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ELŐ SZÓ
A benedeki ház: „Az Ú r szolgálatának iskolája”
A harmadik é vezred kü szöbé n felsoroljuk azokat a magyar bencé s há zakat,
amelyekrő l tudunk:
1. Pannonhalmi fő apá tsá g
2. Tihanyi apá tsá g
3. Bencé s rendhá z, Győ r
4. Bencé s tanulmá nyi há z, Budapest
5. Bencé s rendhá z, Komá rom
6. Szent Mauríciusz cella, Bakonybé l
7. A pannonhalmi terü leti apá tsá g plé bá niá i: Bakonypé terd, Győ rasszonyfa,
Györszentivá n, Vé nek, Győ r-Kismegyer, Győ r-Mé nfő csanak, Lá zi, Nyalka,
Pannonhalma, Ravazd, Tarjá npuszta, Tá p, Tá pszentmikló s, Veszpré mvarsá ny
8. Tová bbi bencé s plé bá niá k: Kajá rpé c, Té nyő ; Alsó ő r, Edelstadt-Ü rgemajor
9. Soproni bencé s rendhá z é s templom
10. Alsó örsi ü dü lő
11. Budapesti iskola
12. Kő szegi bencé s rendhá z
13. Sã o Paulo-i apá tsá g, Brazília
14. Cela Sã o José , Itaperica da Serra, Brazília
15. Szent Benedek Leá nyai Tá rsasá ga: Tiszaalpá r, Pannonhalma, Ceglé d
16. Porta Pacis, Szent Benedekrendi Nő vé rek: Kaposszentbenedek
17. Az Oblá tusszövetsé g csoportjai
18. Woodside, USA
Javaslatotokra Almanachunk jelen k öteté vel kezdő dő en hosszabb-rövidebb
formá ban szeretné nk a felsoroltak mindegyiké rő l elő bb-utó bb megemlé kezni.
Ké rü nk mindnyá jatokat, ha vá llalkoztok egy-egy írá sra, jelezé tek é s kü ldjé tek
mielő bb. A ma nem bencé s kezelé sben lé vő volt apá tsá gokró l, iskolá kró l, rendhá zaknak csak közös, összefoglaló bemutatá sá ra ké szü lü nk, hiszen egykor
csaknem szá z bencé s apá tsá g is volt Magyarorszá gon.
Dr. Scherer Norbert (Bp 48)
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)
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Magyarországi bencé s házak
a harmadik é vezred kü szö bé n
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A soproni bencé s ház
Sopronban a Szent György u. 9. sz. há z (ma erdé szeti szakközé piskola) falá ra
nemré g helyeztü nk el egy emlé ktá blá t: Ebben az é pü letben működött 1802-tő l
1948-ig a Szent Asztrik Bencé s Gimná zium. A közelé ben levő Fő té ren á ll az
egykori ferences, majd szinté n 1802-tő l bencé s (kecske) templom é s a szorosan
hozzá é pü lt ferences, ill. bencé s rendhá z.
Az egykori soproni bencé s rendhá zat az á llamosítá s, ill. a szerzetesek kitelepíté se utá n közé piskolai leá nykollé giumnak haszná ltá k. Egy kisebb ré szé re
(lelké szlaká snak) ké ső bb haszná lati jogot kapott a Rend, de 1983 ó ta ez a ré sz
is elhagyottan é s termé szetesen leromlottan á llt. A földszinti ré szen lé vő é rté kes
műemlé ket, a közé pkori ká ptalantermet a Ciklá men Tourist működtette.
Egy „vé letlen” sorá n kerü ltü nk be ebbe az é pü letré szbe, mé g 1989 ő szé n, amikor az elkeserítő lá tvá ny mellett egy lehető sé g fé nye is felvillant bennü nk. Vajon
esetleg nem lehetne-e ez egy talpalatnyi f öld, melyen bencé s sarkunkat
megvethetné nk? É rdeklő dtü nk a rendi elöljá ró kná l, hogy van-e a rendnek valami
elké pzelé se, mé g inká bb lehető sé ge arra, hogy itt valamit kezdjen. A vá lasz
nemleges volt. Kapná nk-e mi, az újraalakuló BDSZ soproni szervezete bizalmat
arra, hogy kezdjü nk vele valamit? A vá lasz igenlő volt!
Ekkor kezdtü nk el gondolkodni, beszé lgetni magunk közt arró l, hogy egyré szt
van-e, lesz-e hozzá erő nk, hogy a semmibő l valamit lé trehozzunk, má sré szt
hogy mit hozzunk lé tre? Az vilá gos volt szá munkra, hogy nem rakhatunk egy
újabb terhet a rendre, hanem inká bb le kell venni egy terhet azzal, hogy a
magunk erejé bő l oldunk meg egy bencé s feladatot. S lassan formá ló dni kezdett
a közelebbi é s tá volabbi cé l.
Első lé pé ské nt visszaszerezzü k a ká ptalanteremmel együ tt ezt a kis é pü letré szt, tulajdonjogilag is. Felújítjuk, rendbe tesszü k, működtetjü k a ká ptalantermet
meg – kis vendé ghá zké nt é s közössé gi há zunkké nt – pá r szobá t. É s ha kialakítjuk ezt a kis otthont, akkor persze h ívunk bele egy bencé s atyá t is, hogy vegye á t
a templomot é s legyen velü nk a tová bbiak formá lá sá ban. Mert a tá volabbiakat
illető en olyan terveket szövögettü nk, hogy visszakapvá n az egé sz rendhá zat egy
egyetemi kollé giumot lé tesítené nk, amely a szü nidő kben mint kereszté ny
tová bbké pző működne. Az elké pzelé ssel egyre többen szimpatizá ltak, a terv
tartalmilag, rendi é s helyi vonatkozá sban, szemé lyileg é s anyagilag megfelelő nek lá tszott. A megvaló sítá shoz elengedhetetlen anyagi eszközök biztosítá sa az első ü temhez nyilvá n a mié nk, soproniaké , a má sodik ü temhez azonban
szá míthatunk a rend meghatá rozó ré szvé telé re. Az első ü tem alapítvá nyi
keretben törté nő megvaló sítá sá hoz 1990. szeptember 1-jé n meg is kaptuk a
fő apá ti hozzá já rulá st.
Októ ber 20-á n a helyi szervezet akkor mé g szeré ny szá mú (kb. 40 fő s)
tagsá ga összegyü lekezett a bencé s templomban az első „Asztrik-misé re”, amely
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azó ta is hagyomá ny ná lunk. Ez volt az alapító szentmise, melyen a felajá nlá skor
az oltá rra tettü nk egy szá ndé kunkat kifejező iratot é s a diá ktá rsaktó l perselyezett
40 000 Ft-ot. Ez lett az alapítvá ny indító alapja. A szentmisé t Szilveszter atya
mutatta be Asztrik pü spök úr megbízá sá bó l, aki akkor é desanyja halá los á gya
mellett imá dkozott.
A következő é vben bejegyeztettü k a Soproni Bencé s Há z Alapítvá nyt, gyűjtöttü k a pé nzt é s elkezdtü k a há zban a munká t. Az összegyűlt pé nz kb. há rom
millió forint volt, de ugyanilyen nagysá grendűnek tekinthető az a fizikai munka,
amit a diá ktá rsakkal vé geztü nk, ill. termé szetben (bútor, berendezé si eszközök)
szereztü nk a há znak. Elő ször a földszinti ré szt hoztuk rendbe, hogy az idegenforgalmi szezonra má r megnyithassuk a ká ptalantermet. Ennek a bevé telei is
segítettek a tová bbiakban. A teremő ri szolgá latot diá ktá rsaink lá ttá k, ill. lá tjá k el
mind a mai napig. A munká latok ü temesen folytak: diá ktá rsainkkal együ tt kő művesek, villany- é s vízszerelő k, asztalosok, festő k szorgoskodtak. Bevezetté k a
telefont, kitehettü k a bejá rat mellé a bencé s címert. Sok tá mogatá st kaptunk
bencé s atyá któ l (Asztrik, Cirill, Richá rd, Szilveszter, Fé lix), egykori bencé s diá koktó l vagy é ppen azok szü leitő l, é s má s szimpatizá nsoktó l egyará nt. A soproni
környezet is felfigyelt a há z körü li pezsgé sre. Jó hatá ssal volt ez a közös munka
a helyi szervezet é píté sé re, a közössé gformá lá sra is.
Fő apá t úr biztatá sá ra 1992 tavaszá n felkerestü k Né metorszá gban a több é vtizede kü lföldön é lő Csaná d atyá t. Arra ké rtü k, hogy té rjen haza é s vegye á t a
bencé s templomot, legyen a há znak bencé s lakó ja, segítsen a tová bbiak
alakítá sá ban. Elmondtuk neki terveinket, úgyszinté n a közelé ben é lő Gü nter
atyá nak is. Tetszé sü ket mindketten adomá nyaikkal is nyomaté kosítottá k. Jó llehet Csaná d atya akkor mé g nem adott vé gleges vá laszt, mé gis é rzé kelhettü k,
hogy má r megindult hazafelé . S ez meg is törté nt, mé g ez é v ő szé n.
1992. július 18.: Há zszentelé s. A szentmise fő celebrá nsa Asztrik fő apá t úr,
akivel együ tt mutatta be a há laadó é s új é letre á ldá st ké rő szentmisé t Szilveszter, Csaná d é s az é ppen vaká ció n itthon tartó zkodó Veremund atya. A templom,
majd a szentmisé t követő agapé n a há z is zsúfolá sig megtelt tá mogató inkkal,
segítő inkkel, a velü nk együ tt munká lkodó kkal é s együ tté rző kkel. Mindnyá juknak
köszönetet mondtunk, de legelső ü l a gondviselő Istennek, aki megadta nekü nk
ezt a lehető sé get, segítette munká nkat.
Hamarosan jöttek az első vendé gek is, akik szemlá tomá st jó l é rezté k magukat
ebben a há zban, ami – megnyilatkozá suk szerint – szá mukra több volt, mint egy
szá llá s! Kü lönösen is így voltak ezzel azok, akik egykor itt diá koskodtak. Elfoglalta új otthoná t Csaná d atya, é s októ ber 1-jé vel megkezdte templomigazgató i
tevé kenysé gé t. A BDSZ helyi szervezete itt tartotta vezető sé gi ü lé seit, kisebb
lé tszá mú rendezvé nyeit. Ké ső bb, új színfoltké nt, az egykori orató riumbó l hittantermet alakítva, itt tartottuk az evangé likus gimná zium katolikus tanuló i egy-ké t
csoportjá nak a hittanó rá it. Kialakult tehá t valamilyen kis bencé s bá zis.
1994 nyará n megkaptuk a miniszté riumi é rtesíté st, hogy 1997. szeptember 1jé vel újra tulajdoná ba veheti a rend az egé sz é pü letet. Ké szü lnü nk kellett tehá t
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tervü nk má sodik ü temé nek megvaló sítá sá ra. Ez azonban sokkal nehezebbnek
bizonyult, mint gondoltuk. A helyi önkormá nyzat má r egy é vvel korá bban á tadta
az é pü letet. 1996-ra az is kiderü lt, hogy a Rend anyagi forrá sai kimerü ltek, nem
tudja finanszírozni az elké pzelt egyetemi kollé giummá való á talakítá st. Ekkor
jelentkezett a Soproni Egyetem, hogy vá llalná az é pü let felújítá sá t é s kollé giummá alakítá sá t, aminek fejé ben egy bizonyos ideig té ríté smentesen haszná lhatná
az é pü letet. Ugyanakkor megá llapodá s szü letett arra né zve, hogy a leendő
kollé gium é leté t egy a rend, a Bencé s Há z é s az Egyetem, ill. annak diá ktaná csa ké pviselő ibő l á lló gré mium irá nyítaná , melynek elnöké t a fő apá t úr jelöli
ki. Sajnos, a kísé rleti é v múltá n kiderü lt, hogy ez az út, döntő en az Egyetem
anyagi eszközeinek hiá nyá ban, nem já rható .
Nehé z helyzetbe kerü ltü nk. Felmerü lt a rendhá z eladá sá nak az alternatívá ja
is. Vé gü l Csaná d atya szívó s ké ré sé nek adott helyt fő apá t úr. Ennek é rtelmé ben
az é pü letet – megtartva a Bencé s Há z öná lló sá gá t – á tadja a rend a Csaná d
atyá é k á ltal lé trehozott alapítvá nynak, melynek cé lja egy idő sek há za kialakítá sa
é s működteté se. Így jött lé tre azutá n a Szent Benedek Idő sek Há za Alapítvá ny,
melynek kezdő tő ké jé t Csaná d atya biztosította, má s egyé b pé nzforrá sokat is
igyekezvé n erre megszerezni. Ma ott tartunk, hogy a beker ü lé si összeghez
ké pest ugyan szűkös anyagi eszközök birtoká ban, de lassan folyik a munka,
adomá nyok, pá lyá zati lehető sé gek kihaszná lá sa ré vé n. A rend úgy döntött, hogy
az egykori soproni gimná ziumunk é pü leté t nem termé szetben ké ri vissza, hanem
pé nzbeli ká rpó tlá st igé nyel, melynek összegé t a kialakítandó Idő sek Há zá ra
fordítja. Ismert okok miatt azonban az ehhez val ó hozzá jutá s igen vontatott. Ú gy
tűnik azonban, hogy a tervezett á talakítá s első ré sze, a Kolostor utcai szá rnyon
10-15 szoba, ez é v vé gé re elké szü lhet. A folytatá s az anyagi forrá sok fü ggvé nye.
A Bencé s Há z is csatlakozott a munká latokhoz, mivel cé lszerűnek lá tszott
kapcsoló dni az egé sz há zba bevezetendő központi fűté shez, ill. ezzel pá rhuzamosan egy-ké t korszerűsíté st is elvé gezhetü nk (fü rdő szobá k, ablakok). Á tmenetileg tehá t, az első tíz é ves működé se utá n, ismé t é píté si terü let lett a Bencé s
Há z is, de remé nyeink szerint pá r hó nap múlva megújultan á llhat újra rendelkezé sü nkre.
A „kecsketemplom” jelző je úgy keletkezett, hogy a legenda szerint a templom
helyé n kecské k kapará szva kincset talá ltak, s ebbő l é pü lt a templom. Ugyancsak
elkelné nek errefelé ma is ilyen kecské k!
Venesz Ernő (Gy Ph 49)
alapító há zgondnok
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Bakonybé li barátok ∗
Zsoltár, ima, internet
Bakonybé l utcá i ü resek, csak a né há ny napja újbó l monostori rangot kapott
Szent Mauríciusz-cellá hoz közeli té ren tapasztalható mozgoló dá s. Igaz a ré gi
mondá s, amely szerint Istennel szemben mindig az ördög lakik, hiszen a templommal á tellenben itt is kocsma vá rja a vacogó lelkű gazdá kat. Má ské nt lehetett
ez 1018-ban, amikor Gü nter, a niederaltaichi monostor szerzetese Szent Istv á n
figyelmé be ajá nlotta a zá rt, hegyekkel övezett bakonyi helyet, ahol a kirá ly mé g
abban az é vben bencé s monostort alapított. É vek múltá n Szent Gellé rt az egyik
közeli barlangban töltötte remetesé ge hé t é vé t, s ott írta meg az első magyar
teoló giai művet, a Deliberatio… című é rtekezé st.
A monostor terü leté t minden oldalró l falak övezik, de a kapu fé lig tá rva vá rja
az é rkező ket. A perjel, vagyis a né gytagú szerzetesi közössé g elöljá ró ja,
Domonkos atya azonban nehezen talá lható meg.
Ilyenkor dolgozunk – mondja né há ny perccel ké ső bb a gyertyaöntő műhelybő l
kilé pve. A korai szerzeteshagyomá nyt ő rző bencé s é letmó d egyik alappillé re
ugyanis a ké tkezi munka – teszi hozzá , miközben a dormitó rium melletti ebé dlő ben kíná l hellyel. Az V. szá zadban é lt Szent Benedek regulá já nak má sik ké t fontos eleme az istenszolgá lat é s a lelki olvasmá ny. Ezek egé szítik ki a szerzetesek
há rmas fogadalmá t. – Mi, bencé sek nem vá ndorolunk, helyhez kötötten é lü nk,
az engedelmessé g fogadalmá t a há zasé letrő l é s a tulajdonlá sró l lemondva tartjuk be, egyre elmé lyü ltebb szerzetesi é letre törekedve.
A közsé gben a monostor csak 1950-ig m űködhetett, ekkor a né pi demokrá ciá nak esett á ldozatá ul: á llamosítottá k. A tá vozó bencé sek helyé re má r má snap
hatvan grazi irgalmas nő vé rt interná ltak, hogy megkezdhesse működé sé t a ma
is lé tező szociá lis otthon. A pannonhalmi Szent Benedek-rend 1992-ben kapta
vissza az apá tsá g é s a mellette lé vő hathektá ros park tulajdonjogá t, 1998-ban
pedig (újbó l) megalapítottá k a Szent Mauríciusz-cellá t. Ekkor é s azó ta é rkezett
ide a né gy szerzetes, hogy a hagyomá nyoknak megfelelő en pé nzü gyileg é s minden má s tekintetben öná lló monostort lé tesítsen. A ré gi-új inté zmé ny mostaná ig
cellaké nt működött, a ké té ves pró baidő letelte utá n a napokban lett monostor.
Az udvar gazdasá gi é pü letei közt sokan jönnek-mennek, nem lá tni, ki a szerzetes é s ki nem, mert mindenki egyszerű munká sruhá ban tevé kenykedik. Egyedü l a perjel öltött habitust, bá r mint megjegyzi, csak lá togatá sunk tiszteleté re.
– Habitus non facit monachum, nem a csuha teszi a bar á tot – mondja mosolyogva – , rá adá sul a munká hoz a legjobban munká sruha illik.
Ivá n testvé r könyvkötő , a ré gi kegytá rgyak má solá sá val foglalatoskodó Anzelm ötvös, Adalbert fazekas, Domonkos atya pedig m á rtott é s öntött gyertyá kat
∗ Utá nközlé s a Magyar Nemzet 2000. december 23-i szá má bó l
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ké szít nyolctó l dé lig. A reggel nem ekkor kezdő dik a monostorban, hanem fé l
né gykor, az é bresztő vel. Hajnali né gytő l ötig tart az első imaó ra, a vigília, ezt a
lelki olvasmá nyokra szá nt ó ra követi. Fé l hé tkor kezdő dik a laudes, a má sodik
imaó ra, amelyhez szentmise kapcsoló dik, a reggelire csak ezutá n kerü lhet sor. A
munká t a dé li imaó ra, majd az ebé d zá rja, ami utá n lehető sé g nyílik egy ó rá cska
pihenő re. A testvé rek kettő tő l ötig újbó l dolgoznak, ekkor megint imaó ra következik: a vesperá s. A hé t ó rakor esedé kes vacsorá ig maradó idő a lelki olvasmá nyoké .
Vacsora utá n, mielő tt kilenckor nyugovó ra té rné nek, mé g egyszer templomba
mennek a bará tok, mert nyolckor van a kompletó rium, az utolsó imaó ra ideje.
A munká nak is van egyfajta aszké zise – mondja Domonkos atya – , de há t ezt
mindenki ismeri, aki dolgozik.
A há zi könyvtá r é s az ebé dlő ben felá llított hifitorony hivatott né mi vá ltozatossá got vinni a kívü lá lló szemé ben egyhangúnak lá tszó hé tköznapokba.
Né ha zené t hallgatunk vagy megné zü nk egy művé szfilmet videó n, benne van
ez rekreá ció s programunkban. Egy-egy koncertre is eljutunk, ritk á n színhá zba is.
A monostorbó l nem hiá nyzik a szá mító gé p sem, a vilá gtó l elvonult bará tok az
Internet segítsé gé vel tartanak kapcsolatot a vilá ggal. A lá tszó lagos ellentmondá st Domonkos atya igyekszik feloldani. Mint mondja, ugyan elvonu ltan
é lnek a vilá gtó l, de mé gis benne. Ez azt is jelenti, hogy a szerzetes tudomá st
vesz a körü lötte lé vő vilá gró l, dialó gusban á ll vele.
A szerzetes igyekszik tá vol tartani magá t attó l a vilá gtó l, amelyik ki van szolgá ltatva a romlá snak é s megnyomorítja az embereket. Egy má sik vilá got é pít,
olyat, amelyben igazul lehet é lni. A kü ldeté sü nk is ebben rejlik: meg kell mutatnunk, hogy ilyen vilá g lé tezhet – mondja a falu plé bá nosi teendő it is ellá tó atya,
majd megigazítja skapulá ré já t, jelezve, hogy tá voznia kell.
– Tudja, közeleg a kará csony, é s mé g sok dolgunk van – jegyzi meg, míg a
kapuhoz kísé r. Itt maga ké szítette ajá ndé kot é s útra való intelmet ad, azutá n
elsiet.
A templom é pü leté t bá mulva mé g a hitetlennek is kedve tá madna dicsé rni az
Urat, aki Szent Á goston szerint mindeneket megszabott sz á mban, súlyban é s
mé rté kben.
A szomszé dos ivó ban mogorva fé rfiak ü ldögé lnek a sokadik nagyfröccs mellett. A ké rdé sekre nem szívesen vá laszolnak, annyit azonban elá rulnak, hogy
eleinte nem tudtá k, mit keresnek a faluban a papi szem é lyek. Az idő múlá sá val
viszont megszoktá k a szerzetesek jelenlé té t, akik szerintü k nem sok vizet
zavarnak.
– A gyerekeknek mindenfé le foglalkozá sokat is tartanak, úgyhogy felő lem
maradhatnak – jelenti ki egy műbő r kalapos fé rfi a hazaté ré s elő tti feketé t kavargatva. Az eré ny szellemé tő l á thatott monostor udvará n mindeközben mozgoló dá s tá mad. A kocsma ablaká bó l jó l lá tni, amint a bará tok a templomba sietnek.
Completoriumra já rhat az idő …
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Hegymenet ∗
Talá n sírtá l is, amikor húsz, akkor mé g ismeretlen sorstá rsad között magadra
maradtá l á gyadban, s az elhagyatottsá g söté t magá nyá t borította rá d a Szent
Kupac első é jszaká ja. Kemé ny lecké ket kaptá l rögtön az elejé n: lecké t magyarbó l, má s nyelvekbő l é s má sok nyelvezeté bő l, matekbó l é s szá molni tudá sbó l,
fiziká bó l é s fizikai erő bő l, hittanbó l é s a hit ké tsé geibő l. Lecké t önmagadbó l,
lecké t a többiektő l, lecké t munká bó l é s lecké t imá bó l.
Vé gü l megoldottad. Né há ny stúdiumot tá n elló gtá l, de a penzumodat teljesítetted. Emelt fő vel é nekelted a „Ballagó dalt”. Amint kilé pté l az é pü letbő l, a hegyen túl felsejlett é leted horizontja. A gimná ziumra visszapillantva hirtelen gombó c nő tt a torkodban, egy pillanatra elcsuklott a hangod. De hamar meg é rcesedett ismé t, hatá rozottan tová bblé pté l, s tudtad, a szívedbe belesü lt a bé lyeg:
bencé s diá k voltá l.
A vilá god egyre tá gult, közelebbrő l is megismerted a hegyekre vezető meredé ly hússzaggató kő töviseit. Ezeknek lá gy sziluettjé t lá ttad valaha a monostor
ablaká bó l, tiszta idő ben. Az a bé lyeg izzott a szívedben, tudtad, bá rmely csúcsra
törsz, bá rmely gerincen egyensúlyozol, bá rmely mé lybő l tá pá szkodsz, a Szent
Hegy oldalá t taposod. Ezt a csúcsot felső biztosítá ssal lehet megmá szni, ott
mindig fogja valaki a köté l vé gé t. Amint az első é jszaká don is megigazította a
takaró dat, amikor má r aludtá l. A gimná zium á talakított folyosó in is a sajá t iskolá dban sé tá lsz, a fiatal bencé s „atya”-ké nt fogadja a „Laudetur”-t é s té ged, tudod:
bencé s diá k maradtá l.
Valamikor osztá lyodbó l alig jöttek el, de tá gul az osztá ly is. Fiatalabbak szó lítanak neveden, bottal já ró öreg emberrel fedezel fel soha á t nem é lt közös múltat. A baziliká ba mé sz, leté rdelsz. Most jobban bírod, mint egykor, nem tá maszkodsz a padhoz. A csend kiszívja szívedbő l a szomorúsá got, a bazilika ezer é v
imá dsá gá nak á ttetsző boltozatá t emeli fölé d. Egyenesen té rdelsz, az idő né há ny
percre elfelejtkezik ró lad. É lsz: bencé s diá k vagy.
Szikora József (Ph 67)

∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 1999. június 6-i szá má bó l

16

└

┘

┌

┐

Bú várkodás a mú ltban

└

17. oldal ┘

┌

┐

└ 18. oldal

┘

┌

┐

Anno Domini 2000 ∗
A vilá gnaptá rrá Iett kereszté ny datá lá s Jé zus szü leté si é vé tő l indult, a közé pkor
é vszá zadaiban oda is írtá k az okmá nyokra: „A. D. (Anno Domini) … ” = „az Ú r …
é vé ben”. De vajon csakugyan 2000 é v telt eI a híres betlehemi szü leté s ó ta?
Jé zus szü leté sé rő l az Ú jszövetsé g iratai közü l kettő , Má té é s Luká cs evangé liuma tudó sít, Iá tszó lag meglehető s Iazasá ggal. Azonban – mint Iá tni fogjuk –
közlé seikben szá mos szilá rd tá mpont van. Má té írá sá bó l (Mt 2.1– 10.) tudjuk,
hogy a szü leté s idejé n Heró des uralkodott Jeruzsá lemben; hogy keleti bölcsek
(má gusok) jöttek az újszü löttet keresve; hogy é gi jelensé gre hivatkoztak, melynek segítsé gé vel meg is talá ltá k a csecsemő Jé zust, de errő l nem é rtesítetté k
Heró dest; é s hogy a szü lő k Egyiptomba menekü ltek a kisdeddel.
Luká csná l egé szen má s tá rul elé nk. Ő tudatja (Lk 2.1– 7.), hogy Augustus
csá szá r eIső teljes né pszá mlá lá sa é s Ciré nius (Quirinius) szíriai helytartó sá ga
idejé n törté nt a szü leté s, é s a szü lő k pont a né pszá mlá lá s kapcsá n tartó zkodtak
Betlehemben (amúgy nem ott é ltek).
A hagyomány
A fenti szövegek jó I é rzé keltetik az ó kori szoká st, vagyis az esemé nyek uralkodó khoz, nagy emberekhez köté sé nek gyakorlatá t. Akkoriban mé g senkit nem
zavart ennek a mó dszernek a ké ső bbi nemzedé kek é leté ben eIő á IIó kisebbnagyobb bizonytalansá ga. Ró ma soká ig a vá ros alapítá sá tó l (Kr. e. 753 tavaszá tó l) szá mította az é veket, de haszná ltá k a konzulok hivatalba Ié pé sé hez igazodó megadá st is, vé gü I – nem sokkal Jé zus é lete elő tt – á tté rtek az istenített
csá szá r hatalomra kerü lé sé hez kötött datá lá sra. A kereszté nysé g eIső é vszá zadaiban Jé zus követő i is ezt a – mai szemmel kissé slampos – eredeti idő szá mítá si rendet haszná ltá k.
A fordulat a VI. szá zad vé ge felé következett be. A Iegnagyobb kereszté ny
ü nnep – a feltá madá s, azaz a húsvé t – idő zíté se körü l egyre több vita tá madt, é s
ezé rt a pü spökök egy tudó s szerzetest bíztak meg az egysé ges ü nnepkijelölő
tá blá zat kidolgozá sá val. Dionysius Exiguus atya Kr. u. 525-ben el is vé gezte a
munká t, é s ennek kapcsá n ő javasolta, hogy a kereszté nyek ne vilá gi hatalmasok tró nra lé pé sé hez, hanem „az Ú r megtestesü lé sé hez” igazítva szá mlá ljá k az
é veket. Az egyhá z elfogadta a javaslatot, é s a VII. szá zadtó l elterjedt az A. D.
típusú datá lá s.
Dionysius atya azonban – bá r kivá ló húsvé ttá blá zatot ké szített! – é veket té vedett Jé zus szü leté sé t illető en! Ő döntő en a Luká cs evangé liumá nak azon közlé seibő l indult ki, hogy Jé zus nyilvá nos működé sé nek kezdete Tiberius csá szá r
∗ Utá nközlé s az Elixír 2000. januá ri szá má bó l (16-17. l.)
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uralmá nak 15. é vé re esett (Lk 3.1.), amikor Jé zus „mintegy harminc esztendő s
volt” (Lk 3.23.). A jó atya azonban egyfelő l elvé tette Tiberius nagyhírű eIő djé nek
– Augustusnak – hatalomba lé pé si é vé t (ui. Octavianuské nt má r 4 é vig uralkodott a csá szá ri cím felvé tele elő tt), má sré szt mereven 30 é vesnek tekintette a
nyilvá nosan tanítani kezdő Jé zust. Luká cs azonban csak lazá n utal erre a korra,
hogy jelezze: Jé zus megfelelt a zsidó törvé nynek, amely bizonyos tisztsé gek
betölté sé t az é letkori é s tapasztaltsá gbé li kü szöbhöz kötötte. Rá adá ské nt Dionysius úgy tekintette, hogy a szü leté skor betelt a Kr. u. 1. é v – tehá t nem iktatott
nulladik é vet a Kr. e. é s a Kr. u. é vsorok közé ; ezt egyé bké nt mindmá ig követjü k.
Belá tható tehá t, hogy a VI. szá zadi szerzetes javaslata nyomá n elterjedt é vszá mozá s Iegalá bb öt – esetleg több – é vvel Jé zus szü leté se utá n indítja „az Ú r
é veit”. Hogy a bonyodalom teljesebb Iegyen, a k övetkező törté nt.
Nem sokkal azutá n, hogy Nagy Konstantin alatt a kereszté nysé g ü ldözöttbő l
á llamvallá ssá lett a Ró mai Birodalomban, az ő si napisten-kultusz nagyon né pszerű ü nnepé t, a té li napforduló t á tkó doltá k; azaz úgy tartottá k meg (mert egy
csapá sra elfeledtetni nem lehetett!), hogy kereszt é ny szimboliká val töltötté k fel.
Okos körü ltekinté ssel Jé zusnak mint a „vilá g vilá gossá gá nak” szü leté si emlé knapjá vá nyilvá nítottá k az ő sidő k ó ta a Fé ny győ zelmé nek remé nyé t hirdető
ü nnepet. Mé gis, sokan Jé zus „szü leté snapjá nak” gondoljá k, netá n mondjá k is a
kará csonyt.
Ké tkedők é s kutató k
Johannes Kepler – a nagynevű csillagá sz é s asztroló gus – Prá gá ban, 1603-ban
megfigyelte a Jupiter é s a Szaturnusz há romszoros együ ttá llá sá t, melynek
helyé hez közel 1604-ben egy szupernó va is felragyogott. Kepler (aki mé g nem
ismerhette a nó vá k felfé nylé snek fizikai há tteré t) mé lyen hivő , a Bibliá ban já rtas
ember volt, é s arra a gondolatra jutott, hogy a Má té evangé liumá ban említett, a
bölcseket vezé rlő „csillag” is ilyen é gi jelensé g lehetett. Szá molni kezdett: vajon
volt-e Jé zus szü leté se idejé n há romszori Jupiter– Szaturnusz együ ttá llá s? A
szá mító gé pek korá ban nehé z elké pzelnü nk, mekkora munká t jelentett a má sfé I
é vezredre visszanyúló csillagá szati szá mítá s! De Kepler elvé gezte, é s arra jutott,
hogy Kr. e. 7-ben csakugyan volt ilyen (ún. legnagyobb) együ ttá llá sa a ké t
bolygó nak, mé gpedig a Halakban! Asztroló guské nt felismerte, hogy a feltehető en babiló ni asztroló gus papok (a má gusok) a Jupiterben a nagysá g, az uralkodó i fensé g szimbó lumá t lá ttá k, a Szaturnuszt pedig az ő si törvé nyek fegyelmé ben é Iő , szigorú rendtartó zsidó sá g jelké peké nt é rtelmezhetté k… , a Halak utal a
szemé lyi szü leté sre is, de a Halak vilá ghó nap beköszönté re is. (Ebbő l a vilá ghó napbó l most lé ptü nk á t a Vízöntő be… ).
A nagy csillagá sz tehá t (nyomtatá sban is!) hangot adott vé lemé nyé nek, hogy
valami baj van a Dionysius Exiguus-fé le datá lá ssal, de – nem Ié vé n törté né sz –
nem bukkant rá a hiba Ié trejötté nek miké ntjé re.
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Mai tudásunk
A XX. szá zadi tudomá nyos eredmé nyek felhaszná lá sá val, a „gondos nyomozó ”
szerepé t felvá llaltá k a tudó sok, csillagá szok, törté né szek é s bibIiaszöveg-elemző
szakemberek. Ké tsé get kizá ró an kimutattá k, hogy Jé zus a mai naptá r szerinti
Kr. e. 7-ben (azon belü l való színűen az első fé lé vben, de mindenké pp szept. 15.
elő tt) szü letett, é s hogy a má gusok a babiló ni Marduk-templom csillagá sz papjai
voltak, akik abban az é vben, csaknem bizonyosan november 12-é n estefelé
leltek rá a keresett csecsemő re! Teres Á goston Biblia é s asztronó mia című
könyve (1994-ben jelent meg a Springer Hungarica, Bp. kiad á sá ban) ré szletesen
beszá mol arró l a tudomá nyos nyomozá sró l, amely a fenti – egyszerűnek tűnő –
megá llapítá sokhoz elvezetett.
1. Tisztá zó dott, hogy a híresen hatalomfé ltő Heró des Kr. e. 5 vé ge felé (de
Iegké ső bb Kr. e. 4 tavaszá n) halt meg. Hajtó vadá szata a ké té vesné l kisebb
fiúgyermekek utá n arra utal, hogy a má gusoktó l hallott szü leté si idő pont má r
elé g túlhaladott volt. Így Jé zus szü leté se Kr. e. 6-ná l ké ső bb aligha Iehetett.
2. A szá mító gé pes pá lyaelemzé sek megerő sítetté k Keplert: Kr. e. 7-ben
há romszori Jupiter– Szaturnusz együ ttá llá s volt a Halakban, melynek feltűnő
Iá tható sá ga volt Jeruzsá lem dé lköré n szemlé lve.
3. A legkorá bbi (görög) Má té evangé liuma tanulmá nyozá sakor fordítá si hibá ra
derü lt fé ny: nem „napkeleten” lá ttá k a kü lönös csillagot (a má gusok), hanem
„felkelő ben” (azaz az esti é gbolton), é s így lehetsé ges, hogy Babiló nbó l nyugatra
utazva az vezette ő ket.
4. A babiló ni Marduk-templom romjai közt sok é kirá sos tá blá n csillagá szati
tartalmat leltek a megfejtő k. Kiderü lt, hogy é vtizedekkel korá bban má r vá rtá k a
Kirá lycsillag (Jupiter) é s Izrael csillaga (Szaturnusz) esedé kes há romszori
együ ttá llá sá t.
5. Az „é gi kü ldött”, ill. „megszabadító kirá ly” vá rá sa az Izraeltő l keletre fekvő
kultúrvidé ken má r hatszá z é vvel Jé zus kora elő tt felbukkant, é s szerepel a
Babiló nban magas tisztsé gre jutott Dá niel pró fé ta könyvé ben is (Dan 9.24– 26.).
A mé g korá bbi, Bileá mtó l eredő jövendölé st pedig a Mó zes 4. könyve tartalmazza (Szá m 24.7– 17.). Így é rthető Heró des megrettené se (é s a hajtó vadá szat)
a babiló ni má gusok megjelené se é s gyermekkeresé se nyomá n.
6. Nyelvé szeti kutatá sok kizá rtá k, hogy Má té szövegé nek csillagra utaló szavá t
ü stökösre szabadna é rteni. Mellesleg: a csó vá s vá ndorokat mindig is kedvező tlen elő jelző nek tekintetté k, tehá t a „megszabadító kirá ly” szü leté sé vel nem kapcsolhattá k össze ő ket!
7. Luká cs evangé lista hitele (ebben a ké rdé sben!) sokkal szeré nyebb Má té é ná l: a görög orvos jó val Jé zus feltá madá sa utá n é rkezett az esemé nyek színhelyé re (a gyó gyító csodá k híré re), míg Má té Jé zus belső tanítvá nyi köré hez
tartozott, é s szemé lyesen ismerhette Má riá t is (aki a szü leté srő l Jé zusná l is
hitelesebben beszá molhatott… ).
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8. A Ró mai Birodalom kutató i feltá rtá k, hogy Quirinius (Ciré nius) majd húsz
é ven á t volt tisztsé gviselő Palesztína é s Szíria terü leté n, nagy közigazgatá si
karriert futott be. Midő n Augustus Kr. e. 8-ban elrendeli a leig á zott né pekre is
kiterjedő összeírá st, emberü nk mé g csak Siria provincia má sodik csá szá ri
mé ltó sá ga, helytartó vá csak Kr. e. 6-ban emeli a csá szá r. Utó bb emlé koszlopot
á llítanak neki Antiochiá ban (ma: Antakya, Törökorszá g), Luká cs pedig pont
ebbő l a vá rosbó l szá rmazott. Nyilvá nvaló , hogy ő gyerekkorá ban mindig helytartó ké nt (é s nem korá bbi alacsonyabb mé ltó sá gai címé n) hallhatta említeni
Quiriniust.
A kör bezá rult é s teljes. Az idé n tehá t – ha Dionysius atya nem hibá zott volna!
– má r a 2007. újé vet kezdené nk (2006. kará csonyá nak megü lé se utá n)… má r
túl lenné nk az ezredvá ltá s rumlijain, a szá mító gé pek á tá llítá sá nak keservein, é s
ki tudja, mi mindenen. Vagy net á n mé gsem?
Há t persze, hogy nem! Hiszen a naptá r csak egy megegyezé sen alapuló
kerete é letü nknek, é s nem maga az é let, nem maga a törté nelem! É s – bá r
Jé zus szü leté störté neté nek nyomozá sa hallatlanul é rdekes munka – sokkalta
fontosabb ké rdé s, hogy vajon az elmúlt majd’ké tezer é v alatt megkapta-e maga
a tanítá s – melyre é leté t tette pecsé tké nt – azt a hitelt é s figyelmet, ami mé ltó a
tanító hoz é s művé hez?! A többfé le felekezeti rítust követő kereszté nyek összlé tszá ma ma a Föld legnagyobb vallá sá nak mutatja a kereszté nysé get. De ha
vilá gunk való sá gá t szemü gyre vesszü k, bizony ké telyeink tá madnak: csakugyan
sok szá zmillió nyian követik-e a Jé zus á ltal adott szeretet fő parancsot? Bizony,
rá é bredhetü nk, hogy 2000 é v az emberi fejlő dé sben csak egy kis mozzanat,
hogy az út java mé g elő ttü nk van!
Beöthy Mihá ly
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Pannonhalma é s Máriacell kapcsolata
Máriacell múltja, tö rté nete dió hé jban
A törté net é s legenda a 12. szá zadig megy vissza. Az 1157-es é v az elfogadott,
mint a kegyhely alapítá sá nak é ve. Egy, a környé ken té rítő szerzetes kis Má riaszobra fölé remetekunyhó t é pített. Ebbő l a cellá bó l indult el a ké ső bbi é vszá zadok folyamá n ó riá sivá terebé lyesedett Má ria-tisztelet, é s errő l a cellá ró l kapta
nevé t a ké ső bbi helysé g: Mariazell, amelyet magyarosan Má riacellnek írunk.
A szerzetes halá la utá n a Má ria-tisztelet tová bb é l, a kunyhó fölé templom
magasodik, é s mindig nagyobb, mert a kegyszobornak nagy a vonz ó ereje.
Kiemelkedő hely illeti meg ezen a té ren Nagy Lajos kirá lyunkat, aki nagy
tisztelő je volt Má riá nak é s a török elleni győ zelmé t neki, a celli Má riá nak tulajdonította. Ő é píti az első igazá n jelentő s templomot, amely a jelen templomban
