan és mely közöket szántsuk fel.
Azzal az elhatározással mentünk, hogy egész nap szántunk és
csak késő este megyünk haza. 

Reggeltől délig dolgoztunk, majd pihentünk, és délután két
óra körül újra munkához láttunk. Alig dolgoztunk egy keve-
set, amikor belső parancsnak engedelmeskedve azt mondtam
öcsémnek, hogy hazamegyünk. Nyomban felraktuk az ekét a
szekérre, és indultunk hazafelé. Miután megérkeztünk, azon-
nal édesanyánkhoz siettünk, aki a haldoklók gyertyájával a ke-
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zében feküdt fehér ágyán, körülötte rokonok és szomszédok
álltak. Odaléptünk hozzá. Amikor észrevette, hogy ott állunk
mellette, átadta a gyertyát nagyanyámnak, hogy megölelhes-
sen és megcsókolhasson bennünket. Közben halkan mondta,
mennyire örül, hogy hazajöttünk, mivel utoljára ölelhet és csó-
kolhat meg bennünket. Aztán arra kért bennünket, hogy jár-
junk mindig a hit és az erkölcsi parancsok útján, ahogyan tőle
tanultuk. A betegágya mellett álló nagyszüleimet arra kérte,
hogy a jövő évtől járassanak gimnáziumba, mert bízhatunk
abban, hogy Mindszenty plébános támogatni fogja a tervet.
Ezután még egyszer átölelt és megcsókolt bennünket – először
engem, majd az öcsémet –, és ezekkel a szavakkal búcsúzott: 

– fiaim, most egészen árvák lesztek, de ne féljetek, mert él
az árvák édesanyja, a Boldogságos szűz Mária. Majd vigyá-
zunk rátok! 

Aztán feje erőtlenül hanyatlott vissza a párnára. csak én
tudom, hogy az ő emlékét őrzik Mindszenty bíboros szép so-
rai: 

„Nagy megnyilatkozás, végrendeletek végrendelete, amit a hal-
dokló-búcsúzó anya utoljára mond... Vannak, akik a tudat küszöbe
alatt sejtik meg a nagy órát. Egyik káplánom (e könyv szerzője, édes-
anyja halála után tizenöt év múlva) beszéli meghatottan, hogy amikor
ő tizenhárom, öccse pedig tizenegy éves volt és künn szántottak a
határ legtávolabbi részén azzal az elhatározással, hogy késő estig nem
térnek haza, váratlanul egy érintést vesz észre a szívén. És délután
három órakor felrakják az ekét a szekérre, mennek haza. Otthon kere-
sik anyjukat. Hadiözvegy fiatal anyjuk haldoklik éppen. Megöleli a
már-már egészen árvákat: Ne féljetek gyermekeim, én meghalok, de a
Boldogságos Szűz az árvák édesanyja! Aztán meghalt. A két árva nem
értette még, mit mondott, de később mind többet megértettek belőle.”1
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jegyzetek

1. Mindszenty József, Az édesanya. zalaegerszeg, 1940. I.
422–423. 
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kétszEr voltam Halálomon

A kommunisták Mindszenty bíborossal szemben tanúsított
durva viselkedése édesanyját nemcsak a kirakatper idején
ijesztette meg, hanem később is rettegéssel gondolt arra, hogy
a fogva tartás alatt kiújult betegsége kapcsán próbálnak meg-
szabadulni fiától, úgy állítva be a helyzetet, mintha a bíboros
természetes halállal halna meg. Az 1949. szeptember 25-i láto-
gatása alatt szerzett tapasztalatai után szinte sosem tudott töb-
bé megszabadulni ettől a kínzó gondolattól. Minden találkozá-
suk alkalmával tüzetesen kikérdezte fiát egészségi állapotáról.
Ez a magyarázata annak is, hogy beszámolóiban és leveleiben
mindig kitér a bíboros egészségi állapotára. Az 1950. novem-
ber 30-i látogatása után, december 3-án, egy New yorkba írt
levelében is a következőket hangsúlyozza: „Hála Istennek,
egészséges és jól van a fiam. Az az egyetlen örömöm, hogy betegsége
nem aggaszt.”

