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Jézushoz, Má riá val
„Respice stellam, voca Mariam! – Né zd a
csillagot, hívd Má riá t!” A „hajnali szé p csillag”,
az „új hajnal” anyai segítsé gé vel erõsödjé k
tová bb lelkü nk legmé lyé n az a meggyõzõdé s,
hogy Jé zus Krisztus az út, az igazsá g, az
é let. Õ , egyedü l Õ ad é rtelmet az emberisé g
törté nelmé nek.
Legyen a Szûzanya most é s mindörökre
csillagotok é s vé delmetek. Szeressé tek õt, az
anyá t, – Krisztus Anyjá t é s é gi é desanyá nkat.
Legyetek a szeretet é s jó sá g szilá rd alapjá ra
é pítõ tanúk; akik tü relmetlenü l vá rjá k az Ú r
eljövetelé t.
Anyja minden embernek, boldogsá gos Szûz
Má ria, tanítsd nekü nk kimondanunk: Amen!
II. Já nos Pá l pá pa
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A Szentatya Pannonhalmá n
II. Já nos Pá l pá pa – 1991-es törté nelmi jelentõsé gû egy hetes
magyarorszá gi apostoli útja utá n – alig remé lt meglepeté ské nt 1996.
szeptemberé ben Pannonhalma millenniumá ra is eljött. Egy é jszaká t
töltött a Szent Hegyen, é s a következõ nap (szept. 6.) dé lutá njá n a
szerzetesi közössé gen kívü l a meghívottak is ré szt vehettek az ü nnepi
vesperá son.
Diá kszövetsé gü nk öt fõvel lehetett jelen a nagy napon. A delegá ció
tagjai voltak: Kozma Imre (Gy 58), akkori elnökü nk, Faber Mikló s (Bp 48),
korá bbi é s mostani elnökü nk, Nó grá di Lá szló (Ph 66), akkori ü gyvezetõ
elnökü nk, Visontai Ková ch Zoltá n (Ph 63), budapesti bencé s iskolá nk
igazgató ja é s Mentsik Gyõzõ(Bp 48), az iskola alapító inak egyike. Rajtuk
kívü l ké pviseltek bennü nket Szalai Béla (Ph 58), korá bbi é s mostani
fôtitká runk, aki a Közlekedé si Miniszté rium ré szé rõl szervezte a pá pa
útjá t, é s Venesz Ernõ(Gy 49), aki a liturgia sorá n könyörgé st olvasott föl.
A BDSZ ajá ndé kot is ké szített a Szentatyá nak, amely a következõket
tartalmazta: Borsos Mikló s (Gy 25) Szent Benedek-plakettja, az
Almanach 1994. é vi kötete, tová bbá köszöntõ szavak é s a BDSZ
bemutatá sa olasz, né met, angol nyelven Pró nay Aladá r (Bp 48) é s Faber
Mikló s (Bp 48) összeá llítá sá ban. Mindezt fekete mappá ba tettü k, ennek
tetejé t egykori tûzzomá nc sapkacímerü nk – Ludvig Rezsõ (Bp 52)
aranymûves bará tunk keze mûve – é kesítette.
Egyes diá ktá rsak utó lag nehezmé nyezté k az Almanach mellé kelé sé t,
magyar nyelve miatt. A magunk ré szé rõl úgy vé ljü k, a Szentatya akkor
sem olvasná el, ha anyanyelvé n szó lna. Mellette szó l azonban gesztusé rté ke, valamint hogy Szövetsé gü nkrõl nyom marad a Vatiká nban, ahol
köztudottan nem selejteznek ki semmifé le emlé ktá rgyat.
–fm–
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Levél a Vatiká nból
STAATSSEKRETARIAT
Erste Section
Allgemeine Angelegenheiten
N. 398.487
A Vatiká nbó l, 1996. novemberé ben
Bencé s Diá kszövetsé g Mé lyen tisztelt Tagjai !
Já nos Pá l pá pa má sodik magyarorszá gi lelkipá sztori lá togatá sa
alkalmá bó l Ö nök kedves ajá ndé kukkal kifejezté k irá nta való nagyrabecsü lé sü ket é s ragaszkodá sukat.
Megbízá sá bó l szabadjon tolmá csolnom õszinte köszöneté t a szent Pé ter
Utó da irá nti hûsé g é s bizalom ezen jelé é rt.
Miközben a Szentatya tová bbra is az Ö nök imá já ba ajá nlja az Egyetemes
Egyhá z Fõpá sztorá nak sokré tû é s á tfogó feladatá t, szívbõl esdi a
szentmisé ben való megemlé kezé sé ben, hogy lá togatá sa fõ gondolata:
„Krisztus a mi remé nyü nk” kísé rje é s erõsítse Ö nöket, kedves
Hozzá tartozó ikat é s mindazokat, akik az é let é s a hit á ltal Ö nökhöz
tartoznak.
Szeretettel adja Mindnyá jukra apostoli á ldá sá t.
Szívé lyes jó kívá nsá gokkal
L. Sandri s.k.
Mons. L. Sandri, Assessor
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Boldog magyar kará csonyt!
„Ne feledkezzé l el szegé ny magyarokró l… ”
„Megbûnhõdte má r e né p… ”
„Bús magyarok imá dkoznak, é gi Atyá nk, Hozzá d… ”
Tengernyi szenvedé s a magyar né pen:
Szenvedé se nem tetszelgõ romantika, nem színpadi fá jdalom.
Volt, mikor tövig letarolta a nemzetet a pusztító á radat;
volt, hogy a testvé rviszá ly borította gyá szba az anyá kat.
É lt azonban a szívekben a közös anya, a haza szeretete,
é s a nemzet újra felvirá gzott.
De hol tá mad majd remé nysugá r egy nemzedé knek,
melynek lelké ben rombadõlt a haza oltá ra?!
Nem ké rü nk, Urunk, nemzetü nknek
sem vilá graszó ló gazdagsá got,
sem má s né peket tipró hatalmat.
Tedd meg é rtü nk, hogy né pü nk felé bredjen bé nultsá gá bó l,
hogy az é let újra viruljon a Duna-Tisza tá já n,
hogy önmagá hoz híven õrizze a múlt kincseit,
bá tran szembené zve a jövõ kihívá sá val.
Engedd meg, Atyá nk, hogy a kü lönbözõsé gek tarkasá gá ban
felismerjü k azt, ami örök, ami mint a csillagos é g borul fölé nk
é s összeköt bennü nket igaz testvé risé gben.
A betlehemi barlang kiszûrõdõ fé nye
vilá gítsa meg hittel é s remé nnyel a magyar é jszaká t.
Joga van az é lethez annak, aki tud szeretni,
mint Betlehem Kisdede, Aki azt tanítja: SZERETET AZ ISTEN.
Gyújtsuk meg az Õ tü zé né l a szeretet mé csesé t
a söté t magyar é jszaká ban, hogy vilá gítson, melegítsen
szegé ny magyaroknak.
1997-ben, boldog magyar kará csonyt kívá n
P. Tó th Veremund OSB
Brazíliá bó l
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Bekö szö ntõ
Advent elõtti utolsó szombaton a Bencé s Diá kszövetsé g tagjai kü ldötteik
ré vé n megvá lasztottá k a szövetsé g új vezetõsé gé t. A kü ldöttek vilá gosan megfogalmaztá k elvá rá sukat: az új tisztsé gviselõk szolgá ljá k elõdeikhez mé ltó an, elkötelezetten é s odaadá ssal a bencé s ü gyet.
Nagy vá rakozá ssal fordul a tagsá g felé nk, új tisztsé gviselõk felé . Vá rjá k
a jó ü gy folytatá sá t é s kibontakoztatá sá t.
Elnökü nk megvá lasztá sakor rögtönzött beszé dé ben arró l szó lt, hogy
fokozni kell tá rsadalmi jelenlé tü nket. Ú gy is, hogy é rté keinket má sok elõtt
ne csak bü szké n vá llaljuk, hanem bá tran mutassuk is fel. Tegyü nk a
tá rsadalmi viszonyok eldurvulá sa ellen! Kezdjü k el meggyõzni környezetü nket, hogy az igazi é rté kek birtoklá sa sokszor nehé zsé gekkel já r.
Pró bá ljunk hatni a nemzeti tudat kialakulá sá ra é s formá lá sá ra, hiszen
csak az tud a nemzeté rt, a hazá é rt á ldozatosan munká lkodni, aki nem
csak szü leté si adottsá gnak tekinti nemzetisé gé t é s szü ksé gszerû lakó helynek hazá já t, hanem akit mé lyen é s tudatosan kötnek ide a gyökerei.
Ezé rt – pé ldá ul – fontos teendõnk, hogy vé djü k meg a nyelv tisztasá gá t, ne hagyjuk elmocskoló dni, elseké lyesedni. Tanítsuk meg gyermekeinket magyar nyelvü nk szé psé geire!
Szorosabbra é s sûrûbbre kell szõnü nk azt a ké pzeletbeli há ló t, amelyet
a bencé s diá kok alkotnak az orszá gban, sõt a vilá gban is, mind földrajzi,
mind pedig szellemi é rtelemben.
Az új vezetõsé g elszá nt e cé lkitûzé sek megvaló sítá sá nak szervezé sé ben, koordiná lá sá ban. Buzdítjuk tagjainkat, a felé nk irá nyuló vá rakozá son túl tová bbra is vé gezzé k azt az aktív önszervezõ munká t, amelynek
eredmé nyeké nt nemcsak lé tszá mbeli növekedé snek, hanem minõsé gi
fejlõdé snek is örvendhetü nk. Legyen e vá rakozá s cselekvé ssel teli, aktív
munká lkodá s a bencé s iskolá k imá já nak szavai szerint: „...Neved dicsõsé gé re, hazá nk é s embertá rsaink javá ra...”
Azt ké rjü k szá motokra é s az új vezetõsé g szá má ra a Kará csony szent
é jjelé n közé nk é rkezõ Jé zustó l, hogy munká lkodá sunk gyü mölcsé t má r itt
a földön, jutalmá t pedig a feltá madt Krisztus oldalá n elnyerhessü k.
Ezekkel a gondolatokkal kívá nunk a vezetõsé g nevé ben mindannyiotok é s szeretteitek szá má ra Istentõl á ldott, bé ké s Kará csonyt é s eredmé nyes Ú j É vet.
Faber Mikló s
elnök

dr. Németh Szilá rd
ü gyvezetõ elnök

Szalai Béla
fõtitká r
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É letjel
Lepergett az 1996-os esztendõ. Ok a visszapillantá sra é s az elõretekinté sre. Szûkös lehetõsé geink ellené re sem adhatjuk föl JELé t adni
annak, hogy é lü nk. Jó né há nyan közü lü nk – mé ltatlankodva vagy tré fá san – kezdik megké rdõjelezni: való ban é lü nk?
Magam úgy vé lem: IGEN. Mindaddig igen, amíg ezt a ké rdé st egyá ltalá n föltesszü k önmagunknak é s egymá snak. Egyé rtelmû az igen, amíg
van ebben az á ldott hazá ban legalá bb ké t á ldott ember, akiknek fontos
az õ megá ldott (benedictus) voltuk, akik tudjá k, hogy ez a benedictus
á llapot miben gyökerezik é s mibõl tá plá lkozik, akik é rzik, hiszik é s valljá k,
hogy az ifjúsá gunk sorá n belé nk ü ltetett é s ü ltetõdött benedeki vilá gszemlé letben, é letstílusban, tudatban é s magatartá sban erõ van.
Erõ a talponmaradá shoz, erõ a túlé lé shez, erõ ahhoz, hogy ebben a
morá lisan siralmassá szegé nyedett kereszté nytelen é s magyartalan
vilá gban megpró bá ljunk csakazértis KERESZTÉ NYÜL é s MAGYAR
MÓ DON megmaradni: vilá gítani é s ková sz lenni.
Jé zus nagyon egyszerû ismé rvvel hatá rozta meg a Hozzá tartozá st
ké tezer é vvel ezelõtt: „Arró l ismerjenek meg benneteket, hogy szeretettel
vagytok egymá shoz”, hiszen ez az a program, amellyel való ra vá lik:
„tanúim lesztek… ”
É rheti bírá lat a Bencé s Diá kszövetsé get. Jogos bírá lat is, bõven. De
soha ne tedd föl a rossz ké rdé st: mit csiná l a BDSZ? Azt ké rdezd inká bb
önmagadtó l: Mit csiná lsz Te?
Erre a jó ké rdé sre jó vá laszt csak akkor adhatunk, ha szeretettel
vagyunk egymá s irá nt. Mert így é s csakis így leszü nk tanúi Annak, Aki
bennü nket erre a helyre á llított, Aki egy á ldott közössé gben õrzött é s
nevelt, é s ebbõl indított el bennü nket az é letbe.
É s ha így legalá bb mi, a benedeki csalá d tagjai betöltjü k KOVÁ SZ
hivatá sunkat, akkor á ltalunk is – mint ková sz á ltal – ez a tá rsadalom, ez
az orszá g, ez a nemzet egyre inká bb á ldottá vá lhat.
Faber Mikló s
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A Bencés Diá kszö vetség elnö ksége
Fõvé dnök:
Elnök:
Ügyvezetõ elnök:
Fõtitká r:
Alelnökök:

Vá rszegi Asztrik OSB dr. pannonhalmi fõapá t, pü spök
Faber Mikló s (Bp 48)
Németh Szilá rd dr. (Ph 81)
Szalai Béla (Ph 58)
Bischof Péter (Ph 75)
Harangozó Bertalan (Gy 73)
Só ja Szabolcs dr. (Ph 58)
rendi alelnök:
Hortobá gyi Cirill OSB (Ph 77)
Elnöksé gi tagok:
Bíró Lá szló dr. pü spök (Gy 69)
Farkas Jó zsef dr. (Gy 44)
Kajtor Já nos (Ph 76)
Ková cs Attila dr. (Ph 55)
Kozma Imre sac. (Gy 58)
Nó grá di Lá szló (Ph 66)
feladatra kooptá lt tagok:
Eszes Istvá n dr. (Ph 70)
Horá nyi Má rton (Ph 83)
Kö nyves Tó th Ká lmá n dr. (Ph 47)
Ellenõrzõ bizottsá g: elnök:
Muzsay Géza dr. (Gy 49)
tagok:
Horá nyi Má rton (Ph 83)
Bukits Mikló s (Gy 88)
A terü leti szervezetek vezetõi (* jelöli az „öná lló jogi szemé ly”-eket)
Budapest:
Ember Ká roly (Bp 51)
Dé l-Magyarorszá g (Szeged):
Szûcs Lá szló dr. (Ph 74)
Fõvá roskörnyé k:
Ková cs Dezsõ(Cs 51)
*Gyõr:
Németh Ferenc dr. (Gy 43)
Kelet-Magyarorszá g (Miskolc):
Só ja Szabolcs dr. (Ph 58)
Keszthely:
Szelestei Tamá s dr. (Pá rtoló )
Kõszeg:
Szerdahelyi Endre dr. (Kg 43)
Nyíregyhá za:
Gondos Lajos (Ph 57)
*Pé cs:
Há bel Já nos (Ph 82)
Sopron:
Varga Jó zsef dr. (Gy 75)
Szé kesfehé rvá r:
Ková cs Já nos (Ph 86)
Szekszá rd (Tolna):
Antal Géza sac. (Ph 66)
Szentendre:
Ková cs Attila dr. (Ph 55)
Szombathely:
Harangozó Bertalan (Gy 73)
*Veszpré m (Tihany):
Bischof Péter (Ph 75)
A Szent Benedek Kulturá lis Alapítvá ny ré szé rõl
Soproni Géza (Bp 48)
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A BDSZ elnö kségének beszá molója
a küldö ttgyûlésen, Budapesten, 1997. november 29-én.
Kedves Diá ktá rsaim!
Diá kszövetsé gü nk kü ldöttközgyûlé sé n fõvé dnökü nk, Asztrik fõapá t úr, é s
az elnöksé g minden tagja nevé ben szeretettel köszöntelek Benneteket.
Komoly dönté sek elõtt á llunk ma – felelõs szemé lyek kijelölé se, vá lasztá sok következnek – ehhez Isten megvilá gosító , irá nyító Szentlelké t
hívjuk segítsé gü l.
Jöjj, Szentlé lek Ú risten…
Arra kaptam felké ré st, hogy az elmúlt né gy é vre visszatekintve, de ne a
múltba ré vedve, az elnöksé g nevé ben rövid beszá moló t tartsak.
Az elmúlt é vek közé ppontjá ban a közös Alma Mater, Pannonhalma
jubileuma á llt. Má r é vekkel elõbb ké szü ltü nk, é s most kicsit megá llunk é s
hagyjuk, hogy hassanak rá nk a megtörté nt esemé nyek.
Ezer é ves múltra tekint vissza a teljes kereszté ny kultúra a Ká rpá tmedencé ben. Ebbõl a gazdag öröksé gbõl szá munkra kü lönösen is a
szerzetesé let, az oktatá sü gy, a könyvtá r ü gye, a könyvek szereteté nek
az ü gye fontos.
Hihetetlen nagy öröm, hogy mi ehhez a múlthoz tartozunk, itt vannak a
gyökereink, ebbõl tá plá lkozunk. Ennek a múltnak mai folytatá sa vagyunk.
A jubileumi é v a talá lkozá sok jegyé ben telt el.
Akkor lesz igazá n való sá g, akkor é rint meg sokakat a múlt, ha talá lkoznak vele. Ú gy é rzem, hogy szövetsé gü nk, a BDSZ is akkor é ri el
igazá n cé ljá t, ha igaz, õszinte talá lkozá sok helye: ahol ré gi kapcsolatok
é lednek újjá é s újak mé lyü lnek el. A talá lkozá sok kezdete az ü nneplé s,
é s a lé nyege az emberek között formá ló dó belsõ kapcsolat, egymá sra
hangoló dá s, elfogadá s, biztonsá gé rzet é s tá masz, amit egymá snak
tudunk nyújtani.
Olyan csodá latos – ha visszatekintü nk az elmúlt é vekre –, hogy amíg a
tá rsadalomban, körü löttü nk, azt tapasztaljuk, hogy minden szé tforgá csoló dik, egymá st vá doljá k é s kizá rjá k egymá st emberek szervezetekbõl,
a mi szövetsé gü nk erõsödött, új sejtjei jöttek lé tre.
Ö römmel é s bü szkesé ggel jelzem, hogy tagsá gunk szá ma 2000 fölé
emelkedett. Az utó bbi idõben há rom új terü leti szervezet jött lé tre, a
szekszá rdi, a szé kesfehé rvá ri é s a szentendrei. Kü lönös tisztelettel é s
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örömmel köszöntöm õket, akik elõször vesznek ré szt közös munká nkban. Szervezõdõben van a PPKE hallgató i között majdan mûködö csoport is.
A fehé rvá ri szervezet alakuló ü lé sé n é n is jelen lehettem; á tvizsgá lva
elsõ taglistá jukat, a tagok zöme pannonhalmi é s gyõri diá k, é s szinte
mindannyian a kommunizmus é veiben é rettsé giztek. Ketten voltak jelen,
akiket má r é n is tanítottam, – jó l bizonyítja ez, hogy megmozdultak a
közelmúlt diá kjai is.
A talá lkozá sok ideje volt az elmúlt é v nagyon sok szinten!
A terü leti szervezetek rendezvé nyei: a kirá ndulá s, a lelkigyakorlat, a
csalá di összejövetelek, a töprengõ megbeszé lé sek… Az elnöksé g
munkaü lé sei itt Budapesten… A pannonhalmi má jus vé gi talá lkozó : a bazilika közös imá ja, a sör é s a virsli, a tornatermi elõadá sok, vé gü l a talá lkozá s elhunyt taná rainkkal, diá ktá rsainkkal a Boldogasszony kriptá já ban.
De mé gis, a legfontosabb talá lkozá s az elmúlt idõszakban az volt,
amikor a teljes Magyar Bencé s Kongregá ció , minden hozzá tartozó
szervezettel együ tt imá dkozta a vesperá st 1996. szeptember 6-á n II.
Já nos Pá l pá pá val a baziliká ban. Ezen alkalmon ott volt – igaz, testben
csak ké pviselõk útjá n, de – lé lekben az egé sz BDSZ is. Biztos vagyok
benne, hogy nem volt senki, akinek a gondolatai ne ott já rtak volna, ne ü lt
volna TV elé , a közvetíté st izgatottan vá rva…
A pá pa azé rt imá dkozott velü nk, hogy né pü nknek igaz vallá sa megújuljon, hogy nemzetü nk megújuljon. Azt mondta, hogy múltunk egy
á ldott korszakba nyúlik vissza. Az á ldott korszakon a keleti egyhá zszakadá s elõtti egysé g idejé t é rtette a pá pa. A múlt ma minket kötelez, az
egysé g megé lé sé re, a bé ke kutatá sá ra ösztönöz.
A pá pa mondatá t a mi szemé lyes é letü nkre vonatkoztatva is talá ló nak
é rzem. Mindnyá junk gyökerei, múltja egy á ldott idõszakra, a bencé s iskolá ban töltött diá ké vekre nyúlnak vissza, talá n, aki a korban má r jobban
eltá volodott tõle, mé g jobban é rzi ezt.
A diá ké vek á ldott korszaka köt össze mindannyiunkat, é s csodá latos
alapot teremt szá munkra, hogy szó t tudjunk é rteni, hogy jó l é rezzü k
együ tt magunkat, keressü k egymá s tá rsasá gá t, tá mogassuk, bá torítsuk,
erõsítsü k egymá st.
Közössé gü nk á ldott korszakra nyúlik vissza, de a má ban nem csak a
múlt, a kapott szellemisé g kapcsol össze, hanem az é lõ Isten haté kony
ereje. Isten ereje pedig mindig kü ldeté s szá munkra.
A pá pa azt mondta, hogy meg kell teremtenü nk a tá rsadalom új
kereszté ny há ló já t. Testvé rek, a kereszté ny ember nem szigetelõdik el a
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tá rsadalomban (nem gettó alkotó né p), nem mormonok mó djá n, belterjesen é lõ né p, hanem há ló t alkot. Szemlé letes ez a ké p. Ké pzeljü k el, hogy
felá llunk, jó lazá n, kinyújtott karral, á tló san sorokba rendezõdve megmarkoljuk egymá s kezé t. Ké pzeljü k el, hogy mennyi ember fé r be közé nk. A
kereszté ny emberek közössé ge ilyen há ló t alkot – erre gondolt a pá pa –,
így tart a kereszté ny ember má sokat, így tart é bren erkölcsisé get, jó t,
szentet má sokban, hiszen közel vannak é s é rzik a megmarkolt ké z
erejé t.
Testvé rek, nagyon köszönöm mindannyiotoknak, hogy odaá lltatok é s
tartottá tok a há ló t. Nagyon köszönöm leköszönõ elnöksé gü nk minden
tagjá nak a munká já t. Bizonyá ra megbocsá totok nekem, sõt há lá sak is
lesztek é rte, hogy nem említek meg né v szerint mindenkit, aki tett az
elmúlt idõszakban szövetsé gü nké rt, de engedjé tek meg, hogy ké t diá ktá rsunkat kü lön is kiemeljek: Kozma Imre atyá t, elnökü nket, é s Nó grá di
Lá szló ü gyvezetõ elnökü nket. Az õ tá rsadalmi ismertsé gü k é s munká juk
alapvetõen hozzá já rult ahhoz, hogy szövetsé gü nk azokat az eredmé nyeket é rte el, amit má ra fel tud mutatni. Imre atya nem tud közöttü nk lenni,
új é letá llapotá bó l következõ elfoglaltsá gai miatt. Köszönöm mindkettejü knek, hogy tová bbra is ott lesznek a há ló ban, é s tartanak má sokat.
Nagyon ké rek mindenkit, kü lönösen az új elnöksé g tagjait, azon
dolgozzé k, hogy bá rhol lanyhult volna is ké zfogá sunk ereje vagy szakadt
volna is meg a há ló , fokozza, erõsítse az egysé get, hiszen kü ldeté sü nket
csak így tudjuk beteljesíteni.
Ehhez kívá nom Isten erejé t mindannyiunk szá má ra!
Hortobá gyi Cirill OSB
rendi alelnö k
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Levél a szavalónak… *
KOVÁ CS Gá bor I. oszt. gimn. tanuló nak
Budapest
Kedves Gá borká m, szeretett Diá ktestvérem!
A közöttü nk lé vô – több mint fé l é vszá zadnyi – korkü lönbsé g ellené re
testvé remnek mondalak. Te mé g csak 7 esztendô múlva fogsz é rettsé gizni, é n má r 48 é vvel túl vagyok rajta. De azé rt egyenjogú testvé rek
vagyunk Szent Benedek atyá nk má sfé l é vezredes há zané pé ben…
Magyará zatra szorul a „diá ktestvé rem” kifejezé s is: Vajon mé g mindig
diá knak tartom magamat? Nem vé letlenü l írtam. Mert bencés diá knak
lenni nem csupá n az az idôleges é lethelyzet, amíg a padban ü lü nk…
Több enné l, sokkal több: egy é letre szó ló á llapot, feladat é s elkö telezettség. Hasonló an ahhoz, mint kereszté nynek lenni é s magyarnak lenni.
Á llapot azé rt, mert mindnyá junkon olyan bé lyeg, amit é letü nk vé gé ig
magunkon hordunk, é s akik igazá n magunké vá tettü k az iskolai é vek
alatt belé nk ivó dott vilá gszemlé letet, azok ezt a bé lyeget bü szké n viseljü k. Nem csak a gomblyukban, mint PAX jelvé nyt, mert az vagy ott van,
vagy nincs, hanem a szívü nkben.
Feladat azé rt, mert amit megkaptunk a benedeki tanítá sbó l: az ima é s
a munka egymá st kiegé szítô, egymá ssal egé szsé ges egyensúlyban lé vô
mindennapi gyakorlatá bó l, azt á llandó an á polnunk é s magunkban
karbantartanunk kell. Voltaké ppen nem bonyolult é s nem is nehé z. Szent
Benedek regulá ja jelentôs ré szben olyan, hogy nem csak a szerzetesek
szá má ra szolgá ló szabá lyzat, hanem minden civil emberhez is szó ló
egyszerû eligazítá s, miké nt lehet é s é rdemes é rtelmes mó don kereszté nynek lenni. Ehhez az eligazítá shoz lehet é s kell á llandó an hozzá mé rni
mindennapi é letü nket, megá llapítani mit sikerü lt elé rni é s bûnbá nó
lé lekkel elismerni, amiben nem tudtunk annak eleget tenni.
Elkö telezettség is bencé s diá knak lenni. Erre figyelmeztet a jelvé nyü nkben lé vô 5 kis ké k szív. „Hivatalos” magyará zat ezek jelenté sé re
nincs. Amikor 1982-ben „suba alatt”, majd 1989-ben nyíltan is újjá é lesztettü k a Bencé s Diá kszövetsé get, akkor azt az é rtelmezé st fogalmaztuk meg, hogy az 5 szív az ISTENHEZ, EGYHÁ ZHOZ, HAZÁ HOZ,
CSALÁ DHOZ é s EGYMÁ SHOZ való kötôdé sü nket szimbolizá lja. E
* Reményik Sá ndor versé t a 213. lapon olvashatjuk.
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kötôdé sekbôl termé szetesen jogok is eredeztethetõk, de itt é s most
inká bb a kötelessé gekre utalné k. (Csak zá ró jelben jegyzem meg, milyen
gazdag a mi é des anyanyelvü nk, mi mindent tud kibontani az egyszerû
kis „kö t” igé bôl: az elkö telezettsé get, a kö tôdé st, a kö telessé get. É s mé g
nagyon soká ig lehetne folytatni egé szen addig, hogy aki „kö ti az ebet a
karó hoz” az „kö tve hiszi”, amit a má sik mond, é s ezé rt „kö tekedik”. No de
ne já tsszunk a szavakkal, mé g csak a kö tõszavakkal sem!)
Ballagá sunkkor osztá lyfõnökü nk (Béda atya) ezzel bocsá tott minket
útra: „Soha egy pillanatra sem elengedni az Ú risten kezé t!” Azt hittü k, ez
nagyon szeré ny követelmé ny. Az é let megmutatta: hogy nem is olyan
egyszerû. ISTEN ezer mó don á rasztja rá nk adomá nyait, é s olyan Atya,
aki szó l hozzá nk, megmutatja a helyes utat, é s aki megjutalmaz azé rt, ha
ajá ndé kait elfogadjuk
Az EGYHÁ Zró I azt kell tudnunk, hogy noha gyarló emberek gyü lekezete (hiszen mi magunk alkotjuk az egyhá zat!), de lá tható jele é s haté kony eszköze Isten szereteté nek, hogy örök szolidaritá st vá llalt velü nk
Jé zusban, aki – mé ltatlansá gunk ellené re – velü nk van „minden nap a
vilá g vé gezeté ig”. É rettsé gink napjaiban má r tudtuk: a kommunista hatalom el fogja venni iskolá inkat, bebörtönzi Mindszenty biborost, é s ü ldözni
fogia a hívôket. Magyartaná runk (Xavér atya) így bá torított bennü nket:
„az Egyhá z 2000 é ves törté nete sorá n egyetlen ellenfelé t se tudta
legyôzni, de valamennyit túlé lte!!!” Az Egyhá z közössé g, amely vé d,
vezet, erôsít: az egyé n önmagá ban gyenge, a nyá j erôs. Vannak egyé nileg megé lhetô vallá sok is. A kereszté nysé g azonban nem az, azt csak
közössé gben lehet igazá n gyakorolni. Nem csak azé rt, amit Jé zus mond:
„ahol ketten, há rman összegyûlnek az é n nevemben, ott é n is velü k
vagyok”. Hanem azé rt is, mert keresztény élet az, ami má soknak jó . Mert
a kereszté ny é let a szeretet mindennapi gyakorlá sa. A szeretet pedig
mindig má sok felé irá nyul. Nem nagy szavak, hanem kis cselekedetek
sora. Milyen mé ly é rtelmû, hogy egyhá zunk „communio”-nak, vagyis
„közössé gnek” nevezi a szentá ldozá st, é s az Oltá riszentsé grôl mint
„vinculum caritatis”-ró l, a „szeretet kötelé ké rôl” beszé l.
A HAZA szá munkra ugyancsak nagy é s szent dolog. Szé pen írja Arany
Já nos: „á ldott az a bölcsô, mely magyarrá ringatott”. Magam is így vagyok. Lá tom fogyaté kossá gainkat, é s mé gis megköszönöm az Ú ristennek, hogy magyarnak teremtett. Azé rt jöttü nk a vilá gra, hogy valahol otthon legyü nk (ezt má r Tamá si Á ron írja), é s „magyar az, aki vá llalja” (ezek
pedig Illyés Gyula szavai). Mi ebben a csodá latos Ká rpá t-medencé ben
vagyunk otthon. Amit 1000 esztendôn á t teljesen birtokoltunk, de aminek
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pici ré szé t hagytá k csak meg a kegyetlen bé kecsiná ló k. Egyedü l Romá nia többet kapott „belõlü nk”, mint ami nekü nk megmaradt. É s há romnegyed é vszá zad utá n a ká runkra megajá ndé kozott szomszé dok most
összehangolt össztûzzel anyanyelvü nk ellen tá madnak. Ezé rt nem szabad hagynunk „a templomot, a templomot s az iskolá t”. Mi mé g a nagy
haza földrajzá t tanultuk, amikor 63 magyar é s 8 horvá t vá rmegyé nk volt
(Szent Lá szló ó ta a magyar Szent Korona orszá ga volt „Horvá t-Szlavó nia” is), é s nem csak Veszpré m vagy Szolnok megyé t kellett ismernü nk, hanem a Zombor szé khelyü Bá cs-Bodrogot, a Dicsôszentmá rton
szé khelyû Kiskü kü llôt, a Nagyszôllõs szé khelyû Ugocsá t vagy a Liptó szentmikló s szé khelyû Liptó t is. (Az é n csalá dom é ppen oda való .)
Persze a „HAZA” nem csupá n föIdrajzi fogalom. Abba beletartozik
irodalmunk, kultúrá nk, mûvé szetü nk, a legkü lönbözõbb tudomá nyá gakban elé rt eredmé nyeink ismerete, szeretete é s megmutatá sa (önmagunknak é s a vilá gnak), beleé rtve olyan „közönsé ges” dolgokat is, hogy az
é lelmiszerboltban magyar sajtot veszü nk é s nem kü lföldit, de beletartozik
az is, hogy miké nt viselkedü nk az idegenekkel itthon é s amikor mi
vagyunk idegenben. Ahol ugyanis egy magyar van, az a hazá t ké pviseli,
ott egy kis Magyarorszá g van jelen.
A vé gé re hagytam az „ötödik szívet”, az EGYMÁ SHOZ tartozá sunkat.
Bennü nket, akik bá rmilyen formá ban Szent Benedek Atyá nk köré nek
tagjai vagyunk, sajá tos kapcsolat fûz össze. Mi keressü k egymá st az
é letben, é s ha megtalá ltuk, akkor segítjü k, tá mogatjuk egymá st. Milyen
szé pen mûködött ez – teljesen automatikusan ané lkü l, hogy bá rki szervezte vagy irá nyította volna – a kommunizmus é vtizedeiben. A Bencé s
Diá kszövetsé g sem lé tezhetett hivatalosan, hiszen betiltottá k. De é lt mint
búvó patak a lá tható felszín alatt, é lt a diá ktá rsak szívé ben. Kerestü k egymá st, örü ltü nk egymá snak sok mindent megtettü nk egymá sé rt, egyengettü k egymá s é letútjá t, mellé je á lltunk a bajbajutottnak. Nem nagy
szavak voltak ezek, hanem kis tettek. Má s szó val: szeretet.
Mi ezzel az ötödik szívvel fordulunk egymá s felé . Ez az ötödik szív
jelenti megmá síthatatlan összetartozá sunkat.
É vszá zadokkal ezelôtt szoká sban voltak a kapufeliratok. Az egyik
legkedvesebb így szó lt: „Porta patet, cor magis” (ajtó nk nyitva elôtted, a
szívü nk mé g inká bb). A bencé s jelvé ny ötödik szíve, az egymá s felé
nyitott szív kell, hogy jellemezzen bennü nket é letü nk minden napjá n. Ez
az egymá s felé fordulá s nem irá nyul má sok ellen, nem rekeszt ki senkit a
szeretetbôl, csupá n egy kü lönleges é rzelmi melegsé get jelent többletké nt
azok felé , akikkel egy fé szekaljá bó l való k vagyunk.
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Levelemet köszönetü l szá ntam Neked. Köszönetü l azé rt, hogy elfogadtad meghívá somat Pannonhalmá ra a szoká sos é venké nti nagy bencé s
diá ktalá lkozó ra, é s ott elmondtad Reményik Sá ndor szívbemarkoló
költemé nyé t. (… )
Kedves Gá borom! Mé g nagyon sok mindenrôl írhatné k, de ennyibôl is
lá thatod milyen gazdag tartalma van annak a ké t szeré ny szó nak, hogy
„bencé s diá k”. Megtartó erô van benne, ami mé g az alapvetô kereszté ny
derûlá tá son túlmenôen is biztonsá gé rzetet, a jövôbe vetett töretlen hitet
kölcsönöz. Amint bizonyá ra tudod, jelvé nyü nkön csak a felé t viseljü k
jelszavunknak. Az teljes egé szé ben így hangzik:
PAX ET GAUDIUM – BÉ KE É S Ö RÖ M.
Az a béke, amit Jé zus szavai szerint a vilá g meg nem adhat, é s az az
ö rö m, ami az Ô hozzá tartozá s, az imé nt említett kereszté ny optimizmus
tudatá bó l fakad. Mi ennek a „diadalmas vilá gné zetnek” a hordozó i
vagyunk. Velü nk semmi vé glegesen rossz nem törté nhet. Mert mé g a
halá l sem az, hiszen – ké pletesen szó lva – az nem má s, mint hogy a
minket szeretô Atya á ttesz egyik kezé bôl a má sikba.
Tudom, hogy a Te 11 é ves é letkorodhoz viszonyítva nagyon „felnôttesen”, sôt talá n nagyon „öregesen” fogalmaztam ezt a levelet szá modra.
É ppen ezé rt egy ké ré ssel adom á t: tedd el, ôrizd meg, é s a nullá val vé gzôdô szü leté snapjaidon szá nj rá 5-5 percet, é s olvasd el újra. Azt hiszem
40, 50, 60 é ves korodban egyre többet talá lsz majd benne, amivel azonosulni tudsz, amit sajá t é lettapasztalataid tá masztanak majd alá .
A szentmisé ken a Miatyá nk elmondá sa utá n a bé ke, a megbé ké lé s
jelé vel köszöntjü k egymá st. A többpapos szentmisé ken ezt a papok az
egymá shoz é rintett halá nté kaikkal szimbolizá ljá k. A liturgiá ban ennek
„bé kecsó k” – az egyhá z nemzetközi szó haszná latá ban PAX – a neve.
Ezzel a paxszal ü dvözlik egymá st a bencé sek a vilá g minden tá já n
talá lkozá skor é s búcsúzá skor. Nemegyszer mondjá k is hozzá : pax tecum
(bé ke veled), amire a vá lasz: et cum spiritu tuo (é s a te lelkeddel). Sôt
mé g írá sban is haszná ljá k a „paxolá st” levé lzá ró elköszöné ské nt.
Nos, így búcsúzom é n is Tôled, vagyis bencé s szeretettel paxollak:
1996. augusztus 15-é n.
Mikló s bá csi

20

└

┘

┌

┐

Bú vá rkodá s a mú ltban

└

┘

┌

┐

└

┘

┌

┐

A Bencés Diá kszö vetség egyik elõdje

Felhívá s!
Folyó é vi szeptember hó 21-é n megalakult a Bencé s Diá kok Szövetsé gé nek pá pai osztá lya s teljes erõvel azon munká lkodik, hogy összegyûjtse mindazokat, akik a bencé s rend pá pai gimná ziumá ban valaha,
habá r csak rövid ideig is, tanuló k voltak.
A Szövetsé gnek az alapszabá lyokban is kifejezett cé lja az, hogy é bren
tartsa a ragaszkodá st egymá s irá nt kint az é letben is, é bren tartsa a ragaszkodá st inté zetü nk irá nt, egyesü lt erõvel való ra vá ltsa a szívekbe vé sett vallá sos é s hazafias eszmé ket, e vé gbõl á llandó kapcsolatot tartson
fenn egymá s é s inté zetü nk között, tová bbá ösztöndíjakkal s segítõ inté zmé nyekkel tá mogassa a bencé s inté zetekbõl kikerü lt fôiskolai tanuló kat.
A cé l, melyet a Szövetsé g maga elé kitûzött, nagy é s nemes, megvaló sítá sa egyes ember hatalmi köré t meghaladja, de ha az inté zetü nk volt
növendé kei valamennyien összeadjá k erejü ket é s befolyá sukat, ez a
Szövetsé g olyan erkölcsi é s anyagi erõt ké pvisel, mely biztosítja szá má ra
azokat az eszközöket, amik cé ljai megvaló sítá sá hoz szü ksé gesek.
Há ny kivá ló elme, kivá ló tehetsé g pusztult el azé rt, mert hiá nyoztak a
kifejlõdé sé hez szü ksé ges é letfelté telek. Micsoda pocsé kolá sa ez az
erõknek é s é rté keknek! Há t oly hatalmas é s nagy nemzet vagyunk, hogy
íly é rté kpocsé kolá s mellett hidegen mehetü nk el? Nem, sajnos, nem
vagyunk nagy, nem vagyunk hatalmas nemzet. Letiport, leigá zott, megcsonkított, megszé gyenített nemzet vagyunk é s ami mé g enné l is fá jdalmasabb, nagyré szt sajá t hibá nk idé zte elô buká sunkat.
Egy való sá gos renaissancera van szü ksé gü nk, hogy újra é lni kezdjü nk,
s é pen ezé rt nagyon is szü ksé gü nk van é rté kes, vezetô emberekre, akiknek a szívé hez a vallá sossá g é s a hazafiassá g, s e ké t alapzaton kifejlõdött ideá lis vilá gné zet a legmé lyebb gyökerekkel szövõdött, s akiknek
agyuk is tiszta, nagy koncepció kra berendezett.
Amint azonban a kellõ tá panyagot nem tartalmazó gondozatlan földben
a kifogá stalan mag is csak csenevé sz, kó ros növé nyt, s hitvá ny elfajzott
gyü mölcsöt terem, azonké pen pusztul é s fajzik el az egyé bké nt legé rté kesebb talajban, a gyermeki szívben is mindaz a nemes eszme, mit az
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iskola belé plá ntá lt, ha a mag kifeilõdé sé hez szü ksé ges tová bbi é letfelté teleket tõle megtagadjuk.
Szegé ny, csonka orszá gunknak é s a mi egyhá zunknak is egé sz emberekre van szü ksé ge. Olyan emberekre, akikrõl el lehet mondanunk, hogy
mens sana in corpore sano. É s ezt csak a vallá sos é s hazafias irá nyú
nevelé s é s anyagi eszközök felett való rendelkezé s lehetõsé ge – az
erkölcsi é s anyagi erõ – együ ttesen adja meg.
Hiá ba a legragyogó bb elme, ha a né lkü lözé sek s az ennek folytá n fellé põ betegsé gek a munkaerõt elõrlik. Hiá ba akar a lé lek magasra repü lni,
ha a test beteg é s erõtlenü l hullik vissza a porba. Pedig a fiatal é let – a mi
fõiskolai ifjúsá gunk – egé szsé gé t gyakran kikezdi a né lkü lözé s.
De mé g ott is, hol a test ellená lló ké pessé ge megbirkó zik a né lkü lözé ssel, mennyi idejé t, mennyi erôkifejté sé t nyeli el a test é letfelté teleinek elõteremté se é pen abban a korban, amelyben a lé lek é s elme tá plá lá sa volna a legfontosabb feladatunk. Ebben a korban, amikor a lé lek mohó é tvá ggyal vá logatá s né lkü l szed fel minden tá plá lé kot, s ká ros eszmé kkel
megmé rgezheti lelké t annyira, hogy – amint azt a legközelebbi szomorú
multunk is mutatja, egyesek majdnem nemzetü nk sírá só i lettek – ebben a
korban igen is nem hagyhatjuk ifjainkat sem anyagi, sem erkölcsi tá mogatá s né lkü l. É s ez a Szövetsé g meg fogja talá lni, sõt má r ké sz programmal dolgozik ifjaink é rdeké ben, csak a kellô anyagi erõt kell megteremtenü nk.
Ennek a való ban magasztos cé lnak megvaló sítá sá ra siessü nk tömörü lni, ne maradjon el az inté zetü nk egy volt növendé ke sem, mert súlyos
mulasztá st követ el hazá nk é s egyhá zunk ellen, aki e cseké ly á ldozattal
já ró kötelessé gé nek teljesíté se aló l magá t kivonja.
Ké rve ké rü nk tehá t benneteket, lé pjetek be a Szövetsé gbe azonnal, s
belé pé steket kü lön bejelenté s né lkü l is tudtunkra adhatjá tok azzal, hogy a
mellé kelt postatakaré kpé nztá ri befizetõ lapon vagy a rendes, vagy az
alapító , vagy a pá rtoló , esetleg a tagjelölt díjakat bekü lditek.
Alapszabá lyaink 6. pontja szerint a Szövetsé g tagjai:
Rendes tag a bencé s gimná ziumok volt kath. növendé ke, ha öná lló
keresete van é s a Szövetsé g lajstromá ba felvé tetett. Tag-díj: 1 arany
korona. Alapító tag az, aki a Szövetsé g cé ljaira egyszersmindenkorra
Iegalá bb 20 arany koroná t á d. Alapitó tagok lehetnek azok a törvé nyható sá gok, vá rosok é s közsé gek is, amelyeknek terü leté n a Rendnek
inté zete van, vagy arnelynek terü leté rõl tanuló k nagyobb szá mmai lá togatjá k a Rend gimná ziumait é s má s jogi szemé lyek. Tiszteleti tag az, akit
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é rdemeié rt az osztá lyok javaslata alapjá n a központi vá lasztmá ny e megkü lönböztetõ kitü nteté sre é rdemesnek íté l. Pá rtoló tagok lehetnek a nem
ró m. kath. vallá sú volt bencé s növendé kek. Tagdíj: 50 arany fillé r. Kü lsô
tagok azok, akik bá rmely adomá nnyal já rulnak a Szövetsé g cé ljaihoz.
Tagjelölt az a ró m. kath. vallá sú volt bencé s növendé k, aki fõiskolai
tanulmá nyokat folytat. Tag-díj: 10 arany fillé r. A tagfelvé telt – kivé ve a
tiszteletit – az illetõ osztá ly elnöksé ge vé gzi.
Az arany koroná t jelenleg; I7.000 koroná ban szá moljuk.
Pá pá n, 1924 októ ber havá ban.
Hazafias bará ti ü dvözlettel:
Dr. Niszler Teodó z
bencé s igazgató ,
a Szövetsé g ü gyv. igazgató ja
Dr. Sulyok Dezsõ
ü gyvé d,
a Szövetsé g titká ra

Szeleczky Gyula
ny. kir. já rá sbíró , ü gyvé d,
a Szövetsé g elnöke
Gá briel Gotthá rd
bencé s taná r,
a Szövetsé g jegyzõje
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A Bencés Hírlevél egyik elõdje
A PAX HÍRADÓ
Gá l Lá szló dr. (Gyôr 50) diá ktá rsunk a PAX HÍRADÓ c. bencé s diá kújsá g
több szá má t juttatta el hozzá nk. A lapot Kelemen Ataná z OSB, a sokunk
á ltal tisztelt é s szeretett „Fuxi” atya indította útjá ra 1947-ben. Cé lja é s
feladata abban á llt, hogy az akkor orszá gszerte mûködô bencé s gimná ziumok „testvé rosztá lyainak” publiká ció s fó rumot biztosíthasson. A lapot
hamarosan nívó s diá kírá sok töltötté k meg. Az emlé keket felidé zendô
Kelemen Ataná z bevezetô sorait é s az 1948. é vi má rciusi szá mbó l
Mondovits Istvá n pannonhalmi diá k Czuczor Gergelyrôl írt megemlé kezé sé t közöljü k*.

Kedves Bencésdiá k-fiúk!
Egy hosszú, nehé z é v telt el azó ta, hogy osztá lyomban a „Pax Híradó t”
elindítottam. Ez az egyszerû diá klap kezdetben nem akart több lenni,
mint az akkori gyôri 5.B. osztá ly nemesre, jó ra törekvô tagjainak osztá lytösszefogó é s osztá lyirá nyító megnyilatkozá sa azzal a tová bbi tervvel,
hogy – amint ösztönzé st adott nekü nk az akkori 6. osztá ly faliújsá gja –
ugyanúgy többretörekvô ösztönzé st adjunk a ná lunk alsó bb osztá lyosok
szá má ra. Ha pedig idôk folyamá n a Pax Híradó tanúbizonysá got tesz
é letrevaló sá gá ró l, szeré ny propagandá nk mellett úgyis önké nt belekapcsoló dhatnak a diá klapba má s osztá lyok is. Ez az é rdeklôdé s a
kezdeti tartó zkodá s utá n az utó bbi idôben mintha egyre erôsödné k, mert
újabban több má sosztá lybeli fiú – kü lönösen 5.A. é s 5.B – megjelent
szerkesztôsé gi gyü lé sü nkön.
Az elmúlt é v folyamá n felvettü k kapcsolatainkat a többi bencé s gimná ziumok testvé rosztá lyaival, amelyek közü l kü lönösen eleven erôvel kapcsoló dott bele a pannonhalmi 6. osztá ly, de egyre tevé kenyebb ré szt
akar vá llalni a budapesti, csepeli, esztergomi é s kôszegi 6. osztá ly is.
Egy-egy megjelent cikkü k is errôl tanúskodik. Nagy örömmel é s szeretettel köszöntöm ôket csatasorainkban.
Bencé sdiá k-fiúk! Most, miutá n inté zetközivé lett a Pax Híradó nk é s
cikkeink eljutnak Pannonhalma, Budapest, Csepel, Esztergom, Kôszeg
* Ez utó bbi a 135. lapon talá lható .
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stb. vá rosok bencé sdiá k-szobá inak falai közé , azt szeretné m, ha ez a lap
azt tudná nyújtani Nektek, amit tôle vá rtok. É ppenezé rt szeretné m lerögzíteni kikristá lyosodott elgondolá saimat a Pax Híradó szellemé t illetôleg.
A szellemi é s lelki javak összessé gé t egysé ges bencé s szellemben az
egyes iskolá kban kapjá tok meg. Az egyes egyesü letekben (önké pzôkör,
kongregá ció , cserké szet, sportkör, gyorsíró kör stb.) e tudá sösszeget
gyakorlatilag apró pé nzre vá lthatjá tok.
Ezeken túlmenôen a Pax Híradó igyekszik leközölni mindazt, amiben
az egyes inté zetek kivá lnak, hogy a többi testvé rinté zet is a kitaposott
úton haladva azt utá nozhassa, megvaló síthassa é s így egyetemessé
tegye.
Ennek a cé lnak megvaló sítá sa pontokra szedve a következô:
1. Az egyes inté zetekben törté nô, mindenkit é rdeklô dolgokat lehozzuk.
2. Az egyesítô, irá nyító gondolatokat gyakorlati alapon közkinccsé
tesszü k.
3. Kezdemé nyezé seket indít el, amelyek é letrevaló sá gra nevelnek.
4. Ú tbaigazítá sainkban, bírá latainkban csak a mindig é pítô, nemesítô
szá ndé k vezethet.
5. Az egyes inté zetekben kialakult tradíció t tová bbfejleszti, mé lyíti,
egyetemesíti é s az é letbe való kijutá sá t eleven erôvel munká lja.
6. Minden vonalon a felelôssé g-tudatot növelni akarja.
Mindent összefoglalva legfõbb törekvé sem az 1400 é ves, kipró bá lt,
megacé losodott bencé s szellem erejé re tá maszkodni, hogy Bennetek
egyenkint é s együ ttesen is kialakulhasson a harmonikus bencé s diá kIé lek, amely a ma annyira hiá nyzó humanumra é pít. Ebben a szellemben,
ha kell, tud vidá man kacagni, nemesen szó rakozni, testé t tisztá n é s
egé szsé gesen a sportban megôrizni, hogy felfrissü lt testben egé szsé ges
lé lek lakozzé k, amely fegyelmezetten á ll helyt a lelki síkon mind a magá n,
mind a közössé gi megnyilatkozá saiban, hogy így a felelôssé gtudatban
egyre inká bb fé rfivá é rve tudjon egé sz munká t vé gezni a szellemi é let
vonalá n, most a közé piskolá ban, ké sôbb mint vezetô a tá rsadalom nagy
aré ná já n.
A jó lsten á ldá sá t ké rem a lap lelkes munkatá rsaira é s a buzgó
tá mogató ira. Fogadjá tok tová bbra a „Pax” jegyé ben szeretettel é s megé rté ssel a 6.B-sek nemesre, magasztosra törekvô jó szá ndé ká t.
PAX!
Dr. Kelemen Ataná z
a 6.B. osztá lyfõnöke

27

└

┘

┌

┐

└

┘

┌

┐

In memoriam…

└

┘

┌

┐

└

┘

┌

┐

In memoriam Ná dasi Alfonz… *
Görög-latin szakos bencé s taná rké nt az 1933-1942-es é vek között Sopronban, Esztergomban é s Budapesten tanított rendje gimná ziumá ban.
1942-tõl má r tá bori lelké szké nt mûködött a keleti fronton. Itt é lte vé gig
é lete legkeservesebb, testi-lelki szenvedé sekkel teli közel ké t é s fé l
esztendejé t, az 1943. januá ri doni á ttöré stõl a há ború vé gé ig. Csodá latos
mó don fennmaradt napló já bó l tudom, a visszavonulá s alatt hevenyé szett
tá bori mûtõkben asszisztá lt, orvosok híjá n elü szkösödött vé gtagokat
csonkolt, majd tá rsaival a brianszki erdõben akná kat szedett.
A budapesti ostrom utolsó napjá n esett hadifogsá gba. Az oroszok a
Pesten é s Budá n elfogott tisztek zömé t 1945 má jusá ban a hírhedt
uzmá nyi hadifogolytá borba szá llítottá k. Ebben a lá gerben hajtotta vé gre
talá n é lete legkocká zatosabb vá llalkozá sá t hadifogolytá rsá val, Rajk
Endrével együ tt. 1945 novemberé ben Rajk Lá szló a tá borban rá lelt
legifjabb testvé röccsé re, akinek mielõbbi hazaszá llítá sá t ké rte. Krujukov
alezredes, a tá bor szovjet parancsnoka a magyar ké ré st teljesítette.
Ná dasi Alfonz az összes, a tá borban mé g fellelhetõ el nem „zabrá lt”
cigarettapapírt összeszedte, é s né gy é jszaká n á t lejegyezte a tá borlakó k
teljes né vsorá t. Itthon a sajtó publiká lta a fogolyné vsort. Ezzel nem
maradhatott többé rejtve 3000 fogoly tiszt neve é s hollé te. Így a szovjet
típusú „elitirtá s” helyett a ’47-es vá lasztá sok kampá nyfogá saké nt az
uzmá nyi tá bor lakó i voltak az „orosz jó szívûsé gnek” elsõ hazaszá llítottjai.
A cserké szek gödölõi vilá gtalá lkozó já n, 1933-ban a bencé s sá trat
mutatta be a vilá g fõcserké szé nek gró f Teleki Pá l tá rsasá gá ban.
Harmincné gy é vvel ké sõbb õ temette Kodá ly Zoltá nt, akihez há rom
é vtizedes bará tsá g fûzte.
Ez é v januá r 13-á n, a Má tyá s-templom szó szé ké n, a doni á ttöré s 54.
é vforduló já n utolsó , megrendítõ szentbeszé dé t tartotta mint túlé lõ, utolsó
tá bori pap. Nyolc nappal ezutá n szívinfarktus é rte. Vé get é rt egy csodá latos taná r, zenetudó s, bá tor é s puritá n ember aktív korszaka. Sok ezer
bencé s diá k, fogolytá rs, muzsikus, é nek- é s zenetaná r é s a Szent
Skolasztika-kó rus több generá ció ja emlé kezik rá .
(d.s.)

* A Magyar Nemzet 1997. októ ber 31-i szá má ban megjelent cikket dr. Farkas Jenõ
(So 42) diá ktá rsunk kü ldte el hozzá nk.
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Beszéd Ná dasi Alfonz OSB temetésén
Kedves jó Alfonz Bá csi!
Egykori tanítvá nyaid é s kó rusod, a Schola Benedictina szavait hozom.
Nem a sirá nkozá sé t é s nem a szoká sos közhelyeké t, az egyik nem volna
Hozzá d illõ, a má sik nem volna Hozzá d méltó . Mi kö szö nni é s megkö szö nni jöttü nk. Elköszönni a hitt é s remé lt viszontlá tá s tudatá ban, é s
megköszönni az Ú ristennek azt a sok mindent, amit Neked adott, Neked
pedig megköszönni azt a sok mindent, amit Te adtá l nekü nk.
Ezt a köszönni-megköszönni szó pá rt is Tõled tanultuk. Fé l é vszá zaddal
ezelõtt mondtad egyszer: „Gyerekek, aki nem tud kö szö nni és nem tud
megkö szö nni, az nem lehet jellemes ember.”
Mennyire jellemzõ Rá d ez a mondat. Szeretté l el nem felejthetõ rövidsé ggel nagyon sarkosan fogalmazni, tömören a lé nyeget kifejezni. Benne
van a mondandó t aforizmá kká sûrítõ bölcsessé ged, a rendet szereté sed,
a nem mindenkinek tetszett szigorú kategorizá lá sod, a zene tartomá nyá bó l é s mûvelé sé bõl Magaddal hozott pontossá god, pengeé les logiká d, de a helytelent elutasító katoná s fegyelmed is, amit azé rt követelhetté l meg, mert Magad is összeszedett é s fegyelmezett voltá l.
Az idé zett kis mondatban az egész Alfonz atya van megjelenítve.
Sziká r aszké ta alkatod, egyenes testtartá sod é s az azzal harmonizá ló
egyenes emberi tartá sod, magatartá sod. Ilyen voltá l a tanteremben, az
é nekkarban, a diá kmisé k exhortá ció in é s ilyen maradtá l az igé t hirdetõ
ambó n 89. é leté vedben is Pesten a szombat esti szentmisé ken. De ilyen
voltá l a magá né letben, a szemé lyes beszé lgeté sekben, sõt a bará tsá gban é s a szeretetben is.
Akik idõs korodban ismertek meg, talá n csak zsörtölõdõ öregurat lá ttak
Benned. Õ k nem tudjá k, hogy bírá ló szavaid mögött a tiszta é s önzetlen
jobbítá s vá gya, egyhá zunk, rendü nk é s nemzetü nk fé ltõ é s következetes
szeretete izzott. Õ k nem tudjá k, milyen színes egyé nisé g, milyen sokoldalú voltá l. – Sokat tanultunk Tõled, é s nem csupá n az iskolá ban, de
azon kívü l é s azó ta is. Legfõké ppen az emberi tisztessé get, következetes
kereszté ny é letszemlé letet, meg nem alkuvó magyarsá gtudatot, lá ngoló
hazaszeretetet.
Most, amikor – prefá ció nk szavai szerint – lelkedet „a mennyben ö rö k
otthon vá rja”, arra ké rü nk, imá dkozzá l velü nk é s é rtü nk, hogy az Á ltalad
vetett mag bennü nk, sokezer tanítvá nyodban hozzon termé st, „egyikben
szá zszorosat, má sikban hatvanszorosat, némelyikben harmincszorosat”.
Isten Veled!
(1997. szeptember 25. –fm–)
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Pá szthory Valter halá lá ra*
Tudta, hogy súlyos beteg, de bizakodott. Tudta, hogy mûté t elõtt á ll, de
szentbeszé det fogalmazott a Te Deumra, é s a jövõ é vi hittan tanmeneté n
gondolkodott. A há laadá st – most má r é rte is – nekü nk kell elmondanunk.
Valter atya 1996. má jus 14-é n, hatvanné gy é ves korá ban súlyos, de
mé ltó sá ggal viselt szenvedé s utá n meghalt.
Egé szen fiatalon vá lasztott hivatá st: a pesti bencé s gimná zium elvé gzé se utá n bencé snek jelentkezett. Pé ldaké pei, hivatá studatá nak alakító i
olyan bencé s taná rok voltak, mint Csizmadia Gerõ, Szunyogh Xavér é s
Szivó s Doná t. 1950-ben a má r á llamosított gimná ziumban é rettsé gizett,
majd augusztusban Pannonhalmá n beöltözött. 1956-tó l az egyetem ké mia-bioló gia szaká n folytatta korá bban megkezdett tanulmá nyait. Ugyanebben az é vben szentelté k pappá . Taná ri diplomá ja megszerzé sé vel vá lt
teljessé há rmas hivatá sa: bencé s szerzetes, pap é s taná r. Azonnal
osztá lyfõnök é s prefektus lett. Rendtá rsai, diá kjai minden terü leten a
maximumra törekvõ embernek ismerté k. „Nincs undorító bb a közé pszerû
emberné l” – vallotta. Há rmas hivatá sá t egysé gben é lte meg: diá kjai szá má ra a nap minden percé ben lelki vezetõ volt, szaktá rgyait a legfrissebb
kutatá si eredmé nyek figyelembevé telé vel, s a legújabb mó dszerekkel
oktatta, bencé ské nt imá dkozott é s dolgozott. Marká ns stílusa megosztotta a környezeté t: diá kokat, szü lõket, rendtá rsakat is. Tevé kenysé ge
összessé gé ben sikeres volt, é lvezte az akkori fõapá t, Legá nyi Norbert
bizalmá t, tanítvá nyai eredmé nyesek voltak.
Az elsõ tragé dia 1965 szilveszteré n törté nt. Egy á ltala vezetett Baradlabarlang-túrá n há rom fiatalember meghalt. A következõ nyá ron pedig egy
fiatal lá ny – volt tanítvá nyá nak nõvé re – közös kajakozá s utá n kishíjá n a
Balatonba veszett. Az aggteleki szerencsé tlensé get követõen nem sikerü lt perdöntõ bizonyíté kot talá lni ellene. A balatoni eset aztá n kapó ra jött
az akkori hatalomnak: mivel szeretté k volna Legá nyi Norbert fõapá tot
eltá volítani. A ké t ü gyet összevontá k, Pá szthory Valtert 6 é vre íté lté k.
Elmondta akkor a bíró sá g elõtt, ké sõbb bará ti beszé lgeté sekben, nyilatkozatokban megerõsítette: „Nem vilá gi hatalmaknak tartozom szá madá ssal, a tragé diá é rt é s a majdnem baleseté rt nem terhel szemé lyes felelõssé g.” A bíró sá gon a Nagy Imré t halá lra íté lõ „vé rbíró ” íté lkezett fölötte.
* Utá nközlé s az Ú j Emberbõl. Valter atya búcsúztatá sa é s testé nek beszentelé se 1996.
má jus 24-é n dé lutá n 3 ó rakor volt a Fõ utcai kapucinus templomban. Június 1-jé n 11
ó rakor temetté k Tihanyban, a bencé s apá tsá gi templomban.
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A börtöné veket úgy é lte á t, mintha szigorú szerzetben lenne. Így emlé kezett erre az idõre: „az alá zatossá got é s az engedelmessé get nem itt
kezdtem tanulni, így há t nem fogtak ki rajtam”.
Harmadolá s utá n szabadult, de papi funkció t nem tölthetett be, Pannonhalmá ra nem mehetett vissza. Amikor Szennay Andrá s szemé lyé ben
újra lett fõapá tja a rendnek, s Csizmadia Gerõ Gyõrbe kerü lt há zfõnöknek, õt is hívtá k. Így lett gyõri há zgondnok. Közel húsz é ven á t fõzött,
mosott, á talakítá sokat é s é pítkezé seket irá nyított – prefektusi, taná ri szívvel. Korá bbi hivatá sá t így á tformá lva dolgozott, s gyõri é vei alatt a
rendhá z teljes é píté szeti é s mûszaki felújítá sa is megvaló sult.
1990-ben új lehetõsé gek nyíltak a rend elõtt, s õ is új feladatot kapott: a
tihanyi – ismé t bencé s – plé bá nia vezeté sé t bíztá k rá . Itt is a „valteratyai”
lendü lettel é s energiá val lá tott munká hoz. Folytatta a templom é s az
orgona restaurá lá sá t, a „volt apá tsá gi” múzeumbó l „bencés apá tsá gi”
múzeum lett, kiharcolta, hogy az apá tsá g é pü lete ismé t a rendé legyen.
Ö römmel foglalkozott újra gyerekekkel, hittant tanított. Arró l á lmodott,
hogy a tihanyi bencé s apá tsá g a hazá é rt való imá dsá g, a kiengesztelõdé s helye, tová bbké pzé sek, lelkigyakorlatok, talá lkozá sok helyszíne
lesz. 1994-ben, a gyermekek, nevelé sé nek szereteté tõl vezetve a budai
Szent Benedek Á ltalá nos Iskola é s Gimná zium hittaná ra, az iskolaszervezé s é s -fejleszté s apostola lett.
Az utó bbi é vekben – talá n az újabb é s újabb megpró bá ltatá sok is
közrejá tszottak ebben – õ mé g bírta, a szervezete azonban má r kevé sbé .
Né há ny napra többször kó rhá zba ké nyszerü lt, lá bfá jdalmá t alig tudta
leplezni. Húsvé t má sodik vasá rnapjá n „szenzá ció s hírt” közölt a diá kmisé n: „Meghalt a halá l”. Tíz nap múlva operá ltá k, é s ezutá n nem á llt
lá bra többé . Nehé z túrá kon, a börtönben megtanulta, hogyan lehet zord
körü lmé nyek között misé zni. Kó rhá zi á gyá n, elfúló lé legzettel, alig mozduló ké zzel is naponta misé zett, amíg eszmé leté né l volt. Ha bará ti lá togató é rkezett, vele mondta a zsolozsmá t. Má jus 14-é n, né gy eszmé letlen
nap utá n testé t legyõzte a rá k.
Hat é vvel azelõtt, hogy tihanyba kerü lt, megké rdeztem tõle: boldog-e?
Ezt vá laszolta: „Amikor pappá szenteltek, úgy é reztem, az é letem beteljesedett. Aká rmi törté nik ezutá n, aká rhol leszek, papké nt tudok mûködni.
Ezzel a perspektívá val mindegy, mit hoz az é let, a legfontosabb megvan.
Ez az é letem, törekvé seim alapja, boldogsá gom biztosíté ka.”
Szikora Jó zsef
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Csendes Béla:

Invoká ció
Minden nap nyeresé g, ingyen ajá ndé k az
Ú rtó l, mely adatik é s kötelessé g is,
hogy mi rá mbizatott má r szü leté semmel
é s mit alkatilag is szabad elmé mbõl
hozzá szenved a szív, pá rhuzamos lá ngon,
é s mit a sanyarú föld a hegyoldalon
elmé lkedni kíná l, míg inasúl a kar:
megszûljem magam é s mindenek ü dvé re!
Felhõk, harmatozó k; napsugarak, hulló k;
szellõk, lengedezõk; sok madarak, zengõk;
ké rlelné nk közösen az Ö rök-Irgalmast:
esztendõnyi idõt é lnem adassé k mé g.
Nyúl, 1995. má rcius 4.
(Aszú és á fonya c. versesköteté nek bevezetõ költemé nye.)
Az „esztendõnyi idõ” – há la érte! – megadatott né ki, sok szé p új verssel
é s mé g egy szé p kötettel: Nyúzottan daró cban – A hetvenö tö dik
esztendõ– (Stá dium, 1996. [Budapest]). Nyugodjé k bé ké ben! – (Szerk.)
A Recski Szö vetség
– a recski ké nyszermunkatá bor volt rabjainak nemzetközi ké pviselete –
szomorúan tudatja, hogy az egykori sorstá rs, jó bará t,
Dr. Csendes Béla
é leté nek hetvenötödik esztendejé ben
tü relemmel viselt hosszú betegsé g utá n
1996. június 19-é n elhunyt.
Földi maradvá nyait a ró mai katolikus egyhá z szertartá sa szerint
szü lõföldjé n, Nyúl közsé g temetõjé ben helyezté k örök nyugalomra.
A ké nyszermunkatá borban, ezt követõ börtöné veiben, majd szabadulá sa
utá n is mindig pé ldá t é s embersé get mutató tá rsunk, jó bará tunk emlé ké t
híven megõrizzü k.
Bé ke poraira!
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+ DR. GYENGE IMRE (1925 – 1996)
Nagy tisztelettel é s szeretettel emlé kezü nk dr. Gyenge Imre felsôôri
reformá tus lelké szre, az Ausztriai Reformá tus Egyhá z hosszú é veken á t
volt pü spöké re, aki 1996. augusztus 19-é n visszaadta nemes lelké t
Teremtó jé nek.
Gyenge Imre gyôri bencé s diá k volt. Taná rairó l, de á ltalá ban a
bencé sekrõl tisztelettel é s há lá val emlé kezett meg. A rend is megbecsü lte é s bü szke volt rá . A Bencé s Diá kszövetsé g vá lasztmá nyi
dísztagsá ggal tü ntette ki, fôapá t úr pedig fölké rte a fôpapi mise pré diká ció já nak megtartá sá ra. Ré szt vett a Magyar Inté zet megindítá sá ban é s
burgenlandi konferenciá in.
Ki kell emelni ökumenikus beá llítottsá gá t. Nemcsak a rendszeres
ökumenikus istentiszteletekre é s ökumenikus esketé sekre, hanem szinte
minden megnyilatkozá sá ra. Ô testesítette meg azt, amit a má sodik vatiká ni zsinat ökumenizmusró l szó ló hatá rozata az „Unitatis redintegratio”
(az egység helyreá llítá sa) leszögez.
Emlé ké t szeretettel megôrizzü k.
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Egy bencés ö néletírá sa – Nagy Vencel*
1897. októ ber 13-á n szü lettem Szé kesfehé rvá rott – 9 gyermekes csalá d
(5 fiú, 4 lá ny) – hetedik gyermekké nt. Az elemi utá n a helyi cisztercita
gimná ziumba mentem tová bbtanulni, ahol 1916-ban é rettsé giztem. Szeptember 23-á n a Pannonhalmi Szent Benedek Rend tagja lettem: Vencel
né vvel (Nagy Antal Vencel). A hittudomá nyi fõiskolá n a teoló giá t, a
taná rké pzõn a földrajz-törté nelem szakot vé geztem. Az alap- é s a szakvizsgá k leté tele utá n a taná ri oklevelet a budapesti Pá zmá ny Pé ter
Egyetemen kaptam meg. 1921-23-ban Pá pá n, 1923-27-ben Kõszegen
voltam taná r a bencé s gimná ziumban. 1927-30-ban a mosonmagyaró vá ri
Mezõgazdasá gi Akadé mia hallgató ja lettem. 1930-ban szereztem mezõgazda (agrá rmé rnök) oklevelet. Ó vá rott akadé miai hallgató ké nt a helyi
Emericá ná nak vezetõ lelké szeké nt tevé kenykedtem. Legmagasabb pontszá mmal szereztem „kitûnõ” oklevelet, ami akkor 8-10 é venké nt volt egyegy az Akadé miá n. Sokgyermekes csalá d tagjaké nt az é letviteli ismereteket korá n megismerve Pá pá n 1922-23-ban elindítottam az ún. diá kasztalt, nagy sikerrel. Kõszegen templomgondnok, templomszó nok, diá kszá llá sok ellenõre lettem, a nõvé rek polgá ri taná rké pzõjé ben tanítottam,
osztá lyfõnökké nt. Szívesen foglalkoztam a Rend 6 kh-as almá skertjé vel.
Hat é v taná ri munka utá n okleveles mezõgazdasá gi mé rnökké nt a
Rend jó szá gkormá nyzó ja lettem: 35 mezõgazdasá gi egysé gnek é s
4 erdõmé rnöksé gnek. 1930-31-ben Tarjá npusztá t, Veszpré mvarsá nyt é s
a tihanyi apá tsá gi birtokokat kezeltem. Krizosztom fõapá t úr megké rt,
hogy né zzek a körmé re Traum Já nos Balatonendré d kezelõjé nek, mert
úgy hallom – mondá – nem gazdá lkodik, hanem gará zdá lkodik. 1931.
augusztus 1-je é s 29-e között 85 pontba foglalva ezt az embert a rend
elbocsá totta. Amikor peresítette nyugdíjigé nyé t, mindhá rom fó rumon
vesztes lett. 1931. augusztus 1-jé vel a jó szá gkormá nyzó sá got fõszá mvevõsé ggel kellett fölcseré lnem fõapá ti diszpozíció ra 7 é vre. 1938.
augusztus 1-tõl novemberig a Gyõri Kerü let jó szá gkormá nyzó ja voltam. A
mü ncheni dönté s utá n É szak-Komá romban lettem a visszaté rt Deá ki é s
Komá romfü ss rendi birtokok kerü leti jó szá gkormá nyzó ja 1945-ig.
A Közellá tá si Miniszté riumban több é ven á t vé lemé nyezõ bizottsá gi
tagké nt mûködtem közre, az FM megbízottjaké nt a cuhai Bakonyé rné l
lecsapoló tá rsulati elnök lettem. Némedy Béla a tá rsulatnak 600 ezer P-t
adott. Az OMGE-nak É szak-Komá romban az é rsekújvá ri megyei bizott* Ré szlet Gaá l Zoltá n „Nyugat-Magyarorszá g é s Ausztria címû könyvé bõl – Gyõr, 1993.
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sá gi tagjaké nt hazá mnak is szolgá lattevõje voltam. Krizosztom fõapá t úr
ké ré sé re a gyõri szé keská ptalan birtoká nak rendbehozatalá n is fá radoztam olyan sikerrel, hogy a 10 ezer kh-as birtoknak gazdasá gossá té telé rõl maga a jeles papköltõ, Harsá nyi Lajos szé keská ptalani dé ká n emlé kiratá ban is é rté kelte szolgá lataimat. Legfontosabb vá llalkozá saim egyike:
Dará nyi Béla felké rt Gadó cz é s tá rsai gazdasá gok rendbehozá sá ra. A
Futura Orsz. Inté zeté nek vezé rigazgató ja ké ré sé t magamé vá té ve, nemcsak rendbe é s jövedelmezõvé tettem ezt a 4 ezer kh-t, hanem mé g
inté zõt is tudtam ajá nlani, aki dicsé retesen szerepelt.
Amikor 1938-ban Deá ki é s Komá romfü ss visszakerü lt Magyarorszá gra,
jelentõs beruhá zá ssal eredmé nyessé tettem a rendi gazdá lkodá st. Bittera
Gyula illó olajgyá rossal voltunk termelõ é s termeltetõ viszonyban, akinek
megelé gedé sé re dícsé retesen szerepelt Deá kiban 3 gõzkazá n, 12 lepá rló ü st; lestyá n, zsá lya, kapor, petrezselyem, fõleg borsmenta 650 kh-on
termelé sé re kerü lt sor (ezenkívü l Kismegyeren, Zalavá ron é s Tihanyban
is termeltetett). Az é rté kesíté st is õ vé gezte, fõleg az USA felé .
Szakkönyvekben angol nyelven szerepeltek a rendi majorok. Az 1945.
é vi termé st má r nem tudta az USA-ba kivitetni, akkor az egé szet a Bencé s szé khá znak ajá ndé kozta. Vá rpalotá n, amikor portré já t ü nnepé lyesen
elhelyezté k, emlé kbeszé demben há lá val á ldoztam neki.
1938-ban a magyar kormá nytó l m. kir. gazdasá gi fõtaná csosi címet
kaptam.
Az I. vilá ghá ború idejé n (1914-18) a Pannonhalmi Szent Benedek Rend
11 millió Korona forgó tõké t adott hadikölcsönbe. 1917-ben Balatonfü redet bé rbeadta. (A 12,5 millió arany korona é rté kû bé r összege az inflá ció
következté ben elé rté ktelenedett, úgy, mint a hadi kölcsön.) Az 1919-es
kommunizmus a gazdasá gnak nagy vesztesé get okozott. A trianoni
bé keszerzõdé s Deá ki é s Komá romfü ss rendi gazdasá gokat „elvitte”.
Mindezek miatt a Rend gazdasá gi csõdbe jutott… Dr. Esterhá zy Mó ric
lett a Rend zá rgondnoka egy é vre. Kinevezé sé t a kormá nyzat adta neki.
Egy esetben megké rdezte tõlem, fõszá mvevõsé gemben mivel indulok.
Mondottam, leltá roznak az ó vá ri gazdá szok, akiket é n ellenõrzök. Egy é v
utá n gr. Esterhá zy lemondott a zá rgondnoksá gró l, azzal indokolva, hogy
mellettem nincs é rtelme a megbízatá sá nak. Igaza lett, mert 12,5 millió P
törölve lett 1938-ra. Az adó ssá gtörlé s utá n gazdasá gaink gé pesíté seinvesztá lá sa lett a fõ teendõ. Balatonfü red bé rlõit is peresíté ssel tá volítottuk el, aminek költsé ge 1 millió P volt. Az 1938 utá ni jövedelmet a Rend
Balatonfü red szintemelé sé re fordította. Az adó ssá g törlé se utá n a gazdasá gaink úgy lettek invesztá lva, hogy a Hoffer Schrantz tiszviselõje úgy
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nyilatkozott: a Herceg Esterhá zy Pá l birtokai szintjé n van a Rend
gazdasá ga.
A II. vilá ghá borúban Ö lbõpusztá n sokszor fordultam meg, mert
Tömörd, Deá ki, Komá romfü ss, Bá rsonyos mellé 1940-ben Ö lbõpusztá t is
jó szá gkerü letemhez csatoltá k. E major ó hajá ra pusztai elemi iskolá t
tudtam á llamköltsé gen biztosítani. Tanító i laká st is kapott az iskola, a
színdarabhoz elõadó termet, é s vegyeskereskedé st. Az é ves alkalmazottak laká sait felújítottuk villanyvilá gítá ssal. A komá romfü ssi Magastelken a nyitott ké mé nyû konyhá kat megszü ntettü k. Helyettü k melegkonyhá kat é pítettü nk, azé rt, hogy az é ves alkalmazottak otthonukban jó l
é rezhessé k magukat. A II. vilá ghá ború idejé n a Mezõhegyesi Á ll. Gazdasá g mé njei Ö lbõpusztá ra kerü ltek. Odescalchi herceg a ló tenyé szté si
orszá gos fõnök telefont adott, mert a mé nek eltartá sá t mi vá llaltuk. 1945
utá n azon voltam, hogy ez a remek é píté sû, né gyzetes zá rt major
Ö lbõpuszta a Bá bolnai Á llami Gazdasá ghoz kerü lhessen. Zá mbó Ernõ
orszá gos fõigazgató osztá lytá rsam volt Szé kesfehé rvá rott a cisztercitá kná l. Amit megígé rt, meg is való sította. 1945 á prilis 11-é n Ö lbõpusztá n helyi lelké sz lettem. A Bá bolnai Á ll. Gazdasá ghoz az egykori
rendi ölbõi gazdasá got hozzá csatoltá k, amelynek igazgató ja Rutics Ö dö n
lett. A II. vilá ghá ború befejezé se elõtt Ö lbõpusztá n több csalá d jutott
vé delemhez. Fõapá ti engedé llyel testvé reim is Szé kesfehé rvá rró l kü lön
há ztartá ssal 6 szemé ly, közöttü k Já nos bá tyá m, aki 1915-tõl 5 é ven á t
hadifogoly volt karpaszomá nyos õrmesterké nt, – mint joghallgató –
orosz-né met nyelvtudá ssal. Jelenlé te é letmentõ lett Csá szá r nevû mezõgazdasá gi szeszgyá rvezetõ csalá dja szá má ra. A gyá ros csalá djá t falhoz
á llítottá k tarkó lövé sre az oroszok, de Já nos bá tyá m, aki akkor törvé nyszé ki bíró volt, megmentette õket. Az oroszok 1945. má rcius 27-é n
reggel jelentek meg a pusztá n. A cselé dcsalá dokat ké rtem, hogy szesz
ne legyen az oroszok szá má ra. Fé lré szegen szeszesen é rkeztek meg az
orosz katoná k, de Istennek há la, a felvilá gosítá s hasznos volt a majorra,
mert botrá nyt nem jelentettek é rkezé sü k napjá n. 1945 má rciusá ban
Ö lbõpuszta harcté ri terü let lett. A né metek, ami mozdítható volt, elvitté k.
(9 hajtó kocsi, a kölber is eltûnt a kocsisok ruhá já val együ tt). Az oroszok
bevonulá sukkor az alkalmazottakat arra kötelezté k, hogy a zsá kmá nyukat a megkívá nt helyre szá llítsá k.
1945. augusztustó l rendi ü gyvivõi szolgá latra ké rt fel Krizosztom fõapá t
úr. Emiatt nagyobbré szt Budapesten voltam elfoglalva. Az 1940-es é vek
elejé n, mé g komá romi jó szá gkormá nyzó sá gom idejé n Kelemen Krizosztom fõapá t úr Pannonhalmá ra hívott Stefá nia örökhagyá sá nak ü gyé ben.
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Ennek eleget té ve meglá togattam Bodrogolaszit, ahol megtekintettem a
birtokot, a 60 kh tokajhegyaljai szõlõt é s a 200 kh-as almá st KrauszMoskovits kezelé sé ben. Az örökhagyá sná l 1 millió P adó ssá g szerepelt.
A Budapesti Központi Szeminá riummal is tá rgyalt Stefá nia, de az adó ssá g riasztó volt. É n leírtam a lá tottakat, megbeszé ltem a teendõket,
ajá nlva a hagyaté k elfogadá sá t, aminek burgenlandi é s csehszlová kiai
ré sze is volt. A magyar ré szt traktorokkal gé pesítettü k é s ezen keresztü l
sokirá nyú igé nyt megoldott a Rend. Mondottá k a bodrogolasziak: „Bá r a
papok korá ban jöttek volna!” A tsz-esíté s idejé n a magyarorszá gi öröksé g
á llamivá lett, de a burgenlandi nem. A bé csi skó t bencé sek é veken á t
kezelté k, a burgenlandi ré sz jövedelmé t é pítkezé sekre fordítottá k. 1957ben Polgá r Vilmos rendtá rsam kiment Ausztriá ba, aki a burgenlandi öröksé get sikerrel egy gró fnak adta bé rbe, az invesztá ció bó l Bé csben egy
csodavillá t vett, amit bé rbe adott é s jó bé rlõ lett Bé cs vá rosa. Ez a
Stefá nia-hagyaté k balatonfü redi villaré szt is tartalmazott. Elveszett ez is
1945 utá n. Ez az öröksé g sokat jelentett é s jelent é letvitelé né l Pannonhalmá nak.
Az 1945-ös idõk utá n Kelemen Krizosztom fõapá t úr az USA-ba kiment
a Budapesti Gimná zium stb. ü gyé ben, dr. Sá rkö zi Pá l bakonybé li apá t lett
Pannonhalma kormá nyzó apá tja (1947-1952-ig) é s fõapá tja (1952-57).
Arra ké rt engem, az ölbõpusztai lelké szetet hagyjam ott é s legyek
Pannonhalma há ztá ji gazdá ja. 1949-tõl tartó zkodom Pannonhalmá n é s
sokirá nyú ismeretsé gemmel tudtam Pannonhalmá nak szolgá latot tenni.
Ezt a szolgá latot korá bban jó szá gkormá nyzó sá gi é s fõszá mvevõsé gi
idõmben kezdhettem el. 1949-tõl Pannonhalmá n a kerté szetben a kis
levendula terü leten tevé kenykedtem. A Herbá riá nak szá llítottam a szá raz
virá got, de 1970 elõtt megoldottam a levendulaolaj lepá rlá sá t é s a
terü letet is megnöveltem a kezdetinek többszörösé re.
A serté szetné l is megoldottam a többszörös lé tszá mot. A gimná zium
é píté sé né l keletkezett barlangok lettek az ó ljaik. Az arboré tum keríté sé t
megújíttattam é s a ká rtevé seket – amiket az á tjá ró k okoztak – megszü ntettem. A megvá ltozott é vekben megtalá ltam annak lehetõsé gé t, hogy a
fõapá tsá gi hatalmas mûemlé ki együ ttes ká rt ne szenvedjen.
A 30-as é vek gazdasá gi depresszió ja ó riá s volt, é s ná lunk ekkor jött az
adó ssá gtó l való szabadulá s. A rendi tagok é s az alkalmazottak megé rté st
tanusítottak a szebb jövõ remé nyé ben. Mé g É szak-Komá romban ismerkedtem meg Dobi Istvá nnal. Amikor köztá rsasá gi elnöki rangja megszü nt,
kísé reté vel eljött Pannonhalmá ra, elköszönni tõlem.
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A Nemzetkö zi Vö rö skereszt megszerzése PannonhaIma szá má ra
1944. októ ber 8-á ra Dará nyi Béla meghívott ebé dre é s akkor 3
Edelsheim gró fnõ is vendé g volt: gró f Esterhá zy Jó zsefné, Horthy
Istvá nné é s Dará nyi Gyö rgyné. É n a rendi birtokok ü gyinté zé sé vel
kapcsolatban sokszor voltam ná luk é s ekkor az egyik gró fnõ azt mondta,
hogy októ ber 9-é n Budapestre mennek. É n is mondtam, hogy mennem
kell Pestre, ü gyeink inté zé sé re. „Menjü nk együ tt!” Erre nemmel vá laszoltam, hiszen autó , sofõr á llt rendelkezé semre. É s mié rt, nem tudom,
mé gis velü k mentem. Csak azt mondhatom, a Gondviselõ Ú risten inté zte
ezt, mert útközben egyik Edelsheim ké rdezi: milyen vé delmet kapott
Pannonhalma? „Tudtommal nincs vé delme” – mondtam. Az autó t a
Hungá ria Szá lló hoz ké rtem, ahol Hagenmacher Tamá s bará tomat megtalá ltam az irodá já ban. Vezé rigazgató ja volt a szá llodá nak é s ké rdeztem,
miké nt lehetne Pannonhalmá t vé delmezni? Erre õ azonnal felhívta Born
Frigyest, aki a svá jci kereskedelmi attasé volt é s ké rte, fogadjon. Erre õ:
„Gyertek okos reggelire”, mert ha valami, akkor Pannonhalma vé delmet
é rdemel e hazá ban. A ravazdi erdõkben sokszor megfordult szarvas
lelövé sre é s valamit tudott magyarul is. Ígé rte, hogy a kü lü gyminiszté riumukat megkeresi a Vöröskereszt vé delme oká bó l. É n Komá rom-Budapest é s Pannonhalma közt októ ber 10-14-e között ingajá ratban voltam.
Krizosztom fõapá t urat é rtesítettem ezen tervrõl, aki ezt örömmel
fogadta. Hiszen õ a vé delem ü gyé ben Hitler helytartó já t Wesenmayert
honunkba ké rte, hogy fogadja, de ké ré sé t nem teljesítette é s most
Hagenmacher Tamá s, Born Frigyes megoldotta a vé delmé t Pannonhalmá nak 1944. októ ber 14-i szerzõdé ssel. Má snap má r nem tehette
volna, mert Szá lasi uralma jött. Brunschweiler Benedeket (gyá rtulajdonos) ké rte fel Born az igazgató i posztra. A pannonhalmi fõapá tnak volt
egy csoportja a vé delmezé sü kre Pannonhalmá n, de ezek között zsidó k is
voltak. Emiatt Pannonhalma sorsa egyenlõ lett volna Montecassino-é val
é s Krizosztom fõapá t úr sorsa is Hitler á ltal meg lett volna pecsé telve.
1944. októ ber l4-tó l kizá ró lag Brunschweiler lett az igazgató . Mé g Mécs
Lá szló t sem fogadta december 8-i jelentkezé ssel. Mécs ezé rt 3 hetet
töltött Ö lbõpusztá n Krizosztom fõapá t úr ó hajá ra é s csak december
vé gé n jöhetett „priusza” ismerete utá n Brunschweiler hívá sá ra.
Pannonhalma, 1993. má rcius 11.