is felismerhető : maga a közé pső , magas torony é s a hajó egy jelentő s ré sze a
Nagy Lajos fé le templombó l maradt fenn. A 12. szá zadban a templomot nagyobbítjá k, barokk stílusban é pítik á t. A barokk korban ó riá si mó don vonzó hatá st
gyakorol első sorban a közé p-euró pai té rsé gre. A magyarsá g magyar nemzeti
zará ndokhelynek tartja. A Habsburg há znak szinte hivatalos udvari búcsújá ró helye, é s é rté kes kegytá rgyakkal, adomá nyokkal halmozza el. Pusztítja ugyan
Má riacellt is a l7. szá zad vé gé n a Bé cs ellen vonuló török, elnyomni igyekeztek a
18. szá zad vé gé n a II. Jó zsef fé le rövidlá tó tilalmak, majd hamarosan a francia
megszá llá s elő l kell menekü lniü k a szerzeteseknek a kegyszoborral é s a kegytá rgyakkal; Má ria kegyhelye azonban mindig újbó l kivirá gzik. Kü lönösen is nagy
ü nnepsé gek közepette tartjá k meg a hatszá z é s hé tszá z é ves jubileumot az
1757., ill. 1857. esztendő ben. 1907-ben Szent X. Piusz pá pa bazilika rangra
emeli a templomot. Szá munkra magyarok szá má ra a má sodik vilá ghá ború é s a
kommunizmus idejé n is nemzeti zará ndokhely maradt Má riacell. Vonzó erejé t
mé g fokozta, hogy 1978 é s 1994 között itt nyugodott a Szent Lá szló ká polná ban
Mindszenty Jó zsef esztergomi é rsek é s magyar prímá s.
Máriacell é s Pannonhalma kapcsolatának emlé kei.
Joggal té telezzü k fel, hogy a közé pkor folyamá n a nem olyan tá vol fekvő
Má riacellel kapcsolata volt az els ő magyar bencé s monostornak is. Ahogy
azonban a közé pkori Pannonhalma belső é leté rő l alig van közvetlen é rtesü lé sü nk, nem csodá lkozhatunk, ha nem talá ljuk nyomá t az ilyen lelki vonatkozá sú
emlé keknek sem, hiszen a fennmaradt hiteles helyi é s egyé b okmá nyok á ltalá ban jogi é s gazdasá gi ü gyekkel foglalkoztak. Igaz az is, hogy a pannonhalmi
bencé sek kivá ltsá gaik ré vé n erő sen Montecassino felé vonzó dtak, az ő si anyamonostorral való kapcsolat volt é rdekeltsé gü k.
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Pannonhalma közé pkori é leté nek emlé keit a 16. szá zadi török megszá llá s
megsemmisítette. Kb. 50 é ves megszakítá s utá n III. Ferdiná nd kirá ly 1639-ben
á llította vissza Szent Má rton monostorá t. Ebben ké t szemé ly é rdemelte ki
szá zadok eltelte utá n is kötelező há lá nkat: Himmelreich György kormá nyzó apá t,
é s Wolfardt Antal bé csi é rsek, elő bb kremsmü nsteri bencé s apá t. Himmelreich
vilá gi pap volt, aki apjá nak, a Habsburg udvar befolyá sos tisztviselő jé nek
közbenjá rá sá ra kapta meg Pannonhalmá t affé le „címzetes” kormá nyzó apá tké nt.
Ő szívvel-lé lekkel a bencé s é let visszaá llítá sá n dolgozott é s maga is bencé s
kívá nt lenni. Az egykori bencé s apá t, Wolfardt bé csi é rsek já rt közben a
csá szá rná l, hogy újra elindulhasson a bencé s é let Szent Má rton hegyé n. Ezt
azonban az 1636-ban elhunyt Himmelreich m á r nem é rhette meg.
Talá ltunk viszont adatot arra, hogy Himmelreich György já rt Má riacellben é s
ké rte a Szűzanya gyó gyító közbenjá rá sá t. Mindezt egy Imreh Imre nevű,
gü ssingi szá rmazá sú bencé stő l tudjuk meg, aki má riacelli gyó ntató volt, é s 175366 között há rom kötetben magyar nyelven megjelentette a m á riacelli Szűzanyá val kapcsolatos könyvé t: „É lő vizek kuttya” címmel. Ebben a könyvé ben az
1612. é vben törté nt csodá s gyó gyulá sokná l írja a következő ket:
„Himmelreich György, Győ ri sz. Má rtoni Fő Apá túr, aki iszonyú ké pen a
kó lika fá jdalomtul csigá ztatott: é s noha sok fé le orvossá ggal segittetne,
de semmi nem fogott rajta. … Ezé rt a Fő apá t gerjedező szűvel Má riá hoz
folyamodott, é s az Ő Sz. Czellá já hoz butsú já rá ssal fogadta magá t: é s
ottan a fá jdalmaktul megszabadult. Mellybő l vílá gosan ki tetszik, hogy
mindenné mű belső nyavalyá k ellen Má ria bizonyos orvossá g lé gyen.”
A má riacelli templom barokk á té píté se – a Nagy Lajos fé le templom ré szbeni
meghagyá sá val – a 17. szá zad má sodik felé ben törté nt meg. A templomban a
magyar emlé kek megmaradtak, ső t gyarapodtak. Első sorban a Szent Lá szló
ká polná t kell említenü nk. Ebben 1685-ben Szelepché nyi György esztergomi é rsek kapott nyugvó helyet. A mellette lé vő Szent Imre ká polná ban lá tható egy
kifejezetten pannonhalmi vonatkozá s: a mennyezeten Szent Istvá n kirá ly é s fia
Imre lá togatá sa van megfestve, amint a szerzetesek Szent Má rton hegyé n
fogadjá k ő ket, é s Szent Imre hé t csó kot ad a fiatal Mó r szerzetesnek. A celli
baziliká ban ez talá n az egyetlen kifejezetten Pannonhalm á ra utaló jelenet.
A következő adatunk má r az 1639-ben újra induló szerzet barokk kori idejé bő l
van. Az újrakezdé s nehé z, ső t hő sies munká já ban az 1683-ban a Bé cs ellen
vonuló török Győ rrel együ tt Pannonhalmá t is feldúlta. Gencsy Egyed fő apá t
(1665– 84) a legfé ltettebb kincseket, a levé ltá rat é s az egyhá zi felszerelé st
né há ny szerzetessel Bé csbe mentette. A fenyegető veszé ly elő l tová bb mentek
Má riacellbe, majd a török visszavonulá sa utá n visszahoztá k a megmentett é rté keket Szent Má rton hegyé re. Hogy Gencsy Egyed utó da, Simoncsics Gellé rt
fő apá t é s a magyar bencé sek nem voltak há lá tlanok a celli Szűzanyá nak, azt
Koptik Odó , ké ső bbi celldömölki apá t feljegyzé seibő l tudjuk. Ő mé g mint a
kegyhely lelkipá sztora é s kincstá rosa öt nagy folio kötetben írta meg Má riacell
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törté neté t Regio Mariae címen. A III. kötet 160. lapjá n azt írja, hogy 1687-ben a
fő apá t, Simoncsics Gellé rt Má ríacellbe jött, é s felajá nlott a Szűzanyá nak egy
ezü st tá blá t, amelyen ké t szem, s egy má sikat, amelyen a szenvedő Krisztus
alakja volt, valamint egy é benfa feszü letet.
Bá r a török elő l a Pannonhalma é rté keit mentő szerzetesek Má riacellben is
megfordultak, ottani tevé kenysé gü krő l nincs adatunk; mé gis joggal következtethetü nk arra, hogy nekik is ré szü k volt abban, hogy a csupá n né gy é vig kormá nyzó Simoncsics Gellé rt fő apá t (1684– 88) halá la utá n a má riacelli perjel é s kincstá ros, Rumer Má rton kerü lt Pannonhalmá ra fő apá tnak(1689– 93). A ké ső bbi
dömölki apá t, Koptik Odó , mé g mint a kegyhely gyó ntató ja, Má riacell törté neté ben (Regio Mariae I. 121.) az 1732. é vné l meg is örökíti, hogy Franciscus
Sankt Lamberti apá t Má riacellben hogyan hozta nyilvá nossá gra Rumer Má rton
kinevezé sé t a közössé g elő tt. Az apá ti asztalhoz má r elő re odaké szíttetett egy
díszes apá ti szé ket é s bejelentette, hogy Rumer Má rtont a szentmá rtoni magyar
bencé sek kiké rté k fő apá tjuknak; é s Rumert mindjá rt a fő helyre is ü ltette.
Joggal té telezzü k fel, hogy a buzgó Rumer Má rton né gy é ves, rövid fő apá tsá ga idejé n a má riacelli Madonna kultuszá t hazá nkban is igyekezett terjeszteni.
Sajnos konkré t adatokra nem akadtunk, kivé ve talá n, hogy a 17. szá zad vé gi
leltá rakban szerepel egy kb. 70 cm magas ez ü st Madonna-szobor, sok ruhá val
é s dísszel. Termé szetesnek tartható , hogy a szobor a celli kegyszobor má sa
lehetett. Egyé bké nt az 1691-es nagy magyar má riacelli zará ndoklaton Rumer
fő apá t maga is ré szt vett. Ez az Eszterhá zy Pá l ná dor á ltal szervezett zará ndoklat a barokk kornak minden bizonnyal legimpoz á nsabb magyar zará ndoklata
volt, a töröktő l vé gleg felszabadult magyarsá g há lazará ndoklata. Eszterhá zy Pá l
egyé bké nt 58 alkalommal zará ndokolt el é leté ben Má riacellbe.
Pannonhalma é s Máriacell kapcsolata a 18. században.
Má riacellel kapcsolatban a 18. sz á zadban, de talá n a szerzet egé sz törté neté ben
is, egé szen kiemelt a helye Koptik Odó nak. Bá tran mondhatjuk: neki köszönhetjü k, hogy a magyar bencé seknek volt é s van egy jeles Má ria-búcsújá ró helyü k, Nagymá riacell filiá lé ja, Kismá riacell, a mai Celldömölk.
A török idő kben elpusztult dömölki apá tsá g, amelynek temploma – legalá bb is
annak falai – a jelenlegi vá roson kívü l ma is lá tható k. A 18. szá zad elejé n csak
ez a templom á llott, amelynek padlá sá n – ma úgy mondaná nk: tető teré ben – 2-3
bencé s é lt, akik Pó r-dömölk falu é s környé ke lelki gondozá sá t vé gezté k, é s az
apá tsá g gazdasá gi ü gyeit inté zté k. 1732. é vben megjelent Dömölkön egy morva
szá rmazá sú, St. Lambrecht-i bencé s, aki Má riacellben volt gyó ntató , majd Salzburgban a bencé s fő iskolá n taná r: Koptik Odó . Felté tlen kellett hallania a magyar
bencé sekrő l, hogy Dömölkön volt egy apá tsá guk ő si Má ria-szoborral, amelyet a
török elő l a felvidé ki bencé s birtokra, Dé nesd helysé g templomá ba mentettek el.
Koptik eljött hazá nkba, megé rintette a múlt vará zsa, tetszett neki a Sá ghegy
aljá n fekvő ő si templom. Sajghó fő apá ttó l engedé lyt ké rt, hogy ott é lhessen é s a
má riacelli Szűzanya tiszteleté t terjessze. Elő ször közvetlenü l a Sá ghegy lá bá ná l
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á llított fel egy kis faká polná t, majd a jelenlegi templom k örnyé ké n egy
nagyobbat, ahol elhelyezte a magá val hozott má riacelli kegyszobor má sá t. A
buzgó é s imá dsá gos szerzetes mind nagyobb tömegeket vonzott é s ösztönzött
Má ria tiszteleté re. Közben Sajghó Benedek fő apá t 1739-ben dömölki apá ttá
nevezte ki. Koptik a környé k magyar fő urainak is megnyerte rokonszenvé t. A
hívek zará ndoklatai rohamosan növekedtek. Elő ször fá bó l é pített kolostort, majd
a jelenlegi templom é píté sé be kezdett. Közben imameghallgatá sok is törté ntek,
a né p köré ben a csodá s esemé nyek híré re mind nagyobb lett a csodatevő nek
nyilvá nított Má ria-szobor tisztelete, amelyet a győ ri pü spök is jó vá hagyott. 1748ban Koptik a ké sz templomban soha nem lá tott ü nnepé lyes keretek között tró nra
emelte új otthoná ban a má riacelli Szűzet. Az egyre fokozó dó búcsújá rá sok miatt
Koptiknak papokra volt szü ksé ge a gyó ntatá shoz, istentiszteletekhez, Sajghó
fő apá t pedig nem tudott adni, de nem is n é zte jó szemmel az egyre jobban
öná lló sodó Koptik egé sz működé sé t. Vá djaival Má ria Teré ziá hoz fordult, aki
Koptikot Göttweig apá tsá gba „interná lta”, aki aztá n ott pá r é v múlva meg is halt.
A virá gzó kegytemplomot a pannonhalmi benc é sek gondozá sba vetté k, megé pítetté k mellette a mai apá tsá got, é s Koptik nyomá ban dolgoztak egé szen 1950-ig,
a szerzetesek feloszlatá sá ig. Azó ta a lelkipá sztori munká t a szombathelyi egyhá zmegye lá tja el, é s Celldömölk az egyhá zmegye egyik legjelentő sebb búcsújá ró helye. Koptik Odó é rdemei a celldömölki búcsújá ró hellyel kapcsolatban
tehá t vitathatatlanok, ha mó dszere é s eljá rá sá nak egyes mozzanatai kritizá lható k is. Az á ltala Má riacellbő l hozott kegyszobor é s az onné t kisugá rzó Má ria
kultusz azó ta is összeköti a magyar bencé seket nagy Má riacellel.
Hogy a magyar bencé sekben a barokk idő ben is é lt Má riacell irá nt a vá gy é s
buzgó sá g, arra csak há rom apró adat. Sajnovics Placid (1699– 1735) a 18. szá zad első felé nek egyik legbuzgó bb bencé se, aki 35 é ves korá ban hunyt el, nagy
Má ria tisztelő volt, é s má riacelli zará ndoklata alkalmá val belé pett az ottani Má ria
kongregá ció ba is. – Zsoldos Xavé r (1743-1819) a 18.szá zad má sodik felé nek
jelesebb bencé sei közé tartozik. Volt mé g egy bencé s testvé re, Zsoldos György,
valamint egy pá los is. É desanyjuknak fennmaradt egy nagyon szé p levele a
fő apá thoz, amelyben egé sz lelkü lete, mé ly Má ria-tisztelete tü kröző dik. Ebben a
levé lben 1781 júniusá ban arra ké ri Somogyi Dá niel fő apá tot, hogy ké t bencé s
fiá t engedje el vele Má riacellbe:
„Ké rem le borulva Nagysá godat, mé ltó ztassé k kegyessen meg engedni,
hogy Nagysá god vezé rlé sse alatt lé vő György é s Xavé rius fiaim velem
má sodik júliusban Pá pá ró l nagy Czellbe indulhassanak anná l is inká bb,
mert minden remé nysé gü k fölött hirtelen minden örömü nktő l s vigasztalá sunktó l megfosztattunk (kevé ssel elő bb halt meg fé rje); má r legalá bb
azt a vigasztalá st kapjam, hogy fiaimmal együ tt arra a szent Helyre
mehessek.”
Azt mé g a Rendtörté netbő l tudjuk (XI. 62), hogy a 18. szá zad buzgó sá gban
kiemelkedő tihanyi apá tja, Vajda Sá muel, 1780 októ beré ben hosszabb idő t töltött