Minden lehetőséget és alkalmat megragadott, hogy fiával ta-
lálkozhasson. A bíboros névnapja és a nagyobb ünnepek előtt,
különösen karácsonykor, kérvényekkel és táviratokkal ostro-
molta a minisztériumot, hogy legalább egy csomagot küldhes-
sen börtönben sínylődő fiának. 1950. december közepén And-
rea nővér Mindszentre utazott, és egy karácsonyi csomagot
vitt magával Budapestre a fogoly bíborosnak. Az édesanyja
örült, mikor a nővér jelentette, hogy az Igazságügyi Minisztéri-
umban átvették a csomagját és megígérték, hogy eljuttatják a
börtönbe. Nagyon igazságtalannak tartotta a börtönügyi sza-
bályzat módosítását, és úgy gondolta, ezzel is akadályozzák a
fiával való találkozásait. sokszor meg is jegyezte: fél év nagy
idő, ezalatt meghalhat egy szabadon lévő ember is! soha nem 
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tudta kivárni a hathónapos határidőt, már a harmadik hónap
elmúltával kérvényt írt az illetékeseknek. 1951. február köze-
pén a fia névnapjára való hivatkozással találkozót szeretett
volna kérni március 19-re. Andrea nővér személyesen jött el a
kérvényért és úgy beszéltük meg, hogy a beadványt átadja
farkas ügyvédnek, aki majd személyesen nyújtja át azt Timár
István államtitkárnak. Andrea nővér egy éjszakai személyvo-
nattal tette meg a fárasztó utat és a pályaudvarról egyenesen
farkas Endre ügyvédi irodájába sietett. A zárt ajtón egy figyel-
meztetést talált, amely arra kérte farkas ügyvéd ügyfeleit,
hogy ügyeikkel ideiglenesen a közelben lévő ügyvédhez for-
duljanak. Andrea nővér követte az utasítást, és átadta a bíboros
édesanyjának kérvényét egy általam írt kísérőlevéllel együtt a
másik ügyvédnek. Délután azonban, amikor megtudta, hogy
farkas ügyvédet előző éjszaka letartóztatták, visszautazott
szombathelyre, és egy másik szöveget vitt magával. Ezt Erzsé-
bet nővér adta át személyesen Pesti János ügyosztályvezetőnek.

A minisztérium megengedte, hogy a bíboros édesanyja már-
cius 17-én meglátogassa fiát. Március 16-án utaztunk Buda-
pestre, ahol a Központi szeminárium rektora várt bennünket.
Másnap a bíboros édesanyja és Andrea nővér jelentkeztek a
megadott időben a Markó utcai épületben. Onnan gépkocsin
vitték a bíboros édesanyját Vácra. A fegyházban most is a har-
madik emeleti fogadószobában találkozott a fiával. A látogatás
alatt nem történt semmi különös. családtagokról, ismerősök-
ről, az utazás körülményeiről, de legtöbbet a bíboros egészségi
állapotáról beszélgettek. Édesanyja nagy örömmel mondta a
látogatás után, hogy a fia jól van. Egy kicsit fogyott, de ennek
valószínűleg az lehet az oka, hogy fia a nagyböjti időben a bör-
tönben is böjtöl és engesztel. 
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Beadványában azt is kérte, hogy a húsvéti időre való tekin-
tettel engedjenek be fiához egy gyóntató atyát. Ezt a kérését is
teljesítették: Witz Béla budapesti helynököt vitték ki ugyan-
azon a napon Vácra. A helynök hivatala a Központi szeminári-
um épületében volt, így hazaérkezése után alkalmam nyílt
vele is találkozni. Arra a kérdésemre, hogy egészséges-e Mind-
szenty bíboros, azt válaszolta: A prímást igen jó egészségben
és szellemi frissességben találtam. 

Délután sok ismerős keresett fel bennünket, és mindnyájan
nagyon sajnáltuk, hogy farkas ügyvéd hiányzott körünkből.
Hogy miért tartóztatták le, senki sem tudta, de mivel Bozsik
Pál plébánossal együtt vették őrizetbe, sejtettük, hogy újabb
egyházellenes kirakatper készül. 

Két hónap múlva, amikor Grősz érseket is őrizetbe vették,
május 15-én már nem volt előttünk kétséges, hogy farkas
Endre ügyvédet is az ő kirakatperében szerepeltetik. Erre a
szerepre nyilván azért szemelték ki, mert Grősz érsek jó barátja
és egyházmegyéjének jogtanácsosa volt. Együtt végezték a teo-
lógiát annak idején a bécsi Pázmáneumban. farkas Endre
azonban a felszentelés előtt elhagyta az egyházi pályát, hogy
jogi tanulmányokat végezhessen. Nyilván teológiai ismeretei-
nek is köszönhette, hogy az ország egyik neves egyházjogá-
szává vált. 

Grősz érsek perét azért rendezték, hogy megtörjék a püspöki
kar papi békemozgalommal szemben tanúsított ellenállását.
Harmincnyolc napig volt vizsgálati fogságban, ezalatt őt is
akaratbénító eszközökkel fosztották meg szabad akaratától,
mint annak idején Mindszenty bíborost. A kirakatper, amely-
nek tárgyalásait június 22–28. között tartották, pontos mása
volt a Mindszenty-pernek. félig öntudatlan állapotban Grősz
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érsek is beismerő vallomást tett arról, hogy „háborúra uszított,
hazaárulást és kémkedést, valamint valutával való üzérkedést
követett el”. Vádlott társai is – szám szerint tizenhatan – mind
maguk ellen vallottak. Természetesen farkas ügyvéd is „beis-
merte”, hogy Grősz érsek nagyobb részben az ő befolyására
követte el „bűntetteit”. Ezért őt is hosszú fegyházbüntetésre
ítélték. Maga Grősz érsek mint fővádlott tizenöt évi fegyház-
büntetést kapott. 