Nagy Antal Vencel OSB
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Borbély Kamill, ahogyan én lá ttam
Kedves bará taim!
Kedves vendé geink!
Szeretné m elôrebocsá tani, hogy ami itt most el fog hangzani, az nem –
miké nt illené k – pá lyaké p lesz, vagy aká r csak annak vá zlata, nem is az
ü nnepelt szellemi rangjá hoz é s emberi kvalitá sá hoz illô mé ltatá s – ezekhez többek közt sem az adatok nem á llanak rendelkezé semre, se
ké szü ltsé gem nem elé gsé ges –, csupá n vé letlenszü lte emé kek bizonyos
mé rté kig önké nyes együ ttese, termé szetesen az elkerü lhetetlenü l szü ksé ges alapvetô esemé nyek é s té nyek rövid felidé zé sé vel. Vagyis:
Borbély Kamill, ahogyan én lá ttam.
Ez ugyan elsõ hallá sra aká r hivalkodó an is hangozhat, hiszen most
nem ró lam van szó ; de az, hogy meglobogtatom a bennem é ló ké pet,
nem egyé b, mint tisztelgô zá szló lengeté s, annak szá momra ezúttal
egyetlen elé rhetõ mó dja. É s ez az itt szavakban testet öltô ké p, ez a
szimbolikus zá szló , egyben szimbó luma, szimbolikus helyettesitôje a
valamennyiü nkben é lõ belsõ ké pnek, megjeleníté se mindnyá junk zá szló lengetõ szá ndé ká nak.
Bevezeté sü l szeretné k valamennyit felidé zni egy fé l é vszá zaddal
ezelôtti ü nnepé lyes alkalommal elhangzott, rá annyira jellemzõ szavaibó l.
É rettsé gizõ osztá ly búcsúztatá saké nt hangzottak el, diá kmise szentbeszé dé nek formá já ban. Az õ szavait idé zem, má r amennyire ez ilyen
tá volsá gbó l, emlé kezetbôl lehetsé ges. Így szó lt:
„Megyek a ré ten é s leszakítok egy virá got. Annak a virá gnak van
gyökere, szá ra, levele, de ha azt a virá got szé tszedem, nem tudom újbó l
összerakni, mert az a virá g nemcsak gyöké r, szá r, levé l. Abban a virá gban van valami má s is. Ha rá né zek, visszané z, ha rá mosolygok, visszamosolyog. Abban a virá gban van valami egé szen kü lönös – annak a
virá gnak lelke van.” Aztá n folytató dott a beszé d né há ny szé p megkapó ,
kidolgozott ké ppel, melyek ugyanúgy felvillantottá k a ké zzelfogható kü lsõ
mozzanatok mögött meghúzó dó , azokon á tsugá rzó lé nyeget: hogy
mindennek valami mó don lelke van. Majd a konkluzió : „Az ískola sem ez
az öreg é pü let, ezek a kopott falak, faragott padok (stb., stb.): az egé szben valami egészen kü lönös, az iskolá nak lelke van.” Aztá n hosszabban
szó lt arró l, hogy ez a lé lek az, amit meg kell õriznü nk, amit á polnunk kell,
é s amire emlé kezü nk.
Mindez – mint a cseppben a tengert – egyszerre villantja meg taná ri é s
lelkipá sztori profiljá t. Elismerem, való já ban inká bb csak azoknak, akik az
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idé zett beszé det hallottá k, s tá n emlé keznek rá valamennyire, valamint
ismerté k taná ri habitusá t é s lelkipá sztori (lelkigyakorlatot vezetô, pré diká ló ) tevé kenysé gé t, vagy annak legalá bb foszlá nyait. De ezekrõl majd
ké sõbb.
Addig is, elõlegezett összefoglalá sul é s jellemzé sü l ide kivá nkozik az a
rövid, de kitûnô szemmel é s tollal, meleg, beleé rzô lelkü lettel megirt
nekroló g, mellyel Pé nzes Balduin búcsúzott 1975-ben elhunyt rendtá rsá tó l.
„Á prilis 8∙á n, rövid szenvedé s utá n 75 é ves korá ban Balatonfü reden
neghalt Borbé ly Kamill bencé s.
Egé sz é lete a tanulá s é s a tanítá s jegyé ben telt el. Tanított a Szent
Benedek rend közé piskolá iban, majd pannonhalmi teoló giai fõiskolá já n.
Szaktá rgyai a matematika-fizika voltak, de közé piskolá s tanítvá nyai nem
azé rt õrzik szeretettel emlé ké t, mert õket e ké t tudomá nyá gba bevezette,
hanem fõké nt azé rt, mert nem tantá rgyakat, mûveltsé get tanított. Mó dszere a reneszá nsz mestereké vel, nem pedig a szokvá nyos szaktaná roké val volt rokon: az egé sz mûveltsé gi kincsé t akarta tanítvá nyainak
á tadni. Kötetlen kité ré sei, amelyekben bõsé gesen csillogtatta tudá sá t é s
tapasztalatait, ezt a cé lt szolgá ltá k, ezé rt oly felejthetetlenek tanítvá nyai
szá má ra. A szigorúsagot nem ismerte, tanítvá nyait teljes jogú szemé lyisé geknek né zte, de a belõle á radó pedagó giai é tosz útjá t á llta minden
fegyelmezetlensé gnek.
Katedra volt szá má ra a balatonfü redi kerektemplom szó szé ke is.
Szentbeszé deiben az ember é s hivõ lé tproblé má iró l beszé lt, az õ ajká ró l
nem hangzottak el szokvá nyos kegyessé gek, unalmas moralizá lá sok. Kicsiszolt stílusú, nyomtatá sba kívá nkozó , eszté tikai emelkedé st is nyújtó
rövid szentbeszé dei emlé kezetesek ama sokezer hivõnek, akik õt
hallgattá k.
Egy finom lelkû é s modorú, emelkedett é letvitelû, mûvelt é s harmonikus embert gyá szolnak benne rendtá rsai, hozzá tartozó i, tanítvá nyai é s
bará tai. Mi is, akiket gazdagított lelkigyakorlatokkal é s bará tsá gá val.” (Ú j
Ember 1975. á pr. 20.)
E jó formá n mínden lé nyeges emberi é s szellemi mozzanatot felvillantó
nekroló g szûkszavú é letrajzi adatait kiegé szítve tekintsü k á t röviden
Borbé ly Kamill é letútjá t.
1901. januá r 9-é n szü letett Gyôrben. Közé piskolá it a gyõri bencé sekné l
vé gezte, innen kerü lt á t a közeli Pannonhalmá ra, ahol 1918. aug. 6-á n
beöltözött, majd é rdekes mó don újra beöltözött 1920. aug. 8-á n. Egyszerû fogadalmat 1925-ben tett, pappá szentelé se 1926-ban törté nt meg.
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Egyidejûleg matematika-fizika-szakon diplomá zott, doktori címet azonban csak jó val ké sôbb, 1946∙ban szerzett pedagogiá bó l. Fiatal taná rké nt
rövid ideig (1926-1928) Kõszegen é s (1928-1929) Budapesten tanított,
majd hosszabb (1929-1936) gyõri taná rkodá s következett.
Ezutá n 1936-39-ig lelké sz, majd egy é vig fü rdôigazgató helyettes volt
Balatonfü reden. Közé piskolai taná ri mûködé sé t leghosszabb, kilenc é vig
tartó (1940-1948) budapesti taná rkodá sá val fejezte be. Ennek az idõszaknak utolsó harmadá ban, 1945 õszé tôl a rend á ltal lé trehozott alsó fokú iskola igazgató já vá is kinevezté k, ami a nyolcosztá lyos á ltalá nos
iskolai rendszernek abban az é vben törté nt bevezeté sé vel fü ggött össze.
A szerzetesiskolá k megszü nteté se utá n egy é vig lelké szkedett a fõvá rosban, majd 1949-1958-ig fõiskolai taná r volt Pannonhalmá n, ahol pedagó giá t é s termé szetbölcseletet adott elô.
1958-ban újra Balatonfü redre helyezté k, itt a kerektemplom né ven
ismert fü rdõtelepi ká polna teendôit lá tta el 1964-ig. Nyugalmi é veit 19641975-ig, halá lá ig Budapesten, csalá di körben töltötte. Hamvait, kívá nsá ga
szerint, a Farkasré ti temetõ csalá di sírjá ban, helyezté k el.
Az é letrajzi adatok e szinte tá virati stílusú, sematizmusszerû szá mbavé tele utá n szá njunk né há ny visszapillantó gondolatot szemé lyisé ge
kü lönbözõ terü leteken való megnyilvá nulá sá ra, jellemzé sé re. Lá ssuk
taná ri, tudó si, lelkipá sztori, valamint mindezekben s nem utolsó sorban a
vele való személyes érintkezésekben megmutatkozó , azok mögött meghúzó dó emberi milyensé gé t, s vé gü l pró bá ljuk meg, legalá bb szemmé rté kkel, megbecsü lníjelentõsé gé t.
Legjobban termé szetesen mindnyá jan taná rké nt ismertü k, aká r szá mot
adtunk errôl magunknak – akkor vagy ké sôbb –, aká r nem. Hiszen ebben
a minôsé gben ismertü k meg, a taná r-tanítvá ny víszony volt é rvé nyes
köztü nk többnyire hosszú é vekig. De a tanulmá nyi idõ elmúlá sa utá n is,
ha ez esetleg kü lönbözô szintû, jellegû, aká r az atyai bará tsá gig eljutó
szemé lyes kapcsolattá é rlelôdött is, való já ban mindvé gig é lt bennü nk
belôle valami.
Midõn taná ri alakjá t felidé zzü k, nem szabad elfelejtenü nk, hogy pá lyá ja
sorá n ké tfé leké ppen volt az. S ha alapjaiban a ké tfé le taná rsá g közt,
meggyõzôdé sem szerint, nem is volt kü lönbsé g, tudnunk kell, hogy a
kü lönbözõ feladatok sajá tossá gaihoz igazodó ké tfé le taná rsá g közü l mi –
kevé s bencé s szerzetessé lett iskolatá rsunk kivé telé vel – gimná ziumi
taná ri mûködé sé nek é lmé nyé bôl alkottuk meg alapvetô ké pü nket.
Fôiskolai taná rsá gá ró l á ltalá ban má sodké zbõl tudunk valamit, esetleg
nem is jelenté ktelent, de taná ri ké pé t nem ez formá lta meg bennü nk.
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Legfeljebb utó lag teljesebbé tette, azzal együ tt, hogy el tudjuk ké pzelni:
fõiskolai taná rsá ga, annak szintje következté ben, közelebb volt tudomá nyos munká ssá gá hoz é s bizonyá ra sokat szá mított, hogy itt összehasonlíthatatlanul kisebb hallgató sá ggal kellett dolgoznia.
Ha ezek utá n arra a taná ri alakra gondolunk, akivel. az iskola falai
között naponta talá lkoztunk, arra is gondolnunk kell, aki minket nemcsak
közvetlenü l tanított é s nevelt: hanem a szü lõkön keresztü l is. Ez utó bbi
tevé kenysé ge megnyilvá nult az iskolai é rtesítõkbe írt, vé gü l is a
szü lõknek szó ló tanulmá nyaiban, a szá mukra tartott pedagó giai elôadá sokban é s a velü k való , a szü lôi fogadó ó rá kon kialakuló , esetleg azon
ké sôbb túlnyúló szemé lyes kapcsolatokban. Ezekrôl mindnyá jan, termé szetesen nem közvetlenü l, tudunk valamennyit, rá juk többé -kevé sbé
emlé kezü nk, ki-ki a maga iskolai é leté nek alakulá sa szerint, s termé szetesen sokkal halvá nyabban, mint sajá t tapasztalataira.
Legyen szabad egy ezzel kapcsolatos kis apró sá got elmondanom.
Termé szetesen nem sajá t tapasztalatom, hanem szü lôi elmesé lé s alapjá n. Egy ilyen alkalommal arró l volt szó , vajon a szü lô hagyhatja-e, hogy
az otthoni könyvek közü l a gyermek azt olvassa el, amit akar. Õ azon a
vé lemé nyen volt, hogy a gyermek csak a lelki fejlettsé gé nek megfelelôt
fogja ké zbe venni é s tü relemmel elolvasni. Tehá t azt ajá nlja nekik, hagyjá k nyugodtan nyitva a könyvszekré ny ajtajá t. Midezt bizonyá ra sokkal
differenciá ltabban mondta el é s tá gabb közegbe helyezve. Az elôadá s
befejezé se utá n azonban a jelenlevô igazgató , Horvá th Kandid, mé g szó lt
né há ny szó t, é s oda konkludá lt, hogy mé gis csak jobb lesz bezá rni azt a
könyvszekré nyt. Hogy mindezt mennyire híven idé ztem fel, nem tudom,
de nagyjá bó l biztos így törté nt é s jellemzô volt mindké t szereplôre.
Visszaté rve gondolatmenetü nkhöz: ha közvetlenü l nem is tapasztaltuk
ezt a szü lôkön keresztü l törté nô nevelé st, nem szabad szá mveté sü nkbôl
kihagyni, mert ez a jó pedagó giá hoz hozzá tartozik, s Borbé ly Kamill nem
hogy jó , hanem kitûnô pedagó gus volt elmé letileg é s gyakorlatilag
egyará nt.
Hogy a közvetett nevelé s gondolata mennyire alapvetô é s mennyire
á tgondolt volt ná la, megmutatta szá momra egy é vtizedekkel ké sõbbi
beszé lgeté s. Arró l volt szó , hogy a hitoktatá s á ltal csak elé gtelenü l
elé rhetô, vallá stalan, sôt ellensé ges atmoszfé rá ban felnövõ gyermek
vallá sos nevelé se é rdeké ben mit tehet a lelkipá sztor. Termé szetesen
azon a kevesen kivü l, amit esetleg hitoktatá ssal vagy egyé b mó don
közvetlenü l tud tenni. Azt vallotta, a misé k szentbeszé deiben úgy kell
szó lnia, hogy a szü lõket alkalmasítsa arra, ôk maguk tegyé k meg e té ren
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azt, amit korá bban a hitoktatá s, iskola, á ltalá nos környezet stb. megtett.
Emlé kezetem szerint ebben legalá bb akkora szerepet szá nt (é s való színûleg elsõsorban ezzel foglalkozott) az á ltalá nos szü lôi vallá sos
habitus kialakitá sá nak, mint a té teles oktatá sra való ké pessé tevé snek.
Ha figyelmü nket közvetlen taná rí munká lkodá sa felé fordítjuk, elé g
Pé nzes Balduin idé zett szé p emlé kezõ sorainak tömör é s pontos, talá ló
jellemzé sé re utalni, hiszen egyé bké nt taná rsá gá ra mindnyá jan jó l emlé kezü nk.
Talá n nem viszem túlzá sba az anekdotá zá st, ha kiegé szíté sü l az ilyen
emlé kek közü l taná ri magatartá sá nak egy-egy szegmentumá t megvilá gító ké t apró törté netet felidé zek.
Egyszer, á llitó lag, egyik taná runk – nem tudom, kicsoda – a mintaszerû
fizika- é s matematikaó rá k dicsé reté t hallva azt mondta: „könnyû:a
Borbé ly taná r úrnak, õ ké szü l az ó rá kra”. – A má sik törté net szereplõje
Brunner Emõd, kinek egyszer, matematikaó rá t követõen, a taná ri napló ba törté nõ bejegyzé s közben felcsillant a szeme, é s hamiská s mosollyal
azt mondta: „é rdekes, a Borbé ly taná r úrná l mindig van egy dolgozatírá s
é s a következõ alkalommal dolgozatjavitá s. Ná lam é ppen fordítva van.”
Igen, a fegyelmezettsé g, a precíz, gondos munka taná rké nt is jellemzõ
volt rá .
Taná rsá gá val kaposolatban mé g egy gondolatot szeretné k é rínteni,
mely Pé nzes Balduin megemlé kezé sé ben így hangzik: „A szigorúsá got
nem ismerte, tanítvá nyait teljes jogú szemé lyisé gekké nt né zte, de a
belôle á radó pedagó gusi é tosz útjá t á llta minden fegyelmezetlensé gnek”.
Ami a szigorúsá got illeti, ez az á llítá s a szó mindennapi, iskolamesteri –
adott esetben alkalmilag aká r el is fogadható – é rtelmé ben igaz, nem
szorul kiegé szíté sre, nem szorul magyará zatra. De lé nyé bõl á radt valami
má sfé le, talá n belsõnek nevezhetõ szigorúsá g. Az idé zett megemlé kezõ
mondat befejezô ré sze („a belôle á radó pedegó giai é tosz útjá t á llta
minden fegyelmezetlensé gnek”) alighanem ebbôl fejez ki valamit, való színûleg nem is keveset. Pé ldá kat is lehetne erre idé zni, de nem szeretné m elapró zni. Ez a nem könnyen körü lírható belsõ szigorúsá g többek
közt jelentett fegyelmezettséget – gondolatmenet, gondolkodá smó d, beosztá s, rend fegyelmerettsé gé t –, jelentett humora, csillogó szemü vege
mögé rejtett finom mosolya mellett, mé lysé ges komolysá got. Sugá rzott
belôle, hogy mindíg mindent komolyan vesz, mindent komolyan kezel.
Mindez termé szetesen valakinek vagy tetszik, vagy nem; ez vé gü l is
jelentõs mé rté kben alkati ké rdé s is. De té ny, hogy így volt, É s a belsõ
szigorúsá g pá rosult azzal a pedagó giai magatartá ssal, „nem szigorral”,

48

└

┘

┌

┐

amirôl Pé nzes Balduin beszé l, s ami teljes emberi lé nyé nek való já ban
alapvetôen megfelelt, sôt onnan forrá sozott. Ennek mé lyebb ré tegeibe é s
abba a valamibe, ami megnyitotta ôt má sok teljes jogú szemé lyisé glé te
felé , megpró bá lunk majd mé g beletekinteni.
Ha tudó ské nt kell ró la szó lanunk, má r nehezebb a helyzetü nk, hiszen
egy-ké t tá rsunk kivé telé vel ez má r kívü l – vagy legalá bbis jó val tá volabb
– esett lá tó körü nkön, kü lön-kü lön sajá tos kompetenciá nkon. Így há t csak
annyi kerü lhet szó ba, amennyi sajá t bé kaperspektívá mbó l lá tható ; megtá mogatva azzal, amit az idõk folyamá n hozzá é rtõktôl, tá jé kozottabbaktó l
alkalmam volt hallani. Csak íly mó don ejthetô tehá t né há ny szó arró l,
mennyiben é s milyen kutató , alkotó volt, vagy polihisztor – ahogyan alkalmilag má r aposztrofá ltatott –; milyen volt intellektuá lis, tudomá nyos
gondolkodá smó dja, kifejezésmó dja; vé gü l milyen volt s hogyan helyezkedett el szemé lyisé gé ben a teoretikus szféra egyá ltalá n.
A korszakot, melyben szellemi é ré se, kibontakozá sa é s mûködé se
megvaló sult, ké t ellenté tes tendencia jellemezte. Egyfelõl az á ltalá nos é s
tudomá nyos mentalitá s hosszú ideje tartó egyoldalú racionalizmusa,
mondhatni szinte szcientizmusa, valamint a tudomá nyos é s mindennapi
gondolkodá sban a termé szettudomá nyos (é s technikai) szemlé let jogosulatlan túlsúlya, sõt a szellemtudomá nyi terü letek ez utó bbi szemlé letmó d á ltal vé gbemenô szinte tudattalan impregná lá sa. Má sfelõl sokaknak,
nem kis mé rté kben a kereszté ny, egyhá zi é rintettsé gû embereknek, de
á ltalá ban is azoknak, kíknek mûvelôdé si gyökerei bõven az elsõ vilá ghá ború elõtti idõre estek, – é rthetõ é s nem alaptalan – idegenkedé se, olykor é rtetlensé ge a termé szettudomá nyokkal, termé szettudomá nyos eredmé nyekkel, techniká val szemben. Így ezek – a termé szettudomá nyos
mentalitá s jogosulatlan túltengé se á ltal keltett fé lelem é s bizalmatlansá g
miatt – nem egykönnyûen tudtá k gondolkodá sukban azt a jogos helyet
elfoglalni, mely õket tá rgyilagosan megillette volna. Nyilvá nvaló volt, ma
is – sok elônyös vá ltozá s utá n is – nyilvá nvaló , hogy az egé szsé ges
egyensúly negvaló sulá sa, ha egyá ltalá n, csak hosszú tá von lehetsé ges.
Ezen a té ren Borbé ly Kamill – miké nt á ltala nagyra becsü lt rendtá rsa,
Holenda Barnabá s – a szerencsé s kivé telek közé tartozott: mint jó l
ké pzett fizikus é s a termé szettudomá nyokban já ratos (zá ró jelben említem, hogy kü lü nösen é rdekelte a bioló gia vilá ga, ami pszicholó giaipedagó giai vizsgá ló dá sai teré n volt sokszor tapasztalható ) alaposan
ismerte a tudomá nyok á llá spontjá t, mint pap kellõen fel volt vé rtezve
filozó fiai é s teoló giai. tudá ssal. .De – bá r kitûnõen felké szü lt volt szakterü leté n – kü lönbözött Holenda Barnabá stó l abban, hogy é rdeklõdé se
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nem korlá tozó dott az elmé leti fiziká ra, abban nem is volt hozzá hasonló an specialista, hanem ezt az é rdeklõdé st má s terü letekre is kiterjesztette, így a tapasztalati lé lektanra é s a. pedagó giá ra, mely utó bbi vé gü l is fõ
terü leté vé vá lt.
Nos, aká rmelyik tudomá nyterü letbe mé lyedt el, törekvé se arra irá nyult,
hogy ezeknek viszonylagos autonó miá já t, relatív öntörvé nyûsé gé t é rvé nyesü lni engedje, íly mó don é rtse, ragadja meg, mutassa be tá rgyá t. E
feladat jellegé re, nehé zsé geire itt kíté rni má r puszta terjedelmi okokbó l is
lehetetlen. Legyen elé g utalni arra, hogy ehhez kell egyfelõl a tá rgy irá nti
bizonyos é rzé k é s persze megfelelõ ké pzettsé g, má sfelõl olyan lelki
diszpozíció , mely mé lysé ges, szilá rd hitben é lve sokkal többet merhet,
mint akinek e té ren bizonytalanabb, ingatagabb alapok adattak. Nagyon
sajná latos, hogy nincs terü nk arra, hogy tü zetesen idé zzü k a vele nagyon
rokon lelkü letû, bá r má s terü leten mûködõ, á ltala nagyon sokra becsü lt
Romano Guardinit, amivel sokkal vilá gosabb lehetne, mirõl van szó – de
az egy má sik elôadá s lenne. Mindenesetre, ha má s lé pté kben, má s
körü lmé nyek között, má s mó don, de a maguk mó djá n mindketten a
zsinati szellemisé g túl nem becsü lhetô elõfutá rai voltak. Borbé ly Kamill
eseté ben termé szetesen hozzá kell tennü nk, hogy azokon az á ltalá nosabb spirituá lis, lelkipá sztori munká ssá ghoz tartozó terü leteken is,
melyek az itt é rintett szaktudomá nyos ré gió kon kívü l vannak.
Tá rgyilagosan meg kell említenü nk, hogy mindezekben esetleg akadt
valami a termé szettudomá nyos szemlé let túlzá sá bó l, de ennek megíté lé sé né l figyelembe kell venni a. körü lmé nyeket. Semmilyen emberi
megnyilatkozá s egymagá ban nem fejezheti ki a teljessé get, mintegy egy
mondatban nem mondhatja ki a teljes igazsá got, a teljes való sá got. Amit
az ember kimond, legyen az szó vagy tudomá nyos é letmû, benne á ll a
törté nelmi folyamatban, annak egy konkré t pontjá n, valamint az õt körü lvevô emberi környezetben, kultúrá ban. Csak abban, azzal együ tt é rthetõ,
é rtelmezhetõ helyesen. Minden kimondott szó , legyen a megjelené si
formá ja aká r többkötetes mû, való já ban vá lasz, s ha nem ismerjü k a
ké rdé st (mely inká bb többszó lamú kó rus, mint egyszó lamú recitativo),
nem é rthetjü k, nem é rté kelhetjü k, fõké ppen nem mé ltá nyolhatjuk helyesen a vá laszké nt elhangzottakat. Így kell kezelni azt, amit említettem, s
ami visszatekintõ sejté sem szerint itt-ott talá n tá rgyilag né zve túlzá s, az
akkor az egyensúly helyrebillentését szolgá lta.
Tudomá nyos törekvé seinek ezen á ltalá nos jellemzôi utá n fordítsuk
figyelmü nket a megvaló sítá s miké ntje felé . Amennyire é n lá tom – bá r
megvolt benne az alapvetôen tudó s habitus – nem volt kutató tudó s
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abban a szigorú é rtelemben, ahogyan azt – kü lönösen a nagy – kutató kná l, alkotó kná l lá tjuk. Ennek legfõbb oka való színûleg az volt, hogy
hiá nyzott belôle az ehhez szü ksé ges – egé szsé ges vá ltozatá ban önmagá ban vé ve nem kifogá solható – egyoldalúsá g. Törekvé se mindig
valami eruditív é s funkcioná lis, emberi sokoldalúsá g volt, mely az elôbbinek útjá ban á llt. Persze az egyoldalúsá g említett hiá nya csak úgy-ahogy,
vagyis csak bizonyos mé rté kig á llt fenn, hiszen egy-egy tudá sszegmentumban, egy-egy tudá sszegmentumon belü l volt, é s kellett is lennie
bizonyos mé rté kû egyoldalúsá gnak, má s szó val szûkebb terü letre való
szívó s koncentrá lá snak. Ené lkü l a differenciá ló dá s né lkü l ugyanis nem
lehet elmé lyü lt, biztos tudá st szerezni, tudomá nyos jellegû tevé kenysé get
folytatni.
Hogy nemcsak é n gondolom ezt önké nyesen így, azt legalá bbis való színûsíti, hogy é lete vé ge felé egy beszé lgeté sben elgondolkodva szá mot adott arró l a töprengé sé rõl: vajon mié rt nincs é letmûve. É n ezen
akkor ellentmondó an csodá lkoztam, hiszen mindaz, aminek é vtizedeken
keresztü l tanúja voltam, mié rt ne volna é letmû. Vé gü l is – ezt most gondolom hozzá – egy szokratikus é let eredmé nye is tekinthetõ bizonyos
é rtelemben é letmûnek – s az övé rá adá sul enné l, jellegé ben, azé rt felté tlenü l több volt. De nem akarom, nem is tudom eldönteni az õ szemszögé bõl né zett életmû - nem életmû ké rdé sé t, csak sejtem, hogy é ppen
azt é rinti, amirõl itt most szó van.
Az elõzõekhez kapcsoló dik az a ké rdé s, mennyiben volt való ban polihisztor, mennyiben nem. Ez persze nem kis mé rté kben azon múlik, mit
tekintü nk e fogalom tartalmá nak. Sajá tos vé letlen, hogy kisdiá k koromban
é ppen tõle tanultam meg, hogy Brassai Sá muel volt az utolsó polihisztor.
Azó ta má r annyi utolsó polihisztort hallottam megnevezni, hogy a dolgot
alig-alig tudom komolyan venni. Persze ez az egé sz tekinthetõ terminoló giai szõrszá lhasogatá snak. De vé gü l is, ha a fogalom XVIII-XIX. szá zadi eredeté t tekintjü k, ez inká bb a minden tudá sterü letre kiterjedõ, pozitivisztikusan színezett rendkívü li erudíció t fejezi ki. Ilyen Borbé ly Kamill
nemcsak hogy nem volt, hanem ez a XX. szá zadban nem is lehetsé ges.
Á ltalá nos mûveltsé ge, euró pai lá tó köre, mely erudíció já ban sem volt
jelenté ktelen, való ban nagy terü letre terjedt ki, de nem bé lyeggyûjtõ
teljessé gre törekedett, hanem az emberi vilá got á tfogó tudá sterü letek
szerves á ttekinté sé nek mé lysé gé re.
Miutá n így tudomá nyos attitûdjé t az univerzá lis á ttekinté s é s a specializá ló dá s kettõssé ge fé nyé ben szemü gyre vettü k, rá té rhetü nk arra a ké rdé sre, hogyan helyezkedett el egyá ltalá n szemé lyisé gé ben a teoretikus
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szfé ra. Mert hogy a teoretikus szfé ra volt szá má ra – a mindig szem elõtt
tartott é s igenlõen tekintett teljessé gen belü l – alkatilag az elsõdleges, az
senki szá má ra, aki ismerte õt, nem volt ké tsé ges. Õ maga is emlegette –
kissé já té kosan – olykor, diá kkorunkban, hogy az osztá lybó l, ó raadá s
helyett, legszívesebben visszamenne a szobá já ba, behúzó dna egy
könyvvel a meleg sarokba, é s é lné – mint mondta – a „biosz theoretikosz”-t. Ebben az é rtelemben felté tlenü l tudomá nyos hajlandó sá gú volt.
A Jung-fé le karakteroló gia szerint egyé rtelmûen az introvertá lt gondolkodó típushoz tartozott, intuitív segítõ funkció val. Ez a szemé lyisé gé be
harmonikusan beé pü lt teoretikus primá tussá g vilá gosan lá tható volt
mindenben, s rá nyomta egé sz mûködé sé re bé lyegé t. Bá r nem volt
szûkkeblû má s legitim emberi beá llítottsá gokkal sem, sõt, sok segítsé get
tudott nyújtani szó val é s magatartá ssal azok hordozó inak is – a legtöbbet
talá n a hasonló teoretikus, tudomá nyos hajlandó sá gúaknak jelentett.
Mé gpedig kettõs mó don. Létével és szavaival bá torította õket, hogy ilyen
minõsé gü kben megerõsödjenek é s kibontakozzanak – személyes
tapasztalataival, tudá sá val pedig segíteni tudta õket e beá llítottsá g egyoldalúsá gainak elkerü lé sé re.
A tartalmi elemek utá n beszé ljü nk mé g intellektuá lis-tudomá nyos
kifejezésmó djá ró l, melyet nem lehet úgy tennü nk, hogy á ltalá nos beszé dé s kifejezé smó djá ró l ne beszé lné nk. Szinte azt mondhatná nk, a kettõ
közt nem volt kü lönbsé g. Sohasem beszé lt pongyolá n, mutatis mutandis
minden szó beli megnyilatkozá sá ra é rvé nyes volt, amit Pé nzes Balduin
mondott szentbeszé deirõl: kicsiszolt stílusú nyomtatá sba kívá nkozó ,
eszté tikai emelkedé st is nyújtó ak voltak. Amit a beszé dre né zve követelmé nyké nt megfogalmazott „A kereszté ny é letalakítá s elmé lete” címû
1955-ben elké szü lt ké ziratos mûvé ben, annak az õ sajá t gyakorlata
teljesen megfelelt. É rdemes felidé znü nk:
„A kulturá lis é rté kek közü l a legalapvetõbb é s legá tfogó bb a nyelv, az
emberi beszé d. É rthetõ, hogy a fegyelmezettsé g itt kívá n a legnagyobb
körü ltekinté st é s vigyá zatot.
Az emberi beszé d kölcsönös megé rté s közvetítõje, tehá t csak akkor
é rté kes, ha való ban ezt a megé rté st szolgá lja. A megé rté st akkor fogja
szolgá lni, ha a való sá gos lelki tartalmakat közvetíti, vagyis ha õszinte.
Közölni azonban csak azt a lelki tartalmat é rdemes, ami önmagá ban
é rté kes. – Viszont az é rté kes tartalomhoz megfelelõ kifejezé s illik, azé rt a
beszé ddel szemben tá masztott má sodik követelmé ny, hogy legyen
kulturá lt (nyelvtanilag helyes, tartalmilag pontos, kifejezé seiben vá laszté kos). Azonfelü l legyen tekintettel a beszé lõk szemé lyes é s a közössé g
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szemé ly feletti é rté keire (öné rzet, egyeté rté s, bensõsé g, közössé gi
é rzé s), tehá t legyen tapintatos.” (II. köt. 61. old.)
Mindezt könnyû belá tni, de tudjuk, milyen nehé z megvaló sítani. Minderrõl sokat lehetne mé g mondani, de szorítkozzunk csak annak megjegyzé sé re, hogy e felté teleknek sokfé leké ppen tudunk megfelelni, s mi most
csak abbó l szeretné nk valamit felidé zni, ahogyan Borbé ly Kamillná l
megmutatkozott. Ez persze meglehetõsen nehé z, csak arra lehet szá mítani, hogy töké letlen emlé kezõ mondatok felé bresztik mindenkiben az
egykori sajá t tapasztalatot, é s tudni fogjá k, mirõl van szó .
Annak, amirõl beszé lü nk, há rmas volt az arculata. Má s volt, ha valami
tá rgyszerû kerü lt szó ba, pl. elmé leti fizika; má s, ha szemé lyes jellegû
dolgokró l volt szó ; s ha nem is volt mindig ké zzelfogható , a fegyelmezett
tá rgymegragadá son túlmenõen formá lt volt, olykor – amikor ennek helye
volt – bizonyos mûvé szi elemeket is tartalmazott, mint Pé nzes Balduin
kifejezte: „eszté tikai emelkedé st is nyújtott”. S ez a há rom, bá rmelyik is
dominá lt, valami mó don mindig jelen volt.
Amikor tá rgyszerûen szó lt valamirõl, akkor szinte teljesen a tá rgy
uralkodott. Interpretá lá sa, tá rgyalá smó dja ritka vilá gosan, tisztá n megjelenítette azt, amirõl – írá sban vagy beszé dben – szó volt, s az a maga
mivoltá ban megjelent az odafigyelõ, é rdeklõdõ olvasó vagy hallgató elõtt.
Megé rtette, s ezzel egyidejûleg – akkor is ha nem adott szá mot magá nak
ró la – á té lte a vilá gos, tiszta szellemmel való é rintkezé s hatá sá t. Ez má r
a tá rgyi közlé sen túlmenõ mozzanat volt persze, s itt kezdôdött emberiszellemi hatá sá nak, sugá rzá sá nak igen-igen messze terjedô vilá ga. Mint
ahogyan mindig van: erre az emberi, szellemi minõsé gre, a szubjektumnak erre a milyensé gé re mint olyanra közvetlenü l, tá rgyszerûen, cé lzottan nem lehet törekedni. Csak a tá rgyszerûvel, az objektummal – esetü nkben a tudomá ny kü lönbözõ tartalmú é s szintû megjelené seivel –
annak sajá t termé szete szerint való , s egyben sajá t szubjektumunkat
tudattalanul kifejezé sre juttató foglalkozá s ré vé n. Valaki egyszer Borbé ly
Kamill megnyilatkozá sait, beszé deit dicsé retké ppen mé rnöki pontossá gú,
szabatossá gú mûveknek nevezte. Ettõl, noha van benne né mi igazsá g,
azonnal idegenkedtem, s ma sem vagyok vele má ské ppen. Ez tudniillik a
kü lsõ, objektiv ré teget veszi figyelembe, pedig ami hat rá nk, az az imé nt
ré szletezett sajá tos belsô, szubjektív vilá g, ennek a hatá sa bûvölt el
minket.
Szemé lyisé gé nek harmadik megnyilatkozá sá ró l, lelkipá sztori milyensé gé rôl, lelkigyakorlatos, pré diká ló tevé kenysé gé rõl sajnos nem szó lhatok,
azokkal – né há ny pré diká ció t é s egyá ltalá n nem é rdektelen spirítuá lis
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publiká ció já t leszá mítva – nem talá lkoztam. Ezek é s szemé lyé nek ismerete, valamint az, amit minderrõl közvetve tudok, biztossá teszik szememben, hogy jelentõs, sõt csodá latos lehetett. Vé gü lis lehetsé ges, hogy
talá n ez volt szemé lyisé gé nek legjelentõsebb, legteljesebb kibontakozá sa, é s hogy a zsinatot elõké szítõ szellemisé g ebben öltött testet leginká bb. Mögötte termé szetesen ott volt a má sik ké t é letterü let nyújtotta
tanulsá g, tapasztalat, gyakorlat, elõké szü let. Mindezekben azonban csak
utalhatok a má r eddig elhangzott né há ny említé sre, felidé zé sre, s hallgató imat azok közlé seihez kell utasítanom, akik olyan szerencsé sek voltak,
hogy ré szesei lehettek ezeknek, s akik közü l né há nyan bizonyá ra közöttü nk ü lnek.
Vé gü l pró bá ljuk meg a felsorolt megnyilatkozá si terü letek mögött meghúzó dó emberi milyenségét emlé kezetü nkbe idé zni. Emberi milyensé gé t, melybõl az eddig elhangzottak forrá soztak, s ami halá la utá n húsz
é vvel is emlé ké nek feleleveníté sé re ké szteti tanítvá nyait.
Termé szetesen ez a legnehezebb, s ez fog legkevé sbé sikerü lni. Nem
is gondolok egyé bre, mint nagyon töredé kes, esetleges felvillantá sokra,
semmi esetre sem teljessé gre.
Ha induló , talá n kü lsõdlegesnek nevezhetõ szellemi tõké jé t jellemezni
akarjuk, a következõket mondhatjuk. Igen tehetsé ges, rendívü li intellektussal megá ldott gondolkodó alkat volt elsõsorban, erõs kritikai hajlammal, termé szettudomá nyos é s pedagó giai, pszicholó giai é rzé kkel. Ezzel
a formá lis szellemi hozomá nnyal indult emberi é s szerzetesi pá lyá já n –
persze mé g egyné há ny emberi adottsá ggal, melyek homá lyá ba mi, kívü lá lló k, má r pusztá n tá rgyi okokbó l sem lá thatunk bele. Mi má r csak a
kialakult szemé lyisé grõl beszé lhetü nk, melynek jellemzõiü l a bá torsá g é s
szuverenitá s körü l feltoluló emlé kek nyomá n szeretné k né há ny villaná snyit szó bahozni.
Bá torsá gá val, belsõ bá torsá gá val, mint lá tni fogjuk, sajá tos kerü lõ
utakon ismerkedhetü nk meg. Azt mondta :„É n nem vagyok bá tor. Ezzel
nem a bá torsá g eré nyé rõl van szó , ami nem alkati ké rdé s. Bá tor a
kalandor, aki szereti a veszé lyt.” Õ nem ebben az é rtelemben volt bá tor.
A legnagyobb bá torsá g a magunk mó djá n lenni bá tornak. Ná la ennek
pé ldá it lá thattuk. Mé g diá kkorunkban volt szó egyszer pé ldá ul az osztá lyban arró l, hogy nem szerette az indiá nkönyveket é s hozzá tette: „amikor
má soknak a legjobban kezdett tetszeni, é n becsuktam a könyvet”.
Egyszer az á llatokró l beszé lgetve azt mondta: „É n fé lek az á llatoktó l. A
kicsiktõl azé rt, mert esetleg é n á rtok nekik, a nagyoktó l azé rt, mert õk
á rthatnak nekem.” Megvallotta ezt az ember gyöngesé get. É s ami fontos,
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ezt termé szetes mó don tette, ané lkü l, hogy magyará zat szü ksé gé t é rezte
volna. Ezt jó lesôen hallgatja az, akiben e té ren vagy közel esô té ren
hasonló é rzé s munká lkodik. Mivel azonban a fé lelem így vagy úgy
egyetemes emberi osztá lyré szü nk, senkitôl sem teljesen idegen. De ha
ez a körü lmé ny valamié rt el is sikkadna, é s ha á ltalá nossá gban igaznak
is kell tekintenü nk, hogy kü lönbözõ tisztelôi é s meghallgató i má sbanmá sban á lltak közel az õ alkatá hoz, vagy é ppen á lltak tá vol attó l; akkor is
é rvé nyesü l az ilyen megnyilatkozá sokbó l á radó egyfajta má sik sajá tossá g. Bá rmi legyen is tartalma, annak pusztá n – a szó jó é rtelmé ben vett –
kitá rulkozó ôszintesé ge lefegyverzôen, vonzó an hat, mint az igaz é s
mé lyebb embersé g nem mindennapi megnyilatkozá sa. Ugyanakkor –
bá rmi legyen is ennek való sá gos oka – ha má ské pp nem, öntudatlanul
nekü nk szó ló nak vesszü k ezt é s az ehhez hasonló megnyilatkozá sokat,
melyeknek nem tudunk ellená llni.
Mindezek bizonyá ra összefü ggnek azzal, hogy rendkívü li érzékenységét rendkívü li fegyelmezettséggel uralta. Egyá ltalá n az, hogy∙rendkivü l,
né ha talá n betegesen é rzé keny volt, önmagá ban is jelentõs té ny, feltehetõen ez tette sok minden irá nt fogé konnyá , de ezen túlmenõen nem
akarok talá lgatá sokba bocsá tkozni. Hogy ez így volt, azt mindenki, aki
rá nyitotta a szemé t, lá thatta é s tudta is. Elhiszem, uralá sá ban az önfegyelemnek szerepe, való színûleg nagyon is fontos szerepe volt – de
nemcsak annak, abban az egé sz ember benne volt. Mindenesetre ez a
fegyelem – a helyes önismeret mellett – kulcsszerepet já tszhatott abban,
hogy önmagá t ilyenü l elfogadta, ennek terhé t vá llalta, s ami mé g
fontosabb: fegyelmezetten, szilá rdan kitartott amellett, hogy neki ilyenü l
igaza van. Ami cselekvé s, magatartá s ebbõl következett, abban is.
Fegyelmezetten legyõzte a közvé lemé ny, közízlé s (helyesebben á ltalá nos vé lemé ny é s ízlé s) ellenkezõké ppen é rté kelõ, ezt elíté lõ, é rté ktelennek, veszé lyesnek, aká rminek tartó kimondatlan á llá spontjá nak terrorjá t.
Mé g akkor is, ha az tudomá nyos közhely volt s megtalá lta idõvel a mé g
tudomá nyosabb való di helyet, vagy pedig mert egyszerûen belü lrõl
szembehelyezkedni.
Ezek nyomá n é rthetô, bá r nemcsak ezekbõl magyará zható szellemi
szuverenitá sa, mellyel olykor sokaké tó l elté rõ vé lemé nyeket alkotott é s
szilá rdan ké pviselt. S ezek elõtt, pontosabban ilyen magatartá sa elôtt
mindenkinek tisztelettel é s becsü lõen kell megá llnia akkor is, ha egyik
vagy má sik megá llapítá sá val esetleg nem é rt egyet. Meggyõzõdé se
õszinte é s az emberi korlá tok közt az á tlagosná l megalapozottabb, gondosabban megfontolt volt. Szuveré n szellemi magatartá sá val, bá torsá gá -
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val pedig mindenké ppen sugalló pé ldá t mutatott a ná la esetleg
kisebbeknek: nekü nk is.
Mé g sok mindent lehetne mondani, de a töredé k maradjon töredé k, az
emlé kezé s torzó ; jelké pezze azt, hogy az emberi lé lek való sá ga soha
teljesen nem közelíthetõ meg, kü lönösen nem leíró szavakkal.
Most, hogy így vé gé re é rtü nk az ü nnepelt szemé lyisé ge, embersé ge
mozaikszerû, talá n kaleidoszkó pszerû felidé zé sé nek, felré mlik bennü nk a
sejtelem é s az aggodalom, hogy miké nt a virá g nemcsak gyöké r, szá r,
levé l, az ember sem azonos e mozaikszemekkel. Vagyis ha íly mó don
szé tszedjü k, nem tudjuk újbó l összerakni, illetve nem á ll össze azzá az
é lõ valamivé , egyszeri, organikus é s szellemi egysé ggé , mellyel egykor
é rintkeztü nk, szembesü ltü nk, melynek ké pe bennü nk é l. De é ppen az,
hogy ké pe bennü nk é l, ad talá n lé tjogosultsá got e mozaikszerû töredé kessé gnek. Az é lmé nyszerûen megôrzött emlé kkontinuum közegé be
hullva sok mindent é letre kelthet bennü nk, több minden – legalá bb az
emlé kezé s ü nnepi ó rá já ban – egysé ggé kristá lyosodhat e mozaikszemek
körü l.
É s itt, ehhez kapcsoló dva szeretné k egy gondolatot megpendíteni. Ami
most, jelen körü lmé nyek közt, nem volt lehetsé ges, csupá n egy mozaikszerû, töredé kes tiszteletadá sra nyílott terü nk, gondolhatná nk a híá ny
nagyobb tá vlatban megvaló sitandó alaposabb, ha nem is felté tlenü l
teljessé gre törekvõ pó tlá sá ra. Ö t é v múlva lesz Borbé ly Kamill szü leté sé nek szá zadik, halá lá nak huszonötödik é vforduló ja. Hogy ebbôl erre az
alkalomra mit lehetne megcsiná lni: mé ltó t, megvaló sítható t – nem tudom.
De é rdemes rajta gondolkodni, foglalkozni vele.
Hogy ez mennyire indokolt, az az elhangzottakban remé lhetõen
valamennyire kifejezé sre jutott. S bá r az elejé n szerepelt, hogy az ü nnepelt szellemi rangjá hoz é s emberi kvalitá sá hoz illô mé ltatá s felté telei nem
á llnak rendelkezé sü nkre, talá n hangot adhatunk annak a sejté sü nknek,
hogy szemé lyé vel ké t é vtizeddel ezelõtt a XX. szá zadi magyarorszá gi
bencé s rend egyik legkivá ló bb tagja szá llt sírba, csöndes, szinte é szrevé tlen é letútja ellené re.
Befejezé sü l té rjü nk vissza az elejé n idé zett búcsúztató beszé dé hez.
Annak befejezô mondata így hangzott: „most egy∙ké zfogá ssal búcsúzunk
el tõletek, de mindig tá rt karokkal vá runk vissza”. Könnyû é s ké zenfekvõ
lenne ezt a mondatot a mostani ü nnepé lyes alkalommal úgy aktualizá lni,
hogy húsz esztendõvel ezelõtt õ maga jelké pes ké zfogá ssal, vagyis
tanítvá nyai, tá volabbi tisztelôi szá má ra halk gesztusné lkü lisé ggel tá vozott
mindörökre, de az örök hazá ban – hitü nk szerint – tá rt karokkal vá r
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mindnyá junkat. Ez ugyan igaz, é s sem az ô religió zus é s papi egyé nisé gé tôl, sem az itt jelenlé vô bencé s tanítvá nyaitó l nem idegen gondolat –
de exponá lá sa mé gsem lenne ide illô. Hiszen nem pré diká ció ró l van szó ,
magam nem papi minõsé gben idé zem emlé ké t; így há t ez a fordulat itt
patetikus lenne, ugyanakkor az ü nnepeltnek mindig mindent tartó zkodó an mé rlegelô é s helyé re tevõ, a hangossá goktó l irtó zó lé nyé tõl pedig
idegen. Azt a szé p befejezô mondatot, itt é s most, ínká bb úgy é rtelmezhetjü k hogy való ban a ké zfogá s pó ztalan, polgá ri egyszerûsé gû gesztusá val búcsúzott, de szívü nkben, emlé kezetü nkben – oly mé rté kben,
amennyiben való ban é l bennü nk – mindig tá rt karokkal vá r vissza, é s
megosztja velü nk hihetetlenü l gazdag é s mé lysé gesen finom lé nyé nek
halá la utá n ké t é vtizeddel sem fakuló kincseit, embersé gé nek, szemé lyé nek é ppen szá ndé ktalansá gá ban má ig haté kony, sugá rzó pé ldá já val.
Komá rik Dénes
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Nelky Istvá n
Sopronban szü letett 1882. július 12-é n. A keresztsé gben a Ká lmá n nevet
kapta. Apja Nelky Jó zsef, aki hat gyermeket nevelt, ü gyvé d volt. A
csalá di há z is á ll az Erzsé bet utca é s Rá kó czi utca sarká n. Maga is abba
a bencé s gimná ziumba já rt, melyben ké sõbb né gy é vtizedig tanított, itt is
é rettsé gizett 1900. június 20-á n, jeles eredmé nnyel. Ezt követõen
augusztus 5-é n beöltözött é s a rendben az Istvá n nevet vette fel. Pont öt
é vvel ké sõbb szentelté k pappá .
Alig má sfé l é vet tanított a komá romi gimná ziumban, má r 1907-ben
Sopronba helyezté k. Latint, magyart, filozó fiá t, né metet tanított, bizonyá ra a hitbölcselet volt leglé nyegesebb szellemtudomá nyi terü lete. Több
szá z oldalra tehetõk a pannonhalmi könyvtá rban e tá rgykörbõl fennmaradt é rté kes jegyzetei. Nagytudá sú ember volt, szé les é rdeklõdé sû.
É rdeklõdé se messze túlment az á ltala tanított diszciplíná kon: az é let
egé szé t fogta fel. Lá ttá k futballmeccsen, s 1939-ben Svá jcba utazott
kiá llítá sra. A taná ri é s az ifjúsá gi könyvtá rat vezette, minden diá kjá nak
megfelelõ könyvet nyomott a kezé be. Szobá já ban alig lehetett leü lni, sõt
mozogni is nehezen, mert a könyvespolcokon kívü l asztalon-szé ken, sõt
a padló n is magas rakatokban mindenü tt könyvek á lltak. Eljá rt a soproni
Kaszinó ba is folyó iratokat olvasni. Több ezer kötet könyvé t a rend
könyvtá rá nak adta. Közismerten szeré ny volt, mé g az é rettsé gi tabló kon
sem engedte fé nyké pé t megjelentetni. Hogy mé gis õrizhetek egy ké pet
ró la, mely 1938. októ berben Pannonhalmá n ké szü lt – amikor az egé sz
soproni gimná zium kü lönvonattal oda kirá ndult –, az való színûleg annak
köszönhetõ, hogy Nelky taná r úr nem hitte volna, hogy az 5 pengõs
Kodak-doboz fogja õt megörökíteni, amint egy fiatal bencé s rendtá rsá val
a kertben beszé lget.
Hé tköznapokon pont ¾ 8-kor reggel feltûnt a Szent György utcá ban
magas alakja, kissé ferde tartá ssal, vá llá ra vetett kabá ttal. A pedellus
ekkor nyitotta ki a gimná zium kapujá t. Nyolckor kezdõdött a latinó ra.
Dé lutá nonké nt nyá ron kisé tá lt a Felsõlõverekbe, a szü lõi kertbe é s
há zba, melyet húga nyá ri lakká bõvített. Szeretett ott ü lni a verandá n, a
kertben.
Nevelõ toleranciá já nak – amellyel az é n sok diá kcsínyemet is elviselte
– egyik fé nyes bizonyíté ká t ké sõbb hallottam. 1945-ben, a vilá gné zeti
vá lsá gok idejé n egy ateista eszmé ktõl eltelt nyolcadikas diá ktá rsunk
provokatívan szegezte neki: „Taná r Ú r ké rem, é n rá jöttem arra, hogy
nincs is Isten!” Ú gy hiszem, politikai elõnyöket remé lt magá nak a vá rható
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botrá nybó l. De Nelky Istvá n csak nyugodtan vé gigmé rte megté vedt
diá kjá t é s így vá laszolt: „Sajnos, a jó Isten nem adott mindenkinek elé g
é szt ahhoz, hogy õt felismerje!” Se rovó , se intõ, sem kicsapá s, csak
ennyi. Mint ahogy iratai között talá ltam azt a feljegyzé sé t is, miszerint az
emberi é let ké t legnagyobb megrontó ja az emberi hiúsá g é s butasá g.
1946-ban Nelky Istvá nt Pannonhalmá ra helyezté k fõkönyvtá rosnak, Itt
bizonyá ra é lete legmegfelelõbb beosztá sá hoz jutott. Szegedi Tasziló
rendtá rsa így ír ró la: „Ebben a tisztsé gé ben vá lt közismertté , amit
közelebbi ismerõsei ré g tudtak ró la: hihetetlen olvasottsá ga é s rendkívü li
bibliográ fiai ismerete. (… ) filozó fiá ban é s eszté tiká ban kivé teles tudá s
jellemezte.” Sajnos, há rom é vvel ké sõbb itt a könyvtá rban é rte a
vé gzetes baleset, leesett a lé trá ró l, csonttöré st szenvedett. A gyõri
kó rhá zba szá llítottá k. Szeré nysé gé nek mé g egyszer tanújelé t adta, nem
engedte, hogy itt é lõ nõvé ré t é rtesítsé k, hiszen az idõs asszonyt ezzel
há borgatná k. A fellé pett kompliká ció kba 1949. októ ber 17-é n belehalt.
Hatvanhé t é ves volt. É s itt hadd idé zzem mé g egyszer Szegedi Tasziló
taná r urat: „Tudá sa is dicsé reté re vá lt Istvá n testvé rü nknek, de mé g
nagyobb tisztelettel adó znak rendtá rsai gazdag összeté telû jellemé nek:
emberi, papi, szerzetesi lekü leté nek, kü lsõ é s belsõ aszké zisé nek, há tté rbe vonuló szeré nysé gé nek, sohasem hangoztatott, de mindig tevé kenyen gyakorolt testvé ri szereteté nek, egé sz lé nyé n elömlõ fegyelmezettsé gé nek. Mindez, pá rosulva a pszicholó gus bölcsessé gé vel, a lelkié let mesteré nek jelölte ki.”
A diá kok Csicsá nak becé zté k. É s minden esztendõ ké sõ õszé n, amikor
a hideg idõk beköszönté se elõtt fejé t kopaszra nyíratta, enyhe morajjal é s
neveté ssel fogadtá k az osztá lyteremben. Ilyenkor kissé mé rges lett,
toppantott a lá bá val s a fõkolomposok hajá t a fü lü k mellett meghúzta. É n
is köztü k lehettem. Utó lag ké rek elné zé st ezé rt é s sok má s rendetlenkedé semé rt.
Kubinszky Mihá ly (Bp 45)
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Pannonhalmi emlék – Ivá n atya
Elsôs gimnazista voltam Pannonhalmá n 1926-ban. Há lá val é s szeretettel
gondolok vissza az itt eltöltött diá ké vekre. Az iskolaé v vé gé n a konviktusbeliek hazementek. Mi, helybenlakó k, sokat minisztrá ltunk nyá ron. Egyegy reggel há rom-né gy misé n szolgá ltunk. Szívesen tettü k ezt, mert
minden nap hozott valami é rdekeset. Nyolc ó rá ra a misé zé sek befejezôdtek. Utá na következett a konviktusban a reggeli, finom é des ká vé ,
hozzá friss puha kenyé r. Annyit evett mindenki, amennyit akart. Jó l
szó rakoztunk azon, ki há ny csé szé vel ivott meg.
Ebben ez idôben é lt Pannonhalmá n Má jer Ivá n atya, akit 1919-ben
elhurcoltak, úgy hírlett, meg is verté k. Minden bencé s atyá nak, novíciusnak el kellett hagynia ekkor a rendhá zat. A kommü n buká sa utá n té rtek
újra vissza. Ivá n atya is visszajött, de testben-lé lekben megrokkanva,
teljesen magá ba fordulva. Szenvedé sei okozhattá k, hogy egé sz nap csak
imá dkozott, ebé dné l alig evett valamit, mindig böjtölt. Ha talá lkozott
valakivel a folyosó n vagy a kolostor udvará n, magá hoz szó lította, s addig
nem engedte tová bb, míg 4-5 Miatyá nkot é s Üdvözlé gyet el nem mondtak közösen. Kerü lte a rendhá z civil szemé lyzete, akiknek egé sz napra
meghatá rozott munká ja volt. Nem is mertek volna neki ellentmondani.
Egyik meleg augusztusi reggelen, egyedü l ballagtam hazafelé . Má r a
kolostor kapujá hoz é rtem, amikor megpillantottam Ivá n atyá t, aki a Nepomuki Szent Já nos szobra elôtt imá dkozott. Magá hoz intett, é s megké rdezte, van-e ná lam ró zsafü zé r. Hogyne lett volna, hisz nem hiá nyozhatott egy gimnazista zsebé bôl sem. Ismerve Ivá n atya túlbuzgó sá gá t,
kegyes hazugsá ghoz folyamodtam. Nincs ná lam – vá laszoltam. Gondoltam, ezzel megszabadulhatok a megimá dkoztatá stó l é s elenged. No,
nem baj, majd é n mondom az imá t, te meg respondá lsz. Ekkor szá llt meg
a fé lelem: é desanyá m ugyanis lelkemre kötötte, siessek haza, mert neki
a faluba kell lemennie, nekem pedig kis testvé reimre kellett volna vigyá znom. Ké rtem Ivá n atyá t, nekem haza kell mennem, é desanyá m vá r.
Hazamehetsz – felelt Ivá n atya – csak itt a keresztné l elmondunk né há ny
Miatyá nkot. Gondoltam, jó , talá n hamar vé gzü nk. De nem így törté nt.
Most menjü nk a Boldogasszony ká polna felé – szó lt Ivá n atya. Nekem is
arra kellett mennem egy darabon, gondoltam, majd ott lelé pek. Ivá n atya
elkezdte a ró zsafü zé r imá dkozá sá t, nekem vá laszolnom kellett. Má r oda
é rtü nk, ahol le kellett volna té rnem hazafelé , de nem mertem lelé pni.
Beé rtü nk az orgonabokrokkal szegé lyezett útra, csak egyre morzsoltuk a
ró zsafü zé rt. Közben visszané ztem a toronyó rá ra. Megrettenve lá ttam,
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hogy má r több mint egy ó rá ja imá dkozunk. Mit fog mondani anyá m. Mindegyre azon forgott ez eszem, hogyan tudné k é n lelé pni, é szrevé tlenü l.
Azonban a fé lelmem nagyobb volt bá torsá gomná l. Lassan-lassan a
Boldogasszony ká polná hoz é rtü nk. Most jutottam el a vé gsô elhatá rozá sra, nekem innen szabadulnom kell. Lesz, ami lesz. Az atya a reverendá ja
zsebé bôl elôhalá szta a ká polna kulcsá t, mely együ tt volt a kripta kulcsá val. Ez megijesztett, mert a kriptá ba nem mertem volna lemenni. Kinyitotta a ká polna ajtajá t, é s belé pett. É n is mentem volna utá na, de bá torsá gom felü lkerekedett. Itt az idô, hogy cselekedjek. Kívü lrôl behúztam az
ajtó t. Ivá n atya bent, é n kint (bent a bá rá ny, kint a farkas). Mire ô há trané zett, é s az ajtó t kinyitotta volna, é n má r fé lúton nyargaltam hazafelé . –
Illa berek, ná dak, erek.
Jó é desanyá mnak elmondtam, hogyan imá dkoztatott meg Ivá n atya.
Ezé rt ké stem. Anyá m á mulattal hallgatta mentegetõzé semet é s megé rté ssel volt Ivá n atya irá nt.
Törté nt ez 1926-ban, talá n Ivá n atya megbocsá tja nekem odaá tró l,
hogy becsuktam a ká polna ajtajá t mögötte, é s kereket oldottam.
Emlé k a pannonhalmi szé p diá ké vekbôl, egy a sok közü l.
Farkas Ká lmá n (Ph 35)
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Diá k emlék – Hein Tá dé
Mé g mindig, oly sok idô múltá n, nagy szeretettel é s tisztelettel emlé kezem né hai dr. Hein Tá dé magyar- é s irodalomtaná romra is. Nagy tudá sú,
diá kszemmel komoly alaptermé szetû ember volt. Kivé teles alkalmakkor
é lcelôdött egy kicsit felelé s közben diá kjaival. Engem né ha Fü zi Dá nielnek nevezett. Egy-egy irodalmi alkotá s elemzé sekor szinte egyetemi
szintû elôadá sokat tartott. Mó dszeresen feleltetett versmondá sbó l, nagy
hangsúlyt fordítva klasszikus verseink szereteté re.
Minden felelônek ki kellett mennie az osztá ly elé é s úgy elôadni versbé li tudá sá t. Ez termé szetesen megnehezítette felké szü ltsé gü nk igazolá sá t. É n magam nem szerettem szerepelni az osztá ly elôtt, mert mindig
nagy zavarban voltam é s amit tudtam is, elfelejtettem elôttü k.
Egyik alkalommal is felelé s kezdõdött Vörösmarty Mihá ly A vé n cigá ny
címû rapszó diá já bó l. Hein taná r úr lapozgatott taná ri noteszá ban, né ma
csend. –
Fü zi! Hangzott. Mintha villá m csapott volna belé m. Mindnyá jan ismerjü k
ezeket a fizioló giai á llapotokat. Kimentem az osztá ly elé , meghajoltam
(lege artis), majd rá kezdtem: „Húzd rá cigá ny, írta Vörösmarty Mihá ly!”
Hatalmas kacagá s csattant fel az osztá lyteremben. Hein taná r úr, aki
pedig nagyon ritká n mosolyodott el, döcögött a neveté stôl. Lá ttam, ahogy
rá pillantottam. Az osztá ly persze ezt is é szrevette, hiszen nem mindennapi esemé ny volt. – Nagy zavaromban fogalmam sem volt min mulatnak. Vé gre rá jöttem, hogy miket beszé ltem itt. Majd megnyugodtak a
kedé lyek. É n is összeszedtem magam, felbá torodva, hibá tlanul elmondtam a verset. Ú gy emlé kszem, kaptam é rte egy 1-est. Hein taná r úrnak
é s az osztá lynak is szereztem né há ny, felejthetetlen, jó percet!
Talá n sikerü lt e né há ny sorral emlé keket gerjesztenem diá ktá rsaimban,
hiszen jó volt bencé s diá k lenni.
Dr. Fü zi Gyula (So 47)
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Jubileumok – emlékezések
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Szent Á nyos ünnepén
November 7-é n este – szent Á nyos halá lá nak é vforduló já n – szé pszá mú
hívôsereg töltötte meg a tihanyi apá tsá gi templomot. Ünnepi szentmisé re
é s vesperá sra jöttek össze a hívek é s a bencé s atyá k Asztrik fôapá t úr
vezeté sé vel. Az ü nnepsé gen ré szt vett Gö ncz Á rpá d köztá rsasá gi elnök
é s felesé ge.
Richá rd atya köszöntötte a megjelenteket, é s örömé t fejezte ki, hogy
ré gen volt Tihanyban ekkora ü nnep, amikor ilyen lé tszá mú bencé s
é nekelt együ tt.
Asztrik fôapá t úr homíliá já ban bemutatta Á nyos pü spököt, aki egyik
legnagyobb szentje volt Galliá nak a né pvá ndorlá sok idejé n. A Szent
legnagyobb tetté nek azt tartottá k, hogy halá la elôtt ké t é vvel Orleans
vá rosa az ô bölcs taná csai é s hatható s imá dsá ga folytá n kerü lte el Attila
hun kirá ly ostromá t. Talá n ezé rt is vá lasztotta I. Andrá s kirá ly a szent
pü spököt a tihanyi templom vé dôszentjé vé 1055-ben.
Szent Á nyos pé ldaké p ma is. Zûrzavaros vilá gunkban talá n mé g nagyobb szü ksé g van a bölcs kompromisszum-ké szsé gre é s az imá dsá gra.
A lelki feltöltôdé s utá n a tihanyi há zigazda egy kis testi tá plá lé k
elfogyasztá sá ra invitá lta – a tetõté ri terembe – a templomban megjelenteket. Bará ti kötetlen beszé lgeté ssel é s a finom falatok é s italok elfogyasztá sá val fejezôdött be a felemelôen szé p este.
Antal Istvá n (Ph 66)
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Ökumené Tihanyban
A Tihanyi Bencé s Apá tsá g templomá ban januá r 19-é n dé lutá n mintegy
400 fô gyûlt össze, hogy hitet tegyen az evangé liumró l.
A Balaton-felvidé k reformá tusai, evangé likusai é s katolikusai közösen
ké rté k a Szentlelket, hogy jöjjön szívü kbe é s legyen segítsé gü kre.
Richá rd atya köszöntõje é s az é nekkarok dicsôítô szó zata utá n Szebik
Imre, a Magyarorszá gi Evangé likus Egyhá z É szaki Egyhá zkerü leté nek
pü spöke lé pett a szó szé kre:
„Kegyelem nektek és békesség a mi Urunktó l Jézus Krisztustó l!
A Tihanyi templom szó székén nem igen á llt még luterá nus pü spö k.
Ezért a magyar népért vagyunk felelôsek mi keresztények, ki-ki a maga
posztjá n. A nemzetet csak együ tt lehet építeni.
Együ tt dicsérjü k az Urat! Ó jö jj teremtô Szentlélek és adj nekü nk
békességet!
Szeretem az ö kumenikus istentiszteletet, mert együ tt imá dkozhatunk
hazá nkért. Kifejezésre juttatja ö sszetartozá sunkat.
Az ember az Isten teremtményei kö zö tt az elsô. Ô tudja megkü lö nbö ztetni a jó t és a rosszat, az erényt és a bûnt. Mi az elkerü lhetô, mi az
elkerü lhetetlen. Az ember nagyra hivatott. Szeretet nélkü l ü res az élet. A
szív szeretni tudá sa a legnagyobb ajá ndék. Az ember az, aki elfogadhatja vagy elutasíthatja nagyra hivatottsá gá t. Sokszor nem értjü k meg
egymá st, a má sikat. Kísértések sokasá ga vesz bennü nket kö rü l.
Anyagias vilá gunkban kell dö ntenü nk jó és rossz kö zö tt.
Mi tudhatunk egy má s vilá gró l, ami nem e vilá gbó l való .
Az ember keresi a kö zö set, a keresztet.
Minden nap talá lkozzunk egymá ssal, egy má sikkal! Ne csak egy nap
vagy egy héten keresztü l, hanem az év minden napjá n.
Csak a szeretet tudja az elvá lasztó falakat felolvasztani. Bíztassuk és
bá torítsuk egymá st! Keressü k azt, ami ö sszekö t bennü nket!”
Lé lekben közelebb kerü lve egymá shoz szíves vendé glá tá st kapott a
tihanyi egyhá zközsé gtõl az imaó ra közössé ge.
Antal Istvá n (Ph 66)
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Jedlik Á nyos kéziratá ból a BK 184/VI.B 6.11-rõl.
FõtisztelendõPerjel Ú r!
Kedves Dó zsa Bará tom!
A folyó hó 18-á n vettem Ö nnek hozzá m szó ló s névnapom
tekintetébõl szíves ü dvö zlõ levelét. – A mint a kezembe adatott a
czimlapjá n lá tható csinos és szabá lyos kézvoná sokná l fogva azon
véleményben voltam, hogy az valamely volt tanítvá nyomtó l való , de a
mint a posta pecsét szakadozott lenyomatá bó l a Tihany nevet kibetûzni
sikerü lt, azonnal csak arra gondoltam mert Neumeyer Gellért rendtá rsat
még nem ismerem, a Barthely Gelá zzal pedig á mbá r coaetanusom (mert
az utá nam való novitiatusbó l való és csak egy nemegész évvel fiatalabb)
szintén nem volt alkalmam vele kö zelebbi ismeretségbe jutni. Jó l esett
ö nnek levelébõl olvashatnom a ró lam való szíves megemlékezést. Midõn
ö nnek irá ntam nyilvá nított megbecsü lhetetlen szívességét és udvariassá gait szívem mélyébõl kö szö nö m, részemrõl nem tehetek egyebet, mint
szeretetet szeretettel viszonozva szintén csak azt kérem: Hagy adja a
Mindenható , miszerint ö n minél hosszabb ideig jó egészségben és
megelégedésben éljen.
Á nyos napja Gyõrö tt csak kö zö nséges nap, igen kevesen vannak a
kik annak létezését ismernék, miutá n a kalendá riumban nem jutott neki
hell, minde mellett azonban a szerzetü nk gyõri há zá ban az idén is az
elõbbi évekbõl ö n elõtt is ismeretes vendég urak tá rsasá gá ban vígan
tö ltö ttü k.
Egyéb irá nt ö rö mmel olvastuk a vasá rnapi Pesti Napló bó l, hogy a
nevezett napi Tihanyban ö nö k nem remete mó don, hanem mint nevezett
lapbó l idezá rt kis darabká já n olvashati kívá ló fénnyel ü lték meg.
Egyébirá nt maradok ö nnek a szeretetet szeretettel viszonzó rendtá rsa,
Á nyos s.k.
FõtisztelendõVaszary Dó zsa úrnak
A tihanyi Covent Perjelje- és gondozó já nak
tisztelettel Tihany Zala megyébe
Vaszary Dó zsa: * 1833. Beölt. 1850. 1866-1885. gt. Gyõr. 1885-1889.
perjel é s hg. Tihany +1889.
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A Bencés Diá kszö vetség ö regjeinek há laimá ja
és egyben hitvallá sa*
Köszönjü k Neked, Uram, hogy é lü nk.
A kegyelmet, mellyel elhalmoztá l minket,
s a csapá sokat is, az inté seidet,
hogy megehettü k kenyerü nk javá t,
s elé rve má r az aggastyá nok korá t
mindnyá jan hó dolva Té ged köszönthetü nk.
Nekü nk adtad a legjobb é desanyá t,
a szorgalmasat, az önfelá ldozó t,
aki – amíg é lt – mindentõl ó vott.
– Tõle kaptuk a legelsõ szé p imá t.
Há la, hogy jó tá rsat kü ldté l mellé nk,
akivel együ tt húztuk az igá t
jó ban é s rosszban sok-sok é ven á t,
s aki né lkü l csak fé l emberek lenné nk.
Há la Neked, hogy magyarnak szü lettü nk!
A nyelvet, a magyart,
vará zslatos tá jat,
a gyü mölcs ízé t, szõlõ borá t,
a sokezernyi nagy csodá t,
e gyönyörûsé ges, szé p Hazá t,
– amelyé rt oly sokat szenvedtü nk,
s amely é pp ezé rt szent nekü nk –
mind-mind Neked köszönhetjü k.
Bölcsen vezetté l a bencé sekhez!
Taná raink á ltal megmutattad
a becsü letes, tisztessé ges utat,
s belõlü nk igaz ember lehetett.
* Ké szü lt a Juliá n-osztá ly (Bp 1935) hatvanadik é rettsé gi talá lkozó já ra írt há laima cseké ly
mó dosítá sá val
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Hogy há lá lhatjuk meg a fiatalsá got?
A sok vidá msá got, a pezsgõ é letet,
a remé nyteli, gazdag é veket.
– Akkor kaptuk Tõled e sok hû bará tot.
Uram! É l a remé ny bennü nk,
hogy kegyes leszel hozzá nk,
meghallgatod imá nk,
s az é gi talá lkozó n,
a leges-legutolsó n
mindnyá jan együ tt lehetü nk!
De addig amíg eljön az utolsó ó ra,
nyújtsd ki felé nk, Uram, oltalmazó karod,
add rá nk szent á ldá sod, – s ha Te is úgy akarod –
betegsé g, fá jdalom kerü ljön el minket
s az á polá s terhe hû szeretteinket,
é s csendes bé kessé gben té rjü nk nyugovó ra.
Á men

Dr. Pá l Jó zsef

BOLDOGOK …
– a lelki szegények, a mennyorszá g az õ otthonuk…
– akik szomorúak, megvigasztaljá k õket egykoron…
– a szelíden élõk, öröksé gü k s jutalmuk lesz a Föld…
– az igazsá gvá gyó k, szomjúsá guk egykor csillapul…
– akik irgalmaznak, má sok is irgalmaznak majd nekik…
– a tisztaszívûek, meglá thatjá k az Istent egy napon…
– a békét teremtõk, Isten õket fiá nak hívja mind…
– akik ü ldö zö ttek, a mennyek orszá ga az õ otthonuk…
– akiket gyalá znak, õket Isten öröme tölti el…
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A Pannonhalmi Gimná zium elsõ negyvenéves
érettségi talá lkozójá ra
A szentmise vá ltozó részei
INTROITUS Dá n 3, 32–33a
Jó nak lá tom, hogy hirdessem a jeleket é s a csodá kat,
amelyeket a fölsé ges Isten vé gbevitt rajtam.
Az Õ jelei milyen nagyok!
Az Õ csodá i milyen hatalmasok!
ORATIO Missale Romanum
Kö nyö rö gjü nk! Istenü nk, ki az elté vedteket helyreigazítod,
a szé tszó rtakat összegyûjtöd
é s az összegyûjtötteket megõrzöd,
ké rü nk, á raszd reá nk kegyelmedet,
hogy mindnyá jan egyként, méltó képpen szolgá lhassunk Neked.
A mi Urunk, Jé zus Krisztus á ltal, aki a Szentlé lekkel egysé gben
é l é s uralkodik Veled, Isten, mindörökkön örökké . Amen.
OLVASMÁ NY Mó zes ötödik könyvé bõl Mtörv 8, 2–6
Gondolj az egész útra, amelyen az Ú r, a te Istened
negyven é ven á t vezetett a pusztá ban, hogy megalá zzon,
pró bá ra tegyen é s
megvizsgá lja szívedet,
vajon megtartod-e parancsait vagy sem.
Megalá zott, é s hagyta, hogy é hezz,
aztá n manná val tá plá lt, amelyet nem ismerté l é s atyá id sem ismertek,
hogy megtudd: nem csak kenyé rrel é l az ember,
hanem sokkal inká bb azzal, ami az Ú r szá já bó l jön.
Negyven esztendeig nem kopott le ró lad a ruha,
é s nem dagadt meg a lá bad.
Ismerd el szívedben, hogy az Ú r, a te Istened,
úgy nevelt, ahogyan az ember a fiá t neveli.
Tartsd meg tehá t az Ú rnak, a te Istenednek parancsait,
fé ld Õ t, é s já rj az Õ útjain!
Ez az Isten igéje.
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GRADUALE Zsolt 127, 1–5
Ha az Ú r nem é píti a há zat, hiá ba fá radoznak az é pítõk.
Ha az Ú r nem õrzi a vá rost, hiá ba vigyá znak az õrök.
De akit az Ú r szeret, annak á lmá ban is ad eleget.
Hiá ba keltek korá n é s fekü sztök ké sõn,
fá radsá ggal szerzett kenyeret esztek.
De akit az Ú r szeret, annak á lmá ban is ad eleget.
De akit az Ú r szeret, annak á lmá ban is ad eleget.
Bizony, az Ú r ajá ndé ka a gyermek,
az anyamé h gyü mölcse jutalom.
Mint a hõs kezé ben a nyilak, olyanok a serdü lõ ifjak.
De akit az Ú r szeret, annak á lmá ban is ad eleget.
Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzé t:
ellensé geivel ha vitá ba keveredik is, meg nem szé gyenü lhet.
De akit az Ú r szeret, annak á lmá ban is ad eleget.
SZENTLECKE a Jelené sek könyvé bõl Jel 3, 1–6
Így szó l, Akié az Isten hé t lelke é s a hé t csillag:
– Ismerem tetteidet.
Tudom, hogy é lõ a neved, de halott vagy.
É bredj föl, erõsítsd meg a többit, aki a halá lá n van.
Tetteidet nem talá lom töké letesnek Istenem elõtt.
Jusson eszedbe tehá t, hogyan kaptad és hallottad!
Tarts ki mellette, é s té rj meg!
– Ha nem virrasztasz, mint a tolvaj jövök hozzá d,
é s nem fogod tudni, mely ó rá ben é rkezem.
De vannak né há nyan köztetek,
akik nem szennyezté k be ruhá ikat.
Velem fognak já rni fehé r ruhá ban, mert megé rdemlik,
– A gyõztest fehé r ruhá ba öltöztetik.
Nevé t nem törlöm ki többé az é let könyvé bõl,
hanem megvallom Atyá m é s angyalai elõtt.
Akinek fü le van, hallja meg, mit mond a Lé lek az egyhá zaknak.
Ez az Isten igéje.
ALLELUJA Mk 1, 13b
Vadá llatok közt é lt, de angyalok szolgá ltak Neki.
Alleluja.
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EVANGÉ LIUM szent Luká cs könyvé bõl Lk 4, 1–13
Jé zus a Szentlé lekkel eltelve té rt vissza a Jordá ntó l.
A Lé lek a pusztá ba vitte negyven napra. Ott megkísértette az ö rdö g.
– Azokban a napokban semmit sem evett, de vé gü l megé hezett.
Az ördög akkor így szó lt hozzá : „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek
a kõnek, hogy vá ljé k kenyé rré !”
Jé zus azt felelte: „Írva van, Nem csak kenyé rrel é l az ember.”
– Erre a sá tá n fölvezette egy magas hegyre, é s egy szempillantá s
alatt fölvonultatta szeme elõtt a földkereksé g minden orszá gá t.
„Minden hatalmat é s dicsõsé get neked adok – mondta –, mert
hiszen é n kaptam meg é s annak adom, akinek akarom.
Ha leborulva hó dolsz elõttem, az mind a tié d lesz.”
Jé zus elutasította: „Uradat, Istenedet imá dd, é s csak neki szolgá lj.!
– Vé gü l Jeruzsá lembe vitte õt a sá tá n, a templom pá rká nyá ra
á llította, é s így szó lt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innen!
Hiszen írva van: Angyalainak parancsolt felõled, hogy
oltalmazzanak; é s tenyerü kön hordoznak majd, hogy kõbe ne
ü thesd lá badat.”
De Jé zus így vá laszolt: „Az is írva van: Ne kísé rtsd Uradat, Istenedet!”
Mikor ezek a kísé rté sek mind vé get é rtek, egy idõre elhagyta õt az ördög.
Á ldunk Téged, Krisztus!
ORATIONES FIDELIUM
Testvé rek! A mi Istenü nk az Ö rökké való ,
Elõtte negyven (ötven stb.) é v ugyanannyi, mint ezer,
egé sz é letü nk, mint egy pillanat –
mutassuk be Né ki az emlé kezé s,
az engesztelé s é s a há la á ldozatá t,
é s ké rjü k, hallgassa meg könyörgé sü nket.
1. Istenü nk, Te Ö rökké való , engedd, hogy Fiad örök á ldozatá hoz
tá rsulva fölajá nlhassuk Neked idõbezá rt é letü nket,
mindenkié rt é s mindeneké rt.
Kérü nk Téged, hallgass meg minket.
2. Atyá nk, fölajá nljuk Neked földi atyasá gunkat;
ké rü nk, fogadd Tieiddé gyermekeinket, tanítvá nyainkat.
Kérü nk Téged, hallgass meg minket.
3. Jé zus, Urunk, Egyszü lött Fiú, add, hogy
Rajtad, az egyetlen Ú ton já rva eljuthassunk Atyá dhoz,
Veled, az É lõ Kenyé rrel tá plá lkozva az Ú ton erõnket ne veszítsü k.
Kérü nk Téged, hallgass meg minket.
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4. Szentlé lek, Te Vigasztaló , fogadd szívü nk összes bá natá t, fá jdalmá t
é s örömeinket is; á raszd a vilá gra, utá nunk jövõkre é ltetõ szent
szeretetedet, é rtelmü nkre vigyá zó hé tszeres kegyelmedet.
Kérü nk Téged, hallgass meg minket.
5. Szenthá romsá g, Istenü nk, vé gy laká st köztü nk,
kis é s nagy csalá dainkná l:
a megvá ltott egé sz emberisé gben,
magyar hazá nkban,
a minket gyermekeiké nt fölnevelõ Bencé s Rendben,
a pannonhalmi (budapesti, gyõri stb.) gimná ziumban,
sajá t kis csalá dunkban: szü leinkben – gyermekeinkben,
tanítvá nyainkban – munkatá rsainkban.
Kérü nk Téged, hallgass meg minket.
Kö nyö rö gjü nk!
Mindenható , kicsinysé gü nk tudatá ban terjesztettü k Elé d
nekü nk nagy, de Neked semmisé gnyi ké ré seinket;
esedezü nk, add meg, amit ké rü nk,
hogy mi, akiket szeretsz, az örök é letben is Tieid lehessü nk.
Ezt ké rjü k Tõled a mi Urunk, Jé zus Krisztus á ltal. Amen.
SECRETA Missale Romanum
Kö nyö rö gjü nk! Urunk, Te egykor bûneinket megbocsá tvá n
megvá ltottá l minket.
Tépd most szét, ké rü nk, bûneink kötelé keit,
é s – hogy ezt a dicsé rõ adomá nyt teljesen szabadon,
tiszta lé lekkel á ldozhassuk fel Neked –
add vissza, amit má r egyszer megadtá l, kegyelmedet.
Aki é lsz é s uralkodol mindörökkön örökké . Amen.
COMMUNIO Lk 19, 5–6
Jé zus föltekintett é s így szó lt:
„Zakeus, szá lj le hamar! Ma a te há zadban kell megszá llnom.”
Õ sietve leszá llt é s boldogan fogadta.
POSTCOMMUNIO Missale Romanum
Kö nyö rö gjü nk! Isten, Te megvilá gosítasz minden e vilá gra jövõ embert,
ké rü nk, vilá gosítsd fel a mi szívü nket is,
hogy mindenkor mé ltó é s Fö lségedhez illõmó don gondolkozzunk,
é s így Té ged õszinté n szerethessü nk.
Krisztus, a mi Urunk á ltal. Amen.
(KTK)
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A kõszegi bencés gimná zium
Immá r 90 é ve á ll a gyönyörû é pü let a hegyek aljá n, mint megkövesedett
emlé ke letûnt dicsô koroknak.
Minden é vben jönnek az öregdiá kok emlé kezni, talá lkozni azokkal, kikkel boldog diá ké veket töltöttek együ tt. Az öreg gimná zium szeretettel
fogad mindenkit. Sajá t gyermekeit é ppen úgy, mint azokat, akik itt talá ltá k
meg a tudomá ny, a tiszta hazaszeretet, a nemes eré ny soha ki nem
apadó forrá sá t.
Má r Pá zmá ny Péterben megé rlelôdött a gondolat, hogy Kôszegen
gimná ziumot, collegiumot kellene é píteni a jezsuitá k szá má ra. Má r 1626ban errôl levelezett Dallos gyôri pü spökkel. Pá zmá ny terve nem sikerü lt.
A jezsuitá k inká bb Gyôrben ó hajtottak letelepedni. Széchenyi Gyö rgy
gró f kalocsai é rsek, aki a gyõri pü spöksé get is kormá nyozta, 1675. januá r
12-é n Sopronbó l ké t jezsuitá t kü ldött Kôszeg vá ros falai közé , hogy
egyelôre csak a vá rosi plé bá nos segítsé gé re legyenek.
A jezsuitá k 1677-ben kezdté k el a szé khá z é píté sé t. A collegium tervé t
Orsolini Péter lé kai lakos ké szítette, Kecskeméthy Já nos jezsuita felü gyelte é s Draskovich Mikló s kôszegi, valamint Zichy Istvá n oroszvá ri
gró f tá mogatta. 1677. június 5-é n letetté k az alapkövet. A jezsuitá k má r
1677 novemberé ben megkezdhetté k a tanítá st a né gy alsó gimnaziá lis
osztá lyban. 1683-ban Thö kö ly elõl Stá jerorszá gba menekü ltek, de mé g
ugyanezen é vben Esterhá zy ná dor visszahozta õket. 1700-ig egyfolytá ban tanítottak az immá r hat osztá lyos gimná ziumban.
1700-ban leé gett az iskola, szé khá z é s a templom. Kollonich bíboros
1500 forinttal, Telekessy Istvá n egri pü spök 100 tallé rral, Vasvá rmegye
rendjei 300 forinttal já rultak hozzá a collegium újbó li felé píté sé hez, amely
1703. é vre ismé t felé pü lt. A Rá kó czi felkelés alatt, 1711-ben szü netelt a
tanítá s. 1713-14-ben pedig csak az alsó há rom osztá lyban tanítottak. Az
1720. é vi tûzvé sz utá n há rom é vig nem tanítottak. Az iskola újraé píté sé ben a vá ros segítsé gé re voltak Sopron- é s Zala-vá rmegyék, gró f
Ná dasdy Tamá s, gró f Széchenyi Gyö rgy é s bá ró Sigray. – 1773-ig folyt a
tanítá s hat osztá lyban.
A pá pa rendeleté re Má ria Terézia feloszlatta a Jé zus-tá rsasá got. A
kõszegi pá terek okt. 16-á n elhagytá k Kôszeget. Ezutá n elrendelte, hogy
minden pü spök az olyan iskolá kat, ahol eddig jezsuitá k tanítottak, a
következô iskolaé vre lá ssa el taná rokkal.
1777. júl. 13-á n Niczky Kristó f gró f, fôigazgató a piaristá kra bízta a
tanítá st, é s okt. 20-á n á t is adta nekik a gimná ziumot. Kibôvíttetté k az
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é pü letet. A tanítá s a Ratio Educationis szellemé ben folyt. A fennmaradt
iratok mind elismeré ssel szó lnak a piaristá k oktató -nevelô munká já ró l.
1808-ban a Bencé s Rendet visszaá llító kirá lyi oklevé l így szó l: „2. tartozik a nagyszombati, pozsonyi, soproni, kôszegi, gyôri, komá romi, esztergomi, szé kesfehé rvá ri s pé csi gimná ziumokat … taná rokkal ellá tni… ”
Má r 1888-ban felmerü lt a gondolat, hogy az algimná ziumot fôgimná ziummá fejlesszé k Kôszegen. Kõszeg vá ros 1896. má jus 10-i millenniumi
díszközgyûlé se 100.000 forintot szavazott meg a fôgimná zium felá llítá sá ra. 1908. júliusá ban má r á tvé telre ké szen á llott az é pü let.
Ebben a gyönyörû gimná ziumban vé geztem sok-sok diá ktá rsammal
együ tt. Pontosan tudok visszaemlé kezni a tanítá snak, a rendtartá snak, a
nevelé snek az eszközeire é s a bá ná smó dra, mely a bencé s inté zetek
mindegyiké ben oly csodá latosan egyforma é s azonos volt.
Rövid pó rá zon fogtak bennü nket, de nem gyötörtek. Szigorúak voltak,
de nem szívtelenek. Rajtunk volt a szemü k iskolá n kívü l is. Nemcsak
kiké rdeztek, hanem tanítottak is bennü nket. Tekinté lyt tartottak, de nem
fegyelmi eszközökkel, hanem sajá t jó pé ldá jukkal. A kôszegi gimná zium
má r sok é vtizeden á t é lt é s vilá gított, sok-sok gyermek szívta magá ba a
mûvelôdé s elemeit, a magyar kereszté nysé g szellemé nek kialakítá sá t, az
igazi embersé get, a magyarsá g á polá sá t, a hazaszeretet igazi é rtelmé t.
Lakatos Lajos (Kg 40)
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50 éves érettségi talá lkozó Kõszegen
A Kõszegi Szent Benedek Rendi Ferenc Jó zsef Gimná zium 1937-1945.
é vfolyamá nak 50 é ves osztá ly-, é rettsé gi talá lkozó já ró l szá molok be.
1996. június 23-á n, pé ntek dé lutá n, az SVD-s Gaá l Jenõatya jó voltá bó l
a bencé s szé khá zban talá lkoztunk. 19-en voltunk, 8-an a felesé gü ket is
hoztá k magukkal. Ö römü nkre ké t volt taná runk is eleget tudott tenni meghívá sunknak.
A talá lkozá s hangulata leírhatatlan, boldog volt. Hisz volt köztü nk olyan
is, akit 50 é ve nem lá ttunk. 1945-ben csupá n 13-an é rettsé giztek. A 8 é v
alatt 82-en voltunk az osztá lyban. Így magyará zható , hogy többen voltunk a talá lkozó n, mint ahá nyan az é rettsé gin. A kró niká s is az é rettsé gi
idejé n valahol Ausztriá ban volt…
Szombat dé lelõtt a gimná ziumban Nagy megemlékezés címmel ü nnepi
elõadá ssorozatot tartottunk.
Elsõké nt dr. Bogná r Géza volt taná rainkra, az iskolai sporté letre
emlé kezett.
Já ki Zénó OSB taná r urunk elsõ taná ri é vé t velü nk kezdte. Elõadá sá ban errõl beszé lt, hogy ezért vé sõdtü nk mé lyebben emlé kei közé .
Dr. Fodor Henrik civil taná runk kõszegi taná rsá ga emlé keké nt A
kõszegi négyesfogat címû írá sá t adta közre.
Dr. Biritz Lá szló Kõszegi diá kévek címmel ifjúsá gunk vidá m é veibõl
mondott epizó dokat.
Bõsze Istvá n é s Kommenda Lajos az SVD-s é vekrõl, a diá ké let soha el
nem felejthetõ é lmé nyeirõl szá moltak be.
Stekovics Jó zsef a Kelcz-Adelffy Fiúnevelõ Inté zet törté neté t ismertette
é s a fiúnevelõ é leté bõl ecsetelt több mozzanatot. Kiegé szíté sü l Doklea
Istvá n tová bbi é lmé nyeket elevenített fel az inté zeti é letbõl.
Dr. Tó th Sá ndor – a gimná zium ny. igazgató ja – á ttekinté st adott a
nagymúltú gimná zium tová bbfejleszté sé rõl.
Ezek utá n az USA-bó l hazalá togató diá ktá rsunk, Dá vid Antal ~ Sebastian Samay OSB tartotta meg elõadá sá t Tá vol a hazá tó l címmel. A
padbó l kiemelkedve, bencé s reverendá ban vonult ki a taná ri katedrá hoz.
Tudtuk ró la, hogy elmúlik 2-3 é v, hogy Tó ni egy szó t sem mond magyarul. Amit hallottunk, ahogy hallottuk, amikor hallottuk: – megismé telhetetlen, szavakban az é lmé ny leírhatatlan volt.*