26

└

┘

┌

┐

Má riacellben. Ká r, hogy egyré szt Sajghó fő apá tnak Koptikkal szembeni ellenszenve miatt, má sré szt a szerzet feloszlatá sa é s az azt követő tanító rendi munka következté ben sem Pannonhalmá ró l, sem Celldömölkrő l Má riacellbe zará ndoklatokró l nem tudunk.
Koptik ké nyszerű tá vozá sa utá n, 1757-ben volt Má riacell alapítá sá nak 600
é ves jubileuma. É rthető okokbó l errő l a jubileumró l Pannonhalmá n semmit nem
olvasunk, nyomá t sem talá ljuk. Aligha vett ré szt az ü nnepsé geken valaki a
dömölki apá tsá gbó l, melynek új é pü lete ekkortá jt é pü lt é s minden energiá t
lekötött az é pítkezé s é s a kegytemplom gondozá sa.
A 19. szá zad elejé nek esemé nyei ré vé n azonban mé gis é rintkezé sbe kerü lt
Pannonhalma, illető leg a magyar bencé ssé g Má riacellel. A franciá k 1805-ben
lerohantá k Ausztriá t é s Má riacell kegyhelyen is súlyos ká rokat okoztak. A feljegyzé sek szerint a templomban tü zeket is raktak. A kegyszobrot é s a kincstá rat
a szerzetesek az utolsó ó rá kban mé g sikeresen elmentetté k. 1805 november 8á n a kincsekkel Magyarorszá g felé indulva Grá con, majd Szentgotthá rdon é s
Tü rje á llomá sokon á t Tihanyba é rkeztek, ahonné t né gy hó nap múlva té rtek
vissza. Sajnos errő l az esemé nyrő l nem sikerü lt rendi forrá sokban említé st
talá lni. Tó th Já nos Má riaczell c. 1909-ben kiadott könyvecské jé ben akadtam rá .
Ná la az is olvasható , hogy a franciá k 1809 má jusá ban ismé t birtokba vetté k
Má riacellt, é s ez alkalommal a kincsekkel a szerzetesek Temesv á rra menekü ltek, ahol tíz hó napig maradtak. Felté telezhető en ismé t é rintetté k a má r
ismerő s Tihanyt.
A 19. szá zadban hazá nk ré szé rő l az 1857-es hé tszá z é ves má riacelli jubileum
volt kiemelkedő esemé ny. Scitovszky Já nos bíboros hercegprímá s szervezte
meg az orszá gos zará ndoklatot. Ezen a magyar nemzeti zará ndoklaton 31
fő pap, 232 pap é s több mint 25 ezer hivő vett ré szt. Az akkori fő apá t, Rimely
Mihá ly, gyengé lkedé se miatt ugyan nem vett ré szt a zará ndoklaton, de né gy
bencé st is talá lunk a zará ndokok közt: Má rkfi Sá muel é s Ruzsicska Nepomuk
Já nos budapesti egyetemi taná rokat, Szkalka Kandid szentivá ni é s Intay Vazul
ravazdi plé bá nosokat. Ennek a nagyszabá sú zará ndoklatnak menete, ü nnepsé gei má r bő sé gesen fel vannak dolgozva. Ezt a zará ndoklatot csak a má r említett
1691-es – Eszterhá zy Pá l á ltal szervezett – zará ndoklat múlta felü l színben é s
pompá ban. Mint bencé s vonatkozá st említjü k meg, hogy Má rkfi Samu biblikus
taná r a Religio c. folyó iratban (1857.II. 13. szá m) rövid cikket írt: Mit keresü nk
Má ria-Czellben? címmel. Ebben termé szetesen a zará ndoklat lelki vonatkozá saira hívja fel a figyelmet. Írá sá t ezekkel a szavakkal zá rja:
„Nagy Lajos kirá lyunk tornyai alatt esdeni fogunk, hogy Má ria az ő szent
fiá tó l á ldá st ké rjen rá nk. Igen, á ldá st ké rü nk Nagyasszonyunk á ltal minden hegyre-völgyre, szá razra-vízre, hogy hit, remé ny szeretet töltsön be
minden helyet, hol Má riá nak é des neve hangzik, é s tá madjon poraibó l
egy olyan nemzedé k, mely 1857-ben uti nyomainkat nem sz é gyelvé n,
rá nk is á ldá st mondjon.”
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Szá z é v múlva, Má riacell 800 é ves jubileuma alkalmá bó l, 1957-ben a magyarsá g, sajnos, nem gondolhatott nemzeti zar á ndoklatra, é s ha Má rkfi elő re lá tja a
szá z é vvel ké ső bbi helyzetet, bizony megdöbbent volna. – A nagy má riacelli
zará ndoklat alkalmá val Scitovszky Já nos kiemelkedő ajá ndé ka volt a celli Szűz
Má ria szá má ra az a ké t lá b magas aranyszobor ezü st oszlopon, amely elő tt
Scitovszky prímá s té rdel, é s fölajá nlja a Szűzanyá nak az esztergomi baziliká t,
illetve egé sz hazá nkat. Talapzatá n ez olvasható :
„Isten anyja, hazá nk Nagyasszonya! Magyarorszá gi híveid tiszteleté t fogadd el! Az esztergomi anyaszentegyhá zat, Magyarorszá g többi egyhá zá val tartsd meg kegyes pá rtfogá sodban. A Ró mai Pá pá ra, az apostoli
Kirá lyra add anyai á ldá sodat.”
Ennek a gyönyörű é s é rté kes emlé knek kicsinyített má sá t a zará ndokok hazahoztá k é s egy pé ldá nya ó lombó l ma is lá tható Pannonhalmá n a Gyűjtemé nyek
anyagá ban.
Máriacelli bencé s gyó ntató k
A búcsújá ró helyeken a hívek lelkipá sztori gondozá sa, – ami első dlegesen a
gyó ntatá sbó l á llott, – mindig rendkívü l fontos feladat volt. Má riacell eseté ben ez
kü lönösen is problé ma lehetett é s mindmá ig problé ma, hiszen a magyar búcsújá ró k, – ré gen gyakran csoportosan, ma ink á bb egyé nileg – , nem jelenté ktelen
ré szé t ké pezté k a kegyhelyet felkereső knek. Gyó ntatá sukat ré szben a búcsúsokat kísé rő lelkipá sztorok vé gezté k, de nyilvá n szü ksé g volt mindig rendelkezé sre
á lló má s gyó ntató kra is. Hogy ez szá zadok folyamá n hogyan oldó dott meg, nem
tudjuk; ehhez bizonyá ra sok adattal szolgá lná nak a búcsújá ró hely feljegyzé sei,
napló i stb. Az is é rdekes kutatá si té ma lenne, hogy az é vszá zadok sorá n há nyan
voltak magyar szá rmazá súak, ill. magyarul tudó k, akik az osztrá k St. Lambrecht
kolostorba lé ptek be, é s ott a búcsújá ró helyen hasznosítottá k magukat a lelkipá sztori munká ban.
Ezek közé tartozott a gü ssingi szü leté sű Imreh Imre (1707), aki 1730-ban
öltözött be é s hosszú ideig volt gyó ntató Má riacellben, é s 1779-ben halt meg. Ő
az, aki magyarnyelvű könyvet is adott ki Má riacellrő l, ahogy má r szó ltunk ró la.
Betekintve Koptik Odó nak Má riacell törté neté vel foglalkozó ké ziratos köteteibe, a III. kötetben az 1732-es é vné l említi, hogy az 1687-es é v körü l a pannonhalmi fő apá t befogadott egy St. Lambrecht-i benc é st, hogy az a magyar nyelvet
elsajá títsa. Ez az az idő , amikor a török elő l a levé ltá rat é s templomi kincseket
menekítő magyar bencé sek eljutnak Má riacellbe é s pá r é v múlva onné t kapja
Pannonhalma apá tjá t, Rumer Má rtont.
A 18. szá zad vé gé rő l is van egy adatunk; Hipsá k Jeromos bencé s 1773-ban
elhagyta Pannonhalmá t, é s belé pett a majki kamalduliakhoz. Mikor ő ket feloszlatta II.Jó zsef, Hipsá k Má riacellbe ment, é s mint gyó ntató ott halt meg 1797-ben.
A 19. szá zadban igen kevé s adat talá lható Pannonhalmá n Má riacell vonatkozá sá ban. Inká bb a II. vilá ghá ború utá ni idő knek köszönhető en kezdő dtek új kap-