A kalocsai érsek őrizetbe vétele után egy héttel, 1951. május
21-én, a kommunisták megszavaztatták az Állami Egyházügyi
Hivatal felállításáról szóló törvényt. Ez az 1951. évi I. törvény-
cikk így rendelkezik: „Az állam és vallásfelekezetek közötti ügyek
intézésére, így különösen az egyes vallás-felekezetekkel kötött egyez-
mények és megállapodások végrehajtása és a vallásfelekezetek állami
támogatása céljára Állami Egyházügyi Hivatalt kell felállítani.” A
törvényjavaslat előadója, egy haladó katolikus képviselő hang-
súlyozta, hogy az új hivatalt az Egyház érdekében állítják fel.
Amíg ugyanis a kapitalista országokban az Egyház és állam
szétválasztása után az Egyházat magára hagyják, addig a népi
demokratikus államok a két intézmény elválasztása után is fel-
karolják a vallást. 

Még folyt Grősz érsek pere, amikor az új hivatal tisztviselői
rendőrökkel megjelentek szegeden, Vácott, székesfehérváron
és Veszprémben. A rendőrség megszállta a püspöki palotákat,
hogy házi őrizetben tarthassák a kiszemelt négy főpásztort.
Mindnyájukat felszólították, hogy hivatalban lévő püspöki
helynökük és az irodaigazgató helyére nevezzék ki az általuk
javasolt békepapokat. Természetesen a követelést visszautasí-
tották, de néhány nap múlva elterjedt a hír, hogy Hamvas
Endre csanádi püspök, esztergomi apostoli kormányzó Beresz-
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tóczy Miklóst esztergomi érseki helynökké nevezte ki és a saját
egyházmegyéjében pedig egy másik békepapot, szécsy Antalt
tett meg helynöknek. A másik három főpásztor azonban nem
tett eleget a kommunisták kérésének, ezért ők továbbra is házi
őrizetben maradtak, hogy ne vehessenek részt a legközelebbi
püspökkari értekezleten, amely czapik Gyula egri érsek el-
nöklete alatt folyt le 1951. július 3-án. 

A kalocsai érsek bebörtönzése után czapik érsek került a
püspöki kar élére, mint következő rangidős főpap. Ő azt az
egyházpolitikai elvet képviselte, hogy engedékenységgel kell
menteni, ami menthető. Ezzel a magatartásával nagymérték-
ben maga segítette elő, hogy a kommunisták rövid idő alatt
könnyűszerrel ellenőrzésük alá vonták a Katolikus Egyházat.
Azokat az egyházi intézményeket, amelyek működését a kom-
munisták nem tűrték, mint például a kisszemináriumok, még
néhány meglévő egyesület, a papnevelő intézetek, stb., maguk
az egyházi hatóságok számolták fel czapik érsek tanácsai sze-
rint. Az Egyház és állam együttműködése jegyében követelt
nyilatkozatokat is kiadta és azokat kétértelmű kibúvókkal fo-
galmazta meg és rábeszéléssel fogadtatta el a püspöki kar ülé-
sein. Nagy megütközést keltett, amikor a kalocsai érsek
kirakatpere után, július 3-án – Badalik Bertalan, Pétery József
és shvoy Lajos püspökök távollétében – a püspöki konferen-
cián aláíratott egy nyilatkozatot, amelyben elítélték és megbé-
lyegezték „azokat az egyházi személyeket, akiknek bűnös
működésére a legutóbbi napok folyamán fény derült”.1

A nyár folyamán az összes egyházmegyében békepapok ke-
rültek a püspöki helynöki és irodaigazgatói székekbe. Minden
püspöki palotában ott ült az Állami Egyházügyi Hivatal kül-
dötte, aki magánál tartotta az egyházmegyei hivatalok pecsét-
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jeit, a pénztárak és a levéltárak kulcsait. Minden érkező és tá-
vozó postát ellenőrzött, engedélye nélkül senki sem kereshette
fel a püspököt. Hamarosan azt is elérték, hogy az esperesi ke-
rületek és a jelentős plébániák élére is békepapok kerültek. A
papság működését az egész egyházmegyében ellenőrizték, a
buzgó és eredményesen tevékenykedő lelkipásztorokat addig
üldözték, amíg a püspök el nem helyezte őket. Kezdetben az
is előfordult, hogy listát nyújtottak át a főpásztornak a reakciós
és népellenes papokról, és követelték azok felfüggesztését és
az egyházi szolgálatból való elbocsátását. 