* Dá vid Antal elgondolkodtató elõadá sá t a 144. lapon olvashatjuk.
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Ezzel é rt vé get a dé lelõtti mûsor. Dé lutá n a bencé s rendhá zban
folytattuk az elõadá sokat.
Bertalanfy Béla a cserké szé letrõl szá molt be. Igen sok tanulsá got
hallottunk.
Most a talá lkozó ré sztvevõihez ínté zett levelekbõl olvastak fel. Egyiket
a talá lkozó elõtt egy hé ttel elhunyt Ková cs Istvá n felesé ge írta… Egy
má sik levé l dr. Só lymos Szilveszter taná runk levele volt.
Ezek utá n Bertalanfy Béla a talá lkozó ré sztvevõihez írt versé t adta elõ,
majd mindenkinek sajá t ké szíté sû fakorongot adott, alá írá sainkkal; é s
egy nagy boríté kot, amelyben több dokumentum között a velü nk já rt
osztá lytá rsaink né vjegyzé ke is szerepelt.
Dr. Németh-Csó ka Mihá ly az orvostudomá ny szemü vegé n keresztü l
szó lt múltunkró l. Egy perces né ma felá llá ssal emlé keztü nk az elhunytakra. Elõadá sa bá torítá s volt tová bbi é letü nkhöz. Megá llapította, hogy túl
a szívinfarktus-koron, szervezetü nk gluthathion-tartalma magasabb, bizton né zhetü nk, akik most é lü nk, nyugodt, bé ké s öregkorra, csalá dunk
örömé re.
A hivatalos programot dr. Mangliá r Ká roly szavai zá rtá k. Emlé kei olyan
feledhetetlenek – noha Karcsi csak há rom é vet já rt velü nk –, mindig
szeretettel jön közé nk.
Ezek utá n a Szabó -hegyi Biritz-Burgban lá ttá k vendé gü l a talá lkozó kat.
Visszaté rve a rendhá zba, kellemes emlé kidé zé sek mellett töltöttü k
esté nket.
Vasá rnap 9 ó rakor a Szent Jakab-templomban Já ki Zénó taná runk é s
Dá vid Antal diá ktá rsunk koncelebrá lt, Bogná r Géza minisztrá lt, Biritz Laci
orgoná lt. A szentbeszé dben Já ki Zénó taná r urunk a há laadá sró l beszé lt.
Mi õszinté n, szívbõl mondtunk há lá t.
Szentmise utá n a temetõbe mentü nk. Volt taná raink é s ké t diá ktá rsunk
– Horvá th Ottó é s Pertorini Rezsõ– sírjá ná l tettü k le a kegyelet virá gait.
A zá ró ebé d utá n a HÁ Z szellemé t ké pviselõ Gaá l Jenõ SVD atyá nak
köszöntü k meg a vendé glá tá st.
A há rom napos kõszegi együ ttlé t nagy é lmé ny volt szá munkra. Az
ö tvenéves talá lkozó t jó volt megé rni. Köszönet taná rainknak, köszönet a
Bencé s Rendnek. Legyen erõforrá s a múlt tová bbi á poló inak.
1997. má rcius 10.
Stekovics Jó zsef
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A kõszegi Bencés Diá kszö vetség négy éve
1993 novemberé ben alakult meg vá rosunkban a Bencé s Diá kszövetsé g,
melynek jelenleg 34 tagja van. 1997. októ ber 18-á n tartotta tevé kenysé gé nek elemzé sé t, melyen a meghívottak közü l a BDSZ Orszá gos
Elnöksé ge é s a Kôszegi Plé bá nia ké pviseltette magá t.
Má r 1890-ben mûködött a Fôgimná ziumi Egyesü let, mely hatható s anyagi segítsé get nyújtott a nyolcosztá lyos bencé s gimná zium lé trehozá sá hoz. A ké t vilá ghá ború között a Diá kszövetsé g meghatá rozott szerepet
vá llalt a vá ros közé leté ben, tudomá nyos é s kulturá lis szervezetekben,
valamint a hité let teré n, de 1948 utá n az ismert okok miatt megszûnt.
1992 utá n, mivel Kôszegen is mûködött bencé s gimná zium é s szé khá z,
a helyi szövetsé g mint iskolaszervezet jött lé tre. Cé lul tûzte ki a bencé s
szellemisé g á polá sá t, mely tudá sban, akaraterôben, nemes é rtelemben
vett hazafias meggyôzõdé sben, felebará ti é s csalá di szeretetben nyilvá nul meg. Az elmúlt idõszakban több bencé s taná rt hívtunk meg, akik felelevenítetté k a negyven é v megpró bá ltatá sait, a Rend jelenlegi helyzeté t.
Felejthetetlenek lettek az aranymisé k, a szombathelyi é s zalaegerszegi
tá rsakkal való együ ttlé t, a múlt é v augusztusá ban tartott há rom napos
triduum, mely a millecentená riumi é vhez kapcsoló dott, valamint a gyôri
é s pannonhalmi zará ndokutak. A közvetlen bará ti beszé lgeté sek hozzá já rultak a feladatok elvé gzé sé hez, erôt é s lendü letet adtak.
Tagjaink a helyi sajtó ban, az Amicus-ban valamint a kôszegi Antoló giá ban sok é rdekes írá st közöltek.
Szá mosan ré szt vesznek nemcsak az egyhá zi, hanem vá rosi civil
szervezetekben.
Tagsá gunk egyharmada felszentelt pap, akik nemcsak helyileg, hanem
orszá gosan is befolyá st gyakorolnak a kereszté ny szellemisé g terjeszté sé ben. Munká ssá gukat a Misszió shá z, a bencé s szé khá z valamint a
Jé zus Szíve pté bá niatemplom belsõ ré szé nek rendbehozatala jelzi.
Az Iskolaszervezet né v kötelezi a tagsá got, hogy az oktatá si inté zmé nyekrôl á llá st foglaljon, é s lehetôsé geihez mé rten adjon tá mogatá st az
erkölcsi megújulá shoz.
Vá rosunkban 1815-tôl 133 é vig tanítottak bencé s taná rok. Munká ssá gukat a vá ros mindig elismerte. Az igazgató k közü l ketten díszpolgá rsá got kaptak, há rman pannonhalmi fôapá tok lettek.
Bekapcsoló dtak a vá ros közé leté be, tudomá nyos írá saikkal elismeré st
arattak. Hité leti tevé kenysé gü k pedig mind a mai napig é rezteti hatá sá t. A
bencé s szellem Kôszegen mé g mindig é lö való sá g. Ezé rt szövetsé gü nk
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hatható san tá mogatta az egyhá zi Szent Domonkos rend á ltalá nos iskolá já nak megindulá sá t.
Elé rtü k, hogy a szombathelyi pü spöksé g termé szetben visszaigé nyelte
a Szent Imre utca 9. alatti kollé giumot, ahol kereszté ny szellemû közé piskolai nevelé s való sulhat meg.
A bencé s gimná zium jelenleg önkormá nyzati Jurisics Mikló s gimná ziumké nt mûködik. A Bencé s Kongregá ció ré szé re való visszajuttatá sa
nehé zsé gekbe ü tközik, de szervezetü nk tová bbra is szorgalmazza a
Rend é s az önkormá nyzat kapcsolatá t, mivel megíté lé sü nk szerint az
á tvé tel kedvezô lenne a vá rosra né zve. Megszûnne az inté zmé ny bizonytalan helyzete é s bencé s szellemû fiatalsá g nevelõdne Kôszegen.
Ezé rt a gyü lé s elhatá rozta, hogy az eddigi tevé kenysé gé t vá itozatlanul
folytatja, é s minden nehé zsé g ellené re bízik az elké pzelé seinek megvaló sulá sá ban é s a megjelentek azzal a megnyugtató é rzé ssel tá voztak,
hogy az iskolaszervezet nem vé gzett felesleges munká t.
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)

Bencések, akiknek Kõszeg
„díszpolgá r” címet adomá nyozott
Hazá nkban a díszpolgá rsá g inté zmé nye a XIX. szá zad közepé n terjedt
el, amikor egyes vá rosok (helysé gek), az orszá g, a telepü lé s é s a köz
é rdeké ben kiemelkedôt nyújtó jeles fé rfiakat, munká ssá guk elismeré sé ü l,
tiszteletü k kifejezé sé ü l díszpolgá raikká vá lasztottá k.
Kôszeg vá ros, az idôk folyamá n 42 díszpolgá rsá got adomá nyozott. Az
elsôt 1841-ben Deá k Ferenc, ezideig az utolsó t, 1993-ban Bechtold
Istvá n posztumusz kapta. Köztü k olyan híressé gek, mint Liszt Ferenc
(1811-1886), Chernel Ká lmá n (1822-1891), Reményi Ede (1828-1898),
Karsay Sá ndor (1814-1902), dr. Stegmü ller Ká roly (1822-1906), Major
Já nos (1840-1899), gró f Apponyi Albert (1846-1933), Torkos Lá szló
(1839-1939), Szö vényi Istvá n (1910-1986), Cziffra Gyö rgy (1921-1994),
dr. Ambró Gyula (1903-1992) nevé vel talá lkozhatunk.
Kôszeg vá rosá nak 1677-tôl van gimná ziuma, melyet elôször a jezsuitá k, ké sôbb a piaristá k, majd 1815-1948 kó zött a bencé sek vezettek.
Ezalatt az idõ alatt ké t bencé s fôapá tot tü ntettek ki díszpolgá rsá ggal
Kôszegen. 1867-ben dr. Kruesz Krizosztomot, aki 1865-1885 között volt
a pannonhalmi fôapá t. Völgyfalvá n (Sopron megye) szü letett 1819-ben. A
bencé s rendbe 16 é vesen jelentkezett, fogadalmá t 1840-ben tette le,
á ldozó pappá 1843-ban szentelté k.
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A termé szettan taná raké nt oktatott Gyôrben, Pozsonyban é s Pannonhalmá n. A Pozsonyi Kirá lyi Gimná ziumot 1861-65-ben, mint igazgató vezette. A Szent Istvá n-rend lovagja, a MTA tiszteletbeli tagja, való sá gos
belsô, titkos taná csos, a bölcselet doktora volt, az, akinek ré vé n a XIX.
szá zad má sodik felé ben Pannonhalmá n is elindult a mûemlé kvé delem,
az é rté kes ré gi é pü letek rendbehozatala. Mint szervezô é s irá nyító , a 700
é ves apá tsá gi templom helyreá llítá sá val a soproni Stornó Ferencet ô
bízta meg.
A kôszegi né gyosztá lyos algimná zium é s a kôszegi rendhá z fenntartó i
termé szetesen a bencé sek voltak, a vá ros tá mogatá sá val. Kôszegen má r
az 1848-as forradalom elôtt, kü lönösen a bencé sek törekedtek a magyarsá gtudat felkelté sé re. Az elbukott szabadsá gharc utá n, a tiltá s ellené re,
fokozatosan elkezdté k a magyarnyelvû oktatá st. Ebben dr. Kruesz
Krizosztom fôapá tnak is nagy szerep jutott é s ez is latba esett, hogy a
kiegyezé s é vé ben díszpolgá rai sorá ba fogadta Kôszeg. Ezzel nemcsak
az ô, hanem a bencé s rend sok é vtizedes oktatá si tevé kenysé gé t is
elismerte, megtisztelte a vá ros.
A má sodik bencé s díszpolgá r 1920-ban dr. Bá rdos Remig, a kôszegi
Ferenc Jó zsef Fôgimná zium igazgató ja, a kôszegi bencé sek há zfônöke
volt. – Ipolysá gon szü letett 1868-ban. Beöltözé se é s fogadalomté tele
utá n 1892-ben szentelté k á ldozó pappá . Kôszegre helyezé sé ig az esztergomi gimná ziumban tanított. – Kôszeg é s a bencé sek a múlt szá zad
má sodik felé tôl törekedtek arra, hogy a gimná ziumot nyolcosztá lyos
fôgimná ziummá fejlesszé k. Az anyagiak megteremté se utá n az új gimná zium é píté sé t Laá sz Jó zsef kôszegi é píté si vá llalkozó 1907-1908 júliusá ig vezette. Az impozá ns mai é pü letben dr. Bá rdos Remig, az új iskola
elsô igazgató ja hozta lé tre a nyolcosztá lyos fôgimná ziumot. A kôszegi
gimná zium törté neté ben, a tanuló k legelôször 1910. má jus 17-é n tehettek
é rettsé gi vizsgá t. – Bá rdos Remig a vá ros közé leté ben is sokat tevé kenykedett, 1910-ben Kincs Istvá n apá tplé bá nossal együ tt, az akkori Kereszté ny Né ppá rtot segítetté k gyözelemre. Az elsô vilá ghá borút követô
zûrzavaros idôkben is biztos ké zzel irá nyította iskolá já t. Dr. Bá rdos
Remiget 1920-ban Pannonhalmi fôapá ttá vá lasztottá k. Tisztsé gé t 1932ben bekövetkezett halá lá ig viselte.
Mielôtt elment Kôszegrôl, a vá ros ké pviselôtestü lete é rdemesnek
talá lta arra, hogy az itt eltöltött é vek munká ssá ga utá n, a díszpolgá ri
címmel tü ntesse ki.
Jenkei Ede
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A 360 éves gimná zium ünnepe Pá pá n
Tisztelt Ü nneplô Vendégek, Kedves Hajdani Bencés Diá ktá rsak!
Tíz esztendõvel ezelõtt ü nnepeltü k ennek az iskolá nak, a Tü rr Istvá n
Gimná ziumnak 350 é ves fenná llá sá t. Az iskolá t a pá los szerzetesek
alapítottá k, az egyetlen magyar alapitá sú szerzetesrend, az alapító
boldog Ö zsé b követõi. Boldog Ö zsé b emlé ké t itt, a gimná ziumban,
többek között, a jubileumi é vben tett egyik alapítvá ny ôrzi.
Tíz esztendõvel ezelõtt, ama jubileumi é vben, a több é vtizedes ká bulatbó l má r kezdte felemelni fejé t a nemzet. A jubileumi é vkönyv akkori
megjelené se, az ü nneplé s gazdag programja é rezhetõen mutatta, hogy a
szé les tá rsadalom elkezdte a magá ratalá lá st, ismé t vissza kívá nta á llítani
a maga öntörvé nyû é letformá já t.
Engedjenek meg ezzel kapcsolatban egy szemé lyes emlé ket: ezekben
az é vekben öcsé mmel azon tanakodtunk, hogy merjü k-e javasolni a
közeli Marcaltõ közsé gben, – ahol É desapá nk 40 é ven á t tanította, nemcsak az iskolá sokat, de szá mtalan iskolá nkívü li szervezé sben a felnõtteket is, – tehá t hogy merjü k-e javasolni a vilá ghá borús hõsi emlé kmûvön a
falu má sodik vilá ghá borús elesettjeinek, halottainak a felvé seté sé t is.
Miközben mi tanakodtunk, a falu má ris hatá rozott, s a szé p tiszteletadá s
megtörté nt, ma má r minden gyermek é s felnôtt mé ltó mó don emlé kezhetik a tragikus hat esztendô hôseire, halottaira.
Most a volt bencé s gimná zium mé g é lô diá kjai, – a Pá pá n vagy környé ké n é lõ né há ny öregdiá k kezdemé nyezé sé re – emlé ktá bla lé tesíté sé t
hatá roztá k el. Azoknak a szentbenedekrendi taná roknak á llítanak kegyeletes emlé ket, akik 1806 é s 1948 között ebben az iskolá ban tanítottak.
1808-ban a kalapos kirá ly, II. Jó zsef balsikerû reformjait követõen vá llalta
el a rend a gimná zium irá nyítá sá t é s oktató k adá sá t. 1948-ban az akkori
hatalom á llamosította a gimná ziumot, s kellett a bencé seknek tá vozniuk.
A volt taná rok jó ré sze a környé ken plé bá noskodott, vagy lett a templom
sekrestyé se, harangozó ja, ismé t má sok a taná ri pá lyá n helyezkedtek el.
Pá pá ró l annakidejé n a helytörté netben azt tanultuk, hogy a Duná ntúl
Athé nje. Való ban, a vá rosban szá mos alap-, közé p- é s felsõfokú oktatá si
inté zmé ny mûködött, az akkori viszonyok között a sok iskola vá rosa mé ltá n é rdemelte ki a dicsé rõ jelzõt. A helyreá llított nemzeti öntudat elsõ
lé pé seké nt a nagymúltú reformá tus kollé gium visszakerü lt a felekezeti
irá nyítá s alá . Az ökumené jegyé ben együ tt örü lü nk annak, hogy a több
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é vszá zados hagyomá nyt a kollé gium folytatja. A bencé s rend hazá nkban
sokfé le gonddal kü szködik, fõleg az oktató i lé tszá ma alacsony. Az é vtizedekkel ezelôtti, közel 300 fõs lé tszá m alig a tizedé re csökkent, s a mai
oktató k zöme má r á tlé pte vagy rövidesen á tlé pi a nyugdíjkorhatá rt.
É vtizedü nkben kü lönfé le oktatá si koncepció k felett folyt a vita. A Tü rr
gimná zium oktató i kará ban szá mosan vannak, akik az elmé leti vitá k
hangzavará ban is töretlenü l akarnak megfelelni a pedagó gusi hivatá snak.
Mi, öregdiá kok, azt ké rjü k tõlü k, hogy neveljé k tová bbra is jó magyarnak,
tisztessé ges embernek, maga irá nt bizalmat keltõ é rtelmisé ginek a tanuló
ifjúsá got.
A nyolc é v alatt, amit a gimná zium falai között töltöttü nk, jó nevelé st
kaptunk. Osztá lyfônökü nk, dr. Orbá n Dezsõ visszaté rõ intelme: ennyit,
gyerek, az élet szá má ra. Bíró Luciá n igazgató nk, aki 90 é ves korá ban
mé g tanulmá ny összeá llítá sá n dolgozott, mûveltsé gé vel, zene- é s mûvé szetszereteté vel tette mûködé sé t emlé kezetessé . A volt tanítvá nyok a
közelmúltban tartottak megemlé kezé st dr. Brunner Emõdrõl, pedagó giai
é s emberi eré nyeirõl. A sor hosszan folytatható lenne, s minden osztá ly,
é vfolyam el tudná mondani a sajá t osztá lyfõnöké rôl, taná rairó l a dicsé rõ
szavakat. Ez az iskola bennü nket embersé gre, mé rté kletessé gre, hazaszeretetre nevelt, s a kereszté ny erkölcs normá it plá ntá lta belé nk. Sietek
megjegyezni, hogy nem dogmá kat tanítottak, hanem az euró pai mûvelõdé s ké tezer é ves hagyomá nyaira é pü lô erkölcsi vilá gké pet. Amikor a
jogtudomá nyi karon elõször hallottam a ró mai remekjogá szokró l, jó lesõ
egybecsengé st é reztem: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Szabadon fordítva: élj becsü letesen, ne sértsd meg a má sik
érdekeit, s mindenkinek add meg azt, ami ôt megilleti. Amikor mûveletlen
emberek – gyakran a mé diá ban is – a kereszté ny erkölcs felett humorizá lnak, akkor nekü nk tudnunk kell, hogy ezen nem a Madá ch-fé le
homoiusion dilemmá já t kell é rteni, hanem amit ké tezer é v, a pogá ny bölcselôk legjobbjai, s a ma é rdemes reprezentá nsai vallottak é s vallanak.
Nemré g sikerü lt beszereznem a há borúban elkalló dott közös é rtesítôink egyné melyiké t. Kalmá r Gusztá v taná r úr kitûnõ tanulmá nyai közü l
az Indiá ró l szó ló t újraolvastam, s megá llapíthattam a nagyszerû empá tiá t
a sokezer kilomé terre fekvõ szubkontinens akkori problé má ival kapcsolatban. Ezeknek az é rtesítôknek a taná raink á ltal írott esszé it ma sem kell
szé gyenlenü nk. Ugyanúgy, mint az önké pzõkörök tevé kenysé gé rõl közzé tett beszá moló kat. Amikor ma á lnok mellé kgondolattó l vezé relve a
kereszté ny kurzust emlegetik a kulturá ban, akkor mi arra emlé kezü nk,
hogy 1943-ban az irodalmi írá sbeli té telü nk címe ez volt: „Ú j idôknek új

82

└

┘

┌

┐

dalai”, s mi Adyró l, Babitsró l é s Jó zsef Attilá ró l é rtekeztü nk. Mindezt
azoknak a tá jé koztatá sá ra is mondom, akik né gy é vtized szellemi gettó já ban torz törté nelemszemlé letet ké nyszerü ltek tanulni.
Pannonhalmá n a bencé s diá kok minden é v má jusá ban összejönnek. A
fõapá tsá g é s a bencé s oktatá s az idé n ü nnepli ezeré ves fenná llá sá nak
jubileumá t. Lelki szemeink elôtt megjelennek az akkori idôk á ldozatos
szerzetesei, akik a Mons Sacer kolostora utá n megalapítottá k a tihanyi, a
bakonybé li é s má s apá tsá gokat, amelyek hiteles helyké nt is mûködtek, s
a megtelepü lõ magyaroknak az írá sbelisé get, a jogbiztonsá got, nyugat
akkori kulturá já t, ismeretanyagá t is elhoztá k. A Bakony irdatlan rengetegeiben vá ndorló , tudá st terjesztô hajdani szerzetesek emlé ke a fôapá tsá g szé p millená ris kiá llítá sá n mé ltó megemlé kezé st kap.
Ennek az ezer é ve vilá gító szellemisé gnek eleven ereje é l a mai pá pai
öregdiá kok kezdemé nyezé sé ben, amikor az emlé ktá bla mellett a szívekben legalá bb ennyire maradandó emlé ket kívá nnak á llítani: alapítvá nyi
adomá nyokbó l, illetve az összegyûlõ pé nzösszegek kamataibó l az arra
é rdemes é s rá szoruló pá pai tanuló kat kívá njá k tá mogatni. Ennek ré szleteit rövidesen ugyancsak fogjá k hallani. Szé p cselekedet ez a megemlé kezé s ü nnepi ó rá já ban.
Az elôttü nk magasodó emlé ktá bla hirdesse má sfé l szá zad törekvé seit a
magyar kultúra emelé sé é rt, a tanítvá nyi há la dicsé retes megnyilatkozá sá t, s ebben a szellemben hajtsunk fejet a hajdani oktató k nemes emlé ke
elôtt.
Pá pa, 1996. okt.6.
Dr.Harsá nyi Lá szló
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60 éves érettségi talá lkozó elõtt
1926. szeptemberé ben 70-en lé ptü nk be a pá pai bencé s reá lgimná zium
elsô osztá lyá ba. Ez a hatalmas lé tszá m a mai viszonyok között elké pzelhetetlen, de csodá latos mó don, ekkor mé gis jutott idô – mindenfé le teszt
é s felmé rô né lkü l – tanítá sra é s felelteté sre, a taná r-diá kkapcsolatra,
becsü letre, hazafias szellemû nevelé sre.
Szigorú rostá lá s folyt, a má s iskolá kbó l é rkezôkkel é s lemaradottakkal
együ tt 1934-ben 36-an é rettsé giztü nk. Az együ tt töltött idô maradandó
nyomot hagyott mindnyá junkban. A szeretet szá mtalan emlé ke köt
Pá pá hoz, az iskolá hoz, a taná rokhoz é s osztá lytá rsakhoz.
É rettsé gi utá n kü lön megá llapodá st kötöttü nk, hogy 10 é v utá n talá lkozunk. A nehé z tová bbtanulá si é s az akkori – a mainá l is súlyosabb –
elhelyezkedé si gondok mellett idôközben többü nknek katonai szolgá latra
kellett bevonulnunk, majd mint tartalé kos hadapró dok, tisztek az akkor
visszacsatolt orszá gré szeken szolgá ltunk. Vé gü l a vilá ghá borúban való
té nyleges ré szvé tel lett sorsunk é s né há nyan fogsá gba kerü ltü nk.
Így a 10 é ves talá lkozó ra nem kerü lhetett sor. Nekem az elsô örökké
emlé kezetes talá lkozá s Szibé riá bó l hazaté rve 1947. októ beré ben Má ramarosszigeten, a karanté n lá gerben volt. Mint hadifoglyok könnyes
szemmel ölelkeztü nk össze a mindig derûs é s biztatá st adó Lehner
Má tyá s Ottó val, a bencé s taná rral. Hazaé rkezé sem utá n Kôgl Já nos
Szeverin segített, hogy testileg é s lelkileg megerôsödve vé gezzem
tová bbi munká mat.
Oly idôben é ltü nk, – é rettsé gi utá n 25 é vnek kellett eltelnie, – hogy
té nyleges talá lkozó ra gondolhassunk. Ekkor má r az osztá ly fele Budapesten é lt, Pá pá n senki sem maradt. Ezé rt a budapestiek 1959. júniusra
összehívtá k a talá lkozó t. Itt tudtuk meg, hogy há rom szerzetes taná r
osztá lytá rsunk menekü lni ké nyszerü lt, Braziliá ban, Kaliforniá ban, illetve
Ausztriá ban é lnek. A fotó k tanúsá ga szerint 19-en jelentü nk meg, többen
mé g nem mertek eljönni vagy nem lá ttá k jó nak a ré szvé telt. Bizony elsô
lá tá sra sokan nem ismerté k meg egymá st, ezutá n lassan feloldó dott a
hangulat é s meleg bará tsá gban vá ltunk el, megfogadva az öté venké nti
talá lkozá st.
Ezutá n a 30. é s a 35. talá lkozó 1964- é s 1969-ben szinté n Budapesten
volt 14 é s 15 lé tszá mmal.
A 40 é ves talá lkozó 1974-ben az eddigiekné l ü nnepé lyesebb, szebb
volt. A szentmisé t, miké nt eddig is, most is osztá lyfônökü nk, Orbá n
Dezsô atya celebrá lta, de most há rom pap osztá lytá rsunkkal együ tt.
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Hazaé rkezett ugyanis Braziliá bó l Kôgl Szeverin bencé s é s Los Angelesbõl Horvá th Á rpá d Benedek premontrei osztá lytá rsunk, közremûködött
Sü le Antal pestszenterzsé beti plé bá nos (aki a mindenkori osztá lytalá lkozó k fôszervezôje volt). Pá pá ra is eljutottunk, megné ztü k iskolá nkat é s
a diá ktanyá kat.
1979-ben a 45 é ves talá lkozó ra kerü lt sor. Itt má r rá é rôsebbek, mindnyá jan nyugdíjasok lettü nk. Budapest mellett eljutottunk ismé t Pá pá ra is.
1984. júniusá ban az 50 é ves jubileumi talá lkozó n osztá lyfônökü nk,
sajnos, má r nem lehetett ott. Elôbb Budapesten, majd ismé t Pá pá n gyûltü nk egybe, beü ltü nk a ré gi osztá lytermek padjaiba é s megfogadtuk,
hogy ezentúl é vente talá lkozunk. Erre a legalkalmasabb a má jus vé gi
pannonhalmi öregdiá k talá lkozó .
1985-tôl az é vek elôrehaladtá val az összetartozá s, egymá s megbecsü lé se csak fokozó dott, bá r a lé tszá m ez é let rendje szerint kevesebb lett.
Hat é vtized múlt el é s valamennyien nem kis megpró bá ltatá snak voltunk kité ve, de az „ora et labora” eszmé nye, bencé sdiá k mivoltunk nem
szûnt meg, egé sz é letü nkben ennek szellemé ben dolgoztunk. Rendszeresen levelezü nk é s így ké szü lü nk a nem mindennapi 1994-es 60 é ves
é rettsé gi talá lkozó ra.
Koczor Lá szló (Pp 34)
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Emlékbeszéd
Dr. Dobrovich Á goston bencés gimá ziumi igazgató
születésének 100. évfordulójá n
(Pá pai Mûvelôdé störté neti Tá rsasá g, 1997. okt. 4.)
Dr. Dobrovich Á goston, a pá pai bencé s gimná ziumnak 1933 é s 1939
között igazgató ja, 1897. októ ber 31-é n szü letett, az akkor Nagy-Magyarorszá ghoz tartozó , 1900-ban 720 lelket szá mlá ló , magyarajkú, a tó szigetcsilizközi já rá sban fekvô, gyôrvá rmegyei kisközsé gben, Balonyban,
ötgyermekes é rtelmisé gi csalá dban. Nagyapja mé g hivatalsegé d, é desapja elôbb segé d-, majd – Gyôrszentivá nra kerü lve – fôjegyzô. A keresztsé gben a Ferenc nevet kapta. A tragikus vé gû má sodik vilá ghá ború
befejezé se, a japá n kapitulá ció elôtt pá r nappal, 1945. augusztus 23-á n
Pannonhalmá n, alig 48 é ves korá ban, gé gerá kban elhalá lozik.
A Dobrovich csalá dban a katolikus vallá si é rzé s erôs, a csalá dban, a
szûkebb rokonsá gban azó ta is talá lunk papokat. A szü lôi otthon ezt a
vallá si kötôdé st adja útravaló ul, amikor a tehetsé ges, kitûnôrendû diá k a
bencé s hivatá st vá lasztja. A bölcsé szkaron latin-törté nelemszakos taná ri
diplomá t szerez, é s 1921-ben pappá szentelik. A kôszegi, az esztergomi,
a budapesti bencé s gimná ziumban taná r, ez utó bbibó l helyezik á t igazgató nak Pá pá ra, majd 1939-ben a visszacsatolt Komá rom bencé s gimná ziumá nak lesz az igazgató ja. A rokonsá g a korai halá lt dohá nyzó -szivarozó szenvedé lyé nek tudja be. Az 1935/36-os iskolaé vben diá kja voltam.
A gimná ziumok igazgató i elfoglalt emberek, heti ó raszá muk ezé rt minimá lis. Ô az elsô osztá lyosokat oktatta földrajzbó l, sajá t közlé se szerint
így a gimná zium egé sz jövendô ifjúsá gá t má r a kezdé skor megismerhette. Szigorú tekintetû, tiszteletet parancsoló taná rké nt emlé kezem rá .
Egyszer ké rdé ssel fordult hozzá m, a jó tanuló , de kevé sbé jó magaviseletû kisdiá khoz: hogyan lehetsé ges, hogy szinte minden taná rom magaviseleti intôt akar adni, miközben neki semmi panasza nincsen a magatartá som ellen. Akkor nem tudtam a ké rdé sre vá laszolni, ma má r tudok: a
szuggesztív belsô erô, a rendszeretô é s rendet kívá nó szemé lyisé g
kisugá rzá sá val magyará zom ezt.
A bencé s renden belü l – az akkori korszakra ezt nyugodtan mondhatom – a jó kivá lasztá s elve é rvé nyesü lt. A fiatal, jó ké pessé gû taná r
nemcsak szakterü leté n, de má s tudomá nyá gakban é s az irodalomban is
jeleskedett. Tanulmá nyai, cikkei jelentek meg a Katolikus Szemlé ben, a
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Korunk Szavá ban, a Katolikus Antoló giá ban, a Pannonhalmi Szemlé ben,
a Magyar Közé piskola c. lapban, a Pá pa é s Vidé ké -ben, versei az É let, a
Má ria Kongregá ció c. lapokban.
A Vilá gtörté net c. tankönyvben dr. Szabó Dezsô mellett vá llal szerzôsé get. 1933-ban fejezi be a Szent Benedek Rend Budapesten c. munká já t. 1938-ban szé p tanulmá nyá t olvashattuk Pá pá n, a gimná ziumi közös
é rtesítôben „Szent Istvá n é s a magyar ifjúsá g” címmel.
Budapesten há zgondnok, Pá pá n é s Komá romban rendhá zfônök. Szá mos irodalmi, tá rsadalmi szervezetben visel tisztsé geket: Pá pá n a Jó kai
Irodalmi Körben elnök, a Katolikus Egyhá zközsé g taná csá ban, a Katolikus Körben, a Vöröskereszt Egyletben, a Katolikus Nôvé dô Egyletben, a
Szé chenyi Kaszinó ban, a Közmûvelôdé si Egyesü letben, a Veszpré m
megyei Cserké sz Inté zôbizottsá gban, a Pá pai Actio Catholica kulturá lis
szakosztá lyá ban kü lönfé le tisztsé gekre vá lasztjá k. Ezek közü l több
szervezetben, de má s egyesü letekben is elôadá sokat, a környezô telepü lé seken lelkigyakorlatokat, szentbeszé deket tart.
Hatvan é v tá volá bó l né zem akkori igazgató m rokonszenvet keltô, szorosan koponyá já ra simuló , ôszes hajú, komolytekintetû, jó megjelené sû
alakjá t. A paptaná rt, aki irodalmi tevé kenysé gé vel, szaktudomá nya
mûvelé sé vel, iskolavezeté si munká ssá gá val egyará nt megbecsü lé st,
elismeré st szerzett magá nak is, rendjé nek is. A sokoldalú tá rsadalmi
elfoglaltsá g mutatja, hogy közé leti fé rfiké nt is szeretté k, tisztelté k. Ezt a
minôsé gé t, a közé leti tevé kenysé gé t, munká ssá gá t talá n a legfontosabbnak mondhatjuk.
Pannonhalmá n ôrzik 1939. februá rjá ban Gergely rendtá rsá hoz írott
levelé t. A hit, a szerzetesi hivatá s, az egyhá zhoz tartozá s bensôsé ges
megnyilatkozá sa tü krözôdik a fiatalabb rendtá rshoz, annak ké ré sé re írott
sorokbó l. Megtalá ljuk a levé lben a szerzetesi é letnek a kü lvilá ggal szembeni magatartá sra vonatkozó ajá nlá sait, majd a bencé s taná rnak, mint
diá klelkek vezetôjé nek a feladatait. Ars poetica helyett az elhivatott
ember megkapó vallomá sa talá lható a sorokban. Lá tnoki erôvel utal∙a
bekövetkezô megpró bá ltatá sokra.
Rövid, tartalmas é lete diá kjaiban, rendtá rsaiban, azok é leté ben,
munká ssá gá ban folytató dott.
Kegyelettel adó zzunk emlé ke elôtt.
Budapest, 1997. szept. 29.
Dr. Harsá nyi Lá szló
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A pá pai bencés rendhá z és gimná zium*
(Csá ky Lá szló gró f) vá lasztá sa nem a jezsuitá kra, hanem Remete Szent
Pá l fiaira, a pá losokra esett, akik hithirdetõ buzgó sá gukban s tudomá nyban legkevé sbé á llottak messze a jezsuitá któ l s akik já mbor é letü kön
kívü l hazá nkban való közkedveltsé gü ket magyar eredetü knek köszönhetté k.
… a rend nagyká ptalanja elé terjeszté (a pá losok generá lisa), amely
1638-ban 6 pá lost kü ldött Pá pá ra, akinek Csá ky a Hosszú-utczá ban minden tehertõl ment há zat adott s emellett nem soká ra templomot é s iskolá t
é pített. (Acta Paulinorum I. tom) Alig telepedtek le a pá losok, azonnal
munká ba á llottak, hogy az alapító juktó l kitûzött czé ljukat, amely nem volt
má s, mint Pá pá nak é s környé ké nek visszakatolizá lá sa, a szó hatalmá val
é s a pé lda vonzó erejé vel keresztü l vigyé k. Míg elöljá ró juk, a lengyel
szá rmazá sú, Skotniczky fá radhatatlan az egykori pá los birtokoknak
visszaszerzé sé n s Pá zmá ny pé ldá já ra többet nyer meg a kath. hitnek a
fehé r asztalná l, mint a szó szé ken: addig tá rsai 24 é ven á t vezetve a
plé bá niá t, szé p, meggyõzõ, magyar é s né met prediká czió ik, fé nyes körmeneteik é s olvasó tá rsulataik á ltal naponké nt egyará nt nyernek híveket
az egyhá znak, akiknek gyermekeit – azutá n nem ké snek – az iskolá ba
gyûjteni, hogy így má r zsenge korukban lelkü kbe csepegtessé k a kath.
hit igazait s ezzel együ tt elhintsé k abban az igaz kereszté ny tudomá ny
magvait.
Melyik é vben á llítottá k fel az iskolá t, meg nem mondhatjuk. Követve a
jezsuitá k é s protestá nsok pé ldá já t, nagyon való színû, hogy letelepedé sü k
elsõ esztendeiben kezdettek tanítani. Biztos adatunk azonban csak
1647-bõl, tehá t letelepedé sü k 9-ik esztendejé bõl van, amidõn irataikban
tanuló kró l (studentes) beszé lnek, tehá t iskolá juknak is kellett lenni; s
1654-bõl, amidõn az alapító Csá ky a há z elöljá ró já hoz inté zett levelé ben
„szomszé dos iskolaé pü letrõl” tesz említé st. (Acta Paulinorum. Orsz. Levt.
248.)
… a ká ptalan á ltal akarjá k megá llapíttatni a tanítá s mó djá t a pá losok s
a filozó fiá t vé gzett növendé k-taná r helyett misé s paptaná rt ké rnek, hogy
a tekinté lyt, amelyet az iskolá nak felá llítá sa á ltal a vá rosbeliekné l szereztek, el ne veszítsé k (Acta Paulinorum I. Egyetemi Levé lt.). Ké ré sü ket
csak 1698-ban teljesítik, amidõn Turó czy Bertalant pro scholis docendis

* Ré szlet Gaá l Zoltá n „Nyugat-Magyarorszá g é s Ausztria címû könyvé bõl – Gyõr, 1993.
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(az iskolá k tanítá sa vé gett) Pá pá ra kü ldik a rend elöljá ró i. Há ny osztá lybó l á llott ez a „schola”? biztosan meg nem mondhatjuk.
… az elõké szítõ osztá lyokon kívü l megfelelt a mai gymná sium elsõ é s
má sodik osztá lyá nak. Az algymnasium csak 1721-ben domborodik ki
teljes alakjá ban elõttü nk, amidõn Szigethy Antal volt a syntaxis (III-IV.
oszt.) professora é s Má rton Hilarion a parva (elõké szítõosztá ly é s I. é s II.
oszt.) magistere.
Ezekhez adjá k 1761-ben a poetiká t (V-VI. oszt.), amelyeket szinté n egy
taná r tanít. Ezenkívü l volt a pá losoknak Pá pá n 1756-1761-ig theologiá juk, 1761-tõl kezdve 1783-ig philosophiai iskolá juk a rend növendé keinek
a szá má ra, amelyben azonban vilá giakat is vettek fel. Így mindjá rt az elsõ
é vben a 12 philosofus között 6 pá los é s 6 vilá gi volt. (Gindl: Status et
cursus studiorum domesticorum in Provincia Hungarica Paulinorum)
(Mivel) Csá ky gró f á ltal é pített iskola csak ké t kis terembõl á llott… Azé rt
a Iegnagyobb örömmel fogadtá k Eszterhá zy Ferencz gró fnak ajá nlatá t,
aki az é pítendõ iskola ré szé re 1757-ben 1200 frtot s a szü ksé ges é píté si
anyagot felajá nlotta (Pá pai r.kath. plé bá nia Protocolluma). Ebbõl, valamint az ekkor má r nagyon jó l jövedelmezõ birtokaikbó l, emelté k a
pá losok azon é pü letet, amely most má r a szü ksé ges há rom osztá lyon
kívü l magá ban foglalta a színielõadá sokra é s szentgyakorlatokra szolgá ló nagytermet é s amely é pü let cseké ly belsõ á talakítá son kívü l 1897-ig
a gymnasium helyisé gé ü l szolgá lt. Ebben a tá gas é pü letben tanított
há rom pá los a filosofia taná rá nak igazgatá sa alatt az õ nagyszerû
methodusuk szerint, mely mellõzte a görög nyelvet, hogy a latint anná l
alaposabban elsajá títhassá k a növendé kek; nagy súlyt helyezett a lé pcsõrõl lé pcsõre való haladá sra, s a gyakorlati tudomá nyokra, mint a
geometria é s szá mtan, amelyrõl orszá gszerte híresnek á llítjá k iskolá jukat, kivá ltké ppen pedig a magyar nyelvnek szó ban – magyar színdarabok
elõadá sa – magyar heti há zi dolgozatok ké szíté se á ltal való mûvelé sé re.
(A pá pai pá losok mó dszerkönyve. Ké zirat.) Mint affé le szerzeles testü letnek iskolá já ró l talá n felesleges is említenem, hogy növendé keiket nemcsak igaz magyar hazafiakká , hanem egyszersmind az egyhá znak hû
fiaivá is nevelté k.
Ez az iskola ebben a beosztá sá ban egé sz 1777-ig á llott fenn, amidõn a
Má ria Theré sia fé le Ratio Educationisá nak kiadá sakor a 6 osztá lybó l 3-at
csiná ltak, azzal okolvá n meg a Ieszá llítá st. hogy Gyõr, Szombathely é s
Szé kesfehé rvá r elé g közel van, felesleges tehá t Pá pá n a nagygymnasium. A há rom osztá lyú „paedagogium” 1786-ig á llott fenn, amidõn a
Pá los-rend eltörlé se utá n Teleky gró f, pé csi fõigazgató minden ellenzé se
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daczá ra a szatmá ri é s szakolczai pá los iskolá kkal együ tt a pá pait is
beszü ntetté k.
1790-ben a taná cs a maga erejé bõl á llított iskolá t, amelyben az alsó
(I-III.) osztá lyokban Rikoty Pá l, a felsõbbekben (IV-VI.) pedig Kelemen
Gyö rgy expá losok kezdettek tanítani a vá rmegyé tõl a pá losok volt
há zá ban á lengedett szobá kban, mert a ré gi gymná siumi é pü letben a
vá ros elemi iskolá it helyezte el. (Pá pai vá rosi levt.) A ké t taná rhoz nemsoká ra Kemény Antal é s má s expá losok csatlakoztak. Ekkor a taná cs
Kelemen Gyö rgyöt bízta meg az iskolá k igazgatá sá val, mert a kisebb
gyermekek a tanulá sban há tramaradtak é s nem volt meg a kellõ rendtartá s é s felü gyelet.
1794. é vben I. Ferencz kirá ly tekintetbe vette a pá pai taná csnak a
vá rmegye á ltal is tá mogatott gyakori ké ré sé t s az iskolá kat, a gramatikai
3 osztá lyt, há rom volt pá losnak vezeté se alatt Kelemen Gyö rgy igazgatá sa mellett visszaá llította. (Gymn. levé ltá r)
A pá losok örömmel foglaltá k ré gi iskolá jukat, nagy szorgalommal fogtak
a tanítá shoz: azonban ré szint a kor, ré szint a betegsé g tá vozni ké nyszerítette õket nemsoká ra kathedrá jukró l.
… a né gy pá los közü l má r csak Molná r Eleket talá ljuk az inté zetben,
aki taná ri dolgain kívü l az elhalt direktor helyett a gymná sium ü gyeit is
vezette. Az eltá vozottak helyé t vilá gi tanerõk foglaltá k. (Gymn. Lvt.)
E visszá s helyzeten a gyõrí fõigazgató Paitner Mihá ly úgy segített, a
pannonhalmi fõapá tná l, akinek a pá pai gymná siumot a Benczé srendet
visszaá llító okirat é rtelmé ben 1802-ben á tadtá k, kieszközölte, hogy ez
1806-ban Borsó Gellért igazgató sá ga alatt né gy fiatal benczé st kü ldött,
akik a né gy osztá lyra emelt paedadagogiumban a tanítá st az iskolai é v
kezdeté n megkezdetté k. (Gymn. Levt.) A bencé sek 1806. októ ber 27-é n
é rkeztek Pá pá ra. Csendesen foglaltá k el a pá losok volt kolostorá t; senki
sem fogadta õket, ü nnepiesen, mint az má s vá rosokbó l olvassuk; aminek
oká t azon viszá lykodá sban kell keresnü nk, amely a vá ros é s a fõapá tsá g
között é vek ó ta fenná llott.
… gymnasum é pü lete az 1787. á tadó okirat é rtelmé ben a vá rosé maradt. A vá ros tartozott az é pü letet jó karban tartani. A vá rosi taná cs, a vá ros lakó i mindig vá gyó dtak, sõt mondhatjuk mai nap is vá gyó dnak, hogy
a benczé sek iskolá ja 1848 elôtt hat, most pedig 8 osztá lyú fõgymná siummá egé szítessé k ki… A fõgymnasium ké rdé se mé g újabb idõben is többször felszínre vetõdött, azonban nincsen alap, amelybõl fenntartsá k ezt.
A tanítá s 1845-ig latinul folyt a vallá stan kivé telé vel, akkor hoztá k be
né há ny, 1848/9 pedig minden tá rgynak a magyar nyelven való tanítá sá t,
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amely gyakorlat azonban csak né há ny é vig tartott. A tanítá s nyelvé ü l
fokozatosan a né met nyelvet akarta a bencé sekre erõszakolni, azonban
Fü ssy Tamá s, az inté zet igazgató ja s a taná ri kar, kü lönösen pedig Vaszary Kolos eré lyesen ellentá llottak s nem törõdtek azzal sem, ha ellená llá suk következté ben az iskolá t bezá rjá k, amint azzal a magyar Helyt.
Taná cs né met taná csosai többször fenyegetõztek is. (Gymn. Levt.)…
Rimely fõapá t az ötvenes é vekben nagy költsé ggel megveti alapjá t a
termé szettani é s termé szetrajzi múzeumnak, mely utó bbit kü lönösen
Ková cs Béla é s Telkesi Virgil pá pal taná rok szé p gyûjtemé nyekkel gyarapítottá k, Fü ssy Tamá s igazgató ifjúsá gi könyvtá rt lé tesített, Bá novics
Sulpicz igazgató é s há zfõnök pé nzé bõl restaurá ltá k a tanuló k istentiszteleti helyé ü l szolgá ló szé p pá los templomot, s a fennmaradt pé nzbõl
Bá novics nevé rõl elnevezett „Szulpicz” deá ksegé lyzõ egyesü letet alapítottak, amely a szegé nyebb sorsú deá kokat ruhá val é s iskolakönyvekkel
lá tjá k el; Eö tvö s minisztersé ge alatt a hatvanas é vek vé gé n tanítani
kezdetté k a torná t, annak nyá ri é s té li helyisé grõl gondoskodtak, Hanely
akadé miai festõvel a rajzot, Hannig szé kesegyhá zi ká ntorral pedig az
é neket taníttattak…
(A benczé s taná rok) Mó dszerü k: non multa, sed multum é s repetitio est
mater studiorum… tanítvá nyaik mindig megvallottá k magukat, mentek
legyen aká r a vidé ki fõgymná siumokba, aká r a helyb. ref. fõgymnasiumba, mert alapismereteik mindenkor ké pesítetté k õket arra, hogy kellõ
szorgalom mellett a fõgymná siumot s egyetemet becsü lettel bevé gezzé k
s bá rmily pá lyá n a hazá nak é s az egyhá znak munká s é s kötelessé g
tudó , deré k fial lettek.
Há ny taná r é s tanuló ja volt inté zetü nknek a pá losok idejé ben nem
tudjuk, mert a gymn. fõné vkönyveire nem akadtunk. 1794-1806-ig 2
igazgató , 5 taná r é s 1620 tanuló , a bencé sek idejé ben 1806-1896 18
igazgató , 121 taná r é s 12421 tanuló lá togatta az iskolá t. A taná rok közü l
többen az irodalom teré n is kitûntek. (L. dr. Antal Gé za: Pá pa író i cz.
szakaszá t e könyvnek… ), rendü nk fé nylõ csillagá nak, Vaszary Kolosnak,
a bíboros herczegprímá snak, aki mint pá pai laná r a gymnasiumunknak a
Tanodai Lapok 1858. é vfolyamá ban írt rövid törté neté t ezekkel a szé p
szavakkal fejezte be: „Bá rmikor lé pem á t az inté zet kü szöbé t, lelkem
visszaké pzeli az elmúlt boldog idõk visszaidé zhetetlen korá t! Eszembe
jutnak ama ré szint elhunyt, ré szint é lõ fé rfiak, kiknek ké pzé sé ben ezen
inté zet is ré szt vett s kik közü l többen a hon nagy fé rfiai közt mé ltá n
foglalnak helyet! llyenek: Á nyos Pá l az író , Horvá th Já nos volt fehé rvá ri
pü spök, a halotti beszé dekben kü lönösen jeles szó nok s az Egyhá zi
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É rtekezé sek tudó s szerkesztõje. Ruszek Jó zsef, a jó té kony emberbará t,
ki vagyona tetemesebb ré szé t Pá pá n szentczé lú alapítvá nnyal tevé le.
Schnuphagen a mé ly tudomá nyú pap, Maá r Bonifá cz a törté netíró . Villax
Ferdiná nd az alig pá r hó elõtt elhúnyt köztiszteletû zirczi apá t. Fénix
Farkas a nevelé s körü l nagy é rdemeket szerzett benczé s, Vezerle Gá spá r az emberek boldogítá sá t hõn ó hajtó egri kanonok, Udvardy Igná cz a
híres egyhá zjogtudó s, Szabó Istvá n a jeles hellenista, Matits Imre a költõ,
Kö nnye Alajos a buzgó taná r, Deá k Ferencz a nagystatus fé rfiú, a legigazabb nagyar, nemzetü nk Demonsthenese, Szabó lmre az egyhá zi
né pszerû szó nokok vezé re stb.” (Ezekhez adhatjuk mi mé g az újabbi
idõbõl: Zimmermann Já nos berlini nagyiparost, vá rosunk nagy jó tevó jé t,
Holdhá zy Já nost cz. pü spököt, Jó zsef fõherczeg gyermekeinek tudó s
nevelõjé t, Halbik Cypriá n tihanyi apá tot, a benczé s törté netíró t, Hock
Já nost a kivá ló egyhá zi é s politikai szó nokot, Concha Viktor egyetemi
taná rt, több jeles munka szerzôjé t, Eszterhá zy Mó ricz gró f fõispá nt s
testvé reit Jenõt, a tudó s jezsuitá t, Sá ndort, Ferencz gró fokat, a kath.
ü gynek jeles bajnokai stb.)
„Ha a jeles fé rfiak emlé ké n merengek, Ielkem örömmel telik el s õszinté n ó hajtja, hogy ez inté zeten az Isten á ldá sa lebegjen szü ntelen,
virá gozzé k mé g soká ig díszes fé nyben é s legyen é vszá zadokon á t termé keny vetemé nyes kertje a közhaza tudomá nyos é s eré nyes nemzedé k virá gá nak.” (Vaszary Kolos: Tanodai Lapok 1858.41. lap)
Forrá s: Dr. Bakonyvá ri Ildefonz OSB taná r (1857-1903) A (Pá pai) Bencé s Rendhá z é s
Gimná zium c. ké ziratos mûve (lelõhelye: a Pannonhalmi Bencé s Fõapá tsá gi Könyvtá r). –
Ezt a ké ziratos mûvet 1987-ben a boldogemlé kû Szabó Fló ris OSB könyvtá rigazgató , a
pá pai 2 kötetes szerzõi-kiadá sú könyvem egyik lektora bocsá totta a rendelkezé semre.
É vszá m az eredeti ké ziraton nem talá lható . Legkorá bban a ké ziratban szereplõ é vszá mok
alapjá n 1897-ben vagy azutá n írhatta a szerzõ. Ismereteim szerint ezt a ké ziratot eddig
mé g nem publiká ltá k… (Gaá l Zoltá n) – (NB.: A pá pai bencé s gimná zium új é pü lete 1898ban ké szü lt el é s jelenleg is á ll.)
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Lá nyok a komá romi bencés fiú gimná ziumban
Lapozgatva a Bencé s Diá kszövetsé g Almanach 1993-1994. é vi köteté t,
megpillantottam a komá romi bencé s gimná zium taná ri kará nak az 1930as é vek dereká ró l való fé nyké pé t. Jó né há ny é vvel ké sõbbi idõszak az,
amirõl szeretné k megemlé kezni, mé gis, ez a ké p az, amely inspirá lt
(hiszen több taná romat felismertem), hogy tollat fogjak a kezembe.
Ellená llhatatlan ké nyszert é reztem, hogy má sok szá má ra is bepillantható
legyen az a szûk é s negatív esemé nyekkel teli idõszak, mely a komá romi
bencé s gimná ziumnak é s a rend lé té nek, egyben Komá rom magyar
vá ros voltá nak, a magyar diá ksá gnak a vé gé t jelentette.
Megelevenedett elõttem ré gi vá rosom ké pe a II. vilá ghá ború vé gé n,
ahol gyermekké nt é ltem é s iskolá ba já rtam.
Komá romban a Szent Andrá s templom mellett, azzal összeé pítve volt a
bencé s rendhá z é s gimná zium, mely fiúkat nevelt. A lá nynevelé s Dé lKomá romban törté nt (legalá bb is az 1942-43, illetve az 1943-44-es
tané vben) a Komá romi Leá nygimná ziumban. Kisiskolá ské nt já rtam vagy
autó busszal, vagy keré kpá rral há rom hídon keresztü l iskolá ba. A
lé giveszé ly elszaporodá sa miatt, valamint a Komá romot é rt szõnyegbombá zá s miatt az 1944-45-ös tané vben má r lá nyokat is felvettek a
bencé s gimná ziumba. Így lettem, lehettem növendé ke rövid idõre a patiná s, kemé ny ké zzel vezetett ré gi iskolá nak. Emlé kszem Bíró Luciá nra, a
gimná zium akkori igazgató já ra, hihetetlen tekinté lyé re é s csöndes szigorá ra, aki az iskola kongó , visszhangos folyosó in pisszené s né lkü l vezette
a sok tanuló t. A sor csak akkor indulhatott el, ha halá los csend volt.
A há ború borzalma vé gigsöpört a vá roson, szü leimmel vidé kre menekü ltü nk, csak a harcok befejezé se utá n té rtü nk vissza Komá romba. Túl
korai volt a hazaté ré s, mé g raboltak-fosztogattak az orosz hordá k, lá nygyermeknek, nõknek nem volt taná csos mutatkozni. Így kerü ltem a
bencé s pincé be sok má s hasonló tá rsammal együ tt. Talá n ké t-há rom
hé tig é ltü nk anyá mmal ott, é s ebbõl az idõbõl szeretné m a legfé lelmetesebb jelenetet megeleveníteni.
Soha nem lehet elfelejteni a né há ny szá l gyertya mellett kó rusban
mondott imá kat a pincé ben, illetve az inté zet folyosó in tartott litá niá kat.
Egy ilyen alkalommal hirtelen durva dörömbölé s é s ordítozá s hallatszott a
kapu felõl. Ismé t Bíró Luciá n alakja tûnik fel emlé kezetemben, aki nyugodt, tekinté lyt parancsoló egyé nisé gé vel mindnyá junkat visszakü ldött a
pincé be, õ pedig elindult a kapu felé . Mi forró imá ba fogtunk tompa
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hangon õé rte, é s nem telt bele pá r perc, megtudtuk, hogy meghá trá ltak
az oroszok.
Az 1945-56-os tané vben má r nem fungá lhatott az iskola hivatalosan,
de bencé s taná raink nem hagytá k magukra az elá rvult magyar fiatalokat.
Tová bb gondoskodtak – míg õket is szé t nem szó rtá k – ró lunk. Olyanké ppen, oly mó don szervezté k meg az ott maradt magyar diá kok tová bbi
tanulá sá t, hogy há zakná l, szé tszó rva tanítottak, itt ilyen, ott olyan ó rá t
leadva, hogy a tané v vé gé n hatá rá tlé pé ssel á tjutva a hatá ron a dé lkomá romi gimná ziumban levizsgá zhattunk. Ezen kívü l mellettü nk á lltak
mindenben, sportban, já té kban, kirá ndulá sokon, mé g korcsolyá zni is
kijöttek velü nk a jé gpá lyá ra. Vigyá ztak rá nk, bölcs taná csokkal lá ttak el
minket a nehé z é vekben, mikor Komá romban magyarul beszé lni sokszor
veszé lyes volt vagy lehetett. Tudjuk, a fiatalsá g forró fejû… Lá tvá nyos
hazafiassá g helyett inká bb belsõ tartá sra neveltek.
Köszönjü k a tartá st, a megnemhá trá lá sra való erõt, amit Tõlü k kaptunk!
Uhereczky Klá ra
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Szaká ly Já nos

Gimná zium króniká ja
Szent Benedek szerzeté nek
Ô si fõgimná ziuma
É vszá zados iskolá ja
Volt Esztergom vá rosá ba.

Molná r Ervin szaktantá rgya
Görög nyelvnek biflá zá sa,
Kedvelôje közmondá snak,
Ezé rt becé ztü k: Gnó má nak.

Mattyasovszky Kassziá n volt
Gimná zium direktora,
Matyi diri rajongó ja
Felsõs s alsó s sok diá kja.

Tihanyi Mikló s szaktana:
Goló sula, hogy föld vonza,
Azé rt vonza, mert van sula.
Taná r úrbó l így lett: „Sula”.

Sarang Pé ter nyolc é ven á t
Magyar né met szaktaná ra,
Osztá lyunknak az Oszija,
Pedagó gusa s jó atyja.

Werner Gyula tornataná r
Iskola testnevelõje,
Sportá gaknak szakedzôje,
Versenyeknek rendezôje

Seré di Dé nes nesztora
Historiá nak taná ra,
Feleltetô sziszté má ja:
Ré gi lecké k vallatá sa.

Tudomá nynak ôs kincstá ra,
Nevelé snek hites há za,
Diá k lé tü nk inté zmé nye,
Ifjúsá gunk ké pezdé je.

Mind e jó ra mementozva
Szívü nkbôl ké l há la ima:
Taná rainkat Isten á ldja,
Tanítá sé rt jutalmazza.
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A volt esztergomi bencés gimná zium
és Kirá lyfalvi-Kraft Ká roly freskói
A török megszá llá s miatt mé g Pozsonyban szé kelõ esztergomi é rsek,
1687. má rcius 19-é n egy alapítvá nyt lé tesített annak é rdeké ben, hogy a
felszabadult Esztergomban egy jezsuita rendhá z é s gimná zium kezdhesse meg a mûködé sé t. A rendhá z é s a gimná zium a mai é rseki palota
helyé n á llt. Kezdetben ké t, majd 1729-tõl há rom osztá llyal, há rom-né gy
taná rral mûködött az inté zmé ny. l778-ban az iskolá t á thelyezté k a mai
Vá roshá za melletti tornyos é pü letré szbe. 1808-ban a gimná zium má r a
bencé s szerzetesek vezeté se alatt á llt.
Egy 1848-ban kiadott tanü gyi rendelkezé s é rtelmé ben a jobb tá rgyi é s
szemé lyi felté lelek mellett mûködõ – akkor mé g – hatosztá lyos gimná ziumokat nyolcosztá lyos fõgimná ziummá alakítottá k, a kedvezôtlenebb
körü lmé nyek mellett mûködõk pedig né gyosztá lyos algimná ziummá vá ltak. Egyhá zi é s a vá rosi elöljá ró sá gok, szü lôk é s má s pá rtfogó k adakozá sa, pé nzbeli tá mogatá sa, ajá ndé kozá s tette Iehetôvé , hogy az iskola
é leté ben lá tvá nyos fejlôdé s jöhessen Ié tre, é s az iskola az 1852/53-as
tané vet má r fôgimná ziumké nt kezdhesse el. Lassan a Vá roshá za melletti
é pü let is szûknek bizonyult. A vá rosi önkormá nyzat 1878-ban tartott
közgyûlé sé n 39 ezer forintot szavazott meg egy új fôgimná zium é píté sé hez. Az összeg kevé s volt. Simor Já nos é rsek 5000 forinttal, a
Fôká ptalan 2400 forinttal, a bencé srendi Fôapá t 20 ezer forinttal já rult
hozzá az új gimná ziumi é pü let Ié tesíté sé hez. 1878. októ ber 22-é n Kruesz
Krizosztom fôapá t ü nnepé lyes keretek között vett ré szt az alapkõ
leté telé né l, majd 1880 szeptemberé ben megtörté nt az é pü let felavatá sa.
Az iskola klasszicista stílusú é pü lete impozá ns volt. Nagymé retû,
vilá gos tantermek, szellõztetõberendezé sek, rajzterem, tornaterem, termé szettudomá nyi elôadó terem, szertá rak, elôké szítõk – mind megtalá lható k voltak az új é pü letben, de a mûszaki kivitelezé sbe utó lag kijavíthatatlan hibá k csúsztak. Az alapok nem mentek Ie a szilá rd talajig. Az
é pü let hamarosan repedezni kezdett, vakolata hullott. Az alá falazá sok,
dúcolá sok utá n a mûszaki vizsgá latok alapjá n megá llapílottá k, hogy az
é pü let é letveszé lyes, Ie kell bontani. 1895 augusztusá ban elrendelté k a
Iebontá st. Az iskola é leté ben nehé z é vek következtek; ideiglenes otthonban, zsúfolt lá da é s szekré nyek között folyt a tanítá s.
1898 januá rjá ban a vá rosi közgyûlé s elfogadta Eggenhoffer Jó zsef,
fiatal mé rnök terveit az iskola újjá é píté sé re. 1899. szeptember 17-é n újra
ü nnepé lyes alapkõleté telre kerü lt sor. A vörösré z hengerbe helyezett
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emlé kiratot a fôapá t a vá ros polgá rainak a jelenlé té ben a Bottyá n Já nos
utca é s a Fõapá t utca sarká n Ié vô alapkõbe vá jt ü regbe helyezte. Az
okirat arró l tudó sít, hogy az alapkô leté tele idejé n Magyarorszá g tró njá n I.
Ferenc ló zsef ôfelsé ge ü l, az anyaszentegyhá zat pedig XIII. Leó pá pa
kormá nyozza. Magyarorszá g hercegprímá sa Vaszary Kolos esztergomi
bíboros é rsek, az orszá g miniszterelnöke Széll Ká lmá n. Az okirat ezenkívü l felsorolja, hogy Wlasics Gyula a vallá s é s közoktatá sü gyi miniszter,
Fehér Ipoly a Szent Benedek-rend pannonhalmi fõapá tja, valamint megemlíti a megyei é s a vá rosi elöljá ró k nevé t é s rangjá t. Az okirat mellé
kerü lt a vá ros ké pviselô-testü leté nek, a fõká ptalannak, a megyei é s vá rosi tisztikarnak, a gimná ziumé pítô bizottsá gnak, a fôgimná zium taná ri
kará nak a né vsora, valamint a fôgimná zium 1898/99-es iskolai é vrôl kiadott é rtesítõje (é vkönyve), hetilapok legfrissebb szá má nak egy-egy pé ldá nya é s a forgalomban Ié vô é rcpé nzekbôl egy-egy darab. A ré zhengert
a fedé l Ieforrasztá sa utá n beletetté k az alapkô ü regé be é s egy má rvá nylappal Iezá rtá k. 1900-ban megtörté nt az újabb ü nnepé lyes á tadá s.
A bencé s rendiek fokozott figyelmet szenteltek annak, hogy az inté zet
belvilá ga igé nyes, pedagó giai tartalommal megtöltött, ingergazdag környezet legyen. A hosszú folyosó kat ké pzômûvé szeti alkotá sok reprodukció i, kü lönbözô dombormûvek, a dísztermet szobrok, olajportré k, gipszstukkó s mennyezet tette ü nnepé lyessé . A Szent Istvá n Gimná zium
iskolatörté neti gyûjtemé nyé ben mé g ma is megtalá lható az a Ró na Henrik fotográ fus mester á ltal ké szített Jedlik Á nyos fotó reprodukció , amely
annak idejé n a fizikai elõadó terem falá n fü ggött. A belsô té r Ieglá tvá nyosabb é s leghangulatosabb ré sze az a hat freskó bó l á lló ké psor volt,
amely a lé pcsôhá zat díszítette. A falfestmé nyeket Mattyasovszky
Kassziá n igazgató elhatá rozá sa é s tervei alapjá n Kirá lyfalvi-Kraft Ká roly
festômûvé sz alkotta.
Kirá lyfalvi-Kraft Ká roly (1879-1964) Székely Bertalan, Lotz Ká roly é s
Benczúr Gyula tanítvá nya volt. A szá zadforduló n euró pai tanulmá nyúton
lá togatta a mü ncheni akadé miá t, ké t é s fé l é vig mint ösztöndíjas a
firenzei akadé mia növendé ke volt, hosszú idõt töltölt Berlinben, Bé csben,
Pá rizsban, 1911-tõl Londonban é lt. Itthon é s kü Iföldön sikeres arcké pfestõké nt vá lt ismertté . Az elsõ vilá ghá ború miatt hazaté rt, 1914-1918-ig
az esztergomi fôreá liskola né pszerû rajztaná ra volt, majd 1918-20-ban
Budapesten tanított. 1920 utá n csak a mûvé szetnek szentelte az é leté t.
Az arcké pfesté s mellett tá jké peket is festett, egyhá zmûvé szeti ihleté sû
monumentá lis falfestmé nyeket, mozaikokat is tervezett é s ké szített.
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Székely Bertalan é s Lotz Ká roly mellett mó djá ban volt a szá raz falfelü letre vitt festé s technikai problé má ival megismerkedni. A szá raz feIü Ietre vitt, Iegtöbbször romlé kony, szerves kötõanyaggal rögzített festé s
gyors pusztulá sa indította arra, hogy idôtá lló bb mó dszereket keressen é s
alkalmazzon. Veres Zoltá n bará tjá val é veken keresztü l kutatta a romlá snak indult ké pek restaurá lá sá nak illetve konzervá lá sá nak megfelelõ mó djá t. Ezen a té ren elé rt eredmé nyeik alapjá n a Mûemlé k Orszá gos
Bizottsá gá nak Taná csa 1930-ban rá juk bízta a budai koroná zó fõtemplomban (Má tyá s templomban) Lotz Ká roly é s Székely Berlalan megrongá ló dott falfestmé nyeinek restaurá lá sá t é s konzervá lá sá t. Munká jukat
osztatlan elismeré ssel fejezté k be.
Ezek a sikerek minden bizonnyal hozzá já rultak ahhoz, hogy õt bízzá k
meg az esztergomi bencé s gimná zium lé pcsõhá zá t díszítô freskó k elké szíté sé vel. A lé pcsõhá z emeleti falfelü leté n hat mezôt alakított ki, amelyeket szé pen á rkolt, pillé rszerû, oszlopfôvel ellá tott kiugró falré szek vá lasztottak el egymá stó l. A freskó k szoká sos tompá bb színeihez ké pest
meglepõen gazdag dekoratív színvilá g nem egyszerû dekorá ció s szá ndé kot sugallt, a színek, a fé ny é s az á rnyé k, a freskó k szellemisé ge mé ltó sá gteljes, ü nnepé lyes hangulatot kölcsönzött a lé pcsõhá znak. Kirá lyfalvi-Kraft Ká roly követte mesterei, Székely Bertalan é s Lotz Ká roly
szabadabb mozgá sá t, freskó inak – mint sok nagy barokk mester ké peinek – mé ly tere van, elhagyva a falsíkot tá vlati hatá sra törekedett.
A törté nelmi tá rgyú freskó k há rom idôsíkba vezetté k a né zôt. Az elsô –
a legtá volabbi – idõsík ké t freskó já nak központi alakja nursiai Szent
Benedek, a bencé s rend alapító ja. A ké p utal arra a nagyformá tumú
kü ldeté sre, amelyet a bencé s rend az euró pai kultúra é píté sé ben é s terjeszté sé ben betöltött. A má sodik idôsík közé pkori törté nelmü nk nagy
pillanatait tá rta elé nk: kulturá lis é s politikai csatlakozá sunkat az euró pai
né pek közössé gé hez. A harmadik idôsík a jelen huszadik szá zad magyar
törté nelmé nek sorstragé diá já ra utal, a trianoni bé kediktá tum következmé nyé nek, a nemzet szé tdarabolá sá nak túlé Ié sé be vetett hitre buzdít.
1930. november 10-é n dé lutá n kerü lt sor a hat freskó felszentelé sé re.
Az ü nnepé lyen jelen volt dr. Serédi Jusztiniá n bíboros hercegprímá son
kívü l szá mos egyhá zi é s vilá gi mé ltó sá g. Dr. Lépold Antal prelá tus kanonok mondta az ü nnepi beszé det. Az iskola kapujá n megilletôdötten belé põ kisdiá knak minden bizonnyal é letreszó ló é lmé nyt jelenthetett ezeknek a freskó knak a lá tvá nya. Vilá gossá vá lhatott szá má ra, hogy ahová
belé pett, az a tudá s felszentelt hajlé ka, ahol komolyan veszik ôt é s tõle is
elvá rjá k, hogy vegye komolyan mindazt, ami ott törté nik.
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Tizenné gy é v múlva, a má sodik vilá ghá ború vé gé n a Ié pcsõhá z belövé st kapott, ké t freskó teljesen elpusztult. Ami megmaradt, azt nemsoká ra politikai vihar tü ntette el a szem elôl. 1948-ban, az á llamosított bencé s
gimná ziumban lekerü ltek a falakró l a vallá si é s nemzeti szimbó lumok: a
kereszt, az iskola múltjá val, hagyomá nyaival összefü ggô ké pek, dombormûvek, a megmaradt freskó kat pedig lemeszelté k. Szerencsé re é ppen
ennek a meszelé snek köszönhetôen maradtak a freskó k olyan á llapotban, hogy fé l é vszá zad múlva restaurá lni lehessen õket. Enné l rosszabb
megoldá sokat is alkalmaztak. Ö sszezúztá k é s eltá volítottá k az iskola
Kossuth Lajos utcai falá ná l Mattyasovszky Kassziá n cserké szvezetô
emlé ké re g. Fekete Géza szobrá szmûvé sz á ltal ké szített é s a cserké szcsapat megalakulá sá nak 25 é ves jubileuma alkalmá bó l 1938-ban felavatott nagymé retû bronz dombormûvet. Az osztá lytermekbe, a lé pcsôhá zba, a folyosó ra szocreá l típusú, internacionalista, munká smozgalmi
eszmeisé gû plaká tok kerü ltek, amelyeknek kötelezô ré sze volt a „szenthá romsá gnak” becé zett Rá kosit, Sztá lint é s Lenint á brá zoló ké pekbõl á lló
„kompozíció ”, amelyet sok esetben szakrá lis ihleté sû díszíté s kísé rt.
Teltek, múllak az é vtizedek, szerencsé re egyre erõtlenebb lett a „múltat
vé gké pp eltörölni” akaró k hangja é s é szrevehetôvé vá lt a kultúrpolitiká ban is né mi tolerencia a nemzeti é rté k é rtelmezé sé t, illetve megó vá sá t
illetõen. De az oktatá sban vá ltozatlanul nem volt kívá natos semmilyen
befolyá s megtûré se, amely elté rt a marxista-Ieninista ideoló giá tó l. Kirá lyfalvi-Kraft Ká roly fia é vtizedeken keresztü l kü zdött é desapja mûveinek a
megó vá sá é rt, minden eredmé ny né lkü l. Ebben a folyamatban is alapvetô
vá ltozá st az 1989/90-ben bekövetkezett rendszervá ltá s hozott.
1991 januá rjá ban dr. Bá dy Istvá n, vá rosunk egykori polgá rmestere, az
esztergomi öregcserké szek összejövetelé n felolvasta a festômûvé sz
fiá nak, Kirá lyfalvi Ká rolynak hozzá inté zett Ievelé t, amelyben ké rte, hogy
a freskó k megmenté se ü gyé ben pró bá ljon tenni valamit. Ezt követõen
felké rte a jeIenIé vô Szoleczky Ferencet, a Bencé s Diá kszövetsé g esztergomi iskolatitká rá t, hogy vá llalja el a freskó k restaurá lá sá val kapcsolatos
teendôk szervezé sé t, irá nyítá sá t. Szoleczky Ferenc igen elismeré sre
mé ltó ü gybuzgalommal é s kivá ló szervezôké szsé ggel kezdett a feladat
megoldá sá hoz. 1991 augusztusá ban megkeresé ssel fordult dr. Kö nö zsy
Lá szló poIgá rmester úrhoz, hogy a vá ros tulajdoná t ké pezõ é pü letben
engedé lyezzé k a lemeszelt freskó k feltá rá sá t é s kezdemé nyezzé k egy
restaurá tori szakvé lemé ny ké szíté sé t, amely megá llapítaná ré szben a
feltá rá s, má sré szt a restaurá lá s költsé geit. A szakvé lemé ny ismereté ben
Szoleczky vá llalná a volt esztergomi bencé s diá kok köré ben a pé nz-
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gyûjté st egy alapítvá ny szá mlá já ra. A megkeresé st többen is tá mogattá k,
pl. Ormá ndy Jó zsef, Nagymaros nagyközsé g polgá rmestere, aki a harmincas é vekben a bencé s gimná zium tanuló ja volt. A vá rosi önkormá nyzat messzemenõ megé rté st é s segítôké szsé get tanúsított a falfestmé nyek megmenté sé nek ü gyé ben. Az Orszá gos Mûemlé ki Felü gyelôsé g Szakrestaurá tor Osztá lya a szakvé lemé ny ké szíté sé t díjtalanul
vá llalva megá llapította, hogy a freskó k helyreá llítá sá nak é s a belsô té r
színrekonstrukció já nak költsé ge az 1991-es á rszinten 500 ezer forint
Ienne. Az egykori bencé s gimná zium é pü leté ben mûködõ Bottyá n Já nos
Szakközé piskola is bekapcsoló dott a munká ba: vá llalta a „Freskó
Alapítvá ny” jogi ré szé nek ü gyinté zé sé t, az alapítvá ny bejegyezteté sé t é s
az ehhez szü ksé ges induló összeg, 10.000 forint tá mogatá ské nt törté nô
befizeté sé t. 1994 decemberé ben az Alapítvá ny szerzõdé st kötött
Bornemissza Péter restaurá tor-festômûvé sszel egy freskó restaurá lá sá ra. Ennek a költsé ge 113 ezer forint volt. A Bencé s Diá kszövetsé g
25.000 forinttal tá mogatta a felújítá si munká latokat, a többit Szoleczky
Ferenc felhívá sa, ismerteté se alapjá n a volt bencé s diá kok adtá k össze.
Az elsõ restaurá lt freskó t az Alapítvá ny é s a Mûemlé kvé delmi Felü gyelõsé g 1995. á prilis 28-á n á tvette. Így mindenké ppen elmondhatjuk, hogy
nagyszerû emberek kezdemé nyezé se é s összefogá sa sikertörté netté
kerekedett. A megmaradt freskó k nagyobbik há nyada bizakodva vá rja,
hogy gondos kezek eltá volítsá k ró luk a feledé s homá lyá ba ké nyszerítô
né gy é vtizedes mé szré teget é s újra a ré gi pompá jukban gazdagíthassá k
az iskola, a vá ros é s ebben mindannyiunk mûvelôdé störté neti é rté keit.
(Az é rdeklõdôk é s tá mogatni szá ndé kozó k tová bbi informá ció t szerezhetnek be a Bencé s Diá kszövetsé g esztergomi titká rá tó l, akinek címe:
Szoleczky Ferenc, 1188 Budapest, Mé nesi u. 38. tel.: 165-9115. A
„Freskó Alapítvá ny” Esztergom, Fôapá t u. 1. A Budapest Bankná l nyitott
szá mlaszá ma: 10103661-05245332-00000008)
Bá nyai Má tyá s
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Kései fôhajtá s Prohá szka Ottoká r elôtt
Egy szeré ny emlé ktá bla húzó dik meg a IV. Bé la kirá ly utca 3. sz. há zon,
a belvá rosi plé bá niaé pü let falá n.
A vá rosban lakó k a megszokottsá g oká n, az idegenek pedig – mivel
alig keverednek ebbe a szá mukra jelenté ktelen utcá cská ba – á ltalá ban
elmennek mellette, vagy szemü k eIé sem kerü l ez a né há ny mondatos
emlé keztetô, amit korá bbi idôk má sszellemû polgá rai, de úgy is mondhatná nk, hogy a plé bá nia há lá s hívei fontosnak tartottak annakidejé n elhelyezni.
Olvasom a feliraton, hogy Prohá szka Ottoká r 1882-ben itt volt Ielkipá sztor, pontosabban ká plá n pá lyafutá sa elejé n. Aztá n megtudhatjuk
mé g azt is, hogy ez az apostoli Ielkü letû pap, aki 1858 é s 1927 között é It,
é lete má sodik felé ben szé kesfehé rvá ri pü spök volt. Halá lá nak 70. é vforduló ja – amirõl egyhá zi körökben é s pü spöki szé kvá rosá ban nyilvá n
megemlé keztek – indokolja, hogy rá mi esztergomiak is szeretettel emlé kezzü nk.
Korabeli feljegyzé sek, majd posztumusz írá sok szerint kevé s olyan
karizmatikus egyé nisé g, má ské nt szó lva szenté letû ember é s pap akadt
az akkori magyar tá rsadalomban, mint õ.
Az esztergomiak közü l talá n kevesen tudjá k azt, hogy ez a jeles ember,
aki Ró má ban ké szü lt fel a papi hivatá sra, ké sõbb itt Esztergomban, mint
teoló giai taná r é s a szeminá rium spirituá lisa jelentõs feladatot lá tott el a
kikerü lô fiatal papsá g lelkisé gé nek formá lá sá ban. Az É g bõven adomá nyozta meg õt szellemi adottsá gokkal, – ma úgy mondaná nk, tehetsé ggel, – amelyek idejekorá n kivirá goztak egyé nisé gé ben é s nem utolsó sorban megjelentek alkotá saiban.
Ha valakinek kezé be akadnak ritkasá gszá mba menõ írá sai, nehezen
tudja eldönteni, hogy a szé píró vagy a filozó fus, a kultúrbölcselô vagy a
teoló gusíró gondolataiban, okfejté sé ben é s stílusá ban gyönyörködjé k-e
jobban.
Nekü nk, esztergomiaknak é s civileknek talá n mé gis azok az írá sok,
novellá k, esszé k tetszenek a legjobban, amelyeket a Schü tz Antal á ltal
szerkesztett Ö sszegyûjtött Munká i VIII. köteté ben – amely a Magassá gok
felé címet viseli – olvashatunk. Itt talá lható pé ldá ul „Az é let költé szete”
címû, 1895-ben kelt írá sa, amely annak idejé n a „Magyar Szemlé ben”
jelent meg. Ez a novella, amely több kis törté netet is magá ba foglal,
bepillantá st enged nekü nk abba a vilá gba, amely akkor itt, Esztergomban
volt é s aminek hé tköznapi, á m krisztusi lelkû író ja, Prohá szka is ré szese
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é s tanúja volt. Sé tá ja közben fölmegy az akkor é pü lt új hídra, amit mint a
technika vívmá nyá t csodá l, aminek egy szegecsé t ké t olasz munká s
rögzíti é ppen vé gsõ helyé re, é s kihallgatja beszé lgeté sü ket. Egy tá rsuk
korá bban munka közben törté nt tragikus vízbefulladá sá ró l beszé lgetnek.
Egyikü k elmondja, hogy a mé rnök úgy hallotta, az á ldozat a hídró l való
esé se közben a felesé gé t emlegette. Mire a beszé lgetôk közü l a má sik
megjegyzi: – „Emlegethette is. Szegé nynek há rom gyermeke van otthon.
S ôt most má r a halak eszik. Nehé z volt a szíve, azé rt bukott Ie úgy a
vízben, mint a kõ.” Az író a törté netet azzal fejezi be, hogy az együ tté rzõ
tá rsak elhatá rozzá k, odahaza a gyá szoló felesé gnek úgy fogjá k elmondani a törté netet, hogy a halottat a vízbôl kivé ve szé pen eltemetté k…
Ugyanezen írá s ké sôbbi szakaszá ban leírja egy szenttamá si szegé ny
szabó felesé gé nek – ugyancsak 3 gyermek anyjá nak – a csöndes halá lá t, aki lé lekben má r felké szü lt a tá vozá sra, de mé g megvá rja fiá t, hogy
hazaé rjen a tü zelõhordá sbó l, a Vaskapubó l. Az anya – akit a hasonló
sorsú é s együ tté rzõ szomszé dasszonyok imá dsá gos gyü lekezete vesz
körü l – utolsó szavá val fiá hoz fordul, é s megnyugodva, hogy megé rkezett, arra ké ri, té rdeljen Ie ô is é s imá dkozzon…
Prohá szka, a katolikus pap é s író , ezeket a törté neteket az é let zsoltá rainak, hôsköltemé nyeinek nevezi a modern, technikailag Ienyûgözô vilá g
minden csodá latos alkotá sa mellett.
Prohá szka azonban nemcsak író ké nt, nemcsak gondolkodó ké nt, hanem az é lô szó nak mûvé szeké nt is bevonult a legnagyobbak közé . A
szé p é s felrá zó beszé d azonban mit sem é rt volna – mint azt aká r
manapsá g is elmondhatná nk –, ha a szavaknak hitelt nem ad a
szemé lyisé g é lõ pé ldá ja, a gyakorlati, kereszté ny é letvitel. Errõl megint
csak szá mtalan pé ldá t lehetne felhozni aká r az esztergomi é vekbõl, aká r
20 é ves pü spöki munká ssá gá bó l.
É vtizedekkel Prohá szka halá la utá n elgondolkozom azon, hogy õ, ha
é lt volna mé g a 30-as, 40-es é vekben, hogyan foglalt volna á llá st, hogy
rá zta volna fel az embereket a gyilkos né pirtá sok idejé n, hogyan ment
volna elé be az egyhá zellenes, ateista agitá ció nak stb. Mert nagysá gá t
újbó l é s újbó l kidomborítva alá húzom: nemcsak teó riá ja é s hitvallá sa volt
á tü tô erejû, hanem tevõké szsé ge, pozitív cselekedetre való hajlandó sá ga
é s akarata is.
Az elmúlt é vtizedek tudatos lejá rató , antikleriká lis é s Ié lekmegtagadó
propagandá ja következté ben az esztergomi vilá gi lakossá g köré ben
nagyon nehé z kialakítani egy olyan korrekt é s elõíté leletektôl mentes
gondolkodá st é s megközelíté st, amely a katolikus egyhá z jelentôs
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szemé lyisé geinek kultúrateremtõ, embert é s közössé get alakító tevé kenysé gé t ké pes lenne elismerni é s elõtte fejet hajtani.
Legyen azé rt ez az írá s utó lagosan is tiszteletadá s a mé lyen
gondolkodó é s embertá rsaival együ tté rzõ, nagy papi szemé lyisé g,
Prohá szka Ottoká r elõtt, akiben nyilvá n má r itt Esztergomban – pá lyafutá sa elejé n – megfogalmazó dtak azok a gondolatok é s é rzé sek, amelyeket õ mint író aká r a kereszté nysé ggel, annak „megújítá sá val” kapcsolatosan, aká r a korabeli tá rsadalmi é s egzisztenciá lis problé má kkal
kapcsolatban leírt, é s amikbôl mé g manapsá g is tanulhatunk.
Zá rszó ké nt pedig á lljon itt az á ltala megfogalmazott legszebb hitvallá s –
amit é n gyermekkoromban mé g é nekelni hallottam a Baziliká ban a
kispapok kó rusá tó l: „Hiszek a szent Szívben é s szereteté ben!”
B.A.
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Adalékok a budapesti bencés gimná zium
tö rténetéhez
Ö t percet kaptam. Talá n ez is fölösleges, hiszen megírtam a budapesti
bencé s gimná zium törté neté t, a könyv há rom é ve jelent meg. De azé rt
engedtessé k meg né há ny gondolat.
Tavaly emlé keztü nk meg arró l, hogy ezer esztendôs a magyar katolikus iskola. Ezen belü l a pesti bencé s gimná zium volt a legrövidebb é letû
az 1948 elôtt nyolc osztá lyossá kié pü lt szerzetesi fiúgimná ziumok között.
25 é vé vel a legfiatalabb az ezeré ves magyar iskolatörté netben.
A magyar bencé s rendnek ez volt az elsô nagyvá rosi iskolá ja: a többi
bencé s gimná zium mind kisvá rosban mûködött, csupá n a gyôri volt
közöttü k nagyobb vá rosban. A bencé sek is, aká rcsak a többi fé rfi é s nôi
szerzetesrend, hatalmas iskolapalotá t, modern rendhá zat terveztek itt a
fôvá rosban: elôbb Budá ra, azutá n Pestre, a Bosnyá k té rre. Ezek tervrajza, makettje ma is megvan. De minden má ské ppen törté nt: egy elé ggé
jellegtelen, csúnyá cska, má soknak nem kellô, mindvé gig má s tulajdoná ban lé võ ré gi iskolaé pü letben é s rendhá zban zajlott le az inté zmé ny teljes
25 é ve. Mintha a Gondviselé s figyelmezteté se lett volna: a szerzetesi
szegé nysé g evangé liumi taná csa a XX. szá zadi modern nagyvá rosban is
é rvé nyes!
Miben emelkedett ki ez a gimná zium a többi közü l? Csak há rom
mozzanatot szeretné k felvillantani.
Itt igen fontos szerepet szá ntak a bencé s atyá k a liturgikus nevelé snek.
Tudtá k: a liturgikus nevelé s nem csupá n a vallá sos nevelé s ré sze, hanem az egé sz ember fejleszté sé nek fontos té nyezôje.
Ebbe a gimná ziumba – aká rcsak a többi korabeli egyhá zi é s vilá gi
gimná ziumba a ké t vilá ghá ború között – zömmel é rtelmisé gi, közé posztá lybeli csalá dok gyermekei já rtak. S e fiúk figyelmé t a bencé s atyá k
rá irá nyítottá k a nagyvá rosi nyomorra: a szegé nysé g kiá ltó megjelené seire, szinte a gimná zium közvetlen szomszé dsá gá ban.
Felkeresté k a diá kok a Jó zsefvá ros közelebbi-tá volabbi ré szeit, é s nem
csupá n tanulmá nyoztá k – egyé bké nt nagyon modern szociográ fiai mó dszerekkel – a nyomorban é lô emberek é leté t; nem csupá n a szociá lis
é rzé kenysé get, a szociá lis gondoskodá st, a szociá lis felelôssé get akartá k
magukban kialakítani, de igyekeztek sokfé leké ppen segíteni is.
De é rezté k, tudtá k ezek a taná rok é s diá kok azt is, hogy az egyé ni
alkalomszerû é s rendszeres segíté sen túl keresni kell a tá rsadalmi
mé retû nyomor tá rsadalmi mé retû felszá molá sá nak irá nyait, útjait, lehetô-
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sé geit. Erre egyará nt ösztönözte ôket az 1931-ben megjelent pá pai
tanítá s, a Quadragesimo Anno-körlevé l, valamint a közeli Má ria Valé rianyomortelepen szerzett riasztó tapasztalataik.
S e gimná zium ifjusá ga Kodá ly Zoltá n „É neklõ Ifjúsá g”-mozgalmá nak
deré khadá hoz tartozott. Ott voltak é s sikerrel szerepeltek a legelsô nagy
dalosü nnepen a Zeneakadé mia nagytermé ben 1934 á prilisá ban. É s
Kodá ly körü l csoportosulva nem csupá n a közös é neklé s gyönyörü sé gé t
tapasztaltá k meg ezek a fiúk; nem csak azt, hogy az é neklé s, a zene,
tá gabban a mûvé szet az emberformá lá s kivá ló eszköze, hanem azt is,
hogy a magyarsá gtudat, a hazaszeretet, a szü lôföldhöz való ragaszkodá s elmé lyíté sé nek is nagyfontossá gú té nyezôje.
Vé gü l egy majdnem 5o é vvel ezelôtti pillanatké p, innen a templombó l.*
1948 tavaszá n ü nnepelte 25 é ves jubileumá t a pesti bencé s gimná zium. Tudjuk: ekkor má r teljes erôvel zúdult a pergôtûz a katolikus iskolá kra, a katolikus egyhá zra. A tá madá sok cé lja a katolikus egyhá z visszaszorítá sa, majd megsemmisíté se volt.
1948 á prilisá nak elejé n itt, ebben a templomban tartottá k a há laadó
triduumot. „A hatalmas mé retû jó zsefvá rosi templom napró l napra, de
kü lönösen a zá ró ü nnepen szûknek bizonyult az ü nneplôk befogadá sá ra”
– írta akkor az Ú j Ember riportere.
Á prilis 6-á n Mindszenty bíboros pontifiká lt ü nnepi szentmisé t itt, enné l
az oltá rná l, s a templom szó szé ké rôl nagy beszé dben szó lt a katolikus
nevelé srôl, a katolikus iskola é s a katolikus csalá d szerepé rôl. Leszögezte: a katolikus iskola feladata nem az, hogy homá lyos, ködös, modernkedô pedagó giai fantazmagó riá kkal kísé rletezzen, hanem az, hogy katolikus kereszté ny fiatalokat neveljen; Krisztus-követôket neveljen, mé gpedig az anyaszentegyhá z tanitá sa szerinti Krisztus-követôket neveljen
diá kjaibó l, akik felnôttkorukban tudatosan vá llaljá k a Krisztusró l való
tanúsá gté telt, akik jelenvaló vá teszik Krisztust a tá rsadalom mindegyik
szintjé n, mindegyik posztjá n.
Ú gy, ahogyan a bencé s atyá k igekeztek ezt tenni itt Pesten, s má sutt
is.
Mészá ros Istvá n