28

└

┘

┌

┐

csolatok. Itt első sorban Sü megh Lothá r rendtá rsra gondolunk, aki az 1956-os
forradalom következté ben kerü lt nyugatra, ahol a kastli magyar iskol á ban né há ny é vi taná rkodá s utá n, 1961-tő l halá lá ig, 1984-ig é lete nagyobb ré szé t Má riacellben töltötte mint magyar lelké sz é s gyó ntató . Termé szetszerűen a té li hó napokra gyakran Bé csbe vagy Mü nchenbe költözött, de lé nyegé ben hosszú
é veken á t a kegyhelyen é lt é s sokat segített a nyugaton megforduló magyarokon. Szé p sírja lá tható a má riacelli temető ben.
A kommunizmus puhá bb é vei idejé n má r rövidebb-hosszabb idő re, első sorban
a nyá ri hó napokban, többen is kisegítettek itthonró l a má riacelli gyó ntatá sban.
Ső t az 1989-es politikai fordulat utá n hivatalos rendi dispozíció val is kerü lt magyar bencé s Má riacellbe. Így Pá lmai Godofré d 1992-94 között; ezt követő en
pedig első sorban a nyá ri hó napokban több rendtá rs is vá llalt a kegyhelyen
gyó ntatá st, lelkipá sztori munká t: mint pl. Tarnay Brunó , Vönöczky Fá biá n,
Nyiredi Maurus, Forrai Botond stb. Az utó bbi é vekben Kü há r Ede Győ rbő l, mint
má riacelli magyar gyó ntató jelent á llandó jelleggel komoly segítsé get a kegyhely
lelkipá sztori ellá tá sá ban. Magyar gyó ntató k jelenlé te az elmúlt é vtizedekben
rendkívü l fontos volt má r azé rt is, mert Mindszenty Jó zsef hercegprímá s sírjá hoz
is sokan zará ndokoltak 1975 é s 1991 között.
A kiscelli Szűzanya búcsúja alkalmá val, Kisasszony napjá n a magyar bencé sek, ha jelenleg nem is ő k lá tjá k el a Szűzanya dömölki templomá t, minden
é vben ré szt vesznek az ü nnepen, é s gyó ntatá ssal, szentbeszé dekkel azon
munká lkodnak, hogy a má riacelli Szentszűz tisztelete a hívek lelkü leté ben az
ő sök buzgó sá ga nyomá ban tová bbra is fennmaradjon é s é letü k Má ria nyomá ban
Krisztushoz vezessen el.
Dr. Sólymos Szilveszter OSB
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Szüleink é lete a KALOT szellemé ben
É desapá m, Tóth Imre szegé ny uradalmi cselé dek 9. gyermekeké nt szü letett
Győ rasszonyfá n. Apai nagyapá m uradalmi kocsis volt a benc é sekné l, elő ször
Ká tpusztá n, majd Tarjá npusztá n.
A pusztai gyerekbő l pannonhalmi bencé s kisdiá k lett. Öt é vet töltött Pannonhalmá n, majd a gimná zium megszűné se utá n Pá pá ra kerü lt, ahol a tanító ké pző t
vé gezte el. 1933– 38-ig Gé nyé n tanító , itt ismerkedett meg a szentpé terúri adó ü gyi jegyző csalá djá val. Ebbő l a csalá dbó l szá rmazott é desanyá m Ková cs
Margit Erzsé bet, akit 1939-ben felesé gü l vett. É desanyá m Kő szegen vé gzett a
domonkos apá cá k tanítóké pző jé ben. Há zassá gköté sü k utá n 1939– 1943-ig
együ tt voltak tanító k Tarjá npusztá n, majd 1943– 49-ig az egyhá zfalui né pfő iskolá n tevé kenykedtek – igazgató -, ill. beosztottké nt.
Hogyan kerültek kapcsolatba a né pfőiskolai mozgalommal?
Az eucharisztikus kongresszus alkalm á val hallotta é desapá m a KALOT bemutatkozá sá t a budapesti sportcsarnokban. Itt kapott ind íttatá st, hogy ő is ré szt
vegyen a munká ban.
1938-ban Keszthelyen szociá lis kurzust tartott fiatal tanító knak P. Kerkai Jenő ,
akinek az elő adá sá t é desapá m köszönte meg. P. Kerkai ekkor megké rdezte
tő le: „Volna-e kedve tanító úrnak dolgozni a mozgalomban?” – „Ez a legfő bb
vá gyam, Pá ter!” – volt vá lasza. Egy hé t múlva má r levé l vá rta P. Kerkaitó l: ké rjen
egy é vre tanulmá nyi szabadsá got az egyhá zmegyei ható sá gtó l é s jelentkezzen
Szegeden sajtó titká rnak! Itt talá lkozott elő ször Nagy Töhötöm jezsuita pá terrel.
„Emlé kezé s egy né pfő iskolá ra” c. könyvé ben, melyet az egyhá zasfalui Szé chenyi né pfő iskolá ró l írt, ré szletesen leírja a KALOT mozgalomban eltöltött é veit.
Tizenkilenc helyen tartott vezető ké pző tanfolyamot a Duná ntúlon. A veszpré mi
egyhá zmegye titká ra lett.
1943-ban a győ ri egyhá zmegyé nek is titká ra lett. Ugyanebben az é vben a
KALOT-központ Budapestre költözött, minden egyhá zmegye titká rá nak feladata
lett, hogy né pfő iskolá t szervezzen. Így jött lé tre az egyhá zasfalui né pfő iskola.
Az egyházasfalui né pfőiskola
50 szemé lyes interná tus, 25 holdas gazdasá g, kerté szet, té sztaü zem vezeté se,
irá nyítá sa volt a feladatuk a tanítá s, szervezé s é s ü nnepsé gek megtartá sa
mellett, valamint a megtermelt „javak” é rté kesíté se! Ez utó bbiban egyedü lá lló
volt az egyhá zfalui né pfő iskola.
1943 augusztus 15-é n az első né pfő iskolai talá lkozó n Nagy Töhötömöt fogadtá k. 1943 októ ber 25-é n Apor Vilmos megyé spü spök jelenlé té ben volt a kerté szhallgató k vizsgá ja, 1944-ben Czupy Bá lint, Horá nyi Tibor, Farkas György, valamint Papp Ká lmá n, a ké ső bbi győ ri pü spök voltak vendé gek.
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A színvonalas elő adá sokkal, a né pfő iskolai munka haté konysá gá val bizonyítottá k, hogy az egyhá zasfalui né pfő iskola alkalmas leendő szövetkezeti vezető k
iskolá já nak. Ez az elgondolá s a Hangya vezé rigazgató já tó l szá rmazott.
A hallgató k há rom hetente vá ltottá k egymá st a bentlaká sos tanfolyamokon:
50-50 fő az egyhá zmegye minden ré szé bő l.
1944 szeptember 14-é n az é pü letet katoná k foglaltá k le á gyraktá r cé ljaira,
majd októ berben minden mozgalmi tevé kenysé g megszűnt – a nyilasok hatalomá tvé tele utá n! A falut megszá lltá k a ké melhá rító sok. Decembertő l 14 havi hadifogsá gba kerü lt é desapá m Heilbronnba – Né metorszá gba.
1946-ban feloszlattá k a KALOT-ot, é s KAPSZ = Katolikus Parasztifjúsá gi
Szövetsé g címen új szervezet jött lé tre, melynek Babó thy lett az elnöke, Magyar
Ferenc pedig a fő titká ra.
Szeretté k volna belé ptetni é desapá mat a Barankovics-pá rtba, de maga helyett
Mé zes Mikló s zsirai „legé nyt” ajá nlotta, aki be is jutott a parlamentbe ké pviselő nek, ké ső bb pedig Kanadá ba ment. É desapá m szá má ra a né pfő iskola működé se fontosabb volt minden pá rtpolitiká ná l.
Mé g tanfolyamok voltak Egyhá zasfaluban – 30 leá ny 3 hó napos iskolá n fő zni,
varrni tanult, valamint a há ziasszonyi ismereteket sajá tította el – , amikor azonnali hatá llyal Mesterhá zá ra helyezté k szolgá latté telre az á ltalá nos fiúiskolá hoz.
Á thelyezé sé nek oka: a tanfelü gyelő szerint: reakció s! Az inté zmé nyü k kellett a
szabadművelő dé snek, de vele nem kívá ntak dolgozni. Halasztá st ké rt, hogy a
megkezdett tanfolyamokat befejezhess é k. Mivel nem fogadta el azonnal az
á llá st, a megyé bő l is mennie kellett.
Elő ször Kartalra, majd Kecelre helyezté k, 300 km-re a csalá dtó l. Egyszobá s
laká sba nem vihetett öt gyereket! Hat hé t egé szsé gü gyi szabadsá got kapott a
szombathelyi idegosztá ly fő orvosá nak jó voltá bó l. É desanyá m a hatodik gyermeké t vá rta ezalatt. Csalá dunkat szeretté k volna mindenké pp kiűzni a né pfő iskola
terü leté rő l. É desapá m Győ rbe indult, hogy a pü spöksé gtő l gondnoksá got ké rjen
a né pfő iskolá ra, de a soproni á llomá son disszidá lá s gyanújá val ő rizetbe vetté k.
Egy ismerő s ré vé n é desanyá m tudomá st szerzett errő l, elindult utá na. Ő t is
letartó ztattá k, terhesen! Öt nap utá n vé gre elhitté k nekik, hogy nem akartak
disszidá lni. Ez alatt az öt nap alatt felleltá roztá k a né pfő iskola, de mé g a csalá d
vagyoná t is. A szomszé d zsidó csalá d adott menedé ket a mi csalá dunknak: egy
ré gi kocsmahelyisé gbe költözhettü nk be. Ez a segíté s kölcsönös volt, hisz az ő
szü leiknek elhurcolá sa utá n é desanyá mé k kezelté k a földjeiket, etetté k az á llataikat é s é lelmet, ruhá t vittek Csepregbe az elhurcoltaknak.
A legnagyobb embertelensé gben is akadtak jó emberek, igaz segítő k!
Szombathelyre került a család
Kecelrő l é desapá mnak rövid idő n belü l el kellett jönnie, mert a futó homoktó l
á llandó an gyulladt volt a szeme, no meg a kicsiny lak á sban má r nem fé rt volna
el az azó ta hatgyerekessé vá lt csalá d. 1949 augusztus 19-é n kinevezé st kapott
az egyik szombathelyi iskolá hoz, ahová kezdetben a nyomorúsá gos, egyhá zas-
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falui otthonbó l já rt be. Ká ntortanító i vé gzettsé gé nek (no meg a jó hangjá nak!)
köszönhető en hívtá k a vá rosi pedagó gus kó rusba. Ezzel mindjá rt egy laká st is
felajá nlottak neki Szombathelyen, mert bejá ró ké nt nem tudott volna ré szt venni
az é nekkari pró bá kon.
Az igazgató i laká s, melyet megkaptunk, nekü nk a mennyorszá got jelentette a
4 nagy szobá val + halljá val, ahol vé gre együ tt ü lhettü k körü l a nagy ebé dlő asztalt kilencen – az 1941 ó ta velü nk é lő anyai nagyanyá nkkal. Sorsunk kezdett
kicsit jobbra fordulni. É desanyá m 1951-ben kapott kinevezé st az egyik á ltalá nos
iskolá ban. Jelentkezé sekor az igazgató nő megszidta: – Má r megtörté nt a pó tbeiratkozá s, ké ső n jött! – É n nem tanuló nak, hanem tanító nak jelentkezem! –
volt vá lasza. – Ide egy hatgyermekes anyá t neveztek ki, ő t vá rom! – folytatta az
igazgató nő . – Há t az é n vagyok! – így é desanyá m.
Szombathelyen vé gre mindké t szü lő tanított. A szegé ny pedagó gus csalá d
sorsá t é ltü k 1956-ig, azutá n a mé g szegé nyebb kisemmizetteké t.
A tanítá sba menekü ltek, hogy csalá dunk megé ljen, é desapá m szakköröket
szervezett, esti iskolá kon, rendő rsé gen, börtönben, kollé giumban, közé p- é s á ltalá nos iskolá ban tanított reggeltő l-estig. Közben elvé gezte a pé csi pedagó giai
fő iskola matematika-fizika szak á t kitűnő eredmé nnyel (vörös diplomá val). Hívtá k
taná rsegé dnek Budapestre, Pé csre, de a nagy csalá d é s a laká sproblé ma
mindig visszatartotta. A nevelé s volt a fő terü lete: pá rhuzamot lá tott a né pfő iskolai é s a makarenkó i nevelé s között.
Akkoriban a Dó zsa utcai iskola – ahol tanított – a perifé ria „vadó cainak” volt az
iskolá ja. Jó szervező ké szsé gé t kihaszná lva, mat.– fiz. szakos lé té re színjá tszó kört szervezett. Ré szt vett, illetve lelkesítette a diá kokat a vasgyűjté sre, kirá ndulá sokra, tá borozá sokra, é s ezek megszervező je is ő volt. Működött a szü lő k
iskolá ja, é s á ltala szervező dött meg a csalá dok lá togatá sa.
Felkarolta a szegé ny gyerekeket (ő maga is az volt 9. gyermekké nt). Ahogy a
né pfő iskolá s é vek alatt harcolt a szegé nyparasztsá g igazá é rt, földreformé rt,
kertgazdá lkodá sé rt, szövetkezeteké rt, úgy megszervezte az első közös fiú napközi otthont há rom nagy szombathelyi iskolá ban.
Vilá gné zete nem vá ltozott a nagy szocialista rá hatá sok ellené re sem. Templombajá rá sunkkal nem csiná ltunk propagandá t – mé gis mindig tudtak ró la!
Magá núton tanultunk hittant – a szerzetesrendek feloszlatá sa utá n egy volt
ferences atya já rt hozzá nk civilben tanítani.
É desapá m harcos egyé nisé g volt, akit é desanyá m mindig úgy engedett el:
„vigyá zz a szá dra!” Igazi forradalmá r volt, aki nem tűrte az igazsá gtalansá gokat
é s ezt tetteiben is kimutatta. Gyűlöletet nem ismert, nem kívá nt rosszat senkinek, imá dkozott azoké rt is, akik ő t meghurcoltá k, bíró sá g elé á llítottá k, elíté lté k.
Kevé snek é rezte a tá rsadalom segíté sé t a nagycsalá dosokon!
É letü kben egyszer voltak ü dü lni szakszervezeti beutaló val. A bemutatkozó esten mindenki Rá kosi elvtá rsat dicsé rte, hogy ide eljöhetett, „É n pedig az anyó somnak köszönöm meg, hogy otthon vigyá z a hat gyermekemre” – mondta
é desapá m. Soha többé nem kaptak beutaló t.
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1956 Szombathelyen
1956 októ beré ben tü nteté s volt a pü spökvá r elő tt. A tömeg be akart törni, hogy
eltá volítsá k a bé kepapokat é s a civil egyhá zü gyi tisztviselő t. Tibola Imre fiatal
ká plá n é s egyetemista korú fiatalok katolikus követelé seket olvastak fel a pü spökvá r erké lyé n, ahol ké ső bb é desapá m is rövid beszé det inté zett az egybegyűltekhez. Ez a beszé d volt a legfő bb vá d ellene – a lá zítá s bűné t igyekeztek
rá kenni. 1956. októ ber 30-á n a Ped. Forr.-i Taná cs elnöké nek vá lasztottá k. Egy
szavazattal maradt le tő le a ké ső bbi tanító ké pző inté zeti igazgató , ő meg tíz
hó nap börtönbü nteté st kapott. 1957. februá r 26-á n este 10 ó rakor jöttek é rte,
há zkutatá st tartottak, majd letartó ztattá k, az Á VH é pü leté be vitté k.
Ké tszer volt bíró sá gi tá rgyalá s. Az első n nem jelent meg az egyetlen vá dló ,
ő sszel ismé t tá rgyalá s, hamis vá dak, meghamísított iratok alapjá n. Egy rendbeli
né pi demokratikus á llamrend elleni izgatá s bűntette miatt a megyei bíró sá g 10
hó napi börtönt szabott ki mint fő bü nteté st é s 2 é vi közü gyektő l való eltiltá st mint
mellé kbü nteté st. Ekkor fosztottá k meg vé gleg pedagó gusi munkaköré tő l. Szombathelyen é s Kistarcsá n töltötte le 10 havi börtönbü nteté sé t.
É desanyá m 800 Ft-os fizeté se é s a nagymama 250 Ft-os özvegyi nyugdíja
kevé s volt a csalá dnak. Sok ismerő s é s ismeretlen sietett segítsé gü nkre. Egy
pé k naponta 3 kg kenyeret, egy ná rai parasztasszony – ingyen – tejet hozott. A
szü lő k, tanítvá nyok né vtelenü l dobtá k be a pé nzes boríté kot a há ló szobá nk ablaká n „Tó th gyerekeknek kará csonyra” felirattal. A tanító né nink ingyen vitt el
bennü nket kirá ndulni, húgomat vasá rnaponké nt má s-má s csalá d lá tta vendé gü l.
Hosszú volt a 10 hó nap, míg é desapá nk börtönben volt, de a jó Isten segítsé gé vel 1957 december 26-á n kiszabadult. Nekü nk ez volt a „Szentesté nk!”
Á lláskeresé s
É desapám szá má ra a közü gyektő l való eltiltá s a pedagó guspá lyá ró l való elbocsá tá st jelentette. A tá rsadalombó l kivetettnek é rezte magá t, amikor csak a
cipé szipari vá llalatná l kapott á llá st, mint cipő pucoló – ezt is egy volt tanítvá nya
ré vé n, aki enné l a vá llalatná l volt pá rttitká r. Diá kok tanítá sá t vá llalta otthon –
húsz diá k já rt akkor hozzá nk! Minden mozgá sá t figyelté k, 1958. szeptember 30á n REF (rendő ri felü gyelet) alá helyezté k, melyet 1960 á prilisá ban oldottak fel.
Addig nem lá togathatta a szó rakozó helyeket, mozit, nem hagyhatta el a vá rost.
A REF feloldá sa utá n ismé t egy volt tanítvá ny jó voltá bó l a fé nyké pé sz szövetkezet ü zletszerző je lett. Ú jítá sai voltak: tabló ké pek, FOTÓ -napok a kisebb telepü lé seken, emlé klapok – szü leté skor, ó vodá ban, 1. osztá lyos könyvvel, 8. osztá ly vé gé n – , templomok fé nyké pezé se, bé rmá lá s, első á ldozá s. Já rta az orszá got, szerette az ü zletet, aká rcsak a né pfő iskolai idő kben.
Titkon mindig vá gyó dott a tanítá s utá n. Iskolá ban laktunk, az iskolai cseng ő
hangjá ra elé rzé kenyü lt! Sorozatban nyújtotta be a kegyelmi ké rvé nyeket, az
utolsó t 1966-ban, hogy pedagó guské nt mehessen nyugdíjba. Nem sikerü lt! Isten
akarata? – így több lett a nyugdíja!
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É desanyám ká lvá riá ja pá rhuzamosan haladt é desapá mé val. Csomagolta a
lá dá t a hadifogsá g elő tt, Sopronban közös letartó ztatá s, majd a börtönlá togatá s
1957-ben Szombathelyen é s Kistarcsá n. Pró bá ltá k kikezdeni, ellehetetleníteni ő t
is. 1956-ban egy való tlant á llító újsá gcikk jelent meg a helyi újsá gban, hogy az
osztá lyá ban az ó raközi szü netben a fogasra akasztottá k az osztá lytá rsak a „civil
pü spök” fiá t. Ké ptelensé g volt – 2. osztá lyosok között!
1958-ban né pköztá rsasá gi é rdekbő l Bozzaiba helyezik, majd Tormá spusztá ra.
Egyiket sem tudta elfogadni, a lak á s é s a gimnazistá k, valamint REF-es é desapá m utazá sa miatt. Majd újbó l Szombathelyre helyezik. Fé l é ven belü l há rom
á thelyezé s. – 1959-ben megkapta a felmond ó hatá rozatot, mely szerint „Ön 2 fiá t
egyhá zi iskolá ban neveltette, Ön sem alkalmas á llami iskolai tanító nak!” Bűne az
volt, hogy a 2 bá tyá m Pannonhalmá n é rettsé gizett! Amíg ott tanultak, senki nem
szó lt miatta. – 1966-ig segé dmunká s, takarító nő egy cipő szalonban, majd egy
ideig „kiemelt ká der”-ké nt ü zletvezető lett.
1966-ban ő is ké rvé nyezte, hogy visszakerü lhessen tanító nak. – „Nincs elé g
gyerek, tanító ra nincs szü ksé g, csak szakos nevelő re!” – volt az elutasító vá lasz.
A Nő k Lapja szerkesztő sé gé hez fordult segítsé gé rt: – „Annak az asszonynak
nem jut gyerek, aki maga hatot szü lt?” – volt a lé nyege a panaszos levé lnek. Ennek hatá sá ra visszahelyezté k é s nyugdíjazá sig pedagó guské nt dolgozott a vá ros
legújabb iskolá já ban.
Nekü nk, gyerekeknek sem úgy alakult a tová bbtanulá sunk, ahogy szerettü k
volna. Zsidó törvé nyké nt „hetedíziglen” bü ntettek bennü nket é desapá m forradalom alatti tetteié rt. Ké t bá tyá m a pannonhalmi é rettsé gi miatt nem nyert felvé telt
a ké rt egyetemre, csak ké ső bb levelező n tanulhattak tová bb. A humá n é rdeklő dé sű nő vé rembő l kerté szmé rnök lett (magyar– törté nelem taná ri szakra szeretett
volna menni), é n é píté szmé rnöknek ké szü lve magyar– é nek szakos taná r lettem.
Húgom a taná ri pá lya helyett dié tetikus lett. Öcsé m má r nem is pró bá lkozott
felső fokú oktatá sra jelentkezni, é rettsé gi utá n aranyműves lett. Neki volt igaza!
Húgom fia is Pannonhalmá n é rettsé gizett, így bü szké n sé tá lunk vé gig a gimná zium földszinti folyosó já n, ahol a legelső csoportké pen é desapá nk van, azutá n
a 2 fiú testvé r é s 2 unokaöcs tabló já ban gyönyörködhetü nk. Nem szakadt meg a
lá nc a pannonhalmi diá ksá gná l.
A nagy csalá dunk a sok né lkü lözé s ellené re is bé kessé gben, szeretetben é lt,
mely a szü lő knek volt köszönhető . A humor, a vidá msá g mindnyá junkban megvan a mai napig is. Egy vasá rnapi közös ebé d alatt – jó kedvü nkkor – mondta
é desapá nk: „De jó , hogy nem vagytok normá lisak, legalá bb nem é rzitek a
nyomort! Nem baj, csak nevessetek, legal á bb kevesebbet esztek!”
A szüleink mé ly vallásossága é rezhető volt egé sz é letü nkben. Utazá saik cé lja
mindig egy kegyhely, búcsújá ró hely volt. Fiatal há zaské nt a né pfő iskolá sokkal a
győ ri Könnyező Szűzanyá hoz utaztak, majd Mariazellbe, Lourdes-ba, Einsiedelnbe is eljutottak nyugdíjas korukban. Mindenü tt a Szűzanya segítő palá stjá t
keresté k, amely egé sz é letü kben ó vta, vé delmezte ő ket.

