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1951. marchn 204n a rend,hrsdg l.etart6etatta Veaer Ferettc atAd,t, mint oz tiggnetseeett Qrdse-pqr egyik lcan'di aa'dJottid't.

Selrlnxi k6ze nem uott a kalncsai irsekhce, sohasern talilkozta.lt, sohasern beszdttek egymissal. Bekeril.lt az AndrasW ttt 6G

bonl,eo6 dts6s-k1zpontpfurc1jdbe. Horomh.dnapig tartott, omlg ott a ,,szakentbsrek" - akell'6 egyhizi, egghiztdrtdn'eti, egg-

hiasz,ertseeeti, goznn"ogi, eAwWi isnzretektcel randelkee1, an'e seokosodntt specidlisan kikdpzett rmdffiisztek, Wadn-
csalc seakkepiett on:oiole-es psel.bmrcgtsok, oalamint testi-lplki ki;neasban ataposon jaratos ds Walcorlntt uerdl,egdwek'

bhrtonfrrok- atdbbiWarnisinttateWittdtisfetkeszitettdkafdtarWalisru oztfogjanwidottismond'Qni,a:mitI'ei'rattale es

megtarruJtattole oete. Nyolc ernbertiigeztekki,lnW Udk csandbonttjonaVezdr atgath 6gbekialt6 igazsagtalnnsdgra.

Az elniikl6 Rrikosi M6W6s irta aM knifl,kapnnketcgeterayi^scigorettat. perben 6ket is, s mdg hat letart6zta'

a hatfurozatot, ttibbek kozott ezt: Atarguala.sutanthazantnhetnek." tott prilosszentlruti ,,ta,ntiskod6" pa'

,,Ammlyiben tehetsiges, a udd,iraf Aper,,ntags?En)ezdse"azonbannem rasztembertishal6lrait6ltek.
}na1,ts oZgdn,2i-26-dn jetenjm mng. A ment olyan giyorsan, ahogyan ezt az P6ter Yez6r trbrencet a btirtiinben

torguatasjtrinhsz-anieza6djik,lehe- riv6s-tisztek szSilnila R;6kosi6k el6in tiibb h6napon 6t igen kegyetlenill

t1ig WU, hoW neW tatWans nap trflc f951. jfnius ll-re k6sziilt el avrid- megkinozt6k, m6gis 4 5ilalsmhizban

utdni.t1tetrekeriithessenior" irat,jfniusl5-6nkezd6diittanyilvr{nos a haldlra it6lt 6s kiv68z6s el6tt 6Jl6

Fbltrin6, hory a Gr6sz-perben a leg- tdrgyal6s, arnety jfnius 28-ig tartott. zid<atirrsainak mindv6gig lelki hima'

t6bb tanfit Vez6r Fbrenc ellen vonul- Ekkor hirdetett it6letet a Pest Megyei sza 6s vigasztal6ja volt.

tattitJr fel a szeryezfikz a
P6losszentkft ktirtili ta'
ny6lff6l 15 parasztembert
tart6ztattak le, 6s Buda'
pestre, a Mark6 utcai biir'
tiinbe sziillitottflJr 6ket.
Hiteles forrdsb6l tudjuk,
hogy Pdter G6bor' a leg-

f6bb 6v6s-f6parancsnok
ezt mondta nekik: ,,Ernbe-
rek, rni tudiuk, hogA rna-
guk drtailanok. Nern rnd-
gukat akariuk bdrtdnbe
zdrni, hanem a katolikus
egAhoz, Parasztruatn6 re-
akci6s pwiait. Csak 1)all-
jd.k nAugodtan ffi| anLit
rni Tnondltnk, nern lesz

serwni b arlt6 dasuk. Addig
is j6l ellesznek itt d hoa

Bir6sri$ gyalfuzatos, tnazag Tiibb mint egy h6napot titltiitt a

v6dak alapjfln haliilra it6\- siralomhinban kivilgz6sre vdwa. A
te a B? 6ves Vez6r Fbrenc Legfels6bb Bir6s6g 1951. ifilius 31-6n