* A budapesti jó zsefvá rosi templomró l van szó .
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Tö rténelmi napok és emlékek
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1957. má rcius 15.
1957. má rcius 15-e nagyon emlé kezetes nap maradt é letemben: egy
újabb összeü tközé s a kommunista önké nyuralommal é s pribé kjeivel.
Ennek a napnak figyelmeztetõ „é gõ fá klyá ja”, „piros felkiá ltó jele” Dá vid
atya, mert az õ tragé diá já nak gyökerei erre a napra nyúlnak – vé lemé nyem szerint – vissza.
Az elõzmé nyek rövid összefoglalá sá t nem tudom kikerü lni, hogy a fiatalabb generá ció k is megé rtsé k: ezek a kitûnõ pedagó gusok á ltal nevelt
vé n diá kok mié rt borzadnak meg mé g mindig a „pufajká s” szó hallatá n,
mié rt „gyûlölik” mai prominens ké pviselõjü ket: miniszterelnökü nket; s
hogy mié rt dõlt meg ná lunk az a szó lá smondá s: nagyon gyûlölni csak
azok tudjá k egymá st, akik valamikor nagyon szeretté k egymá st…
A dicsõsé ges magyar forradalmat brutá lis szovjet intervenció val leverté k. A forradalomban a magyar karhatalom nagy ré sze devalvá ló dott:
honvé dsé g, rendõrsé g. A kialakult ellená llá si gó cok, ill. ké sõbb a gyá ri,
ü zemi munká staná csok felszá molá sa a bá zissal alig rendelkezõ ún.
munká s-paraszt kormá nynak – amely Moszkva szolgai bá bja volt csak –
nagyon lassan é s nehezen ment. Ehhez hoztá k lé tre az új karhatalmat,
amely fõleg a korá bbi Rá kosi-Gerõ diktatúra primitív kiszolgá ló ibó l á llt.
Akkor mé g egyenruhá juk sem volt, mert a honvé dsé gi egyenruha a forradalom alatt megbízhatatlanná vá lt, ezé rt húztá k rá juk a pufajká t, ami
aztá n ké sõbb rajtuk is maradt, mint né v. Brutalitá sukban ké t nagy elõdjü khöz hasonlítható ak: a hirhedt Katonapolitikai Osztá lyhoz é s az
Á llamvé delmi Osztá lyhoz.
A rendi viszonyok is igen nehezek voltak a Rá kosi-fé le diktatúrá ban. A
rendek feloszlatá sa utá n lé trejött ugyan egy megá llapodá s – ké nyszer
hatá sá ra – az á llam é s az egyhá z között, de ez a Bencé s Rend eseté ben
60 fõben hatá rozta meg a maximá lis lé tszá mot az apá tsá g é s a 9-bõl
megmaradt, engedé lyezett 2 gimná zium: a pannonhalmi é s a gyõri
gimná zium szá má ra. Ezt a 60 tagot nevezté k akkor a rendiek „bencé seknek”, míg a többieket „kincé seknek”, akik ré szint börtönben voltak, ré szint
segé dlelké szké nt vagy gyá ri munká ské nt dolgoztak. Olyan nehé z volt a
pedagó gusi ellá tá s is, hogy pl. az é n pannonhalmi osztá lyom a rend
összes matematikataná rá t igé nybe vette a né gy é v alatt, sõt Norbert
perjel úrnak ezé rt kellett Ulrich igazgató úrral feladatot cseré lnie, é s
Lá szló atya nekü nk tornataná runk is volt. Így lett Dá vid atya az
igazgató nk. Ulrich atya kitûnõ igazgató volt, nagyon sokat köszönhetü nk
neki. Pé ldá s rendet tartott a gimná ziumban, megkövetelte a viselkedé si
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alapszabá lyokat, é s há rom dologé rt az inté zetben – hic et nunc – azonnal
pofon já rt: futká rozá sé rt, csúszká lá sé rt é s fü tyü lé sé rt. É s, ha kellett, ez
több pofon is volt, ha kellett, az egé sz osztá ly megkapta: egyik alkalommal az osztá lyban valamié rt Zichy Jancsi é s Szapá ry Gyurka (alias
Durá k) összeverekedtek é s az osztá lybó l a há ló felé futottak, a többiek
utá nuk. Közbü l a lé pcsõhá zban é ppen Ulrich atya jött felfelé , é s meglá tva, leá llította az egé sz tá rsasá got é s a futá sé rt mindenki megkapta a
megígé rt pofonjá t… (Ulrich atya olyan kitûnõ igazgató nk volt, hogy
egyszer szeretné m majd az õ igazgató sá gá t is leírni. Má r perjel korá ban,
é rettsé gi utá n, amikor elköszönni mentü nk hozzá is, akkor egy kis pohá r
likõr mellett mindenkinek be kellett szá molnia, hogy az õ igazgató sá ga
alatt ki, mikor é s há ny pofont kapott tõle… )
Ilyen elõzmé nyek utá n é rkezett el 1957. má rcius 15-e, nemzeti ü nnepü nk. Ú gy 9.00-körü l futó tûzké nt terjedt el a hír, hogy egy nagyobb
„pufajká s” kü lönítmé ny é rkezett Pannonhalmá ra, é s mindenki menjen az
osztá lyá ba. Há zkutatá si paranccsal jöttek Gyõrbõl több tankkal é s nyílt
teherautó val. Mivel nekü nk az osztá lyokban volt a kötelezõ tartó zkodá sunk, mé g toalettre is csak engedé llyel lehetett kimenni, beszá molni
viszonylag kevé srõl tudok. Az egyik tank a kereszt mellett a fõkapura
irá nyított csõvel á llt fel, míg amelyiket egé sz nap lá ttuk, az a Hospodá lyba fé szkelte be magá t, é s á gyúcsövé t a gimná ziumra irá nyította. A többi
tankot nem lá ttuk az osztá lyokbó l. A há zkutatá s nagyon elhúzó dott,
ré szint a szociá lis otthon idõs szerzetesei miatt, ré szint a nõvé rek voltak
nagyon megijedve ezektõl a primitív, akkor má r orszá gosan hirhedt
„pufajká soktó l” é s többen elbariká doztá k magukat. Csak a rendtagok
hosszabb rá beszé lé se segítsé gé vel sikerü lt õket meggyõzni, hogy nyissá k ki az ajtó ikat.
A há zkutatá s sorá n jutottak el a pincé kbe is. Mivel mondanom sem kell,
hogy addig a há zkutatá s sorá n semmit nem talá ltak, feletté bb nagy
é rdeklõdé st mutattak a boroshordó k irá nt, aminek meglett az eredmé nye:
termé szetesen berúgtak. Igaz, parancsnokuk tá vozá suk elõtt fölajá nlotta,
hogy az elfogyasztott bor á rá t kifizeti, de ezt szerencsé jé re Ulrich perjel
úr nem fogadta el. Ezé rt nem õt, hanem Dá vid atyá t, igazgató nkat vitté k
el magukkal ré szegen Gyõrbe. A tankokkal fedezett gé pkocsioszlop az
illuminá lt „pufajká sokkal” ké sõ dé lutá n indult el. Hogy a nyílt plató n a
fogoly Dá vid atya é s a „pufajká sok” között pontosan mi törté nt, nem
tudom. Nekiestek é s úgy összetörté k, hogy Dá vid atya Gyõrbe kettõs
koponyaalapi töré ssel é rkezett meg é s a rabkó rhá zba kerü lt. A ké sõbbiek
sorá n sem tudtak ellene semmit felhozni vá dké nt, de közel ké t é vbe
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kerü lt, mire egé szsé gi á llapota megengedte nekik, hogy Dá vid atyá t
hazaengedjé k Pannonhalmá ra.
Az inté zet vezeté sé t, helyettese, Norbert atya vette á t, aki nekü nk
osztá lyfõnökü nk is volt, akkor voltunk é rettsé gizõk. Az õ javaslata volt,
hogy a má rcius 15-i esemé nyek, valamint a rendszer elleni tiltakozá sunk
jeleké nt ké szü lõ tabló nkra vegyü k föl igazgató nkat, Dá vid atyá t is, akit a
diktatúra akadá lyoz munká já ban, ezé rt a felirat felett ké pkereté t ü resen
hagyjuk, hogy ezzel is emlé keztessü k az utá nunk jövõ nemzedé keket az
õ má rtíromsá gá ra. Ha a tabló kat né zitek é s eljuttok a mié nkhez, figyelmeztessen Benneteket is az ellenforradalmi karhatalom, az Á VH, a
„pufajká sok” vandá l tetteire, amit né pü nk ellen követtek el é s ami mé g
Pannonhalmá t sem kerü lhette el. Így talá n könnyebben megé rtitek, hogy
a mi generá ció nk szá má ra többek között mié rt van olyan pejoratív
é rtelme a „pufá jká s” szó nak.
Dá vid atya irá nti tiszteletem é s megbecsü lé sem szeré ny jeleké nt
mindazé rt, amit á rtatlanul é rtü nk vá llalt az ellenforradalmi dü höngõ terror
karhatalmá val szemben egé szen a fizikai össze-, ill. megtöretteté sig,
leveleimet mindig, mint ny. igazgató nknak címzem. Ezé rt marad 1957.
má rcius 15-e örök emlé k Pannonhalmá n, amirõl a következõ nemzedé keknek sem szabad megfeledkezniü k, mert a törté nelem az é let
tanító mestere…
Megemékezés az ’56-os forradalomról egy tö rténelemórá n
1961. októ ber 23-á n a pannonhalmi gimná ziumban dr. Karsai Géza atya
törté nelemó rá já n kis megemlé kezé st tartott osztá lyá nak a dicsõsé ges, de
eltiport forradalmunkró l. Az esemé nyeket é n csak utó lag, hallomá sbó l
ismertem meg, de jellemzõje az 1961-ben indult újabb terrorhullá mnak,
melynek egyik cé lpontja é pp az egyhá z volt.
Az egyik gyerek a megemlé kezé srõl rossz helyen tett említé st, amit
azonnal kihaszná ltak a Rend é s annak kemé ny, hatá rozott vezeté se
ellen.
A vizsgá latoknak, kihallgatá soknak az eredmé nye, bü ntetõszankció i a
következõk lettek: Géza atya taná ri mûködé sé t felfü ggesztetté k, csak
mint akadé mikus mûködhetett. Az osztá lynak, ahol a megemlé kezé s
törté nt, osztá lyfõnöké t é s prefektusá t, Zerind atyá t is felfü ggesztetté k é s
eltá volítottá k. A taná rbó l segé dlelké sz, majd sekrestyé s lett… Az
osztá lybó l pedig ké t prominens tanuló t eltá volítottak.
Geszler Ö dö n (Ph 57)
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„A vissza nem térõk – tö bben voltak; úgy
érzem, minden Gulagorszá gbó l visszatérõ
megérkezése erkö lcsi csoda is. Ezért há t
ne rá gó dj azon, mit tartanak felõled a
tö bbiek, lekö ti õket azon való rá gó dá suk,
hogy te mit tartasz felõlü k.
A megtizedeltek nemzedéke

Az 50. évfordulónkra emlékezve…
Az erõsen fé lresikerü lt rendszervá ltá s, no meg az ezeregyszá zé ves honfoglalá si é vforduló nk igencsak szégyellnivaló an sekélyes, „futó szalagon”
gyá rtott emlé kü nnepei lá ttá n emlé kezem magam is – tá volró l sem enynyire visszafogottan – az 50 é ve velü nk törté nt, magyar törté nelmü nk
egyik porszemnyi, mé gis feledhetetlen, de alig ismert esemé nysorozatá ra, fehérfolt-feltá rá ssal.
1946 má jusá ban Budapesten – az egyetemek, fõiskolá k, tá rsadalmi
inté zmé nyek, né há ny miniszté rium, mozi é s színhá zak elõtereiben
elszó rtan, titkon, ké zrõl-ké zre adva – megjelentek röpcé dulá ink. Tartalmuk a szovjet megszá lló k atrocitá saira hívta fel a figyelmet, a SzU-ban
lé võ hadifogjok visszatartá sá ra é s a Ká rpá taljá n mé g 1945 õszé n-telé n
törté nt borzalmakra. A ké szítõk elfogá sá ra irá nyuló nyomozá s mindaddig
holtvá gá nyon futott, amíg nem akadt (mert mindig akad feljelentõ) a politikai rendõrség á ltal beépített diá k, aki címlistá val szolgá lt az esemé nyek
mozgató iró l.
Így aztá n 1946 június 6.-á n hajnalban má r né gyes csoportokban szá guldtak egyenké nti összefogá sunkra az Andrá ssy út 60. politikai nyomozó i. Unden Mikló s 21 é ves joghallgató cserké sztisztü nkné l azonban megakadtak, mert Bajcsy Zsilinszkyhez hasonló an, tûzharcot vívott az é rte
jövõkkel. A sebesü ltjeik segíté sé re megé rkezett pribé keket Mikló s a fegyveré vel mé g mindig sikerrel visszatartva, a szellõzõudvar felé igyekezett
egé rutat nyerni. Sajnos a magasföldszint feletti elsõ emeleti laká sbó l az
ugrá sá t elvé tette, megsé rü lt, elfogtá k, bilincsbe verté k é s esté re má r paptaná rokkal megtûzdelt 36 fõs, kisdiá kokbó l, fõiskolá sokbó l és egyetemistá kbó l á lló csoport, a letartó ztatottak elsõ hullá ma kerü lt a vallató k elé .
Több napi vallatá s é s a má sodik hullá mban két tucatnyi kis kö lyö k
elfogá sa utá n döbbentek rá , hogy mennyire túllõttek a cé lon.
Nem kis erõfeszíté sü nkbe kerü lt az, hogy sikerü lt az á rtatlanul megvá dolt paptaná rokbó l hetet, kis kö lyö kcserkész gimnazistá inkbó l mintegy
16-18-at kihúzni, kibeszé lni az ezt követõ súlyosabb megpró bá ltatá sokbó l – örömü nkre!
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Mié rt é s hogyan, mi miatt, milyen cé lbó l is szervezkedtü nk?
Tá rgyszerû és pró zai vá laszunk: A törté nelmi té nyek, az önbecsü lé sü nket vé rig alá zó ká rpá taljai, valamint é szak-kelet magyarorszá gi terü letekrõl elhurcolt kizá ró lag magyar testvéreink Szibériá ba elszá llítá sa feletti
elkeseredé sü nk volt az ok! Fiatal kamaszlelkü nk dacos harcbaindulá sra
ké szen, – az eleve hamvá ban-holtat, a reménytelent is megkísérlõk hitével adtuk ki elsõ röpcé dulá nkat, szervezett harcunk kezdeté n. Sorozatban, több hullá mban. Röpcé dulá nk Zrínyi felhívá sá val kezdõdött: „Íme
kiá ltok, íme ü vö ltö k! Halld meg kiá ltá som Névtelen Magyar!” –, „Add
tová bb” – befejezé ssel. Tartalma drá maian igaz tényeken alapult.
1945 õszé n-telé n Ká rpá taljá n a mé g munká ra ké pes felnõtt magyar
lakossá g mellett negyvenezer 15 éven felü li magyar leá nyt és hatvanezer
leventekö teles ifjút vagoníroztak be, úgymond jóvá tételül, romhelyreá llítá si munká kra é s „á tnevelé sre”. Amire utó lagosan a ké sõbb megalakult
debreceni kormá ny jó vá hagyá sá t is kimondattá k.
Tudtuk, buká s eseté n mi vá r rá nk, de bíztunk önmagunkban. Csakis
jeladá s akartunk lenni, mé gpedig ké tirá nyban. A megszá lló knak „csekaj!”
(megá llj!) ü völté ssel, nyugat felé pedig „Euró pa vigyá zz”, nehogy ké sõbb
hasonló sorsra jusson a Sztá lin á ltal megcé lzott egé sz Nyugat – szovjet
já romba jutá ssal! Pusztá ba kiá ltá sunkban magyar tö rténelmü nk évszá zadaira hivatkoztunk, – ami ma, Nyugatnak törté nõ kiá rusíttatá sunk idejé n
is idõszerû –, onnan segítsé get aligha kaphatunk – lá sd Trianont.
A sikertelen vallatá sok eredmé nyeké nt, a megszá lló k vorosilovi ké nyszeré ben 13 fõre apadt „szervezkedé sü nk” tagjait a Markó utcai börtönnek á tadva, onnan alá írá sunkkal hitelesített rendõri felü gyeletre szabadonengedé ssel „a majdani tá rgyalá sig” szabadultunk. Ré gi csekista
mó dszerü k szolgai lemá solá sá t é ltü k meg perceken belü l, civil NKVD-sek
á ltal az utcá ró l elrabolva mentõkocsikba, taxikba tuszkolá s! 1946 õszé n
az orosz katonai bíró sá g elíté lt. Egy kisdiá kot gr Almá ssy Lá szló Afrikakutató val együ tt mé g sikerü lt az amerikaiaknak kihozni az orosz ü gyé szsé grõl, így 12 fõs lett szervezkedé sü nk, magunkkal rá ntva há rom pap
atyá nkat, egy egyetemistá t é s egy honvé d fõhadnagyot teljesen á rtatlanul. Nem is ismertü k õket. Minden igyekezetü nk ellené re sem sikerü lt
sem vallatá sok sorá n, sem tá rgyalá son – az igazsá gnak megfelelõen –
õket kimentenü nk. Emlé kezem é s nem könnyû lé lekkel. Mert ezen
paptaná r atyá knak köszönhetik legtöbben tá rsaim, é s má s, hasonló diá kü gyekben elíté lt kamaszfiúk, magyar sorstá rsaink a túlé lé shez szü ksé ges
akaraterõt, az Atyá k (sajá t gondjaikon túltevõen) õket segítõ lelki tá maszukbó l eredõtartá suk erõit.
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Mi nem mentegetõzü nk, önheroizá lá s, sirá nkozá s e túlé lé s utá n má r
nem a mi asztalunk! Elveszett fiatalsá gunkat sem siratja senki, s a betegsé gek miatt, amiktõl rokkantként tértü nk haza, 1953-, 54- é s 55-ben, a
120 ezernyi hasonló sorsúbó l alig 4.5-5 ezer fõs hazatértbõl má ra má r jó ,
ha 350-400 fõt tudunk szá mon tartani. Jobb ké sõn emlé kezni, mint hangtalan, nehé z lé lekkel elmenni. Sorrakövetkezõké nt.
Bá r rabtartó ink bennü nket „a sztá lini szemé lyi kultusz á rtatlanul meghurcolt á ldozataiké nt” rehabilitá lva kü ldtek volna haza, minket Rá kosi
Lembergben tartott vissza azzal, hogy szá má ra a SzU-ban má r nincsenek magyar hadifoglyok, fasiszta utá npó tlá sra pedig nincsen szü ksé ge!
Hazaté rtü nket vé gü l is nem akadá lyozhatta tová bb, de idehaza aztá n
pokollá vá lt az élet mindegyikü nk szá má ra! Valakinek vé gre egyszer ki
kell ezt mondani é s vé gre leírni! Törté nelmi té ny: bíró sá gi ké relmek, SzU
követsé gi eljá rá sok alapjá n több tucatnyi volt magyar sorstá rsunk jobbnak lá tta nyugodtan élni a volt rabtartó k kö zö tt rehabilitá lva, mint a mieink
kö zö tt megbélyegzetten. É s sokan ké rté k a SzU-ba visszaszá llíttatá sukat, a szovjet á llampolgá rsá got!
Nehé z leírni, kimondani is szörnyû ezt az 50 é ves visszaemlé kezé s
kapcsá n, amikor idehaza a falusi, vá rosi, rendõri és taná csi szervek
nyomorgatá sá nak kivédésére magyar a magyar ellen kényszerü l segítséget, igazsá gtételt kérni a SzU kö vetségen! A megadott rehabilitá suk
megvaló sulá sa é rdeké ben! Vajh miért hallgatnak errõl mélyen mindmá ig a tö rténelemkö nyveink?
Visszaemlé kezé sem tá volró l sem futó szalagon ké szü lt mé diakoholmá ny, hanem tanúsá gtétel egy má r elé vü lt, de sorsunkban mé gis el nem
é vü lõ nagy tanulsá gró l, amit – é s most önmagunkat vá dolom – ama
ké rdõn, nem titkolt vá ddal tekintetü kben gyermekeinknek a gyermekei
szegeznek ké rdõn nekü nk: mindezt miért, minek titkoltuk el elõttü k
évtizedeken á t? Generá ció k nõttek fel velü nk é s mellettü nk, akiket azé rt
nem é rdekel má r szü lé ik, nagyszü leik valaha megé lt sé relme, mert
némá k voltunk azokban az idõkben a megtörté nt dolgokat kibeszé lni!
Amit akkor, az õ é rdekü kben, csalá dfé lté sü nk naponta kisé rtõ remegé sé tõl megfélemlítve nem tettü nk meg! Múltunk megé lt há nyattatá sait ma,
amikor hazá nk, nemzeti vagyonunk kiá rusítá sa folyik, nehezen értik meg,
hihetetlennek, túlzá snak tartjá k bennü nket ké rdõ utó daink. Amié rt nekik a
„ká dá rcsodá kró l” papoltak – netá n mi is, á lszemé rmesen, hajlott gerinccel, földre szegezett tekintettel – annak idejé n?!
Emlé kezzü nk! Ez az 50 é ves é vforduló is nyíltsisakos szembené zé sre
kötelez mindannyiunkat, amíg nem ké sõ! Hiszen mi má r elmenni ké szü -
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lü nk. Remé lve vá rjuk – talá n mé g nem hiá ba – a valamikori szebb jö võt
hazá nk egé re. Ezen az é vforduló n, ha má r elmondtuk gyermekeink é s
unoká ink ké rdõ tekinteté re a velü nk tö rténteket, az igazsá got, hagyjuk
testamentumul, emlé kü l, szent kötelessé gü l, a megszá lló k kivé gzõosztagainak sortü zé ben elesett, a szibé riai lá gerekben betegen má rtírhalá lt haltak ü zeneté t: Bajtá rs! Te, aki visszaté rhetté l, mondd meg az
otthoniaknak, mi csak nyomorult kis é letü nket tudtuk adni, á ldozatul, de
nem a semmié rt, é des Hazá nknak. De ti odahaza tartsá tok szent kötelessé geteknek: a Hazá ért mindent!, de magá t a hazá t semmiért ki nem
á rusíthatjá tok!
Hetedik é vtizedem zá ró akkordjá ul így, ezekrõl, ezekkel az emlé keimmel vá ltam tanúsá gtevõvé , fõhajtó tiszteletadá ssal az elõttem elmentek
emlékének. Egy szebb, magyarabb jövõnk remé nyé ben. Így legyen!
Hó di RezsõIstvá n

Nedeczky Gyö rgy:

É n lá ttam õket!
É n lá ttam õket akkor este,
Ú jsá g-fá klyá knak fé nye mellett,
Lobogó hajjal, é gõ szemmel,
A Parlamentné l tü ntetõket.

É n lá ttam Õ ket halni bá tran,
Arcukon tiszta é gi csó kkal,
Virá ggal hintve s letakarva
Sok vé res magyar lobogó val!

É n lá ttam Õ ket kinn a harcban,
Puszta ököllel, szabad fõvel,
De ó riá s hittel, acé l szívvel,
Dacolva minden túlerõvel!

É n lá ttam õket s csodá t lá ttam,
Olyat mit soha földi ember,
Egy bü szke kis né p ó riá s lett,
S felkelt a vilá g-zsarnok ellen.

É n lá ttam Õ ket, s té rdre hullva
Imá dkozom a halott csöndben:
Mi jó Atyá nk, köszönöm neked,
Hogy é n is magyarnak szü lettem!
Budapest, 1956. november 23.
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Tö redékek a siralomhá zból
„Én múltat jö võnkért ébresztgetek…
a jö võt nevelem fiam szívébe! S a
régi rosszért a jö võt vá dolom…
Védõbá styá ja én magam leszek.”
(Raissza Ahmatova – Rab Zsuzsa fordítá sa)

Sorsom szeszé lyeké nt mintegy fé l é vszá zaddal ezelõtt emlé kezetes
közelsé gbe kerü ltem törté nelmü nk gyakran vitatott volt vezé ralakjai közü l
há rommal: Hó man Bá linttal, Bá rdossy Lá szló val é s vité z Má rton Bé lá val.
Kettejü kkel a há rom nem kis szemé lyisé g közü l cellatá rsi kapcsolatba is
jutottam.
É letutam vé gé n, hetedik é vtizedem zá ró akkordjaké nt szibé riai, gulagvilá gi túlé lôké nt tartom kötelessé gemnek elmondani – leszá rmazottaik,
szeretteik szá má ra is né mi adalé kot nyújtva utolsó é letidõikrôl –, amit
tudok ró luk.
Közel nyolcé ves börtön- é s lá gertapasztalataim, rabtarisznyá m foltos
iszá kjá bó l vá logatva borítom az alá bbiakat magyar törté nelmü nk kopottas
asztalá ra.
Hó man Bá lint, Bá rdossy Lá szló é s v. Má rton Bé la bá ’volt ref. presbiter,
há borús bûnöské nt a Markó -börtönben talá lkoztak. A volt kultuszminiszter úrral elsô szemé lyes talá lkozá som a há borús é vek közepette, 1942
decembere elsô heté ben, é desapá mnak vá ratlanul vidé krôl Budapestre
törté nt á thelyezé sé vel kapcsolatos. Á tköltözé sü nk is tané v közben, kará csonv elôttre esett, é desapá m szemé lyes ismeretsé ge oká n megké rte õt,
segítene hozzá tanulmá nyaim Budapesten való folytatá sá hoz. Hó man
Bá lint kultuszminiszter úr soron kívü l, felvé teli vizsga né lkü l juttatott be a
budapestí bencé s gimná zium IlI. osztá lyá ba. Apá mmal együ tt mentü nk
fel segítsé gé t megköszönni rezidenciá já ba, amit el is vá rt. Né mi szorongá somat a robusztus termetû ember selymes baritonja oldotta fel:
ké rdé seire szabatosan vá laszoltam. Farkaskölyök, apró cserké sz múltamat soroltam, tanulmá nyaim eredmé nyei is é rdekelté k. Apá mmal vá ltott
né há ny szava utá n ezt mondta: „Bízom benned, é s elvá rom, é desapá d
múltjá hoz mé ltó leszel, nem okozol sem né ki, sem nekem csaló dá st az új
gimná zium atyá i között. Jó munká t, é s Isten á ldjon, fiam, é desapá d
bü szkesé ge maradj eztá n is!”
Honnan is gondolhattam volna, hogy alig há rom é s fé l é v múlva (má r
ré gen á rvá n) a Markó -börtönben, kiskorú politikai fogolyké nt kerü lök
közeli kapcsolatba egyszer a kultuszminiszter úrral?
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1946. június 6-á n letartó ztattak, s az Andrá ssy út 60-beli há romheti
„elõkúra” utá n a Markó III. emeleti 25-ös szá mú cellá já ba kerü ltem há rom
hasonló korú é s hasonló an diá kszervezkedé s ü gyé ben odazá rt kamasz
közé . Egyikü k mé g 15 é ves sem igen lehetett. Körü lmé nyeink emberiek
voltak. Ekkor mé g (1946 június-júliusá ban) börtönrendü nk a ré gebbi
regula szerint oldottabb volt, kevé sbé szigorú. Rajké k mé g nem vetté k á t
vandá l Á VO-s (belsô, titkos utasítá saikkal irá nyított) mó dszerrel a fogolykontingenst. Ré givá gá sú, öreg, jó lelkû foglá rok vigyá ztak rá nk, igencsak
kié rezhetô volt viselkedé sü kbõl együ tté rzé sü k lé pten-nvomon a sok kiskorú diá k, egyetemista é s fôiskolá s politikai fogollyal, kü lönösen parancsnokaik tá vollé té ben. B. Sá ndor föfoglá r úr (Sanyi bá csi magunk között, ha
a cellá ban volt velü nk), aki 35. foglá ré vé t tölti má r, a Markó ban ebbõl
egyfolytá ban a 17-et, közli velem, amikor má r túljutottam az ü gyé szi
kihallgatá son: immá ron nekem is jogom van hozzá (ha elõzõleg ké rem),
szombat-vasá rnaponké nti istentiszteleteken a folyosó n á llva ré szt venni.
Ezeket akkor az aulá ban felá llított oltá rná l, harmó nium-kísé rettel vé gezté k. „Mivel a cellatá rsaid má r nemigen igyekeznek ezekre.” „Közlöm azt
is – mondta –, vasá rnap dé lutá n pedig, ugyancsak elõzetes ké ré ssel,
emeleten belü li ismerôs ü gytá rsakkal du. 2 é s 6 ó ra között engedé lyezett
a szabad á tjá rá s. Nagyon ajá nlaná m neked né gy cellá val odé bb Hó man
Bá lint elõadá sait. Biztosan é rdekel, nem úgy, mint (fejé vel benti tá rsaimra
int zá rká nk elõtt) ezeket, csak a magukba roskadá s… ”
Nagyon is é rdekelt a dolog! Elsõ alkalommal, megké sve, csak a folyosó ró l, fé l fü llel sikerü lt jegyzetelnem Hó man Bá lint oktatá sá t, má sodik
alkalommal má r a cellá já ban szoronghattam. Rövid, tömör, adatbô mondatai szívhez szó ló ak, idegen szó haszná latá t figyelmesen kerü li. Elôadá sá ban önvallomá sá t má s cellatá rsaktó l kapott jegyzetek alapjá n egé szítem ki. Há burús bûnössé gé t nem ismeri el. Nem rejti azonban vé ka
alá hibá it sem, beosztá sá bó l fakadó felelõssé gé t elismerte itt is, miké nt a
tá rgyalá son tette. Á ltalá ban kereszté ny, szentistvá ni eszmekörre felé pített jövõké pet vá zolt elé nk igazsá gos té nyközlé sé vel. Szá mos ismeretlen
adattal egé szítette ki az á ltalunk má r ismert hé tkötetes Hó man-Szekfû-t.
Gyakran figyelmeztetett jelentõsé gteljes hangon, tekinteté t körbehordozva: „Nem vagyunk itt sem egyedü l!” Tudta, hogy vannak köztü nk „té glá k”.
Alapgondolata: há borús bûnöské nt íté lten mindig is felel é s felelõssé get
is vá llalt a revízió s politiká já é rt. A revízió t tá mogatta, ez esetben Hitler é s
Mussolini oldalá n, a pá ngermá n veszé lyt, szemben az é vszá zadok ó ta
rá nk nehezedô pá nszlá v veszé llyel, alá becsü lte. „Ez hiba volt” – mondta.
A vé rgõzös kommunizmus mezé be öltöztetett, a cá roktó l é vszá zadokon
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á t butított muzsikok tömegeit vezetõ ortodox pó pá kat törté nelmü nk örökös lá zadá sszító iké nt íté lte meg. Õ k szervezetten lá zítjá k ellenü nk
mindenü tt a körü löttü nk é !ö má s, horvá t, szerb, romá n é s cseh né peket s
ruszinjainkat. Ugrá sra ké sz ellensé geink megfé kezé sé t Hitler segítsé gé ben vé lte lá tni. „Ez ellen nem is tiltakozhatok” – mondta. Hivatkozott
egy nekü nk „vadi új” té nyre: Faragó Gá bor volt szovjet nagykövetü nk a
há ború kitöré se utá n hazaté rtekor kiadott könyvé t (Szovjetoroszorszá g) a
horthysta cenzúra megnyirbá lta – Faragó mé g idõben burkoltan figyelmeztetett az A szovjet ifjúsá g nevelése címû fejezetben (melyet elhagytak), hogy má r nyolcé ves kortó l é lesfegyverzet haszná latá ra tanítjá k a
fiatalsá got. É s nem ré má lom az sem, hogy Sztá lin kezdettôl fogya Euró pa lerohaná sá val Angliá t akarta ugró deszkaké nt (míké nt az á zsiai té rsé gben Kíná t, Irá nt é s Indiá t) haszná lni proletá r vilá guralmá nak kié píté sé re.
Valaki feltette a ké rdé st: mit szó l ahhoz hogy Szekfû Gyula, volt törté nelemtudó s író tá rsa elvá llalta a Faragó á ltal megü resedett szovjet nagyköveti posztot? „Tudta, mit vá llalt. É n bízom benne… ” É s visszafogottabban kiegé szítette: „Kü lönben lelke rajta… ”
Egy má sik rabtá rs, fiatal egyetemista rá ké rdezett a Teleki Pá l-fé le öngyilkossá gra: igaz-e? Gyilkossá g is lehetett-e?! É s való diak-e a búcsúsorai? Hó man Bá lint gyorsan intett: nem já r-e odakint valaki „nem közé nk
való ”, s Iehalkított hangon röviden ennyit mondott: „Teleki elôtte gyó nt,
má snap akart a nagy ü nnepi cserké szmisé n á ldozni… Megtalá lá sakor
hosszú kapkodá s volt, é n egyet-má st megtudtam, de a ‘hivatali titoktartá s’ alapjá n kötelessé gem a dolgok elfogadá sa. Mindenesetre – ez a
magá nvé lemé nyem – Bakay professzor kihívá sa, a rendõrsé g gyilkossá gi csoportjá nak elné mítá sa… zavart keltô… Az írá s. A búcsúlevé lrõl
annyit: ma má r (de ré gebben is) a titkosszolgá lati, belü gyi szerveknek
nemcsak írá sszaké rtôi vannak, hanem – megszó lalá sig való dian író –
írá shamisító i is.” Itt elhallgat, maga elé né zve, é s megjegyzi: „Több szó ,
így a pocsé k nemzet é s hasonló k… NEM Teleki-beszé d, mé g kevé sbé
írá s-stílusá hoz tartozó … ” – zá rta le így a té má t.
Hó man megvallotta: több é vszá zados törté nelmi té vedé s eszmeköré nek bûvöleté ben é lt. Né metorszá got lá tta egyedü li megmentõké nt.
Ugyanígy vé gzetesnek minõsítette Ká llay Mikló s miniszterelnökü nk á tlá tható ké tkulacsossá gá t is. Ezzel õ (bá r nem vette é szre) való já ban lovat
adott romá n, tó t, szerb é s horvá t jó szomszé daink alá , hiszen õk a né metekkel együ tt azonnal é s feltartó ztathatatlanul rá nktörtek volna, amint azt
Hitler Horthy kormá nyzó t megzsarolva ecsetelte is annak idejé n. Kisebb
bajnak vé lte tehá t 1944-ben a né metek beengedé sé t! „Jó indulattó l tá plá lt
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é s akkori belá tá somon alapuló vé tkem volt ez, ké tsé gtelenü l” – zá rta
szü rke hangon. A ké rdé sek felveté sé hez jelt adott, húsz percenké nt tartott szü netet a nehé z, forró , elhaszná lt levegõjû cellá ban. É rdeklõdõ vitapartnerké nt á llt ké szen ké rdé seinkre. Bá rdossy Lá szló t idé zte, ki önmaga
vé delmé ben elmondott beszé dé ben jelezte, ha mi 1941-ben nem á llunk
be a há borúba, é s 1944-ben nem engedjü k be a né metet, akkor bizony
(nem szó szerint tudom csak idé zni) aligha akadt volna, aki ma itt a
fôtá rgyalá somon az ü gyé sz úrnak tapsolhatott volna, mert eltiport volna
bennü nket a né met é s a környezõ bosszút Iihegõ á radat. Fejü nket mé lyen Iehorgasztva gubbasztottunk a ceIlá já ban. Kint a cellaajtó n túl is
nagy csend honolt.
Ezutá n magá tó l adó dott, valaki ké rdi: mondaná meg kultuszminiszter
urunk, hõs volt-e vagy csupá n á ldozat, netá n má rtír Bá rdossy? Fá radt,
lihegõ hangon fejtette ki: „Mint má r jeleztem, Bá rdossy egé sz politiká já t
Erdé ly megszerzé sé re é pítette. Kü lpolitiká já ban ké sz volt ezé rt aká r
Hitlerrel is lepaktá lni. Tanúsíthatom, nyilvá nvaló – ezt Horthynak mondta
jelenlé temben –, a magyar honvé d a bolsevizmus ellen kü zd az orosz
fronton, de elsõsorban Erdé lyü nké rt." Bá rdossyt szemé lyileg Hó man
szerencsé tlen sorsú, rövidlá tó , de felelõssé get vá llalni ké pes politikuské nt tisztelte hibá i, té vedé sei mellett is. „Sorsa – teszi hozzá – egy ember
sorstragé diá ja… , de magyar sors.” É s körü lmutatott: „Ezt itt mindannyiunk hasonló an nem könnyû sorsa é kesen bizonyítja.”
Több elôadá sá n má r nem tudtam ré szt venni. Engem július vé gé n
raboltak el: mint kiskorút szabadon engedtek, s a Markó bejá ratá tó l alig
szá z mé ternyire szovjetek karmaiba kergettek. Hó man Bá lintot cukorbaja
elhatalmasodá sa miatt má r július elsõ heté ben (5-8-a között) elvitté k a
Markó bó l a gyûjtõ rabkó rhá zá ba.
Bá rdossy Lá szló val sorsom kifü rké szhetetlensé ge folytá n, má ig is
szá momra több mint gyanús körü lmé nvek között: é let-halá l menetelé ben,
ha közvetetten é s ré szben kívü lá lló ké nt, mé gis elé ggé intim, nem ismert
há tté rtörté netek ré sztvevõjeké nt kerü ltem kapcsolatba.
Mindezeket talá n é desanyá m nekem sosem elá rult, elmondott há tté rinformá ció ibó l lehetne (immá ron sosem) bizonyossá ggal megmagyará znom.
1943 szilveszteré n temetett apá mnak I. emeleti, nagy, há romszobá s
szolgá lati laká sa az Üllõi út 47. tiszti szá rnyá n volt. 1946-os elfogatá som
utá n is, apá m halá la utá n tíz é vig (1953-ig) itt lakott anyá m. A tiszti
laká sok szá rnyá n 16 laká s volt. Egyedü l mi – é desanyá m özvegyen
kettônkkel, húgommal – maradtunk Pesten, a többi tiszt az összes laká s-
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bó l Nyugatra ment. Beköltözõk, idegenek 1945 ôszé ig itt nem juthattak
laká shoz, ekkor má r a VÁ P (vá rosparancsnoksá g) rendelkezett a laká sokkal, mint az altiszti (ugyancsak 14-16 laká sos) má sik szá rnyban is.
É desanyá m egyik nap – 1945 októ ber elsõ napjaiban – nagyon idegesen
kezdett viselkedni, é s a szomszé d laká sba beköltözôkkel – ismeretlenek
voltak-e? – összejá rt né lkü lü nk, vé lem nem beszé lve meg. Ké rdé semre
izgatottan elrebegte (tartsam nagy titokban): ma hajnalban hoztá k a VÁ Pra, a legmegbízható bb katonai fogdá ba ké t 1945. októ ber 3-á n hazahozott há borús bûnösü nket, a többi közt Bá rdossy Lá szló t é s HeIlebrondt
Vilmos altb. urat. Megtudtam, a szomszé dok közeli rokonsá gban vannak
Bá rdossyval. Keresztlá nya é s má sodik felesé ge itt inté zi felké szü lé sü ket
a má sodik tá rgyalá sra. A VÁ P akkori parancsnoka ezt tudta. (Honnan?)
Felkereste ôket, s anyá mat megké rte: ô nagyra becsü li a ké t foglyot, az
altá bornagynak tanítvá nya-beosztottja is volt, azt ké rte a csalá dtó l, pá r
napra, amíg vé gleges elhelyezé st nem nyernek a foglyai, mivel igen
rossz testi, egé szsé gi á llapotban van mindkettô: já ruljanak hozzá (felsôbb körök ezt jó vá hagytá k), naponta ké tszeri meleg é telt ké szítsü nk
nekik. A szomszé dba é rkezetteknek semmifé le konvhai felszerelé se nem
volt, bútorzatuk is a Iegszü ksé gesebb. É desanyá mra há rult busá s dollá r
é s arany ígé reté vel a fôzé s. A há zban sok á rva, altiszti, volt hadapró diskolá s é s côger (katonai kisiskolá s) csemete volt. Ezek a vilá g Iegtermé szetesebb dolgá nak vetté k a szomszé dos Má ria Teré zia Iaktanya
udvará n, földszinti ré szeiben raktá rozott, összegyûjtött, alig haszná lt, de
haszná lható fegyverek megdé zsmá lá sá t sajá t felfegyverzé sü kre. Hibá t
követve el újdonsü lt szomszé daink egy kis növé sû volt cõgert vá lasztottak ki (helyettem, mert nekem hivatalosan senki sem szó lt) az é lelem,
meleg é tel é telhordó ban való rendszeres á tvitelé re. Maga a VÁ P-tiszt
ké rte, gyerek, fiú, é s ne felnôtt vagy asszony vigye á t az é telt, mindig
meghatá rozott idôpontban. A cõger persze kikotyogta pajtá sainak a ké t
„nem aká rki” (mert maga sem tudta, kik, csak hogy há borús bûnösök)
VÁ P-on való fogva tartá sá t. Az é n szervezkedé sem csírá iban is alig
lé tezett. Ezek a kölykök – ismerve engem – jelezté k szá ndé kukat: felté tlenü l kiszabadítjá k a ké t foglyot, fegyveresen. Tizenöten vannak rá felké szü lve, é s bevonjá k a volt rongyos, bujká ló nyilas szervezeteket is, ha
kell… Jelezté k, 6-8 orosz tiszti egyenruhá juk is van, s oldalkocsis, menetké sz, a laktanyai romok között elrejtett motorkeré kpá r egy „ké té ltû” né met
parancsnoki autó val együ tt. Mondanom sem kell, bá rhogyan is, a kor
neveltje voltam, akkoriban imponá lt is a „kicsik” tettre ké sz harciassá ga.
De azonnal á tlá ttam: hamvá ban holt minden kezdemé nyezé sü k. Ré sz-
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ben a megerôsített kapu- é s fogdaôrsé g miatt, má sré szt azok azonnal
rá dió s riasztá s miatt perceken belü l lezá rnak minden utat, s meghiúsul
minden. Nem beszé Ive arró l, hogy a helybeni civil szü lõk é s má s á rtatlan
lakosok é letveszé lybe is kerü lhetnek.
A negyedik napon nem jelent meg – közbelé pé semre – az é telhordó
gyerek, é n vittem á t a ké t é telhordó t, a szigorúan kettôs ôrszûré sen, majd
a cellá k elôtt á thaladva. Helyzetfelmé ré s volt a szá ndé kom. Ami azonnal
igazolt: egy lé gy sem juthatott á t, nemhogy 10-15 kissrá c, ha mé goly jó l
bá nná nak is a fegyverekkel, é s ha való ban van né há ny pá ncé löklü k is.∙A
romok közti úton ezerszer megsemmisü lhetnek foglyaikkal együ tt. Õ k
má r riasztottak, é ppen aznap é jjelre (netá n provoká torokat?) ismert bujká ló nyilas fegyvereseket, ismerôseiket. Istennek há la, semmi nem lett az
egé szbõl. Mé g é jfé l elôtt vá ratlanul (csak a ké t ké szenlé ti, má skü lönben
á llandó an megfigyelô õr gyerek lá tta) ké t mentôautó é rkezett, é s minden
feltûné s né lkü l, csendben elszá llítottá k foglyaikat, é ppen úgy, ahogy idehoztá k né gy nappal azelõtt. A hajnalra ké rt segítsé get Iefújtá k. Jó kor,
mert né há nvan indultak volna segíteni az elrablá st. Vé resen meleg heIyzet volt, amirõl termé szetesen sem a szomszé dokat, sem anyá mat nem
é rtesítettem. Tudtomon kívü l ekkorra anvá m odaadta nekik kis tá skaíró gé pemet Bá rdossy vé dõbeszé de é s egyé b iratok írá sá ra. Mivel a
keresztlá ny nem gyõzte a gé pelé st, engem is bevontak. Segítettem,
amiben tudtam. Kaptam Bá rdossy tá rgyalá sá ra belé põjegyet, de nem
mentem el.
Bá rdossy keze írá sá bó l megtudtam: elvá lt é s jelenlegi neje is ré szt
vesznek a tá rgyalá si cirkuszon, elvá lt neje idegileg alig bírja. Jó szolgá lataimé rt tíz oldalnyi keze írá sá t á tadtá k emlé kü l. Felsodró dva egy má sodik
emeleti ablakbó l lá ttam Bá rdossy kivé gzé sé t. „Istenem, mentsd meg
Magyarorszá got ezektõl a bitangoktó l!” – kiá ltotta. Nem banditá kat, bitangokat mondott. Tisztá n hallottam. Amikor a pap hozzá lé pett, valaki felkiá ltott: „A csuhá st is! Lõdd Ie a csuhá st is!” Estig kó szá ltam a vá rosban,
a temetõben, apa sírjá ná l. Anvá mtó l megtudtam: a szomszé dbó l má r
senki a Bá rdossy-ü gyinté zõk közü l nem volt a laká sban. Az idegen lakó
pedig velem nem kommuniká lt kü lönösebben ké sôbb sem.
Fogdmegjeim 1946. június 6-á n a sebté ben vé gzett há zkutatá s alkalmá val megfosztottak Bá rdossy∙Lá szló né pbíró sá gi tá rgyalá sakor sajá tkezûleg írt tíz oldalnyi fogalmazvá nvá tó l.
Bá rdossy Lá szló holttesté t a ké t özvegy (elsõ é s má sodik neje) a
csalá d nevé ben kiké rte. Dr. Major Á kos egykori m. kir. tiszt – á ruló vé rbíró nk – ezt a megtörtsé gé ben is magá t erôsen tartó , ná la ezt ké rô
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má sodik felesé gnek, miké nt azt A népbírá skodá s forradalmi tö rvényessége címû, szá mos csúsztatá ssal é s ferdíté ssel telt posztumusz könyvé ben
a 240. oldalon é s a 241. oldal kezdeté né l említi is, á llító lag kiadta: „… a
miniszté riumi ígé retnek megfelelôen ké rte, hogy fé rje holttesté t kiadjá k.
Megígé rtem, ô pedig eltá vozott. A tetemet mé g aznap este megkapta.
Szombathelyen temettette el.” Ezzel szemben a való sá g: a tetemet a
csalá d, ké t nej jelenlé té ben, né mi procedúra utá n egy hé ttel kapta meg…
Kinyitva a koporsó t. abban tucatnyi nagymé retû té gla volt, nem a korpusz. Efeletti bá natá ban az elsõ, korá bbi, gyenge idegzetû felesé g akkor
té nyleg öngyilkos lett. De a má sik, akivel é n is é rintkeztem a vé dôbeszé dek é s az anvag gé pelé sekor, kiharcolta kemé ny szívó ssá gá val,
hogy tíz nap múlva vé gre a Bá rdossy csalá d eltemethette Szombathelyen. Így, bá r Major Á . könyvé ben az á ll: „Szombathelyen temettette el,
aztá n öngyilkossá got követett el”, ez merõ önmenté s, csúsztatá s.
Harmadik cellatá rsam a szinté n halá lraíté lt vité z Má rton Bé la ref.
presbiter úr, a Nemzeti Munkaközpont vezetõje. A Markó ba-vitelemkor
folyt é ppen a né pbíró sá gi tá rgyalá sa. Há rom fiatal diá k rabtá rsam letörten
vá rta, hiszen Bé la bá csival együ tt tudtá k: né pbíró sá gi íté lete csakis halá l
Iehet. Mé g takarodó utá n is folyt imá nk, amikor a felpattant cellaajtó ban
megjelent zömök alakja, harsá ny hangon jelentkezett: „Vité z Má rton Bé la
ref. presbiter halá lraíté lten jelentkezem a III. emelet 25-ös cella-tá rsaimná l.” Azt akarta, hogy az egé sz börtön az é jjeli csöndben megtudja
sorsá t. Jó ó rá ra mé g közé nk ü lt. Feltûnõen vidá man, kü lön-kü lön mindegyikü nket vigasztalt. A vá dpontok: 19-es Horthy-kü lönítmé nyes tisztsé g,
a M0VE megalakítá sa, az É bredô Magyarok titká ri é s a Horthy-csalá d
bensõ bizalmasi tiszte. Halá lra íté lté k, de a halá lbü nteté st ugyan fenntartva, új tá rgyalá st tûztek ki. Erre 14 megmentett zsidó MUSZ-os
csalá djá val együ tt (mintegy 45-en) vonult fel mentô tanúké nt Má rton Bé la
mellett. Csupá n öt esztendôt kapott a né pbíró sá gtó l. Ebbôl 1948-ban a
nagy amnesztiá ban elengedtek egy é s fé l é vet, 1952 kará csonyá ra tü dõrá kban elhunyt.
Hó di RezsõIstvá n
Szovjet hadbíró sá g á ltal elíté lt volt politikai fogoly,
aki 7 é s fé l é ves lá geré letbõl rokkantan hazaté rt túlé lõ
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Bazilikaépítõ gépészmérnö k
(Lenkei Antal – Bp 38)
Lucius é s Kandid sem vette é szre, hogy é rettsé gi utá n má r a tornaü nnepé lyrõl is megló gott. Helyette rohant a Há rmashatá rhegyre vitorlá zó repü lni. Tó ni repü lõs szakszolgá lati könyvé ben 1400 vitorlá zó - é s 500
motoros repü lõó ra van. Mivel mint utas mé g 200 ó rá t töltött a levegõben,
é leté nek 4,4 ezrelé ké t, minden tíz napbó l egy ó rá t nem e földön töltött.
Tó ni gé pé szmé rnök diplomá val a zsebé ben 1945-ben valahogyan
meglé pett a gödöllõi fogolytá borbó l é s egyenesen nyugatra menekü lt.
1948-ban Venezuelá ban kötött ki é s miutá n a spanyolt megtanulta, egy
é píté si irodá ban dolgozott. A cé g 1950-ben elvá llalta egy bazilika tervezé sé t é s é píté sé t Caracas mellett. A tervezé st Tó nira szá ndé koztá k bízni,
mert õ euró pai (?). Tó ni mindent vá llalt. Né há ny hé t múlva rá döbbent,
hogy a Mûegyetemen egé szen má s karon lehetett megtanulni az é píté szetet é s a vasbeton-mé retezé st. Szembekerü lt a legbonyolultabb statikai problé má kkal: keretszerkezetek, együ ttmûködõ ívsorok, tojá shé j vé konysá gú vasbeton kupola, földrengé sveszé ly stb. Tanult é s tanult, de
annyira új terü letre ké nyszerü lt, hogy segítsé gemet ké rte. Jöttek, mentek
a rajzok, szá mítá sok. Mé g ma sem vilá gos, hogy az 50-es é vek elejé n
mié rt nem akadtak fent ezek a vastag levelek a hatalom gyanakvó há ló já n. Tervezé skor a legnagyobb nehé zsé g a földrengé ssel volt azon az
igen aktív terü leten. A fõpró ba 1967-ben következett be, amikor a bazilika
egy 7,2-es rengé st é psé gben megúszott. Ez bizonyá ra azon múlott, hogy
Tó ni a kü löná lló pillé rlapokat a padló szint alatt összefogta erõs vasbeton
gerendá kkal.
No de mé g csak a tervezé sné l tartunk. A ható sá g é s az egyhá z
nagynehezen jó vá hagyta a terveket é s megkezdõdött az é píté s. Tó ni lett
az é píté svezetõ mé rnök. Né há ny hó nap múlva a cé ge csõdöt jelentett é s
õkelme ott maradt az alapokkal, egy csapat bennszü lött kõmívessel é s
egy ü res zsebû pü spöki viká riussal. Mikor magukhoz té rtek, újraindult az
é píté s. Õ lett a beruhá zó , a munkaszervezõ, pallé r, meg az é jjeliõr is,
mert odaköltözött az é píté si barakkba. Ott fogadja a magasrangú egyhá zi
szemlé lõket é s a szü ntelenü l okvetetlenkedõ ható sá got. Ké rdezõsködnek
ké pzettsé ge felõl é s amikor é rthetetlen õszintesé ggel bevallja, hogy
gé pé szmé rnök lé té re meré szkedett a vasbetoné píté s é s az egyhá zi
é píté szet ingová nyos terü leté re lé pni, nagyon furcsá n né ztek rá . De csak
hagytá k dolgozni. Sztoikus elé gedettsé ggel, de fõleg makacssá ggal
vé gezte dolgá t, mert a viká rius valahogyan mindig csurgatta a pé nzt. Azt
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írja: „Ú gy é rzem, hogy Michelangelo így kezdhette 400 é vvel korá bban,
bá r a San Pietro csak kõbõl é pü lt”. Nõttek a pillé rek, betonozzá k a
hatalmas íveket, Tó ni ott inté zkedik a magasban. Elé rkezett a kupolaszerkezet zsaluzá sa, szerelé se, betonozá sa. Szorongva vá rja, hogy
kizsaluzá skor mi marad ebbõl a vé kony vasbeton buboré kbó l. Azt írja:
„Bá r aggodalmam mûszakilag indokolatlan, mé giscsak teljesen egyedü l,
a sajá t íté lõké pessé gemben é s lelkiismeretemben bízva csiná lok ilyesmit,
rá adá sul az é letemben elõször!” Vé gre á ll a bazilika vá za, növekszik a
ké t torony is é s megkezdõdhet a belsõ munka: pá rká nyok, díszíté s,
nemes burkolatok, vilá gítá s, festé s é s rengeteg apró ré szlet. Honnan volt
bá torsá ga oszlopfõt csiná lni, mé ltó oltá rt tervezni, mintá zni, vagyis
majdhogynem mûvé szit alkotni?! Lá dá ja tele van mûvé szettörté neti
könyvekkel, azokat bújja. „Csak az oltá rké peket nem vá llalom.” Á tköltözik
a sekrestyé be é s a jövõjé rõl elmé lkedve írja: „Talá n itt maradok
harangozó nak, mert azt Akarattyá n jó l megtanultam.”
A templomszentelé s má r a kü szöbön van, amikor é rthetetlen mó don
egyszerûen elkü ldik, sõt kisemmizik. Egy é ve aktuá lis fizeté sé t sem kapja
meg, de mé g köszönetet sem. Hívatlanul megy el a felszentelé sre é s
valahol há tul hallgatja, hogy ez most Venezuela legszebb temploma… A
törté ntek utá n azt írja: „Bü szke vagyok, hogy ez tõlem van é s emlé ket
á llítottam magamnak!”
Tó ni ké sõbb az USA-ba kerü lt é s tová bb má r csak gé pé szmé rnök volt.
Kenyeré t angolul kereste egy floridai foszfá tdúsító vá llalatná l mint
fõtechnoló gus. Elsõsorban azonban repü lt az õ kedves kumuluszai é s a
fent vitorlá zó keselyûi között. 1984-ben megkapta az aranykoszorús
teljesítmé nyjelvé nyt, majd elé rte az elé rhetetlennek tûnõ 6500 mé teres
magassá got é s csak az 500 kilomé teres tá v hiá nyzott a gyé má ntkoszorúhoz.
Utolsó é vé ben mé gegyszer elmegy Venezuelá ba a templomá hoz. A
paptó l megtudja, hogy a baziliká t „nagyon ré gen valami olasz (!) é pítette”.
Tó nink ezt az elismeré st is szó né lkü l lenyelte. Hogy odabent mit é rzett,
azt csak sejteni lehet… Most bizonyá ra ragyogó kumuluszok között vá r
minket a bazilikaé pítõ, vitorlá zó repü lõ gé pé szmé rnök.
Lenkei Tibor (Bp 37)
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Lá togatá s Nagy Boldizsá r bará tunkná l,
az alighanem legrégebbi bencés diá kná l*
Soká ig úgy tudtuk, hogy dr. Palá sti Ká lmá n (So 21) é s Kossow Jó ska
bá tyá nk (So 22), aki egykor é desapá m osztá lytá rsa volt, a legré gebbi,
ma mé g é lõ bencé s diá k. 1992-ben õ volt a pannonhalmi talá lkozó
korelnöke. Ugyan azt is tudtam, hogy Nagy Zoltá n bará tomnak (aki ké t
é vig szinté n a soproni Szent Asztrik á ltalá nos iskola né vvel leplezett
bencé s gimná ziumba já rt) é desapja valamikor ré gen szinté n bencé s diá k
volt, de hogy pontosan mikor, azt nem. Most ké t hé tig felesé gé vel
Sopronban helyettesítette a kü lönben é desapjá t á poló nõvé ré t, s
elbeszé lgettü nk é desapjá ró l is. Így derü lt ki, hogy 1899-ben szü letett, s
1909-16 között volt a soproni gimná zium diá kja. Az utolsó é vet a há borús
viszonyok miatt a bé csújhelyi katonaiskolá n vé gezte. A hé t bencé s é v
hallatá n hatá roztuk el Csaná d atyá val, hogy felkeressü k é s 77 é v elõtti
é rettsé gijé rõl oklevelet adunk á t neki.
Á prilis 24-é n dé lutá n 3-kor csöngettü nk be Boldizsá r bá tyá nk ajtajá n.
É ppen újsá got olvasott, az elõzõ napi osztrá k-magyar miniszterelnöki
talá lkozó t említette (nevekkel). Teljes szellemi frissesé gben fogadott,
csak rossz hallá sá ra panaszkodott, de könnyedé n beszé lgettü nk el.
Elmesé lte, 1909-ben é desanyja vitte el beíratni é s elbeszé lgeté sre a
nagyon szigorú Darvas Orbá n igazgató úrhoz, aki ké sõbb tanította is,
szobá ja a rendhá z Kolostor-utcai oldalá n, egé szen há tul volt. Osztá lyfõnöke Mérey Ká lmá n, az egyik emlé kezetes soproni bencé s volt – õ
ké sõbb é desapá mat is tanította. Né met taná ra Nelky Istvá n, aki é v
közben nem is feleltette, tudta, jó l beszé l né metü l (ezé rt is kerü lt Bé csújhelyre), biztos jó ja volt né metbõl. Õ má r akkor szent ember híré ben á llt.
Rövid idõre má sik igazgató követte, majd Borossay Dá vid, a legendá s
matematikataná r, akinek könyvé bõl (Borossay-Holenda-Korá nyi) é n is
tanultam a matematiká t 1949-ig. Addig Nelky Pista bá csi is megvolt… De
Boldizsá r bá tyá nk nem csak taná rokra emlé kezett: osztá lytá rsa volt
Schaller Má tyá s, ké sõbb szinté n bencé s, nekem a III-V. osztá lyban
matematikataná rom. Sok má s né v között szerepelt Ullein (ké sõbb UlleinReviczky) Antal, akinek nemré g jelentek meg vissza-emlé kezé sei, mindig
õ tartotta nyolcadikoské nt az ü nnepi beszé deket, amikor Boldizsá r
* Ez a beszá moló 1994 má jusá ban szü letett, azó ta az írá s címzettje – é s mé g né há ny
szereplõje – csendben eltá vozott közü lü nk az örök hazá ba. Rá juk emlé kezé sü l mé gis
közöljü k ezt a kedves írá st. – A szerk.
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bá tyá nk kezdte az iskolá t. Persze ismerte Kossow Jó ska bá tyá nkat is
(„Volt neki egy öccse, vele nem tudom, mi lett”). Sorra kerü ltek elõ a ré gi
emlé kek: a „nagy soproni á rvíz”, amikor a Rá k-patak elvitt egy há zat a
Frankenburg utcá ban (õk amögött laktak). nem messze lakott Pogá csa
doktor, Csaná d atya rokona – fia most budapesten orvos. Azutá n az
egyetem taná rai („Furcsa, ré gen minden professzort ismertem, most
egyet sem” – mondta): Bolemann professzoré kkal 1945-ben együ tt
menekü ltek a Szü rké k zá rdá já ba, ahol akkor Mindszenty é s Shvoy
pü spök is é lt (egy szobá ban aludtak kislá ny korú felesé gemmel, akinek
apjá t az elsõ napon agyonlõtté k). Így jöttek elõ sorra az emlé kek, minden
né v, adat pontosan egyezett. Mé g a Ró th cukrá szda helye is, az Elõkapuná l, ahol ma Ró th Gyula professzor emlé ktá blá ja van („Ott á t lehetett
menni a Kisvá rkerü letre, az ü zleten á t, sohasem szó ltak miatta, legalá bbis nekem nem”). „Megvan mé g az új Ró th cukrá szda a Szé chenyi té ren?”
Igaz, hogy ma Dömötöri, de megvan. Vé gü l egy fé nyké p ké szü lt a 77
é ves é rettsé gi emlé klap á tadá sá ró l. Boldizsá r bá tyá nk egy kicsit el is
é rzé kenyü lt, hogy mé g rá emlé kezik valaki ennyi sok irdatlan idõ utá n…
Vé gezetü l szó ba kerü lt, hogy aznap mehettü nk be elõször újra a Fõ té r
felõl a bencé s templomba, mert befejezõdött a Köpenyes Madonnafreskó restaurá lá sa a kapu felett („Az nagyon szé p, emlé kszem rá . Jó
lenne megné zni”). Így a mindenkit köpenye alá vonó Madonna oltalmá ba
ajá nlottuk Boldizsá r bá tyá nkat a való ban emlé kezetes lá togatá s vé gé n.
VerõJó zsef (So 51)
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Csillagfény, porszem, csipkebokor
A magyarorszá gi jeles é vforduló k é vé ben dr. Czakó Ká lmá n Dá niel
pannonhalmi bencé s a Monasterio São Geraldo meghívott vendé ge. A
volt pannonhalmi diá k 33 é ve bencé s, Pá szthory Valter tanítvá nya,
tizenkilenc é vet tanított a pannonhalmi bencé s gimná ziumban ké miá t,
bioló giá t é s rajzot. 1972-ben summa cum laude eredmé nnyel doktorá lt
termé szettudomá nyokbó l (bioló giá bó l) Budapesten az Eötvös Lorá nd
Tudomá nyegyetemen. Citogenetiká val, numerikus taxonó miá val, populá ció genetiká val, bioló giai szabá lyozá ssal foglalkozott.
1987-ben a Mûvelõdé si é s Közoktatá si Miniszté rium tanterv- é s tankönyvfejleszté si orszá gos pá lyá zatá nak fõdíjasa, azt követõen magyar
nyelven megjelentette bioló giakönyvé t Csillagfény – Porszem – Csipkebokor címmel. A taná ri munká bó l hívtá k meg elõbb a Munkaü gyi, ké sõbb
a Mûvelõdé si Miniszté riumba. 1990-tõl a magyar szakké pzé s é s közoktatá s miniszté riumi munkatá rsaké nt dolgozott, mint a magyar UNESCObizottsá g miniszté riumi fõtaná csosa. A magyar iskolarendszer prevenció s
irodá já t vezeti Budapesten, a nemzeti projekt koordiná tora, taná rké pzé ssel, csalá dpedagó giai prevenció val, a Magyar Má ltai Szeretetszolgá lat
Ifjúsá gi Segítõszolgá latá nak szakmai irá nyítá sá val foglalkozik.
Monostorunk meghívá sa lehetõvé teszi szá má ra, hogy a portugá l/brazil
nyelvet megtanulja, megismerje a Colé gio Santo Amé rico, azaz iskolá nk
é leté t, é s betekinté st nyerhet a brazíliai felsõoktatá si inté zmé nyek vilá gá ba mûveltsé gi terü leteinek megfelelõen. Itt tartró zkodá sa alatt az apá tsá g
szociá lis tevé kenysé gé be is bekapcsoló dik. Elõadá st tart a bioló gia é s a
csalá dpedagó giai prevenció té maköré ben.
Idé zett könyve címé t így magyará zza: Csillagfény: – a kutatá sok forrá sa, a makrokozmosz jelké pe; porszem: – a legkisebb dolgok, a mikrovilá g jelké pe; csipkebokor: emberi lé pté kû környezetü nk jelké pe, a teremtett vilá g szimbó luma, melynek lá ngoló bokrá ban Mó zes istené lmé nye
megfogant.
Gá cser Imre OSB
Gá cser Imre atya azó ta elkö ltö zö tt az ö rö kkévaló sá gba. Szeretetü nk vele
marad, nyugodjék békében.
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„Önarckép” helyett*
A rendszervá ltozá s utá n Iett Ková cs Jó zsef (Ph 63) a Herendi Porcelá nmanufaktúra Rt. vezé rigazgató ja. Osztá lyvezetôké nt dolgozott hosszúhosszú é veken á t, majd megpá lyá zta az elsô szá mú vezetõi posztot.
Minden bizonnyal nem vé letlenü l lett vezé rigazgató , hiszen a dolgozó k
döntô többsé gé nek a bizalmá t é lvezte, é s itt alakult meg az orszá gban
elsõké nt a munká staná cs. A manufaktúra tavaly 5 milliá rd 400 millió
forintos á rbevé tel mellett vá rható an 1,7 milliá rdnyi adó zá s elôtti eredmé nyt könyvelhet el. Ké t é ve a nagy vá llalatok között az orszá gban
elsõké nt kaptá k meg a Nemzeti Minôsé gi Díjat. A sikeres, vilá gszerte
ismert tá rsasá g ma is hazai tulajdonban van. Ré szvé nyeinek 75 szá zalé ká t a munkavá llaló k birtokoljá k, a többi az á llamé .
Imponá ló volt, amikor é vekkel ezelôtt a Budapestre lá togató angol
miniszterelnök asszonnyal, Margaret Thatcherrel, a „vasladyvel” kötetlenü l, tolmá cs né lkü l tá rsalgott Ková cs Jó zsef. Sõt, tudomá som szerint
né gy nyelven tá rgyaló ké pes.
– Honnan ered a nyelvek irá nti vonzó dá sa?
– Igazá bó l nem tudom. Gimnazista koromban sok tá rgybó l kellett é rettsé giznü nk a pannonhalmi bencé s gimná ziumban. Ott szerencsé mre jó
né há ny nyelvet is tanultam, köztü k a szinte kötelezô latin mellett a né metet, angolt é s az oroszt is.
– Tehá t angolul és németü l perfektü l beszél?
– Mivel latint is tanultam, tudom a perfekt szó jelenté sé t, vagyis hogy
töké letes. S mivel magyarul sem tudok töké letesen, nem merné m á llítani
ezt az idegennyelv-tudá somró l sem. Viszont nincs kü lönösebb gondom,
ha meg akarom é rtetni magamat ezeken a nyelveken.
– Gimnazista korá ban vonzó dott a természethez, a nö vényekhez. A
pannonhalmi bencés gimná zium melletti arborétumnak szorgos á poló ja
volt…
– Ez azé rt túlzá s. Nem vonzalom volt ez, hanem a kedves emlé kû
angoltaná rom feladata volt az arboré tum rendben tartá sa. S ô úgy tanított
bennü nket já té kosan angolra, hogy miközben szabad idônkben kerté szkedtü nk, a munka befejezté vel magyarul, latinul é s angolul is el kellett
mondanunk a növé nyek é s a kerti szerszá mok nevé t.
– Tizennégy évesen, mondhatni kisfiúként egy fegyelmérõl híres szerzetesi iskola tanuló ja lett. Hogyan élte meg mindezt?
* Utá nközlé s a NAPLÓ -bó l
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– Az iskolá val kapcsolatban mindenkinek vannak jó é s rossz é lmé nyei.
Ná lam ma má r a nosztalgia dominá l, így csak a szé pre emlé kezem. Sôt,
a kellemetlen é lmé nyek is megszé pü ltek. Ebben a gimná ziumban volt
bizonyos fegyelem, rendszeressé g, de vasszigor nem volt. Elmondhatom, hogy a szó szoros – latin – é rtelmé ben vett liberalizmus szellemé ben neveltek, ami nem azonos a ma politikai é rtelemben haszná lt
fogalommal.
– Ez furá n hangzik az ö n szá já bó l, akit elkö telezett MDF-esként ismernek. Egy idõben a herendi szervezet elnö ki tisztét is vá llalta…
– Így igaz, bá r ma má r, munkakörömné l fogva, a nyílt politizá lá shoz
nincs közöm.
– Azért kö tôdését nem tagadhatja, hiszen a manufaktúra életében a
konzervatív értékrendet nyíltan vá llaló Makovecz lmre meghatá rozó
szerepet já tszik. Ö n ma is vá llalja ezt az értékrendet?
– Egyá ltalá n nem tagadom ez irá nyú vonzó dá somat.
– A liberalista gondolkodá snak szintén ellentmond, hogy ö nt a gyá rban
túlzott szigora miatt bírá ljá k…
– Ha má r többször megragadtunk enné l a szó ná l, a liberalizmust nem
tartom sem szabadossá gnak, sem korlá tok, kötöttsé gek né lkü li lé tezé snek. Bizonyos eszté tika, szé pé rzé k é s munkafilozó fia itt, a manufaktúrá ban az eltelt szá zhetven esztendô alatt meghonosodott. Akadtak, akiknek
a közelmúlt né há ny é vtizede utá n nehé z volt azonosulni azzal, hogy ez a
szellemisé g elengedhetetlen a manufaktúra sikeres tevé kenysé gé hez.
Má ra ez a viselkedé si forma má r szerves ré sze a vá llalati kultúrá nak.
– És Ková cs Jó zsefnek is életformá já vá vá lt a kecses, finom herendivel
való mindennapos kapcsolat?
– Aki harminc esztendeje a herendi porcelá nok között é l, az egy é tteremben, egy presszó ban is nehezen viseli el a kevé sbé finom tá lalá st.
– A vasá rnapi ebédet herendiben tá lalja fel a felesége?
– Termé szetesen.
– Melyik a kedvenc herendi motívuma?
– Nehé z erre vá laszolni, talá n azt kell mondanom, a herendi porcelá n.
– Kö zrejá tszott a herendi gyá rba kerü lésében a kö ztudottan humá n
beá llítottsá gú pannonhalmi gimná zium?
– Egyá ltalá n nem. Sôt, a vé letlen szeszé lye folytá n Pannonhalmá n is
az úgynevezett reá l osztá lyba kerü ltem. Pá lyavá lasztá somban pedig a
praktikus szempontok vezé reltek. Több nyelven beszé ltem, így ké zenfekvô volt, hogy a Kü lkereskedelmi Fôiskolá ra jelentkeztem. Herendre
pedig egy hirdeté s útjá n kerü ltem. Kü lkereskedõt kerestek, s ké tszer
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annyit ígé rtek az akkori budapesti ezeregyszá z forintos fizeté s helyett.
Így azutá n dönté sem má r egyé rtelmû volt.
– Azó ta talá n igazá n herendi polgá r lett, hiszen feleségét is innen
vá lasztotta…
– Bá r né mely, többé -kevé sbé tré fá s vé lekedé s szerint „igazi herendi”
sosem lehetek, de é letem nagyobb ré szé t itt töltöttem el é s így má r ide
tartozó nak é rzem magam.
Tó th Já nos
Ková cs Jó zsef, a Herendi Porcelá nmanufaktúra Rt. vezé rigazgató ja 1944. szeptember l5é n szü letett Somogysá msonban. A pannonhalmi bencé s gimná ziumban é rettsé gizett
1963-ban, majd a budapesti Kü lkereskedelmi Fôiskolá n kapott diplomá t 1967-ben. Né met,
angol, francia é s spanyol nyelvvizsgá ja van. Nôs, há rom gyermek apja.
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Keresztény magyarsá gunk
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A szabadsá gharc bencés kö ltõje*
Az 1848-as szabadsá gharc bencé s költôje Czuczor Gergely. 1800. dec.
17-é n szü letett Andó don, Nyitra megyé ben. 1817. okt. 25-é n Jedlik
Á nyossal, unokatestvé ré vel együ tt belé pett a bencé s rendbe. 1820-ik é v
ôszé n a pesti központi papneveldé be kü ldik. Itt kezdte olvasni az akkori
magyar irodalmat. Író i pá lyafutá sa az „Augsburgi ü tközet” címû eposszal
indult. Visszaté rt Pannonhalmá ra, ahol 1824. szept. 26-á n á ldozó pappá
szentelté k.
Bevá lasztottá k a Kisfaludy Tá rsasá g tagjai közé , s levé ltá rnokké nt
visszaté rt Pestre. Ellensé gei kifogá soltá k vilá gias é leté t, ezé rt hamarosan
meg kellett vá lnia Pesttôl. Aká rhova helyezte a Fôapá t, mindig rá galmakat szó ltak ellene. A vé gig sé rtett Czuczor becsü lete visszaszerzé sé é rt vizsgá latot ké rt maga ellen. De erre nem kerü lt sor. Nyilvá nvaló ,
hogy erõs nemzeti é rzé sé t é s ôszinte magyarsá gá t akartá k elfojtani. Ilyen
meghurcolá sok utá n testi é s lelki betegsé g kínozta. 1844. é vben az
Akadé mia megbízta a „Nagy Szó tá r” szerkeszté sé vel. A költô tudó s
elfogadta a rnegbízá st, é s kemé nyen dolgozott é vtizedeken á t.
A 48-as esemé nvek ôt is magá val ragadtá k. A bensô erô „Riadó ” címû
versé ben fejezôdik ki. Ez a költemé ny Petõfi forradalmi verseit is felü lmúlja. Hatá sa rendkívü l nagy volt. Az osztrá k seregek Pesten Czuczort is
elfogtá k é s febr. 2-á n Windischgrätz herceg 6 é vi vá rbörtönre íté lte. De
má j. 21-é n a felmentô seregek kiszabadítottá k. A vilá gosi fegyverleté tel
utá n önké nt jelentkezett. Egy ideig a pesti ferencesekné l volt börtönben,
majd Budá n, vé gü l 1850-ben Kufstein-be kerü lt ugyanoda, ahol Kazinczy
is raboskodott. CeIlá já ban is dolgozott a „Nagy Szó tá r”-on.
A sok közbenjá rá s, ami Czuczor é rdeké ben törté nt, nem maradt eredmé ny né lkü l. 1851. má j. 22-é n kiszabadult. Szabadulá sá t Toldy Ferencnek, legjobb bará tjá nak köszönhette. Halá lá ig, mely 1866. szept. 4-é n
következett be, a Szó tá ron dolgozott. Czuczor mûködé sé t az erôs nemzeti é rzé sben é s a hazafisá gá ban talá ljuk. A „Riadó ”-ban a zsarnoksá g
ellen kelt ki, mely a magyar szabadsá gharcot akarta elnyomni.
Mé ltó tehá t, hogy ne feledjü k el 100 é v utá n se.
Mondovits Istvá n

* Ú jraközlé s a PAX HÍRADÓ -bó l (1948.)
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„Á lljon itt két kö lteménye, bizonysá gul,
hogy a reformkorban egy katolikus pap
is meg tudta talá lni az utat a tá rsadalmi
á trendezõdés felé.” (Nemeskü rty Istvá n)

Czuczor Gergely:
Ítélõszék elõtt
Hogy hazá mat ne szeressem,
A bitorló t meg ne vessem:
Hatalom nem teheti!
Hogy hazá mat megtagadjam,
Megveté s jelé t hogy adjam:
Azt se követelheti!
Fõbe lõhet, nyakaztathat,
Bitó fá ra fölakaszthat,
Õ erõsebb, tegye meg!
De az é rzelem honá ban
Keblem titkos templomá ban
É n urat nem ismerek!
1848.

Mohá cs
Fõuri gõg é s visszavoná s pá rtokra szakasztá
A’honnak kebelé t gyá va kirá lyok alatt.
Tá gult a’fegyelem, gúny lett a harci fenyíté k,
Vé lte magá t úrnak feljogosítva ki-ki.
Isteni ostorkint ü lt úr jobbá gya nyaká ra,
S a’pó rnak kicsikart vé re kiá lta boszút.
S megnehezü lt a vilá gbíró nak ité lete, s lõn a
Nemzeti nagy bûnnek nagy toroló ja Mohá cs.
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Mi a magyar?*
A ké rdé sre, amelyen oly sok kivá ló elme töprengett má r, amelyet vizsgá lt
költõ, író , irodalom-, zene- é s né prajztudó s, törté né sz, nyelvé sz, teoló gus
é s mé g sok má s jeles szakember, a magam ré szé rõl az empirikus szocioló gia viszonylag szeré ny eszköztá rá ra tá maszkodva kísé rlem meg a
vá laszadá st. Ez a jelen esetben azt jelenti, hogy hû interpretá tora szeretné k lenni azoknak a gondolatoknak, amelyek a Tá vlatok Szerkesztõsé ge
á ltal feltett fenti ké rdé shez kapcsoló dó an a tá rsadalom tudatá ban é lnek.
A ké rdé st a szerkesztõsé g tová bbfûzte é s konkretizá lta: mit jelent
magyarnak lenni itt és most, ebben a posztkommunista á tmeneti korszakban, a magyarsá g ká rpá t-medencei szé ttagoltsá gá nak á llapotá ban?
Lé nyegé ben ez volt a fõ ké rdé sfelveté se a mi hé t közé p-euró pai orszá gra
kiterjedõ ké rdõíves felmé ré sü nknek is, amelyet a kilencvenes é vek elsõ
felé ben vé geztü nk közel ké t é s fé lezer magyar nemzetisé gû felnõtt lakos
köré ben, Dé l-Szlová kia, Ká rpá talja, Erdé ly, Vajdasá g, Szlové nia, Ausztria
é s az anyaorszá g mintegy 120 kisebb-nagyobb telepü lé sé n. Interjúalanyainktó l – sok má s mellett – azt kívá ntuk megtudni, hogy mit jelent
szá mukra magyarnak lenni, hogy á ltalá ban vé ve milyennek lá tjá k a
magyarsá got é s annak jövõbeli esé lyeit; identitá studatuk hogyan é pítkezik, é s milyen tudattartamok, é rté kek közé á gyazó dik.
A „Mit jelent az Ö n szá má ra magyarnak lenni?” (nyitott) ké rdé sü nkre
adott vá laszok tartalomelemzé ssel feltá rt szerkezete (ld. a mellé kelt
tá blá zatot, 142. o.) azokat igazolja, akik – Babits Mihá lyhoz hasonló an –
úgy vé lekednek, hogy a magyarsá ghoz való tartozá st, vagyis a
magyarsá g-tudatot elsõsorban nem a vé rsé gi leszá rmazá s, hanem az
anyanyelvhez, a kultúrá hoz, a tö rténelmi (és vallá si) hagyomá nyokhoz és
szoká sokhoz való kötõdé s teszi. (A tá blá zat tanúsá ga szerint: fõleg
kisebbsé gi helyzetben!) Ez utó bbiak, vagyis a tá gabb é rtelemben vett
kultúra: „ma má r gyökeres öröksé ge oly magyaroknak is, kiknek az
ereiben az õsvé rbõl egy gyûszûnyi sem folyik”, írja Babits A magyar
jellemrõl c. tanulmá nyá ban. A magyar nyelv é s kultúra közös kincseinek
orszá ghatá rokon á tívelõ, fölé nk egy virtuá lis hazá t teremtõ összetartó
ereje sü t ki Illyé s Gyula Haza a magasban c. költemé nyé bõl is. (Lá tjuk
tehá t – s mé g lá tni fogjuk – hogy a szocioló gia nem á tírja, hanem
megerõsíti felelõsen gondolkodó szellemi nagyjaink igazsá gait!)