Az Állami Egyházügyi Hivataltól függött, hogy a papok
közül ki kaphat fizetést, ki taníthat hittant. Ennek előfeltétele-
ként természetesen csatlakozni kellett a papi békemozgalom-
hoz. sok helyen maguk a hívek kérték lelkipásztoraikat a moz-
galommal való külső együttműködésre, nehogy az egyházköz-
ség egy békepap irányítása alá kerüljön. Ahogy az Állami Egy-
házügyi Hivatal durva fellépése folytán az egyházkormányzat
a békepapok kezébe került, megbomlott a fegyelem. A béke-
papok megteremtették az állam és az Egyház szoros együtt-
működéséhez szükséges feltételeket. Egyházi köriratok aratá-
si, cséplési, betakarítási és más mezei és ipari munkák szorgal-
mas elvégzésére buzdították a szószékről a híveket. A „meg-
egyezés” aláírásának első évfordulóján Brezanóczy Pál például
a következő figyelmeztetéssel fordult a papsághoz: 

„Az államhatalom célkitűzéseinek támogatása az Egyház részéről
sarkalatos pontja a megegyezésnek. Az eddigi kölcsönös megértés je-
gyében. A megegyezés szellemének át kell hatnia lelkipásztori műkö-
désünket. Mindenekelőtt az általános beállítottságunk legyen olyan,
amely minden eddigi gyanút eloszlat, és lehetővé teszi szerves bekap-
csolódásunkat az aktuális teendők minél sikeresebb megvalósításába.
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Nekünk, lelkipásztoroknak is hozzá kell járulnunk a szövetkezeti gaz-
dálkodási terv megvalósításához nem csupán az egyházi földeknek e
célra történt felajánlásával, hanem szorosan vett lelkipásztori mun-
kánk keretén belül is az élesztő, buzdító és jutalmazó szó erejével.
Meggyőződni és meggyőzni a mi kötelességünk is!”2

A lelkipásztorkodó papság csak papi tekintélye feláldozásá-
val tehetett eleget az Állami Egyházügyi Hivatalban megfo-
galmazott körlevelek felhívásainak. sokan elutasították a lelki
kárt okozó együttműködést. Ezeket az Állami Egyházügyi Hi-
vatal utasításai szerint az egyházi hatóságoknak kellett meg-
büntetni, és jobb belátásra bírni. Brezanóczy Pál egy másik kör-
leveléből valók az alábbi fenyegetések: 

„Sajnálattal állapítom meg, hogy többen nem szívlelték meg a kö-
zölteket. Kötelességem volna a mulasztókat körlevélben név szerint
is megfeddni, amitől most még eltekintek, alkalmat adva a mulasztás
pótlására. Mivel több helyről érkezett panasz, felhívom paptestvére-
imet, hogy a hó végéig mindenki tegyen jelentést arról, mit végzett
működési területén az idézett körlevél értelmében.”3

A kommunista kormány az Állami Egyházügyi Hivatal fel-
állításával a magyar Katolikus Egyházat olyan államvallási
rendszerbe kényszerítette bele, amelyet a történelemből ismert
gallikanizmussal, jozefinizmussal és az orosz cárok cezaropa-
pizmusával sem lehet összehasonlítani. Nem is említve azt a
lényeges különbséget, hogy amíg ezek a vallás érdekeit is szol-
gálták, addig a kommunista állam a vallás maradéktalan kiir-
tására törekedett. 

Mindszenty bíboros édesanyját elkeserítették az Egyház
megaláztatásai és az elszenvedett nagy károk, leginkább Grősz
érsek meghurcoltatása, akinek nagyon hálás volt. A kalocsai
érsekkel szemben tanúsított durva és embertelen bánásmód
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emlékeztette a fia elleni támadásokra és a kirakatper alatt átélt
szomorú eseményekre. sokat szorongott amiatt, hogy a bör-
tönben kioltják fia életét. Közben mindössze annyit tehetett fiá-
ért, hogy látogatási engedélyért folyamodott. Megkért, hogy
személyesen vigyem el beadványát Budapestre. A Grősz-per
megnyitása előtt érkeztem a fővárosba, de csak az első nap ki-
hallgatásait vártam meg, majd lehangoltan indultam vissza
szombathelyre. Közben útba ejtettem egy Balaton melletti
üdülőhelyet azzal a szándékkal, hogy az egyik barátomnál két-
három napot pihenek. Alig tettem be lábam házába, amikor
megjelent a tanácselnök és felszólított, hogy a legközelebbi vo-
nattal hagyjam el a községet. Parancsot kapott – mondta felvi-
lágosításul barátomnak –, hogy minden gyanús idegent ki kell
utasítania a faluból. 

A prímás édesanyja közben újabb kérvényeket és táviratokat
küldött Timár István államtitkár címére, de beadványaira nem
érkezett válasz. Erről két levelében is írt, az első 1951. július
22-én kelt: 

„Egy kicsit elmaradtam a levélírással. De nem hanyagságból,
hanem azért, mert kérvényeket adtam be a minisztériumba, hogy sze-
gény fiamat szeretném meglátogatni. Engedjenek, miután a törvé-
nyes időtartam lejárt. De eddig nem jeleztek. Most már a harmadik
kérvényt is elküldtem, de azt hiszem, talán még erre sem engedik
meg. Még csak azt sem tudhatom, hogy hol van.”