p6los szey,etest. A per er6sitette meg a hal6los it6let6tz ,,cL

mindegfik elit6ltje 6lt az tarsadalmi u€,dekezds s?ernpontia az

utols6 szfjognval .P.Yez6r eTanAire aeszdlyes egAdnek rnegsernrni-

hailgatott. sit6,sdt indokolia" - irta a hatdrozatot
Atdrgyat6son azfirizet- hoz6 tandcsj egp6. S ezt fttzte hozzfr

bentartottp6tosszentkfiti Moln6r Erik, a hirhedt marxista ttirt6-

,,tanfi,k" kiiztil kett6t fel- nettud6s, ekkorigazsdstisy-miniszten
l6ptettek mint a, izfo- ,)Az etitdltet a d.olgoz6 tarsadalomb6l
ly6s, mondt 6k az 6v6sok adgleg kirekesztendonek tartorn."
itltal k6szftett 6s betani- Vez6r atyifi 1951. augusztus 3'6n,
tott sziiveget Yez6r atya reggel, a Gylijt6foghdzudvarilnakasz'
ellen. De ezutfln nem ke- tott6k fel. Sirja nem ismeretes. flam'
riilhettek vissza tanyai vai ott n)ugszanak valahol a buda'
otthonaikba: nehogy el- pesti ft Kiiztemetil rabtemet6i6ben,
mondjfk a val6s igazs6- a k6s6bbi iinnepi megeml6kez6sek
got m6soknak, rtividesen szinhely6v6 v6lt 301-es parcella ktir'
ery elleniik lefo$atott ny6k6n, ?z az6ta elhiresiilt, kiv6gzettVeedr Ferenc
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fismm rni51s vezetrik feltirt 6s azo-
nositoft sidainak szomsz6ds6g'6ban.
1990 utdn rohonai 6s rendlirsai hir4ba
kerest€ll a hiratalos szakemberek
sem ta-Lihih f6ldi maradvr{nyait.

Grosz Jozsef 6rsek f956. uu{jus 19-
€n djra eUqlalhatta Kalocsdn f6pdsz-
tori szehel s a puspoki kar elntike lett
har-liig. 1961. oK6ber B-6i9. Kds6bb,
1990. m-jus 1&6n rehabilitSltdk a
birosaC lrinyilrdnitotta, hogiy nem kii-
rett€ el a honcepci6s perben neki tu-
Iajdonrton bdnoket.

\-adlon-tina, az erkiilcsileg 6s ffzi-
kqitrg megsemmisitett pilos szerze-
tes hazug hepe nehezen foszlik sz6t.
-{z etmd'lt t6l fvsz6zail egyhdzellenes
propaeand{ia mdly nyomokat hagyott
meg a ralldsos emberek tudatriban is.
\?zer Ferenc val6s kdp6nek felmu-
tatasara meg 1990 utdn sem tettek
5smmi erdemlegeset a tiirt6n6szek,
az eghiztort6netir6k. Pedig 6 is tel-
jesen drtatlan volt, 6ppen rigy, mint
Gnisz drsek.

\-ezer atya a Mborfi ut6n Maryar-
ors?i€pn is megielen6, 6s egyre job-
ban en€nyesill6 kommunista ideol6-
gi.d.b.an, a Szovjetuni6 Maryarorsz6gra
nehezed6 hatakn6ban, 6s a segits6g6-
rel itt is propagSlni kezdett, n5fltan,
srit hivatalosan is terjesztett mate-
rializmusban-ateizmusban a hiveit
feltette, vall6sos hitiik6rt agg:6dott,
ahory a magyar katolikus egyhi4z is.
A magyar tdrsadalom jiiv6j6t tritta
maga is sflyos veszedelembe keriilni.
L gyanakkor deriis, vidrflm, maga kdriil
szeretetet sugirz6, az embereket meg-
nyerr5 szerzetesery6nisdg volt, mindig
m i se[3f szolg6l6, alflzatos l6lekkel.