* Utá nközlé s a TÁ VLATOK 1996. é vi 3-4. szá má bó l (279-285.)
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A virtuá lis haza kohé zió s energiá it – a nyelv, a kultúra, a hagyomá ny
mellett, de azokhoz szorosan kötõdve – erõs érzelmi tö ltés (ld. fõleg
Ká rpá taljá n), valamint tevõleges elkö telezettség, a fennmaradá sé rt megpró bá ltatá sokat é s kü zdelmet is felvá llaló erkö lcsi tartá s (ld. elsõsorban
Erdé lyben) is tá plá lja. A közé p-euró pai magyar né pcsoportok köré ben az
azonossá gtudat fogalmá nak tehá t elsõsorban nem etnikai, hanem etikai,
valamint kulturá lis é s emocioná lis jelenté se van, vagyis bá tran beszé lhetü nk – etnikai helyett – nemzeti identitá studatró l.
Az eddig tá rgyalt, spontá n vá laszokat induká ló nyitott ké rdé sen kívü l
egy má s típusú (zá rt) ké rdé st is alkalmaztunk a nemzeti identitá studat
struktúrá já nak „á tvilá gítá sá ra”: „Vé lemé nye szerint az alá bbi té nyezõk
közü l mely/ek/nek van az identitá s befolyá solá sá ban kü lönösen fontos
szerepe?” Itt elõre megadtunk 17 té nyezõt (a vé rsé gi kötelé ktõl az
anyanyelven á t az á llampolgá ri keretekig), amelyeknek fontossá gi foká t
az interjúalanyoknak kü lön-kü lön kellett mé rlegelniök. Az empíria ismé t
beszé desen vallott a magyar nemzettudat elsõdlegesen kulturá lis jellege
mellett: a vérségi kö telékek szerepé t a ké rdezettek mintegy fele, az anyanyelvet, a szûkebb é rtelemben vett kultúrá t (mûvé szeteket, né pmûvé szetet, tudomá nyos ismereteket stb.), valamint a hagyomá nyokat és
szoká sokat – kü lön-kü lön – há romnegyede-nyolctizede tartotta kü lönösen fontosnak az azonossá gtudat kialakulá sa szempontjá bó l. (Illyé s
Gyula, amikor Ki a magyar c. munká já ban a szoká sok, a hagyomá nyok
erõs befolyá sá ró l ír, mindenfajta felmé ré s né lkü l jut a mi vizsgá lati
tapasztalatunkhoz hasonló eredmé nyre.) A 17 felsorolt té nyezõ közü l az
anyanyelv kapta a legkiemelkedõbb szerepet (82 %), s ehhez szorosan
kapcsoló dó an a szü lõk, a csalá d szocializá ció s hatá sa (81 %), tehá t az a
színté r, ahol a nyelvi é s kulturá lis nevelteté s elsõ é s legfontosabb
impulzusai é rnek minket. A má sik nagyon fontos szocializá ció s inté zmé ny, az iskola is meglehetõsen magas – csaknem 60 szá zalé kos –
ará nyt é rt el, ellenté tben az á llampolgá ri keretekkel, amelyek szerepé t a
kisebbsé gi magyarsá g (jelek szerint az á llam á ltal má sodrendûké nt
kezelt polgá rnak é rezvé n magá t) csak 13 szá zalé kban íté lte kü lönösen
fontosnak. Mindazok tehá t, akik az identitá studat á llampolgá ri formá já t
tekintik csupá n „szalonké pesnek” (a többi – kimondva-kimondatlanul –
„törzsi” sajá tossá gnak, nacionalizmusnak minõsü l á ltaluk), á llá spontjukat
sokkal inká bb a maguk illúzió ira é s elõíté leteire, mint a közé p-euró pai
kisebbsé gi sors realitá saira alapozzá k.
Az anyanyelv szerepé t viszont szinte nem lehet elé ggé hangsúlyozni
egy olyan – té rsé gü nkben sajnos tipikus – helyzetben, amely a kisebb-
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sé gi nyelveket há tté rbe szorítani szá ndé kozó nyelv- é s oktatá si törvé nyeket termel ki magá bó l, s amely – a vizsgá lt orszá gok cseké ly elté ré seivel
– a hatá ron túli magyarsá gnak csak mintegy 40-50 szá zalé ka szá má ra
teszi lehetõvé , hogy tanulmá nyait (vé gig) anyanyelvé n folytathassa,
illetve hogy hé tköznapi é leté nek kü lönbözõ színterein (munkavé gzé s,
bevá sá rlá s, csalá di é let) nagyobbré szt a maga nyelvé t haszná lhassa.
Logikus, hogy a nyelv ilyen helyzetben eszkö zbõl szimbó lummá , a fennmaradá s sorské rdé sé vé vá lik, ahogy errõl – Nemeskü rty Istvá n idé zé sé ben – Fü st Milá n is vall A magyarokhoz c. versé ben: „Szent e nyelv! S
több kincsed nincs neked /… / Ne hagyd tehá t, hogy elmerü ljön, visszasü llyedjen a ködbe, / melybõl szá rmazott… ”
Visszaté rve tá blá zatunk tanulsá gaihoz, jó l lá tható , hogy ha sorra
vesszü k az identitá studat marká nsan pozitív hangoltsá gú é pítõelemeit
(nyelv, kultúra, bü szkesé g é s má s pozitív é rzé sek, felelõs cselekvé s,
nehé zsé gek vá llalá sa stb.), ezek mind az anyaorszá gban kaptá k (legalá bbis az egyik) legalacsonyabb említé sszá mot. Ugyanakkor a szûkebb
és tá gabb kö zö sségekhez való tartozá s kategó riá iban fordított a helyzet:
a magyarorszá gi ké rdezettek e té ren á ltalá ban jelentõsen megelõzik a
hatá ron túli magyarsá g ké pviselõit. Való színûleg arró l van szó , hogy
Magyarorszá g polgá ra – identitá studata minden zavara ellené re –
magyarsá gá t magá tó l é rtetõdõen tudja kötni az orszá ghoz, amelyben é l,
é s amelyet – hacsak nem akar kité rni elõle – hazá jaké nt tisztelhet. Kötõdé sei tekinteté ben sokkal bizonytalanabb helyzetben van a hatá rokon túl,
valahol Közé p-Euró pá ban é lõ kisebbsé gi magyar, akitõl a törté nelmi balsors nemcsak a hazá t, de (a „szocialista internacionalizmus” é vtizedeiben) mé g a való di anyaké nt viselkedõ anyaorszá got is megtagadta, é s
így ké nytelen volt egy belü l (vagy a „magasban”) rejtõzõ virtuá lis hazá t
kié píteni magá nak kultúrá bó l, é rzelmekbõl, emberi tartá sbó l. É s a hitbõl,
hogy „lesz mé g egyszer ü nnep a vilá gon”: a környezõ orszá gok magyar
né pessé ge (mé g a Vajdasá gé is!) a magyarsá g tá volabbi jövõjé t illetõen
mind derûlá tó bb a hazai magyarokná l. Vé gü l, de nem utolsó sorban a virtuá lis haza é pítõkövei között a vallá sos hit is szerepel: mind a hat hatá ron
túli ré gió magyarsá ga jó val vallá sosabbnak mutatkozott (fõleg az egyhá zakhoz szorosabban kötõdõ mó don), mint Magyarorszá g né pessé ge.
Tegyü k hozzá : jövõké p, vallá shoz való viszony szocioló giai é rtelemben
is erõs korrelá ció t mutat az identitá studat minõsé gé vel: a há rított, negatív, zavaros é s közömbös azonossá gtudat tapasztalataink szerint á ltalá ban pesszimista jövõké ppel é s a vallá s mellõzé sé vel vagy elutasítá sá val
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já rt együ tt; a vá llalt, pozitív hangszerelé sû identitá s viszont inká bb volt
hajlamos a derûlá tá sra é s a vallá sos magatartá sra.
Ezek a kölcsönös, egymá st erõsítõ együ ttjá rá sok fõleg kisebbsé gi
helyzetben jelentkeztek marká nsan, mintegy koherens tudati védõmechanizmust alkotva. Ugyanis az identitá studat jelentõs szerepet já tszik
az egyéni és csoportos szellemi ö nvédelemben. Az összehasonlítá sokban Magyarorszá g nemcsak azé rt szerepelt oly rosszul, mert a kommunizmus vé gü l is jelentõs sikereket é rt el a nemzettudat, az erkölcsök é s a
transzcendenciá hoz kötõdõ é rté kek lerombolá sá ban, s egy haszonelvû,
gyakorlati materialista é letvitel kialakítá sá ban. (Meg kell jegyeznü nk, mert
hatá rainkon túlnyúló tanulsá ga van: a rombolá s kü lönösen akkor vá lt
eredmé nyessé , amikor a kemé ny diktatúra – amelynek kezdetben a hazai tá rsadalom is ellená llt – a hatvanas é vektõl „felpuhult”, é s a „gulyá skommunizmus” szintjé n kiegyezett a tá rsadalommal. E tá rsadalmi folyamatok hatá sa é pp úgy kimutatható a kultúra kommercializá ló dá si tendenciá já ban, mint az elvallá stalanodá si folyamat hatvanas-hetvenes é vekbeli
felgyorsulá sá ban.) A magyarorszá gi identitá studat megrendü lt á llapota –
a cé lirá nyos pusztítá son kívü l – valamifé le szellemi-erkölcsi elengedettsé ggel, apá tiá val, a kollektív veszé lyé rzet é s a vé dekezõ reflexek
(önpusztító tendenciá kkal pá rosuló ) fokozatos leé pü lé sé vel is magyará zható . A hatá ron túli magyarsá g sem egyformá n é l az identitá studat
öné rté kerõsítõ gyó gyhatá sá val: ahol a magyar nemzeti kisebbsé g tömbszerûen, erõs többsé gben é l, ott az identitá studat pozitív elemei á ltalá ban
halvá nyabbak, ahol szó rvá nyszerû vagy kifejezett kisebbsé gben, ott az
azonossá gtudat – ilyen vagy olyan formá ban – hajlamos a felerõsö désre.
Ennek az önvé delmi gesztusnak ré gió nké nt vá ltozó erõssé ge jó l kivehetõ a nemzeti ö nképet szemlé ltetõ grafikonunkon (ld. 143. o.). Azok ará nyá t, akik a magyarsá got kizá ró lag jó tulajdonsá gokkal jellemezté k,
azokban az orszá gokban talá ljuk kü lönösen magasnak (ld. a fekete oszlopokat!), amelyekben a kisebbsé gi sors – politikai é s/vagy gazdasá gi
okokbó l – a legnehezebb: Szlová kiá ban, Ukrajná ban, Romá niá ban, Szerbiá ban. E té rsé gek vá laszadó i öné rté ktudatuk erõsíté sé vel ké nytelenek
ellensúlyozni a rá juk nehezedõ nyomá st, s kevé sbé engedik meg
maguknak a kritikusabb önszemlé let luxusá t. Nem így a kedvezõbb
(kisebbsé gi é s á ltalá nos) körü lmé nyeket biztosító Szlové niá ban é s Ausztriá ban, ahol a dominá ns vá lasztípust a magyarsá got jellemzõ jó és rossz
tulajdonsá gok együ ttes említé se jelentette. (Egyé bké nt ez a vá lasztípus
vonzotta leginká bb – minden ré gió ban – a legiskolá zottabb é s legolvasottabb vá laszadó kat.) A magyarorszá gi tá rsadalom specialitá sá nak – iden-
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titá s-tudata korá bban é szlelt zavarainak megfelelõen – a kizá ró lag negatív tulajdonsá gok említõinek kiemelkedõen legmagasabb ará nya mutatkozik. (Ané lkü l, hogy most belebocsá tkozná nk a magyarokra jellemzõnek
tekintett tulajdonsá gok ré szletes ismerteté sé be, megemlítjü k, hogy szinte
minden orszá gban a dolgos, szorgalmas, munkaszeretõ volt a legné pszerûbb jó tulajdonsá g, é s a rossz tulajdonsá gok között csaknem
mindenü tt a széthúzó vezetett.)
Vé gü l szeretné m teljes egyeté rté semet kifejezni Nemeshegyi Pé ter
Kell-e magyar teoló gia? c. írá sá val, jelesü l az identitá studat há rmas
ré tegzõdé sé t (á ltalá nos emberi – euró pai – magyar) elemzõ gondolataival, é s ezekbõl levont következteté sé vel: „Egyetemessé g é s helyi
meghatá rozotttsá g – e kettõ szerves egysé ge szü ksé ges az ember é s a
közössé gek egé szsé ges fejlõdé sé hez.” Szeretné m mindezt felmé ré sem
egyik megfigyelé sé vel kiegé szíteni. Amikor identitá s-típusainknak egy
é rté kteszt kü lönbözõ té teleivel való kapcsolatá t vizsgá ltuk, azt tapasztaltuk, hogy a „má ské ppen gondolkodó kat tisztelni, tolerá nsnak lenni” é rté ktípust sokkal nagyobb ará nyban vá lasztottá k a rendezett identitá ssal rendelkezõ (fõleg a magyarsá gukat tevõleges formá ban is vá llaló ) interjúalanyok; míg a hiá nyos, negatív vagy közömbös identitá s kifejezetten
taszítani lá tszott a tolerancia é rté ké t. Vagyis á ltalá ban az tudja jobban
elfogadni és tiszteletben tartani a má sik személyt és embercsoportot (é s
á ltalá ban „az embert”), akinek elõbb sikerü lt kialakítania és elfogadnia a
maga (egyé ni é s csoport-) identitá sait.
Gereben Ferenc
Megjelent a Komá romi lapok, Komá rno kiadó ná l Sz. Dévai Judit Identitá s – szélzúgá sban
címû könyve. A szellemi alkotá s e rövid tartalmi megjelölé sé t alcím egé szíti ki: Nemzeti
tö rténelemismeret, ö nazonossá g és az interetnikus viszonyok tü krö zõdése szlová kiai
magyar fiatalok tudatá ban.
A törté né sz-szocioló gus szerzõ az identitá svizsgá latot a ré v-komá romi Magyar Gimná ziumban vé gezte. Abban az inté zmé nyben, amelynek é vkönyvei az iskola elõdjé nek az
1649-ben alapított komá romi bencé s gimná ziumot nevezik meg.
A lefolytatott empirikus szocioló giai kutatá s eredmé nyeinek, emellett negyedszá zad
magyar irodalom é rettsé gi té telei é s a közé piskolá ban haszná latos törté nelem tankönyvek
nemzeti azonossá gtudat szempontjá bó l vé gzett elemzé sé nek ismerteté se, kritikai é rté kelé se sorá n megfogalmazó dott az igé ny: a könyv szerzõje má s szlová kiai magyar oktatá si
nyelvû gimná zium tanuló i köré ben is vé gezzen e té má ban vizsgá latot. A maga nemé ben
úttörõ tá rsadalomtudomá nyi munka ily mó don erõsített megalapozottsá ggal folyamatosan
gazdagítsa mind a felvidé ki magyarsá g önismerete, mind pedig az egyetemes magyarsá gkutatá s szakirodalmá t.
A könyv irá nt é rdeklõdõknek dr. Szabó Já nos (Eg 43) diá ktá rsunk ké szsé ggel ad
felvilá gosítá st.
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(Dé l-)
Szlová kia

Ukrajna
(Ká rpá t-alja)

Romá nia
(Erdé ly)

Kis-Jugoszlá via
(Vajdasá g)

Szlové nia
(Mura-vidé k)

Ausztria (fõleg
Bé cs,Linz é s Wels)

Magyarorszá g
(vidé k)

„ Mit jelent az Ön szá má ra magyarnak lenni?”
Tartalomelemzé ssel feltá rt vá lasz-motívumok elõfordulá sa hé t orszá g
magyar nemzetisé gé nek szá zalé ká ban
1991-1995

Nincs semmilyen vá lasz

3,9

3,3

3,5

2,2

7,6

5,4

4,1

Nincs é rdemi vá lasz (nem tudja stb.)

3,7

2,6

3,9

2,8

1,0

4,0

5,4

Rossz é rzé s, semmi jó t nem jelent
(elszenvedõ attitûddel)
Közömbös, semmi kü lönös
(„mindegy, mi vagyok” stb.)

1,3

2,3

2,4

4,7

2,9

4,9

4,3

5.0

2,3

7,6

10,9

6,7

9,4

5,6

Termé szetes adottsá g

16,8

17,2

6,7

20,6

26,7

9,4

17,2

Tartozni egy szûkebb közössé ghez
(csalá dhoz, telepü lé shez, tá jhoz stb.)
Tartozni egy tá gabb közössé ghez
(etnikumhoz, nemzethez, hazá hoz stb.)

5,6

1,0

3,5

2,5

1,9

4,1

14,4

4,3

3,0

3,9

4,1

11,4

14,4

15,7

Anyanyelv, nyelvi összetartozá s

11,7

6,6

12,1

13,1

15,2

8,1

8,8

Kulturá lis, törté nelmi hagyomá ny, (vallá si) szoká sok, sajá tos gondolkodá smó d

8,4

10,2

13,6

13,7

13,3

19,3

8,4

Bü szkesé g, öné rzet

17,1

27,7

17.4

13,4

15,2

17,0

8,4

Egyé b pozitív jellegû é rzé s
(öröm, boldogsá g, hazaszeretet stb.)
„Itt é lned, halnod kell” („itt szü lettem, itt
kell meghalnom” stb.)
Feladat, felelõs cselekvé s, az á thagyomá nyozá s kötelezettsé ge
Nehé zsé gek, há trá nyos helyzet vá llalá sa, harc a fennmaradá sé rt

31,7

33,7

27,4

29,4

30,5

33,2

26,6

7,6

6,6

5,2

7,5

1,9

2,2

14,0

8,0

12,3

21,1

8,8

17,1

12,6

8,4

7,3

12,2

23,3

15,0

3,8

4,1

5,2

Összes vá lasz, a vá laszadók %-á ban

132

145

152

149

155

148

150

Vá laszadók szá ma:

463

303

536

320

105

223

464

Vá lasz-motívumok
a vá laszadók %-á ban

N=
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Tá vol a hazá tól
Má r maga a cím é s té makör is zavarba ejtett. Ahhoz, hogy é rtelmesen
elmondjam, mit jelent egy egé sz é letet leé lni tá vol a hazá tó l, szü ksé g
lenne arra, hogy Ti is, é n is hasonló an é rtelmezzü k azt a való sá got,
amelyre a haza szó val utalunk.
Leírva vagy kimondva a haza fogalma egyszerûnek lá tszik, de mikor
egy kissé jobban belené zü nk, ez a felszíni egyé rtelmûsé g egyszeriben
elpá rolog, kérdésessé é s kérdésekké vá lik. A legtá gabb é rtelemben a
haza szó a szü lõorszá gra vonatkozik, arra a geopolitikai, jogi egysé gre,
ahol az ember elõször lá tta meg a napvilá got. De mivel ennek az egysé gnek jogi é s politikai fiziognó miá ja radiká lisan é s hirtelen megvá ltozhat
kü lsõ vagy belsõ ké nyszer hatá sa alatt, megtörté nhetik, hogy az orszá gon belü l é lõ polgá rok is hazá tlanul é s szá mkivetve kell, hogy é ljenek.
Idõvel azonban nem csak rendszerek, de a tá jak is megvá ltoznak. A
gödöllõi há rsak helyé n, amelyekrõl valaha Rezek taná r úr verselt, most
egy sablonos lakó telep á llhat; az ikervá ri hatá r, amely ré gebben kis
gazdá k kis földjeinek mozaikja volt, most esetleg egy né vtelen termelé si
szövetkezet monoton szó jababtengere.
Meghittebb é rtelemben a haza termé szetes emberi kapcsolatokat jelent: szü lõk, testvé rek, rokonok csalá di köré t; szeretõ é lettá rsak, gyermekek, unoká k ragaszkodá sá t; hû bará tokat é s megbízható munkatá rsakat.
Ezekkel körü lvé ve az ember otthon é rzi magá t; ezek né lkü l vagy ezeket
elvesztve hontalan. Az ilyen termé szetes kapcsolatok há ló zatá n kívü l
vannak persze má s emberi kapcsolatok is – hivatá si, szakmai, é rdeklõdé si összekötteté sek –, melyek bá r fontosak, mé gsem tartoznak a haza
meghittebb fogalmá hoz, tekintve, hogy ezeket bá rhol, bá rmikor lé tre lehet
hozni é s szü ksé g szerint kicseré lni.
Má soknak a haza az anyanyelv é s a vele já ró megszokott kultúra vilá gá t jelenti. Ott é s akkor vagyunk otthon, mikor azon a nyelven tá rsaloghatunk, amelyet elõször anyá nk é s apá nk ajká ró l sajá títottunk el. De
amint a nyelvé ben é l a nemzet, úgy nyelvé ben é l az egyé n is. Lehet
persze má s nyelven is é rtekezni, de ha napró l napra é s é vrõl é vre idegen
szó az eszmecseré nk eszköze, akkor a lelkü nkben valami lassan bezá rul
é s elhomá lyosodik. Kölcsönzött szó val lehet sikert aratni, lehet új tartó zkodá si helyet biztosítani, má s á llampolgá rsá got nyerni, de nem lehet egy
má sodik hazá t elõvará zsolni.
Így vagyok é n is. Immá r ötven é ve hazá tlanul, idegen szó val imá dkozom Istenemhez, idegen szó val keresem a kenyeremet, idegen szó val
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pró bá lom elmondani, hogy ki vagyok. Egy bizonyos mé rté kben mindez
sikerü l is, csupá n akkor né mulok el, mikor valami olyasmit kellene
mondanom, ami a haza való sá gá hoz tartozik.
Milyen nyelven lehetne azt elmondani, hogy
õszi kutakban
õsz vize á rad,
mustos egekben
dü nnyög a szé l?
Lehet lefordítani, hogy a kondorosi csá rda mellett valahol a mé nes ott
delelget, de hogy azon mi a sírnivaló , az minden má s nyelven é rthetetlen.
Így há t a haza nekü nk, hazá tlanoknak, nem egy földrajzi pont, ahová
mindig é s mindenhonnan vissza lehet té rni. A haza inká bb egy elsü llyedt
Atlantisz emlé ke, egy meghatá rozhatatlan pont a múltban, amelyet innen,
az idõk tá vlatá bó l, visszahívni nem lehet. A haza egy né vtelen vá gyó dá s
elszá llt ifjúsá gunk utá n, amikor az é let mé g elõttü nk á llt, amikor mé g
minden csak ígé ret volt. Azó ta az ígé retek egy ré sze való ra is vá lt: az
Isten jó é s hû volt hozzá nk, é s megá ldott anyagi jó kkal é s emberi szeretettel, amelyek é rtelmessé tetté k é letü nket. Az ígé retek egy má sik ré sze
csak ígé ret maradt vagy talá n keserûen meg is csalt bennü nket. Bá rhogy
is volt, színes ifjúsá gunk ígé retföldje a múlté , é s most má r csak az öregkor csendesebb vá gyai é s ígé retei é ltetnek.
É s mé gis, vannak percek, vannak ó rá k, vannak körü lmé nyek, amikor a
halottnak hitt ifjúsá g egy-egy tanulsá ga, é rté ke, meglá tá sa hatá rozza
meg, hogy mit gondolunk, mit é rzü nk, é s hogyan cselekszü nk a jelenben.
Valahogy a ré gi é nü nk mé g mindig é l. Soha többet nem leszü nk tizennyolc é ves kõszegi diá kok, é s mé gis, tizennyolc é ves vá gyaink, terveink,
elhatá rozá saink szerves ré szei annak, amivé lettü nk, mert a szívü nkben
hordjuk eltörölhetetlenü l annak a lé nyegé t, amit hazá nak nevezü nk. A
haza szá munkra nem csak egy földré sz, egy tá j, egy bará ti kör, hanem a
szívü nk teljes é ghajlata is. Ezt mindig é rezzü k, mikor hozzá nk keletrõl fúj
a szé l.
Ennek a lelki klímá nak alapvetõ ré sze a múltban alakult ki é s a haza
é ltetõ lé gköré ben lett dominá ns é leterõvé . Né há nyan messze sodró dtunk
a szü lõföld, a csalá di kör, a megszokott kultúra vilá gá tó l, de a haza
való sá gá t magunkban hordjuk, é s így vé geredmé nyben mé g mi sem
é lü nk tá vol a hazá tó l, mi, idegenbe szakadt ré gi cimborá k. Bá r az idõ é s
a tá volsá g szé tvá laszt bennü nket, van valami foghatatlan té nyezõ lelki
felé píté sü nkben, amely mé g ötven é v utá n is valamifé le egysé ggé ková csol minket. Egysé gü nk onnan ered, hogy valaha együ tt é ltü k á t ifjúsá -
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gunk formatív é veit, egyöntetû kitûnõ nevelé sben ré szesü ltü nk bencé s
atyá ink vezeté se alatt, é s együ tt tanultuk becsü lni egymá st. É n többnyire
ezeket a té nyezõket elevenítem fel magamban, mikor ifjúsá gomra gondolok, é s ilyenkor sohasem vagyok tá vol a hazá tó l.
Sebastian Samay
Dá vid Tó ni s.k.

Nedeczky Gyö rgy:

A jö võre vá rva
Vajon mit rejt
vé gtelen mé lyé ben
az ismeretlen jövõ?
Mit tartogat
a földi
embereknek?

Termé ketlen apá k,
meddõ anyamé hek,
Koporsó fa bölcsõk,
gyá sz, halotti é nek?

Vajon lesz-e é let
az erdõk ölé ben,
A bé rcek tetejé n,
patakok vizé ben?

Vajon mit rejt
vé gtelen mé lyé ben
az ismeretlen jövõ?
Mit tartogat
a földi
embereknek?

Vajon lesz-e é let
a madá r dalá ban
Az anyá k mé hé ben,
a hívõk szavá ban?

É n hiszek a szé pben,
A jó sá g szavá ban,
Tiszta szerelemben,
Ö rök igazsá gban!

Vajon lesz-e bé ke
a vé res mezõkön,
A börtönök mé lyé n,
feldúlt szemfedõkön?

É n hiszek az anyá k
Gyõzelmes hité ben,
Ifjak tü zé ben,
Apá k erejé ben!

Vagy nagy pusztulá s lesz,
zord holdbé li tá jak,
Temetetlen holtak,
porbafojtott vá gyak?

É n hiszek a jó zan,
Termõ é rtelemben,
Hiszek a lé lekben,
Hiszek az Emberben!
(1987. december 31.)
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Csá ngókról – nem csá ngóul
Vallomá ssal kezdem. Má jus 8-á n az esté li ó rá ig úgy vé ltem, tudok
valamit a csá ngó kró l, azt a bizonyos illendô, lexiká ló minimumot. Já ki
Teodó z OSB elôadá sa alatt é s utá n rá jöttem: semmit sem tudtam é s mé g
azt is helytelenü l.
Ö nkritiká val folytatom. Jó magam sem fordultam kellõen biztos é rdeklôdé ssel tá vol é lô vé reink felé . Hibá snak tartom azonban mé gjobban azt a
tá rsadalmat, melynek „kultúrfelelôsei” igencsak igyekeztek elfedni, hogy
ôk lé teznek, az pedig mé g súlyosabb vé teknek szá mított, ha valaki
népü nkhö z tartozó nak vélte, horribile dictu mondta a csá ngó kat.
Szá momra így Teodó z atya elôadá sa hallatlanul nagy é lmé nyt adott.
Nekem persze kü lön é lmé nyt jelentett az, hogy közeli jó bará ttó l, osztá lytá rstó l hallhattam. Já ki atyá val, aki akkor mé g a civil Sá ndor keresztné vre
hallgatott, 1939-47 között együ tt tanultunk az elsô induló osztá lyban
Pannonhalmá n.
Mé gsem gondolom, hogy csupá n az osztá lytá rs szü ksé gszerûen
elfogult vé lemé nyé t írom, ha azt mondom, hogy nagyszerû, é rdekfeszítô,
szellemes é s mé gis tudomá nyos megalapozottsá gú elôadá st hallottunk,
amelyet a ritkasá gi é rté ket is ké pviselô diafelvé telek illusztrá ltak. Szé kelyekrôl é s csá ngó kró l, kiket é n naív lé lekkel egymá s közelé ben é s szereteté ben é lô né pcsoportoknak tartottam, s amirôl ugyancsak kiderü lt, hogy
ez a közelsé g, mé g inká bb megé rté s csupá n az é n fejemben lé tezett.
Mi magyarok szeretjü k magunkat romantikusan „Euró pa legá rvá bb
né pé nek” fogalmazni. Mit szó ljanak akkor csá ngó testvé reink? Hiszen
Magyarorszá gon is alig-alig pislá kol egybetartozá sunk gondolata, a
szé kelyekné l mé g annyira sem é l, s ha mé g egy hatá rral odé bb lé pü nk,
Euró pa legá lnokabb é s legagresszívabb romá n nacionalizmusa mé g
lé tü ket is letagadja, nyelvü ket é s hitü ket is ü ldözi. Amit Teodó z atya errôl
elmondott, bõsé ges bizonyíté kokkal alá tá masztottan, az szerintem az
Euró pai Ú nió közgyûlé se elé kívá nkozné k. É n mé g el is kü ldené m oda
osztá lytá rsamat, de ki volna é rtô é s kívá ncsi hallgató ? Kit é rdekelne, több
szá zezer ember é lete é s pusztulá sa valahol ott messze Keleten? Azt
hiszem, mé g honfitá rsaink nagy ré sze is leírná a problé má t é s rockkoncertet hallgatna helyette.
Csodá k azonban ma is lé teznek. É n annak tartom, hogy elhagyatva,
ü ldözötten mé gis é lnek a csá ngó k. Kibírtak nem hetvenöt é vi, hanem
sokszá z é ves romá n uralmat. Magyarul, igaz, legföljebb otthon, imá ikban
dicsé rhetik az Urat, mert templom é s iskola anyanyelvü k elôtt zá rt, sôt
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tiltott. Mé g fejfá ikon is javítgatjá k neveiket a temetôkertben. De jó , hogy
megmutattad Sanyiká m! De rossz, hogy csupá n ökölbe szorult ujjainkkal
tudunk tiltakozni! Az a nyelv viszont, amelyet titokban, a csalá di szenté lyben beszé lnek, magyar. Irígykedve hallgattam az idé zetek tisztasá gá t,
é n, aki mindenfé le jassznyelvtôl eltorzult, „trá gá rsá ggal trá gyá zott” nyelvet vagyok ké nytelen hallgatni, Pá zmá ny Pé ter kifejezé sé t alkalmazva
arra.
Teodó z atya úgy odaragasztott minket szé keinkhez, hogy az é lmé ny
ká bulatá bó l csak majdnem é jjeli ó rá n té rtü nk magunkhoz, é s ha má snapi
teendôink s az elõadó kímé lete nem vetett volna vé get talá lkozá sunknak,
talá n má snap reggelig elhallgattuk volna.
Ké rdé s, amelyet hívô katolikuské nt bencé s diá ktá rsaimmal együ tt
teszek fel: miké nt lehetsé ges, hogy Egyhá zunk ható sá gai ezt a né pcsoportot ilyen termé szet- é s emberellenesen elhagyjá k? Hogy lehetsé ges, hogy testvé reink forró é s remé nykedô imá i Ró ma kúriá iban, Bukarest pü spöki palotá iban ü lõ jé gszívû bü rokratá inak lelké t nem tudjá k
felolvasztani? Ki lesz az Ú r elôtt felelôs, hogy a mi Egyhá zunk hierarchiá já ban egyesek ördög ü gyvé djei, nem csupá n kereszté ny könyörü letet
ké ptelenek szá zezrek irá nt é rezni, de katolikus hitü k gyakorlá sá t is megakadá lyozzá k? Mondja, ha bá rki má ské nt tudja, de szentsé gekkel é lni é s
imá dkozni csakis anyanyelven lehet. Kü lönösen azoknak a szá zezreknek, akik má s nyelvet nem beszé lnek.
Ezé rt írom le fá jó szívvel: köszönjü k az é lmé nyt, Teodó z atya!
Boksay Gyö rgy
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Erdélyben – érzelmekkel
Mié rt is vá llalkoztam erre az utazá sra? Mié rt é reztem kötelessé gemnek,
hogy Erdé lybe menjek? Mi vonzott oda? É s mé gis – mitôl tartottam?
Minek akartam a vé gé re já rni ott, ahol „csak” ismerkedni, bolyongani
terveztem? Minek a bizonyossá gá t kerestem? Szá rmazá som gyökereire
voltam kivá ncsi? Tudni a múltró l é s a jelent lá tni – mindez örömnek
tekinthetõ-e? Talá lkozni azzal a helyzettel, amelytõl má r né há ny é ve
megmentett minket a Gondviselé s? Hinni azt, hogy ott is lesz mindenkinek, így a magyaroknak is szabadsá g?
Nem, nem hiszem, hogy mindez megfordult a fejemben, amikor az
erdé lyi kirá ndulá sra befizettem. De mió ta hazaé rtü nk, egyfolytá ban tolonganak bennem a ké rdé sek, a vá laszok pedig egyre tá volabb kerü lnek.
Mert há t könnyû egy problé má t „kívü lrõl” megoldani; de ott, ahol a hé tköznapok sorsokat görgetnek maguk elôtt vagy maguk alá ?
Tekintetemben mé g, ha valaki mé lyen belené z, lá thatja talá n a Bé ká s
szoros sziklatömbökbõl atkotott katedrá lisá t, a csíksomlyó i búcsú imá dkozó embertömegé t, a má dé falvi emlé kmû körvonalait, a kolozsvá ri
Má tyá s szobor optimizmusá t, a csíki falvak faragott kapuit, a kis földsá vokon görnyedô é s dolgozó csalá dokat, a tömött fé szkû gó lyá kat, a hegyek
csúcsa felé kúszó tisztá sokat, a csíkszá pvízi vasá rnapi misé n egybefonó dó , egymá sba kapaszkodó karokat a Miatyá nk elzokogá sa közben, a
könnyek né ma csorgá sá t a Himnusz alatt!
Ki bírja mindezt é rzelem né lkü l elsorolni? É s ki bírja mindezt felidé zni
é rzelemmel? Felidé zni? Ugyan! Nem jó a szó , nem illik ide kifejezé s!
Nincs felidé zé s! Nincs múltba tá volodá s! Nincs é s nincs. Csak jelen idô
van, csak most van. Igen, semmi sem a múlté ! Semmi. Itt van bennem.
Azó ta az erdé lyi tá jak levegôjé t lé legzem a Bakony tövé ben, azó ta a
Himnusz hangjai dobolnak a fü lemben, azó ta nincs magyar bá nat,
panaszkodá s, azó ta tele a szívem hittel é s remé nnyel, azó ta…
Igen, mi is törté nt ott velem? Azó ta való ban sokszor megké rdeztem: Mi
zajlott le ott bennem?
Feloldozá st kaptam, mert meggyó ntam magyarsá gom bûneit. Mintha
egy nagy gyó ntató szé k lenne Erdé ly, amely azt ké rdi tôlem: Mit követtem
el a magyarok testvé riessé ge ellen? É s ott meg kellett vallanom bûneimet: hogy közönyös voltam magyar voltomhoz, hogy lekicsinyeltem
testvé rszerepem kötelessé geit, hogy nem é rdekelt Erdé ly szenvedé se,
hogy sajá t sé rtõdöttsé gem é s kudarcaim eltakartá k testvé reim arcá t é s
megakadá lyoztak a segíté sben, hogy a magam vesztesé ge fölé be nõtt a
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szé kelyekkel való együ tté rzé snek, hogy „kisebbsé gi ké rdé s” maradt
szá momra a szé kelyek sorsa, hogy elhittem a sajtó bó l lopakodó belenyugvá st a törté nelem ké nyszeré be, hogy elmulasztottam tá plá lni
magamban a remé nyt, hogy hatá rokon á t is meg tudjuk fogni egymá s
kezé t, hogy azt a nyelvet rongá lom naponta, amely testvé reimnek
mindennapi kenyere, hogy azt a hitet á lmosan é s tunyá n vá llalom, amely
a szé kelyeknek beleszü letik a gerincé be, a sejtjeikbe é s a csigolyá kba,
é s emeli föl fejü ket az é g felé …
Megyó ntam ott, Erdé lyben, magyarsá gom ellen elkövetett vé tkeimet.
Az elé gté tel, a penitencia mé g há travan.
Igen, hiszem é s é rzem, hogy megtisztultam, hogy feloldozá st kaptam.
Mibôl veszem ehhez az alapot? Nehé z elmondanom, de meg kell
tennem, hogy Ti is higgyetek nekem.
Vasá rnap, pü nkösdkor a csíkszé pvízi templomban, a zsúfolt, fü lledt
levegõjû templomban összepré selõdve imá dkoztunk.
Kezeimet magam elôtt egymá sba kulcsolva á lltam. Az Ú r imá dsá gá ra
ké szü lôdtü nk, amikor egy kis tenyé r furakodott kezeim közé , kereste az
egyik kezemet, hogy belekapaszkodjé k. A meglepôdé semen túl az az
erõteljes, hatá rozott furakodá s szíven ü tött. Egy unoká mkorú, 10-11 é ves
kislá ny „tolakodott” a tenyerembe, é s szorította meg, amikor elkezdtü k:
Miatyá nk, aki a mennyekben vagy… Tiszta arcú, fé nylô szemû kislá ny!
Köszönöm Neked a megbocsá tá st, a feloldozá st, a befogadá st… Azó ta
tisztá bb vagyok, azó ta egyre az elé gté telnek igyekszem eleget tenni,
hogy mé ltó legyek, ne csak egy pillanatra, hanem egé sz há tralevô
é letemben, a befogadá sotokhoz.
Nagyon fá j a szívem, hogy Hozzá tok ké szü lôdve mé g sajná ltalak
benneteket, hogy milyen sorsot adott nektek a Gondviselé s! Azó ta a
fé nyes, ragyogó , hittõl sugá rzó pé ldá tokat né zve magunkat sajná lom, a
hazai magyarokat siratom.
Mi vagyunk a szegé nyek.
Mi leszü nk á rvá k, ha nem ragaszkodunk Hozzá tok, é s elengedjü k a
törté nelemben újra é s újra felé nk nyúló kezeteket.
Doba, 1995. nyara
Bá lint Á rpá d (Ph 52)
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Kö lcsey Ferenc: Hymnus.
A magyar nép zivataros szá zadaiból
Isten, á ldd meg a Magyart
Jó kedvvel, bõsé ggel,
Nyújts felé je vé dõ kart,
Ha kü zd ellensé ggel;
Bal sors akit ré gen té p,
Hozz rá víg esztendõt,
Megbü nhödte má r e né p
A múltat s jövendõt!

Há nyszor zengett ajkain
Ozmá n vad né pé nek
Vert hadunk csonthalmain
Gyõzedelmi é nek!
Há nyszor tá madt tenfiad
Szé p hazá m kebledre,
S letté l magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Õ seinket felhozá d
Ká rpá t szent bé rcé re,
Á ltalad nyert szé p hazá t
Bendegúznak vé re.
S merre zúgnak habjai
Tiszá nak, Duná nak,
Á rpá d hõs magzatjai
Felvirá gozá nak.

Bújt az ü ldözött s felé
Kard nyúl barlangjá ban,
Szerte né zett s nem lelé
Honjá t a hazá ban,
Bé rcre há g é s völgybe szá ll,
Bú s ké tsé g mellette,
Vé rözön lá bainá l,
S lá ngtenger fölette.

É rtü nk Kunsá g mezein
É rt kalá szt lengetté l,
Tokaj szõlõvesszein
Nektá rt csepegtetté l.
Zá szló nk gyakran plá ntá lá d
Vad török sá ncá ra,
S nyögte Má tyá s bús hadá t
Bé csnek bü szke vá ra.

Vá r á llott, most kõhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halá lhörgé s, siralom
Zajlik má r helyettek.
S ah, szabadsá g nem virúl
A holtnak vé ré bõl,
Kínzó rabsá g könnye hull
Á rvá nk hõ szemé bõl!

Hajh, de bûneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtá d villá midat
Dörgõ fellegedben,
Most rabló mongol nyilá t
Zú gattad felettünk,
Majd töröktõl rabigá t
Vá llainkra vettü nk.

Szá nd meg Isten a Magyart
Kit vé szek há nyá nak,
Nyújts felé je vé dõ kart
Tengeré n kínjá nak.
Bal sors akit ré gen té p,
Hozz rávíg esztendő t,
Megbü nhödte má r e né p
A múltat s jövendõt!
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Cs. Varga Istvá n