34

└

┘

┌

┐

É letü k legszebb emlé ke a VI. Pá l pá pá val való talá lkozá suk volt – magá nkihallgatá son. Ezen alkalommal Ró má ban a Szt. Istvá n há zban laktak, amelyet
Zá gon Jó zsef prelá tus é píttetett, akivel együ tt szervezte meg é desapá m a
né pfő iskolá t. A magá nkihallgatá son egy Szt. Istvá nnak szentelt magyar templomok fotó ibó l összeá llított albumot adtak á t a Szentatyá nak. Összesen hatszor
kapott é desapá m pá pai á ldá st, utoljá ra 50. há zassá gi é vforduló juk alkalmá bó l.
É desapám é leté nek utolsó é veiben is sokat foglalkozott a KALOT-mozgalom
újjá é leszté sé vel, elő adá sokat tartott, újsá gcikkeket írt, lelkigyakorlatokon vett
ré szt. 1990-ben egyik szeme lecsukó dik – „mozgató ideg betegsé g” következté ben. Vigasztalá sul P. Kerkait emlegette, hogy ő is elveszítette lá tá sá t halá la
elő tt! Az ő sorsá val hasonlította össze a sajá t sorsá t. Az orvosok csodá lkozá sukat fejezté k ki, amikor vá ratlanul felnyílt a szeme, megszűnt a korá bbi kettő s
lá tá sa. Sokat imá dkozott Batthyá ny-Strattmann Lá szló hercegorvoshoz: – „Elvé geztem a kilencedet a herceg kanoniz á ció já t ké rve!” – írta napló já ban.
1991 augusztus 16-á n a Szentatya – II. Já nos Pá l pá pa – Magyarorszá gra é rkezett. A TV-ben né zte a megé rkezé st, örömé ben sírt é s rosszul lett: infarktusgyanús volt. Húgom a Szentatya á ltal á ldoztatottak között volt, é n pedig a csalá dommal a pá pá t köszöntő é nekkarban é nekeltem szombathelyi lá togatá sakor.
É desapá mat bá ntotta, hogy a pü spök úr ő t nem jelölte az á ldozó k közé . Vigasztaltuk, hogy egé szsé gi á llapota miatt úgy sem mehetett volna a tűző napra!
1991. augusztus 31-é n (szombaton) reggel fé l 8 ó rakor otthon hirtelen rosszul
lett é s meghalt. Minden nap ebben az idő ben szokott a ferencesekné l misé t
hallgatni. A jó Isten kegyes volt hozzá : otthon, szenvedé s né lkü l halt meg.
A pedagó gus aranydiplomá já t má r csak é n, az egyetlen pedagó gus gyermeke
vehettem á t szeptember 6-á n, októ ber 23-á n pedig posztumusz 56-os kitü nteté sé t é desanyá mnak adtam á t. A rendszervá ltozá st é s rehabilitá ció já t mé g megé rte, anyagi ká rpó tlá st kapott a hadifogsá gé rt é s az 57-es börtönbü nteté sé rt.
É desanyám nehezen talá lt magá ra é desapá m halá la utá n. Hat gyerek, tizenhá rom unoka é s ké t dé dunoka vette körü l. 1995-ben megkapta pedagó gus gyé má ntdiplomá já t azon az ü nnepsé gen, ahol a 10. unoká já t fő iskolai hallgató vá
fogadtá k. Megé rte a 2000. é vet, a „szűk” 25 fő s csalá ddal megü nnepeltü k a
85. szü leté snapjá t egy vendé glő ben. Amikor hazavittem, azt mondta: – „Kislá nyom, ez a harc volt a vé gső !” – Ké t hé t múlva halott volt, elvitte közü lü nk a
gyilkos kó r! Halá la elő tt ké t nappal tiszta é sszel elbúcsúzott tő lü nk, mindnyá junknak elmondta az anyai intelmeket: ha meghal,milyen ruh á ba öltöztessü k, ki mit
kapjon meg a laká sá bó l! – „Szeressé tek egymá st, ne essen szé t a csalá d,
maradjatok mindig együ tt úgy, ahogy mi szerettü nk lá tni benneteket!”
Gyá szmisé jé n Pré ts Jó zsef, egykori KALOT-os hallgató mondott búcsúbeszé det.
É desapá mmal pihen együ tt, a szombathelyi temető ben.
Szabá li Lá szlóné Tóth Ildikó
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Gondolatok a világró l
Mindenü tt
igazsá gró l beszé lnek,
Mindenü tt
igazsá got remé lnek.
Fent beszé lnek,
Lent remé lnek,
De hol van az igazsá g?
Mindenü tt
bé ké rő l szó nokolnak,
Mindenü tt
bé ké rő l á lmodoznak.
Fent szó nokolnak,
Lent á lmodoznak,
Mé g sincs bé ke sehol!
Mindenü tt
szeretetrő l irogatnak,
Mindenü tt
szeretetre vá gyakoznak.
Fent irogatnak,
Lent vá gyakoznak,
De merre van szeretet?
É n hiszek az Igazsá gban!
É n hiszek a Bé ké ben!
É n hiszek a Szeretetben!
Mert lgazsá g né Ikü I
nincs Bé ke,
Mert Bé ke né lkü l
nincs Szeretet,
Mert Szeretet né lkü l
nincs É let!
Nedeczky György (Bp 36)
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In memoriam…
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Indulj az úton
Indulj az úton, elő re né zz!
Nem tá ntoríthat ezernyi vé sz.
É leted útjá t vé gig kell já rni,
é s az út vé gé n Jé zus fog vá rni!
Ha né ha gondok csü ggesztenek,
bá tran elő re, föl a fejed!
Gyalog kell menned, nem lehet szá llni,
é s az út vé gé n Jé zus fog vá rni!
Szeresd a tá rsad, segítsd meg ő t,
ne hagyd a porban csü ggedő t!
Ezen az úton együ tt kell já rni,
é s az út vé gé n Jé zus fog vá rni!
Most mi is bá tran elindulunk.
Az vezet minket: Hozzá d jutunk.
Nem fogunk soha té tlenü l á llni,
é s az út vé gé n Jé zus fog vá rni!
Testvé r, ha egyszer eljutsz oda,
né zz vissza hozzá nk, bá torítva.
Mutasd az utat, amin kell já rni,
é s az út vé gé n Jé zus fog vá rni!
Dr. Szűcs Lá szló (Ph 74)