Kon'etleniil a lu4borf hazai be-
fejezese ut6n, 1945. dpritis l1-6n a
kishunf6leryhdzi rend6rs6g 6rizetbe
vette kommunistaellenes k[ielent6sek
miatt. A kecskemdti iigy6szs6g fogdri-
jdban tartottih bezinva jfnius 14-ig.
Eklior urye tiszt6z6dott, s a kecske-
meri nepbir6s6g fehnentette 6s elen-
gedtelL

19{5 nSanlt6l a magyarorszilgrpil-
Ios rendh6zak gazdasrigi-gondnoki
rigyeit intizte; a h6bord utu4ni neh6z
konilmenyek kozott tdradhatatla-
nul jdn-a a kolostorokat - igyekezett
szerzetestersainak nyugodt 6letkiiriil-
menyeket biztositani. Emellett 1946
janu6rjdtril tagja lett a szerzetesrend
hazai vezetrisdg6nek. (...) Vez6r atya
a Boldogasszony Eve egyik utols6
nagy megmozdul6s6nak szervez6s6-
ben tev6legesen is r6szt vett. 1948.
okt6ber 8-6n, a Magyarok Nagyasz-
szonya h6romnapos nagy bricsqi6r6sa
volt P6losszenUrniton. tiibb tizezres
alfiildi zar6ndoksereg r6szv6tel6vel,

Mindszenty biboros, P6tery J6zsef
vdci 6s Hamvas Endre csaruddi piisptik
vezet6s6vel.

Ekhor a hazai politikai-t6rsadalmi
6letben min a kommunista pdrt birto-
k^4ban volt az fu6nyit6 hatalom, s egy-
re fokoz6dtah, egyre sz6lesebb kttrfiv6
v6ltak az eg;rhflzellenes ti{mad:isok.
Ennek egyik kiemelked6 szakasza volt
a Mindszenty biboros ellen szeroezett,
sz6gyente[ies koncepci6s per, s a biborus
biirtiinbe vet6se 194&1949 fordul6jrin

De ekkor mdr teweztdk a kiivetke-
z6 nagy egyhiniildiizd hull6m forgat6-
kiinyv6t: a Gr6sz J6zsefkalocsai 6rsek
ellen inditand6 pert. Ebben szerepet
szrintak Vez6r Fbrenc atydnak is, a
rend6rs6g nyilv6n sz6mon tartotta
hat 6wel azel6tti, k6t h6napos fogva
tartisdft. Az6ta azonban semmif6le
,,tig;re" nem volh lelkiismeretes brrzg:6-
s6ggat 6lte szerzetesi 6let6t, szolgflta
a hivek ktiziiss6g6t, segftette rendt6r-
sai munk{i6t.

Kiizben az uralkodti hatalom az
1950. szeptember 7-6n kiadott ttirv6ny-
erejf rendelettel megvonta a mag:far.
orszdgi szerzetesrendek mrikiid6si
jog5t. N6ry szenzetesrendet meghagy-
tak, de azok rendtagiainah szdmdt is a
minimumra kellett csiikkenteni; rend-
hflzaik leettibbj6t azolisrak is elvettdk,
6llami cdlolaa hasznositottrik.

Rajtuk kiviil az iisszes tiibbi szen
zetesrend tagjainak el kellett hary-
niuk rendhr4zaikat, viirosokban nem
telepedhettek le, egymdssal kapcsola-
tot nem tarthattak, s hosszri id6n 6t
rend6ri megfgyel6s alatt rilltak. Leg-
tttbbjtik egyhini szolgiilatot sem v6l-
lalhatott. 1950-ben a magyarorsz6gi
prilos kolostorok is eln6ptelenedtek, a
szerz etesek sz6tsz6r6dtak.

Ett6I kezdve ,,hivatalosan" a pdJos
szerzetesrend nem l6tezett Magyaror-
sz6gon.

Vez6r Fbrenc bir6s6g el6tti szere-
peltetds6vel a kommunista hatalom
ezeket m L950 szeptember6ben ko-
lostoraikb6l erdszakkal el(tzbtt t6rfr
6s n6i szerzeteseket (ttibb mint tfzez-
ren voltak!) akarta lejdratni, rossz
hirbe hozni. S6t ekkor mrir enn6l is
tov6bb mentek, legfelsdbb pdrtveze-
t6i utasitdsra: a megrendezend6 per
sordn a bir6i sz6kb6l, a n6piigy6sz
vddjaib6l s a manipuldlt vallom6-
sokb6l elhangzott sziivegek azt a
k6pzetet kelthett6k az orczdg lakos-
sdgiban (hiszen heteken 6t ezt irti.jr
az ujs6gok, harsogta a nidi6), hory a
szerzetesek - 1950 szeptemberdben
tiirtdnt sz6tsz6rat6sukig - mdrhetet-
len erkiilcsi fert6ben 6ltek kolostora-
ikban, fiildi-evil6gi javakban 6s 6tve-
zetekben diskrilva. S ezekre bfutflka

katolikus hivek leinyaikat 6s ffaikat,
6k pn6dikriltak a tiszta 6letr6l, a tisz-
tes szeg6nys6gr6l... - sz6lt a hivatalos
propagandasziiveg.