„ISTEN, Á LDD MEG A MAGYART… ”
Dr. Ná dasi Alfonz
fõtisztelendõbencés taná r úr
emlékezetére.
Szatmá rcseke – nemzeti zará ndokhely
175 é vvel ezelõtt, 1823. januá r 22-é n szü letett Kö lcsey Ferenc költemé nye, elsõszá mú nemzeti imá dsá gunk: a Hymnus. Hymnus-é rtelmezé sü nk cé lja a kutatá sok eddigi eredmé nyeinek összegezé se é s a vizsgá ló dá sunk sorá n megé lt „tapasztalat- é s á lomá tadá s” közvetíté se.
Taxner-Tó th Ernõ jogosan hangsúlyozza: „Az irodalomtörté netírá s közé ppontjá ban õsidõk ó ta a titok á ll, é s ezen az újabb tudomá nyos mó dszerek
sem vá ltoztattak. Az a kü lönbözõ é rvekkel közelített titok: mitõl marad
é rvé nyes az egyik írá s ü zenete é s enyé szik a feledé s homá lyá ba a
má sik. A titok, mi tartja é rdeklõdé sü nk elõteré ben az egyik szöveget é s
mi teszi é rdektelenné a má sikat.” (1.)
Kö lcsey Ferenc szemé lyisé gé nek irodalomtörté neti é s törté nelmi
jelentõsé ge kü lönös hangsúlyt kap attó l, hogy õbenne nemzeti himnuszunk költõjé t tiszteljü k. (2.) Á llamisá gunk, nemzeti lé tü nk lá tható szimbó lumai, felsé gjelvé nyei közü l – orszá gzá szló , orszá gcímer, korona – hallható , é nekelhetõ jelké pü nk a Hymnus, amely szövegé ben é s zené jé ben
leginká bb reprezentá lja „a nemzet egyetemé t, sorsá t, hivatá sá t”. (3.)
Kölcsey Ferenc a szé psé ges szatmá ri tá jra 1815 tavaszá n Á lmosdró l
költözött. A csalá d bihari é s szatmá ri birtokai közü l az osztozkodá sná l
Ferencnek é s öccsé nek, Á dá mnak a szatmá ri ré sz jutott. A költõ Cseké re
jött gazdá nak, hogy ne pusztuljon el a csalá di öröksé g. A kis Túr itt siet a
Tiszá ba. Kölcsey leírá sa szerint a torkolatban alacsonyan fekvõ Cseké rõl
né zve a lá thatá rt erdõk kerítik körü l é s a nyílá son á t a má ramarosi
hó bé rcek zá rjá k a horizontot. Lakó helyé t „poé tai hely”-nek lá tta. Itt é lt é s
alkotott: „messzesé gben a vilá gtó l s bará tainak nagyobb ré szé tõl… ”
Luká csy Sá ndor hangsúlyozza: trianoni hazá nk legkeletibb csü cske ez
a szatmá r-beregi tá j, ahol mindenü tt a templom a legszebb é pü let, ahova
a Ká rpá tokbó l é rkeznek a folyó k. „Istená ldotta vidé k, melyet azonban
gyakran meglá togat Isten á tka is. A Szamos, Tisza, Túr, Batá r folyó k
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dü höngõ á rjai – olvassuk Fé nyes Elekné l – sokszor egyesü lnek, s a
Szamos-közi já rá sban alig lehet egy-ké t helysé get szá mlá lni, melynek
hatá ra az á rvizektõl mentesítve volna.” (4.)
Itt szinte minden faluban van emlé khely. A Rá kó czi, Bá thori, Peré nyi,
Dobó , Kölcsey nemzetsé gek pá triá ja ez. Itt szü letett Mó ricz Zsigmond.
Errefelé törzsökös reformá tus né pessé gû falvak sorakoznak. Megcsodá ljuk Csaroda XIII. szá zadban emelt kõtemplomá t, falfestmé nyeit.
Gyönyörködhetü nk a pusztulá stó l megmentett tá kosi paticsfalú templom
remeké ben. Megszemlé lhetjü k a túristvá ndi há romkerekes vízimalmot, a
fá bó l ké szü lt tarpai szá razmalmot, amelyben talá n csak a lakat van
vasbó l. Ezen a tá jon való sá gismeretben é s magyarsá gtudatban gazdagodhatunk.
Esze Tamá s kurucai Tarpá n vá rtá k a Nagysá gos Fejedelmet, hogy az
igazsá g vezé re legyen. Szatmá rcseké n a reformá tus temetõ csó nakalakú
fejfá i ü zennek a múltbó l. A helybeliek szerint egy finnugor fé rfi csó nakon
é rkezett a Tiszá n, csalá djá val együ tt itt telepedett le. Amikor é rezte, hogy
közeleg é lete vé gó rá ja, akkor kedves csó nakjá ró l mintá zta meg fejfá já t.
Ez a trianoni orszá ghatá rral ketté szelt tá jegysé g a magyarsá g é ltetõ
forrá svidé ke – Ady szavá val szó lva –, „dagasztó tekenõje” volt. Ró la é s
lakó iró l vallja Vá ci Mihá ly Kelet felõl címû költemé nyé ben: „Ki lá ng volt –
itt gyorsabban é gett, / – Apá czai, Csokonai! – / Ki itt felá llt: – nem hajtott
té rdet! / rebellis volt, sehonnai.” „Itt dobta el a követ Toldi, (… ) itt mert
Matyi urat porolni, / sá rká nyt ölni Já nos vité z”. „Az É r innen fut Ó ceá nig,
(… ) itt egy krajcá r mindig hiá nyzik, / mely örök gyaloglá sra hív (… )
Baloldala ez a Hazá nak! / – a szív is e tá jra esik.”
A csekei mûvelõdé si há z Kölcsey emlé kszobá já ban a költõ eredeti
bútorait, haszná lati tá rgyait, munká ssá gá nak eredeti vagy fé nymá solaton
õrzött relikviá it tekinthetjü k meg. A szü lõföldet bemutató ké p alatt ez az
idé zet á ll: „Boldog, kinek szé p hont adá nak a sors örök törvé nyei.” A
temetõ bejá rata elõtti emlé khelyen orszá gzá szló é s bronzba öntött vilá gté rké p talá lható . A kontinenseken egy-egy szá m lá tható , amely azt jelzi,
hogy az ott lakó k közü l há nyan valljá k magukat magyarnak.
Tagadhatatlan, hogy a modern hermeneutikai mó dszer lé nyegé hez
tartozik a megértés, akkor is, ha sokan az irodalomtörté neti megközelíté st a „mó dszer agó niá jaké nt” emlegetik, é s a kor- é s é letrajzot pedig
elvetik. Hogyan lehetne kiiktatni a törté netisé get, a tá rsadalmi közeget az
Ady-, Mó ricz-mûvekbõl, a Radnó ti-versekbõl a költõsorsot, a Hymnuselemzé sbõl a magyar histó riá t?
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A Szatmá rcseké re lá togató megé rzi a hely szellemé t: turistá bó l
zará ndokká vá ltozik. A csekei nemzeti zará ndokhelyen a lé lek súgja:
„Szent ez a hely, vesd le sarudat”. Itt nem csak a reformá tus templom
megszentelt hely, hanem az egé sz falu szakrá lis jelentõsé gû, mert
Kölcsey Ferencet felnõttké nt itt hordozta az Ú r, itt szü letett Hymnusunk,
é s itt van a költõ nyughelye a kopjafá s temetõben. Kölcsey sírjá ná l, a
földbõl is himnusz szivá rog, a levegõé gbõl is á hítat sugá rzik.
A himnuszkö ltészetrõl – dióhéjban
A himnusz a vallá sos költé szet egyik legré gibb formá ja. Mûfaji megnevezé se a görög „hümnosz” fõné vbõl szá rmazik, dicsõítõ éneket
jelent. Igei alakja, a „hümneó” dicsérni, magasztalni jelenté sû. A himnológia (hümnosz = ‘é nek’+ logosz = ‘tan’: a himnuszokkal foglalkozó
tudomá ny, illetve tudomá nyos mû, ritká bban himnuszgyûjtemé ny. A
görög hümnosz, a latin hymnus eredetileg vallá sos jellegû, Istent dicsõítõ imá t jelölt, kultikus, közössé gi, vallá sos ü nnepekhez kapcsoló dott.
Voigt Vilmos meghatá rozá sa szerint: „vallá sos jellegû, Istent vagy isteni
hatalmakat dicsõítõ, hozzá juk segítsé gé rt fohá szkodó , imaszerû é nek.”
A himnuszt az ó dá tó l eleve elvá lasztja tá rgya: az Isten, az istenek
dicsõíté se. (Az ó da tá rgya elvileg sok minden lehet.) Eredeti formá já ban
a himnusz a szertartá sirodalom ré sze volt, közeli rokona az imá nak.
„Gyökerei a vará zsmondá sig nyúlnak, melynek cé lja a felsõbbrendû
lé ny erejé nek befolyá solá sa. Az õskö ltészet é s a primitív irodalom
kereté ben má r megtalá lható jelensé g; rendszerint valamilyen ü nnephez
kapcsoló dó , rítuskö ltészeti alkotá s.” (5.)
A himnuszkölté szet legõsibb emlé kei Mezopotá miá bó l maradtak fenn.
Má r a Kr. e. III. é vezred sumé r irodalmi hagyomá nya tartalmaz himnuszelemnek tekinthetõ megszó lító formulá kat, jelzõket, jelzõfü zé reket, amelyek szervesen beé pü ltek a sokré tûvé , gazdaggá vá ló himnuszkölté szetbe. Az eredetileg egy-egy isten mítoszá t epico-lírai funkció t
betöltve elbeszé lõ mezopotá miai himnuszok tá rgyuk alapjá n há rom típusra, az istenek, a templomok é s az istenké nt tisztelt uralkodó k himnuszaira tagolható k.
A keleti költé szetben a himnusz a leggyakoribb mûfajok egyike. Az
indiai kultúrá ban vallá si é s irodalmi jelentõsé ge elsõdleges. Az ó ind
Védá k szá mos himnuszt tartalmaznak, legtöbbjü k a Rig-védá ban talá lható . Legszebbek a teremté si, a temeté si é s az Uszaszhoz, a hajnal
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istennõjé hez írott himnuszok. Az ó irá ni himnuszok a Zarathustra-követõk
szent könyvé ben, az Avesztá ban talá lható k. (6.)
A Krisztus elõtti II. é vezred elejé n jelentõs vá ltozá s á llt be a mezopotá miai himnuszkölté szetben. A korá bbi jelzõi jellegû himnuszokat az
elbeszé lõ himnuszok vá ltjá k fel. A jelzõ csak ü rü gy ekkor má r az istensé g
mítoszainak elbeszé lé sé re. (Istar é s Saltu, vagy a ké sõbbi Innin felmagasztalá sa). A himnuszok az individuá lis vallá sossá g szá má ra ihletforrá st
jelentettek. Szá mos sumé r himnuszt lefordítottak akká dra, a sumé r himnuszkölté szet sok akká d himnusszal gazdagodott. Az újabb himnuszokat
a címzett istenek szerint kezdté k tagolni, rendszerezni. A mezopotá miai
himnuszkölté szet igen nagy hatá st gyakorolt a hé berre. (7.)
Egyiptomban az elsõ himnikus jellegû szövegré szek a piramisszövegekben talá lható k. Szá mos, a túlvilá gon megdicsõü lt isteni uralkodó t magasztaló ún. koronahimnusz maradt rá nk, amely erõsen archaikus nyelvû, sok mitoló giai, teoló giai elemet tartalmaz. A koronahimnusz
mintegy elõké pe a Közé pbirodalom kirá lyhimnuszainak. (Ezek legtöbbje
Szeszó sztriszt, az új aranykor hozó já t ü nnepli.) Az egyiptomi himnuszkölté szet virá gkora az Ú jbirodalom idõszaká ban bontakozik ki. A naphimnuszok közü l emelkedik ki Ehnaton Naphimnusza, amely a Napot
mint legfõbb szellemi princípiumot dicsõíti.
A hé ber himnuszkölté szet az ó kori kelet közös hagyomá nyaiban
gyökeredzik. A mûfaj neve: töhillá , amely Jahve dicsé reté t jelenti. A
Bibliá ban a zsidó himnuszok é vezredes törté neté nek sok emlé ke maradt
fenn. A legkorá bbiak egyike a Mirjá m éneke. (Exodus 5: 21). A Zsoltá rok Kö nyve lé nyegé ben a himnusz mûfajá nak reprezentatív gyûjtemé nye, gazdag a szertartá si követelmé nyekhez igazodó magasztalá sokban.
(Egyes himnuszai, pé ldá ul a 104. zsoltá r az egyiptomi Ehnaton Naphimnuszá nak inspirá ció já t mutatja, má sodlagosan kerü lt a szertartá si
é nekek közé . A kirá lyi beiktatá si é nekek Jahve „kirá lysá gá ra” vonatkoznak é s ó kori, keleti é rtelemben kirá lyhimnusznak fogható k fel. (Pl. 47; 93;
96-99; stb. zsoltá r.) A zsoltá rok igen vá ltozatosak: ujjongó , bûnbá nó ,
dicsõítõ é nekek, bevonulá si, á ldá ské rõ zsoltá r, á tokzsoltá r stb.
A Holt-tengeri tekercsek között is fontos helyet foglal el a Hódajót
(‘Magasztalá sok’) címû himnuszgyûjtemé ny. Ö sszefoglaló né ven a
liturgikus himnuszok közé tartoznak a bûnbá nó himnuszok, ünnepi
himnuszok, a hozsá nna típusú himnuszok stb. (A hé ber himnuszkölté szet a XVIII. szá zad vé gé n, a XIX. szá zad elejé n az ún. Há szká lá
irodalmi mozgalomban megújult. A hé ber himnuszok, a himnuszokat
felhaszná ló kereszté ny egyhá zi költé szetre, euró pai irodalomra, szertar-
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tá si zené re ó riá si hatá st gyakoroltak. (8) A hé ber himnuszok ké pezik a
közé pkori himnuszkölté szet egyik fõ forrá sá t, amely a vallá si é s liturgikus
gyakorlaton keresztü l mindmá ig é l é s hat. (9.)
Euró pá ban a himnusz az õsi elõ-á zsiai é s mediterrá n né pekné l megé lt
virá gzá s utá n a kereszté nysé gben is kedvelt mûfajjá vá lt. Az Ú jszövetsé gben a Benedictus (Luká cs 1: 68-79) vagy a Magnificat (Luká cs 1:
42-55) ó szövetsé gi szellemisé ge é s formá ja ké tsé gtelen. Ezek eredeti
formá jukban is himnuszok lehettek. A zsoltá rok é s az evangé liumok
inspirá ló erejé t mutatja a Te Deum is.
A hümnosz megnevezé st az ó kori görög irodalomban a hõsé nek,
ná szi dal, gyá szé nek megnevezé sé re is haszná ltá k, de jelenté sköre
korá n leszûkü lt valamely felsõbb erõ megnyeré sé re é s magasztalá sá ra
szolgá ló költemé ny jelölé sé re. Mûfaji fejlõdé sé nek elsõ foka a vará zsmondá s, a vará zsé nekjellegû himnusz, amelynek cé lja a felsõbbrendû
lé ny erejé nek kívá nt irá nyban való mûködteté se. Ezé rt kellett e lé nyt
megnevezni, szü leit, szü leté se helyé t megjelölni, tetteit elsorolni, hogy
erejé t má gikus mó don ezzel is növeljé k. Ezutá n következett a segítõ
cselekedetre való felhívá s, ké nyszerítõ vará zsformula. (A ké sõbbi kifejlett
himnuszokbó l is kielemezhetõk ezek az elõzmé nyek: az idé zé s ritmikus
formá ja, é nekelt, ismé tlõdõ formulá k stb.)
Ké sõbb, amint tisztult az istenké pzet, úgy alakult á t ezeknek a
himnuszjellegû é nekeknek a má gikus jellege is. A ré gi kultikus
himnuszokat fé lig-meddig mitikus szerzõknek tulajdonítottá k. A né v
megjelölé se nem ké nyszerítõ erejû, hanem csak megszó lítá s funkció já t
kapja. Az istensé g tetteinek elbeszé lé se nem má gikus erõadá s, hanem
magasztalá s, hivatkozá s a korá bban teljesített ké ré sekre, segítsé gre.
Nem cselekvé sre ké sztetõ vará zsformula, hanem a tiszteletteljes ké ré s
bevezeté se. Az egyes ü nnepeken é s helyeken múzsai versenyek is
voltak, a himnuszok ezeken az epikus, drá mai vagy lírai mûvek elõadá sá nak versenyé n bevezetõk, vagyis prooimion-ok lettek.
Szakrá lis é s epikus hagyomá nyokbó l kinõtt, Homéroszi himnuszok
cím alatt fennmaradt, Kr. e. IX-VIII. szá zadi gyûjtemé ny szá mos darabja
kifejezetten csak költõi cé lra ké szü lt. Ennek ellené re megõrizté k az õsi
forma jellegzetessé geit: az istensé g megnevezé sé t, megszó lítá sá t, attribútumainak é s mítoszainak felsorolá sá t, a dicsõíté st é s a költemé nyt
zá ró könyörgé st. A prooimion a himnusz mûfajá t jelölte, amint a
dithürambosz, proszodion, paion is himnusz megnevezé se. (Ré szben
az istentõl fü ggõen, akihez é nekelté k, nevezté k meg õket kü lönbözõké ppen, de ez nem azt jelenti, hogy való ban bevezetõi lettek volna
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valaminek.) Ez Orpheusz é s Muszaiosz költõk kora volt, akik himnuszokat is írtak. A himnuszkölté szet fokozatosan szubjektívebbé , egyé nibbé
vá lt. Pé ldá ul Szapphó himnuszaiban igen jelentõsek a szubjektív elemek. Az Orphikus himnuszok címû gyûjtemé ny, a keleti orientá ció nak
köszönhetõen új irá nyt adott a himnuszkölté szetnek. Jellegzetes spiritualizmusa, miszté rium-jellege elõlegezi a ké sõbbi kereszté ny himnuszkölté szet né há ny jellegzetessé gé t. (10.) Szophoklészné l má r az ember
is lehet vallá sos dicsé ret tá rgya, pé ldá ul az Antigoné Ember-himnuszá ban.
A ró mai himnuszkölté szet analó giá san fejlõdött, erõteljes görög hatá st
mutat. Kezdetben a rá olvasá sok, vará zsmondá sok, a rövid formulá k
má gikus ismé telgeté se jellemzõ rá . Invoká ció jellegûek az elsõ latin
himnuszok. Lucretius a De rerum natura himnikus beté teiben magasztalja Venust é s a mestert, Epikuroszt, akinek tanítá sa megszabadította az
embert a religio é s superstitio gyötrelmeitõl, fé lelmeitõl. Catullus a görög
elé gikus hagyomá nyokat ötvözi a szapphó i-pindaroszi hagyomá nnyal.
Ná la a vallá si té ma má r csak já té kos keret, a lé nyeg a mindenkori emberi
tartalom. Vergilius fensé ges költemé nyei é s Horatius szimbó lumé rté kû
istenalakjai tetõzik be a klasszikus antikvitá s himnuszkölté szeté t.
Menandrosz ré tor a ké sõantikvitá s bizá nci teoretikusa, a dicsbeszé dekrõl szó ló munká já ban, a himnusz szá mos típusá t kü löníti el: isteneket
hívó himnusz (hü mnosz klé tikosz), az istenek tá vozá sá ró l szó ló , elbocsá tó himnusz (hü mnosz apopemtikosz), termé szetmagyará zó himnusz
(hü mnosz pszü hikosz), a szá rmazá st elmondó himnusz (hü mnosz
genealogikosz), könyörgõ himnusz (hü mnosz euktikosz) stb. (11.)
Kereszté ny egyhá zi é rtelemben minden vallá sos lírai kö ltemé nyt liturgikus használatuk szerint szokás csoportosítani: liturgikus é s liturgián
kívüli, magánáhítatra szánt csoportot külö níthetünk el a mű fajon belül.
Szent Benedek elő írta, hogy minden napszakban egy-egy himnuszt kell
a szerzeteseknek é nekelniü k. Liturgikusak a breviá rium öná lló költemé nyei, a kolostorok, ká ptalanok kó rusban zengett imá i, a missale költemé nyei, nyilvá nos miseé nekek. Közel né gyezer breviá riumi himnusz é s
szekvencia maradt rá nk. (12.) Tá gabb é rtelemben ide tartoznak a breviá rium é s a missale egyes liturgikus szövegeinek 2-3 stró fá s bõvíté sei, a
tró pusok, graduá lé k, az egé sz napos offíciumok, amelyek a közbeesõ
imá kat is versekben adjá k elõ. A bibliai zsoltá rok variá ció i 1200-1500
közötti pé ldá nyban virá gzó mûfaji csoportot alkotnak. (13.)
A kereszté nysé g elsõ jelentõs himnuszköltõi Iustinus é s Tertullianus.
A görög nyelvû himnuszkölté szet csúcsá t Gregoriosz költé szete jelenti.
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Ú j egyhá zi mûfajok alakultak ki. (Antifona, tropá rion, ikosz, dogmatikon –
alapvetõ teoló giai hitté telek bizonyítá sá t tûzi ki té má já ul, a mûfajt a
teoló giai traktá tushoz közelíti –, martyricon stb.) Szent Á goston definíció ja szerint a himnusz: „Isten dicsé rete é nekben”. A kereszté nyek a
görög heroikus, vagyis a nagy eszmé ket, hõsöket ü nneplõ, zenekísé rettel
elõadott, magasztaló költemé nyek mintá já ra a szentekrõl is himnuszokat
alkottak. Szent Ambrus a keleti egyhá z dallamaira szerezte himnuszait,
honosította meg a himnusz mûfajá t a nyugati liturgiá ban. A segé lyké rõ
lé lek a kereszté nysé g nehé z idõszakaiban liturgikus alkalmakon túl is
himnuszban szó lalt meg. (Ezekrõl a himnuszokró l jegyezte meg Babits:
„A fá zó lé lek egyszerû köntöse ez, nem pompá já é rt, hanem melegé é rt
hordva.”)
Prudentius, majd a VI. szá zadban Nagy Szent Gergely gazdagította a
kereszté ny himnuszkölté szetet. A VIII-X. szá zadban a himnuszok formavilá gá ban vá ltozá s következik, a klasszikus é lmé nyek halvá nyodnak, a
kereszté ny ideoló gia egyeduralomra jut. Csodá latos Má ria-himnuszok
szü lettek. Az Amor sanctus tá rgya Má ria, aki Madonná vá vá ltozik, é s
ennek következté ben a kialakuló trubadúr-líra hölgyei is gló riá t kapnak.
Az egyhá zi himnoló gia több mint né gyezer darabjá t misszá lé k é s
graduá lé k õrzik. A hó rá k imá i között szerepelnek a himnuszok a napok
é s ü nnepek szerint. A közé pkorban a himnuszok a hívõk á hítatos é rzelmeit fejezté k ki, Istent é s a szenteket dicsõítetté k, a liturgia szerves
ré szé t ké pezté k.
A himnuszkölté szetben is ó riá si jelentõsé gû Szent Berná t, a „misztika
atyja”, a Clairvaux-i kolostor é s ciszterci rendhá z alapító ja, aki a virá gszimboliká t, a virá gok misztikus é rtelmé t vizsgá lta é s vitte be a himnoló giá ba. Assisi Szent Ferenc Naphimnusza a ferences lelkü let é s
gondolatrendszer tü nemé nyes költõi szinté zise. Az olasz himnuszkölté szet csúcsa: a Cantico di Frate Sole. Magyar nyelven Barsi Balá zs
ké szítette a Naphimnuszró l a legmé lyebb é rtelmezé st. (14.) (A poé tikus
zsoltá rparafrá ziské nt is felfogható remekmû magyar fordítá sai közü l
Képes Gézá é olyan, mint egy pó diumró l elõadható remek költemé ny, Sík
Sá ndoré pedig olyan, mint egy á hítatot sugá rzó esti imá dsá g.) Celanói
Tamá s folytatja a ferences himnuszkölté szetet. Ná la ember é s Isten
kapcsolata szemé lyesebbé vá lik, a bûntudat, az Istennel való misztikus
kapcsolat felerõsödik.
A XII-XIII. szá zadban a Má ria-himnuszok a nagypé nteki istentisztelet
ré szeké nt vá ltak közkedveltekké . (15.) Közü lü k a legszebb é s legismertebb Jacopone da Todi Stabat Mater kezdetû himnusza. A Stabat
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Mater a közé pkori egyhá zi költé szet csúcspontja, betetõzé se annak az
ezeré ves fejlõdé snek, amely az ó kereszté ny egyhá z himnuszaitó l töretlenü l ívelt szinte a XIV. szá zadig. A himnusz textusa a jó l ismert passió törté net egyik mozzanatá t emeli ki, az é rzelmi csúcspontokra koncentrá l,
a fokozá sra é pít, a szerkeszté sben pá rhuzamos gondolatritmust, há rmas
tagolá st alkalmaz: a passió é rzelemrajza, a lírai ré szvé t, azonosulá si
vá gy é s a himnuszzá ró könyörgé s.
Ekkor má r a himnusz a vallá sos á hítat egyé ni kifejezõje lett, a szerzõ, a
költemé ny lírai hõsé nek helyé be bá rki beleké pzelhette, beleé lhette magá t. Ú j virá gkora ez a himnuszkölté szetnek, amely formai gazdagodá st is
jelentett. A rímelé s egyre gazdagabb, ekkor jelent meg a rímes szekvencia is. Ez volt az eleven latin himnuszkölté szet utolsó virá gkora. (16.)
A közé pkor nemzeti költé szeté ben korá n elterjedt a vallá sos himnusz
mûfaja. Nevezetes himnuszokat írtak a walesi bá rdok, a IX. szá zadtó l
pedig – a latin himnuszok mintá já ra – né met nyelvûek is keletkeztek. A
gallego-portugá l lírá ban is elterjedt volt a Szûz Má riá t dicsõítõ himnuszkölté szet. A XIV-XV. szá zadban a ferences laudá k az itá liai vallá sos
drá ma, a rappresentazione sacra elõzmé nyei. Luther is szorgalmas
himnuszíró volt, nevezetesek Hans Sachs himnuszai. Angliá ban olyan
termé keny volt a vallá sos irodalomnak ez az á ga, hogy a Sedwickkataló gus fé lmillió himnuszró l tud.
Martinkó Andrá s így jellemezte himnuszkölté szetü nk má r kezdetektõl, a
XV. szá zad má sodik felé tõl nyomon követhetõ ké t fejlõdé si útjá t, formá já t: „Az egyik csoportba tartoznak a nevezetes é s szé p latin himnuszok
fordítá sai; ezekben kü lönösen a Ná dor-kó dex (1508) gazdag.” A reformá ció kezdetben csak a dallamot vette á t, új szöveget költött hozzá . (Az
1778-as debreceni Öreg énekeskö nyv 62 „É kes rytmusú hymnusok”-at
tartalmaz. Fontosabb a magyar himnuszkölté szet má sik útja, az eredeti
himnuszkölté sé , amelyben „a vallá sos é rzelem má r a XV. szá zad má sodik felé ben (sõt latin nyelven a Szent Istvá nró l, Imré rõl, Lá szló ró l,
Má riá ró l stb. ké szü lt liturgikus é nekekben, himnuszokban) pá rosul a
nemzeti é rzé ssel.” (17.)
A magyar költé szet egy szé p Má ria-himnusszal kezdõdik. Az Ó magyar
Má ria-siralom (1300 körü l) az eredetijé nek tartott, Geoffroi de Breteuil
latin sequentiá já hoz lazá n kapcsoló dik, tömörebb é s drá maibb ná la,
inká bb a né pi sirató kkal é s dramatizá lt passió kkal tart rokonsá got. Mé ltá n
híres figura etymologicá i – „Vilá g vilá ga, Virá gnak virá ga” – napjainkig
é rvé nyes tradíció t teremtettek a magyar lírá ban, pé ldá ul Dsida Jenõ,
Radnó ti Mikló s, Utassy Jó zsef stb. költé szeté ben.
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A Szent Lá szló kirá lyró l szó ló himnuszban (1526) Má ria a „Magyarok
megoltalmazó ja”, Szent Lá szló pedig vité z magyar kirá ly. „Bá r a tisztá n
vallá si fogantatá sú magyar himnuszkölté szet a ké sõbbiekben is alkotott
é rdemlegeset, a má sodik út – ré szben az egyé níté s, ré szben a hazafias,
sõt tá rsadalmi é rdekek hangsúlyozá sá val – alkotta a legszebb mûveket.”
Berzsenyi Dá niel: Fohá szkodá s, Kölcsey Ferenc: Hymnus, Vörösmarty:
Hymnus stb.
A magyarorszá gi latin nyelvû himnuszkölté szet a liturgikus funkció n é s
cé lon túl líra- é s zenetörté neti szempontbó l is jelentõs. A magyar szentekrõl írott himnuszok liturgikus költemé nyek, amelyek a nemzeti szentek
kultuszá val új aspektust ké pviselnek. A liturgikus é s nemzeti jelleg
egyszerre van jelen a Má ria-himnuszokban. Ezek egy ré szé ben Má ria
szakrá lis jellegzetessé ge bõvü l a Patrona Hungariae attribútumaival is.
A közé pkori kirá lyhimnuszok genetikus kapcsolatot tartanak a himnuszkölté szettel, felhaszná ljá k motívumaikat is, de erõteljesen kötõdnek a XV.
szá zadra megerõsödõ é nekmondó költé szethez, szemlé letü kben pedig a
lovagi é nekkölté ssel tartanak rokonsá got. Jellegzetes ismé rvü k a megszó lítá s, az ü dvözlõ formula, zá rá ské nt a doxoló gia (Isten magasztalá sa)
stb. Kü lön ki kell emelnü nk az Istenné l való közbenjá rá s motívumá t a
bûnök bocsá natá é rt (intercessio). (18.) Ennek a jellegzetessé gnek az
erõteljes sugallata Kölcsey Hymnusá ban is karakteresen é rzõdik.
Ké sõbb a himnusz mûfaja a liturgiá tó l tá volodott é s elszakadt, majd
fokozatosan visszaszorult. A reneszá nsz idejé n bõvü lt a himnikus elragadtatá s tá rgyá nak köre, megszaporodtak a hazá hoz, emberisé ghez
stb. inté zett himnuszok. Luther é s reformá tor tá rsai szelektá ltak a
tengernyi himnusz között, a zsoltá rok normá já hoz közelítve ezt a mûfajt.
A franciá kná l Marot é s Th. De Beze himnusz jellegû zsoltá rá tdolgozá sai,
Ronsard himnuszai, Racine breviá riumi himnuszfordítá sai jelentõsek. Az
angolokná l J. Donne himnusza, a né metekné l Silesius misztikus költemé nyei kiemelkedõk. A felvilá gosodá s korá ban didaktikus himnuszokat
írt J. A. Schlegel, Wieland, Kleist. Az olaszokná l Carducci Sá tá nhimnuszai jelentik a mûfaj utolsó jelentõsebb pé ldá it. A XVIII. szá zadban
a né met pietistá k írtak, Angliá ban pedig a fiatal Cowper alkotott szé p
vallá sos himnuszokat. (19.)
A muszlim vilá gban a himnusz mûfaj nem jelentõs, a török né pek
köré ben terjedt el inká bb. A „mûfajok mûfajá nak” nevezett himnusz a
reneszá nsz utá n költõi é rté ké t tekintve is hanyatlott, majd pedig haldoklott, amikor tová bbé lé si lehetõsé gké nt megszü lettek a nemzeti himnuszok gyûjtõfogalmá ba sorolt költemé nyek. Ezek mûfaji szempontbó l több
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csoportra osztható k, csak cseké ly ré szü k nevezhetõ a szó szoros é rtelmé ben himnusznak: közös ismé rvü k, hogy ké sõbb a nemzeti tudat
„himnuszké nt” szentesítette õket. Közben az eredetileg vallá sos mûfaj
szekularizá ló dott, laicizá ló dott. (20.) Pé ldaké nt idé zhetjü k Juhá sz Gyula:
Himnusz az emberhez é s Ady Endre: A nagyranõtt Krisztusok címû
mûvé t. (Ady Endre: Nekünk Mohá cs kell címû költemé nyé t Benedek
Marcell talá ló an fordított himnusznak nevezte.)
A himnusz a legszemé lytelenebb költõi forma, benne a megé nekelt
eszmé ny uralkodik, nem pedig a fohá szkodó szemé lye. A himnuszt a
megszó lítá sos versformá lá s ó dai mûfajá val rokonítja az é rzelmi alapá llá s
é s emelkedettsé g, az eszmé nyi töké letessé g utá ni vá gy, a magasztos
tá rgy é s eszmé ny, a hit szá rnyaló megvallá sa stb. (21.)
A klasszikus, pindaroszi ó dá ra szerkezetileg a triptichon, vagyis a tiszta
tagolá sú há rmas é pítkezé s a jellemzõ. Az elsõ ré sz, az elsõ stró fa odafordulá s az ü nnepelt szemé lyhez, tá rgyhoz, a má sodik, az antistró fa a
tá rggyal kapcsolatos vé lemé nynyilvá nítá s. A mûvet az epodus zá rja,
amelyben a tá rggyal kapcsolatos magatartá skövetelmé ny fogalmazó dik
meg. (Az ó dá k eredetileg problé má tlan vilá gké pe, fõké ppen a romantika
ó ta szubjektivizá ló dott, a mûfaj tartalmi é s formai összetevõi is mó dosultak, kötetlenebbé vá ltak. (Berzsenyi A magyarokhoz – „Romlá snak
indult… ” – címû ó dá já ban a fá jdalmas lé leká llapot elé gikusra hangoló dott. József Attila A Duná ná l címû költemé nyé t Né meth G. Bé la a
pindaroszi ó da iskolapé ldá já nak tekinti.) (22.)
A himnusz é s az ó da szakrá lis é s vilá gi tematiká jú vá ltozatai között
á tmenetek is vannak. Nemritká n transzcendens motívumok szövik á t az
ó da vilá gi té má já t. A transcendens elemek gyakoriak pé ldá ul a halá lhimnusz mûfajá ban. Több költemé nyt csupá n a címadá s sorol a himnuszok közé . Igen tá g é rtelemben himnusznak nevezü nk szá mos, szá rnyaló lendü letû költemé nyt, amelyet bá rmely té ma – eszme, elvont fogalom,
termé szeti jelensé g, szemé ly, orszá g – magasztalá sá ra írtak. (A francia
irodalomban nevezetes J. A. Baif Bé kehimnusza é s Baudelaire Hymne
címû költemé nye, amelyben Sabatier asszonyt magasztalja. A né met
költé szetben Novalis, Hölderlin, St. George himnuszai emelkednek ki. Az
angolokná l E. Spenser földi é s é gi szerelmet dicsõítõ himnuszai jelentõsek. Milton Elveszett paradicsom címû eposzá nak IV. é neké ben epikus
keretben hangzik el a Sá tá n naphimnusza, Shelley Ú j Himnusz címû
mûve pedig politikai szenvedé lyeket szó laltat meg. W. Owen Himnusz a
halá lra íté lt ifjaké rt c. mûvet alkotott, az I. vilá ghá ború pusztítá sai ellen
lá zadt. (23.)
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A XVI. szá zadtó l kezdve – a korá bbi templomi himnuszok nyomá n –
Euró pa-szerte né phimnuszok, nemzeti himnuszok keletkeztek. A XVIII.
szá zadban Magyarorszá gon a katolikusok a „Boldogasszony anyá nk”
é s az „Ah, hol vagy magyarok tündö klõ csillaga” kezdetû vallá sos
é nekeket é neklik himnuszké nt. A reformá tusok pedig „A Tebenned
bíztunk eleitõl fogva… ” kezdetû zsoltá rt é neklik gyakran az ü nnepi
alkalmakkor.
A XIX. szá zad elejé tõl ná lunk hivatalos ü nnepeken soká ig az egykori
osztrá k né phimnuszt, csá szá rdalt, a „Gott erhalte, Gott beschütze /
unsern Kaiser, unser Land!” kezdetû himnuszt é nekelté k. Zené jé t
1797-ben Joseph Haydn komponá lta, a Monarchia né pei nemzetek
fölötti himnuszké nt sajá t nyelvü kön é nekelté k. A felvilá gosodá s, a napó leoni há borúk sorá n feudá lis é s gyakran idegen elnyomá s alatt is sínylõdõ é s eszmé lkedõ né pek irodalmaiban é rt meg új virá gzá st.
Kö lcsey Hymnus-a
A Hymnus megõrzött, tisztá zatnak tekinthetõ ké ziratá n a keletkezé si
dá tum: 1823. januá r 22-e, amely a befejezé s napja lehet. „Kölcsey szé les
körben ismert eljá rá si mó dot követett, amikor költemé nyé ben a naptá rak
é s csízió k leírá si rendje szerint haladt. Versé nek keletkezé si idõpontja, a
januá r 22-e így nemcsak dá tumot mutat, hanem a csillagá szati é v
kezdeté t is jelzi, s a Vízöntõ hó nap elsõ napjaké nt mé g Vincé t is idé zi.” –
á llapítja meg Csorba Sá ndor. (24.)
Hymnusá t Kölcsey elõször az 1829-es dá tummal ellá tott, de má r 1828
vé gé n megjelent Auró rá ban közölte. 1829 novemberé ben Toldy Ferenc a
Vörösmarty á ltal szerkesztett Tudomá nyos Gyûjtemé nyben röviden
ismertette é s mé ltatta az almanachban harmadmagá val szereplõ
Kölcsey-költemé nyt: „a hatható s, é gig felzengõ Hymnust”. (25.) Gyulai
Pá l szerint is a Hymnus felü lmúlja Kölcsey minden addigi mûvé t. A
Kölcsey-é letmûben é s a magyar költé szetben kulcsfontossá gú költemé ny
korszakzá ró é s korszaknyitó jelentõsé gû: „Költõi jellem é s nemzeti
karakter ritká n megvaló suló rezonanciá já nak szü lemé nye”. (26.)
Vé lhetõen Kölcsey költemé nyé vel tudatos kísé rletet tett a magyar
nemzeti himnusz megteremté sé re. Tudjuk, ré gi típusú, ré szben a liturgiá bó l nõtt ki birodalmi himnuszké nt az angol „God save the Queen/King –
Isten óvd a Kirá lynõt/Kirá lyt...”, amelyet 1619-ben John Bull komponá lt. Az angol himnusz nyomá n keletkezett a né met é s az orosz himnusz.
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A francia forradalomban, 1792 á prilisá ban megszü letett a Marseillaise,
Claude Joseph Rouget de Lisle alkotá sa, amelyet 1795. július 14-é n
(é s 1879. februá r 14-é n is) francia nemzeti himnusszá nyilvá nítottak.
Ezek nyomá n a XIX. szá zadban keletkezett egy sor nemzet – lengyel,
cseh, horvá t, szerb stb. – himnusza is.
Kölcsey Hymnusá val a Kazinczy-fé le „fentebb stíl”, a klasszicizmus
stíluseszmé nye helyett a nemzeti romantiká nak tört utat a magyar lírafejlõdé sben. Nagy é rdeme, hogy má r munká ssá gá nak elsõ szakaszá ban
elõké szítette a magyar romantiká t. (27.) Kerecsé nyi Dezsõ szerint má r a
Rá kos nimfá já hoz címû versben „A romantikus líra nagyjövõjû há rmassá gá bó l (bará tsá g, szerelem, haza) mindegyik összetevõ meghó dította
magá nak.” (28.)
A magyar törté nelemben, politiká ban é s Kölcsey jellemé ben, vilá gké pé ben mé lyen gyökeredzõ költemé nyt nevezté k „igaz gyöngynek”, a
ké t vilá ghá ború alatt a „magyar bá nat Lé lekharangjá nak” is. (29.) Költõjé nek egyé nisé ge, intelligenciá ja, a „sorstó l eltapodott, de mé gis el nem
csü ggedt nagy lé lek” erkölcsi feddhetetlensé ge pé ldaké ppé vá lt a
reformkor é s az utó kor szá má ra. (30.) A lírikus Kölcsey egyenrangúnak
szá mított Berzsenyivel. Eötvös, Deá k, Wesselé nyi elvbará tot tisztelt
benne, Petõfi rajongott é rte.
Taká cs Pé ter meggyõzõen bizonyítja: „Kölcsey a magyarsá g mindenkori legjobbjainak erkölcsi tisztasá gá t, cselekvõ akaratá t, a humá num
felelõssé gé t é s az önvizsgá ló dá s örökös parancsá t, a magunkbané zé s
megtisztító vívó dá sá t sûrítette versbe né pü nk múltjá bó l, é s hagyta örökü l
szellemi parancské nt minden idõk magyarjai szá má ra. Hiper-é rzé keny
lelke testi, lelki gyötrõdé sek á rá n ‘szenvedte ki magá bó l’ ezt a költemé nyt, é s é rlelte a magyar líra ‘gyöngyszemé vé ’ ”. A „legnehezebb
studium”-ot vá llalva, a „söté t ké pek”-kel szembené zve alkotta meg ez a
„sokszor elkeseredett lé lek” a Hymnust, é s majdnem betartva a horatiusi
9 é v ‘pihenteté st’, csiszolgatta, formá lgatta, mielõtt közre adta. (31.)
Kölcsey költemé nye elsõ publiká lá sakor mé g csupá n Hymnus címmel,
alcím né lkü l jelent meg. A költõ összegyûjtött munká inak 1832-es kiadá sá ban mûvé nek keltezé sé vel é s „ezzel a teljesebb, s a költemé ny
szá ndé ká t közelebbrõl meghatá rozó címmel lá tjuk viszont: „Hymnus, a’
Magyar nép’ zivataros szá zadaiból” (32.) Kölcsey a magyarsá g
„zivataros szá zadaiban”, vagyis a XVI-XVII. szá zadi protestá ns pré diká tor-költõké nt é nekli Hymnusá t. Az alcím szellemé ben egy „tá voli
korszak nemzeti é rzé seinek szó szó ló já vá teszi meg magá t, annak lelké t
zengi ki. Archaizá ló já té k? Irodalmi stíl-mesterkedé s? Nem! Törté nelmi
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szolidaritá s; együ tté rzé s az õsökkel: a nemzeti azonossá g ihletõ tudata:
‘nemzeti’költé szet” – á llapítja meg Horvá th Já nos. (33.)
Mé szöly Gedeon – Gyulai Pá lhoz é s Greguss Á gosthoz hasonló an
(34.) – é rtelmezi az alcímet: „a szerzõ ré gibb idõkbe visszavetett helyzetdallá tette meg evvel a magyará zgató címmel” a Hymnust. Szerinte az
alcímet, ezt a „pó tlé kot” „ké sõbb csupá n a cenzor miatt ké nytelensé gbõl
fü ggesztette oda Kölcsey… ” (35.) Szá mos kutató cá folja a cenzor
megté veszté sé nek szá ndé ká t. Egyik é rvü k, hogy é ppen az elsõ, az
1828-as kiadá sban hiá nyzik az alcím, míg a ké ziratban é s az 1832-es
má sodik kiadá sban szerepel. Az azonban vitathatatlan, hogy Kölcsey az
alcím é s a törté nelmi visszahelyezkedé s ellené re, ré gi korokró l szó lva is
sajá t korá nak ü zen.
Hiá nyzott Kölcsey korá ban Magyarorszá g nemzetá llami fü ggetlensé ge,
a kirá ly ré gtõl nem hívott össze orszá ggyûlé st. Az orszá g „… é rdekei …
ré gó ta alá rendelve lé teztek a né met örökös tartomá nyok javá nak… ” (36.)
Fokozó dott a nyomor, 1816-1817-ben Erdé lyben é s az orszá g é szaki
vá rmegyé iben is é hínsé g pusztított. A kirá ly 1816-ban rendeletileg akarta
felszá molni az immá r má sodik á llamcsõdöt. Ferenc csá szá r 1820-ban 35
ezer újoncot követelt Magyarorszá gtó l. 1821-ben – az 1812-ben megszavazott 5 200 000 papírforint – hadiadó t rendeletileg ezü stpé nzben,
vagyis ké t é s fé lszeres emelé ssel akarta behajtatni. Az orszá g közhangulata romlik, az elé gedetlensé g é s a nemesi ellená llá s nõ, a nemzeti
öntudat erõsödik.
A legjobbak tudatá ban ré misztõ erõvel hat, a nemzetfé lté st erõsíti
Herder jó slata, amelyet az Ideen zur Philosophie der Geschickte der
Menschheit tartalmaz. Herder má r 1791-ben a finnugor né pek közé
sorol bennü nket, amikor mé g Gyarmathy Sá muel korszaknyitó könyve
meg sem jelent. Ré szvevõ só hajjal regisztrá lja: „A Keleti-tenger né peinek
a sorsa á ltalá ban szomorú lap az emberisé g törté neté ben.” Majd ró lunk
szó l, meglehetõs törté nelmi hitellel: „Az egyetlen né p, amely ebbõl a
törzsbõl a hó dító k közé nyomult: a magyar”. A kazá r birodalomró l, Pannó nia meghó dítá sá ró l, a nyugati kalandozá sokró l is szó l, „míg aztá n, veresé geik meg nem szabadítottá k tõlü k a Birodalmat; sõt Magyarorszá gbó l is apostoli birodalom lett”. Herder ominó zus, a magyar sorské rdé sekben katalizá tor-szerepet betöltõ, a nemzethalá lró l szó ló mondata –
Né meth Lá szló sajá t fordítá sá ban – így hangzik: „Itt é lnek most, szlá vok,
né metek, romá nok s má s né pek közt, a lakossá g cseké lyebb ré szeké nt s
szá zadok múlva a nyelvü ket is alig lehet megtalá lni majd” (37.)
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Kiss Gy. Csaba beható an elemzi Hymnusunkat a szomszé dos né pek
himnuszainak köré ben. Rá mutat arra a fontos té nyre, hogy ná lunk a
nemzethalá l gondolatá t erõsítette, hogy a szomszé dsá gban az egykor
nagy é s erõs közé pkori lengyel regnum megszûnt lé tezni. Lengyelorszá got 1795-ben felosztottá k, a té rké prõl letörölté k. Alojzy Felinski
1816-ban, Sá ndor cá r lengyel kirá llyá koroná zá sá nak elsõ é vforduló já ra
írt, dinasztikus himnuszokra emlé keztetõ, „Isten, ki Lengyelhont… ”
kezdetû, é s „Tartsd meg, Uram, kirá lyunkat” zá rlatú költemé nyé t a
lengyelek – a ná lunk is meghonosodott vá ltozatban – é nekelté k: „Szent
oltá rodná l térdre hullva kérünk, szabad hazá nkat, oh add vissza
nékünk.”
A napó leoni há borúk idejé n Lombardiá ban harcoló Lengyel Lé gió
katoná i pedig a Dabrowski-mazurká t, Józef Wybiczki tipikus induló nak
tekinthetõ dalá t é nekelté k, hitté k é s hirdetté k: „Lengyelorszá g még nem
veszett el… ” 1797-ben nem lé tezett a té rké pen a lengyel haza, amelyrõl
a lengyel katoná k Itá liá ban é nekeltek, mé gis hitté k: ha gyõztesen
hazajutnak, akkor lengyelek lesznek. Törhetetlen hittel daloltá k: „Nem
halt meg még Lengyelorszá g, míg mi élünk”. (A Dabrowski-mazurka,
Wybiczki alkotá sa, 1927 ó ta hivatalosan is Lengyelorszá g á llami
himnusza.)
A XIX. szá zad forduló já t követõen megnõtt a nemzeti öntudat,
megszü letett a magyar tudomá nyos törté netírá s. Bessenyei Gyö rgy
Magyarsá g címû röpiratá ban megfogalmazott igazá t egyre többen
felismerté k: „Valljuk meg, hogy nagyon megszûkü ltü nk a magyarsá gba,
melynek ugyan bõsé gé be soha nem voltunk.” Kazinczynak arró l ír Kölcsey, hogy „több histó riai tudomá nyt kívá nné k”. Kazinczy pedig arró l
panaszkodik, hogy „… az olly nagy emberek, mint Bá thori Istvá n é s Bocskay, s kivá lt Bethlen Gá bor, ká rpit alá vagynak rejtve… ” (38.) Kisfaludy
Sá ndor szavai önmaguké rt á llnak helyt: „Keserû siralom ez, hogy oly
nehé z é s boldogtalan dolog magyarnak lenni Magyarorszá gban.” (39.)
Horvá th Já nos a né piessé g öntudatlan é s tudatos té rhó dítá sá t Faluditó l
Petõfiig kísé rte nyomon. Õ fejti ki azt is, hogy nemzeti abban az é rtelemben, ahogyan ezt Kölcsey megfogalmazta 1826-os, Nemzeti hagyomá nyok címû tanulmá nyá ban, amelyben a poé zist é s a nemzeti hagyomá nyokat egymá st kölcsönösen felté telezõ é s é ltetõ kapcsolatá t hangsúlyozta: „… a való nemzeti poé zis eredeti szikrá já t a közné pi dalokban
kell nyomozni; szü ksé g tehá t, hogy pó rdalainkra ily cé llal vessü nk tekintetet.” A ré gisé gben keres, kutat, de nemigen talá l olyat, aki alkalmas volt
„az idegen szikrá bó l nemzeti lá ngot gerjeszteni”. Zrínyi, Kölcsey é s a
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magyar romantika fõ ihletõjé vé vá lt. Zrínyi pé ldá já n fellelkesü lve á llapítja
meg gondolatmeneté nek ké t alapelvé t: „Egyik: a nemzeti törté net emlé keinek költõi feldolgozá sa; má sik: a ré gibb nemzeti költé szet ihletü l fogadá sa”. Az utó bbihoz tartozik a né pkölté szet, amelyben az õsi, a „való di
nemzeti poé zis” szikrá i lappanganak. Kölcseynek … ké tsé gkívü l é rdeme,
hogy má r munká ssá ga elsõ szakaszá ban elõké szítette a magyar romantiká t” – á llapítja meg Szegedy-Maszá k Mihá ly. (40.)
Kölcsey a kor lelké bõl kapott sugallatot a törté nelmi szolidaritá s gondolatá nak kisugá roztatá sá hoz. Horvá th Já nos hangsúlyozza, hogy Kölcsey
teoretikuské nt költõké nt mé lysé gesen á té rezte é s megvaló sította Hymnusá ban „a nemzeti azonossá g törté nelmi nagy realitá sá t” (… ), lé lekbeni
kortá rsá vá ihletõdött vissza e tá voli magyar szá zadoknak.” (41.) Ennek a
költõi á tké pzelé ses mó dszernek a tudatossá gá t erõsíti meg Kölcseynek
1816. má jus 11-é n Kazinczyhoz írott levele is: „Visszatettem magamat a
reformá ció nak vé rengzõ korá ba s mindazon irtó ztató eseteket vé gigfutvá n elmé mmel, azt ké rdeztem magamtó l, mi jobb? A gonoszt elszenvedni-e vagy a jó utá n újabb gonoszokon keresztü l törekedni?… ” (42.)
A Hymnusban ré gi protestá ns é nekek, a Biblia é s a katolikus pré diká ció k gondolatai, kifejezé sei is megcsendü lnek. Ezek egy ré szé t,
kiadatlansá guk miatt, Kölcsey aligha ismerhette. Luká csy Sá ndor mé gis
jogosan hangsúlyozza é s meggyõzõen bizonyítja: „mé gsem vé letlen,
hogy a Hymnus, valamilyen titkos hajszá lcsövessé g útjá n, oly sok ré gi
elemet magá ba szívott. Az egé sz magyar költõi hagyomá nynak, é vszá zadok hazai sorsfilozó fiá já nak gyûjtõmedencé je ez a vers, olyanfé le
összegezé s, amilyenre – kü lönös empá tiá val – csak a legnagyobbak
ké pesek.” (43.)
Kölcsey eszté tikai szempontbó l ké tszeresen is újít a Hymnusban: „az
eredeti himnuszmûfajt (vallá sos há laé nek, a görögökné l mé g örömteli)
alakítja á t – romantikus mó don – sodró lendü letû, de ké tsé gbeesett tartalmú költemé nnyé , má sfelõl pedig a szereplírá t idé zõ eljá rá sa ré vé n a XVI.
szá zadi (reformá ció ra valló ) hit é s törté nelemszemlé let perspektívá já bó l
é píti fel múlté rtelmezé sé t, majd – e szerepet meghaladva – bontja ki
jelené hez szó ló tanulsá gait.” (44.)
Horvá th Já nos szerint „A hazafiúi bûntudat, mely a nemzeti balsorsban
Isten igazsá gos bü nteté sé t lá tja, egyik legjellemzõbb s legmé lyebb
sajá tja XVI-XVII. szá zadbeli irodalmunknak.” (45.) Ez volt legfõbb „alapté tele, ihlet-irá nyító ja” Zrínyi nagy mûvé nek, ez sugalmazta a Hymnus
költõjé nek ölelkezé sé t a Zrínyiá sz alkotó já val. Brisits Frigyes egyenesen
azt mondja, hogy Kölcsey „Hymnusa igazá ban nem is má s, mint a
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Zrínyiá sz I. é neké ben foglalt isteni szemrehá nyá snak bûnbá nó , engesztelõ visszaé neklé se.”
Szöré nyi Lá szló tömören összegezi ezt a ké rdé skört: „… a XVI.
szá zadban, közé pkori alapokra tá maszkodva, fõleg protestá nsok á ltal kidolgozott ideoló gia a nemzet bûneié rt való vezeklé sé é rt, Zrínyiné l katolikus ké zbe jutott, é s megindult az á ltalá nos nemzetivé vá lá s útjá n; ezt a
gondolatot a jezsuitá k pontosítottá k, é s a XVIII. szá zad vé gé re, mire ismé t belefolyt a magyar nyelvû költé szet á ramá ba, vé gké pp levetette felekezeti színezeté t, é s magá ba olvasztvá n a kuruc ellenzé kisé g hagyomá nyait, a nemesi-nemzeti ideoló gia egyik központi té telé vé vá lt”. (46.)
A Hymnus magyar irodalmi elõzmé nyeit kü lönösen fontos vizsgá lni,
mert Kölcsey való ban elmé lyü lten elemezte a magyar hazafias költé szet
é vszá zados hagyomá nyait, vizsgá lta é s becsü lte a ré gi magyar költé szet
é rté kes motívumait. (47.) Szauder Jó zsef bizonyítja, hogy Kölcsey a
Halotti Beszé dtõl Balassin, a reformá ció iratain, Szepsi Csomboron,
Szenci Molná ron, Zrínyin, Pá zmá nyon, Gyöngyösin, Apá czain, a kuruckoron á t „mindent elolvasott é s kijegyzetelt.” (48.) Nem vé letlen, hogy a
mûfajt tekintve is a himnuszok közé sorolható Hymnus szoros é s
bensõsé ges kapcsolatot tart – fõké ppen Szenci Molná r Alberten keresztü l – a zsoltá rokkal.
Kölcsey elõtt való ban Zrínyiben é lt az övé hez hasonló an mé lyen a
haza é s a magyarsá g szeretete, felelõssé gtudata, a megigazulá sra é s
közös összefogá sra buzdító akarat. A Hymnus megírá sá t követõen
hamarosan közé leti pá lyá ra lé p, alapelvké nt vallja az Orszá ggyûlé si
napló ban: „Rang é s birtok egyesek sajá tja: a nemzet é s haza nevé ben
mindenki osztozik.”
Mé szöly Gedeon szerint Kölcseynek nem volt szü ksé ge közvetíté sre,
indíté kra, mert „Hazafi volt, protestá ns volt, a XVI. szá zad magyar
költé szeté nek ré gi é nekeskönyvekbõl, kró niká kbó l, histó riá kbó l ismerõje
é s é rtõje volt: tehá t az õ ‘hazafiúi bûntudatá ’-nak mé g irodalmi tá rgyul
vá lasztá sa, megnyilvá nulá sa sem Zrínyi-hatá s, hanem a folytonossá g
á ltal öröklött magyar protestá ns vilá gné zet é s annak irodalmi gyakorlata.”
(49.) A Zrínyiá sz alapeszmé jé t, hogy Isten a magyarokat bûneiké rt földi
hazá juk pusztulá sá val bü nteti, Mé szöly szerint eredetileg protestá ns, é s
nem pedig a közé pkori katolikus kó dex-irodalomban gyökeredzõ gondolat volt.
A hasonló sá gok kimutatá sa azé rt fontos, hogy szembetûnõbben lá thassuk a kü lönbözõsé geket, a Hymnusban a szé p, a fensé ges, a tragikus
eszté tikai minõsé gieket, az elté ré sekben megmutatkozó eredetisé g-
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é rté keket. Luká csy Sá ndor hangsúlyozza, hogy a Hymnus elõtt Kölcsey
versei „magá nyos szá m elsõ szemé lyben” ontottá k a keserûsé get, a
panaszt a visszhangtalan é s remé nytelen tá rsadalommal szemben. A
Hymnusban megvá ltozik a nyelvtani alak, a költõ „nemzeti többes szá mot
haszná l” (… ), a hazá ban, a nemzetben, a közössé gben immá r otthonra
talá lt. Többé nem fog elvá gyó dni, dolga van itt, s mert tudja má r õ is,
hogy ‘itt é lned, halnod kell’, itt fog é lni, itt fog meghalni is” – fogalmazza
meg következteté sé t Luká csy Sá ndor. (50.)
Hymnusunk a Biblia fényében
Hegedûs Ló rá nt Hymnusunk a Biblia fé nyé ben címû tanulmá nyá ban
bizonyítja: a Hymnusban a legmagasabb szellemi színvonalon talá lkozik
„a mûvé szi lé lek ihleté se a vallá sos lé lek ihleté sé vel”: „az Ige imá dsá ggá
vá ltozik é s az imá dsá g Igé t hirdet (… ) Nincs az egé sz vilá girodalomban
igeibb Hymnus, nincs istenibb, szentlelkesebb imá dsá g egy né p szá má ra, nem ké pzelhetõ, é s nem lé tezik a Szenthá romsá g Istenre jobban
tá maszkodó né p-nemzeti á hítat, mint a magyar né p zivataros szá zadaibó l szá rmazó , fohá szkodó költemé ny.” (51.)
Kristá lytiszta a Hymnus-kompozíció : az elsõ, invokatív versszakot ké t
há laadó stró fa követi, majd né gy versszakos bûnbá nati vallomá s következik. Vé gü l az irgalom megnyeré sé nek remé nyé vel visszaté r a nyitá ny
segé lyké ré se. Az elsõ sor mindhá rom szava kulcsfogalom: Isten, Õ a
megszó lított. Má sodik szava: á ldd meg. A ké ré s tartalma, az á ldá ské ré s
a Magyarra vonatkozik.
Vegyü k szemü gyre a Hymnus elsõ há rom kulcsfontossá gú szavá t!
1. Isten – az egyetlen, transzcendens, a vilá ggal é s az emberrel kapcsolatot tartó dinamikus immanencia: „Minden, ami van, az Õ teremtõ
szavá ra lett é s így az Õ szabad, szemé lyes alkotá sa.” Isten a törté nelem
ura, cselekvõ irá nyító ja. Az Ú jszövetsé g az atyasá got tü krözõ ó szövetsé gi ké pet az Isten vé gtelen jó sá gá val é s irgalmá val, könyörü letessé gé vel egé szíti ki. Az Ú r a teremté s, gondviselé s é s kormá nyzá s ré vé n
az ü dvössé gre vezeti né pé t. Az isteni irgalom é s bûnbocsá nat minden
megté rõ ember, né p, az egé sz emberisé g örök ü dvössé gé t biztosítja.
2. Á ldd meg – Az á ldá s szavai eleve jó t jelentenek, az á tok szavai
pedig rosszat. Az á ldá sban erõ rejlik, amelyet ké zfelté tel vagy valamilyen
ajá ndé k közvetít. Az Ú r á ldá sa az egé sz teremtett vilá gra, ember é s föld
termé kenysé gé re kiterjed: a törvé nyt megtartó igaz ember jutalma. Az Ú r
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megá ldja Izraelt. Az Ú r á ldá sá t az közvetítheti, akit kivá lasztott, akinek
kü ldeté st adott: Á brahá m, Já kob, Efraim, Jó zsef, Mó zes, Jó zsué , Hé li,
Salamon… Az á ldá s rendszerint kultikus keretben, istentiszteleten törté nik, az á ldozatot is megszentelik, megá ldjá k. A levitá k feladata é s kivá ltsá ga volt az á ldá sosztá s, amelyet csak az Á ron törzsé bõl szá rmazó
papok vé gezhettek. Õ k hívtá k le az Ú r á ldá sá t Izrael fiaira. Mózes V.
kö nyvének 28. Á ldá sok ígérete címû fejezetbõl rokonszöveget idé z
Szauder Jó zsef: „Á ldott lé szesz… Á ldott lé szen… Az Ú r azt míveli, hogy
a te ellensé geid, kik ellened tá madnak, te elõtted elhulljanak… É s
bü vü lködõvé té szen té ged az Ú r minden jó val, te mé hednek gyü mölcsé vel… ” (52.) A zsinagó gá kban is csak pap mondhatta el az á ldá st.
Isten á ldá sban ré szesíté se annyit tesz, mint hatalmá nak, fölsé gé nek,
dicsõsé gé nek, szentsé gé nek elismeré se, az irá nta való tisztelet kifejezé se. (A doxológia lé nyege: „Á ldott legyen az Isten!”, amelyre az „ú gy
legyen” a vá lasz.)
Az evangé listá k az ü dvözü lteket á ldottaknak mondjá k, szemben az
elká rhozó kkal, akiket á tkozottaknak neveznek. Má ria szinté n á ldott, mert
Õ a Megvá ltó anyja. Az Ú jszövetsé g õrzi az ó szövetsé gi felfogá st: Jé zus
is megá ldja a gyermekeket é s mennybemenetele elõtt tanítvá nyait is.
Á ldá st mond az utolsó vacsorá n, vagyis á ldotta Istent a kenyé ré rt, mielõtt
megtörte. Pá l apostol Krisztus bõsé ges á ldá sá val é rkezik, vagyis Krisztus
kegyelmi ajá ndé ká val, az ü dvössé ggel. Hirdeti: a kereszté nyek Isten igaz
né peké nt elnyerik az Á brahá mnak ígé rt á ldá st.
Magyar mûveltsé gü nk ré sze Balassi híres á ldá skívá ná sa: „Mint sok
fá t gyümö lccsel, sok jó szerencsékkel á ldjon Isten mezõkbe!” Jó zsef
Attila ké ré se: „édes Hazá m, fogadj szívedbe, / hadd legyek hûséges
fiad!”; fohá sza pedig a Mindenek Urá hoz: „adj emberséget az embernek, / Adj magyarsá got a magyarnak… ”. Babits verscímben mondta ki:
Á ldá s a magyarra.
3. A Hymnus elsõ sorá t é rtelmezve fel kell tennü nk a ké rdé st: Ki a
magyar? – A törté nelem sorá n magyarnak, hungarusnak szá mított
mindenki, aki a törté nelmi Magyarorszá g, vagyis Hungá ria lakó ja, polgá ra
volt. Ilyen é rtelemben volt hungarus, vagyis magyar Janus Pannonius,
é s volt egyszerre bü szke magyar é s horvá t Zrínyi Miklós, é s tudott
egyszerre „tü zes magyar é s szerb” lenni az egri szü leté sû Vitkovics
Mihá ly… Ez a lelki-erkölcsi vá llalá s adta a magyarsá gnak Petõfit, Sík
Sá ndort. Ez a sorsvá llalá s tette magyarrá a sá rgacsillaggal megbé lyegzett é s Krisztus keresztjé vel megjelölt Radnóti Miklóst. Szá rmazá stó l
fü ggetlenü l a magyarsá ghoz ez a lelki, erkölcsi hûsé g kötötte é s köti a
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szellem é s lé lek sok-sok kivá ló sá gá t mindmá ig. É ppen ezé rt a kereszté nysé g – é s Ady é s Babits szellemé ben – valljuk: a lé lek, az erkölcsi
vá llalá s hûsé ge, á llhatatossá ga tegyen bennü nket magyarrá , é s segítsen
abban, hogy a magyarsá gbó l sem té rben, sem lé lekben ne emigrá ljunk!
Az elsõ strófa minden sora bibliai igehely
Hegedûs Ló rá nt nagyszerûen bizonyítja, hogy nemzeti imá dsá gunk, a
Hymnus az egé sz vilá gon a legbiblikusabb nemzeti himnusz: elsõ
versszaká nak minden sora bibliai igehely:
I. „Isten, á ldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel… ” A költõ
Istentõl ké r á ldá st a magyarra. Az á ldá ské ré sre É zsaiá s könyvé nek 25.
fejezeté ben maga az isteni Ige biztat bennü nket: „Ez esztendõt megá ldjad, ez esztendõt megá ldjad, kegyelmedbõl Ú r Isten! Bõ zsírral
ékesítsed, bõ zsírral ékesítsed, te szent Jehova Isten… ” A reformá tusok újé vi istentiszteletü kön ezt az igei könyörgé st é neklik. (Az 1948ban kanonizá lt Reformá tus É nekeskönyvben az új é vre szó ló 190. dicséret textusa a Batthyá ny-kódexbõl való , dallama pedig a XVIII. szá zadbó l
szá rmazik.) A keretversszakokban a költõ Istentõl ké r á ldá st é s szá nalmat nemzete szá má ra, mert egyedü l Õ nyújthat vé dõ kart, adhat víg
esztendõt, boldogulá st, egyedü l Õ íté lheti meg: megbûnhõdte-e má r a
múltat é s jövendõt. A szá rnyaló szé psé gû bibliai igehely imá dsá gos
visszhangja a felü té snek minõsíthetõ nyitá ny: „Isten, á ldd meg a
Magyart… ”
II. „Nyú jts feléje védõ kart, / Ha küzd ellenséggel”. A bevezetõ
versszak kulcsfogalmai az isteni á ldá s, bõség é s az ellenségtõl
védettség. Az á ldá s, a jó kedv é s bõsé g ké ré se fenyegetett lé tá llapotban
törté nik. A „vé dõ kar” motívum az Ó szövetsé gben gyakori, á tvitt é rtelemben az erõ, hatalom kifejezé sé re szolgá l. Pé ldá ul „kinyú jtott karral”,
annyit tesz, mint „nagy erõvel, hatalommal”. Az „Isten karja” kifejezé s
az Ú r hatalmá ra utal. Isten egy-egy szemé ly eseté ben ritká n mutatja meg
karjá nak erejé t, de gyakran megteszi ezt az egé sz né pé rt.
A Magnificat zsoltá ros szé psé gû há laadó é neké ben a Szûzanya
é nekli: „Karja bizonysá got tett hatalmá ról: / szétszórta a szívükben
gõgõsö ket, / letaszította trónjukról a hatalmasokat, / az alá zatosokat
pedig felemelte… ”
Luká cs evangé lista írja Szent Já nosró l: „az Ú r keze volt vele”. Zakariá s é neké ben az Ú r vé dõ karja „Megmentett minket ellenségeinktõl /
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s mindazok kezébõl, akik gyûlö lnek minket (… ), hogy az ellenség
kezébõl kiszabadulva, félelem nélkül szolgá ljunk neki.”
A Hymnusnak ezek a sorai a 35. zsoltá rt idé zik emlé kezetü nkbe,
amelyre Né meth Lá szló úgy emlé kezik vissza, hogy gyerekkorá ban úgy
zengett a mezõszilasi reformá tus templomban, mint „Bujdosó kuruc
rigmusa a rengetegben”: „Perelj, Uram, perlõimmel. / Harcolj én ellenségimmel. / Te paizsodat ragadd elõ, / É n segedelmemre á llj elõ!”
Kü lönösen a zsoltá r má sodik versszaka lehetett a Hymnus közvetlen
inspirá ció ja: „Dá rdá dat nyú jtsd ki kezeddel, / Ellenségimet kergesd
el! / Mondjad ezt az én lelkemnek: / Tégedet én megsegítlek.”
Nemcsak tipoló giai pá rhuzamké nt, hanem jelentõs potenciá lis inspirá ció ké nt is idé zzü k Balassi Bá lint Egy kö nyö rgés címû versé nek elsõ
stró fá já t: „Nincs má r hova lennem, kegyelmes Istenem, / Mert kö rülvett engem szö rnyû veszedelem / Segedelmem, légy mellettem, ne
hagyj megszégyenednem!” Kodá ly Zoltá nt is megragadta ennek a de
profundis kiá ltá snak az emberi hitele: „Segedelmem, légy mellettem… ” Kölcsey költõi szé psé ggel fogalmaz: „Nyú jts feléje védõ kart,
Ha küzd ellenséggel”. Ez a segé lyké rõ fohá sz a kuruckor legszebb
é neké t, a Rá kóczi-nóta könyörgé sé t is mé ltá n idé zi emlé kezetü nkbe:
„Nézz reá nk, Ú r! a mennybül, / Ments meg, kérünk, minket ily csú f /
Ellenségtül!”
Martinkó Andrá s Kölcsey „e”-zõ nyelvjá rá sá ra hivatkozva, a Hymnus
„felé je” szavá nak „fölé je” é rtelmezé sé t, olvasatá t tartja helyesnek. Hangsúlyozza: a kü zdõ ember „felé ” nyújtott vé dõpajzs csak a felü lrõl jövõ
csapá sok, lövedé kek ellen vé d, itt a kü zdõ fölé nyújtott vé dõ kar
termé szetfeletti mó don, minden irá nybó l jövõ tá madá s ellen ó v, amint
Zeusz sé rthetetlenné tett egy-egy harcost a fölé be tartott aigisz/égisz
segítsé gé vel.
III. „Bal sors akit régen tép… ” A „balsors” kulcsfogalom, a keretversszakokban hangzik fel, a vers egé szé ben nyer teljes körû é rtelmet. A
jó lé tet elveszített, ellensé gtõl, a vé gsõ szé thullá s veszé lyé tõl szorongatott magyarsá g költõje imá dsá gos lé lekkel kapaszkodik a vigasztaló
Igé be: „Ó te szegény, szélvésztõl há nyt, vigasztalá s nélkül való… ”.
Kölcsey – mint hajdanvolt erdé lyi pré diká torok tetté k – az Ó szövetsé g
né pé nek sorsá val rokonítja a magyarsá gé t, amely a pusztulá s né pé bõl
az újjá szü leté s né pé vé szeretne lenni.
IV. „Hozz rá víg esztendõt… ” É zsaiá s csodá latos kegyelmi ígé retet
hirdet, amelyet az Ú r Jé zus is idé z fellé pé sekor a ná zá reti zsinagó gá ban:
„Hirdetem az Ú rnak kedves esztendejét”. Ez a kegyelmi esztendõ az
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elengedé s (Ablass), a búcsúnyeré s é ve. A jubileumi é vben elengedtetik
az adó ssá g, pihen a föld, ü nnepel a lé lek, gyü lekezetté vá lik, vigad az
egé sz né p, é s Isten örökké való é leterejé vel töltekezik. Ekkor megújul az
elcsigá zott test, Isten Igé jé t é s erejé t befogadja a gyõzedelmes szív:
„Hozz rá víg esztendõt… ”
V. „Megbünhö dte má r e nép / A mú ltat s jö vendõt!” Hankiss Elemé r
A bûntudatró l, mint tá rsadalmi jelensé grõl címû, a Hymnust má s nemzetek himnuszaival összevetõ tanulmá nyá ban á llapítja meg: „Nincs mé g
egy orszá g, amelynek himnusza bûntudattal kü szködné k, amely olyan
komor, s má r-má r remé nytelen hangot ü tne meg, mint a mié nk.” (53.)
Ezek a Hymnus legtöbbet vitatott sorai, többen igen té vesen „teoló giai”
szempontbó l helytelennek tartottá k, pedig helyes é rtelmezé sü k né lkü l a
költemé ny vallá serkölcsi törté nelemmagyará zata sem lehetsé ges. Ennek
a ké tsoros á llító mondatnak a jelentõsé gé t má r Deá k Ferenc is tudatosította, amikor 1845. má jus 16-á n Vörösmarty Mihá llyal együ tt Kolozsvá rra lá togatott. Az õket fá klyá s felvonulá ssal köszöntõ ifjúsá g, ü nneplõ
közönsé g a tiszteletü kre elé nekelte a Hymnust, Deá k vá laszké nt elmondott ü dvözlõ beszé dé nek alapjá ul ezeket a Hymnus-sorokat vá lasztotta.
Elsõ lá tá sra-hallá sra úgy tûnhet, mintha a költõ „teljes igazsá gtalansá got sugallhatna az emberi logika szerint Isten ré szé rõl. Hogyan lehet a
múltat megbûnhõdni é s egyszerre a jövendõt is, amikor mé g a jelenben
é lü nk, – ha Isten igazsá gos?! Ú gy, hogy a matematikai igazsá g nem azonos a lélektani, élettani, egzisztenciá lis igazsá ggal” – fejti ki Hegedûs
Ló rá nt. Itt is igei ihleté s alapjá n fogalmaz Kölcsey, É zsaiá s pró fé ta 40.
fejezeté nek 2. versé re é píti mondanivaló já t. A babiloni fogsá g közepette,
a fogsá g vé gpontjá t lá tó pró fé ta ezt hirdeti: „Szóljatok Jeruzsá lem
szívéhez, vége van nyomorú sá gá nak, hiszen kétszeresen sú jtotta õt
az Ú r keze minden bûneiért.”
A ké tszeres sújtá s szá mtani szempontbó l igazsá gtalan, de é lettani
szempontbó l lehet teljesen igaz, sõt egyedü l helyes é s helytá lló – á llapítja meg Hegedûs Ló rá nt, é s gyakorlati magyará zatot is fûz az é rtelmezé shez. Ha a gyerek valami rosszat tett, figyelmezteté st, esetleg dorgá lá st,
netá n egy ké zlegyinté st is kap bü nteté sü l a szü leitõl, hogy tetté nek jó vá té teleké nt helyreá lljon benne a lelki é s erkölcsi vilá grend egyensúlya. De
ha ugyanez a gyermek é gõ gyufá val já tszik é s közben a gá zcsapot
nyitogatja, akkor olyan bü nteté sre is rá szolgá l, amely a sajá t é rdeké ben
is bü nteté s, figyelmezteté s a jövõre né zve, hogy tudatosítsa: vannak
bûnök, amelyeket sohasem szabad elkövetni. (Szü lõk, tanító k né ha
ezekkel a szavakkal bü ntetté k a gyereket: „Ezt azé rt kapod, mert rossz
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fá t tetté l a tûzre, ezt a rá adá st pedig azé rt, hogy emlé kezz rá , é s mé g
egyszer ne kövesd el!”)
Isten ké tszeresen sújtotta Izrael né pé t, hogy emlé kezzen a bü nteté sre
é s soha többé ne kövesse el a bá lvá nyimá dá s, pará znasá g, istentelensé g vé gzetes bûneit, mert ha újra elköveti, akkor olyan bü nteté s vá r rá ,
amelyet má r nem fog kibírni, nem lesz ké pes túlé lni. Isten kegyelmé t é s
igazsá gos bü nteté sé t bizonyítja Jeremiá s pró fé ta: „Jaj a pá sztoroknak,
akik elvesztik é s szé tszé lesztik legelõm juhait – mondja az Ú r.” Az íté lete:
„Szé tszé lesztetté tek nyá jamat, szé tkergetté tek, s nem törõdtetek vele.
Nos, nekem majd lesz gondom rá tok, mé gpedig gonosz tetteitek szerint
(… ) De nyá jam maradé ká t magam gyûjtöm (… ), visszahozom õket
legelõikre, ott gyarapodni fognak é s megsokasodnak. Pá sztorokat
rendelek fölé jü k, hogy gondjukat viseljé k (… ); nem fé lnek é s nem remegnek többé , é s egy sem vé sz el közü lü k… ” (Jeremiá s 23.) „Felé jü k fordítom tekintetem, hogy jó t tegyek velü k, é s visszahozom õket ebbe az
orszá gba. Mert fölé píteni akarom õket, nem lerombolni; elü ltetni akarom
õket, nem kigyomlá lni… , mert teljes szívbõl hozzá m té rnek.” (Jeremiá s
24.) A Hymnus költõje a bûntudat motívumá val együ tt a bü nteté s idejé nek elmúltá t vallja, ennek imá dsá gos lelkü letû kívá nalmá t is é rzé kelteti.
Horvá th Já nos rá mutat a Kisfaludy Sá ndor Somló címû regé jé ben
talá lható é nekre, amelyet Ká lmá n mester ad elõ Mohá csró l, é s utal
Pá zmá ndi Horvá t Endre Magyar Pantheon (1828) címû költemé nyé re,
amelyben pá rbeszé des formá ban hangzanak el a Kölcseyné l sorjá zó
kulcsfogalmak: „az Eget bûnö tö k bosszú ra hevíté, / Mert kiki tö mte
magá t: a kö zjó léve feledve. / Testvérnek testvér, fiú ellensége
apá nak… ” A közbenjá ró , szó szó ló a Gondviselõhöz fordul: „Te kegyelmek kú tfeje, szüntesd / Ellenem a haragot, s pá rtul vett Nemzetem
ellen! / Bûnhõdtünk eleget… ”
Kölcsey elfogadva Kisfaludy Sá ndor megá llapítá sá t, hogy „a magyar
igen hajlamos a szomorúsá gra”, Hymnusá t elé gikusra hangolja. A vá ltoztatá s lehetõsé gé t keresi, lehetsé ges mó djá t a té nylegesen is keretversszakot ké pezõ kezdõ é s a zá ró szakaszban meg is jelöli, kulcsfogalmakban ki is mondja. A vallá si imá kban szoká sos mó don, az Istent
is tegezõ formá ban, vagyis egyes szá m elsõ szemé lyben ké ri az á ldá st
„a Magyarra”: „Az igekötõs igealak (á ldd meg) azt sugallja, hogy Kölcsey
a maga nevé ben, a sajá t kereszté ny hité nek erejé vel é s vallá sbeli meggyõzõdé sé nek tudatá ban szó l Istenhez. A ‘nyújts’é s ‘hozz’igealakot is a
költõ mondja… ” – á llapítja meg Csorba Sá ndor. (54.)
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„Õseinket felhozá d… ”
A költõ a jeremiá dok gondolatmeneté t, szerkezeté t követve sorolja fel
Isten ajá ndé kait, né pe nevé ben á ldja az Urat irgalmá é rt, jó sá gá é rt, a
magyarsá gnak adott szé p hazá é rt. Neki köszönhetjü k dicsõ múltunkat,
nemzeti nagysá got, fü ggetlensé get, szabadsá got. Fensé ges, lenyûgözõen nagyszabá sú romantikus ké ppel é rezteti, hogy Isten a magyarsá got is
vá lasztott né peké nt, a hunok örököseké nt szereti, biztosítja földi boldogulá sá t: „Õseinket felhozá d / Ká rpá t szent bércére, / Á ltalad nyert szép
hazá t / Bendegú znak vére.”
A hun-magyar mitoló gia, tudati összetartozá s jelké peké nt az elsõ dicsõ
né v egy hun kirá lyé , Attila apjá é , Bendegúzé , aki Á rpá d õse. Zrínyi is Attilá t tartja a magyarok „legelsõ kirá lyá ”-nak é s dicsõ pé ldá nak. Berzsenyi A
magyarokhoz I. („Romlá snak indult hajdan erõs magyar”) címû ó dá já ban
Attilá t, Á rpá dot, a törökverõ é s a Bé cset meghó doltató Hunyadit idé zi.
A mitoló giai tudatot tekintve mindegy, hogy a törté né szek egy ré sze mit
á llít arró l, hogy való sá gos-e a magyar-hun törté neti rokonsá g vagy sem;
a döntõ, hogy eleink mit é s miben hittek. A honfoglaló magyarok hite,
tudata szerint a hun kirá ly, Attila öröké t foglaltá k el, az utó dokat megilletõ
törté nelmi jusson. A japá nok a magyarsá got keleti né pnek tartjá k, mely a
legnyugatabbra jutott é s mindmá ig megmaradt. Kínaiul a hunok neve
sun, a magyaroké sunjali, bennü nket nem bará toknak, hanem rokonoknak, testvé reknek tartanak. A nekü nk szegrõl-vé grõl rokon csuvas né p
vilá ghírû költõje, Gennagyij Ajgi „hun-magyar é nek”-rõl dalol. Ké tsé gtelen, hogy a tudati rokonsá g törté nelmileg való sá gos, bá rmennyire is
pró bá ljá k tagadni né mely törté né szek.
A magyarsá g szá má ra a ká rpá t-medencei honfoglalá s olyan jelentõsé gû volt, mint Izrael né pe szá má ra az Ígé ret földjé nek, Ká naá nnak az
elfoglalá sa. A lé nyeg: a magyarsá g honfoglalá sa megmutatta a né p
tehetsé gé t, bá torsá gá t, kié rdemelte Isten kegyelmé t é s ezerszá z é v ó ta
kereszté ny né pké nt é l Euró pá ban. A há laadó má sodik versszakot szimbolikus, orszá gcímeres ké p zá rja: „S merre zú gnak habjai / Tiszá nak,
Duná nak, / Á rpá d hõs magzatjai / Felvirá gozá nak.”
A magyar jó kívá nsá g- é s á ldá skívá ná s formulá ja szerint kívá nunk a
há rmassá g jegyé ben „bort, bú zá t, békességet”. A Hymnusban is megtalá ljuk ezt a há rmassá got: „É rtünk Kunsá g mezein / É rt kalá szt
lengettél, / Tokaj szõlõvesszein / Nektá rt csepegtettél.” A „Nektá rt
csepegtetté l… ” a vilá ghíres tokaji borra, aszúra utal. A mezõ, a kalá sz a
magyar való sá g, é let kulcsszavai. Testet tá plá ló é tel a kalá sz, ital a
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nektá r, amelyek a kereszté nysé g szakrá lis jegyei is: „a kenyé r é s bor
színe alatt” ismé tlõdik meg a szentmisé n a megvá ltó szent á ldozat.
Az Ú r kegyelmé bõl jutott szé p hazá hoz a magyarsá g, ahol lé lekszá má t
megsokszorozta: „Á rpá d hõs magzatjai / Felvirá gozá nak.” Kü zdelmé t
az Ú r ké t kontinens hó dító i, az á zsiai török é s az euró pai né met ellené ben gyõzelemre vezette, kettõs katonai dicsõsé ggel koszorúzta: „Zá szlónk gyakran plá ntá lá d / Vad tö rö k sá ncá ra, / S nyö gte Má tyá s bú s
hadá t / Bécsnek büszke vá ra.” A bú s szó ekkor nemcsak szomorú , de
a „bosszú s”, „ingerült” jelenté st is tartalmazta, a bú sult pedig boszszú st is jelentett. (A Vulgatá bó l a „Domine ne in furore tuo arguas me,
neque in ira tua corripias me” textusá t Ká roli Gá spá r így fordította:
„Uram, ne feddj meg engemet a te búsúlá sodban, ne ostorozz engemet a
te haragodban.”) Sokszor gyõzelemre segítette az Ú r a magyarokat a
török elleni é let-halá lkü zdelemben. Má tyá s hada, a híres „fekete sereg”
bú s, azaz bõsz, elszá nt amikor Bé cset elfoglalta, hogy vé dje, erõsítse
az orszá got, biztosítsa a kü lsõ é s belsõ rendet, vé delmet, nyugalmat, a
felvirá goztatá shoz szü ksé ges bé kessé get.
Berzsenyi 1805-ben A felkö lt nemességhez címû ó dá já ban Attila é s
Á rpá d né pé nek gyõzelmeit azonosuló szemlé lettel á llítja cé lké nt a felkölt
nemessé g elé : „E né p csatá zott nagy Hunyadink alatt, / Mikor kevé ly
Bé cs tornya lerontatott / S roppant Budá nak gyõzhetetlen / Ormai közt
diadalmi kü rt szó lt.” Ö t é v múlva A magyarokhoz címû ó dá ban is Attilá t,
Á rpá dot, é s a törökverõ é s Bé cset hó doltató Hunyadit idé zi, de má r
negá ció val: „má s magyarral verte vissza / Nagy Hunyadink Mahomet
hatalmá t!”
A Szauder Jó zsef á ltal a Hymnusban felismert aranymetszé s é s a
biblikus ké p rendjé ben tá rsul a paradicsomi á llapot ké t szakaszá hoz a
bûnhõdé si né gy szakasz. „A felvá zolá s azonban felfogá sá ban Hegelre,
hangulatá ban pedig Herderre utal.” (55.)
„Hajh, de bûneink miatt… ”
A kettõs szerkezetû Hymnus má sodik ré szé t – Csokonai Remé nyhez
címû versé hez hasonló an – egy indulatszó vezeti be: „Hajh, de bûneink
miatt / Gyú lt harag kebledben, / S elsú jtá d villá midat / Dö rgõ fellegedben… ” Ez a gyó ná smé lysé gû, „mea culpa” é rtelmû vallomá s,
döbbenetes intoná ció vezeti be a né gystró fá s bûnbá nati szakaszt, amely
kimondja, hogy a magyarsá g nem tudott mé ltó n é lni az Ú r ajá ndé kaival, a
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kereszté nysé g eré nyeivel. Elkövette a bûnt, a bûn következmé nye a
bü nteté s, pusztulá s. A negyedik versszakban a kü lsõ, mongol é s török
pusztítá st, az ötödikben az önpusztítá st, a hatodikban a hazafiatlansá got,
a hetedikben a bizalomveszté st nevezi meg logikai é s törté nelmi sorrendben, az ok é s következmé ny kauzá lis lá ncolatá ban.
Bevallja, racioná lisan megragadható vá teszi, bü nteté ské nt é rtelmezi a
kollektív szemé lyké nt felfogott magyarsá got sújtó törté nelmi szenvedé st.
A bûnt é s a szenvedé st a bûnbocsá nat remé nyé nek fé nyé be á llítja.
É rtelmet ad a szenvedé snek a bûnbocsá tá s remé nyé ben. Az eredendõ
bûnnel együ tt megszü letik az Ú r kegyelmé bõl a megvá ltá s remé nyhite is.
Paul Ricoeur megá llapítá sa való ban vonatkoztatható ide é s é rvé nyes is:
„Az ígé ret Istene felnyitja a törté nelmet… Az Isten elé helyezve a rossz
az ígé ret á ramá ba kerü l. a bûntudat lé nyegé ben a jövõ felé irá nyul.” (56.)
Kulin Ferenc megá llapítja: „A vers implicit logiká ja szerint az isteni fennható sá g funkció ja törté nelmileg vá ltozó , s e vá ltozá s irá nya az evilá gi
erõk autonó miá já nak kedvez. A nemzeti lé t kezdeti szakaszá ban az
Istené a vezetõ szerep, Õ a teremtõ é s irá nyító , ké sõbb, amikor a nemzet
sajá t hibá já bó l nem ké pes megõrizni szuverenitá sá t, s hatalmá t önmaga
felett is elveszíti, Õ a bosszúá lló , a bü ntetõ, s vé gü l a jelenben, amikor
« megbûnhõdte má r e né p a múltat, s jövendõt» – má r csak eszmei
hatalom, akitõl nem vá r é s nem ké r többet a költõ, mint szá nalmat, é rzelmi azonosulá st, ré szvé tet a szenvedõ né ppel, s nem lá t benne má st, mint
a nemzeti ü gy szakrá lis é rtelmé nek garanciá já t.” Keserû a vé gkövetkezteté s: „Mivel e fokozatos szerepkör-megszorítá ssal mintegy megõrizve
megszü nteti a transzcendencia mozzanatá t, egyszersmind megsemmisíti
e lírai alaphelyzet (az Isten é s nemzet közötti közvetíté s helyzeté nek,
szerepé nek) újbó li felhaszná lható sá gá nak lehetõsé gé t is” – hangsúlyozza Kulin Ferenc. (57.)
Inká bb azt é rezzü k, hogy a Hymnus költõje ismeri é s vallja azt a teoló giai alapté telt, hogy nincs önmegvá ltá s é s nem is lehetsé ges sem egyé ni,
sem né pnyi mé retekben. A Hymnus é s költõje azt is sugallja, hogy Isten
azt bü nteti, akit szeret, akitõl a szenvedé s lé lektisztító kegyelmi ajá ndé ká t mé g nem vonta meg, akinek szá má ra mé g kegyelmet tartogat. A
költõ bûntudatra é breszté se így vá lhat a szá mveté s, erkölcsi szembesü lé s é s a megújulá s forrá sá vá . (58.)
Csorba Sá ndor jogosan utal Joachim Pauli nyolc versszakos, ún.
Gá lyarabok vigasztaló é neke erõteljes inspirá ció já ra, amelyet újabbkori
fordítá sban é s dallammal a reformá tusok ma is haszná lnak: „Té rj magadhoz, drá ga Sion, / Van mé g né ked Istened, / Ki atyá dké nt felkaroljon, / S
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szívé t ossza meg veled! / Azt bü nteti, kit szeret, / Má ské p Õ nem is tehet.
/ Sion, ezt há t jó l gondold meg, / S szabj hatá rt bús gyötrelmednek.” (59.)
Arató Lá szló a szakirodalom eredmé nyeinek alapos ismereté ben
pontosan összegezi a Hymnus jelentõsé gé t: „a magyar közgondolkodá snak, közé rzü letnek egyik meghatá rozó összetevõjé t foglalta össze é s
örökítette tová bb. (… ) hagyomá nyösszegezõ é s hagyomá nytová bbító hagyomá nyteremtõ vers. A reformá ció korá nak panaszá t é s törté nelemmagyará zatá t, a költõ Zrínyi diagnó zisá t é s eszmé nyeit foglalta össze é s
közvetítette Ady tragikus é s bizakodó , nemzeti önsajná lattal é s kivá lasztottsá g-tudattal színezett, ostorozó é s vá llaló magyarsá gé lmé nye felé .”
(60.) Kivé teles tü nemé ny Kölcsey költé szeté ben a Hymnus azé rt is, mert
rajta kívü l é letmûvé ben má s istenes verset nem is talá lunk.
Kölcsey az Ó szövetsé g szellemé ben, mintegy Jeremiá s pró fé ta törté nelemmagyará zatá t mintaké nt követve – má s euró pai, közé p-euró pai
né pek sajá t sorsé rtelmezé sé hez hasonló an – a Planctus – Siralomének
a tatá rdú lta Magyarorszá gról é s a barokk kor, fõké ppen Zrínyi nyomá n
vallotta, hogy a magyarsá g Isten bü nteté seké nt bûnei, fõké ppen a viszá lyok é s testvé rharcok miatt szenvedte el a tatá r é s a török pusztítá st. A
tatá rjá rá s korá bó l, ismeretlen szerzõtõl szá rmazó , latin nyelvû sirató
szemlé lete rokon a reformá ció korá nak törté nelemszemlé leté vel. Vas
Istvá n fordítá sá ban idé zü nk a Siratóének Magyarorszá gról, mikor a
tatá rok pusztítottá k (Planctus destructionis regni Hungariae per
Tartaros) címû mûbõl, amely az officium é s a himnusz mûfajá val é s a
historia rhytmicá -val, a verses histó riá val egyará nt rokonsá got tart:
„Magyarorszá g ennyi vé szbõl, / riadtan az é gre né z föl, / pusztulá s zúg
tajté kozva, / mintha csak az õs ká oszba / hullna vissza a vilá g”. (Hé t
é vszá zad versei.) Ez a vallá sos szemlé letû é s hangnemû, törté neti
tá rgyú mû konkré t, osztá lyokhoz kötött bûnökre utal, amelyek miatt a
tatá rjá rá st Isten jogos bü nteté sé nek tartja, de nem belenyugvá ssal,
hanem fellebbezõ, a jobb jövõ remé nyé be vetett hittel. Talá n a legelsõ
mû, amely a magyarsá g õsi dicsõsé gé re hivatkozik é s azt pé ldaké nt
á llítja sajá t kora elé .
A Hymnus szinté zise a magyar hazafias líra többszá zados vonulatá nak, amely „az egé sz magyar törté nelmet á tszövõ motívumrendszert é s
törté nelemszemlé letet teljesített ki” – vallja Taká cs Pé ter. (61.) Bizonyítá ské nt idé zhetjü k a Planctus sorait: „Az iszonyú é hinsé gben / Testvé r
gá zol testvé r-vé rben (… ) Aki vé dne, nincs senki / E borzasztó vé sz alatt
// Üdv remé nye, kelj föl, é bredj, / Szent kezedbe pajzsodat vedd, /
Mutasd meg hatalmadat! / Mentsd meg mi magyar hazá nkat, (… ) Lá sd, a
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tatá r ûzi, nyomja, / Vedd õt é gi oltalomba (… ) Ké rjed az õ bocsá natjá t, /
Ûzze el a felleget!” (Hegedûs Istvá n fordítá sa.)
„A bûntudat é ppoly jellemzõ voná sa a közé pkori magyar katolikus
egyhá zi irodalomnak, mint a mohá csi vé sz utá ni reformá ció magyar
irodalmá nak… ” (62.) A magyar hazafiak nem csak önmaguk bûnös lelké t
fé ltik az elká rhozá stó l, de a földi hazá nak, Bendegúz öröké nek a magyarsá g bûnei miatti veszté t is siratjá k. Az elsõ ilyen szellemû mû Farkas
Andrá s Az zsidó és magyar nemzetrõl címû „Cronicá ”-ja, a XVI.
szá zad közepé rõl. Kölcsey a ré gi magyar nyelvemlé keket é s nyomtatvá nyokat is tanulmá nyozta: „… ismerte a XVI. Szá zad magyar protestá ns
irodalmá nak is kü lsõ, belsõ sajá tossá gait: ezé rt nem kü lönös, hogy Istennek a magyarokkal közlött á ldá sait, majd a né p bûneié rt való haragjá t é s
bü nteté sé t é ppúgy lá tja Hymnusá ban, mint Farkas Andrá s a Cronicá já ban.” (63.) Mindketten a bûnössé gben jelölik meg a romlá s oká t, é s az
emiatt elveszített kegyelemben a remé nysé g forrá sá t.
Farkas Andrá s is „a hatalmas Attila kerá lt”, Nimró d unoká já t,
Bendegúz fiá t idé zi, akinek „Elsõ kijövé sben mé g pogá nysá gokban” adta
ezt a hazá t. „Má sodik kijövé sben Szent Estvá n kerá lt, / Szent Imre herceget, dicsõ Szent Lá szló kerá lt” adta a magyarsá gnak. Õ is a Duna é s a
Tisza vizé t említi, az orszá g termé kenysé gé t, gazdagsá gá t hangsúlyozza: „… híjá k jó Magyarorszá got / Bõ Pannó niá nak, bõ kenyerû orszá gnak”. Dicsé ri a Szeré msé g é s Somogy, a Má tra borá t, a „felföldi jó
borok”-at.
Az Istent „haragra indító k, vé tkezõk okoztá k a romlá st: „Pará znasá gokkal, rettenetes bü nökvel. / Azé rt õ haragja ellenü nk gerjede, / Bosszúá lló
ostora reá nk szá lla / Köztönk meghasonlá nk, irigysé g, gyûlölsé g / Mi
köztönk tá mada, kezdõk egymá st ü ldözni… ” A viszá lykodó k rá nk hoztá k
„Basá ival az hitetlen török csá szá rt”. A pá rtü tõ „magyari urak” (… ) „Pá rtot
ü té nek Já nos kirá l ellen, / Kirá lt emelé nek ím az Né metorszá gbó l”. A
csapá sokkal „megmutatá az hatalmas Isten, / Hogy õ az bûnöknek erõs
bosszúá lló ja”.
Magyari Istvá n „Az orszá gokban való romlá snak okairól… ” (1602)
címû könyvé ben a „bá lvá nyozá s, viszhavonyá s, gyilkossá g, fertelmessé g, hitötlensé g, irígysé g, kevé lysé g, á rultatá s, ré szegsé g, tobzó dá s é s
mindenfé le gonoszsá g” vé tké t ró ja fel a magyarsá gnak. Ebbõl vonja le
következteté sé t: „Senki ne csodá lja tehá t, ha a sok gonoszsá goké rt Isten
megvonsza tõlü nk segítsé gé t, mert Isten õ szent fölsé ge, ki né lkü l senki
gyõzedelemmel nem já rhat, sohasem lakik együ tt effé le szó fogadatlan,
gonosz kereszté nyekkel… ”
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Farkas Andrá s é s Magyari Istvá n intelmei közel fé l é vszá zad múltá n
hangzanak fel Zrínyi mûvé ben. Vitairatá ban a romlá s fõ oká t a katolikus
egyhá z romlá sá ban jelöli meg. Az ellenreformá ció , vagyis a katolikus
restaurá ció , fõké ppen pedig a jezsuitá k, é lü kön Pá zmá ny Péterrel – a
„bíboros Ciceró val”, a hitvitá k tü zé ben Magyari bírá latá ra ké szített Felelet (1603) szerzõjé vel – vá laszké nt é ppen ellenkezõ vé lemé nyt fogalmaznak meg: az orszá g romlá sá é rt, megosztottsá gá é rt a reformá ció t okoljá k.
Ezt az ellenté tes ok- é s okozatmagyará zatot haladja meg Pá zmá ny
gyá mfia, Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelemben, a törökellenes összefogá s é rdeké ben. Az Ú r lá tvá n a magyarsá g vé tkeit, önmagá t „nagy
bosszúá lló Isten”-nek jelenti, a töröknek hatalmat ad „Hogy elrontja,
veszti az rossz magyarokat, / Mindaddig töri iga kemé ny nyakokat, / Míg
nem esmerik meg: elhagytá k urokat.” Indoklá sa a protestá ns elõdöké hez
hasonló : „Lá tá a Magyarnak á llhatatlansá gá t, / Megvetvé n Istent, hogy
imá dna bá lvá nt (… ) / Hogy õ szent nevé nek nincsen tiszteleti, / Á rtatlan
fia vé ré nek böcsü leti (… ) / De sok feslett erkölcs é s nehé z ká romlá s, /
Irigysé g, gyûlölsé g é s hamis taná cslá s, / Fertelmes fajtalansá g é s rá galmazá s, / Lopá s, emberölé s é s örök tobzó dá s.”
Szöré nyi Lá szló az Isten bü nteté seké nt rá nk mé rt tatá rpusztítá s é s
törökdúlá s motívumköré t a XVIII. szá zadi jezsuita költé szetben is
kimutatja. A vá d é s é rvrendszer lé nyege mindenü tt vá ltozatlan: addig
bü nteti, sújtja õket földi hazá juk pusztulá sá val, amíg meg nem té rnek. A
magyar bûntudat, a „hazafiúi bûntudat” ké rdé sköré t ré gi pré diká torok
szellemé ben lá ttá k Kölcsey elõdei a Schytiá bó l Pannó niá ba kihozott
magyarsá g sorsá t pá rhuzamosnak az Egyiptombó l Ká naá nba vezé relt
zsidó né p törté neté vel.
Kölcsey alaposan ismerte a barokk kor rekatolizá ció s irodalmá t is.
É ppen ezé rt a lehetsé ges tá voli inspirá ció k, sugallatok, tipoló giai pá rhuzamok, hasonló é s rokonítható ismé rvek szá mbavé telekor Bornemisza Péter 1567-es, Siralmas énnékö m címû versé rõl é s Szegedi
Gergely 1566-os A magyarok siralmas éneke a tatá r rablá sról címû
költemé nyé rõl sem feledkezhetü nk el.
Kölcsey é lete sorá n többször is megfogalmazza, hogy vé gsõ menedé kké nt, é rvké nt Istenre hagyatkozik. Pé ldá ul napló já ban rögzíti Wesselé nyinek, a „szörny-ölõk szörny-ölõ fiá ”-nak gondolatá t: „Ne fé lj: Isten a
magyart mint vá lasztott né pé t nem hagyja el.” Okfejté se remé nyre ad
jogot: bûneink miatt ré g el kellett volna sü llyednü nk, de mé g é lü nk, ez
pedig azt jelenti: „a hatalmasnak bé ketûré se mé g el nem fogyott”.
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Czuczor Gergely Mohá cs címû epigrammá já ban ugyanerrõl a problé makörrõl é rvelõ-bizonyító mó dszerrel vilá gosan fogalmaz: „Fõuri gõg é s
visszavoná s pá rtokra szakasztá / A honnak kebelé t gyá va kirá lyok alatt. /
Tá gult a fegyelem, gúny lett a harci fenyíté k, / Vé lte magá t úrnak
feljogosítva kiki, / isteni ostorké nt ü lt úr jobbá gya nyaká ra, / S a pó rnak
kicsikart vé re kiá lta boszút. / S megnehezü lt a vilá gbíró nak ité lete, s lõn a
/ Nemzeti nagy bûnnek nagy toroló ja Mohá cs.” (A zá ró sor vá laszké nt
folytatja, é rtelmezi Kisfaludy Ká roly Mohá csá nak gondolatá t: „Hõsvé rtõl
pirosúlt gyá szté r! só hajtva köszöntlek, / Nemzeti nagylé tü nk nagy
temetõje, Mohá cs!”)
A bûn közismert meghatá rozá sa: tudva é s akarva elkövetett rossz tett
vagy mulasztá s, Isten megbá ntá sa. Az Ó szövetsé gben a hata tõbõl sok
szó szá rmazik, eredetileg a bûnt, a bûnöst, a bûnös tettet egyará nt
jelenti, amint eredetileg az elvét, utat téveszt jelenté st is tartalmazza,
vagyis a parancs vagy tilalom formá já ban elismert normá tó l való elté ré st
is kifejezi. ( A bûn „á thá gá s”, megszegé s, tiltott á tlé pé se a normá nak.)
Ilyen mé g az avah, amelyet gyakran haszná ltak „a helyes útró l való
leté ré s” é rtelmé ben. Az elvé té s, hibá zá s leginká bb a pá sa tõben fejezõdik ki, amely má r a bûnös tudatos szembeszegü lé sé t é rzé kelteti. A norma akaratlan megsé rté sé t a sagah „elné z, elvé t, mellé fog, elté veszt” tõ
szá rmazé kai fejezik ki. A többi né ptõl elté rõen a zsidó sá gná l a sé rthetetlennek elismert é letrendben nem a múlt vagy az õsök hagyomá nya
adja a viselkedé s szabá lyainak együ ttesé t, hanem az isteni akarat ölt
testet a kivá lasztottsá g jeleké nt é s a Sínai-hegyen kötött szövetsé g
zá logaké nt. Az isteni akarat szemé lyes elfogadá sá ra, odaadá sra vá r, é s
a közössé get a tisztelet é s há la jegyé ben formá lja. Ezek a normá k
hatá rkövek, amelyek Izrael né pé t a többi né ptõl megkü lönböztetik, ezeknek az isteni parancsoknak a teljesíté se a zá loga annak, hogy Izrael
Isten né peké nt fennmaradhasson.
Az Ó szövetsé g né pe a nagy nemzeti szerencsé tlensé geket úgy tekintette mint a né p bûneinek bü nteté sé t, ezé rt vezetõik bûnbá nati napokat
rendeltek el. A közös bûnbevallá s sorá n azonban nem szabad, hogy
elsikkadjon a szemé lyes bûnössé g felelõssé gtudata: a bûntudat é s bûnbá nat. Bûnbá nati napokat ré gi katasztró fá kra emlé kezve is tartottak. A
bûntudat a bûné rt való felelõssé g tudata. A költõ konkretizá lja a törté nelmi bü nteté st: „Most rabló mongol nyilá t / Zú gattad felettünk, /
Majd tö rö ktõl rabigá t / Vá llainkra vettünk.”
A bûn tudva é s akarva elkövetett rossz tett vagy mulasztá s, Isten
megbá ntá sa, a parancs vagy tilalom formá já ban elismert normá tó l való
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elté ré s, útté veszté s, a tilalmak á thá gá sa. Taxner-Tó th Ernõ rá mutat arra,
hogy Kölcseyt követõen ké sõbb Arany Já nos a magyarsá g eredendõ
bûné t kutatva jutott el Attila testvé rgyilkossá gá ig, Buda megölé sé nek
õsbûné ig. (64.) A Krisztus á ltal megvá ltott ember a kegyelemben bízva
fordulhat Istenhez bûnbocsá naté rt, hogy elnyerje szabadsá gá t, vagyis a
bûntõl való szabadulá sá t. Ezt a bûnössé get vallja meg töredelmesen
né pe nevé ben a Hymnus költõje, é s mutat rá a fõbenjá ró vé tsé gre é s
vé gzetes következmé nyeire.
Bûneink miatt szenvedtü k el Isten jogos haragjá t, bü nteté sü nk, nemzeti
tragé diá ink azonban felü lmúljá k bûneink súlyá t. Ezek a tragé diá k hiperbolikus, döbbenetesen lá ttató erejû romantikus ké pekben jelennek meg.
A bûnök okoztá k a tatá rjá rá st, miattuk szenvedtü k el a törökvé szt, a török
hó doltsá got. Muhi, Mohá cs pusztulá st, „rabigá t” hozott.
A törté nelmi bü nteté s Muhi, Mohá cs, vagyis a tatá rjá rá s, törökdúlá s
nemzeti szerencsé tlensé g volt. „Há nyszor zengett ajkain / Ozmá n vad
népének / Vert hadunk csonthalmain / Gyõzedelmi ének! / Há nyszor
tá madt tenfiad, / Szép hazá m kebledre, / S lettél magzatod miatt /
Magzatod hamvvedre!”
Berzsenyi A magyarokhoz címû ó dá ban írja: „A szent rokonvé rben
feresztõ / Visszavoná s tü zé ben megá lltá l.” Kölcsey a pá rtviszá lyban, a
testvé rharcban kiontott „rokonvé ren” nemcsak Á rpá d é s ivadé kai vé ré t
é rti, hanem minden magyaré t. Minden bizonnyal Kölcsey ebbe a gondolatmenetbe beleé rtette „Zá polya öldöklõ szá zadá t” é s a XVII. szá zadi
vallá shá borúkat é s nemzeti szabadsá gkü zdelmeket is, amelyek a kurucok é s II. Rá kó czi Ferenc szabadsá gharcá nak leveré sé vel é rtek vé get.
Ma is é rvé nyes Kölcsey ostorozó szeretete é s lá tlelete: „Bú jt az üldö zö tt s felé / Kard nyú l barlangjá ban, / Szertenézett s nem lelé / Honjá t a hazá ban… ” Ezek a bujdosó magyarok ké pé t festõ sorok ó hatatlanul a legszebb kuruckori verseket, Bujdosik, bujdosik szegény á rva
legény, Egy bujdosó szegény legény, Igen szép bujdosó legények
éneke, Ideje bujdosá somnak remekeit idé zik emlé kezetü nkbe. (65.)
Az é rzelmi tetõponton a rettenetet vetíti elé nk: „Bércre há g és vö lgybe szá ll, / Bú s kétség mellette, / Vérö zö n lá bainá l, / S lá ngtenger
felette.” A költemé ny az é rté ktelített ré gmúltbó l súlyos nemzeti katasztró fá kon á t jut el az é rté kvesztett jelenbe. A múlt dicsõsé ge, gazdagsá ga
é s a bûneink miatti szenvedé s utá n hazá nk a rabsá g é s a siralom völgye
lett: „Vá r á llott, most kõhalom, / Kedv s ö rö m rö pkedtek, / Halá lhö rgés, siralom / Zajlik má r helyettek.” A hõs elõdök vá rá nak romjain
„halá lhörgé s, siralom” hallatszik. A legfá jdalmasabb: „S ah, szabadsá g
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nem virú l / A holtnak vérébõl”. A magyar szabadsá gé rt é letü ket felá ldozó õsök utó dainak sorsa: „Kínzó rabsá g kö nnye hull / Á rvá nk hõ
szemébõl!”
A Hymnus keletkezé sé nek é vé ben szü letett, Zsarnok címû versé ben
írja Kölcsey: „Ezü st kehelyt ü rít a gonosz asztalodná l, / Kivü l az ajtó n sírt
az ü ldözött. (… ) / Hajh bújdosott az õsi lakhelyé rõl! / Sá padt neje /
Keblé n vitte kisdedé t… ” A hazá já t a hazá ban nem lelõ magyarok legjobbjait fejveszté sre, vagyonelkobzá sra íté lté k, helyü kre az idegen hatalmak
idegeneket ü ltettek.
„Szá nd meg Isten a Magyart… ”
Az imaformulá hoz hasonló an, keretesen zá rul a költemé ny, a „jó kedv” é s
„bõsé g” helyett a magyarsá gé rt, „kit vé szek há nyá nak”, sorshelyzete
miatt, „ha kü zd ellensé ggel”, az isteni irgalomé rt, szá nalomé rt esdekel a
költõ: „Szá nd meg Isten a Magyart… ” – „Megbünhö dte má r e nép / A
mú ltat s jö vendõt!”
Dá vidhá zi Pé ter kimagasló színvonalú szaktudomá nyos tanulmá nyá ban hangsúlyozza é s meggyõzõen kifejti, hogy a költõ „a paraklé toszi
szerephagyomá ny szellemé ben ké rleli az ó szövetsé gien mennydörgõ (de
villá maival zeuszian lesújtó ) Istent, (aki a ‘vé dõ kart’ is mintha vagy
ó szövetsé gien kinyújtaná , vagy aigiszké nt tartaná a magyarok fölé ),
é rvelé snek a bûn é s bûnhõdé s megfelelõ ará nyaira apellá ló logiká ja, sõt
talá n az á ldozat megté rü lé sé t vá ró é s hiá bavaló sá gá t felpanaszoló é szjá rá s (‘S ah szabadsá g nem virúl / A holtnak vé ré bõl,’) is inká bb
ó szövetsé gi eredetû, á m a vers könyörgé sé nek egé sze, egy közössé g
szó szó ló jaké nt fellé põ alanyá nak beszé dhelyzete, a keretü l szolgá ló elsõ
é s utolsó versszak engesztelõ alapgesztusa eközben (akarva akaratlanul
é s mutatis mutandis) egy lá thatatlan újszövetsé gi mintá hoz igazodik,
azaz a Já nos elsõ levelé ben Szó szó ló ké nt é rtelmezett ‘igaz’ (É rtsd:
igazsá gos) Jé zus közbenjá rá sá t utá nozza az Atyá ná l, a tová bbi bü nteté s
elengedé sé t remé lve”. (66.)
Taxner-Tó th Ernõ remekü l gondolja tová bb Dá vidhá zi eredmé nyeit,
hangsúlyozva: „fölismerve a mû archetípusá t, eljut e költõi ‘szerep’nagy
õsmintá já hoz: (a költõ) egy közössé g nevé ben é s é rdeké ben szó szó ló ké nt kö zbenjá r, hogy kiengesztelje Istent. Ennek é rtelmé ben a Hymnus
cselekvé smintá já nak a szakirodalomban kü lön-kü lön é s vá ltogatva emlegetett ké tfé le é rtelmezé sé t, szakrá lis, vagyis (nemzeti) imaké nt, illetve
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vilá gi, amennyiben jogá szi retoriká jú vé dõbeszé dké nt való felfogá sá t egyará nt visszavezethetjü k közös logikai õsmintá jukra, egy bûnös (egyé n
vagy közössé g) szó szó ló já nak engesztelõ közbenjá rá sá ra a legfensõbb
(vilá gi vagy transzcendens) hatalomná l, kedvezõ elbírá lá sé rt.” (67.)
Taxner-Tó th Ernõ egy má sik hangsúly kiemelé sé t vé gzi el: a Hymnust
– a kereszté ny egyetemessé g, a közös reformá tus é s katolikus alapjá n –,
mint a kö nyö rgés és bûntudat remekmûvé t é rtelmezi. Hitelesen bizonyítja: „A transzcendens é lmé ny szerepe sokkal erõsebb Kölcsey gondolkodá sá ban, mint azt a felvilá gosult filozó fia nyelvé hez igazodó szövegei
alapjá n gondolhatjuk.” (68.) Rá mutat arra, hogy „Isten elsõ bü nteté se, a
rabló mongol (tatá r) mé g elzú g fölöttü nk, mint egy figyelmezteté s; de a
török rabigá t nem rá nk ké nyszerítik, hanem mi vesszü k nyakunkba.
Termé szetesen nem önszá ntunkbó l, de a beletö rõdés bûné vel.” (69.)
1823-ban mé g egyedü l Isten segítsé gé ben bizakodik, amelyet arra az
esetre ké r, ha né pe „kü zd ellensé ggel”. Taxner-Tó th Ernõ elismeri a
herderi hatá s jelentõsé gé t, Borbé ly Szilá rd é s S. Varga Pá l kutatá saira
hivatkozva pedig elfogadja, hogy „a kü zdelem vá llalá sá nak szü ksé gessé ge má r ekkor megjelenik gondolkodá sá ban.” (70.) Kölcsey a nemzethalá llal szembesü lve ismeri fel, hogy mi magunk romboljuk le magunkban Isten templomá t é s ezt a rombolá st segítik azok, akik a kü lsõ hatalom szolgá latá ban á llnak – fizetett hazaá ruló kké nt. Kölcsey azt gondolta
soká ig, hogy akkor lehet a „vilá g polgá ra”, ha vá llalja a hazafisá got, majd
„döbbenten veszi tudomá sul azt a következteté st, hogy az idegen hatalom erõszakos öné rdeké vel a hazafinak szembe kell szá llnia, illetve
Istenhez kell fordulnia segítsé gé rt, míg sajá t lehetõsé geit föl nem ismeri.”
(… ) A jövendõrõl ‘fontoló dó ’költõ a Hymnusban talá n nem a nemzet halhatatlansá gá é rt, de a megmaradá sá é rt könyörög. É s jogá sz ‘orá torké nt’
ehhez a bûnbá nat szü ksé gessé ge mellett é rvel. A nemzeti imá vá emelkedett vers titka a bûnöktõl szabadulni akaró könyörgé sé nek õszintesé ge. Ené lkü l a Hymnus ü res szöveg, gyakran hamis ü nnepsé geken.” (73.)
A költõ tudja, itt nincs helye semmifé le követelé snek, de a szenvedé sen kívü l semmifé le é rdem megnevezé sé nek sem. É ppen ezé rt a jövõ
magyarsá gá é rt fohá szkodik, könyörög az Ú rhoz. Szá nalmá t, kegyelmé t
ké ri, hogy a múlt vé szterhes idõszaka utá n („Kit vészek há nyá nak”) é s
a jelen szenvedé sei („Tengerén kínjá nak”) utá n fordítsa felé je orcá já t,
fogadja kegyelmé be. Kölcsey õrzi a hité t, hogy a szenvedé sben ó riá si
megtisztító erõ rejlik. A szenvedé s gyõzedelmeskedik a poklokon, megnyitja a Purgató rium kapuit, az isteni kegyelembõl a magyarsá g földi
boldogulá sá t is eredmé nyezheti. (Tá voli analó giá t é rzü nk Madá ch mûvé -
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nek bibliai keretes é s a dialektika jegyé ben felvonultató törté nelmi színeit,
é s a vé gsõ kicsengé sé t, az Ú r „kü zdve kü zdj é s bízva bízzá l” ü zeneté t,
amely a goethei „Ki kü zdve tör a jó ra, megvá ltá st remé lhet” hité vel tart
szoros kapcsolatot.)
Szenci Molná r Albert 130. zsoltá ra ké tsé gtelenü l inspirá lhatta Hymnusunkat: „Ha, Uram, bûnü nk szerint / Minket bü ntetné l meg: / Uram e vilá g
szerint / Ki á llhatna úgy meg? / De a te irgalmassá god nagy / A té ged
fé lõkön, / É s te engedelmes vagy, / Hogy dicsé rjen minden.” A hasonló
rímelhelyezé sen túl a közvetlen inspirá ció való színûsé gé t erõsíti meg,
hogy a Himnusz szö vege jól énekelhetõ a Szenci-zsoltá r dallamá ra
is. (Szabó Gé za kutatá sá nak eredmé nye, Szé plaki György szó beli
közlé se.) A barokk korbó l eredõ „bûnhõdé s”-felfogá st vallotta Zrínyi, é s
követte õt ebben Vörösmarty: „Ha vé tettü nk is valaha / kiszenvedé nk”, é s
folytatta Arany Já nos: „Megbûnhõdtü k õsapá ink / Vé tké t súlyosan”.)
A Hymnusban mé lysé ges istenhit, kereszté ny/keresztyé n szeretet é s a
magyarsá g irá nti törté nelmi felelõssé gtudat szó lal meg. Kölcsey azt
vallja, hogy „megbü nhödte má r e né p a múltat s jövendõt”, de azt is tudja,
bûneink levezeklé se sem lehet követelé s, jogcím az á tok feloldá sá ra, a
bûnbeesé s elõtti á llapot visszaá llítá sá ra. Szöré nyi Lá szló hangsúlyozza:
„Isten kegyelme Szent Á goston é s Ká lvin teoló giai felfogá sá ban – é s
Kölcsey ezt tette magá é vá – teljesen ingyenes: ki nem é rdemelhetõ.
Hozzá csak szá nalomé rt esdekelhetü nk, nem jogos jó vá té telé rt.” (74.)
Kölcsey tisztá ban volt azzal, hogy Szent Pá l krisztoló giá ja lé nyegé t
tekintve megvá ltá stan: megigazulá sró l, újjá szü leté srõl, kiengesztelõdé srõl szó l. A kegyelemrõl a ró mabeliekhez, 9. 16. írja Szent Pá l: „Non est
volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei”, amely Ká roli Gá spá r
fordítá sá ban ezt jelenti: „Annakoká é rt tehá t nem azé , aki akarja, sem
azé , aki fut, hanem a könyörü lõ Istené ”. (Ezt idé zi Ottlik Gé za Iskola a
hatá ron címû regé nyé ben Medve Gá bor ké ziratá nak mottó jaké nt.)
Dá vidhá zi Pé ter szerint a közbenjá ró , a pap, pré diká tor, vé dõü gyvé d,
tolmá cs, szó szó ló közös eredete az õsmintá ban, az egyszerre é gi é s
földi lé nyegû pá rtfogó , Paraklétosz, (nagybetûvel megkü lönböztetett)
Szó szó ló archetípusá ra vezethetõ vissza. A Paraklétosz, eredeti, joggyakorlati jelenté se a vá dlott mellé kirendelt (parakaleó = advocatus)
vé dõü gyvé dre utal. A Bibliá ban Já nos elsõ levele ezt alkalmazza metaforikusan Jé zusra, aki ké tirá nyú közvetíté st vá llalt: Isten parancsait közvetíti az emberekhez é s az emberek ü gyé t ké pviseli tá mogató lag Isten
színe elõtt. (A Ká roli Biblia, amelyet Kölcsey haszná lt „szó szó ló ”-nak
fordítja a „paraklé tosz”-t. (75.)
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A Hymnus alapgesztusá ban ké t stró fá ban dicsõíti Istent, magasztalja
jó tetteit, aztá n né gy stró fá ban könyörgé sbe fog, hogy kiengesztelje a
magyarsá g vé tkei miatt haragvó Istent. (Jé zus Megvá ltó , misszió t, vagyis
kü ldeté st vé gez, nem pedig szerepmintá t követ. A misszió nem szerep,
mert nem kü lsõ, hanem belsõ vá llalá s, azonosulá s. (Vö. Petõfi szerepjá té kai közü l a forradalmisá got – Horvá th Já nos alapjá n, de vé lemé nyé vel szemben hangsúlyozzuk –, a magyar forradalom é s szabadsá gharc
költõje nem szerepet já tszott, mert belü lrõl teljesen azonosult vele, egyet
jelentett lé nyé vel, é leté t adta é rte!)
A törté nelemben Isten é s ember ellen a legtöbbet é s legnagyobbat vé tõ
XX. szá zadban, szá munkra ké t vesztett há borúval, tankokkal letiport
1956-os forradalommal folytató dtak nemzeti katasztró fá ink. É gbe kiá lt
önsorsrontá saink közü l az abortusz miatt meg nem szü letett ötmillió nyi
„mai magyar apró szent”. Ezé rt az önmagunk ellen elkövetett vé tkü nké rt
mé g nem bûnhõdtü nk meg, a penitencia rá nk é s utó dainkra vá r.
A Hymnus költõje Istenre hagyatkozik, a kegyelemben bízik: Kölcsey
á ttekintve a magyarsá g törté nelmé t, a keretes vers vé gé n sorrendet é s
igé t cseré l: „Szá nd meg Isten a Magyart… ” Tudja, Isten szemé lyes
kapcsolatba lé p a bûnös emberrel é s helyreá llítja vele az é letközössé get
a kegyelem jegyé ben, hiszen „Isten nem akarja a bûnös halá lá t” (Jer
18,1-10 stb.) Ilyen é rtelemben a bûnbocsá nat a bü nteté s felfü ggeszté se,
elengedé se, a kegyelmi á llapot helyreá llítá sa. A bûn következmé nyé tõl, a
bü nteté stõl, megtorlá stó l a bûnbá nat vá lthatja meg az embert. A kereszté ny kegyelemnek, vagyis Isten termé szetfölötti ajá ndé ká nak teoló giai
é rtelemben nincsen megfelelõje az Ó szövetsé gben. A kegyelemmel kapcsolatos kereszté ny fogalmaknak leginká bb a hé ber hen (‘kegy, jó indulat,
tetszé s’) é s heszed (kölcsönös segítsé gnyújtá s a szövetsé gi hûsé g
jegyé ben) felel meg. (76.) Az Ú jszövetsé gben a kegyelem isteni ajá ndé k,
nem jog; nem lehet kikövetelni, kiké nyszeríteni, megszolgá lni sem. A
kegyelem ingyenes, kié rdemelhetetlen. (77.)
A görög kharisz szó haszná lat gyakori Szent Pé ter é s Pá l apostolokná l.
A kharisz eredetileg arra utal, ami örömet szerez, fizikai é s erkölcsi
é rtelemben vett minõsé get: szé psé get, bá jt, kedvessé get jelöl. Jelenté sköré hez tartozik a ‘kedvessé g, jó indulat, a szíves beszé d’, a jó akarattal
elé rhetõ jó indulat, tetszé s. Mindenekelõtt a kegyelem Krisztus tettekben,
segíté sben megnyilatkozó szeretete, jó akarata, az ü dvössé gnek á ltala
lé trehozott új rendje. Isten kegyelmi ajá ndé kai a karizmá kkal azonosak,
ajá ndé kok, adomá nyok. Ilyen é rtelemben a kharisz magá ban foglalja a
‘köszönet, há la’jelenté sköré t is.
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A vilá got, az é letet, a szeretetet a szemé lyes Isten hordozza. Isten
szeretete, kegyelme ajá ndé kozá s, odaadá s. A kegyelem Istennek túlá radó szereteté bõl fakad. Isten legnagyobb kegyelme maga Jé zus Krisztus, aki legyõzte a Sá tá nt, megvá ltotta az emberisé get. Az isteni kegyelemnek semmi köze az igazsá gszolgá ltatá shoz, joghoz, nem oksá gké nt,
nem ható okké nt jön lé tre, amely a legnagyobb ké t kereszté ny hitigazsá gban, a teremté sben é s a megvá ltá sban fejezõdik ki: „Ú gy szerette Isten a
vilá got, hogy Egyszü lött fiá t adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne veszszen, hanem örökké é ljen. Azé rt kü ldte el Isten Fiá t a vilá gba, hogy
ü dvössé get szerezzen a vilá gnak” (Jn 3, 16-17). Az ü dvössé g új rendje
az é ltetõ Lé lek mûve, amelyet a hívõ Krisztusban kap meg, amely a
bûnbá natban tisztá ra mossa, megszenteli é s igazzá teszi a hívõ embert.
Isten Lelke, a Szentlé lek az új é let elve. A Lé lek gyü mölcse a kereszté nysé gben minden eré ny. (78.)
Tudjuk, Istenrõl é s a kegyelemrõl is csak analó giá k segítsé gé vel beszé lhetü nk. Pé ldá ul: „Isten a szeretet.” Szent Á goston ó ta a nyugati
kegyelemtanban elõté rbe kerü lt az ún. „kü lsõ” kegyelem, vagyis az a
szemé lyes hatá s, amellyel Isten az ember felé fordul é s lá thatatlanul, a
lelké ben, belsõ vilá gá ban egyfajta „közvetlensé gben” alakítja á t az embert. A testi-lá tható , a „kü lsõ” kegyelem Jé zusban jelent meg, remé nyt fakasztott a remé nytelensé gben, új, fölté tlen felszabadító szabadsá g ajá ndé ka. Az elkövetett bûn kiolthatja a Lé lek, az isteni kegyelem elvé t. Bûnei
miatt, a viszá ly, a testvé rharc, a tobzó dá s stb. vé tkek miatt vesztette el a
magyarsá g Isten segítõ á ldá sá t, szereteté t é s lett bü nteté se a rabsá g.
A kereszté ny ember a kegyelmi é let örököse, rajta nyugszik a dicsõsé g
Lelke, az Isten Lelke. A Lé lek zá loga a dicsõsé g elnyeré sé nek. (Ró m 8,
11; Ef 4,30) Az örök é let isteni elve a kegyelem, a szabadsá g felszabadulá s a bûntõl, a gonosz hatalmá tó l. Pá l apostol szerint a szabadsá g
Isten gyermekeinek fölsé ges java (Ró m 8,21). A szabadsá g az ü dvössé g
foglalata: „Ahol az Ú r lelke, ott a szabadsá g” (2 Kor 3,17). „A szabadsá got Krisztus szerezte meg nekü nk” (5,1). Ennek teljesen megfelel a
Já nos-evangé lium: „Ha a Fiú tesz szabaddá titeket, való ban szabadok
lesztek” (Jn 8,36), mert „az igazsá g szabaddá tesz titeket” (Jn 8,32).
Az embernek, a magyarsá gnak olyan felszabadulá sra van szü ksé ge,
amely fölött nincs hatalma, amely új kezdetre ajá ndé kké nt (=kegyelemké nt) é rkezik el hozzá a törté nelmet á tfogó hatalomtó l: Istentõl. (79.)
Jé zus Krisztus megszabadító ereje a hatá rtalan szeretet, öná tadá s é s
bizalom. Õ kü ldi el a Szentlelket, aki á ltal megvaló sul egy új „harmó nia”
az ember é s Isten – Jé zus Krisztus á ltal fölajá nlott – kegyelmi ajá ndé ka
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között: szabadító Igé je, ü dvígé rete való ra vá lik. A kegyelem az embernek
a bûntõl való kü lsõ é s belsõ felszabadítá sa. Istentõl é rkezik az emberhez, bensejé ben ragadja meg az embert é s az emberi vilá got. Megmarad
a hit rejtettsé gé ben, a remé ny jegyé ben é l. Tapasztalá sunk ró la csak
töredé kes. „Maran atha – Jöjj el, Urunk, hogy megszabadíts minket!” A
hit erejé ben, a remé ny bá torsá gá ban é s a szeretet tetteiben jelentkezik,
való sul meg az igazi szabadsá g, mint nekü nk ajá ndé kozott szabadsá g,
mint kegyelem. A hit, remé ny é s a szeretet segít megtapasztalni, való ra
vá ltani ezt az isteni kegyelmet. (80.) Kölcsey né pé nek veszedelme idejé n
a Sors urá hoz, a megengesztelhetõ Istenhez fordul kegyelemé rt.
A „tép - nép” rímpá r üzenete
A „té p” é s „né p” rímpá r a tilalmas Rá kó czi-nó tá t idé zi a legismertebb
szövegvá ltozatban: „Jaj ré gi szé p magyar né p / Az ellensé g té ged miké nt
szaggat, té p… ” Mé szöly Gedeon hivatkozik Jó kaira, aki rá mutat arra,
hogy a Rá kó czi-nó tá nak „maga a szó beli é rtelme nem valami kü lönös”,
szövege „kevé s jelentõsé gû”. De amikor „ez együ gyû versecske” szövegé t „… a tá rogató magyará zni kezdi a fiatal deá k kezé ben, mennyi
emlé kezet van abban! Aki hallja, azt ké pzeli, hogy é lt má r akkor, mikor
ennek versnek tö rténetét já tszottá k, maga is ré szt vett benne, aztá n
meghalt, megint újra szü letett, a ké t é let között elfeledte az elõbb
törté nteket, hanem ezeknek a lá thatatlan lényeknek az é rinté sé re,
ezekre a hangokra, megint megzendü l a lelké ben a megelõzõ é let
minden emlé ke… ” – idé zi Mé szöly Gedeon (81.)
A rímvá ltozatok közü l a „nép” - „kép” rímpá r a ré gi magyar literatúra
gazdag panaszformula-rendszeré hez kötõdik. Imre Mihá ly a legmé lyebben elemezte a Querela ó kori görög é s latin, zsidó é s kereszté ny archetípusait, kutatta inspirá ció ikat a magyar querela-vá ltozatokra, összefü ggé sü ket a nemzeti tudattal a mohá csi csataveszté st követõen a
magyarorszá gi latin é s magyar költé szetben. A siratá s, siralom egyetemes é rvé nyû, idõhatá rok közé nem zá rt panaszformulá ja Rimay Já nos
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlá sá n és fogyá sá n címû
verse tulajdonké ppen a Querela Hungariae magyar nyelvû megfogalmazá sa, amely poé tikai szempontbó l összefonó dott egy rímtoposszal.
A nép-szép-kép-ép rímegyü ttes kü lönös helyet vívott ki magá nak ké t
é vszá zad magyar költé szeté ben. Rimay tartó s kohé zió jú szövegá llandó t
teremtett, amelynek é rté kviszonyai, idõsíkjai kulcsszavakat is jelentõ egy-
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tagú rímszavakban sûrûsödnek. A rímtoposz legerõteljesebb hagyomá nyozó ja a Rá kóczi-nóta, amely a szabadsá gharc utá ni kuruc költé szet
remeke, a 18. szá zad né pszerû é neke. A kuruc költé szet szá mos szé p
é neke közü l szemlé lete é s nemcsak a híres „né p-té p” rímpá r á tvé tele
miatt fontos a Rá kóczi-nóta, amelyet a magyarsá g a 19. szá zad elejé n
titkos fü ggetlensé gi himnuszké nt tisztelt. (Csokonai is a debreceni kollé giumban tanulta, csurgó i diá kjainak is megtanította, Kazinczy ké ziratos
má solatá ban is fennmaradt stb.)
A Hymnus „né p-té p” rímpá rja a ré gi magyarsá g lírai sirá mait, a nemzeti
fá jdalmat megszó laltató Rá kó czi-nó tá t é s rímkompozíció já t egyará nt
sugallja: „Jaj, régi szép magyar nép, / Az ellenség téged mikép /
Szaggat és tép! / Mire jutott á llapotod, / Romlandó cserép. / Mint egy
ékes eleven kép, / Voltá l oly szép, / Magyar nép!” (82.)
Jellemzõ a Rá kó czi-nó tá ra a barokkos rímhalmozá s. (Né gyné l több sor
összecsengé se eseté n rímhalmazró l vagy halmazrímrõl beszé lü nk.) A
rím evokatív kisugá rzá sa tartalmat erõsítõ té nyezõ itt is. A Himnusz „tépnép” rímpá rjá ban Mé szöly Gedeon a Rá kó czi-nó ta inspirá ció já t ismerte
fel, a ragrímek gyakorisá gá ró l pedig a XVI-XVII. szá zadi jeremiá dok sugallatait: „esztendõt – jö vendõt”, „lengettél – csepegtettél” stb. Mindez azt bizonyítja, hogy a rím nem eszköz, nem díszítmé ny csupá n, hanem a mondanivaló ré sze. A rím zeneisé ge, a cizellá ltsá ga sem perdöntõ, a lé nyeg, hogy mennyire szolgá lja a mondanivaló mûvé szi kifejezé sé t.
Ezt a rímtoposzt tudatosan vá lasztja, a magyarsá g múltjá t, sorsá t a
Hymnus költõjé hez hasonló an teljessé ggel vá llaló Radnóti Miklós a
Nem tudhatom… -ban: „Hisz bûnösök vagyunk mi, aká r a többi né p, / s
tudjuk miben vé tkeztü nk, mikor, hol é s miké p… ” Remekmûve arra is pé lda, hogy az eszté tikai é rté k é s a benne kifejezé sre jutó etikus magatartá s
együ ttesen adhat a mûnek tartó s rangot é s evokatív erõt. (83.)
Kölcseyhez mé ltó n, a szá mos utó dköltõ közü l, a nagy elõdök é s kortá rsak szellemé ben „vigíliá s” erkölcsû é s lelkü letû Radnó ti Mikló s mé lysé gesen á té lte tudta é s vá llalta, hogy az Isten é s ember ellen iszonyú
vé tkeket elkövetõ korban csak ez a virrasztó szellemisé g hivatott elé be
dolgozni a holnapnak. Az Ú rhoz, a „virrasztó é gi felleg”-hez inté zett
könyörgé se a vé delemé rt, menedé ké rt rá nk vonatkozik, é rtü nk törté nik,
de jelenté sköre az egé sz szenvedõ emberisé gre kiterjed. A kü lön egysé get ké pezõ – nyomdatechnikailag is elkü lönü lõ – zá ró sor emlé kezetü nkben nemzeti imá dsá gunkbó l a „nyú jts feléje védõ kart” fohá szá t
asszociá lja. Talá n nem szubjektív belehallá s é s té vedé s, hogy é rzé sü nk
szerint, a versvé gi fohá sz, é s az egé sz versé lmé ny hatá sa lelkü nkben a
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Himnusz megzené sített, a himnikusan fensé ges magasbó l az evilá gi
síkra visszavezetõ – uszá lyszerûen elnyúló , majd elhalkuló – zá ró akkordjá t is felidé zi: „Nagy szá rnyadat borítsd rá nk virrasztó égi felleg!”
Eszü nkbe juttatja ez a magyarsá got ó vó fohá sz Babits Mihá lynak az
Á ldá s a magyarra címû versé t is. De Ady Intés az õrzõkhö z parancsá t,
„Az ember Szé pbe-szõtt hité t”, é s a halá los á gyá n írt, Üdvö zlet a
gyõzõnek címû, hasztalan ké ré sé t, könyörgé sé t sem feledhetjü k: „Ne
tapossatok rajta nagyon, / Ne tiporjatok rajta nagyon… ” Tudjuk, a
gyõztesekhez irgalomé rt könyörgõ Adyhoz hasonló an, Radnó ti is hiá ba
remé lte a „Razglednicá k nemzeti becsületet menteni akaró utolsó
felkiá ltá sá ig” – mint ezt Z. Szabó Lá szló Ortutay Gyulá hoz, Kormos
Istvá nhoz hasonló an é rtelmezi, hogy mé ltá nylá st ké rõ szava meghallgatá sra talá l. (84.)
Verselés, mûvészi eszkö zö k
Szauder Jó zsef mutat rá , hogy nemcsak a keretversszakok mutatjá k a
Hymnus szerkezeté nek tudatos kimé rtsé gé t: a ké pek é s fogalmak sûrûsödé se figyelhetõ meg a múltbó l a jelenbe, az isteni cselekvé stõl az
emberi mozgá sig tartó esemé nysorban, amely a má sodik, harmadik é s
negyedik stró fa egyszerûbb pá rhuzamos, mellé rendelé ses tagmondataitó l a bonyolultabb szerkeszté sû 5-6. versszak mondattaná ig. A költemé nyt „ará nybillentõ” szerkezet jellemzi, amely a törté nelemszemlé let é s
versszerkezet dialektiká ja szerint a nyolcszakaszos mû negyedik versszaká ban, mint tengely körü l szigorú, szimmetrikus keresztforma (chiazmus) é rvé nyesü l. (85.) Ennek é rtelmé ben a 2. versszak motívumainak a
hatodik szakaszbé li é s a 3. versszak motívumainak ötödik szakaszbeli
szabá lyos visszaté ré se figyelhetõ meg. A 7. stró fa megbontja ezt a
szabá lyos szerkezetet, a szenvedé st kifejezõ stró fá k szá má t eggyel
megnöveli az á ldá s örömeit, a sikereket felmutató versszakokhoz ké pest.
Ez a szimmetrikus ará nyt megbontó , az eddigi szenvedé s hiá bavaló sá gá t
is kimondó („S ah, szabadsá g nem virúl / A holtnak vé ré bõl”) 7. szakasz
igeideje is elü t. Itt teljesen a jelenidõ dominá l, csak ellenpontké nt idé zõdik
fel a múlt, az idõrendben haladó törté nelmi á ttekinté s „a magyar ü dvtörté net egé szé re” vonatkozó , körké pszerû „fiktív jelenné ” vá lik – fejti ki
Má rton Lá szló . (86.)
A 2-4. versszak cselekvõ alanya Isten. A 2. é s a 3. stró fa közepé n pont
van, körü lötte 2-2 egymá s mellé rendelt öná lló mondat talá lható . A 4.
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stró fa közepé n vesszõ á ll, a gondolat nyílegyenesen fejti ki Isten
haragjá nak következmé nyeit. A 5-7. versszakban az ember a szenvedõcselekvõ alany. Az 5. stró fa ké t ké rdõ mondatbó l á ll. A 6. versszakban –
ré szint ismé tlé ses mó don – a hon kilá tá stalan keresé se, az egyé ni é let
é s a haza veszé lyeztetettsé ge, té pettsé ge fejezõdik ki, é s a „Kard nyúl
barlangjá ban” é s a „Bé rcre há g é s völgybe szá ll” sorok a múltbó l a
jelenbe vezetnek á t.
A Hymnus stílusa elé gikus, a nemzeti múlton é s bûneinken borongó
Kisfaludy, Pá zmá ndi Horvá t Endre versekkel rokon, „egyszerûsé gé ben,
dísztelensé gé ben, rímelé sé nek igé nytelensé gé ben is követi azokat”, de
mindegyikné l jó val bibliá sabb. A költemé ny nyelvi szervessé ge, egynemûsé ge nyilvá nvaló : a „gazdagegyszerûsé g” kevé s szó tudatosan
intenzív felhaszná lá sá val ké pes kevé s szó val sokat mondani, kifejezni,
é rzé keltetni é s sejtetni. A költõ a keretszerûsé g, a 4. versszak körü li
chiazmus ré vé n is fokozza a belsõ egynemûsé get.
Szauder Jó zsef pontos megfigyelé seket tesz: Kölcsey a ké t keretversszakkal együ tt megírt Hymnusban a nyolcsoros, trocheusi perió dusokban a 7+6-os szó tagszá mot haszná lja. (Gá ldi Lá szló ennek Verseghyné l keresi elõzmé nyé t.) A keretstró fá kat leszá mítva, a törté nelmi
visszatekinté s forduló pontja a 3. versszak elejé n következik be: („Hajh,
de bûneink miatt… ”), így a fordulat elõtt 2 há laadó versszak, utá na pedig
4 bûnbá nó stró fa á ll. A 2:4∼4:6 rejtett ará ny* az aranymetszé s szerinti
szabá lyossá got é rzé kelteti. (87.)
Szauder fejti ki, hogy a tudatosan kimé rt szerkezetû Hymnus verselé se
a kaná sztá nc õsi, á llító lag a magyar é s finnugor tagoló vers hagyomá nyá t követi, é s szá mos, a kalendá riumok szintjé ig lehatoló közhelyet
haszná l. Nem tudjuk, ismerte-e Kölcsey a kaná sznó tá t, amelynek elsõ
lejegyzõje Berzsenyi volt. Luká csy Sá ndor szerint „Valami köze mindenesetre van a Hymnushoz. Nemzeti imá nkat el lehet é nekelni a kaná sznó ta dallamá ra: legszentebb közössé gi é nekü nk egy közössé gi é nek
(né pdal) ritmusá ban szó l… ” (88.) (V.ö. 104.)
Uralkodó benne a ragrím: „bõsé ggel - ellensé ggel”; „habjai - magzatjai”;
„mezein - vesszein”; „ajkain - csonthalmain” stb. Né ha finom asszoná nc
is talá lható : „miatt – villá midat” stb. Magas fokú tudatossá g bizonyíté ka
* A 6 aranymetszete pontosabban 2.3, ill. 3.7, ezeket egé szre kerekítve 2-t, ill. 4-et
kapunk. A „2.3”-nek megfelelõ hely a 3. versszak 3. sorá ra, a „villá midat” szó belsejé be
esik. Íme, mié rt é rezzü k é ppen ezt a szó t kü lönlegesen hangsúlyosnak, „sorsfordító nak”
ebben a költemé nyben. – (KTK)
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az is, hogy a rímek szerkezeti szempontbó l fontos pontokon ismé tlõdnek.
A „Nyújts felé je vé dõ kart” ellenkezõjé re fordulva té r vissza a 6. versszak
„Kard nyúl barlangjá ban” A 2. versszak „szé p hazá t” kifejezé se az ötödik
stró fá ban negatív é rtelemben, „szé p hazá m” formá ban ismé tlõdik. A 2.
stró fa „hõs magzatjai” az 5. versszakban „S letté l magzatod miatt magzatod hamvvedre” vá ltozatban kerü l elõ. A 3. versszakbeli „Vad török” az 5.
versszakban „vad né p” alakban té r vissza, míg a 3. versszakbeli „bús
had” az 5. stró fá ban „vert hadunk”-ké nt ismé tlõdik. A „vé r” szó a 2. stró fá ban „Bendegúznak vé re” nemzetsé g-megjelölé sben jelenik meg, a 6.
versszakban „Vé rözön” lá tomá sban, harmadszor pedig a „szabadsá g
nem virúl / a holtnak vé ré bõl” feljajdulá sban fordul elõ. „Az ötödik
versszak é rzelmi telítettsé gé nek fokozó dá sá t, sûrûsé gé t bizonyítja, hogy
itt té r vissza, negatívan-deformá ltan, né gy korá bbi alapfogalom: vad né p,
vert had, szé p hazá m, magzatod.
Jelenté keny alliterá ció nak szá mít: „kedvvel… kart… kü zd” (I.),
„értü nk… ért… ” (III.); „bús hadá t / Bé csnek bü szke vá ra” (III.); „Hajh…
harag… ” (IV.) „vad… ver”, „hadunk … csonthalmain” stb. A rímszerkezetre jellemzõ, hogy versközé pen á thidaló -á tívelõ funkció t tartalmaz: „A 3. versszak mezein - vesszein ragrímei az 5. versszak (… )
ajkain - csonthalmain (mé lyhangú) ragrímeiben té rnek vissza. Ugyanannak a 3. versszaknak a má sodik felé ben a plá ntá lá d - bú s hadá t
asszoná ncai viszont a 4. versszak má sodik felé ben olvasható nyilá t rabigá t asszoná ncokban csendü lnek fel ismé t (… ) a 4. Stró fa miatt villá midat asszoná nca az 5. versszak tenfiad - miatt asszoná ncá ban té r
vissza… ” – á llapítja meg Szauder Jó zsef. (89.) Az így kirajzoló dó ív a
legpoé tikusabb versszakba emeli a mondanivaló t. (Közben a klasszicista-szentimentalista stílust sem tagadja meg egé szen, amikor az oda nem
illõ hamvvedert alkalmazza.)
Kölcseyné l elé gikus hangot kap minden esemé ny, hang. A „nemzeti
õsbûn” bibliai é s horatiusi gondolatá ra – Rogerius mester é s Janus
Pannonius ó ta a magyar költé szet egyik vezé rgondolata – é pítette
Kölcsey költemé nyé t. A tanulmá nyíró ké nt é s költõké nt kimunká lt né pies
tó nust gondolati é s formai szempontbó l is itt haszná lta fel legsikeresebben, itt kerü lt legközelebb a görögökben megcsodá lt originalitá shoz é s itt
fejezhette ki maradé ktalanul szentimentá lis „chiaroscuro”-költé szeté nek
alaphelyzeté t, az elé rhetetlen ideá l utá ni vá gyat is – sajá t lehetõsé gein
belü l. (Szöré nyi Lá szló .) (90.)
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Kö lcsey nagybetûvel írta: „… a Magyart… ”
Köztudott, hogy az ötvenes é vekben Rá kosi Má tyá snak é s elvbará tainak
nem tetszett az „Isten”-nel kezdõdõ magyar Hymnus. Illyé s Gyulá val szerettek volna új himnusz-szöveget íratni, é s Kodá ly Zoltá nnal akartá k megzené síttetni. Kodá ly helytá llá sa akadá lyozta meg szá ndé kukat. Kijelentette: „Nekü nk má r van egy igen szé p é s tisztessé ges Hymnusunk. Nincs
szü ksé g má s Hymnusra.” Többen is úgy tudjá k, Kodá ly ezt is mondta:
„Szá radjon el a keze annak, aki hozzá mer nyúlni a Hymnushoz!”
Textoló giai szempontbó l fü rké szve a Hymnus szövegközlé seit, lá thatjuk, hogy a kiadá sok soká ig híven követté k az eredeti ké zirat textusá t.
Megfigyelhetõ ez a Kö lcsey – Erkel: Hymnus. (A gondolattól a vilá ghírig címû könyv bõvített kiadá sá ban is. (91.) Megtalá lhatjuk benne az
eredeti verské zirat fakszimile kiadá sá t é s az 1828-ban megjelent, de
1829-es é vszá mot viselõ Aurora-beli elsõ közlé st, valamint Kölcsey
munká inak elsõ köteté ben, a Versek kiadá sá ban közreadott pontos
szövegvá ltozatot is. (Angol, finn, francia, hé ber, japá n stb., összesen 21
nyelvû Hymnus-fordítá st olvashatunk ebben a miniatûr-kiadvá nyban.)
Tudjuk, a magyar zenei nyelvet megújítani akaró Erkel Ferenc a
Hymnus megzené síté sé nek ké ziratá t az 1844. februá r 29-é n meghirdetett pá lyá zatra „Itt az Írá s, forgassá tok / É rett é sszel, jó zanon. Kölcsey”
mottó val kü ldte be, é s „Deá k Ferenz ú rnak tisztelettel” ajá nlotta. Ezzel
a há rom jeles fé rfi neve egyesü lt erõvel ajá nlja a Hymnust a magyarsá g
szereteté be. A ké sõbbi kiadá sokban soká ig csupá n cseké lyke elté ré sek,
a mindenkori helyesírá si szabá lyokhoz való igazítá sok figyelhetõk meg,
amelyek fõké ppen a központozá st é s né há ny magá nhangzó idõtartamá t
é rintik.
Az utó bbi idõben egy kü lönös betûtípus-vá ltoztatá s tûnt a szemü nkbe:
Kölcsey ugyanis jó l lá tható an, nagybetûvel írta a nyitó stró fá ban é s a
zá rá sban is azt a nevet, amelyre az Istentõl ké rt á ldá s é s szá nalom
vonatkozik: „… a Magyart”. Erkel megzené síté sé nek elsõ nyomtatott
vá ltozatá ban is nagybetûvel szerepel a „Magyar”. Az 1950-es é vektõl
fogva a szövegközlé sek á ltalá ban kisbetûvel írjá k a „magyar” szó t. (92.)
Mé g Benedek Istvá n figyelmé t is elkerü lte, pedig õ gondosan ü gyelt az
eredeti ké ziratra, a Rendületlenül. A hazaszeretet versei címen megjelent, tö mö r jegyzetekkel ellá tott vá logatá sá ban. Kisbetûs közlé st
talá lunk egyé bké nt gondos kiadvá nyokban is. (93.) Az iskolai irodalmi
szöveggyûjtemé nyekben a Hymnusban a „magyar” rendre kisbetûvel
szerepel.
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Kölcsey a szó energiá já t, jelenté st-tömörítõ erejé t megõrizve vá lasztotta a rövid vá ltozatot, „… a Magyart”, amely költõi jelké pessé ggel, á tté tellel nyilvá nvaló an a „magyarsá g” egé szé re vonatkozik. Az „a” né velõnek
itt a fensé ges Erkel-zene á ltal is hangsúlyozott kiemelõ funkció ja van.
(Az angolban a the né velõ kiejté se ebben az esetben kü lön is jelzi, hogy
úgynevezett „unic”-funkció t tölt be, vagyis „az” egyedüli, igazi –
pé ldá ul „a” kirá lynõ stb. – é rtelemben.) Az alcímben is nagybetûs
írá smó d szerepel: „Hymnus a Magyar nép zivataros szá zadaiból”.
Õ riznü nk kell mindazt, ami lelkiismeret mé g – fõké ppen, ha nemzeti
imá dsá gunkró l, a magyarsá g akaratá bó l nemzeti Hymnusszá avatott
költemé nyrõl van szó . Erre nemcsak a „né pben-nemzetben”, hanem az
„alanyban é s á llítmá nyban” gondolkodá s, é s az elemi helyesírá si
szabá ly, filoló giai pontossá g, a szöveghûsé g is kötelez bennü nket.
Szeretné nk hinni: itt nem gyõzhet a „Sem nem rossz az, sem nem jó : /
Mind csak hiá bavaló ” iszonyata. Kölcsey a tisztá nlá tá st a bölcsessé g
kezdeté nek tekintette, a Pipadalban remekü l fogalmazta meg: „Virraszt
a bö lcs, gondol sokat, / S itt, s ott, s mindenfelé, / Eget, fö ldet míg
há nyogat, / Csak a hibá t lelé.” Hymnusunk szü leté sé nek 175. jubileuma alkalmá bó l jó lenne ezt a helyesírá son túlmutató helyesírá si hibá t
kijavítanunk az új é s újabb kiadá sokban é s a tudatunkban is.
Ugyanez vonatkozik Isten nevé nel nagybetûs írá sá ra, amelyet Kölcsey
nyomá n é s helyesírá sunk alapjá n a zá ró stró fá ban sem szabad kisbetûvel
írnunk, akkor sem, ha a közé piskolai irodalmi szöveggyûjtemé nyben
é vek ó ta helytelenü l szerepel.
„Szá nd meg Isten a Magyart”
Kölcsey a Hymnusban a „lé lekvesztõ szentimentalizmus” lé gies szubjektivitá sá t – amint ezt Szauder Jó zsef, Rohonyi Zoltá n, Bazsó Júlia, Arató
Lá szló is megá llapította – a XVI-XVII. szá zadi pré diká tori szerepfelvé tel,
a tá volító -tá rgyiasító eljá rá s segítsé gé vel haladja meg. A nemzeti romantika felé vezetõ úton felismeri a „Sors és az É n” kettõssé gé ben az „Itt
bennü nk a vigasztalá s” esé lyé t, kiteljesíti romantikus vilá gké pé t, vá llalja
„A való mindenek felett” elvé t. Eljut a „Lé gy, mint szikla rendü letlen” imperatívuszá ig, a Hymnus megírá sá ig. (94.) A kereszté ny-biblikus vilá glá tá sú
Hymnusba bekerü lt a korai Kölcsey-líra kulcsfogalma, a görögös é rtelmû
sors é s géniusz fogalma, amely fokozatosan kollektív jelleget kezd
ölteni: „a gé niusz mindinká bb a nemzet õrlelké vé , szellemé vé , a sors
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pedig nemzeti ‘balsorssá ’ vá lik (pl. Rá kos nimfá já hoz, Rá kóczi haj… ,
Rá kos). Ez a folyamat tetõzõdik be a Hymnusban é s fordul a köz é rdeké ben vé gzett cselekvé sbe Kölcsey 1829-ben induló politikai pá lyá já n.
Kölcsey így mintegy kollektívumba oldja, kollektív keretek közé transzformá lva igyekszik megé rteni é s meghaladni sajá t sorsélményé t.” (95.)
A Hymnus szemé lyes hitvallá sunk: „Igazi nagysá gá t a vé gtelenre
nyitott asszociá ció s mezõ eszté tikai minõsé gé ben, a költemé ny töké letes
szerkezeté ben é s a következetesen vé giggondolt hazaszeretet ösztönzõ
etikai minõsé gé ben kell keresnü nk. (96.)
Horvá th Já nos a Hymnus keletkezé sé nek centená riumá n figyelmeztetett arra, hogy a trianoni orszá ghatá r é ppen Kölcsey sírjá ná l, a Tisza
vonalá ná l á llt meg, Hymnusunkat „mé g megszûkü lt hatá raink között,
itthon sem volt szabad é nekelnü nk. Szá lljunk magunkba! Ha a nemzeti
szolidaritá s azon szent teljessé gé t, mely himnuszunk sugalmazó ja volt,
egy szívvel-lé lekkel á t nem é rezzü k, akkor Zrínyi má sodik éneke mondta meg sorsunkat, megé rdemelt sorsunkat.”
Kö lcsey Zrínyi má sodik éneké-ben is kulcsfontossá gú szerepet kap a
„má s” szó , amely szinté n a nemzeti önazonossá g elveszté sé nek veszé lyé t, fé lelmé t, a múlt é s a jövõ közötti töré s veszé lyé t súlyos intelemké nt
nyomaté kosítja: „Tö rvényem él. Hazá d õrcsillagzatja / Szülö tti bûnein
leszá ll (… ) É s má s hon á ll a négy folyam partjá ra, / Má s szózat és
má s keblü nép… ”
Az Ady lá tta é s az I. vilá ghá ború utá n bekövetkezett é s a II. vilá ghá borút követõen is megerõsíté st nyert Szétszóródá s utá n is tõlü nk fü gg,
hogy a sors ne vá lthassa való ra Vörösmarty vízió já t: „a sírt, hol nemzet
sûlyed el”. Ne szó noklatokra, hanem komoly eltöké lé sekre ihlessen
bennü nket az é vforduló (… ) alkalma, amint ezt Kölcsey Szónoklat címû
cikké ben is megfogalmazta: „Gondolkozni, jó az, jó ! De cselekedni: ez a
legfõbb.” Ez összecseng a Huszt imperatívuszá val: „Hass, alkoss,
gyarapíts: s a haza fényre derûl!” Ezt a tetté vá ló erkölcsfilozó fiá t
hagyta örökü l a Parainesisben.
Zrínyi „Hic vobis vel vincendum vel moriendum est” – „Itt gyõznötök
vagy meghalnotok kell!” parancsá t folytatja Vörösmarty má sodik szá mú
nemzeti imá dsá gunkban: „Hazá dnak rendületlenül / Légy híve, oh
magyar; / Bö lcsõd az s majdan sírod is / Mely á pol s eltakar.”
Kölcsey hitt az imá dsá g erejé ben. Az orszá ggyûlé si ifjak ü ldözé sekor
ezt írja Wesselé nyinek: „Imá dkozzatok é rettü nk, mint mi é rettü k, talá n a
balsorsban kü zdõk imá dsá ga kölcsönösen haszná land Istenné l.” (Kölcsey 1834. augusztus 31-i levele Wesselé nyihez.) Pöré nek idejé n (1837.
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november 30-á n) írja Wesselé nyihez: „Isten oltalmazzon, ha emberek
többé nem oltalmazhatnak.”
Kölcsey Zrínyi utá n elsõké nt adott hangot „a kollektív bûnbá natnak” é s
kollektív cselekvé sre buzdítja a nemzetet sorsá nak jobbra fordítá sa
é rdeké ben. (97.) A Hymnus mentes minden nemzeti öndicsé rettõl, mert
mentes volt ettõl Kölcsey jelleme é s a magyar hazafias líra gazdag
hagyomá nya. A költõ fohá sza azé rt szó l, hogy a magyarsá g szabadsá gá é rt é letü ket á ldozó k vé ré bõl szabadsá g viruljon.
A Hymnus bûn - bûnhõdés - kiengesztelõdés há rmassá gá t mutatja
egyetemes kereszté ny szellemben. Bé ké s Gellé rt meggyõzõen fejti ki,
hogy a magyar ember, aká r hívõ, aká r nem az, tisztelettel né z fel Szent
Istvá n alakjá ra, mert ha hitbeli meggyõzõdé sé vel nem is é rtene egyet,
törté neti jelentõsé gé t nem vonhatja ké tsé gbe. Amint Izrael az Ó szövetsé gben vá lasztott né p lett, mert hitt az egy igaz Istenben, mert elfogadta
az isteni szövetsé get az egyiptomi szolgasá gbó l törté nt szabadulá s, a
közös vallá si é lmé ny é s hit eredmé nyeké nt. Jahve nagylelkû, ingyenes,
ki nem é rdemelhetõ szeretete avatta Izraelt Isten né pé vé . A magyarsá g a
kereszté nysé g felvé telé vel, a Krisztus hité re té ríté s á ltal, Szent Istvá n
vallá si meggyõzõdé se é s politikai bölcsessé ge ré vé n, teoló giai é rtelemben is, az újszövetsé g kereszté ny né peinek tagjá vá , vagyis Isten
újszövetsé gi né pé vé vá lt, az ü dvössé g útjá ra lé pett. Szent Istvá n egé sz
né pe nevé ben döntött, orszá gá t, egé sz tá rsadalmá t a krisztusi hit é s
erkölcs ü dvös útjá ra vezette, a magyart, mint egykor Mó zes Izrael né pé t,
az isteni szövetsé g né pé vé , az egyetemes krisztusi szövetsé g ré szesé vé
avatta: a respublica christiana, a kereszté ny né pek közössé gé be fûzte.
A köztudatban is „a magyar né p Istvá n á ltal sajá tosan is az Isten né pe
lett, mert mint a zsidó né p múltjá ban, a magyaré ban is: a nemzetté vá lá s
é s az á llamalkotá s té nye szervesen összefûzõdik az Istennel kötött
szövetsé g vallá si esemé nyé vel. A Krisztushoz té rt né p, amikor Isten
né pe lett, akkor vá lt öná lló nemzetté é s szervezett á llammá . A Szentkorona voltaké ppen e kettõ belsõ összetartozá sá nak szimbó luma.”
Bé ké s Gellé rt hangsúlyozza: „Ennek következmé nye az, hogy egyé ni
sorsunkon túl, törté neti lé tü nk megpró bá ltatá sait, nemzeti tragé diá inkat is
szinte ösztönszerûen úgy lá tjuk, mint egyfajta osztozá st Krisztus sorsá ban. Nemzeti sorsunkat a bûn, bûnhõdé s s megigazulá s, a pusztulá s é s
új remé ny, a halá l é s megújuló é let evangé liumi dialektiká já ban é rtelmezzü k é s – Krisztussal azonosulva – úgy é rezzü k, hogy õ újra szenved
né pé vel. Á m ha vele azonosulva viseljü k el a szenvedé st, vele ré szesü lü nk az ü dvössé gben is.” A Szent kirá ly dönté se alapjá n inté zmé nyesen
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is Krisztushoz té rõ orszá gnak é s né pé nek a felajá nlá sa Szûz Má riá nak
sajá tos é rtelemben is Isten új szövetsé gé nek né pé vé avatta a magyart –
á llapítja meg Bé ké s Gellé rt. (98.)
Hegedûs Ló rá nt hangsúlyozza: a Hymnus költõje mintha Isten kezé ben
lenne, mintha a megvá ltá s felté tlen elszá ná sá t hirdetné . Tudvá n-tud az
angyalok lá zadá sá ró l, a bûnbeesé srõl, de tud a megvá ltá sró l is, hogy új
eget é s új földet teremt az Ú r, hogy a XX. szá zadban szé tszabdalt
magyar né pe megmaradhasson földi zará ndokútjá n az ü dvössé g teljessé gé ben. (99.)
A Hymnus költõje tudja: Pá l apostol krisztoló giá ja igazá bó l megvá ltá stan, megvá ltá sró l, megigazulá sró l, kiengesztelõdé srõl beszé l. Tudja,
Krisztus vé get vetett a közössé gi bûnhõdé snek é s azt tanította, hogy
má s bûné é rt senkinek sem kell bü nteté st elszenvednie. Tudja, Krisztus
az Ú t, az Igazsá g é s az É let. Hozzá té rve kell Isten né pé vé vá lnunk,
Krisztusban kell újjá szü letnü nk, vele é s á ltala kell hogy elnyerjü k az
orszá got, bé kessé get, az örökké való sá got.
A kereszté ny ember azt vallja, hogy minden é rté k a teremtõ Isten ajá ndé ka, é s vé gsõ soron evilá gi javainknak Isten ü dvözítõ szá ndé ká t kell
szolgá lnia az apostoli ü zenet, lé té rtelmezõ parancs é rtelmé ben: „vizsgá ljá tok meg mindent, s amit jó nak íté ltek, azt tartsá tok meg” (1 Tessz 5,21).
Ennek a kereszté ny szellemisé gnek a jegyé ben megköszönjü k a Teremté s Urá nak, a törté nelem irá nyító já nak, a vilá gmindensé g fenntartó já nak,
akiben bíztunk eleitõl fogva, hogy nekü nk ajá ndé kozta Kölcsey Ferencet,
hogy 175 é vvel ezelõtt az õ tehetsé gé bõl megszü letett az ars sacra
szellemé ben é s lelkisé gé ben (100.) a magyar Hymnus.
Az Ú r Kölcsey Ferenc á ltal is megszentelte ezt a hazá t é s né pé t. (101.)
A Hymnusra is é rvé nyes költõjé nek verses vallomá sa, „A dal ered szívbõl. S a szívhez vá gy ujra rö pülni”, amint Kodá ly definíció ja is: „A dal
mennyei eredetû és mennyet vará zsolt.” Hymnusunk nem csupá n
dal, fõké ppen nem egy a dalok közü l, hanem nemzeti imá dsá gunk,
amelyet Erkel Ferenc szent korá lokra emlé keztetõ szakrá lis zené jé vel
együ tt a magyar né p avatott nemzeti himnusszá . Szá lljon magasra,
szá rnyaljon a Mindeneket teremtõ é s fenntartó Ú rhoz inté zett Hymnusnyitá ny „Isten, á ldd meg a Magyart”, é s az igé t vá ltó verszá rá sban az
irgalmat könyörgõ lé lektiszta fohá sz: „Szá nd meg Isten, a Magyart / Kit
vészek há nyá nak, / Nyú jts feléje védõ kart / Tengerén kínjá nak. / Bal
sors akit régen tép, / Hozz rá víg esztendõt, / Megbünhö dte má r e
nép / A mú ltat s jö vendõt!” (102.; 103.)
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285.
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49. MÉ SZÖ LY Gedeon: I.m. 27.
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57. KULIN Ferenc: i.m.: 98-99.
58. Vö.: CSORBA Sá ndor: I. m.: 115-116.
59. Reformá tus É nekeskönyv, Bp., 1957. 394. é nek.
60. ARATÓ Lá szló : i.m. 106.
61. TAKÁ CS Pé ter: i.m.: 57.
62. MÉ SZÖ LY Gedeon: I. m: 25.
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Fehé rgyarmat, 1996. In.: I. m.: 148; 151.
72. TAXNER-TÓ TH Ernõ idé zi: S. VARGA Pá l: „az ember vé ges á llat… ”
73. Vö.: TAXNER-TÓ TH Ernõ: I.m. 148-149.
74. SZÖ RÉ NYI Lá szló : i.m. 65.
75. DÁ VIDHÁ ZI Pé ter: A Hymnus paraklé toszi szerephagyomá nya. I. m.: 124.
76. Vö.: NYIREDY Maurus: „Túlá rad a kegyelem… ” (Ró m 5, 20.); In. Corona fratrum. Dr.
Szennay Andrá s fõapá t úrnak 70. szü leté snapjá ra. Pannonhalma, 1991. 107-122.
77. HERBERT HAAG: Bibliai Lexikon. Szent Istvá n Tá rsulat. Bp., 1989. 935-939.
78. U. o. : 938-939.
79. NYIREDY Maurus: I.m: 120.
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kisszó tá r. Bp., Szent Istvá n Tá rsulat, 1980.; Gisbert Greshake: Geschenkte Freiheit.
Herder-Basel-Wien, 1981. Walter Kasper: Katolischer Erwachsenen Katechismus.
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81. MÉ SZÖ LY Gedeon idé zi: Uo. 20.
82. IMRE Mihá ly: A Querela Hungariae toposz a XVI-XVII. szá zad irodalmá ban.
(Kandidá tusi disszertá ció , 1993.) ; Egy rímtoposz histó riá ja (né p-szé p-ké p-é p...té p)
Irodalomtörté neti Közlemé nyek,1984. 399-426. A Querela Hungariae toposz kialakulá sa
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Gyula, 5-19. Könyv alakban megjelent: „Magyarorszá g panasza” (A Querela Hungariae
toposz a XVI-XVII. szá zad irodalmá ban.) Csokonai Universitas Könyvtá r, 1995.
83. CS. VARGA Istvá n: Radnó ti Mikló s: Nem tudhatom... Tiszatá j, 1997. 4. sz.
Diá kmellé klet.
84. Z. SZABÓ Lá szló : Radnó ti é rtelmezé se, amely hasonló Ortutay Gyulá é hoz.
85. SZÖ RÉ NYI Lá szló : i.m.: 29.
86. MÁ RTON Lá szló : i. m. 920.
87. SZAUDER Jó zsef: I.m.: 79.
88. LUKÁ CSY Sá ndor: i. m.: 106.
89. SZAUDER Jó zsef: I.m.: 80.
90. SZÖ RÉ NYI Lá szló : I.m.: 70.
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91. KÖ LCSEY Ferenc: Himnusz. Hazafias Né pfront. Bõvített kiadá s. 1988.
92. BENEDEK Istvá n: Rendü letlenü l címû (Bp., 1989. Officina Nova. A hazaszeretet versei
címen megjelent, tömör jegyzetekkel ellá tott) vá logatá sá ban.
93. KÖ LCSEY Ferenc: Ö sszes versei. Bp., Szé pirodalmi Kiadó , 1993.) Vö.: Mohá csy
Ká roly: Irodalmi szöveggyûjtemé ny a közé piskolá k II. osztá lya szá má ra. (Hetedik
kiadá s.) Korona Kiadó . Bp., 1990. 115-116.
94. ROHONYI Zoltá n: i.m. 46-123.
95. ARATÓ Lá szló : i. m.: 112-113.
96. TAKÁ CS Pé ter: I.m.: 44.
97. BÓ KA Lá szló : Vá logatott tanulmá nyok. Bp., 1966. 45.
98. BÉ KÉ S Gellé rt: Isten né pe a magyar? Kü lönlenyomat. 1-11.
99. HEGEDŰ S Lóránt: I. m. 1-16.
100. BÁ NHEGYI M. Miksa: Ars sacra. In. Szent m ûvé szet. 11- 30.
101. KORZENSZKY Richá rd: Vallá s é s kultúra. In. Szent mûvé szet. Tanulmá nyok az ars
sacra köré bõl. 70- 85.; V. ö.: K. R.: A magyar kultúra kereszté ny gyökerei. In. Szent
mûvé szet. 85-96.; K. R.: A Biblia a magyar költé szetben. In. Szent mûvé szet. 96-112.
102. Kiemelkedõen fontos mé g: SÖ VEGES Dá vid: Fejezetek a lelkisé g törté neté bõl.
Pannonhalmi Könyvek. Szent Gellé rt Hittudomá nyi Fõiskola. Pannonhalma. 1993.
103. SZABÓ Gé za újabb kutatá saiban a Hymnus é s a zsoltá rok szoros kapcsolatá t
eredmé nyesen tá rja fel, vonatkozó té má jú elõadá sainak publiká lá sa a közeljövõben
vá rható .
104. Enné l talá n kissé többre is gondolhatunk. „Kölcsey Ferenc 1823-ban írta … a Himnuszt, … amelyet nehezen, szenvedve szü lt meg: « Reggeltõl má s[nap] hajnalig szobá mban já rká ltam … s ha söté t ké peim engedté k, a parasztdal [né pdal] tó njá t talá lgatá m.»”
(Gyulai Endre pü spök úrnak az A magyar Himnusz 175. éves c. beszé dé hez írt szerkesztõsé gi bevezetõjé bõl, Tá vlatok 1998/1. 96. lap.)
Kölcsey tehá t a Hymnust egy bizonyos né pdalt dúdolgatva írta. Ennek a né pdalnak
ritmusá t – hiszen azonosnak tekinthetjü k a Hymnusé val – ismerjü k:
titititi/tititá // titititi/tá tá // (négyszer).
A ritmus egy sorá t a Hymnus ké t sorra bontja, Kölcsey a sormetszetné l is rímeket
alkalmaz. A kaná sztá nc ritmusa ettõl kissé elté rõ: a má sodszori é s harmadszori ismé tlé sben a sormetszet elõtti „tá ” helyett osztottan „titi” á ll, s a harmadik ismé tlé s elõtt
betoldó dik a hosszan kitartott „Heeeej!”.
Ezt a ritmust több né pdalunk hordozza, a költõ ilyet é nekelhetett. Egyik legegyszerûbb, legszebb, legõsibb ilyen ritmusú dallam a következõ (szolmizá ció s jelekkel):
l s f m/ r m d // r r r r/ m m//
l s f m/ r m d //,l,l,s,s/,l ,l //
,s,t,s,t / d d d // r r r r/ m m//
l s f m/ r m d //,l,l,s,s/,l ,l //
Õ sisé gé t hangneme é s szinte vé gletes egyszerûsé ge bizonyítja. Ez a dallam annyira
egyszerû (szemmel is lá tható an csupá n ké t kezdõ, ill. ké t zá ró „aligmotívum”-bó l á ll),
hogy ö nmagá ban nincs semmilyen hangulata. Az õsi gregoriá n dallamokhoz hasonló an
az õt hordozó szöveg é rzé seit „veszi magá ra”, maradé ktalanul. Ha örvend a szöveg, ez
a dallam is örü l, ha vidá m, vidá m, tré fá shoz tré fá s, síró hoz síró , búsongó hoz szomorkodó , vadhoz vad tud lenni.
Javasolom, pró bá ljuk meg elõször a Hymnusz negyedik versszaká val é nekelni: „Hajh,
de bûneink miatt… ” – Vigyá zzunk az á té rzett szövegmondá sra, az é nekbeszé dszerû
„deklamá lá sra”; elõbb bá nkó dni kezd é nekü nk, majd a versszak má sodik felé ben vaddá
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vá lik… – Utá na é nekeljü k tová bb, a többi, az összes versszakot is… Az a vé lemé nyem,
tapasztalatom, hogy hallatlanul jó l emeli ki Hymnusunk szövegé t, é rzé svilá gá t, versi
szé psé geit ez az egyszerû, õsi dallam. S pró bá lkozá sunk utá n talá n má r az sem zavaró ,
hogy kis gyermekjá té kdal tré fá s szövegé vel közismert orszá gszerte („Há zasodik a
tü csök”).
Ezt a megjegyzé st – a szerzõ beleegyezé sé vel – dr. Szigeti Kiliá n OSB taná romnak,
a gregoriá n mesteré nek, zenetudó snak, buzgó szerzetesnek szellemé ben, az õ tanítá sá t
apró pé nzre vá ltva, õrá emlé kezve írtam. – Kö nyves Tó th Ká lmá n
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Szentmihá lyi Szabó Péter
Térdre, magyar!