Sali elment ∗
Dr. Szű cs László (Ph 74, + 2000. május 14.)
„Indulj az úton” – imá dkozta, dalolta, gitá rozta a szentmisé ken, kereszté ny öszszejöveteleken a volt bencé s diá k, né gygyermekes szegedi csalá dapa, egyhá zzené sz é s jogtaná csos, dr. Szűcs Lá szló, akit szinte mindenki csak így hívott:
Sali. Egyé nisé ge, é neké nek vará zsa, zenei igé nyessé ge, hitvallá sa a fiatalok ezreit vitte be a templomokba é s terelte az é lő hit felé . Talá n nem vé letlen, hogy
é pp Jó Pá sztor vasá rnapjá n hajnalban szó lította magá hoz az Ú r, akinek fá radhatatlan munká sa volt. Nem tudott nemet mondani, amikor f öllé pé sre hívtá k,
∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 2000. június 18-i szá má bó l
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önmagá val keveset törő dött – á ldozatul nyújtotta magá t. Szerdá n, né gy nappal
halá la elő tt kerü lt a kliniká ra, elő tte vasá rnap mé g a Karolina Gimná zium udvará n a majá list követő szabadté ri szentmisé n muzsiká lt bará taival. Több szá zan
voltunk ott, é s ezen a dé lutá non é gbe emelő en zengtek a dalok. Csak Az Ú r
tudta, hogy ez Laci hattyúdala volt: rá egy hé tre magá hoz vette lelké t.
A zené vel é s a modern gitá ros egyhá zi é nekekkel bencé s diá kké nt kerü lt szorosabb kapcsolatba. Pannonhalm á ró l hazaté rve a szegedi egyetem jogi kará n
tanult. Az ezt követő é vekben ott bá bá skodott az akkoriban a templomokban,
plé bá niá kon szü lető ifjúsá gi gitá ros zenekarok szervező dé sé né l. Zené je a kilencvenes é vek dereká ra é rt be, é s é pp napjainkban kerü lt csúcsra igazá n. A többnyire negyvenes é veiket taposó Sali é s bará tai ismert szereplő i voltak a hazai
gitá ros templomi zené nek. Az utó bbi ké t é vben heti há rom ó rá ban gitá ros é nekoktatá st vá llalt a Karolina Elemi Iskola é s Gimná ziumban. Elindító ja é s szervező je volt a Domaszé ki Nyá ri Ifjúsá gi Zenei Tá bornak, é s aktív ré sztvevő je a szegedi Laudate Egyhá zzenei Napoknak, mely az utó bbi é vekben nemzetközi rendezvé nnyé nő tt. Alapvető en fontos, hogy az egyhá z meg tudja szó lítani a
fiatalokat. Ő é rtett ehhez, nagy hatá ssal volt az ifjúsá gra, de robusztus egyé nisé ge, lelkü lete é s optimista mosolya minden gener á ció t meghó dított, ellená llhatatlan ké szteté st é rezvé n, hogy vele együ tt é nekeljen, imá dkozzé k.
Laci, a muzsiká lá s mellett nagyon jelentő s szervező i é s lelki munká t is vé gzett.
A Bencé s Diá kszövetsé g elnöksé gé ben hosszú é vek ó ta tevé kenykedett, a
szövetsé g dé l-magyarorszá gi területi szervezeté nek vezető je volt. Kezdetektő l
fogva egyik fő szervező je volt az Orszá gos Kamionos Country Talá lkozónak. A
Karoliná ban tanító felesé gé vel, Kingá val é vek ó ta szervezté k é s vezetté k együ tt
a pü nkösdi zará ndoklatot Csíksomlyó ra. Kinga é s Laci az utó bbi é vekben szerepet vá llaltak a Há zas Hé tvé ge Lelkisé g Dé l-alföldi Ré giójá ban. Velü k együ tt
indult Szeged környé ké n ez a mozgalom, é s né lkü lü k nem jutott volna ennyire a
szeretet gyakorlá sá ban. Laci nagyon szerette a sportot, a legutó bbi idő kig eljá rt
pé ntek esté nké nt a teremfocira.
Tizenöt é ve dolgozott munkahelyé n Szegeden, a Gabonakutatóban, ahol mint
jogá sz rendkívü l szerteá gazó munká t vé gzett. A kutatá s– fejleszté s, a szabadalmi
jog elismert szaké rtő je volt. Elé vü lhetetlen é rdemei vannak abban, hogy ma a
Gabonakutató több, mint 100 szabadalmaztatott növé nyfajtá val rendelkezik.
É lete dereká n, alkotó ereje csúcsá n, negyvenöt é vesen é rte a földi halá l.
Tü ndöklő csillag hullott le az é grő l. Kimondhatatlanul fog hiá nyozni há zas hé tvé gé s bará tainak, munkatá rsainak, kereszté ny testvé reinek é s mindazoknak, akik
ő t valaha is hallhattá k, lá thattá k egy szentmisé n é nekelni. Oltalmazza é s erő sítse az Ú r felesé gé t Kingá t, gyermekeit Kingá t, Balá zst, Má rtont é s Bá lintot!
Bóna Lajos é s Hencz Pé ter
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É s tovább peng a gitár…
Dr. Szűcs Lá szló munkatá rsunk, bará tunk 2000. má jus 14-é n bekövetkezett
halá la döbbenetes fá jdalommal rá zta meg szűkebb, csalá di környezeté t, a vele
együ tt dolgozó kollegá it, a ké t é vtizedes, sokré tű kapcsolatokat szövő közös
munká lkodá s sorá n egyre terebé lyesebb ismerő si köré t, az egyhá zi, vallá si
kü ldeté s teljesíté se ré vé n szerzett tisztelő it, bencé s diá ktá rsait, egyá ltalá n:
mindenkit, akivel é lete folyamá n talá lkozott.
Bennü nket, akik a mindennapok teend ő inek – ezek között né há ny fontosnak,
meghatá rozó nak tűnő esemé ny é s ezernyi apró rezdü lé s – sűrűjé ben egy
munkahelyen tölthettü nk vele közel 15 esztendő t, Szűcs Laci szemé lyé ben
felejthetetlen kollegá val, emberrel é s bará ttal ajá ndé kozott meg a Sors kegye.
Fé lé vtizedes kiskunfé legyhá zi „kité rő ” utá n, 1986 június 27-é n kerü lt a szegedi
Gabonatermeszté si Kutató inté zetbe, ahol közmegelé gedé sre vezette a Jogi é s
Igazgatá si Osztá lyt, vé gezte a jogtaná csosi munká t.
Szakmai alapossá g, körü ltekinté s, lelkiismeretessé g, az összefü ggé sek rejtelmes mé lysé geibe való leszá llá s é s összegzé s ké pessé ge, igé nyessé g, korrektsé g: ezek a tulajdonsá gok, adottsá gok predesztiná ltá k arra, hogy tevé kenysé gé t
magas színvonalon folytassa. Konszenzusteremtő gondolkodá sa, kapcsolatalakító empá tiá ja – a paragrafusok mögött – az ü gyek lé nyegé t megtestesítő ember
tiszteleté vel é s megbecsü lé sé vel pá rosult. Ezé rt volt ké pes mind munkahelyé n,
mind tá gabb környezeté ben, így a Földművelé sü gyi é s Vidé kfejleszté si Miniszté rium, a Magyar Szabadalmi Hivatal é s szá mos má s szervezet felelő s munkatá rsaival jó együ ttműködé sre, elő remutató szakmai-emberi kapcsolatok kialak ítá sá ra é s á polá sá ra.
A munkahelye mindig szá míthatott é rtő okfejté seire, biztos fogó dzó t jelentő
útbaigazítá saira. A konkré t esetekre összpontosító feltá ró analízisei a bonyolultat egyszerűvé , az á ttekinthetetlent kristá lytisztá n á tlá tható vá tetté k. Megalapozott tudá ssal segített kormá nyozni a jogi útvesztő kben a Tá rsasá g bá rká já t,
miutá n derekasan kivette ré szé t az á talakítá s idegfacsaró esemé nyeibő l, azok
egyik fő szereplő je gyaná nt.
Igazi szövetsé geské nt á sta bele magá t a speciá lis nemesítő i tevé kenysé g,
szá má ra kezdetben teljesen ismeretlen, k é ső bb igen megkedvelt sajá tossá gaiba. Olyannyira, hogy né há ny é v eltelté vel má r új utat egyengetett a szabadalmi
oltalommal vé dett növé nyfajtá k, mint talá lmá nyok jogi szabá lyozá sa kialakítá sá ban. Má sok minő sítetté k, ezen a terü leten kifejtett alkotó munká ja é s hozzá já rulá sa nyomá n, orszá gosan jegyzett szaké rtő nek.
Szakmai é s emberi kvalitá sait jelzi az a té ny, hogy egyre több hazai szervezet,
egyesü let tartott igé nyt jogi felké szü ltsé gé re, közreműködé sé re. Ké rté k, é s ő
szívesen ment, mert é rezte az ő szinte tiszteletet, megbecsü lé st a hívó k ré szé rő l.
Így kerü lt a Vető mag Termé ktaná cs vonzá sköré be: elő ször az Etikai Kó dex

41

└

┘

┌

┐

kimunká lá sá ban vá llalt oroszlá nré szt, majd pedig az Etikai Bizottsá g tagjaké nt
dolgozott. A vető magtörvé ny elő ké szíté sé re, vé glegesíté sé re ugyancsak jelentő s
energiá t á ldozott.
A Magyar Iparjogvé delmi é s Szerző i Jogi Egyesü let elnöksé gi tagjaké nt, a
VETMA Marketingkommuniká ció s Kht. felü gyelő bizottsá gá ban, a Magyar
Növé nynemesítő k Egyesü leté nek kurató riumá ban – egyará nt – azonos cé l megvaló sítá sá n fá radozott, teljesíteni azt a misszió t, amelyet Szűcs Lá szló bará tunk
a magyar növé nynemesíté sben, a vető mag-szakmá ban munká lkodó k, az elé rt
eredmé nyeket é s a „hogyan tová bb” útjá t a köz szá má ra é rthető mó don prezentá ló k javá ra é s é rdeké ben vá llalt. Tette ezt úgy, hogy munkahelyé n megmaradt
mindenki há zi jogtaná csosá nak, má snak az igazat é s az igazá t keresvé n, tisztessé ges segítő szá ndé kkal.
Komolyan vette é s gyakorolta a törté nelmi inté st: „… Hass, alkoss, gyarapíts!… ” Nemcsak hatott, hiszen most is hat é s mé g nagyon soká ig a belő le – úgy
é rezzü k – vé gtelenü l á radó termé szetes derűvel. Nemcsak alkotott, hanem az
ittmaradottakat is erre ké szteti az á ltala felvá llalt új út taposá sá val. Nemcsak
gyarapított, hanem utó lag is ezt teszi, pé ldá t mutató lelki gazdagsá gá val – mindazok köré ben, akik ré szesü lhettek közvetlensé gé ben, embersé gé ben.
É letfilozó fiá ja, hitvallá sa a maga szerzette é s é nekelte egyhá zi zsoltá rbó l is
messzecsendü l: „Szeresd a tá rsad, segítsd meg ő t, ne hagyd a porban a
csü ggedő t!”
É s tová bb peng a gitá r Szűcs Laci kezé ben: lelki húrjain szívbemarkoló an
jajdulnak é s mé gis biztatnak a benső jé bő l fakadó dallamok – a szeretet, a szolgá lni tudá s, a má sokkal való törő dé s tiszta forrá sá bó l kiapadhatatlanul buzogva.
Így ő rizzü k rá nk hagyott öröksé gé t, igé nyes szakmaisá gá t, lelkiismereté t, hité t
é s embersé gé t. Vagyis: ő t, magá t!
Proksza Já nos
Gabonatermeszté si Kutató
Közhasznú Tá rsasá g