A második levél 1951. augusztus 16-án íródott: 
„Az előző levélben is csak azt írtam, hogy nem mehetek szegény fia-

mat meglátogatni. Most is azt válaszolom, hogy táviratot is küldtem
és erre sem adnak semmi választ sem. Már igazán nem tudom, hogy
mit tegyek. El vagyok szomorodva és annyira bánt, hogy miért ilyen
szigorúak hozzám. Igen szeretném, ha tudnék már írni egy levelet
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szomorúság nélkül. De én talán azt meg se érem, mert bizony az időm
közeleg a 80-hoz. Ezt az időt is csak az Úr Jézusnak köszönhetem.
Hogy ekkora bánatot át tudok hidalni, talán mivel, hogy sokan imád-
koznak értem, annak köszönhetem.”

Végül rengeteg utánjárást követően 1951. október 6-án ka-
pott látogatási engedélyt. Ezúttal is a váci fegyházba vitték
mindkettőjüket. Társalgásuk alatt csak a megengedett szoká-
sos témák merültek fel. A bíboros édesanyja azonban a család
nehéz anyagi helyzetéről is tájékoztatta fiát, és részletesen be-
számolt azokról a hatósági zaklatásokról, amelyekkel az önálló
gazdákat kolhozokba kényszerítették. A prímás nagy részvét-
tel hallgatta a szomorú híreket és látszott, hogy fájt neki a nép
szenvedése. Amikor az édesanya Pesten beszámolt látogatá-
sáról, ennél a résznél megjegyezte: 

– Nagyon sajnálom, hogy szegény fiamat elszomorítottam.
csak miután a fegyházat elhagytam jutott eszembe, hogy ő
úgyis tudja, mi történik az országban a kommunisták uralma
alatt, hiszen már fiatal papként tisztában volt mindezzel. Még
az első kommunizmus alatt mondta egy Mindszenten tartott
előadásában: „Jegyezzétek meg, ha a kommunisták kezében marad
a hatalom, még a kaszátokra és a kapátokra is az lesz írva: állami”.

fia egészségesnek látszott, de azért szokásához híven meg-
érdeklődte, nincsenek-e panaszai. 

– fiam, nem voltál valamelyik üdülőben, a Mátrában vagy
másutt, gyógykezelés végett? 

Ez célzás volt azokra a sokszor terjesztett hírekre, hogy
Mindszenty súlyos beteg, de a kormány lelkiismeretesen ke-
zelteti, és amikor szükséges, valamelyik üdülőbe viteti. Édes-
anyja megemlítette, hogy gyakran lehet hallani hasonló híre-
ket. A bíboros erre elmosolyodott, és azt mondta: 
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– ó, édesanyám, ezeket az üdülőket nem a szegény rabok-
nak építették. 

A veszprémi szemináriumban egy teológus – akiről három
év után derült ki, hogy kezdettől fogva együttműködött a po-
litikai rendőrséggel – 1952. február 9-én, az intézet hirdetőtáb-
lájára függesztett néhány soros írásban felhívta a ház lakóinak
figyelmét, hogy kirakatperének évfordulóján imádkozzanak
Mindszenty bíborosért. Az Állami Egyházügyi Hivatal veszp-
rémi vezetője „véletlenül” felfedezte a „bűnjelet”, az ügy a mi-
nisztertanács elé került, és az úgy döntött, hogy a veszprémi
teológiai főiskolát be kell zárni, a teológusokat haza kell kül-
deni és a tanároknak meg kell tiltani, hogy továbbra is papi
szolgálatban maradjanak. 

Az eset után a teológiai főiskolák és szemináriumok képvi-
selői czapik érsek elnöklete alatt értekezletre gyűltek össze
Budapesten. A megbeszélésen a papi békemozgalom elnöke,
Beresztóczy is jelen volt, aki – fenyegetések közepette – felszó-
lította a teológiai tanárokat, hogy neveljék korszerűen növen-
dékeiket. Azt is bejelentette, hogy a szemináriumok egy részét
megszüntetik, köztük a szombathelyit is, amelynek elöljárója
és tanára voltam. Ezt követően bizalmas értesítést kaptam ar-
ról, hogy az Állami Egyházügyi Hivataltól ránk kényszerített
új püspöki helynök rólam tett nyilatkozatában kijelentette:
csak az iskolaév végéig vár, és akkor elbocsáttat a papi szolgá-
latból. 

Gyakran voltak gyomor- és epebántalmaim az oroszok be-
vonulása óta. A hét év alatt többször is kértem a szombathelyi
közkórház sebész-főorvosát, hogy operáljon meg, de ő úgy
gondolta, hogy a műtét csak akkor segítene rajtam, ha nyu-
godtabb körülmények között élnék. Utolsó találkozásunkkor 
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megmondtam neki, hogy az iskolaév végén felszámolják a teo-
lógiai főiskolát és engem is elbocsátanak az egyházmegyei
szolgálatból. Ekkor azt az orvosi tanácsot adta, ha van rá lehe-
tőségem, egészségem érdekében meneküljek el az országból. 