A k6sztil6 per anyagiinak tartah6t
m6r el6zetesen megszabta a kommunis-
ta pdrt v ezet6s6ge. A dszletes teryezetet
R6vai J6zsef, a p6rt legf6bb ideol6gusa
k6szitette el 1951. dprilis 2rLi d.nturnmal.
Ezt a pdrt legf6bbvezetdibdl6116 fitkdr-
sfumriius +i iil6s6n fogadta eL

N6hdny r6szlet az etfogadott el6-
terjeszt6sb6I A per vridl ottiait ,,omal-
gdm'* m6dszerrel kell kirnilogatni: a
pdlosokon kiviil v.{dlott legyen a cisz-
ter rendf6ntik 6s n6h6ny piisptik. A
pernek bizonyitania kell, hogy a v6d-
lott ptispiikiik a r6gi rend visszarilitd-
s6t akarj6k. A pemek bizonyitani kell,
hogy a legfontosabb szerzetesrendek,
megszerye az egyezmdnyt 6s az 6!lam,
tiin6ny6t, illegalit6sba vonultah, szer-
vezett 4llamellenes mfik0d6st fejtet-
tek ki, a reakci6s piispiikiik turltrival
6s segits6g€vel. A pernek bizonltani
kell, hogy a szerzetesrendek 6s tqgjaik
erkiilcsi mocs6rban 6ltek. A pert rfey
kell el6k6sziteni, hory a trirgya[is leg-
k6s6bb mrijus v6g6n megleryen.

Vez6r Fbrencr6l akkor is tudtSk, rna
is tudjuk, hogy igazi arca ez volt: m6ly
szemetesi lelkisdg, felel6sseggel 6t6lt
hivat6studat, mindenkire sz6tsugiitzrf
szeretet, dinamikus-alkotil szewez6-
tehetsdg, lqozg€kony ahtivitr{s. Erktil-
csileg tiszta, Isten6rt 6s embert6rsai-
6rt sz6les kiirben tev6keny, ugyarak-
kor derris, j6 ked6lyfl, nyiltszivfi p6los
volt ez a feh6r bar6t, yez6r Fbrenc
atya, fdegyhizmegydnk - szinte min-
denki el6tt ismeretlen - mirttrla.

Eurl6k6re Silitotta a kdzetmfttban
a Pflos Rend - mrikiidds6nek legf6bb
szinhelJr6n - a gell6rthegyi Szikla-
templomban azt a ryiinyiirfi, mriv6szi
fafaragi6sf olt6rt, amely Fbrencz B6Ia
alkot6sa Az en6l kdsziilt k6pes leve-
lez6lap is orszdgszerte hirdeti: ,,Veair
Ferenc Xt dlo s o 6rt ami ernl6kdre.,,* *

*Az amalgdm+n6dszer kifdezis
jelentdstartal:rna: az egghdznak ne
csupdn eguetlen teriilctere mfienek
csapdst eW-eW koncepci6s penel,
harwm ery-egA puen beliil il.gU tsd.lo-
gassffie iissze a oddlottakat (akik szd-
mos esetbenrwm is ismstdk egrgmrtsl,
hogg azokon keresztiil minil szdlesebb
hi.udrdteg m,egteoesztdset 6rjek eI, mi-
ndl tobb eWhazi teriilet romboldsdt-
szitzilhlasdt iddzzdk el6.

** Vezir Vizq Fermc fonndlis reha-
b ilit dlas a idiktj zb m megtdrtent.

Az igazak eml6kezete legyen ril-
dott!

Elhangzott a 2009.februar l+i
rnas o dik p dlo s ernldknnp on