1996. má rcius 15-re

Megfojtanak, megfojtanak,
kígyó znak, mint a szennypatak,
sziszegve szó lnak szé p szavak:
hiszen szabad vagy, ó , szabad!
Te vá lasztottá l engemet,
te bamba, arctalan tömeg,
elszívom lassan é leted,
nem lesz há zad, sem gyermeked,
nem lesz hazá d, nem lesz hited,
minden szavamat elhiszed,
mindenhol szó zatom sziszeg.
Imá dd a hûvös bankokat,
ott inté zik a sorsodat,
ne vidd vá sá rra bõrödet,
kerü ld a puská s õröket,
szemé tdomb vá ros ez: tié d,
tié d az összegyûlt szemé t,
a villá nk kõfala, a svá jci bankbeté t
é rted van, s té ged vé d, cselé d,
ha má r kihalt a nagy csalá d,
ha má r é henhalt jó anyá d,
ha nincs honod, se otthonod,
ha má r szöké sed fontolod,
sziszegve szó l, ki jó t akar:
fuss, merre lá tsz, szegé ny magyar!

Ellopnak minden ü nnepet,
õk adnak mindennek nevet,
egymá st ezé rt kitü ntetik,
há t á ruló , ki tü ntet itt,
ki má sró l má ské nt szó lni mer,
nem elvtá rs é s nem is haver,
akit riaszt a pé nz szaga,
bizony, nem jó demokrata!
Hó hé roddal ne alkudozz,
kirabló dná l ne tiltakozz,
majd eltakar a pesti kosz,
megszoktad má r, megszökni rossz,
nyugodj meg há t, Petõfi né pe,
é s té rdre magyar, té rdre!
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Seregély Istvá n érsek:

Egyhá z a mai vilá gban*
A II. Vaticanum legtöbbször emlegetett konstitúció ja a Gaudium et spes
kezdetû dekré tum. Alcíme pedig: Egyhá z a mai vilá gban. Ez a címe a
jelen elõadá snak is. Ugyanarró l az Egyhá zró l kell szó lnom, de nem a
negyven é vvel ezelõtti, hanem a mai, negyven é vvel zsinatutá ni,
rendszervá ltá sutá ni vilá gban. – Ugyanakkor a bevezetõ szavakon nem
kell vá ltoztatni, mert ma is öröm é s remé ny, valamint szomorúsá g é s
aggodalom vá ltakozik bennü nk, amikor az Egyhá z é s a vilá g mai
dolgairó l tûnõdü nk.
Senki sem veheti el tõlü nk az örömet é s a remé nyt, amikor egy fejlõdõ
vilá gban, az evolúció ki tudja melyik, de való színû, hogy az embert
illetõen mé g elsõ fá zisá ban já rva gondolunk az Egyhá zra, mely ré sze
ennek a fejlõdé snek é s evolúció nak, é s annyira töké letes é s töké letlen
csupá n, mint az é rõ alma, mely savanyú ugyan é s zöld, de eleven, é lõ
kapcsolatban van az é lõ fá val, mely megé rleli majd a maga idejé re.
Gondozó ja is van, aki tü relemmel é s jó akarattal simogatja, mert lá tja
benne az é rõ jövendõt: a mi Urunk, aki é leté t adta é rte.
Egyben szomorúsá g é s aggodalom tölt el, ha arra gondolunk, hogy az
é let á llandó anyagcsere. S ma mi vagyunk az é rõfé lben lé võ földi Egyhá z
múlandó , cseré lõdõ alkotó i, akiknek e földi Egyhá zban el kell vé geznü nk
a magunk feladatá t. S ez a feladat, illetve ennek helyessé ge a vilá g
zûrzavará ban alig íté lhetõ meg biztonsá ggal. Fõleg igaz ez konkré t
esetekben, fõleg ma, a harmadik é vezredre ké szü lõ esztendõkben.
Így ké t ré szre osztható összefoglalá som. Szó lnom kell elõször azokró l
a pró bá lkozá sokró l, melyek való színûleg nem fogjá k szolgá lni Krisztus
Egyhá zá nak hiteles tevé kenysé gé t. Szó lni szeretné k, majd, azokró l a
feladatokró l, melyek lehet, hogy kevé s nyilvá nossá got kapnak, de
melyekrõl úgy íté lem, ma is az é rlelõdõ Egyhá z jövõjé t é pítik.
A bevezeté s kiegé szíté seké nt megjegyzé st kell tennem. Nem a sajá t
felfedezé seimet mondom el, de az elmúlt esztendõben, a hazai é s
kü lföldi talá lkozó kon é rdeklõdé semet felkeltõ elõadá sokbó l é s olvasmá nyokbó l bennem kialakult szemlé letrõl teszek tanúsá got. Ezek a gondolatok most napjainkban mindig visszaté rnek pré diká ció imban, cikkeimben,
elõadá saimban. Vá llalnom kell, hogy önmagam ismé tlé sé vel vá dolnak,
* 1997. má rcius 1., Magyar Szentek temploma
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de ez sajá t szemlé letem é s szemlé letem irá nyította lelkipá sztori munká m
á llandó an elõrelé põ aktualitá sá nak velejá ró ja. – Mé g plé bá nosi mûködé sem idejé n egy esté n meglá togató ismerõsöm jegyezte meg, hogy annyi
mindent mondok egy pré diká ció ban, hogy nem lehet feldolgozni. Igen,
mondtam, de csak annak, aki csak egy pré diká ció mat hallja. Aki viszont
vasá rnapró l vasá rnapra hallja mindig újonnan fogalmazott beszé deimet
ugyanazokró l a té má kró l, az a megannyi variá ció bó l csak kihá moz valami
hasznosat a maga szá má ra. S az, amit a hallgató maga ismer fel, többet
é r, mint amit mondanak neki. Így most sem ké rem, hogy fogadjá k el
minden megá llapítá somat, de gondoljanak utá na. Nem vagyok orá kulum,
csupá n egy per ötmilliá rd az emberisé g nagy csalá djá ban, egy per
há romezer a vilá g katolikus pü spökei között az Egyhá z tanító hivatalá ban.
Tehá t elõször is igaz, hogy nem tudjuk kivonni magunkat a bennü nket
közvetlenü l megelõzõ é s minket felnevelõ kor szellemisé ge aló l. A
felvilá gosodá s ó ta genetikusan belé nk é pü lt a szabadsá g, egyenlõsé g,
testvé risé g elve. Noha ezek az elvek, mint minden vé ges dolog a
vilá gban, töké letes kereszté ny tartalmat é s torz é rtelmezé st is hordozhatnak, hirdetik az ember sorsá t irá nyító szabadsá gá t, minden ember
jogá nak é s kötelessé gé nek egyenlõsé gé t, é s az egymá sra utaló testvé risé get. – Ugyanakkor ez a szabadsá g tiltakozik minden megkötöttsé g
ellen. Ez az egyenlõsé g nem ismer el tekinté lyt. Ez a testvé risé g csak a
má sik ember (felé m irá nyuló ) szolgá latá t igé nyli. – Innen fakadnak a
teljesíthetetlen elvá rá sok, az Egyhá zzal szemben.
Bá lvá ny lesz a szabadsá g, ha az ember szá má ra vé gsõ normaké nt a
sajá t szabadsá gá t tekinti. Ez a modern bá lvá ny azt kívá nja az Egyhá ztó l,
hogy fogadja el az erkölcsi relativizmust, miszerint mindenki a sajá t normá ja. Mindenki sajá t magá é rt felelõs é s sajá t maga dönti el, mi az igaz
é s jó , mi a té ves é s rossz, a szent szó é rtelmé ben, a sajá t önmegvaló sítá sa é rdeké ben.
Ez a vallá s ké rdé seiben oda vezet, hogy az Egyhá zat immá r nem úgy
lá tjá k, mint a magukat Krisztushoz igazító k közössé gé t, hanem a
Krisztust magukhoz igazító emberek szabad egyesü leté t.
Ennek nyomá n vé sz el nem csak a bûntudat, azaz Isten embert ü dvözítõ akarata megsé rté sé nek elismeré se, de a bûnbá nat is, amit követõen
nincs szü ksé g a bûnbocsá nat szentsé gé re. Így ké rdé sessé vá lik a papi
szolgá lat is, vitatható lesz a papi identitá s. Mivel csak a sajá t é rdekem
vezé rel, elvé sz az é rté krend, é s, talá n mé g be nem vallottan, de úgy
tûnik, hogy é rtelmetlenné vá lik az é let. – Ezé rt nincs szü ksé g gyerekre,
sem öregre, sem há zassá gra, sem csalá dra.
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Tudjuk, hogy ezzel szá ll szembe a pá pa a Veritatis splendor kezdetû
encikliká já ban. Vallja, hogy a tá rsadalom tagjai, akik nem kívá nnak megvá ltozni, de Istent akarjá k önzõ önmaguk szerint alakítani, a halá l kultúrá já t é pítik. – Szomorúsá ggal é s aggodalommal tölt el ez a szemlé let, melyet csak akkor fogadhatna el az Egyhá z, ha megszûnne Egyhá z lenni.
A má sik sajá tos bá lvá nya napjaink meghatá rozó vilá gá nak a demokrá cia. Azt hirdeti, hogy amit a többsé g megszavaz, az mindenkire kötelezõ. Aki szembeszá ll a demokrá cia istené vel, aszolidá ris lé nnyé minõsü l,
nincs mit keresnie a modern vilá gban.
Így lesz haszon-, é lvezet- vagy hatalomorientá lt a mai é let. Amikor egy
közössé g é leté t irá nyító demokratikusan vá lasztott gré mium úgy dönt,
hogy az é let akkor kezdõdik amikor õ meghatá rozza, pl. a magzati é let
x. heté ben, akkor senki sem követ el hibá t az abortusszal. Ha Kíná ban
ezt az újszü löttre is é rvé nyesítik, akkor az újszü lött sem ember. – Hasonló veszé ly lá tomá sa fogalmazó dott meg Szabó Magda regé nyé ben (Mó zes 1, 22): amikor egyik szereplõje felveti a boldog idõ közeledté t, mikor
hatvan é ves korban nem nyugdíjat, de injekció t kell adni. A gé nmanipulá ció k erkölcsi elbírá lá sa má r ma sem erkölcsi, csak technikai ké rdé s.
– S mivel ezen a vilá gon é s az emberben is minden vé ges, a túlhajszolt
szekszualitá s ma má r szé les körben perverzzé vá lik. Ú gy sejtem, hogy
nem soká ig fognak tiltakozni a pedofilia ellen. Csak egy parlamenti
dönté s kell, hogy mindenki ott keresse örömé t, ahol neki tetszik.
A demokrá cia túllé pi illeté kessé gi köré t, amikor a demokrá ciá t alkotó
ember lé te fölött kívá n törvé nyt hozni. Így a demokrá cia szembekerü l a
vilá g nem demokratikus törvé nyrendjé vel – a termé szettörvé ny nem
demokratikus, amely a törvé nyszegé snek csak egyetlen bü nteté sé t
ismeri: a halá lbü nteté st –: sajá t é lete ellensé gé vé vá lik. Ez annyit jelent,
hogy az abszolút demokrata ember é s tá rsadalom önmagá t íté li halá lra. –
Isten nem bü ntet meg senkit. A hatá s é s ellenhatá s törvé nyé ben maga a
törvé nyszegé s vezet pusztulá shoz.
Nyilvá n, e vilá gban, ahol szabad ugyan az ember sajá t é leté t vagy
halá lá t vá lasztani, lé nyegé né l fogva az Egyhá z Isten vilá grendjé t hirdetve
az é let munká sá ul rendeltetett. Csak azoknak lesz jövõje a mulandó
vilá gban, akik az é letet szolgá ljá k.
Vé gü l kiderü l a szocioló gusok statisztiká ibó l, hogy ennek ellené re,
mé giscsak igé nylik az emberek a templomot, az istentiszteletet. Ez az
igé ny való színûleg a vallá s szü leté se ó ta, azaz az ember é rtelme haszná lata ó ta annyira beé pü lt az emberi termé szetbe, hogy az Isten utá ni
vá gy é s a vele való kapcsolat sajá tos igé nye miatt a mai vilá g az Egyhá -

208

└

┘

┌

┐

zat nem akarja megszü ntetni. Azt vá rja el, hogy vá llalja fel az Egyhá z a
pszichiá triai feladatot az emberek elandalítá sá ra, amíg ki nem nõjjü k ezt
a gyerekbetegsé get. Mivel az Egyhá z ezt nem tudja vá llalni, igen nagy
keletje van a szektá knak, a beavatá si, a tudatmanipulá ló mozgalmaknak,
a new age-nek, – fü ggetlenü l attó l, hogy milyen erõk hozzá k ezeket lé tre,
evilá gi vagy má svilá gi é rdekbõl…
Jó , legyen há t Egyhá z, kultuszaival szolgá lja ki azokat, akiknek mé g
erre a gyerekkori traumá nak á polá sá ra szü ksé gü k van. Mondjon misé ket
é s tartson beszé deket, jó antik nyelven, é s hitegesse a hiszé kenyeket az
erõseknek má r nem szü ksé ges doktríná ival.
Nyilvá n, az Egyhá z senkit sem tud meggyó gyítani pszichopatoló giai
nyomorúsá gokbó l, é s nem hazudhat földi paradicsomot. Fõleg, nem
tagadhatja le minden ember örök sorsá nak ü zeneté t, mely a múló é let
gyü mölcseké nt közeledik minden ember szá má ra, é s á ltalá ban a
ká lvá riá n á t vezet…
Nem kell mondanom, hogy ezek az elvá rá sok az é rtetlen Egyhá zzal
szemben a legszé lesebb nyilvá nossá got kapjá k. Sokszor jó l hangzanak,
amikor az ember szabadsá gá nak lá bbal tiprá saké nt tü ntetik fel az
Egyhá z hitigazsá gait é s erkölcsi rendjé t. Jó l hangzik a hangsúlyozá sa
annak, hogy mi vagyunk az Egyhá z, é s mi tudjuk megmondani, mit
tanítson az Egyhá z: hogy ne nyugtalanítsa, hanem nyugtassa meg az
embereket, hogy a szeretet az, ami nekü nk jó l esik (ezé rt nem kell
Krisztus keresztje, ez nem a miá ltalunk elké pzelt szeretetnek a jele).
Ezzel szemben kevé s nyilvá nossá ga van annak a hûsé ges kisebbsé gnek, amely mindenhol jelen van a vilá gon. – Nemzetközi kereszté ny
talá lkozó k, pü spöki konferenciá k é s szü mpozionok lá tható an keresik azokat a tennivaló kat, melyek az Egyhá z mindenkor é rvé nyes é lete é s kü ldeté se fenntartá sá hoz szü ksé gesek. Há rom szerepel ezekbõl a francia
pü spökök francia katolikusokhoz írt levelé ben: Liturgia, diakonia,
martü ria.
Alapja az az igazsá g, hogy az Egyhá z közössé g. De nem csupá n
emberek egymá ssal való közössé ge, hanem Isten é s emberek közössé ge. Ennek a közössé gnek megteremté se, megõrzé se, é s nyomá ban
egy emberi harmó nia lé trehozatala egyé nben é s tá rsadalomban csak
azon az úton való sítható meg, melyet Isten szabott meg. A vallá s ugyanis
Isten é s ember kapcsolata. Ebben a kapcsolatban pedig Isten a nagyobb.
A jelen vilá grendben az Isten megszabta vallá si kapcsolat, törté nelmü nkbõl kiirthatatlanul, Isten Fiá val való kapcsolatot jelent. – Ez pedig
elsõsorban abban az istentiszteleti rendben való sul meg, amit nem az
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emberek talá ltak ki, hanem amit Krisztus hagyott meg cselekedni az õ
emlé kezeté re. Ez a liturgia. A közössé g mûve, Isten é s ember közössé gé nek forrá sa, fenntartó ja é s õre. Isten titkainak ü nneplé se, egyetlen,
az embert az eljövendõ vilá ggal összekötõ kapocs.
É rvé nyes ez minden szentsé gre, de kiemelkedõen az Eukarisztia
ü nneplé sé re, a misé re (bizá nci elnevezé se a misé nek: szent liturgia). –
Az Egyhá z törté nelmi tapasztalata nyomá n a vasá rnapi szentmise elé gsé gesnek bizonyult az Istennel való kapcsolat fenntartá sá ra, é s benne az
Istenhez igazodó emberi é let megvaló sítá sá ra. – Mi azé rt megyü nk el a
misé re, mert ott van Jé zus Krisztus, akihez tartozni akarunk. Mi ott
lehetü nk idõ é s té r felett megjelenõ á ldozatá ban, melybõl a megvá ltá s
fakad. Mi õt hozhatjuk el magunkkal a szentá ldozá sban.
Mé g inká bb é rvé nyes a megvá ltá s gyü mölcsé re, az esendõ emberi é let
á llandó megújulá sa forrá sá ra, a bûnbocsá nat szentsé gé re. Aki tudja,
hogy a megtörté nt dolgot meg nem törté ntté senki sem tudja tenni, de a
Mindenható Isten irgalma minden elesettsé gbõl felemelhet, annak vá llalni
kell az á ltala megszabott felté teleket.
Így, aki a mai vilá gban meg akar maradni Isten né pé nek közössé gé ben, az tekintse hívõ é lete á llandó eszközé nek az Egyhá z liturgiá já t.
Vegyen ré szt benne a II. Vaticanum szellemé ben megnyilvá nuló lelkü lettel é s á llhatatossá ggal.
A má sik voná sa Isten földi né pé nek ebben a vilá gban, hogy tudomá sul
veszi az evangé liumot. Aki meg akarja menteni é leté t, elveszíti azt, aki
elveszíti é leté t, megnyeri az örök é letre. Hogyan kell ezt é rteni? Ú gy,
ahogyan Krisztus mondta é s tette. Az Emberfia nem azé rt jött, hogy neki
szolgá ljanak, hanem hogy õ szolgá ljon má soknak é s é leté t adja
mindenkié rt.
Nem gyõzöm elé gszer ismé telni, hogy ezen a vilá gon nincs maradandó
laká sunk. Csak jövevé nyek é s vá ndorok vagyunk. Ha semmit sem
teszü nk is, elmúlik az é letü nk. Visszatekintve csak akkor é rezzü k meg,
hogy nem hiá ba é ltü nk, ha volt kinek javá ra odaadni a múló é veket, volt
kinek javá ra fordítani a talentumainkat. Amit egynek tettü nk, azt Krisztus
úgy tekinti, mint amit neki tettü nk, é s ezé rt adja az ü dvössé get.
Ez a hívõ emberi magatartá s a diakonia, a szolgá lat szelleme, mely
vá llalja a múlt é s jövõ szolgá latá t, é s megtesz mindent kortá rsainak
boldogulá sá ra. Az Egyhá z mindig azok közössé ge marad, akik meggyõzõdtek arró l, hogy egymá sé rt kell adnunk mindenké ppen elmúló
é letü nket. – Ez á ll ellenté tben azzal a testvé risé ggel, melyben szü ksé gem azé rt van a többi emberre, hogy kiszolgá ljon engem.
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Csak ez a szellem alapozhat meg egymá sé rt é lõ hitvesek szá má ra egy
boldog há zassá got, egé szsé ges nemzedé k szá má ra é p csalá di otthont
é s emberhez mé ltó befejezé sé t az é letnek, melyben a szenvedé s is
ré sze az emberi teljessé gnek.
Vé gü l, csak akkor marad fenn az Egyhá z, ha lesz, aki hirdeti. Ez volt
Jé zus Krisztus misszió s kü ldeté se. Elmenvé n hirdessé tek az evangé liumot minden teremtmé nynek!
Ez a tanúsá gté tel, a martü ria. Há rom dolgot té telez: Ismerni kell Isten
emberre vonatkozó terveit é s szá ndé kait; ezt a közössé gben ismertté
tenni, elsõsorban é lõ szó val; vé gü l ezt kell igazolni az é lettel, az Egyhá z
törté neté ben minden idõben a vé rtanúsá gig. Ré gen is tudtá k, hogy
szü ksé g van hittantanulá sra, igehirdeté sre é s é lõ tanúsá gté telre. Ré gen
is tudtá k, hogy a vé rtanúk vé re a kereszté nyek magveté se.
Isten gondoskodik ró la, hogy szava fennmaradjon a vilá gban (a Biblia
marad a könyvek könyve, Egyhá za jelenlé te tapasztalati té ny). Vannak,
akik hallgatnak rá (szá muk növekszik a vilá gban). Ú j eszköze a Katolikus
Egyhá z Katekizmusa. Volt hitoktatá s a kommunizmusban, é s van a
liberalizmusban, é s lesz a jövõben is. Nem lesz, ha nem lesz ki é s kit
hitoktasson, a halá l kutúrá já ban utó dok né lkü l elhunyt né pek utá n.
Elõttü nk ezt jó l csiná ltá k a minket vilá gra hozó nemzedé kek.
Mindenki hivatott szó lni az Isten igé jé rõl. Elsõk voltak é s lesznek az é lõ
tá rsadalomban a hitvestá rsak é s a szü lõk. Mindenkor, é s ma inká bb, az
iskolá k; nem teheti le felelõssé gé t az é rtelmisé g. Nem bújhatunk el mi,
papok, a vilá g elõtt az apostoli kü ldeté s hordozó i. (Vannak korok, melyek
jobban, má sok gyengé bben teszik, de: soha sem volt töké letes, de: ez
elõre viszi a vilá got.)
Ezé rt, ahol növekvõben van a liturgia igé nybevé tele, ahol é letcé l a
diakonia é s é lik a martü riá t, ott az Egyhá znak jövõje van a mai vilá gban.
Szerencse, hogy szocioló giai é s pszicholó giai statisztiká któ l elbûvölt
korunkban mé g nem veszik é szre, hogy ennek a liturgiá nak, diakoniá nak,
martü riá nak Isten az õ vilá grendjé ben – a só -, a ková sz-, a mé cseslá ngé s a mustá rmag-hasonlatban – ígé r beteljesü lé st.
Tanuljunk azoktó l, akik elõttü nk ezt tenni tudtá k. Lisieuxi szt. Teré z
halá la centená riumi é vé ben já runk (õ a hivatá s é s az é letre szó ló
elkötelezettsé g embere volt). Szent Má rtonra emlé kezü nk, aki idé n 1600
é ve halt meg (nem fé lt sem az é lettõl, sem a halá ltó l). Szent Adalbert
vé rtanúsá ga millenniuma van (Euró pa né pei, köztü k a magyarok javá é rt
is é lt, halt). Csak így lehet ma is é lni Egyhá zké nt a mai vilá gban.
Szent Má rton, szent Adalbert, szent Teréz, kö nyö rö gjetek érettü nk!
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Reményik Sá ndor

Templom és iskola
Ti nem akartok semmi rosszat
Isten a tanútok reá .
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne á llaná .
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlanul jogot á d:
Ne hagyjá tok a templomot,
A templomot s az iskolá t!

E templom s iskola között
Futkostam é n is egykoron,
S hûtöttem a templom falá n
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azó ta há nyszor é ltem á t ott
Lelkem zsenge tavasz-korá t!
Ne hagyjá tok a templomot,
A temlomot s az iskolá t!

Ti megbecsü ltök minden rendet,
Melyen a bé ke alapul.
De ne halljá tok soha többé
Isten igé jé t magyarul?!
S gyermeketek az iskolá ban
Ne hallja szü lõje szavá t?!
Ne hagyjá tok a templomot,
A templomot s az iskolá t!

A koldusnak, a pá riá nak,
A jöttmentnek is van joga
Istené hez apá i mó djá n
É s nyelvé n fohá szkodnia.
Csak nektek ajá nlgatjá k templomul
Az út szé lé t s az é gbolt sá torá t?
Ne hagyjá tok a templomot,
A templomot s az iskolá t.

Kicsi fehé r templomotokban
Most minden erõk tömörü lnek.
Kicsi fehé r templom-padokba
A holtak is mellé tek ü lnek.
A nagyapá ink, a nagyanyá ink.
Szemü kbe biztatá s vagy vá d:
Ne hagyjá tok a templomot,
A templomot s az iskolá t.
1925.
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Mikonya Gyö rgy

Ú j vallá sos mozgalmak, kultuszok és
pszichocsoportok Magyarorszá gon
1. Szektá k a tö rténelemben
A szektá k megjelené se korá ntsem új jelensé g, csoportosulá sok keletkezé se, á talakulá sa é s megszûné se vé gigkísé ri a histó riá t. Ha az egyik
korai szektá t – a manicheusok tevé kenysé gé t – vizsgá ljuk, jó tá mpontokat kapunk, aká r a mai jelensé gek elemzé sé hez is.
Mani pró fé ta (216-276) úgy vé li, mindent jó ra é s rosszra lehet bontani.
Most a rossz uralkodik, é s a jó börtönbe van zá rva. A jó bó l á llandó sugá rzá s á rad, ez harcot jelent a fé ny é s a söté tsé g erõi között. A harcban
vezé rek-megvá ltó k vannak jelen, úgy mint Sé t, Mó zes, Zoroaszter, Buddha é s Jé zus. A vé gé n az utolsó , maga Mani. A vilá g drá má já t há rom
felvoná sban írja le:
– õsidõ: a jó é s a rossz egymá s fölött van, nem é rintkeznek;
– vilá gidõ: a jó é s a rossz összekeveredtek;
– befejezõ idõ: Mani megjelené sé vel kezdõdik, a jó gyõzelmé hez vezet.
Mani a né zeteit írott formá ban is terjeszti. Kié pü l a szertartá sok rendszere is: felolvasá s Mani könyveibõl, hold vagy nap formá jú búzakenyé r
fogyasztá sa görögdinnyé vel vagy uborká val – azzal a cé llal, hogy a megvá ltá s forrá sá t, a napfé nyt felszabadítsá k –, közös é neklé s zá rja az
összejövetelt.
A jelensé g leírá sa alapjá n a következõ jellegzetessé gek tá rulnak elé nk:
– a jó é s a rossz szé tvá lasztá sa, majd újbó li összemosá sa;
– a mindennapi tudat jellegzetessé geihez való alkalmazkodá s (é rtve ez
alatt a „má s” fokozott vonzerejé nek kihaszná lá sá t) é s a megfelelõ –
lá tvá nyos, mindenki szá má ra é rthetõ, leegyszerûsített, de egyúttal a
belsõ tová bbgondolá snak teret hagyó – szertartá srendszer kidolgozá sa;
– a folytonossá g é rzé sé nek kelté se, a hagyomá nyok á té rtelmezé sé vel
é s a helyi szoká soknak a tanrendszerbe való beemelé sé vel;
– a törté nelem forduló pontjain az elbizonytalanodá snak, a ré gi é rté kek
fellazulá sá nak kihaszná lá sa, az „é rté kvá kuum” szakszerû kezelé se é s
feltölté se.
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2. Vallá si kö zö sségek á llami elismerése Magyarorszá gon
(Vá zlatos feldolgozá s)
Az úgynevezett „kisegyhá zak” elismeré se:
1947. – a metodista egyhá z elismeré se
1950. – a baptistá k elismert felekezet
1957. – az adventistá k elismert felekezet
1977. – a nazaré nusok elismeré se
1981. – a Magyarorszá gi Evangé liumi Testvé rek elismeré se
1989. – a Magyarorszá gi Krisnatudatú Hívõk Közössé gé nek, valamint a
Hit Gyü lekezeté nek az elismeré se
1990. – 22 kisegyhá z ké rte a bejegyzé sé t
1992. – 46 vallá si közössé g van bejegyezve, é lé nk tá rsadalmi vitá k a
bejegyezteté s lehetõsé gé rõl; a javaslat: 10 000 termé szetes szemé lyre
legyen szü ksé g, a törvé nyben: 100 fõ szü ksé ges
1993. – 54 vallá si közössé g, folytató dó vitá k, bíró sá gi dönté sek
1994. – 56 vallá si közössé g, új bejegyzé sek: H. N. Adventista Reform
Mozgalom, RIME Buddhista Centrum
1995/96. – 61 vallá si közössé g, új bejegyzé sek: Agapé Gyü lekezet,
Budapesti Autonó m Ortodox Izraelita Hitközsé g, É lõ Ige Gyü lekezete,
Teljes Evangé liumi Kereszté ny Egyhá z, Magyarorszá gi Orthodox Exarchá tus, Trolhattani Své d Pü nkösdi Misszió Forrá s Gyü lekezete
A vallá si közössé gek központjaké nt Budapest szerepel 49 esetben. A
következõ telephelyek egy alkalommal vannak megemlítve: Kecskemé t,
Szentendre, Albertirsa, Cseté ny, Vá cduka, Szeged, Nyíregyhá za, Tar,
É rd, Gyula, Szé kesfehé rvá r, Debrecen.
3. Az ú j vallá si mozgalmak lehetséges tipizá lá sa
J. Gordon Melton 836 mozgalom tanulmá nyozá sa alapjá n a következõ
felosztá shoz jutott:
1. A meglé võ felekezetekbõl kinõtt mozgalmak
2. Á zsiai vallá sos tradíció kbó l szá rmazó mozgalmak
3. Az emberi ké pessé gek fejleszté sé t cé lzó mozgalmak
4. Az inká bb szervezetü kben, mint tanítá sukban új csoportok
5. A sá tá nista boszorká nymozgalmak
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B. R. Wilson kísé rletet tesz az új vallá si mozgalmak közös voná sainak
a felsorolá sá ra, úgy mint:
– egzotikus eredet
– karizmatikus vezetõ irá nyítá sa
– új kulturá lis é letstílus megvaló sítá sá ra való törekvé s
– a tagok erõs elkötelezettsé ge a mozgalom mellett
– a követõk között felü lreprezentá ltak a közé posztá lybeli, magas iskolai
vé gzettsé gû fiatalok.
4. Néhá ny ú j vallá sos mozgalom bemutatá sa
Hit-Gyülekezet
A legszembetûnõbb az erõteljes növekedé s:
1979. – 25 fõ
1980. – 60 fõ
1989. –2000 fõ
1992. –15–20 000 fõ
1996. – kb. 25 000 fõ
A vonzerõ lehetsé ges magyará zatai:
– a legé rzé kenyebben tapintja le a magyar mindennapi tudat problé má it, é s erre rendkívü l dinamikusan reagá l,
– az újdonsá gé rzé s, a má stó l való elté ré s vonzerejé t kihaszná lja, ami
fõleg a fiatalok szá má ra vonzó ,
– a fiatalok jelentõs ré sze nem ismerte korá bban má s kereszté ny
felekezet tanítá sait,
– alkalmazzá k a tömeges evangelizá ció mó dszereit,
– é lnek a zene é s a technikai eszközök alkalmazá sá bó l adó dó
lehetõsé gekkel,
– minden „megvá ltott ember” szemé lyes kivá ló sá gá nak hangsúlyozá sá val tá maszt nyújt az öné rté kelé si problé má kkal kü szködõknek,
– törekszik a tudomá nyok eredmé nyeinek az integrá lá sá ra,
– aktívan ré szt vesz a politiká ban, a környezet vé delmé ben,
– fellé p a kisebbsé gek vé delmé ben, a rasszizmus elíté lé sé nek é s a
szegé nyek tá mogatá sá nak az é rdeké ben,
– a tanítá sai mé g nem zá rultak le, de ez má r elé g erõs ahhoz, hogy
haté konyan mûködõ szervezetet hozzon lé tre.
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Magyarorszá gi Krisnatudatú Hívõk Kö zö ssége (MKHK, külfö ldö n:
ISKCON)
Az 1989-es bejegyzé st követõen 1991-92-ben é lé nk tá rsadalmi vitá k, é s
bíró sá gi tá rgyalá sokra is sor kerü lt. A magyarorszá gi mûködé srõl ré szletes leírá s olvasható Kamará s Istvá ntó l a Replika 1996/2.-3. szá má ban.
A né zetek terjeszté se sorá n fontos szerepet já tszanak a terü leti központok. Innen kiindulva szervezik az utcai té ríté st, a könyvek á rusítá sá t,
a nyitott templomi programokat é s a fesztivá lokat. A közössé g vonzerejé t
fokozza az egzotikum é s a keleti spirituá lis é rdeklõdé s igé nye.
A közössé gben é lõk a következõket tartjá k vonzó nak: kedvessé g, tisztasá g, meleg közössé g, a lelki tanító mester segítsé ge, a megtalá lt
vá lasz, az atmoszfé ra, a szent é tel, a zene. A benté lõk legnagyobb
nehé zsé gei: az é rzé kisé grõl való lemondá s, a szoká sok, é s a szanszkrit
nyelv haszná lata.
É rdekes a beavatottak é rté kíté leté nek alakulá sa is:
fontos
a legkevésbé fontos
engedelmessé g
kellemes é let (é lvezetek,
fegyelmezettsé g
öröm, szabad idõ)
megbízható sá g
anyagi jó lé t
é letbölcsessé g
tá rsadalmi megbecsü lé s
belsõ harmó nia
öná lló sá g –
megelé gedettsé g
fü ggetlensé g
bé ke
szerelem
Az emberi képességek mozgalmai (pszichocsoportok)
A té ma kiterjedtsé ge öná lló feldolgozá st igé nyelne, ezé rt csak a közös
jellemzõket sorolom fel:
– pszicholó giai mó dszerekkel gyors, haté kony é s tartó s pozitív vá ltozá st ígé rnek,
– jellemzõ a kü lönbözõ techniká k keveré se: ezoterikus é s okkult
mó dszerek alkalmazá sa csoportdinamiká val kombiná lva, az asztroló gia,
a hipnó zis, a meditá ció s techniká k felhaszná lá sa,
– mó dosult tudatá llapotok lé trehozá sa kü lönbözõ techniká kkal,
– á ltalá ban rendkívü l jó l szervezettek, né hol elõírjá k a teljes titoktartá st,
– meghatá rozó a vezetõ szemé lye, aki többnyire felté tlen engedelmessé get követel,
– intenzív törekvé s a szemé lyisé g megvá ltoztatá sá ra, kü lönleges é lmé nyek, é rzelemkitöré sek, transzá llapotok, csoporthatá sok felhaszná lá sá val,
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– a szokvá nyos pszicholó gia lehetõsé geit meghaladó remé nyeket kelt,
a teljes megújulá stó l a megvilá gosodá s kü lönbözõ fokaiig,
– fü ggõsé get é pít ki a mester tanítá saihoz é s a csoporthoz,
– a cé lhoz vezetõ utat szigorúan elõírja, é s az á llandó kontrollhoz való
jogot elõzetes írá sos nyilatkozatban ké ri,
– gyakori a meglevõ eredmé nyek nevé nek mó dosítá sa, egyfajta új,
csak a beavatottak szá má ra é rthetõ terminoló gia haszná lata,
– elõfordulnak a kettõs tanítá sok, egy populá risabb vá ltozat a nagyközönsé gnek é s egy kevé sbé ismert a beavatottak szá má ra.
Né há ny emberi ké pessé get fejlesztõ közössé g megnevezé se: EST,
azaz Erhard Seminar Training, Ontologiai Training.
A sá tá nista csoportok
A cé lkitûzé seket, a gyakorlatot é s a benne rejlõ veszé lyeket is jó l
é rzé kelteti az alá bbi, teljes egé szé ben közölt interjú.
Interjú egy exsá tá nistá val (Thomas, 24) az ú j tagok beszervezésérõl
(Spiegel 1996/18)
Spiegel: Hogyan kerü lt a sá tá nistá khoz?
Thomas: Ú gy 15 é ves korom körü l lé ptem be. Egy kis csoportban
okkult problé má kkal foglalkoztunk, olyan diszkó kat lá togattunk, ahol
fekete zené t já tszottak. Egy szé p napon megszó lított valaki, aki é rdekelt
volt az é n beszervezé semben. Egy kemé nyebb csoportba nem lehet
azonnal, csak úgy bekerü lni. Elõször letesztelik az embert. 17 é ves
koromra eljutottam a felvé telig.
Spiegel: Milyenek ezek a tesztek?
Thomas: A sá tá nistá k cé lja a fé lelem é s az undor é rzé sé nek a
lekü zdé se. Semmifé le gyengé dsé get sem szabad mutatni. É ppen akkor,
amikor az a legjobban fá j, akkor vá gnak mé lyebbre az ember karjá ba.
Ehhez persze nem szokvá nyos ké seket, hanem vasszilá nkokat haszná lnak, amelyek té pik a húst, é s így mé g fá jdalmasabb az egé sz procedúra.
Cé l mé g a halá ltó l való fé lelem lekü zdé se is – ilyenkor pé ldá ul egy hulla
kezé t kell fogni a hullahá zban, persze nem egy-ké t percig, hanem ó rá kig.
Nekem egy koporsó ba is be kellett fekü dnöm, rá m is szögezté k a tetejé t.
Nem tudom, mennyi ideig fekü dtem benne, ilyenkor elveszti az ember az
idõé rzé ké t. Utá na jó sok alkoholt fogyasztottam.
Spiegel: Mifé le csoport volt ez?
Thomas: A csoportunk vezetõje Alister Crowley-re hivatkozott. A
hierarchiá ban sokfé le fokozat volt, legalul a novíciusokkal. É n hamar
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följebb kerü ltem. Tanfolyamokon é s utazá sokon vettem ré szt. Ké sõbb
fekete misé ket is szerveztem. Vizsgá kra ké szítettem föl azokat, akik
feljebb akartak jutni a hierarchiá ban. Talá lkozó kat szerveztem angol,
amerikai, francia é s skandiná v sá tá nistá kkal.
Spiegel: Milyenek ezek a fekete misé k?
Thomas: Ezekrõl mé g most is nehezemre esik beszé lni. Többnyire
valahol egy a csoport tulajdoná ban lé võ sajá tosan berendezett helyisé gben kerü lt megrendezé sre, de elõfordult, hogy erdõben vagy temetõben
tartottunk ilyen összejövetelt. A talá lkozó k mindig nagyon rövid ideig
tartottak, é s nem terveztü k elõre az idõpontokat, hogy a kivá ncsiskodó kat
tá vol tartsuk. Sá tá nista öltözetben, zene kísé reté ben, fá klyá kkal vilá gítva
celebrá ltuk a rituá lé nkat.
Spiegel: A Gruftik közü l tudtak új tagokat beszervezni?
Thomas: É n magam is misszioná rius voltam. Persze sohasem mondtam meg rögtön, hogy é n sá tá nista vagyok. Elõször mindig meggyõzõdtem arró l, hogy a jelölt té nylegesen alkalmas-e sá tá nistá nak, vagy csak ki
akarja pró bá lni. A környezetemben elé g nagy volt az egyhá zellenessé g.
Mindig azzal é rveltem, hogy az egyhá z szé tesõfé lben van, a pá pá nak
sincs akkora hatalma, mint a közé pkorban volt, é s az egyhá z egyá ltalá n
nem olyan jó , mint ahogyan azt magá ró l á llítja. Ha jó l odafigyel az ember,
akkor hamarosan ki lehetett tapasztalni az adott szemé ly gyengé it. É s
ilyenkor mindent be kell vetni. A beszervezendõt teljes egé szé ben ki kell
szakítani a környezeté bõl. Mindent szé t kell rombolni. A vezé relvü nk így
hangzott: „Aki szeret té ged, az megöl, ezé rt pusztítsd el azt, aki/ami
kedves neked!”
Spiegel: Milyen a sá tá nista csoport szervezettsé ge?
Thomas: Rendesen meg vannak szervezve. Van ennek egy fogyasztó i
oldala is, mert ez egyúttal ü zlet is, a könyvek, a zene é s a tanfolyamok
nem ingyenesek. Egy raká s pé nzrõl van szó , ugyanúgy, mintha egy
vá llalkozá s lenne.
5. Összegzés, vá rható trendek
Az á talakuló tá rsadalomban mindig szá molni kell az é rté krendszer fellazulá sá val, ami növeli a bizonytalansá g é rzé sé t é s ezá ltal jó lehetõsé geket jelent a misszió s terü letet keresõ új vallá sos mozgalmak, kultuszok,
pszichocsoportok szá má ra.
Ezen mozgalmak alaposan kidolgozott é s többszörösen kipró bá lt gyakorlatá val egy abszolúte alulinformá lt közvé lemé ny á ll szemben, ahol informá ció helyett elõíté letek laza konglomerá ció ja talá lható , ami fõleg a
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filmekbõl (X-aktá k) é s né há ny té rítõ mozgalommal való talá lkozá sbó l á ll
össze.
Ez a ké p többnyire erõsen negatív színezetû é s ismert sztereotípiá kat
tartalmaz, úgy mint:
– a vezetõ manipulá lja a tagokat,
– erkölcstelen é letmó dot folytatnak,
– sok közöttü k az elmebeteg,
– csak a pé nzü ket akarjá k elvenni
– stb.
Ez a sé ma jó esetben meg is vé di a mindennapi tudat emberé t addig,
amíg baj nem é ri. Ha ilyenkor kiesik az egyé bké nt is laza é s szé tesett
szociá lis há ló bó l, ha nincs erõs hite é s nem tartozik valamilyen közössé gbe, akkor szinte vé dtelen ezen mozgalmakkal szemben. Vé dtelen,
mert mindenkitõl elhagyottan vagy elbizonytalanodva a rossznak hitt
szektá kban elfogadjá k, megé rtik, é s biztos útmutatá st kap a jövõbeni
teendõire vonatkozó an. Rá adá sul a pszichocsoportok speciá lis techniká val té nyleges, gyors é s haté kony vá ltozá st produká lnak.
Több sem kell a mindennapi tudat elbá gyadt hordozó já nak, megté r.
A megté rt ember pedig azzal jellemezhetõ, hogy a jó é s a rossz keveré ké bõl a jó t felnagyítva é li meg, a rosszat pedig nem veszi é szre.
Amikor a rosszat újra lá tni kezdi, akkor szeretne kiszá llni, de mivel a
beszervezé skor gondosan elvá gtá k a kapcsolatokat é s esetenké nt
anyagilag is lehetetlen helyzetbe kerü lt, ez nagyon nehé z lé pé s. Alkalmanké nt elõfordul a hûtlenek zaklatá sa, fenyegeté se is.
Visszaté rve a kiinduló problé má hoz – a közvé lemé ny egyoldalú tá jé koztatá sá nak veszé lyessé gé hez – most má r könnyen belá tható , hogy
mié rt kell az új vallá sos mozgalmakró l, kultuszokró l differenciá lt ké pet
bemutatni, ezzel mintegy elõidé zve a mindennapi tudat immunitá sá t.
Persze az igazi vá lasz, az igazi vé dekezé s önmagunk alapos megismeré se, a csalá dunk összetartá sa, a szü lõk, gyermek é s rokonok
kölcsönös segítsé gnyújtá sa, megalapozott hit/vilá gné zet birtoklá sa,
bé ké s együ tté lé s a szomszé dokkal, a munkatá rsakkal. Ne feledjü k: az új
vallá sos mozgalmak, a kultuszok a tá rsadalom hibá ira é s mulasztá saira
reagá lnak, szé lsõsé ges formá ban!
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A Bencés Diá kszö vetség elnö ksége
Fõvé dnökü nk:
Elnök:
Ügyvezetõ elnök:
Fõtitká r:
Alelnökök:

Vá rszegi Asztrik OSB dr. pannonhalmi fõapá t, pü spök
Faber Mikló s (Bp 48)
Németh Szilá rd dr. (Ph 81)
Szalai Béla (Ph 58)
Bischof Péter (Ph 75)
Harangozó Bertalan (Gy 73)
Só ja Szabolcs dr. (Ph 58)
rendi alelnök:
Hortobá gyi Cirill OSB (Ph 77)
Elnöksé gi tagok:
Bíró Lá szló dr. pü spök (Gy 69)
Farkas Jó zsef dr. (Gy 44)
Kajtor Já nos (Ph 76)
Ková cs Attila dr. (Ph 55)
Kozma Imre sac. (Gy 58)
Nó grá di Lá szló (Ph 66)
feladatra kooptá lt tagok:
Eszes Istvá n dr. (Ph 70)
Horá nyi Má rton (Ph 83)
Kö nyves Tó th Ká lmá n dr. (Ph 47)
Ellenõrzõ bizottsá g: elnök:
Muzsay Géza dr. (Gy 49)
tagok:
Horá nyi Má rton (Ph 83)
Bukits Mikló s (Gy 88)
A terü leti szervezetek vezetõi (* jelöli az „öná lló jogi szemé ly”-eket):
Budapest:
Ember Ká roly (Bp 51)
Dé l-Magyarorszá g (Szeged):
Szûcs Lá szló dr. (Ph 74)
Fõvá roskörnyé k:
Ková cs Dezsõ(Cs 51)
*Gyõr:
Németh Ferenc dr. (Gy 43)
Kelet-Magyarorszá g (Miskolc):
Só ja Szabolcs dr. (Ph 58)
Keszthely:
Szelestei Tamá s dr. (Pá rtoló )
Kõszeg:
Szerdahelyi Endre dr. (Kg 43)
Nyíregyhá za:
Gondos Lajos (Ph 57)
*Pé cs:
Há bel Já nos (Ph 82)
Sopron:
Varga Jó zsef dr. (Gy 75)
Szé kesfehé rvá r:
Ková cs Já nos (Ph 86)
Szekszá rd (Tolna):
Antal Géza sac. (Ph 66)
Szentendre:
Ková cs Attila dr. (Ph 55)
Szombathely:
Harangozó Bertalan (Gy 73)
*Veszpré m (Tihany):
Bischof Péter (Ph 75)
A Szent Benedek Kulturá lis Alapítvá ny ré szé rõl:
Soproni Géza (Bp 48)
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Iskolaszervezeteink eddig nem említett vezetõi:
Esztergom:
Szoleczky Ferenc (Eg 46)
Komá rom:
Halá sz Aurél dr. (Ko 42)
Pannonhalma:
Geszler Ö dö n (Ph 57)
Pá pa:
Harsá nyi Lá szló dr. (Pp 43)

Tiszteletbeli tagsá gunk
(1993. vé gé ig; zá ró jelben megvá lasztá suk é ve)
Tiszteletbeli elnöksé gi tag:

Habsburg Ottó dr. (1989.)
Tiszteletbeli vá lasztmá nyi tagok:
Bé ké s Gellé rt dr. OSB (1989.)
+ Bíró Luciá n OSB (1989.)
+ Gá cser Imre dr. OSB (1989.)
+ Gyenge Imre dr. (1989.)
Galambos Iré neusz dr. OSB (1990.)
Jordá n Emil dr. OSB (1990.)
Olofsson Placid dr. OSB (1990.)
+ Varga Bé la msgr. (1990)
Já ki Szaniszló dr. OSB (1991.)
Já vor Egon dr. OSB (1991.)
+ Tûz Tamá s (1991.)
Hites Kristó f OSB (1992.)
Kozma Imre (1992.)
Kemenes-Kettner Bé la dr. (1993.)
Kölley György (1993.)
Tiszteletbeli tagok:
Bajzá th Ferenc (1990.)
+ Kaposi Gyula (1990.)
Forrai Mikló s (1992.)
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A BDSZ TAGSÁ GA
A há rom adat:
1. Né v
2. Bencé s iskolá ja szé khelye
3. Osztá lya é rettsé gi é ve
Rö vidítések:
Budapest
Csepel
Esztergom
Gyõr
Komá rom
Kõszeg
Pannonhalma
Pá pa
Sopron
Pá rtoló tag
Tiszteletbeli tag
Nyugodjé k bé ké ben!

Bp
Cs
Eg
Gy
Ko
Kg
Ph
Pp
So
Pá rtoló
Tiszt.b.
+!

Á cs György
Á cs Ilona +!
Á cs Mó nika +!
Á cs Tamá s dr.
Á dá m Sá ndor
Adamovich Ká roly dr.
Adorjá n Jó zsef
Á gh Ró bert
Á gh Zoltá n
Á kos Jó zsef dr. +!
Á kos Ró bert dr.
Alex Lá szló dr.
Almá ssy Endre
Almá sy Lá szló
Almay Bé la dr.
Alpá r Geyza
Alpá r Já nos dr.
Altai Jó zsef
Altvater Paul dr.
Amberg Jó zsef

Ko
Ko
Ko
Gy
Bp
Ph
Ph
Bp
Gy
Gy
Bp
Ph
Bp
Bp
Cs
So
So
Kg
Ph
Ph

37
43
42
38
72
52
44
28
41
43
55
51
51
43
44
35
70
57

Á mon Antal
Á mon Ottó
Andor Ferenc dr.
Andor Szabolcs
Andrá sfalvy Andrá s dr.
Andrá sfalvy Bertalan dr.
André ka Bertalan dr.
Andró nyi Balá zs
Andró nyi Tamá s dr.
Andró nyi Tibor dr.
Angyal Ernõ +!
Ankerl Gé za dr.
Antal Gé za sac.
Antal Istvá n
Antal Ká roly dr.
Apá thy Istvá n
Aporfi Lá szló
Aradi Istvá n
Arnó thy Szilá rd +! (1990.)
Á rpá sy Endre dr.
Á rva (Andruskó ) Istvá n
Á rvay Lá szló
Atká ri Ferenc
Atká ri Gá bor
Atlasz Henrik
Atlasz Henrikné Lé ná rd Á gnes
Baá n Lajos SVD
Babá n Jó zsef
Bá biczky Jó zsef
Babics Lá szló
Babik Jó zsef Lá szló
Babó csi Lá szló
Bá cs Auré l
Bá cs Tamá s
Bá cskay Mikló s
Bagdy György
Bagi Dé nes dr.
Bagó Ferenc
Bagó György dr.
Bagó Lá szló

Bp 39
Gy
Gy 62
Ph 92
So 47
So 50
Gy
Ph 89
Ph 58
Ph 59
Pp 41
So 51
Ph
Ph 66
Ph 75
Ph 57
Gy 51
Ph 88
Bp 33
Gy 56
Ko 43
Bp 47
Gy 82
Gy 83
Ph 52
Pá rtoló
Kg 50
Cs
Bp 51
Ph 57
Cs 54
Kg 48
So 51
So 54
Gy 52
Bp 48
Bp 35
Ph 60
Ph 63
Ph 57
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Bajá n Gé za dr.
Bajá n Lá szló dr.
Bajnay Lá szló
Bajor Rezsõ
Bajzá th Ferenc sac.
Bakos Ká roly
Bakos Ká roly dr.
Bakos Lá szló
Bakos Tamá s
Bakos Tibor
Bakos Zoltá n
Balatoni Lá szló
Balá zs Ivá n dr. +! (1997.)
Balá zs Jó zsef
Balá zs Lá szló
Bá lint Aladá r
Bá lint Á rpá d
Bá lint Á rpá dné Pé k Sá ra +!
Bá lint Bá nk
Balla Imre
Balogh Á dá m
Balogh Gyula
Balogh Gyula
Balogh Ló rá nt dr.
Balogh Pá l
Balogh Zoltá n
Balogh Zoltá n dr.
Balthazá r Zsolt
Bandinter Tamá s
Bá nhegyi Endre
Bankó Ká roly
Bá nsá gi Bé la
Barabá s Ká roly +!
Baranyai Lajos
Baranyai Rudolf
Baranyay Á rpá d +! (1995. dec.)
Barassevich Pé ter
Bará th Zoltá n
Bá rczy Zoltá n dr.
Bardocz Julianna Bende Györgyné
Bá rdos Lá szló
Baross Dé nes dr.
Baross Gá bor dr.

Ph 59
Bp 38
Bp 48
Bp 35
Tiszt.b.
Ko 43
Kg 41
Ph 65
Ph 60
Pp
Gy
Gy
So
Pp
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
Bp
Gy
Ph
Ph
Ph

45
74
42
47
48
48
52
53
76
48
54
55
78
48
62
65
54
58

Bp
Gy

48

Bp
Pp
Ph
Bp
Ph
Pp
Ph
Ko
Bp
Bp
Bp

39
40
60
52
82
48
67
39
48
34

Baró thy Bé la dr.
Barsi/Leidenfr Gyula
Barta Jó zsef dr.
Bartal Ferenc
Bá rtfai Istvá n
Bartha Bé la
Bartha Gá bor
Bartha Istvá n dr.
Bartha Lá szló
Bartos Bé la dr.
Bartos Lá szló
Batkay Lá szló
Bá tovszky Ró bert
Beck Jó zsef
Bedõ Mikló s
Bejczi Né meth Lajos dr. +!
Bejczy Tamá s
Bé ká ny Tamá s
Bé kefi Ferenc dr.
Bé kefi Ferenc ifj.
Bé kefi Istvá n
Beké ny Ká roly dr. +! (199?.)
Bé ké s Gellé rt dr. OSB
Belá k Pé ter
Bé lay Ivá n
Bella Gá bor
Bellá k Ká roly
Bellé r Lajos SVD
Bé lné Rohonyi Vera
Bencsics Mikló s
Bencze Imre
Bencze Ló rá nt
Bencze Pá l dr.
Bende Andrá s
Bende Györgyné Bardocz Julianna
Bendesy Gyula
Bendzsel Bé la +! (1997.)
Bene Gá bor
Benedek Ká roly dr.
Benedetti Tibor dr.
Benke Ká lmá n
Benkõ Andrá s
Benkõ Ferenc dr.

Ph
Bp
Ph
Gy
Bp
Ph
Ph
Bp
Bp
Ph
Gy

67
49
80
45
50
67
70
36
34
63
38

Gy
Ph
Bp
Ph
Gy

62
57
50
58
47

Gy
Gy
Bp
Bp

43
33

Eg
Gy
So
Kg
Ko
Gy
Bp
Ph
Ph
Ph
Ko
Bp
Bp
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
So

41
90
43
49
39
76
48
58
49
57
39
51
43
62
36
48
83
86
26
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Benkõ Ká roly
Benkõ Zoltá n
Benyus Imre
Beõthe Tamá s Zsolt
Beran Lajos
Bé rczes Rezsõ
Bercsé nyi L. György
Berecz Lorá nd
Beregi Attila dr.
Beregi Istvá n
Beregszá szy Attila dr.
Berend Istvá n
Beré nyi Jó zsef +!
Bé res Tamá s
Berg Tasziló
Berkes Lá szló dr.
Berkó Pá l +!
Berná rdt Gé za
Berta Lá szló
Bertalanffy (Bock) Tibor dr.
Bé rtics Lajos
Berty Tamá s E.
Bé ry Gé za
Berzsenyi Lá szló dr.
Besenyõ Lajos
Bicskey Tibor
Bindes Ferenc
Binzer Ká roly
Biringer Pá l
Biritz Lá szló dr.
Bíró Andrá s
Bíró Gá spá r dr.
Bíró Lá szló dr.
Bíró Lá szló dr. pü spök
Bíró Luciá n OSB +!
Biró Sá ndor
Bíró Vilmos dr.
Bíró Zoltá n dr.
Bischof Pé ter
Bisits Tibor dr.
Bitskey Gá bor
Bizse Ferenc
Blaskovics Gyula

Ph

65

Ko 39
Ph 91
Bp 35
Eg 33
Bp 42
Ph 88
Ph 81
Pá rtoló
Bp 49
Ph 58
So 50
Ph 83
Gy
Bp
Bp
Ph
Bp
So
Bp
Gy
Bp
Kg
Ph
So
Bp
Pp
Kg
Ph
Ph
Ph
Gy
Eg
Bp
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Ph
Ph

72
37
40
74
41
34
49
67
33
43
80
53
44
42
45
63
69
58
69
16
48
55
66
75
38
80
65
55

Blazovich Á goston dr. OSB
Boa Jó zsef
Boa Lá szló
Bobok György
Bobok Tivadar
Bocsek Zsuzsa
Bocsi Sá ndor
Bocskor Á dá m
Boda Imre
Boda Ká roly
Bó dis Vilmos
Bodná r Zoltá n
Bodó Já nos
Bodor Csaba
Bodor Endre dr.
Bodor Endré né dr. Rá dy Má rta
Bodor Lá szló
Bó dy Istvá n
Bogá r Gá spá r dr.
Bogá r Istvá n
Bogá rdi Lá szló
Bogá thy Ferenc dr.
Bogdá n Tasziló dr.
Bogdá nyi Istvá n
Bogná r Andrá s
Bogná r Bé la dr.
Bogná r Ferenc
Bogná r Ferenc
Bogná r Gé za dr.
Bogyó Pá l
Bohon Tibor
Boksay György
Boldvai Já nos dr.
Bolla Dezsõ
Bolla Ferenc
Bolla Istvá n dr.
Bó na Lá szló dr.
Bonta Ká lmá n
Borbá th György
Borbé ly Barnabá s
Borbé ly Imre
Borbé ly Imre dr. +!
Boriá n Bá lint Gergely

Kg
Kg
Ph
Ph
Ph
Ko
Bp
Bp
Gy
Gy
Ko

40
50
64
63
65
38
48
50
73
62
28

Gy
Ph
Bp
Ko
Pp
Gy

61
88
39
44
33
50

Gy
Ph
Gy
Bp
Gy
Ph
Pp
Bp
Cs
Kg
Bp
Ph
Ph
Bp
Gy
Gy
Pp
Gy

65
80
35
34
66
86
40
44
51
45
45
60
47
34
47
59
43
46

Bp
Gy
Gy
Bp
Ph

43
85
49
48
84
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Boriá n Bá lint György
Boriá n Elré d OSB
Borka Jó zsef
Boró kai Lá szló
Born Andrá s dr.
Boromissza Tibor dr.
Boros Lá szló
Boros Lá szló
Boross Dé nes dr.
Boross Já nos
Boross Ká lmá n
Borsai Antal +! (1996.11.04.)
Borsá nyi Pá l
Borsos Ferenc
Borsos Jó zsef
Borsos Lá szló
Borzovay Pá l +!
Bosits Istvá n +!
Bosnyá k Ede
Bó zsik Bé la Pá l dr.
Böde Fló riá n
Bödecs Barna
Bõr Pé ter
Böröcz Ferenc
Böröcz Lá szló
Börtetics Sá ndor
Bõsze Istvá n
Bõsze Lá szló +!
Bõsze Tamá s
Brayer Gyula dr.
Breglovics Tamá s
Breckerer Andrá s SVD
Brieber Lá szló
Budai Zoltá nné
Budavá ri Mikló s
Budavá ri Zoltá n
Bujdosó Gé za
Bujtá s Lá szló dr.
Bukits Mikló s
Bukits Norbert
Bukor Korné l
Bulkai Lajos dr.
Bulkai Pá l

Ph
Ph
Bp
Gy
Ph
Eg
Kg
Ph

94
80
42
40
64
45
48
64

Gy
So
Bp
Bp
Gy
Ph

62
51
38
43
38
84

Bp
Bp
Bp
Bp
Ph
Gy
Ph
Gy
Bp
Gy
Kg
Pp
Gy
Bp
Gy
Kg
Gy
Bp
Ph
Ph
Gy
Gy
Gy
Gy
Eg
Gy
Gy

39
44
51
75
86
61
50
50
45
37
56
45
67
49
55
52
66
65
54
70
88
91
41
39
48

Bundics Antal sac.
Buriá n Lá szló plé bá nos
Burkus Bé la
Busa Já nos
Buschbach Lá szló
Buttyá n Korné l
Búza Kristó f
Buzá s Antal
Bü di Ferenc
Bü kkfalvy Já nos
Bü ttner Gyula
Chabada György
Chemez Gyula
Cornides Istvá n dr.
Czagá ny Ferenc dr. +!
Czakó Ká roly dr.
Czapá ry Mikló s
Czappá n Elemé r
Czeglé dy Ferenc dr.
Czé má n Mikló s
Czigá ny Istvá n
Czinger Csaba
Czirá ky Jó zsef dr.
Czömpöly Tamá s
Czvitkovics Gá bor
Cs. Varga Istvá n
Csá ká ny Antal
Csala Benedek
Csaná dy Zsolt
Csanaki Vida Ivá n
Csá nyi György dr.
Csá nyi Gyula
Csá nyi Zoltá n
Csapó Tibor
Csapody Istvá n dr.
Csá szá r Elemé r (ElmerJ.C.Caesar)
Csá szá r György
Csá szá r Tibor
Csá thy Tamá s
Csé falvay Gyula
Csená r Má rton +! (1991.12.19.)
Csená r Má rton dr.
Csendes Bé la dr. +! (1996.)