A határ csak húsz kilométerre volt tőlünk. Az egyik barátom
talált egy ügyes vezetőt, akinek segítségével 1952. április 30-
án – életveszélyes körülmények között – éjszaka átjutottam az
erős aknazáron és a szöges drótokból épített akadályokon. 

Előtte két héttel korábban, április 16-án kísértem el Mind-
szenty bíboros édesanyját Budapestre, aki a reggeli vonattal
kissé meghűlve érkezett Mindszentről szombathelyre, ezért
Géfin rektorral együtt rábeszéltük, hogy repülővel utazzon to-
vább Budapestre. félt a repülőúttól, s csak lassan tudtuk meg-
győzni. figyelmeztettük, hogy milyen veszélyes lenne betegsé-
ge miatt a tízórás, fárasztó utazás. Repülővel viszont egy óra
alatt megtehetjük az utat. Pesten korán nyugovóra térhet, és
jól kipihenheti magát a másnapi látogatás előtt. 

Megváltottam a jegyeket, és délután kimentünk a repülő-
térre. Láthatóan félt a repüléstől. Beszélgettünk, és egyszer
csak azt kérdezte: 

– Hát a tanár úr már utazott repülőgépen? 
– Nem. Én is most repülök először. 
– Érdekes – jegyezte meg mosolyogva –, nekem mégis úgy

ajánlották és dicsérték a repülést, hogy azt hittem, a rektor úr-
ral együtt mindketten repültek már. 

A jól sikerült tréfa oldotta szorongását, és eloszlatta félelmét.
Nyugodtan szállt be a gépbe, és Budapesten örült, hogy az
unalmas és fárasztó személyvonat helyett a repülőt választot-
tuk. 
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A prímással másnap, április 17-én találkozott a váci fegyház-
ban. Amikor hazajött, örömmel mondta, hogy fiát nagyon jó
hangulatban és egészségi állapotban találta. New yorkba kül-
dött, április 22-én kelt leveléből is érződik öröme:

„Most már mégis csak írhatok egy kis örömet. Most húsvét után
voltam szegény fiamat meglátogatni. Április 17-én csütörtökön vol-
tam nála. Egészséges és hála Istennek jól van. Sovány, de egészséges.
Nagy örömmel fogadott és szegény azt mondta: Édesanyám, most
soká jött el. – Szegény fiam, mert eddig nem engedtek hozzád. Én
többször is eljönnék, ha megengednék. Október 6-án voltam szegény
fiamnál és most bizony csak félévenkint láthatom. De most annak
örülök, hogy egészséges.”

Két napig maradtunk a fővárosban, utána pedig hazakísér-
tem Mindszentre. Ez volt utolsó találkozásunk. Többet nem
találkoztunk, levelet és üzenetet is csak nagyon ritkán váltot-
tunk a vasfüggönyön át. Ezekben legtöbbször börtönlátogatá-
sairól értesített. A bíboros édesanyja 1952 októberében, 1953-ban
pedig egyszer tavasszal és egyszer ősszel találkozhatott fiával.
E látogatásairól küldött értesítéseiben mindig hangsúlyozta,
hogy fia egészséges. Az édesanyát váratlanul érte és nagyon
meglepte, hogy 1954 húsvétján a bíborost nagyon rossz egész-
ségi állapotban találta. Erről a következő levélben értesített: 

„Nagyon rossz színben találtam a fiamat. Igen-igen sovány lett
szegény, szinte megfeketedett a soványságtól. Igen megdöbbentem,
mikor megláttam. Hát édes fiam, téged így tart el az állam? Ezért
adunk mi be minden terményt, hogy alig is marad nekünk magunk-
nak valami? Két kísérő is volt ott, azok is hallották, de mikor odébb
mentek, megkérdeztem: Édes fiam, ugye én most nem jól beszéltem?
– De nagyon is jól, édesanyám! Kértem aztán az illetékeseket, enged-
jenek havonkint egy csomagot küldeni, hogy táplálkozzék jobban sze-



gény fiam. De nem engedték. Később eljött hozzám egy küldött és azt
mondta, csomagot nem küldhetek, de pénzt adhatok. Mondtam, hogy
pénzem bizony nincsen, élelmet inkább tudok összeszedni. Aztán
mégis 100 forintot adtam ennek az embernek.”

Nyári találkozásuk után azonban ismét jó hírekkel szolgált:
„Most annyit elértem, hogy szegény fiamat három hónap után

meglátogathatom. Mivel a tavasszal igen rosszul találtam és felszó-
laltam, hogy egy embert ennyire kínoztak, s így megrestellték magu-
kat és most azt hiszem, hogy azért engedték meg. Most kicsit jobban
találtam, most jobban is néz ki.”

Október végén is küldött egy levelet: 
„Október 26-án látogattam meg szegény szenvedő fiamat, most

voltam harmadszor nála húsvét óta. Most azért jobb dolga van, mint
akkor volt. Augusztus óta küldöttem neki 300 forintot élelmezésre,
mert csak pénzt küldhetek neki. Élelmet nem lehet, csak mikor megyek
hozzá, akkor vihetek.”

Mivel tudta, hogy minden külföldre küldött levelet ellenőriz
az államvédelmi rendőrség, óvatosan fogalmazott, és sohasem
írt részletes beszámolót. Mindszenty bíboros súlyos betegsé-
gének részleteiről is csak akkor kaptam teljes képet, amikor
1956. november 1-jén, szabadulása után egészségi állapotáról
beszélgettem vele. Arra a kérdésemre, hogy volt-e valamilyen
súlyos betegsége, amelynek a nyomát el kellene tüntetni, ezt
az érdekes választ adta: „Kétszer voltam halálomon”. Aztán
elmondta, hogy 1954 telén hirtelen tüdőbaj támadta meg. fo-
lyamatosan lázas volt, rövid idő alatt lefogyott negyvenöt ki-
lóra. fogvatartói nem gondoskodtak számára megfelelő orvosi
kezelésről és táplálkozásról sem. A törvényes előírások elle-
nére súlyos betegen is a sötét és az egészségre ártalmas bör-
töncellában tartották. 
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A kommunisták úgy látszik, elérkezettnek látták az időt arra,
amitől Mindszenty édesanyja is mindig félt, hogy megvárják,
míg a prímás belehal a betegségébe, így a természetes halál lát-
szatát kelthetik. Leginkább a következő eset igazolja mindezt.
A börtönorvos egyik nap magára hagyta Mindszenty bíborost
a rendelőben. Ott felejtett azonban előtte egy hivatalos iratot,
amelyből Mindszenty megtudta, hogy kormánykörökben kö-
zeli halálára számítanak. Ezt látva a bíboros összeszedte min-
den erejét, és imáiban is azt kérte, ne engedje meg az Úr, hogy
a bolsevisták kezében haljon meg. Így telt el még néhány nap,
és akkor szállították a Gyűjtőfogház kórházába. Nyilván csak
azért, hogy a betegség utolsó szakaszában látszatra eleget te-
gyenek a börtönügyi szabályzat előírásainak. A kórházban
azonban egy tiszta, napos szobába került, és szabó László fő-
orvos mindent elkövetett, hogy helyreállítsa a bíboros egész-
ségét. A tiszta környezet, a gondos orvosi kezelés, az elégséges
táplálkozás és a beteg akaratereje mind hozzájárult ahhoz,
hogy állapota javuljon. A betegség sajnos a következő nyáron
ismét kiújult, és akkor már a gondos orvosi kezelés ellenére is
folyton romlott az állapota. A főorvos is számolt a bíboros kö-
zeli halálával, ezért arra kérte feletteseit, vigyék el a rabkór-
házból, nehogy az ő felügyelete alatt haljon meg. 

Ez a helyzet a Genfben 1955. július 17-én összehívott négy-
hatalmi csúcskonferencia előtti napokban alakult ki, mire jú-
lius 16-án a budapesti rádió azt jelentette, hogy a kormány
felfüggesztette Mindszenty József bíboros életfogytiglani fegy-
házbüntetését idős korára és betegségére való tekintettel, és
egyidejűleg házi őrizetbe helyezte a saját és a püspöki kar ké-
résére. Tizenhat ÁVH-s őrizte Püspökszentlászlón, a pécsi püs-
pök egykori nyaralójában. A ház egy nagy park közepén, a
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Mecsekben, a zengő alatt épült. A tiszta levegő, a gyönyörű
táj, az erdő és a virágok mind gyógyító hatással voltak a sötét
börtöncellából és a nagyváros kőrengetegéből érkező beteg
megviselt szervezetére. Naponta járt ki hozzá Pécsről egy fiatal
orvos, aki gondosan kezelte és büszke volt arra, hogy tudását
és tehetségét éppen Mindszenty bíboros egészségének helyre-
állításával mutathatja meg. Meggyőződéses marxista volt, aki
gyakran nyilatkozott a bíboros előtt is arról, hogy nem az Isten
segítsége, hanem az ő orvosi tudása adja vissza egészségét. A
büszke, becsvágyó fiatal orvosnak valóban sikerült Mind-
szenty prímást talpra állítania a nyár folyamán, úgyhogy egy
év múlva egészségesen került ki a kommunisták fogságából,
ahol élete állandó veszélyben forgott. Nem kétséges, hogy a
Gondviselés különös oltalma tartotta életben. csodás gyógyu-
lásával a Mindenható megmutatta az elpogányosodó világnak,
hogyan őrködik gondviselésével az igazak sorsa felett. 