Gy
Eg
So

76
41
39

Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Eg
Gy
Ko
Ko
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Gy
Ph

64
73
85
64
72
65
40
41
44
38
49
70
47
50
69
80
76

Pp

41

Gy 87
Gy 64
Bp 51
Gy 56
Ph 67
Gy 79
Bp 46
Bp 44
Gy 74
Gy
So 48
Bp 49
Ph 54
Bp 51
Bp 49
Ph 74
Kg 49
Pá rtoló
Gy 40
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Cserepes Lajos
Cserhá ti Balá zs
Csé ri Tamá s
Csermely Szabolcs
Cserpá n Imre
Csertá n Ferenc
Csiba Á rpá d dr.
Csiba Gá bor dr.
Csiba Lá szló dr.
Csillag Kristó f
Csillag Lá szló dr.
Csillag L. dr.-né Faggyas Janka
Csincsura Ká lmá n dr. +!
Csizmadia Istvá n dr.
Csizmadia Sá ndor +!
Csizmazia Antal
Csizmazia Imre dr.
Csó ka Tibor dr.
Csoknyai Pé ter mag.
Csollá ny Jenõ dr.
Csoma Já nos
Csongor György
Csongrá di Jenõ
Csontai Á goston dr.
Csontos Lajos dr.
Csordá s György
Csordá s Imre +!
Csordá s Mihá ly dr. +!
Csöre Jó zsef
Csúcs Lá szló dr.
Csuka Pá l
Csuká s Hilda
Csuká s Lá szló
Csurgay Á rpá d dr.
Csurgay Á rpá dné Gereben Ildikó
Csuti Jó zsef
Dabasi Halá sz Zsigmond
Dallos György dr. +! (1994,)
Dallos Sá ndor
Damjanovich Jó zsef
Damjanovich Pá l sac.
Danner-Stipkovits Gerhard dr.
Dá nyi Dezsõ +!

Ko

37

Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Eg
Ph
Gy
Gy
Gy
Gy
So
Gy
Ph
Bp
Eg
Bp
Bp
Gy
Gy
Eg
Pp
Ph
Gy
Ko
Ko
Cs
Cs
Ph
Ph
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp

86
74
75
53
47
74
76
78
52
52
46
59
40
35
54
50
60
65
48
31
51
40
73
59
31
27
60
83
46
35
54
58
63
89
46
79
66
62
59
46

Darabant Endre +!
Dará nyi Ferencné Hidvé gi Edit dr.
Dá vid Kiss Ferenc
Dax Ká roly
Dax Ká rolyné Selmeczi Má ria
Deá k Ferenc
Decs Istvá n sac.
Decsy Tamá s
Degenfeld-Schonburg Ottó
Deli Ferenc
Dely Dezsõ
Dely Ernõ
Dé nes Andor
Dé nesfalvy Jó zsef
Denk Stefan dr.
Dé r Ferenc
Dé ri Tamá s
Detre Ferenc
Dezse Pé ter
Dezsé nyi Já nos dr.
Dezsõfi (Gottl) Tivadar dr.
Dicsá nyi György dr.
Dienstmann Lá szló
Dió s Istvá n dr.
Disztl Gá bor
Divó s Lajos dr.
Dobá k Lajos
Dobos Becsei Apolló nia Franciska
Dobis Ervin
Dobos Gá bor
Dobos Imre
Dobos Lá szló
Dó czy Á dá m dr.
Dó czy Lajos
Dolinka Jó zsef
Dombi Sá ndor
Domokos György dr.
Domokos Zsolt
Domonkos Dezsõ dr.
Domonkos Lá szlõ SVD
Dormá n Andrá s dr.
Doromby Gé za
Dorosmai Imre dr.

Bp
Ko
Ph
Cs
Cs
Ph
Ph
Bp
Bp

32
43
55
50
52
86
69
49
39

Ph
Gy
Kg
So
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Bp

65
50
26
43
47
65
84
59
90
34
43

Pp
Ph

37
61

So
Bp
Ph
Eg
Ph
Bp
Gy
Pp
So
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Kg
Bp
Ph
So

50
46
53
41
77
38
67
40
39
74
53
58
85
43
43
40
65
38
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Döbörhegyi dr.-né Monspart Xé nia
Dragonits Tamá s dr.h.c.
Draskovics Tibor dr.
Draskovits Imre
Dreisziger Mikló s
Drevenka Ró bert
Dsida Ottó
Duday Gedeon dr.
Dukai Mikló s
É dl Medá rd
Eggenhofer Já nos dr. (1995.) +!
Eggenhofer R. Lá szló
Eggenhofer Tamá s
Egri Jó zsef
Egri Pé ter
É kes Istvá n
Elek Já nos
Elekes Jó zsef
Elischer Zoltá n dr.
Ellenrieder Gá bor
Ember Ká roly
Emõdi Pá l
Emôdi Sá ndor
Emszt Mihá ly dr.
Encsy Balá zs
Endré dy Lá szló
Eördögh Istvá n dr.
Eper Tivadar dr. +! (1995.)
Epinger Emil Balá zs
Erb Ottó Valé r
Erdé lyi Attila dr.
Erdé lyi Gé za
Erdé lyi Ivá n
Erdé lyi Ivá n dr.
Erdé lyi Viktor dr.
Erdé sz Ferenc
Erdõdy Imre
Eredics Imre dr. +!
Eredics Tamá s dr.
Erkel Andrá s
Eszes Istvá n dr.
Esztegá r Gyula
Eszter Istvá n

Cs
Bp
Bp
Ph
Ph
Cs
Gy
Bp
Gy
Pp
Eg
Eg
Gy
Gy

49
42
46
55
51
52
62
32
66
39
43
33

Eg
Bp
Bp
Ph
Ph
Bp
Gy

43
40
45
63
78
51

68

Bp 39
Ph 57
Gy 36
Pá rtoló
Gy 39
Ph 86
Gy 66
So 51
Ph 62
Ph 63
Gy 36
Pp 42
Gy 47
Ph 57
Kg 42
Gy 80
Ph 77
Ph 70
Bp 31
Ph 67

Esztergomi György
Eszterhá s Endre (Fölker Endre)
Etlinger Já nos
Faber Mikló s
Fá biá n Á rpá d dr.
Fá biá n Istvá n dr.
Fá biá n Já nos dr. ap. protonotá rius
Fá biá n Jó zsef dr.
Fá bjá n Lajos +!
Faith Mihá ly dr.
Faragó Gá bor
Farkas Antal SVD
Farkas Ivá n dr.
Farkas Já nos +!
Farkas Já nos dr.
Farkas Jenõ dr.
Farkas Jó zsef dr.
Farkas Ká lmá n
Farkas Roland
Farkas Tibor
Farnady Endre +!
Farsang Lá szló
Fatalin Gyula dr.
Fá th Gyula Pé ter
Fá th Ká roly Pá l +!
Fazekas Tibor dr
Fedina Lá szló dr.
Fehé r Gyula
Fehé r Igná c
Fehé r Já nos dr.
Feiszt György
Feiszt Ottó
Fejes Antal dr.
Fekete Andrá s
Fekete Ferenc dr.
Fekete Gé za dr.
Fekete Gyula
Fekete Imre dr.
Fekete Lá szló
Felcser Istvá n dr.
Fé legyhá zy Megyesy Á goston
Feller Antal dr.
Fellhoffer Ká roly

Gy
Gy
Gy
Bp
Ph
Pp
Eg
Ph
So
Bp
Bp
Kg
Gy
Gy
Eg
So
Gy
Ph
Ph
Gy
Eg
Gy

39
78
48
76
42
36
78
43
48
44
35
40
34
47
42
44
35
93
41
74

Bp
Bp

51
51

Cs
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Bp
Bp
Gy
Eg
Gy
Ph
Ph
Ph

52
48
52
68
70
63
93
48
37
56
46
52
72
63
76
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Fend Ferenc
Fentõs Attila
Fenyõhá zi Ernõ dr.
Fenyvesi Imre dr.
Ferenc Antal
Ferencz Pá l
Ferenczi György dr.
Ferenczi Huba
Ferenczy Gé za
Fertsek Mikló s
Fias Istvá n
Filep Gyula
Finck Antal
Fischer G. Tamá s
Fitz Jenõ dr.
Flasch Já nos
Fodor Attila
Fodor Ferenc Bé la dr.
Fodor György dr.
Fodor Istvá n
Fodor Lá szló
Fodor Lá szló dr.
Fogasy Vilmos +!
Foitl Ká roly (1993.07.13.) +!
Fonai Tibor
Fornet Lá szló
Forrai Istvá n dr.
Fõzõ Mihá ly dr.
Frang Dezsõ dr.
Frá ter Lorá nd
Freiler Rudolf dr. +!
Frendl Gé za dr. +!
Frittmann Gyula
Fritz Ferdiná nd
Frõhlich Ká roly
Fukszberger Imre
Furtner Má tyá s
Fü leky Tibor dr.
Fü löp Gé za
Fü löp Istvá n dr.
Fü löp Ká lmá n
Fü löp Tibor dr.
Fü rst Já nos

Ph 62
Gy 85
Bp 36
Gy 83
Pp 50
Ph 80
Bp 40
Gy 58
Ph 62
Bp 42
Eg 37
Ph 75
So 45
Bp 49
Bp 39
Pá rtoló
Ph 65
Gy 32
Pá rtoló
Ph 74
Bp
Gy
Bp
Ph
Ph
Gy
Gy
So
Ph
So
Bp
Cs
Pp
Kg
Gy
So
Bp
Gy
So
Gy
Ph
Gy

37
29
38
75
64
77
54
51
66
34
44
51
45
50
78
26
46
57
48
41
83
33

Fü zesi Sá ndor dr.
Fü zessé ry Andor dr. +! (1991.)
Fü zi Gyula dr.
Fü zy Istvá n
Gaá l Imre dr.
Gaá l Istvá n
Gaá l Jenõ P. SVD
Gaá l Lá szló
Gá bor Bé la
Gá bor Imre dr.
Gá briel Lajos dr.
Gabrieli Gé za dr.
Gacs Jenõ
Gá cser Imre dr. OSB +!
Gá dory Elemé r dr.
Gá l Lá szló dr.
Galambos Ferenc
Galambos Ferenc Ireneus dr. OSB
Galambos Gyula dr.
Galambos Imre dr.
Galambos Já nos dr.
Galá ntai Istvá n
Galba Bé la
Gá lffy Pá l +! (1997.03.10.)
Gá lffy Pá lné
Galgó czy Lá szló dr.
Gallyas Ferenc dr.
Gallyas Lá szló
Gá los Jó zsef
Gara Istvá n
Gara Istvá n
Gá rdonyi György
Gá spá r Csaba
Gá spá r Istvá n dr.
Gá spá r Ká roly
Gasztonyi Ká roly dr. +! (1993.)
Gá ti Lá szló
Gauder Tivadar
Gayer Ferenc
Gebauer Bé la dr.
Gebauer Istvá n
Gebauer Jó zsef +!
Gé czy Gé za dr.

Gy
Bp
So
So
Gy
Ph
Kg
Gy
Bp
Ph
Kg
So
Pp
Ph
Ph
Gy
So
Bp
Bp
Ph
Bp
Ph
Gy
Ko
Ko
So
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Ph
Eg
Gy
Pp
Pp
Gy
Kg
Ph

70
32
47
43
76
54
48
70
31
49
25

Ph
Ko

69
35

45
34
57
50
25
38
43
63
50
62
60
36
36
44
54
52
66
89
80
58
47
79
44
44
52
48
67
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Gedeon Csongor
Gedeon Mikló s
Gelencsé r Ferenc dr.
Gencsy Andrá s dr.
Gereben Ferenc
Gereben Istvá n
Gereben Zoltá n
Gerencsé r Sá ndor
Gergá tz Elemé r dr.
Gergely Ferenc +!
Gergely Hugó
Gergely Ká lmá n
Gergelyi Ferenc
Gergye Pé ter Pá l
Gerla Alajos
Gé rnyi Jó zsef
Gerzson Istvá n
Gerzson Pá l
Geszler Ö dön
Ghé czy Ivá n
Giczy Jó zsef
Gintl Jó zsef
Ginzer Zoltá n
Glattfelder György
Gleisza Istvá n
Gló sz Ferenc
Gó czá n Ká roly
Goda Ká roly
Goda Mikló s dr.
Godó Jó zsefné Né methy Borbá la
Godza Jó zsef dr.
Gó lya Lá szló dr.
Gombos Gyula Cé zá r OSB
Gombos Ká roly
Gonda György
Gondos Lajos
Gorondy Nová k Sá ndor dr. +!
Gosztonyi Mikló s
Gotthá rd Dezsõ
Gó tzy Gyula
Gó tzy Pá l
Gõgös Bé la
Gönczi Bé la

Ph
Ph
Bp
Bp
Ph
So
Ph
Ph
Gy
Bp
Ph
Ph
Ph
Kg
Gy
Gy
Kg
Kg
Ph
Bp
Kg
Gy
Gy
Ph
Ko
Ph
Gy
Eg
Gy
Cs
Ph
Ph
Gy
Gy
Bp
Ph
Bp
Gy
Ph
Gy
Gy
Pp
Bp

90
80
49
33
60
51
52
83
60
32
57
63
67
42
32
89
48
49
57
49
51
39
66
58
51
42
41
51
67
58
40
52
52
57
33
74
55
32
41
43
52

Gönczi Tamá s
Göndöcs Jó zsef
Görhely Sá ndor
Görhelyi Sá ndor
Görög Gé zá né dr.
Görög Já nos
Görömbei Andrá s dr.
Grá bics Andrá s
Grá bics Frigyes
Grá bics Henrik
Grá bics Jenõ dr.
Grá tzer Mihá ly
Gré ger Á rpá d SVD
Grunda Já nos sac.
Gucker Gé za dr. +!
Gudenus Já nos
Guld Jó zsef
Gulyá s Mikló s dr.
Gulybá n Tibor
Gü nter Tamá s
Gyapay Dé nes
Gyá rfá s Tamá s
Gyarmati Lá szló
Gyenese Zoltá n
Gyenge Imre dr. +!
Gyermek Istvá n
Gyó ni Andrá s
Gyöké r Andrá s
Gyöké r Gyula
Gyõrffy Lajos
György Lá szló
Györgyi Já nos
Gyõri Jó zsef dr.
Gyõri Lá szló dr.
Gyuga Pá l dr.
Gyulai Oszká r
Gyuricza Jó zsef
Gyurkovics Istvá n dr.
Gyü rü Lá szló
Há bel Já nos
Habsburg von, Otto dr.
Hadarics Vilmos dr.
Hadobá s Zoltá n

Bp
Gy
Ph

49
66
58

Bp
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Gy
Ph
Kg
Gy
Bp
Ph
Gy
Ph
Gy

36
79
66
65
43
49
48
67
48
75
35
65
77
78
68

Ph
Ph
Gy
So
Gy
Bp
Gy
Ph
Gy
Ko
Ph
Ph
Gy

47
64
62
52
40
49
73
90
48
46
60
75
47

Ph 77
Eg 46
Ph 61
Ph 61
So 50
Ph 82
Tiszt.b.
Ph 73
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Hahn Oszká r dr.
Hajá k Gyula
Hajdú Jó zsef dr.
Hajdú Lajosné Szendrõ Katalin dr.
Halachy Ló rá nd
Halá sz Auré l dr.
Halá sz Lajos SVD
Halmá gyi Lá szló
Halmi Mikló s dr.
Halmi Ná ndorné Szíjj Margit
Halmos Imre
Halmos Pá l dr.
Halmosi Ró bert
Hamrá k Sá ndor
Hamsá g Ernõ dr.
Hamvas Lá szló
Haná k Jó zsef
Hantó Ká lmá n dr. +!
Hanzsé ros Sá ndor
Harangozó Bertalan
Harcz Ferenc
Harkay Já nos
Harkay Má té
Harmath Arisztid Sá ndor dr.
Harmath Lá szló
Harmos Ká roly +!
Há rs Antal
Harsá nyi Lá szló dr.
Há ry Antal
Há ry Dezsõ Pá l Lajos
Hatos Ivá n
Hatos J. Pé ter
Hatos Lá szló
Hatos Tibor
Hauschild Endre dr.
Hauser Pé ter
Hauzer György
Havasi Andrá s dr. +!
Haydu Zsolt
Hé cz Lajos
Hedry Bé la
Hegedûs Já nos
Hegedü s Já nos Mag. phil.

Gy
So
Bp
Cs
Bp
Ko
Kg
Ph
Bp
Ko
Gy
Gy
Ph
Bp
Bp
Kg
Gy
Eg
Gy
Gy

59
42
34
51
51
42
45
62
32
37

Ph
Ph
Bp
Ph
Ko
So
Pp
So
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph

66
62
38
72
41
51
43
51
48

Kg

38

67
91
46
48
54
31
74
73

74
68
31
89
70
65
65
67
66

Hegedûs Odó OSB
Hegyes Gé za
Hegyi Adorjá n
Hegyi Fló riá n +! (1995. dec.)
Hegyi Já nos dr.
Heil Á dá m dr.
Heilig Andrá s
Heim Gá bor
Heintz Pá l
Hé jjas Ivá n
Heller György
Heltai Ná ndor
Hencz Gyula
Henczi Lá szló
Henter Guidó
Hé ray Jó zsef
Herber Endre
Herczku György
Herczku Jó zsef
Herkli Antal
Hermann Ö dön
Hermann Sá ndor dr.
Herná di György
Herszé nyi Imre
Hertelendy Lá szló
Hess Lá szló
Heté nyi Gá bor
Heté nyi Má tyá s dr. +!
Hevé r Zoltá n
Hidvé gi Imre dr.
Hidy Pé ter
Himberger Istvá n
Hinterdorfer Já nos
Hirka Antal OSB
Hirth Vilmos SVD
Hites Endre Kristó f OSB
Hites Lá szló dr.
Hittner Gá bor dr.
Hittnerné dr.-né Ivá ndy Á gota
Hlatky-Schlichter Lajos
Hluchá ny Jó zsef
Hó di Rezsõ Farkas
Hó di Rezsö György

Ph
Bp
Bp
Pp
Gy
Ph

78
51
48
33
38
78

Gy
Bp
Ph

79
45
55

Gy
Ph
Ph
Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph
Pp
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Bp
Ph
Gy
Ph
Bp
Gy
Ph
Ph
Ko
Ko
Ph
Ko
Gy
Gy
Ph

45
81
73
49
53
59
65
67
65
34
71
38
68
78
85
91
49
81
65
58
44
67
64
52
34
38
70
41
40
69
89
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Hó di Rezsõ Istvá n
Hodinka Dé nes dr.
Hoffer Lajos dr.
Hoffmann Ottó dr.
Holdampf Ró bert
Holl Jenõ
Holló sy Já nos dr.
Holló sy Já nos dr.
Holvay Endre dr.
Hó man Bá lint dr.
Homolya Lá szló dr.
Honffy Pá l dr.
Hoó s Fló riá n
Hoó s Norbert
Hopp Viktor dr.
Horá nyi Bé la (1992.) +!
Horá nyi György
Horá nyi Má rton
Horá nyi Tamá s
Hornung Tamá s
Hortobá gyi Attila
Hortobá gyi Cirill OSB
Hortobá gyi Ká roly
Horvá th Andor
Horvá th Attila dr.
Horvá th Balá zs
Horvá th Bé la dr.
Horvá th Bé la dr.
Horvá th Dezsõ
Horvá th Endre
Horvá th Endre ifj.
Horvá th Ferenc
Horvá th Ferenc
Horvá th Ferenc
Horvá th Ferenc
Horvá th Ferenc Cipriá n dr. OSB
Horvá th Ferenc dr.
vité z Horvá th Ferenc dr. prof.
Horvá th Gá bor
Horvá th György dr.
Horvá th Gyula
Horvá th Gyula
Horvá th Imre

Bp
Bp
Ph
So
Eg
So
Gy
Ph
Bp
Bp
Ph
Bp
Gy
Gy
So
Bp

47
35
58
45
41
34
41
69
36
36
55
51
89
92
39
36

Ph

83

Gy
Gy
Ph
Eg
Gy
Bp

75
93
77
41
48
46

Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
So
Ph
Ph
Gy
So
Pp

66
66
42
57
86
35
49
69
78
57
38
42

Gy
So

35
35

Bp

32

Horvá th Imre
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n Sá ndor
Horvá th Já nos +!
Horvá th Já nos
Horvá th Já nos dr.
Horvá th Jó fejû Zoltá n
Horvá th Jó zsef
Horvá th Jó zsef
Horvá th Jó zsef dr.
Horvá th Jó zsef pr. kan.
Horvá th Ká lmá n dr.
Horvá th Ká roly
Horvá th Lajos dr.
vité z Horvá th Lajos
Horvá th Lá szló
Horvá th Lá szló
Horvá th Lehel
Horvá th Má rton dr.
Horvá th Mihá ly
Horvá th Mikló s
Horvá th Mikló s
Horvá th Ná ndor
Horvá th Ottó
Horvá th Pá l
Horvá th Ró bert
Horvá th Sá ndor
Horvá th Sá ndor dr.
Horvá th Sá ndor dr.
Horvá th Tibor
Horvá th Tibor dr.
Horvá th Tihamé r
Horvá th Tivadar dr.
Horvá th Vidor
Horvá th Viktor dr.
Horvá th Zoá rd dr.
Horvá th Zoltá n
Horvá th Zsolt
Hosszú Istvá n
Hölczl Ró bert

Ph
So

89
41

Gy
Ph
Ph
Pp
Ph
Ph

59
65
88
40
55
58

So
Eg
Gy
Gy
Gy
Pp
Kg
Gy
Gy
Ph
Gy
Eg

37
41
76
31
32
42
54
39
58
72
66
40

Ph 77
Pá rtoló
Gy 71
Gy 75
Gy 66
So 45
Gy 94
Gy 71
Gy 77
Ph 75
Ph 51
Pá rtoló
Ph 75
Kg 50
Gy 75
Ko 35
Ph 58
Gy 72
Bp

47
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Hrotkó Gé za
Hujber Andor (fr. Fá biá n)
Hummer Lá szló né Kaubek Edit
Hunyadi Gé za
Hü lber Lajos
Ifi Ferenc dr.
Illé s Ferenc
Illé s Ferenc
Illy Jó zsef
Illyé s Lá szló
Illyé s Sá ndor
Ilniczky Jó zsef
Ilosvay Gá bor dr.
Ilosvay Tamá s dr.
Imre Bé la
Imrik Sá ndor
Ipkovich Istvá n
Iski Istvá n
Ispay Ferenc
Istvá nffy Mikló s dr.
Isztovics Dé nes
Ivá n Lá szló
Ivancsics Já nos
Ivanich Mikló s
Ivá nkay Jó zsef dr.
Ivá nyi Endre
Ivá nyi Gá bor
Ivá skó Já nos dr.
Jaczkó Jó zsef dr.
Jagasits Andrá s
Jagicza Alajos
Jakab Lá szló
Jakab Lá szló
Jakab Zoltá n dr.
Já ki Szaniszló dr. OSB
Já ky György
Jalcs Jenõ Alfré d
Jancsó Sá ndor
Janka Gá bor
Jankó Já nos
Jankovich Jó zsefné Zsirkó Má ria
Jankovics Marcell
Jankovits Gyula

Gy
Ko
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Bp
Gy
Ph
Kg
Gy
Bp
Gy
Gy
Gy
So
Ph
Gy
Gy
Ph
Bp
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
Gy
Cs
Ko
Ph
Bp
Ko
Ph
Ph

43
80
64
65
67
63
55
63
58
52
38
42
53
41
81
38
47
48
47
50
50
39
49
66
38
85
71
55
68
70
48
42
48
54
47
90
50
43
59
65

Jankovits Gyula dr.
Jankovits Tibor
Janovich Istvá n
Jantyik Pá l
Já sz Zsigmond
Já vor Egon dr. OSB
Jé hn Antal
Jelfy Ló rá nt dr.
Jenei Sá ndor +!
Jobahá zi Jenõ dr.
Jobbá gy Lajos dr.
Jobbá gy Zoltá n +!
Jó kay Lá szló dr.
Jó na Ivá n
Jó nai Endre
Joó Ferenc
Jordá n Emil dr. OSB
Jordá n Lá szló dr.
Juba Ferenc dr.
Juhá sz Andrá s
Juhá sz Egon
Juhá sz Ferenc dr.
Juhá sz Jó zsef dr.
Juhá sz Lajos
Juhá sz Lá szló dr.
Juhá sz Norbert
Jungi Csaba
Kaizer Jenõ
Kajtor Já nos
Kakas Ferencné Matsuga Magda
Kakas Jó zsef
Kalapos Istvá n
Ká lazi Lajos dr. +!
Ká lmá n Alajos +!
Ká lmá n Lá szló +! (1997.12.08.)
Ká lmá n Pá l
Kalmá r Ferenc
Kalmá r Gá spá r
Kalmá r Imre
Ká ló czi Sá ndor
Ká má n Attila
Ká má n Imre
Kamará s Ló rá nt dr. +!

Gy
Gy
Ph
Ph

38
66
55
74

Kg
So
Bp
Pp
Bp
Ph
Ko
Bp

35
31
50
40
46
69
37
51

Ko
Gy
Gy
Gy
Ko
Ph
Bp
Kg
Bp
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
Ph
Cs

39
31
36
34
55
44
43
46
72
52
67
73
76
53

Ph
Eg
Eg
Pp
Ph

64
40
43
34
65

Gy
Gy

62
76

Ph
Bp

86
35
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Kanta Tamá s dr.
Ká ntor Auré l dr.
Ká ntor Bé la +!
Ká ntor Istvá n
Ká ntor Jó zsef
Kapiller Ferenc
Kapiller Pé ter dr.
Kapitá ny Alfré d
Ká plá r Mihá ly
Kaposi Gyula +!
Kapp Pá l dr.
Kapuvá ry Gusztá v
Kapuy Vitá l OSB +!
Kará csonyi Bé la
Kardos Dezsõ
Kardos Jó zsef
Ká roly Istvá n dr.
Ká rolyi Sá ndor
Ká rpá ti Gyula
Kassai Gá bor
Kasza Lá szló Levente
Kaszap Lá szló dr.
Ká tai Antal
Ká tai Gergely
Ká tay Zsolt
Katona Gá bor dr.
Katter Herbert
Kauker Jó zsef
Kecské s Endre
Kecské s Lá szló
Kehrling Bé la
Kelemen Attila
Kelé nyi Gá bor dr.
Kelé nyi Istvá n dr.
Keller Pé ter
Kemenes Ottó
Kemenes-Kettner Bé la dr.
Kemé ny Andrá s
Kemé ny Bé la
Kemé ny Gyula dr.
Kemé ny Istvá n
Kende György
Kende György

Ph 78
Gy 89
So 26
Gy 57
So 42
Gy 73
Ph 84
Gy 39
Ph 85
Tiszt.b.
Gy 43
Bp 48
Eg 31
Bp 48
Ph 59
Bp
Gy

40
50

Ph
Ph
Bp
Eg
Gy
Ph
Eg
So
Ph
Eg
Ko
Bp
Gy
Bp
Ph
Ph
Bp
Pp
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph

86
55
47
40
72
67
24
39
54
47
22
35
90
44
64
74
39
30
80
51
54
58
52
64

Kensey Dá niel dr.
Keöves Ferenc
Keöves György
Kepler Lá szló
Kerekes Jó zsef
Keré nyi A. Ö dön
Keré nyi Ervin dr.
Keré nyi Imre
Keré nyi Zoltá n
Keresztes Gá bor sac.
Keresztes Imre
Keresztúry Imre
Ké ri Ferenc
Ké ri Vilmos
Kerkay Gyula dr.
Kern Jó zsef
Kernyá né Peidl Má ria
Kerper Bé la
Kertay Ná ndor dr. +!
Kertesy Endre dr.
Keszei Pé ter dr.
Keszthelyi Gyula
Ké thely Má tyá s
Kiá cz György
Kiá cz Lá szló +!
Kibé di Ervin +! (1997.)
Kiffovics Alajos
Kintli Jó zsef
Kirá ly Á rpá d
Kirá ly Gé za dr.
Kirá ly Istvá n
Kirá ly Sá ndor dr.
Kirá ly Vajk
Kirá lyfalvi Kraft Ká roly
Kis Horvá th Já nos
Kis Norbert
Kisida Istvá n
Kiss Bé la +! (1992.)
Kiss Elemé r Vilmos
Kiss É va
Kiss Ferenc
Kiss Ferenc
Kiss G. Barnabá s OFM

Ko
Ph
Ph
Bp

41
59
62
37

Bp
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Kg
Ph
Pp
Bp
Bp
Ph
Gy
Bp
Bp
Bp
Bp
Gy
Ph
Pp
Gy
Gy
Bp
Ph
Eg
So

37
70
61
91
56
50
83
76
76
52
42
55
50
48
45
78
64
40
50
45
43
74
60
41
62
58
35
92
31
48

Gy
Kg
Bp
Ko
Gy

68
38
39
73

Gy

71
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Kiss György
Kiss Gyula
Kiss Gyula dr. +!
Kiss Imre
Kiss Imre
Kiss Istvá n
Kiss Já nos
Kiss Já nos +!
Kiss Jó zsef dr.
Kiss Ká roly dr.
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló dr.
Kiss Mikló s
Kiss Ná ndor
Kiss Pé ter
Kiss Ró bert dr.
Kiss Sá ndor
Kiss Zoltá n Gé za BSC
Kiss Zoltá n (Zsolt?)
Kiss Zsolt sac.
Klaibá n Sá ndor
Klasz Andor
Kleininger Jó zsef
Klell Já nos
Klemm Emil
Kobai Helmut
Kó bor Gyula
Kocsis Andor
Kó czá n Jó zsef
Koczfá n Ferenc
Koczor Lá szló
Koczor Lá szló
Kocsis Andrá s
Kocsis Imre
Kocsis Istvá n
Kohá nyi Balá zs
Kokas Endré né Já kó y Zsuzsanna
Kó kay Jó zsefné dr.-né Bá csi É va
Kolbe Lajos dr. +! (97.01.12.)

Ph
Ph
Gy
Gy
Eg
Kg
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy

67
66
36
45
50
38
50
62
80
33
52
80
85

Gy 85
Ph 60
Kg 53
Ph 69
Ph 75
Gy 85
Kg 40
Bp 41
Ph 87
Ph 87
Ph 74
Gy 40
Kg 54
Gy
Pá rtoló
Gy 57
So 34
Gy
Kg 42
Ph 62
Pp 34
Ko 38
Ph 70
Gy 36
Ph 87
Ph 81
Ko 43
Cs 53
Pp 20

Kolonics Gyula dr.
Koloss Istvá n
Kolosvá ry Gá bor
Koloszá r Jó zsef
Koloszá r Sá ndor dr.
Koltai Jenõ
Komá n Bé la
Komá rik Dé nes dr.
Komá romi Lá szló
Komló s Ferenc
Komló ssy Attila
Kommenda Lajos
Komolai Istvá n
Komonczy Bé la
Kondé Lá szló
Kondor Antal dr.
Kondor Ferenc (1994.) +!
Kondor Istvá n
Kondor Lajos SVD
Kontor Elemé r Jó zsef dr.
Konzily Igná c
Koó r Sá ndor dr.
Kopp Pá l dr.
Koppá ny Já nos dr. +!
Korbuly Tamá s dr.
Kordik Lá szló
Korentsy Endre
Korner Viktor
Korzenszky Emõd dr.
Korzenszky Richá rd dr. OSB
Kó s Rudolf dr.
Kó sa Andrá s
Kossow Jó zsef
Kotmayer Tibor
Kotz Lá szló dr.
Ková cs Attila dr.
Ková cs Attila dr.
Ková cs Dezsõ
Ková cs Endre dr.
Ková cs Ernõ dr.
Ková cs Ferenc
Ková cs Ferenc
Ková cs Ferenc

Ph
Bp
Ph
Ph
Gy
Gy
Eg
Bp
Eg
Bp
Ph
Kg
Bp
Ph
Gy
Kg
Pp
Kg
Gy
So
Gy
Ph

61
50
74
63
69
62
41
47
38
51
67
46
33
56
46
40
34
38
48
46
78
65

Bp
Bp
Ko

33
40
38

Kg
Ph
Ph
Bp
Ph
So
Gy
Pp
Ph
Gy
Cs
Ko
Bp
Kg
Gy
Gy

42
66
59
33
49
22
48
47
55
83
51
34
44
38
43
68
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Ková cs Ferenc dr.
Ková cs Gé za
Ková cs György
Ková cs György
Ková cs Gyõzõ
Ková cs Imre
Ková cs Já nos
Ková cs Já nos
Ková cs Já nos dr.
Ková cs Jenõ dr.
Ková cs Jó zsef +!
Ková cs Jó zsef
Ková cs Jó zsef
Ková cs Jó zsef Lá szló dr.
Ková cs Korné l
Ková cs Lajos dr. +!
Ková cs Lá szló
Ková cs Pé ter
Ková cs Pé ter
Ková cs Rezsõ
Ková cs Rudolf
Ková cs Tibor
Ková cs Tibor dr.
Ková cs Tibor dr.
Ková cs Tibor Istvá n
Kovacsics Pá l
Ková cs-Kopá csy Lajos
Ková ts Attila dr.
Ková ts Ferenc
Ková ts György
Ková ts Sebestyé n
Kovordá nyi Krisztiá n
Kozma B. Tamá s
Kozma Imre sac.
Kozma Riká rd dr.
Kozmon Lá szló dr.
Kozmon dr-né Mihallik Magdolna +!
Kõ Antal +!
Kögl Já nos Szeverin OSB +!
Kõhalmi Bá lint
Kõhalmi Gé za dr.
Kõhalmi Pá l
Kölcsé nyi Zoltá n

Ph
Ph
Gy

57
64

Ph 58
Pá rtoló
Ph 86
Gy 92
Gy
So 53
Ph 58
Ph 63
Gy 74
So 51
Ph 92
Pp 39
Gy 81
Gy 80
So
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Bp
So
Ph
Bp
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Bp
Ko
Ko
Gy
Pp
Bp
Eg
Gy
Bp

47
71
50
84
84
39
34
70
50
50
66
91
58
40
39
39
39
34
52
35
50
53

Kölley György
Kõmíves Pá l
Kõmûves Já nos
Könyves Tó th Ká lmá n dr.
Körmendy Lá szló dr.
Körmendy Szabolcs
Környei Mikló s
Környei Tamá s Mikló s dr.
Kõrösi Pé ter
Kõrösi Tamá s dr.
Kõvá ri Ferenc dr.
Kövé r Ferenc dr.
Kövé r Jó zsef
Kövesdy Lá szló
Kövessy Pé ter
Krajczá r Pongrá c
Krajcsics Jó zsef +!
Krá mli Pé ter
Krá nitz Ferenc
Krempl Ferenc
Kriegler Ferenc
Krivá n Mikló s
Kroll Mikló s
Kubinszky Mihá ly dr.
Kubovich Istvá n
Kuczka Jó szef
Kukor Gyula dr.
Kulcsá r Lá szló
Kulcsá r Sá ndor
Kulics Tibor dr. +!
Kún Jó zsefné Fü rcht Má ria
Kuncz Elemé r dr.
Kundermann Jenõ
Kuntz Zoltá n
Kurcz Ferenc
Kurcz Mihá ly dr.
Kurucz Emma dr.
Kuslits Alajos
Kuslits Bé la dr.
Kuszá l Balá zs
Kutas Lá szló
Kuti Jó zsef
Kuti Pá l

Bp
So
Gy
Ph
Kg
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Bp
Gy
So
So
Ph
Ph
So
Gy
Ph
Eg

39
49
66
47
51
89
85
69
65
73
33
72
42
50
92
65
47
82
60
48

Gy
Gy
Bp
Eg

52
67
45
48

So
Gy
Bp
Cs
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy

52
46
51
47
55
74
85
50

Gy
Bp
Bp
Ph
Ph
Ph

84
51
48
58
73
57
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Kü nnle Tamá s
Kvaszinger Lá szló
Lá bady Csaba
Lá bady Mikló s dr.
Laborci Jenõ
Laborcz Ivá n dr.
Laborczi Gé za
Lackovits Emöke dr.
Lacska Gé za
Ladó Lá szló dr.
Lajkó Ká roly
Lakatos Lajos
Lakatos Lá szló dr.
Lá mfalussy Sá ndor dr.
Lá nczky Lá szló
Lá ng Bé la
Lang Dezsõ dr.
Lá ng Jó zsef
Lá ng Ká roly +! (1995.)
Lá ng Mihá ly Domonkos +!
Langer Ede
Langer Herbert dr.
Langer Istvá n dr.
Lá nyi Ferenc dr.
Lá szló Ferenc dr.
Lá szló G. Farkas dr.
Lá tits György dr.
Lá tits Mikló s
Laurinyecz Mihá ly dr.
Lá zá r Já nos
Lé ber Mihá ly dr.
Lé gá r Bé la
Lé gli Attila
Leimeter Istvá n dr.
Leitner Jenö
Lé kai Ró bert
Lelkes Pé ter
Lé ná rd György dr.
Lencsé s Bé la +!
Lendvai Ernõ
Lengyel Antal
Lengyel Gyula
Lenkei Tibor

Ph 58
Gy
Ph 81
Ph 60
Kg 45
Bp 37
Gy
Pá rtoló
Ko 44
Bp 38
Ph 66
Kg 40
Ph 80
So 47
Ph 64
Gy 52
Gy 47
Gy 47
Bp 43
So 41
Bp 47
So 26
Bp 43
Gy 41
Ko 41
Ko 34
Ph 57
Ph 85
Gy 81
Gy 70
Ph 66
Ph 57
Gy 80
Bp 45
Gy 41
Bp 48

Eg
Gy
Ph
Ph
Bp

47
82
62
37

Lepenye Oszká r
Lepp Pá l
Leyrer Richá rd dr.
Ligeti Angelus OFM
Lippay György dr.
Lippay Istvá n dr.
Liptá k Bé la
Liptsey K. Imre dr. (1993.) +!
Locsmá ndi Alajos
Lonkay Gé za dr.
Lovas Ká roly
Lová sz Lá szló dr.
Lökkös J. dr.-né Gondzsinszky Zsuzsanna
Lõrincz Balá zs Bendegúz
Lõrincz György dr.
Lõrincz Jó zsef Pá l OSB
Lõvey György dr.
Lõvey Jó zsef
Lövey Jó zsef Fé lix OSB
Lucskai Pé ter
Ludvig Rezsõ
Lugossy György
Luká cs Bé la
Madaras Auré l dr.
Madaras Jenõ
Madará sz György
Madará sz Gyula dr.
Magassy Dá niel dr.
Magyar Endre (97.11.18.) +!
Magyar Sá ndor
Magyaros Ferenc dr.
Magyarosy Andrá s
Magyarosy Istvé n dr.
Majer Já nos dr.
Major Ferenc dr.
Major Zsolt törlendõ sor
Major Zsolt
Majsa Jó zsef
Makay Lá szló
Makkó Lajos (Tûz Tamá s) +!
Mantuano Jenõ dr. +! (97.12.17.)
Má nyoki Istvá n
Märcz Ferenc dr.

Bp
Ph
Bp
Ph
Bp
Bp
Ph
Bp
Gy
Ph
Gy
Ko
Cs

50
88
40
73
35
33
56
39
83
65
43
38
53

Ph
Ph
Bp
Ph
Bp
Gy
Bp
Cs
Ph
Bp
Bp
Ph
Ph
Gy
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph
Ko
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Gy
Ph
Gy
So

65
77
53
86
50
72
52
53
53
35
40
59
54
57
51
85
74
58
60
43
65
77
45
48
34
55
37
52
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Marek Jó zsef
Má rfi Gyula dr. é rsek
Markó Já nos
Markó Lehel OSB +!
Markó Mihá ly
Markovits Ferenc dr.
Má rkus Istvá n
Maros Jó zsef
Marossy Ottó
Marosújvá ri Gyula dr.
Marosvölgyi Lá szló
Marosy Andrá s
Marosy György dr.
Marosy J.dr-né Horvá th Má ria Magdolna dr
Maró th Mikló s dr.
Maró ti Lajosné Kelemen Sá ra
Marschalek Bé la
Marsó Mikló s
Martini Lá szló
Marton Ferenc
Marton Istvá n
Marton Tibor
Marx Gyula dr.
Massá nyi Lajos dr. +!
Má thé Antal
Má trai Á rpá d
Matuz Ká roly
Maurer Gá bor
Maurer György
Maurer Konrá d
McDonnell, Ari (Biczó Aranka)
Mecsé ri Istvá n
Medgyesy Mihá ly
Medveczky Mikló s
Medvei Tibor
Megyer Jenõ +!
Megyery Pá l
Meggyes Bá lint dr.
Meggyes Gá bor
Mé hes Elõd dr.
Mé hes Endre dr. +!
Mé hes Gá bor dr.
Mé hes Ká roly

Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Eg
Eg
Eg
Bp
Gy
Gy
Ko
Ph
Ph
Bp
Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
So
Bp
Pp
Eg
Bp
Gy
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph

66
62
63
38
78
65
72
40
42
35
48
76
73
44
61
51
39
39
49
59
59
76
49
44
39
41
44
60
83
52
56
58
56
69

Eg
Ph
Ph
Ph
Ko
Bp

41
57
64
60
39
39

Ph

Mé hes Mikló s dr.
Melegh Attila Lá szló
Mensá ros Tamá s
Mentes Zoltá n
Mentsik Gyõzõ Imre dr.
Menyhá rt Ká roly
Mercz Lá szló
Merendiá k Ká roly
Mersich Já nos dr. +! (1993.)
Messik Lajos dr.
Mester Andrá s
Mester Sá ndor dr.
Mé szá ros Ferenc
Mé szá ros Istvá n
Mé szá ros Jó zsef
Mé szá ros Lá szló
Meszlé nyi Attila (1992.12.18.) +!
Metzingh Pá l
Mezei Andrá s dr. sac.
Mezei György
Mezey Á rpá d
Mezõ Imre dr.
Mezõlaki Jó zsef +!
Mezriczky Lá szló
Michaletzky Jenõ dr.
Michaletzky Vilmos
Mihá lkovics Tivadar
Mihá lyi Levente
Mika Bé la
Mike György
Mikes Ferenc dr.
Mikes Istvá n
Mikes Istvá n dr. (1993.06.03.) +!
Mikló dy Zoltá n dr. +!
Mikló sy Dezsõ
Mikó Sá ndor dr.
Mikolcsó Lá szló
Mikulá sik Endre
Milanovich Lá szló
Milanovics Já nos
Misefay Tibor dr.
Miszlai Jó zsef
Mitterer Á kos

Bp
Pp
Ph
Gy
Bp
Ph
Ph
Bp
Kg
Bp
Cs
Ph
Bp
Ph
Ph
Eg
Bp
Gy
Ph
Gy
Eg
Bp
Pp
Ph
Bp
Bp
Bp
Ph
Pp
Gy
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Gy
Bp
Ph
Gy

40
46
74
48
48
57
58
44
34
46
55
75
39
63
66
48
42
36
64
45
46
50
41
58
40
37
51
93
32
74
32
52
34
33
39
41
40
83
47

Bp
Ph
Ph

53
64
75
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Mocsá ri Mikló s
Mó dly Andrá s +!
Mó dos Tibor
Mogyoró s Mikló s
Mohá csi Pé ter
Mohi (Mayer) György
Mohilla Rezsõ
Mohos Andrá s
Molná r A. J. Attila
Molná r Aladá r
Molná r Attila
Molná r Dé nes
Molná r Endre Marciá n OSB +!
Molná r Ernõ
Molná r Gá bor
Molná r György dr.
Molná r Istvá n
Molná r Já nos Szabolcs
Molná r Jenõ
Molná r Lajos +! (1994.07.17.)
Molná r Lá szló
Molná r Lá szló dr.
Molná r Mihá ly
Molná r Mikló s
Molná r Mikló s
vité z Molná r Zoltá n dr.
Molná r Zsolt
Molná r Zsolt
Mondovits Lajos
Monostori Rezsõ
Monszpart Adalbert Bé la Dipl. Ing.
Mó ri Já nos
Mó ricz Bé la
Morva Lá szló dr.
Morva Lá szló dr.
Morvay Imre
Morvay Lá szló
Morvay Pá l dr.
Morvay S. dr-né Rohonyi Judit dr. +!
Mosolygó Marcell dr. sac.
Mozsolits Imre +!
Mozsolits Sá ndor Antal OP
Mugits Ká roly dr.

Kg

48

Kg
Ph
Bp
Gy
Gy
Bp
Pp
Gy
Gy
Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
Gy

51
79
44
49
74
49
39
71
70
37
34
89
78
64
62

Kg
Ph
Ph
Pp
Gy
Ph
So
Gy
Ph
Gy
Bp
Cs
Bp
Ph
Gy

40
67
58
44
50
71
32
85
93
45
48
51
36
62
50

Ph
Gy
Ko
Ph
So
So
Gy

66
35
43
72
51
41
71

Murá nyi Gyula
Murá nyi Mihá ly
Murá nyi Mikló s +! (1996.)
Mostos Pé ter
Muzsay Gé za dr.
Mü ller Imre
Mü llner Ottó +!
Nagy Á lmos Istvá n
Nagy Andrá s
Nagy Antal
Nagy Bé la dr.
Nagy Boldizsá r +! (1995.)
Nagy Csaba Attila
Nagy Endre dr.
Nagy Ferenc
Nagy Ferenc
Nagy Ferenc dr.
Nagy Gá spá r
Nagy György
Nagy György
Nagy Hugó +!
Nagy Imre dr. sac.
Nagy Istvá n +!
Nagy Já nos dr.
Nagy Jenõ dr.
Nagy Jenõ Lá szló
Nagy Jó zsef
Nagy Jó zsef dr.
Nagy Jó zsef Mikló s dr.
Nagy Ká roly
Nagy Ká roly
Nagy Ká rolyné dr-né Kurucz Emma dr.
Nagy Lajos
Nagy Lajos
Nagy Lá szló
Nagy Lá szló
Nagy Lá szló
Nagy Lá szló
Nagy Lá szló
Nagy Lá szló dr.
Nagy Mihá ly dr.
Nagy Pé ter
Nagy Sá ndor

Ph

67

Ph
Ph
Gy
Ph
So
Gy
Gy
Ko
Ph
So

64
69
49
60
37
85
89
39
61
17

Ph
Bp
Ph
Bp
Ph
So
Ph
Bp
Eg
Gy
Kg
Gy
Gy
So
Ph
Ph
Kg
Ph
Cs
Gy
Ph
Gy
Bp
Eg
Gy
Gy
Gy
Cs
Ph
Ph

60
40
85
33
67
70
38
53
31
52
46
86
45
60
68
50
66
53
59
81
37
38
41
65
66
38
54
82
57
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Nagy Tamá s
Nagy Zoltá n
Nagygyõry Szilveszter
Nagymarosy Mihá ly dr. +! (1995.)
Nagymarosy Tibor +!
Nedeczky Á rpá d dr. (1993.) +!
Nedeczky Á rpá d dr.
Nedeczky (Ferenczi) Attila
Nedeczky György dr.
Nemcsics Antal dr.
Nemes Andrá s
Nemes Gá bor
Nemes Jó zsef
Nemes Zoltá n
Né meth Alajos dr. +! (1993.)
Né meth Andor dr.
Né meth Andrá s
Né meth Antal
Né meth Attila
Né meth Barnabá s
Né meth Csaba
Né meth Csaba
Né meth Csó ka Mihá ly dr.
Né meth Ernõ
Né meth Ferenc
Né meth Ferenc dr.
Né meth Gá bor dr.
Né meth György
Né meth György
Né meth György dr.
Né meth György dr.
Né meth Imre
Né meth Imre dr.
Né meth Istvá n
Né meth Istvá n dr.
Né meth Ivá n
Né meth Jenõ
Né meth Jó zsef
Né meth Lajos
Né meth Lá szló
Né meth Lá szló
Né meth Lá szló
Né meth Lá szló dr.

Ph
Gy
Ph
Bp
Bp
Bp
Ph
Gy
Bp
Pp
Gy
Ph
Ph
Ph
So
Bp

89
65
65
43
38
39
70
84
36
45
78
80
53
77
22
37

Bp
Eg

52
47

Gy
Gy
Kg
Gy
Gy
Gy
So
Gy
Gy
Bp
Ph

84
89
45
82

Bp
Ph
Gy
Gy
Pp
Ph
Ph
Pp
Ph
Ph
Gy

32
61
74
66
46
88
79
45
54
84
66

43
47
39
66
34
52

Né meth Szilá rd dr.
Né meth Szilveszter
Né meth Tamá s
Né meth Tihamé r
Né meth Zoltá n
Né meth-Csó ka Endre
Né methy György dr.
Neuberger Já nos
Niederland Vilmos dr.
Nizsalovszky Lá szló dr.
Nó grá di Lá szló
Nó nay, T. Tamá s
Nonn Ferenc
Nová k Antal
Nyíri Szabó Attila
Obbá gy Lá szló
Oberling Antal
Oberling Já nos dr.
Ohetring Pá l
Ó dor Tamá s
Olá h Andrá s Lá szló
Olá h Já nos dr.
Olajos Csongor
Olajos Ká lmá n
Olasz Imre
Olgyay György
Olofsson Ká roly Placid dr. OSB
Orbá n Aladá r dr.
Orbá n Istvá n sac.
Ormá ndy Jó zsef
Oross Imre dr.
Orosz Lajos
Orosz Lá szló
Orosz Pé ter dr.
Osztermayer Lá szló
Osztie György
Osztovics Dé nes
Ott György
Ott Gyula dr.
Ö lbei Lá szló
Ö llös Gusztá v
Õ sz Istvá n
Paá l Já nos +!

Ph 81
Ph 79
Gy 87
Ph 78
Gy 73
Kg 39
Gy 40
Gy 43
Gy 48
Gy 45
Ph 66
Bp 44
Bp 51
Gy 50
Ph 84
Gy 67
Gy 83
Gy 79
Pá rtoló
Ph 78
Gy 91
Kg 45
Ph 59
Bp 37
Ph 55
Ph 48
Bp 33
So 50
Gy 68
Eg 40
Gy 49
Pá rtoló
Ph 78
Ph 71
Gy 89
Bp 51
Gy 49
Gy 52
Gy 36
Ph 76

Eg

39
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Packer Pá l dr.
Paiger Istvá n
Pá kay Bé la
Pá kh Tibor dr.
Paksa Istvá n dr.
Pá l Jó zsef dr.
Palá sti Ká lmá n dr. +!
Pá ldi Lá szló
Pá lfi Antal
Pá lfi Gyula dr.
Pá lfy Aladá r dr.
Pá lfy Jó zsef Auré l OSB +!
Pá lhegyi Sá ndor
Pá lhidai Rezsõ
Palikó Barna
Palinay Gyula
Palinay Lá szló dr.
Pá linká s Attila dr.
Palkovics Sz. dr-né Legeza Jolá n
Pá lkövi Gyula
Pá lla Lá szló +!
Pá lla Jó zsef
Pá llinger Ottó dr. +!
Pá llinger O. dr-né Thierry É va
Pá lmai Pé ter Godfré d OSB
Paló cz Andrá s
Palotai Ká rolyné Solymá r Má ria
Palotá s Tibor
Pá lvölgyi Attila dr.
Pá lvölgyi Gyula
Panek I. Ö dön
Pap Gyula
Pap Já nos dr.
Pap Pá l +!
Pá pai Já nos Gyula
Pá pay Istvá n
Papp Bé la dr.
Papp Ferenc
Papp György Mag.
Papp Istvá n
Papp Já nos dr.
Papp Já nos dr.
Papp Ká roly

Gy
Gy
Bp
Ko

62
77
44
42

Bp
So
Eg
Gy
Bp
So
Bp
Gy
Pp

35
21
45
52
38
47
38
87
42

Ko
Ko
Ph
Cs
Gy
So
Ph
Cs
Cs
Bp

80
51
40
49
84
53
53
43

Ph
Ph
Ph
Bp
Bp

57
64
89
38
39

Gy
Bp
Gy
Gy

79
44
46
46

Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph

70
74
7
60
79
62

Papp Lá szló
Gy
Papp Zoltá n
Bp
Paravicini Istvá n
Bp
Parcsami Lajos
Pp
Pardavi Andor dr.
Gy
Pá ros Zoltá n
Gy
Pasteiner Ivá n
Bp
Pá sztó Pé ter dr.
Bp
Pataki Andrá s
Ph
Pataky Lá szló
Ph
Patonai Lá szló dr.
Gy
Pattantyús Á brahá m Á dá m dr.
Ph
Pauer Já nos
Paulay Dezsõ
Bp
Paulina Andrá s
Pá rtoló
Paulovits Imre
Bp
Pavek Lá szló
Gy
Payer Jó zsef
So
Pá zmá nd Tibor +! (1995.)
Bp
Pé ch Bé la
Ph
Pé ch Ká lmá n
Ph
Pé ch Szabolcs dr.
Ph
Pé czely Tibor
Bp
Pejkó Zoltá n
Pp
Pé k Gyõzõ
Ph
Pekk Antal
Ph
Pé ley Ivá n dr.
Ko
Pellionis Pé ter
Ph
Pem Lá szló dr.
Ph
Peresztegi Gyula
Ph
Perlaki Ferenc
So
Perlaki Gyula
So
Perlaki Gyula SVD
Kg
Persch Ottó dr.
So
Pé ry Lá szló
Pesztenlehrer Istvá n dr.
Gy
Petá n Imre
Bp
Pé ter Bé la dr.
Ph
Pé ter György +! (1994. 02. 28.)
Gy
Pé tercsá k Maxim
Pé terfi Á rpá d
Gy
Pethes Fló riá n
Gy
Pethõ Istvá n
Ph

74
47
39
42
43
43
39
48
75
89
48
47
42
52
51
42
39
39
61
57
59
51
45
73
58
44
63
70
76
40
41
42
42
58
48
47
62
52
56
65
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Pethõ Szilveszter dr.
Petik Ferenc dr.
Petõ Lá szló dr.
Petõ Vilmos
Petõcz Mikló s dr.
Petõfalvi Istvá n
Petrá s Antal
Petrik Ferenc dr.
Petrik Istvá n
Petró czy Gá bor
Piliskó Ferenc
Pinezich Á kos
Pinté r Gá bor
Pinté r Istvá n dr. +!
Piricsi Pé ter
Piró t Lá szló dr.
Piry Lá szló +!
Pleidell Já nos
Plochmann Pá l
Pló sz Bé la
Pock Vilmos
Podlovics Pé ter
Pogá ny Andrá s
Pogá ts Lá szló
Pogá tsa Gá bor dr.
Pogá tsa-Murray Jó zsef
Polá n Hildebrand OSB
Polgá r Korné l
Pollá k Ferenc +! (1997.02.09.)
Polniczky Jó zsef
Polniczky Zsolt
Polyá k Jó zsef
Pompé ry Bé la dr.
Pongrá cz Jó zsef dr.
Pongrá cz Ró bertné Lendvay Anna
Poó s Já nos +!
Poó s Mikló s
Pordá n Mihá ly dr.
Posgay György
Posgay Györgyné Rá dy Má ria
Poszlovszky Jó zsef
Pó ta György
Pó tsa Ró bert Emil

Gy
Gy
Bp
Bp
Gy
So
Gy
Gy
Gy
Gy
Ph
So
Gy
Gy
Gy
Ph
Bp
Ko
Gy
Ph
Gy
Ph
Gy
Bp
So
Gy
So
Gy
Eg
Ph
Gy
Eg
Bp
Ph
Ph
Bp
Bp
Pp
So
Ko
Eg
Ph
Eg

42
47
46
44
38
51
36
47
50
62
67
50
92
29
79
78
51
35
58
59
68
84
61
31
50
47
48
43
39
55
86
40
36
69
57
35
40
50
46
47
40
64
43

Pová zsai Ká roly
Pozsgai Jenõ dr.
Pozsgai Jó zsef
Pozsgai Zoltá n dr.
Pregitzer Ernõ
Pregun Istvá n
Pregun Lá szló +! (1995.03.05.)
Prikoszovich Mihá ly
Prohá szka Já nos
Prohá szka Jó zsef
Prokopp Lá szló dr.
Prokopp Sá ndor
Pró nay Aladá r
Prugberger Emil dr.
Puchner Ká roly
Puhavics Mihá ly
Pup Vilmos
Pusker Imre
Puster Ernõné Kaubek Sarolta
Putnoki Pé ter
Rá ba Lá szló
Rabá r Ferenc
Rá bl Ferenc Antal
Rabovszky Jó zsef +!
Rá cz Bé la
Rá cz Bé la
Rá cz Ivá n
Rá cz Mikló s
Radan György
Radda Istvá n
Radics Já nos dr.
Radnai Imré né
Radnai Istvá n
Radó Andrá s
Rajczy Andrá s
Rá ká sz Má rton
Rá kos Gyula
Rakovits Zoltá n dr.
Rakusz Zoltá n
Rapkay Lá szló
Raskó György
Ratatics Mihá ly
Rá ti Jó zsef

Gy
Ph

50
67

Ph
Bp
Ph
Ph
Gy
Eg
Eg
Bp
Bp
Bp
Ph
Ph

51
48
61
61
46
48
48
49
46
48
57
60

Gy

66

Ko 46
Ph 75
Gy
Bp 47
Gy 55
Bp 48
Gy 50
Gy 69
Gy 31
Gy 93
Bp 42
Ph 57
Ph 58
Pá rtoló
Ph 75
Gy 64
Cs 50
Ph
Ph
Ko
Gy
Ph
Gy
Ph

54
58
41
70
76
69
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Rá tkai Imre
Rá tkai Lá szló dr.
Rauchmarter Tamá s
Rausz Á goston
Rechnitzer Hubert
Ré dling Albert
Ré dly Dé nes
Ré dly Dé nes ifj.
Ré dly Elemé r dr.
Ré dly Lá szló
Rednik Andrá s dr.
Ré fy Imre
Regele Ká roly dr. +! (1996.)
Rehá k Jó zsef dr. +!
Reichhardt Tamá s
Reiner Endre
Ré ká si Zoltá n dr.
Remé nyi Viktor
Rendi Lá szló
Rendi Zsolt
Rentenher I dr.
Ré pá ssy Attila
Ré pá ssy Csaba
Ré sz Albert
Rettesi Istvá n
Richter Vladimir
Ricsó y Bé la
Rieger Tibor
Riemer Ö dön dr.
Rigler Richá rd dr.
Rigó Gyula dr.
Rill Attila
Rimai Já nos
Rimfel Ferenc
Ringhofer Já nos
Ripszá m Istvá n
Ró dler Mikló s
Ró ka Lá szló
Ró ka Lá szló
Ró ka Lá szló ifj.
Roll Istvá n
Roll Mikló s
Ró nai Endre +!

Gy
Gy
Gy
Bp
Gy
Pp
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Bp
Bp
Ko
Ph
Bp
Ph
So
Gy
Ph

86
62
66
50
52
40
55
86
53
51
60
40
36
41
75
39
80
46
47
75

Ph
Ph
Ko
Gy
Bp
Bp
Gy
Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph
So
Gy
Ph
Kg
Gy
Gy
Ph
Ph
Bp

59
58
43
78
37
44
58
35
35
70
63
74
78
51
83
71
51
69
88
60
55
40

Ró naszé ki Gá bor
Rongits Ferenc
Ronta Lá szló
Rosenstiegel Antal
Rosta Lá szló
Rostá s Á kos
Roÿkó Á dá m dr.
Rozmá n Mikló s
Rozsonits Istvá n
Rudan Pé ter dr.
Ruff Já nos
Rumanné Bíró Nó ra
Ruszina Lá szló
Ruttmayer Imre
Ruzicska Bé la dr.
Ruzsics Balá zs
Rybach Lá szló
Sá ghegyi Bá lint Elemé r
Sá ghi Zoltá n
Sá gi Pé ter dr.
Salamon Já nos
Salgó Lá szló
Salgó Sá ndor +!
Salzinger Jó zsef
Sá lyi Bé la dr.
Sá ndor György
Sá ndor Istvá n dr. +!
Sá ra Mihá ly
Sá rdy Csaba
Sá rdy Lá szló
Sá rdy Lá szló dr.
Sá rgai Jó zsef +!
Sarló s Já nos dr. +!
Sarló s Lá szló
Sá rosi Zoltá n
Sas Rudolf
Sass Kortsá k Istvá n dr. +!
Sasvá ri Gé za
Sasvá ri György
Sasvá ri Zoltá n dr.
Schäffer Gusztá v +!
Schamschula György dr.
Schaub Lá szló

Ph
Gy
Gy
Ph
Bp
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph

81
53
66
62
44
57
80
68
71
57

Ko
Ph

46
65

Bp

42

So 53
Gy 39
Pp 39
Ph 87
Ph 77
Ko 24
Gy
Eg 47
Bp 43
Ph 74
Gy 25
Ph 69
Ph 83
Bp 48
Ph 78
Eg 35
Eg 35
Pá rtoló
Gy 52
Bp
Gy
Ph
Pp
Kg
Ph
Gy

36
61
53
41
28
62
32
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Sché der Á kos dr.
Scheffer Jó zsef
Scheiling Antal dr.
Scheller Bé la
Scherer Norbert dr.
Scheuring Imre
Schindler Má tyá s
Schlemmer Tamá s dr.
Schlemmer Tamá s ifj.
Schmidt Ferenc dr.
Schmidt Ferenc dr. +!
Schmidt Já nos +! (199?.)
Schmidt Jó zsef dr. +!
Schmidt Lajos dr.
Schmidt Pá l dr.
Schmidt Pé ter dr. +!
Schmidt Pé ter dr.
Schmiedel Ferenc dr.
Schõnweitz Tivadar dr.
Schreindorfer Ká roly
Schubert Mikló s dr.
Schumacher Istvá n
Schwanner Endre
Schwartz Alfré d dr.
Schwarz Zoltá n (1993.03.27.) +!
Schweighoffer Tibor +!
Scitovszky, Thomas
Scsaurszki Pé ter
Sebesté ny Andor
Sebesté ny Istvá n
Sebestyé n Mikló s dr.
Sebõ Imre
Seffer Jó zsef
Sé lley Tibor
Seré nyi Tibor
Shenyei Á kos dr. +!
Siegler Andrá s
Siegler Pé ter
Sikos Pé ter +!
Silinger Tamá s dr.
Simá ndi Já nos
Simay Pá l
Siminszky Fedor

Gy
Gy
Bp
Ph
Bp
Bp

74

Ph
Ph
Gy
Gy
Bp
Eg
Bp
Bp
Bp
Gy
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Bp
So
Ko
Pp
Bp
Ph
Bp
Bp
Gy
Ph
Gy
Pp
Kg
Bp
Ph
Ph
Pp
Gy
Eg
Bp
Bp

47
82
84
28
36
40
38
48
48
70
84
62
75
85
73
46
31
35
43
44
65
49
52
32
67
50
39
51
39
60
58
41
83
37
51
50

51
47
48
49

Siminszky Zsolt
Simkó Elemé r dr.
Simó Istvá n
Simon Ferenc dr.
Simon Gá bor
Simon Gá bor dr.
Simon György dr.
Simon Lá szló
Simon Tamá r dr.
Simonics Lajos
Simonsits Istvá n
Singlovics Bé la
Sinka Andrá s
Sipos Andrá s dr.
Sipos Dé nes
Sipos Lá szló
Siposs Klá ra
Sivadó Lá szló
Skulté ty Ferenc +! (1995.09.10.)
Skuta Ká lmá n dr.
Smuk Já nos
Sodró Lá szló
Só ja Csaba dr.
Só ja Kené z
Só ja Mikló s
Só ja Szabolcs
Só ja Szabolcs dr.
Solté sz Lá szló
Só lymos Istvá n +! (1993.)
Só lyom Jenõ
Somfai György
Somogyi György
Somogyi Imre sac.
Somogyi Istvá n dr.
Somogyi Szilveszter dr.
Somogyi Tivadar Tibor
Somogyi Vince
Sonnevend Imre dr.
Soó ky Júlia
Soó s Gé za
Soó s Jó zsef
Soó s Jó zsef dr. +!
Soproni Gé za

Bp 52
Bp 50
Ph 92
Gy 68
Ph 76
Eg 42
Gy 48
Ph 71
Ph 86
Ko 41
Gy
Ph 64
Ph 68
So 51
Bp 51
Ph 67
Ko 45
Ph 83
Gy
Eg 46
Gy 64
So 50
Ph 56
Ph 62
Ph 90
Ph 98
Ph 58
Pá rtoló
So 42
Gy 54
Eg 39
Gy 65
Ph 82
Ph 77
Ko 44
Gy 50
Pá rtoló
Ko 35
Ph 81
Gy 74
Bp 39
Bp 48
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Sõth Ervin
Sövé nyhá zy Zoltá n dr. +! (1998.)
Spolarich Já nos
Sprincsics Lajos
Springer Ferenc dr.
Springer Mikló s dr.
Staindl Lá szló
Stá nitz Jó zsef +! (1994.)
Stark Ferenc dr.
Staszny Pá l
Steinwender Jó zsef
Stekovics Jó zsef
Stenzel Ká roly +!
Sterl Jó zsef
Sticzay Rezsõ
Stinner Lá szló
Stipsicz Istvá n
Stipsicz Josef
Stummer Lá szló
Sudá r Já nos
Sugá r Gá bor dr.
Surá nyi Bé la dr.
Surá nyi Gyula
Sü le Andrá s sac.
Sü meghy Gyula
Sü megi Mihá ly
Szabadi Já nos
Szabadkai Istvá n
Szabados Bé la dr.
Szabadvá ry Ferenc dr.
Szabó Ambrus
Szabó Andrá s
Szabó Balá zs
Szabó Bé la
Szabó Dezsõ
Szabó Endre
Szabó Endre Zerind OSB
Szabó Ferenc
Szabó Gyula
Szabó Imre
Szabó Ivá n dr.
Szabó Já nos
Szabó Já nos dr.

Pp
Bp
Bp
Ph
Bp
Bp
Bp
So
Bp
Eg
Eg
Kg
Gy
Gy
Cs
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Bp
Ph
Ph
Pp
Bp
Kg
Gy

48
32
44
89
40
46
45
40
51
45
41
46
39
67
54
54
56
57
79
33
61
76
34
36
44
67

Bp 35
Kg 41
Gy 52
Ph 83
Ph 74
Gy 52
Ko 38
Gy 49
Bp 49
Ph 79
Gy 48
Pp 42
Gy 38
Pá rtoló
Bp 34

Szabó Já nos dr.
Szabó Jenõ
Szabó Jó zsef
Szabó Jó zsef
Szabó Jó zsef
Szabó Jó zsef
Szabó Jó zsef Bé la
Szabó Ká lmá n
Szabó Korné l
Szabó Lá szló
Szabó Lá szló dr.
Szabó Lá szló dr.
Szabó Ö rs
Szabó Pé ter
Szabó Sá ndor +!
Szabó Só ki Istvá n
Szabó Zoltá n
Szabó Zsigmond
Szaká cs Andrá s
Szaká cs Lajosné Garancsy Julianna
Szaká cs Lá szló dr.
Szaká cs Lá szló dr.
Szaká ly Já nos
Szakolczai György dr.
Szalai Attila
Szalai Bé la
Szalai Bé la dr.
Szalai Lajos
Szalay Bé la dr.
Szalay Endre dr.
Szalay Ferenc
Szalay Ferenc sac.
Szalay Jó zsef +! (1996.01.15.)
Szalay Mikló s
Szalczer Lajos dr.
Szalka Bé la sac.
Szaló ky Tibor
Szapá ry György
Szaploncay Mikló s
Szaradits Jó zsef dr.
Szarka Istvá n
Szarka V. Lá szló dr.
Szarvas Mikló s (1997.12.08.) +!

Eg
Gy
Kg
Cs
Gy
Gy
Ph
So

43

Ph
Ph
Gy
Gy
Gy
Bp
Eg
Gy
Bp
Gy
Cs
Gy
Gy
Eg
Bp

83
59
69
90
75
43
45

Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
So
So
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Bp

58
46

46
51
57
75
64
36

37
39
51
47
47
28
46

64
62
53
50
50
69
75
55
69
57
80
69
56
53
49
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Szatmá ri Ferenc
Gy
Szatmá ri Jó zsef dr.
Bp
Szauer Tibor
Bp
Szebedy Ö rs
Ph
Szeghalmi Elemé r dr.
Bp
Szé kely Istvá n dr.
Ph
Szé kely Tibor +! (1997.11. 24.)
Bp
Szekendy Alajos
Ph
Szeké r Aladá r
Ph
Szeké r Istvá n dr. +!
Kg
Szekré nyes Andrá s
Gy
Szeleczky Jó zsef dr.
Pp
Szelei György SVD
Kg
Szelencsik Gá bor
Gy
Szelestei Gá bor dr.
Ph
Szelestei Tamá s dr.
Pá rtoló
Szelestei Tamá s dr.
Ph
Szelid Lá szló
Gy
Szelid Zsolt dr.
Gy
Szé ll Ká lmá n
Ph
Szemé lyi Ká lmá n dr. +!
Bp
Szemerjay Tamá s
Ph
Szemes Istvá n dr.
Bp
Szemes Jó zsef dr. c. apá t +! (1997.)
Bp
Szemethy Ká roly
Gy
Szendrey-Karper Lá szló +!
Bp
Szendrõ Zsolt dr.
Ph
Szenftner Jó zsef
Gy
Szent-Ivá nyi Kristó f
Ph
Szentfü löpi Antal dr.
Bp
Szentgá thi Pé ter
Gy
Szentgyörgyi Mikló s
Gy
Szentirmai Istvá n dr.
Bp
Szentkúti Já nos
Eg
Szentmihá lyi Szabó Pé ter
Ph
Szentmikló si Gá bor
Bp
Szé p Dezsõ
Kg
Szé p Ferenc
Ph
Szepes Bé la
Gy
Szepes Lá szló
Bp
Szepesi Lá szló dr.
Bp
Szerdahelyi Endre dr.
Kg
Szerdahelyi Lá szló
Bp

47
40
53
75
47
70
36
64
58
38
69
29
37
88
88
53
85
52
58
57
35
64
38
32
50
74
73
45
58
65
50
39
63
52
44
60
72
46
33
43
35

Szerdahelyi Lá szló ifj.
Szerdahelyi Ö dön
Szergé nyi Istvá n dr.
Szeri Istvá n dr.
Szeyffert Ö dön
Szi Vince
Szigecsá n Tamá s Zsolt
Szigeti Bé la
Szigeti Mikló s +!
Szigony Gyula
Szigyá rtó Gusztá v
Szíjá rtó Zoltá n
Szíjjá rtó Já nos
Szikla Ká roly dr.
Szikora Istvá n dr.
Szikora Jó zsef
Szikszay Lá szló
Szilá di Ferenc
Szilá gyi Á kos
Szilá gyi Bé la
Szili Ká roly +!
Szilveszter Pé ter dr.
Szily Istvá n dr.
Szily Korné l
Szirá nyi Já nos +!
Szirá nyi Já nosné
Szita Andrá s
Szitá ry Lá szló
Szkalá k Attila
Szkalla Imre
Szoboszlai Jó zsef Lá szló
Szodfridt Istvá n dr.
Szoleczky Ferenc
Szolnoki Gyula
Szombatfalvy Rudolf dr.
Szomor Bá lint
Szó rá d Antal
Szovjá k Jenõ
Szõke Attila
Szõke Já nos dr.
Sztaics Istvá n
Sztankay Á rpá d dr.
Sztankó Istvá n dr.

Bp
Kg
Ph

64
37
52

Ph

66

Ph
Bp
Kg
Ph
Bp
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Bp
Gy
Gy

89
40
55
74
54
82
74
60
70
67
48
79
89

Pp 40
Ph 76
Gy 43
Ph 91
So 35
Pá rtoló
Ph 64
Ko 38
Ph 93
Bp 41
Ko 46
Gy 48
Eg 46
Gy 66
Bp 39
Eg 43
Ko 41
Kg 37
Bp
Bp
Ph
Ph

31
36
74
64
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Sztankovszki Ervin
Sztankovszki Lá szló
Sztojkovics Lá szló +!
Sztrinkai Lá szló dr.
Szucsá nyi Ká roly
Szuchentrunk Jó zsef
Szuroviá k Tamá s (1991.) +!
Szûcs Bertalan
Szûcs Imre
Szûcs Já nos
Szü cs Jó zsef dr.
Szü cs Lá szló
Szûcs Lá szló dr.
Szûcs Mikló s dr.
Szûts Já nos
Tabá nyi György
Taká cs Bé la
Taká cs Ernõ dr.
Taká cs Ervin dr.
Taká cs Ervin dr.
Taká cs Istvá n dr.
Taká cs Jenõ
Taká cs Jó zsef
Taká cs Lajos
Taká cs Lajos
Taká cs Lá szló sac.
Taká cs Norbert dr.
Taká cs Pé ter
Taká ts Já nos
Taká ts Lajos
Tallos Gyõzõ
Tamá s Ferenc
Tamá s Gá bor
Tamá s Já nos
Tamá s Lá szló
Tá ncsics Jenõ Adorjá n O.Praem.
Tanyik Já nos
Tarcai Zoltá n
Tarcsay Jó zsef
Tari Jenõ
Tari Zsolt sac.
Tarjá n Gusztá v
Tarnai Imre

Ph
Ph
Eg
Ph
Gy
Bp
Gy
Ph
Ph
Kg
Kg
Ph
Bp
Bp
Ph
Gy
Eg
Bp
Gy
Eg
Gy
Pp
Gy
Gy
Gy
Ph
Gy
So
Gy
Bp
Gy
Ph
Bp
Ko
Gy
Cs
Ph
Ph
Gy
Ph
So
Bp

73
76
41
68

40
67
82
84
46
46
74
43
44
67
6
45
51
83
39
61
34

63
75
79
50
49
45
89
67
38
41
46
54
51
55
45
87
25
31

Tarnó y Egon
Tas Jó zsef
Tá szler Lá szló
Tauer Oszká r
Telkes Imre +!
Temesi Balá zs
Temesy Imre
Terdik Sebestyé n
Msg. Ternyá k Csaba dr.
Terplá n Zé nó dr.
Thurá nszky Lá szló
Tibiá ssy Bé la
Tibold Csaba dr.
Tihanyi Já nos +!
Tihanyi Ká lmá n
Till Já nos dr.
Timá r Bé la
Timá r Lajos dr.
Tirnitz Jó zsef
Tirnitz Tamá s
Tittel Oszká r
Tká lics Ferenc
Tó biá s Ervin
Tokai György
Tolnay Lajos dr.
Tombá tz Lajos
Tomcsá nyi Gá bor
Tomka Emil
Tomka Jó zsef dr.
Tomka Mikló s dr.
Tomka Pé ter
Tompa Já nos Mihá ly +!
Tompos Imre
Tomschey Ottó dr.
Torda Istvá n dr.
Tordy Lá szló dr. +!
Tornó czi Jó zsef dr.
Toron Já nos dr.
Tó ta Tamá s
Tó th Á kos
Tó th Ambrus
Tó th Andrá s
Tó th Antal

Bp
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
Bp
Ph
Ph
Eg
Gy
Ph
Ph
Gy
So
Gy
Bp
Gy
Bp
Bp
Gy
So
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp

51
64
73
67
48
71
74
88
72
39
38
65
75
40
47
60
57
51
44
90
47
47
52
47
51
43
88
62
64
59
64
35

Bp
Ph
Bp
Gy
Bp
Ph

34
67
35
40
42
73

Ph
Ph
Gy

88
90
39
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Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó
Tó

th Antal Veremund OSB
th Á rpá d
th Bé la
th Elek sac.
th Ernõ
th Ferenc
th Ferenc +!
th Ferenc
th Frigyes dr.
th Gá bor
th Gé za +!
th Gyula
th Imre +!
th Imre
th Istvá n
th Istvá n
th Istvá n dr.
th Já nos
th Jó zsef
th Jó zsef dr. +! (1995.)
th Ká lmá n
th Ká roly
th Ká roly
th Lajos
th Lá szló
th Lá szló
th Lá szló
th Lá szló
th Lá szló
th Lá szló
th Lá szló dr.
th Lá szló dr.
th Mikló s dr.
th Sá ndor dr.
th Sá ndor dr.
th Szabolcs
th Szabolcs
th Tamá s
th Tamá s
th Tamá s dr.
th Tibor
th Tibor dr.
th Tivadar +! (1997.)

Kg
Ph
Gy
Ph
Kg
Bp
Eg
Ph
Ph

42
87
44
84
47
37
40
68
59

Eg
Ph
Pp
Ph
Ph
Ph
Gy

41
75
39
58
69
89
38

Gy
So
Ph
Ph
Ph

86
33
49
56
58

Gy
Bp
Gy
Gy
Ph
Ph
Ko
Ph
So
Kg
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Pp

41
47
58
67
73
77
39
74
39
51
55
66
90
59

Gy
Kg

51
42

47

Tó th Zoltá n
Tó th Zoltá n +! (1997.)
Tó th Zoltá n
Tó th Zsolt
Tó tmá rton Tamá s
Tó völgyi Lá szló
Tölgyesi Bé la
Töreky Ivá n
Törõcsik Gyula +!
Török Jó zsef dr.
Török Lajos Sá ndor
Török Mikló s
Török Szabolcs
Török Tamá s
Trabert György dr.
Tremmel Já nos
Treuer Sebestyé n
Tringer Lá szló dr.
Trombitas Andreas dr.
Tuba Jenõ
Tuboly Jó zsef
Tullner Má tyá s Gyõzõ
Tulok Andrá s
Turchá nyi György dr.
Turner Ferenc
Turner Ká lmá n
Tûz Tamá s (Makkó Lajos) +!
Udvardi Pá l
Ugron Andrá s
Ugron Bé la
Ugron Istvá n
Uher Zita Magyarossy dr.-né
Uhereczky Klá ra
Uhlá r Tivadar dr.
Ú jfalussy Balá zs
Ú jfalussy Bé la
Ujfalussy Mikló s
Ullrich Mikló s
Unger Endre dr.
Ú sz Istvá n sac. orth. +!
Üregi Sá ndor
Üst Gé za
Üsth Á goston

Pp
Ph
Ph
Ph
Ph

45
47
87
86
71

Ph 62
Ph 57
Bp 38
Ph 56
Ph 57
Gy 50
Ph 89
Gy 48
Ph 63
Ph 55
Kg 49
Ph 57
Bp 38
Ph 65
Gy 74
Kg 47
Ph 53
Bp 31
Pp 43
Pp 32
Gy 34
Ph 64
Ph 66
Ph 64
Bp 34
Pá rtoló
Ko 58
Pp 47
Ph 83
Bp 45
Ph 74
Kg 48
Pp 47
Ph 66
Ph 78
Bp 37
Gy 87
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Vaczulin Jó zsef
Vadá sz Istvá n
Vadkerty Gyula dr.
Vadkerty György
Vadkerty Lajos dr.
Vá gvölgyi Á dá m dr.
Valkony Ká roly
Valler Jó zsef
Vá mos Lá szló
Vá mosi Antal
Vá mossy Bé la
Vá rady Gé za
Varga Andrá s
Varga Bé la Msgr. +!
Varga Bertalan dr.
Varga Dezsõ
Varga Endre +!
Varga Endre
Varga Gá bor
Varga Gá bor dr.
Varga Gyula dr.
Varga Imre +!
Varga Imre
Varga Istvá n
Varga Istvá n
Varga Jó zsef
Varga Jó zsef dr.
Varga Jó zsef dr.
Varga Ká roly
Varga Ká roly dr. prof.
Varga Konstantin
Varga Lajos dr.
Varga Lá szló
Varga Lá szló
Varga Lá szló
Varga Lá szló
Varga Lá szló dr.
Varga Lá szló dr.
Varga Mikló s
Varga Mikló s dr.
Varga Ottó dr.
Varga Pé ter Piusz
Varga Tibor

Kg 51
Ph 66
Bp 39
Pp 42
Bp 32
Bp 40
Bp 47
Ph 74
Gy 78
Gy 52
Gy 82
Ph 54
So 35
Gy 22
Ph 55
Ph 77
Bp 46
Gy 83
Gy 72
Ph 86
Gy 77
Ko 42
Bp 44
Ph 64
Pá rtoló
Ph 72
Pp 42
Gy 75
Ph 80
Gy 48
Ph 88
Gy 55
Ko 31
Gy 48
Cs 51
Gy 66
Gy 51
Gy 70
Gy 85
Gy 85
Ph 69
Ph 80
Ph 84

Vá rhelyi Antal dr.
Vá rhelyi Endre dr.
Varsá nyi Tamá s
Vá rszeghi György
Vá rszegi Asztrik dr. OSB fõapá t, pü spök
Varvasovszky Já nos
Vas-Wanek Lá szló
Vaskerty György
Vass Gyula
Vastag Istvá n
Vaszary Lá szló
Vattay Gyula dr.
Vattay Lá szló
Vedrõdi Ká roly dr.
Veé r Andrá s dr.
Vé gh Dezsõ +!
Vé gh Lá szló dr.
Vé gvá ri Gyula
Veidinger Ottó
Veiland Lá szló
Venczel Jó zsef
Vendel Istvá n dr.
Venesz Ernõ
Verdes Mikló s dr. sac.
Verdes Sá ndor dr.
Veress Pé ter
Veroszta Lajos +!
Verõ Jó zsef dr.
Vé rtessy Pé ter
Veszeley Jó zsef dr.
Veszeli Tibor
Viczenik Dé nes dr.
Vida Imre dr.
Vidá k Istvá n dr.
Vidos Á rpá d
Vigh Bé la dr.
Vigyá zó György dr.
Vilá ghy Istvá n +! (1992.06.08.)
Vilá gi Gyula dr.
Villá nyi Á rpá d dr.
Villá nyi Bé la
Villá nyi Istvá n dr.
Villá nyi Lá szló

Ph
Bp
Bp
Ph
Gy
So
Pp
Bp
Bp
Gy
Pp
Pp
Ko
Gy
Ko
Bp
Bp
Pp
Pp
Kg
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
So
Ph
Gy
Pp
Bp
Ph
Bp
Gy
Bp
Bp
Gy
Ko
So
So
Bp
Gy

81
49
34
64
59
48
42
50
51
54
39
43
39
57
26
49
33
41
39
41
34
49
63
67
58
51
51
60
65
39
40
74
36
36
47
48
44
45
47
50
60
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Villá nyi Lá szló
Vincze Imre
Vincze Tibor
Vinkovits Ferenc
Virá g Jó zsef
Virá gh Imre
Virá gh Imre Zsolt
Visontai Ková ch Zoltá n
Vissi Mikló s dr.
Vissy Lá szló dr.
Vité z Né met Á dá m dr.
Vité z Tamá s dr.
Viz Istvá n
Vizi Elek Szilveszter
Vizkelety György
Vizkelety Imre
Vizkelety Tamá s dr. +!
Vízvá ri Endre dr.
Volf Ká lmá n
Voltolina, Má ria Amá lia
Völgyi Balá zs
Völner Pá l dr.
Vörös Já nos
Vörös Ká lmá n
Vöröskõi Istvá n
Vrá bel Lá szló
Wacha Imre
Wá czek Frigyes
Wessely Antal

Ph
Ph

64
71

Gy 41
Ph 84
Gy 54
Gy 85
Ph 63
Gy 34
Gy 37
Bp 44
Bp 40
Bp 50
Bp 55
Gy 70
Ph 47
Bp 43
Gy 53
Gy 69
Pá rtoló
Ph 89
Ph 81
Gy 88
Ph 74
Ph 75
Bp 38
Gy
Ph 67
Bp 49

Wiesner Jenõ
Wilhelm Gyula
Wimmer Ká roly
Wittmann Mihá ly
Wolleszky Tibor
Zá borszky Csaba
Zachá r Gyula
Zá gorhidi Czigá ny Á kos
Zá gorhidi Czigá ny Balá zs
Zá gorhidi Czigá ny Szabolcs
Zakariá s Zoltá n dr.
Zalay Buda
Zambó Istvá n
Zá rdai Gyula
Zatik Já nos dr.
Zé ká ny Antal dr.
Zelecsé nyi Bé la
Zichy Já nos A. dr. gr.
Zilahy Szabó Tibor
Zoltay Tamá s
Zó lyomi Istvá n dr. +!
Zotter Alajos
Zotter Tibor
Zsá mboki Gá bor (95.05.23.) +!
Zsá mboki Sá ndor
Zseli Mikló s
Zsiga Já nos
Zsindely Ottó
Zsinkó Gá bor

Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
Eg
So
Gy
Gy
Kg
So
Ph
Ph
Gy
Ph
Bp

45
48
55
57
75
45
48
92
84
46
28
56
67
62
80
51

Ph
Ph
Gy
Bp
Pp
Pp
Eg
Ph

57
54
91
34
45
42
40
53

Eg
So
Ph

45
40
75
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