Édesanyja július 26-án látogathatta meg Püspökszentlászlón.
Találkozásuk után örömmel értesített, hogy az első tíz nap
után szépen javult fia állapota. Többek között ezeket írta: 

„Jól találtam szegény fiamat, ha sovány is, de egészséges. Frissen
mozog, jó étvággyal eszik. Sokat lehettünk együtt teljesen zavartala-
nul. Végre minden családi ügyet is megbeszélhettünk. Kérdezte sze-
gény fiam, keltett-e, édesanyám, valami feltűnést az emberek között
ez a hír rólam? Mondtam, bizony édes fiam, keltett. »De az nem igaz,
édesanyám, hogy én kértem.« 

Ebéd után hívott: Jöjjön, édesanyám, mutatok valamit. Hálószobá-
jában az ablak között ott volt szépen elrendezve abból a süteményből,
a hat almából, amit májusban vittem szegény fiamnak. Piskótaféle,
zserbószelet, ilyesmi volt. Hiszen ez már nem is lehet jó, édes fiam!
– mondtam. De bizony nagyon jó ez, édesanyám! 
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Kérdezett aztán a püspökökről, a papokról sokat. Beszéltem is neki.
Mondtam, ezek bizony szegények nem igen tehetik azt, amit szeret-
nének. Mondta később szegény fiam: Édesanyám, én nem táplálok a
szívemben senki ellen nehézséget, bármit is tettek ellenem. Én is csak
erre biztattam. 

Orvos minden nap megy hozzá, megnézi. Mesélte, hogy előző
napon egy féldeci vért vettek tőle. Én egészségesnek látom most is,
úgy észbelileg meg pláne. Most, hogy jó a kosztja, magához jön majd
teljesen.

Nagyon szép helyen van ez a kastély, köröskörül erdők, meg fenyő.
Léckerítés veszi körül az egészet. A folyosón láttam egy asztalt meg
egy széket, ott szokott ülni valaki. Különben szabadon mozoghat az
egész parkban a fiam.”

1955. október 14-én Grősz érsek is Püspökszentlászlóra ke-
rült. Innen azonban még a tél beállta előtt, 1955. november 2-
án átvitték mindkettőjüket a Nógrád megyei felsőpeténybe,
ahol a volt Almássy-kastélyban tartották őket együttes házi
őrizetben. Ott is tizenhat ÁVH-s vigyázott rájuk. Grősz érseket
1956. február 25-én a szolnok megyei Tószegre internálták,
ahonnan május 9-én, czapik érsek halála után térhetett vissza
Kalocsára. Megkegyelmeztek neki, és megengedték, hogy a
püspöki kar elnöki tisztségét is betölthesse. Mindszenty bíbo-
ros egyedül maradt felsőpetényben. Házi őrizetében édes-
anyja négy alkalommal kereshette fel: kétszer Püspökszent-
lászlón és két ízben felsőpetényben. E látogatásai alkalmával
nem voltak ÁVH-sok a szobában, így bármiről beszélgethet-
tek. ÁVH-s őrei kezéből 1956. október 30-án szabadították ki
a környék lakói a rétsági honvédségi laktanya egy gyors egy-
ségének közbelépésével. 
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Mindszenty József bíboros újmisés
és ezüstmisés szentképe
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Pehm Jánosné dr. Géfin Gyulához írt levele
(1954. október 30.)

Forrás: Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár „Emlékezések” ős XXVIII / alsó II.
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Pehm Jánosné dr. Géfin Gyulához írt levele
(1955. május 25.)

Forrás: Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár „Emlékezések” ős XXVIII / alsó II.
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Pehm Jánosné dr. Géfin Gyulához írt levele
(1955. július 6.)

Forrás: Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár „Emlékezések” ős XXVIII / alsó II.
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Pehm Jánosné dr. Géfin Gyulához írt levele
(dátum nélkül)

Forrás: Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár „Emlékezések” ős XXVIII / alsó II.
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A bíboros levele édesanyjának, amelyet az amerikai követségről írt
(1956. november 7.)

Forrás: Magángyűjtemény, Dr. Perger Gyula
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Képgaléria



Mindszenty bíboros legszemélyesebb képe az édesanyjáról, melyet életének
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Mindszenty bíboros, hercegprímás szülőháza 
a Vas megyei Csehimindszenten



Mindszenty bíboros édesanyja.
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Az édesanyát ábrázoló kép 
Mindszenty bíboros személyes tárgyhagyatékából
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A számkivetésben készült időskori arcképek közül kvalitása és hangulata
révén kiemelkedik ez az ismeretlen helyen és időben készült portré



Találkozás VI. Pál pápával, aki tisztelete jeléül mellkeresztet és gyűrűt
ajándékozott a magyar bíborosnak (Róma, 1971. szeptember 28.) 

A Rómában zajló Püspöki Szinódust megnyitó pápai szentmise, 
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A bíboros a Szent István egyházközség úrnapi körmenetét vezeti 
Los Angelesben (1974. június 14.)



A csehimindszenti Mindenszentek-plébániatemplom, 
ahol Mindszenty prímás 1915-ben mutatta be első szentmiséjét



A bíboros, hercegprímás szobra a templom szomszédságában



A csehimindszenti templom belseje is méltón őrzi 
a település híres szülöttének emlékét
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