Szű cs László temeté sé re
Drá ga jó Laciká m!
A pá r hé ttel ezelő tti talá lkozá s mint utolsó emlé k, é s a mostani megrendítő való sá g eszü nkbe juttatja Mé cs Lá szló nak a „Kirá ndulá s elmaradt” című versé ben
föltett költő i ké rdé sé t: „Ki é rti Istent, titkos terveit, mié rt ríkatja meg kedvenceit?”
Az utolsó alkalommal mondtad el, hogy Bal á zs fiad piarista szerzetesnek
ké szü l. Bá r te má st tervezté l, „ha a Jó isten hív valakit, legyen meg az Ő akarata”. Szó szerint idé zlek: „Ha a Jó isten hív valakit, legyen meg az Ő akarata!”
Ezeket a szavaidat nem lehet elfelejteni. De ezek a szavaid m á ra kü lönös
jelentő sé gűvé emelkedtek.
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Ki gondolta volna, hogy a Jó isten hív, hogy é ppen té ged hív, hogy ilyen
nagyon hamar hív. Te mindnyá junk okulá sá ra jelentetted ki: „legyen meg az Ő
akarata”. Tudjuk jó l, ez a legbölcsebb imá dsá g. De amikor az Ú risten ilyen mó don hív, ahogy most té ged, milyen nehé z kimondanunk ennek a legbölcsebb
imá dsá gnak szavait. Mert való ban tragé dia törté nt. Így é ljü k ezt meg mindnyá jan:
nem utolsó sorban diá ktá rsaid, osztá lytá rsaid, osztá lyfő nököd, taná raid, az
egé sz Bencé s Diá kszövetsé g, amelynek bará ti szereteté t hozom ravatalodhoz,
é s amelyé rt oly sokat é s maradandó t tetté l. Te hívtad é letre dé lkelet-magyarorszá gi szervezetü nket, te gyűjtötted é veken á t a diá ktá rsak adatait. Megkü zdötté l azzal a nehé zsé ggel, hogy e kis hazá nak ebben a sarká ban é lnek a legszé tszó rtabb szé tszó rtsá gban azok, akik ugyanahhoz a fé szekaljhoz tartozunk. É s
ebbő l a kilá tá stalannak tűnő diaszpó rá bó l te közössé get é pítetté l. Bizonysá g rá ,
hogy itt á llunk ravatalod körü l. É s há lá t adunk teé rted mi é s itt mindnyá jan.
Megköszönjü k, hogy szerethettü nk. Mert olyan voltá l, akit szeretni lehetett é s
kellett, hiszen annyi szeretetet tudtá l magad körü l szé tsugá rozni, é s ennek oly
sokan vagyunk tanúi.
Laciká m! A költő verscíme szerint: „A kirá ndulá s elmaradt”. Való ban elmaradt,
é s elmarad sok minden, amit te magad é s mindazok terveztek, terveztü nk, akik
ismerü nk é s szeretü nk. Így jelen idő ben: szeretü nk. Hiszen Szent Pá l ó ta tudjuk:
„a szeretet soha el nem múlik.” A kirá ndulá s elmarad. Testileg nem leszel ott
szombaton Pannonhalmá n sem, ahol közösen fogunk megemlé kezni ró lad. Nem
búcsúzunk, tudjuk, lé lekben velü nk leszel, é s az é gi karban é nekled velü nk
együ tt ü nnepi talá lkozó nk elejé n – hagyomá nyaink szerint – a Szent Benedekhimnuszt é s vé gé n a Szó zatot. Nem szeretné nk igazá n, ha most nem elszorult
szívvel gondolná nk rá d, de nem volná nk igazá n kereszté nyek é s bencé s diá kok,
ha nem é rtené nk meg: Isten ü zenni akart. Mé g a körü lmé nyekkel is. Nem tartotta
szü ksé gesnek, hogy é vekig szenvedj, hogy é retté vá ljá l az Ő jutalmazó szereteté re. Te ké sz voltá l az Ő akaratá nak felté tel né lkü li elfogadá sá ra, é s Ő ké sz volt
arra, hogy neked az Ő meg nem szűnő örök szereteté t adja jutalmul. Ezt ké rjü k
mi is Tő le szá modra: az örök boldogsá got!
2000. má jus 22-é n.
Faber Miklós (Bp 48)
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Ismé t elment egy barátunk –
– Dr. Hídvé gi Imre (Gy 65)
Bakonygyiró t, 1946. szeptember 13. – Mariacell, 2001. február 11.
Nehé z az olyan bará tró l, ismerő srő l múlt idő ben írni, akivel mé g a minap együ tt
voltunk, beszé lgettü nk, jövő t tervezgettü nk, most pedig má r az öröklé t tá vlatait
mé ri. Mé g megrendítő bb, amikor a halá l hirtelen ragadja el közü lü nk a fé rjet, az
é desapá t, nagyapá t, testvé rt, bará tot. Így törté nt ez dr. Hídvé gi Imre (Gy 65) bará tunkkal, akit 2001 februá r 11-é n – a lourdes-i jelené s emlé knapjá n, egy csodá latos Má ria-kegyhelyen – Mariazellben síelé s közben é rt a hirtelen szívhalá l.
Imre Bakonygyiró ton, né metajkú csalá dban negyedik gyermekké nt szü letett, s
ebben a bakonyi faluban töltötte gyermekkorá t. Az á ltalá nos iskola kivá ló befejezé sé t követő en keresztanyja segítsé gé vel a győ ri bencé s gimná ziumba kerü lt
Pulay Csaba osztá lyá ba. Prefektusa Csizmadia Gerő volt, akivel ké ső bb jó
kapcsolatot tartott fenn.
1965-ben é rettsé gizett, majd jelentkezett a SOTE Á ltalá nos Orvosi Kará ra. Öt
sikertelen felvé teli utá n sem adta fel é s kitartó szívó ssá gá t jellemzi, hogy a hatodik alkalommal sikerü lt a felvé telije, amikoris felvetté k a SOTE Fogorvosi Kará ra.
1973-ban kötött há zassá got dr. Angyal Anikóval, mely há zassá gá bó l há rom –
immá r felnő tt – gyermek szü letett.
Fogorvosi pá lyá já t Bajá n kezdte, majd Kerekegyhá zá ra kerü lt – szinté n fogorvos felesé gé vel együ tt – ahol kivá ló praxisa é s közé leti tevé kenysé ge kiteljesedett. Betegei é s a telepü lé s lakó i ő szinte megbecsü lé sé t jelzi, hogy az első szabad önkormá nyzati vá lasztá sok alkalmá val, majd ezt követő en mé g ké tszer vá lasztottá k be Kerekegyhá za közsé g ké pviselő testü leté be, ahol tisztessé ggel é s
becsü lettel ké pviselte vá lasztó i é rdekeit, mindvé gig hűen a kereszté nydemokrata
eszmeisé ghez.
A Bencé s Diá kszövetsé gbe szinte újjá alakulá sá val egyidejűleg lé pett be, s
felesé gé vel együ tt szinte minden rendezvé nyen jelen volt. A regioná lis szervezet
munká já t pedig igazá n aktívan segítetté k.
A feltá madá s é s boldog viszontlá tá s remé nyé ben a cinkotai temető ben vettü nk
tő le búcsút februá r 16-á n. Megemlé keztü nk ró la Szent Benedek napjá n a kecskemé ti bencé s diá kok ré szvé telé vel megtartott szentmisé n, imá dkozva é rte é s
ittmaradt csalá djá é rt.
Az elhunyt testvé reinké rt bemutatott szentmise introitus á val kívá nhatjuk:
„Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei. ”
Dr. Jobbá gy Lajos (Ph.69)
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Kis kiegé szíté s Nádasi Alfonz nekroló gjához
Ná dasi Alfonz taná r úrnak a harmincas é vek dereká n é n is diá kja voltam. A jó
Isten a dalolá s, muzsiká lá s vonatkozá sá ban né mi talentummal á ldott meg, ami
azzal a megtisztelteté ssel já rt, hogy az á ldott emlé kű pedagó gus szá mos kitü ntető feladatot bízott rá m. Engedtessé k meg, hogy ezek közü l né há nyat felsorolhassak.
A taná r úr á ltal nagy lelkesedé ssel é s hozzá é rté ssel megalapított gimná ziumi
zenekarban a zongorakísé retet lá thattam el, az ugyancsak á ltala vezetett
vegyeskarban kezdetben az alt, ké ső bb a basszus szó lam vezető je lehettem.
Talá n kevesen tudjá k, hogy a taná r úr kitűnő hegedűs is volt. Többször elő fordult, hogy azokat a hegedűre írt műveket, amelyeket mindig a tő le megszokott
pontossá ggal é s igé nyessé ggel interpretá lt, a soproni rendhá zi laká sá ban lé vő
pianínó n kísé rhettem. Ré szese lehettem annak az annakidej é n egyedü lá lló kezdemé nyezé snek bizonyult tervé nek, amelynek megvaló sulá sá ban oly kevesen
hittek, é s amelynek teljesü lé seké nt a gimná ziumi vegyeskar tenor é s basszus
szó lamaiban tíz, húsz, ső t harminc é vvel korá bban vé gzett volt diá kok színesíthetté k a diá kok produkció já t.
A legnagyobb é lmé nyem azonban a soproni Pető fi té ren organizá lt dalostalá lkozó volt, amelyen több mint 1500 fiatal egyesített kó rusa é nekelt é s az utolsó szá mot, a „Forr a vilá g bús tengere, ó h magyar, á dá z Erinnis lelke uralkodik”
kezdetű, döbbenetes erejű Kodá ly-ká nont maga a szerző vezé nyelte. Abban,
hogy Kodá ly Zoltá n vá llalta a nagy feladatot, oroszlá nré sze volt Ná dasi taná r úr
szerző höz fűző dő kapcsolatá nak, valamint fá radsá got nem ismerő szervező
munká já nak. Itt is megadatott, hogy jelen lehettem az é neklő k között.
Nem ké tsé ges, hogy – ha az emlé kezetes vilá gé gé s közbe nem szó l – mé g
sok maradandó siker emlé keztetne a taná r úr pé ldamutató tevé kenysé gé re.
É ppen a fent említett Kodá ly-ká nonra törté nt utalá s adja kezembe a tollat. A
műnek ugyanis utó é lete van, amelyrő l szó lanom kell.
Az idő pont az 1945-ös é v januá rja, a helyszín a Don folyó keleti partja menté n
„ü zemelő ” Lebegyan-i hadifogolytá bor, amelyben jó né há ny ezer né met katona
mellett 3-400 fő s magyar kü lönítmé ny (tartalé kos é s hivatá sos tisztek, a zá szló stó l ezredesig terjedő rendfokozattal) é li a hadifogoly siralmas é leté t.
Elkoptak má r a szoká s „szicsasz, szkó ro” stb. ígé retek is, a letargia teljes.
Ebben a kilá tá stalan helyzetben akadtak né há nyan, akikben a cselekvő ké pessé g é p magja mé g fellelhető volt. Ezek felvetetté k, hogy egy kis kultúrműsorral
talá n fel lehetne rá zni a búslakodó kat. Felhívá sukra szá mosan jelentkeztek
é nekkel, szavalattal, ü gyessé gi szá mokkal stb. A cé l tehá t adva volt, a romos
gyá ré pü let egyik viszonylag é pen maradt munkaterme elő adó teremmé avanzsá lt, a magyar lé tszá m többszörösé t kitevő né met foglyok á ltal hevenyé szett
„színpad” haszná lata is engedé lyeztetett, így a terv teljesíthető nek lá tszott.
Hosszú vita folyt azon, mi legyen a műsor hatá sos zá ró szá ma.
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Ekkor jutott eszembe a Ná dasi taná r úr á ltal betanított Kodá ly-ká non. Javasoltam annak finá lé ké nt törté nő műsorba á llítá sá t, ső t vá llaltam annak betanítá sá t
is. Megalakult a 30-40 fő s kó rus, é n pedig elkezdtem volna a munká t, de a
meló dia é s a szöveg emlé kezetbő l törté nő rögzíté sé hez a szü ksé ges elemi
felté telek – író szerszá m, kottapapír – hiá nyoztak. Akik ott voltak, tudjá k, hogy a
rabtartó k szemé ben mindennemű, az esetleges informá ció -mozgá st lehető vé
tevő kellé k – ceruza, toll, író papír – potenciá lis veszé lyforrá snak szá mított, ezé rt
arra, hogy ilyeneket igé nyelhessü nk, szá mítani nem lehetett. A fogsá gban azonban a lelemé nyessé g szü ksé gszerű volt, ezé rt rövidesen megtalá ltam a megoldá st: kottapapírké nt haszná lt cementes zsá kot, író szerszá mké nt a konyhá bó l
csent szé ndarabokat vé ve segítsé gü l hamarosan elké szü lt a „karvezető i pé ldá ny”. Tulajdonké ppen nem volt nehé z dolgom, hiszen ismeretes, hogy a mű –
az utolsó ü temektő l eltekintve – unisono adatik elő , a polifonikus hatá st a
belé pé sek ará nyos elosztá sá val é rjü k el. Az é nekkar tagjainak zöme zenei
ismeretekkel rendelkezett, így a mű viszonylag rövid idő alatt elő adható vá vá lt.
A műsor többi szá má ró l itt nem kívá nok szó lni, a befejező szá m – a Kodá lyká non – azonban olyan é letre szó ló é lmé ny lett a szá munkra, aminek hatá sa –
meggyő ző dé sem – a mai napig nem halvá nyult el azok szemé ben (sajnos, má r
csak né há nyan vagyunk), akik az elő adá s ré szesei lehettek. A mű megszó laltatá sa elő tt Marosi Pé ter reformá tus lelké sz (ha informá ció m nem csal, Molter
Ká rolynak, a neves erdé lyi író nak, aki az erdé lyi újsá gírá s há ború utá ni talpraá llítá sá ban nagy é rdemeket szerzett, fia?) magas színvonalú, lenyűgöző erejű ismerteté st tartott Kodá ly Zoltá n munká ssá gá ró l, amivel megteremtette azt a hangulatot, amely a ká non szá rnyaló ü temeinek mé ltó befogadá sá ra alkalmas volt.
Majdnem lehetetlen leírni azt a hatá st, amelyet a mű elő adá sa a termet megtöltő , hevenyé szett ló cá kon elhelyezkedő , leromlott testi-lelki kondíció ban maga
elé meredő hallgató sá gra kifejtett. Szem nem maradt szá razon, mindenki ujjongott, tapsolt, dü börgött, nevetett vagy sírt.
Mé g ma is sokszor jut eszembe az a pillanat, amikor a teremmel szomsz é dos,
a né met, úgynevezett tá bori propagandistá k szobá já bó l kilé pő prop. fő nök –
bá mulva a nyü zsgő sokasá got – a következő ket mondotta: „So ein Enthusiasmus ist unglaublich, wir k önnten uns da ein Beispiel nehmen. ”
Mié rt mondtam el ezt a kis törté netet?
Csupá n azé rt, mert meggyő ző dé sem, hogy Ná dasi Alfonz taná r úrnak a
Kodá ly-ká non né pszerűsíté sé ben szerzett soproni é rdemei é s a ká nonnak a Don
folyó partjá n elhangzott emlé kezetes elő adá sa között szoros okozati összefü ggé s á ll fenn, amié rt az esemé ny megé rdemli, hogy a TANÁ R Ú R á ldá sos
é leté t bemutató , sokoldalú munká ssá gá t mé ltató cikkek dosszié já ban helyet
kaphasson.
Sopron, 2000. á prilis 16.
Katter Herbert (So 39)

46

└

┘

┌

┐

Felejthetetlen tanáraink

└

47. oldal ┘

┌

┐

└ 48. oldal

┘

┌

┐

Dr. Jordán Sándor Emil OSB (Gy 31) ∗
1912–1999
A 20. szá zadi magyar egyhá ztörté net kü lönösen bő velkedik olyan egyhá ziakban,
akik Magyarorszá g hatá rain túl tevé kenykedtek, emigrá ns magyarokat pasztorá lva vagy új hazá juk né pé é rt munká lkodva. Közü lü k is kiemelkedett a São Paulo-i
Szent Gellé rt Apá tsá g1 alapító perjelé nek, dr. Jordá n Sá ndor Emil bencé s atyá nak az é letműve.
Jordá n Sá ndor 1912. november 12-é n szü letett Budapesten. Győ r vá rosá ban
nevelkedett, közé piskolai tanulmá nyait az ottani bencé s gimná ziumban vé gezte.
É rettsé gi utá n, 1931. augusztus 6-á n lé pett a Szent Benedek rendbe, ahol az
Emil nevet kapta. A pannonhalmi novíciusé v vé gezté vel 1932-35 között a ró mai
Szent Anzelm Egyetem hallgató ja volt. 1935. szeptember 13-á n tett ü nnepé lyes
fogadalmat, majd 1937. június 13-á n á ldozó pappá szentelté k. 1937-ben a Pá zmá ny Pé ter Tudomá nyegyetem Hittudomá nyi Kará n teoló giai doktori diplomá t
szerezett.2 1939-ben há rom é ves brazíliai misszió s munká ra jelentkezett é s
augusztus 19-é n Hets Aureliá n rendtá rsá val együ tt Brazíliá ba é rkezett. Közben
1942-ben beá llt a hadiá llapot Brazília é s Magyarorszá g között, ami elvá gta a
hazavezető utat – így lett a tervezett há rom é ves misszió bó l hatvan é v. Emil atya
is a rendtá rsai á ltal 1932-ben alapított, a São Paulo-i Vila Anastá ció negyedben
lé vő Szent Istvá n plé bá niá ra kerü lt, ahol az akkor má r né pes magyar koló nia
lelké sze lett egé szen 1947-ig. Rendtá rsaival felvá ltva keresté k fel nemcsak a vá rosban é s környé ké n é lő magyarokat, hanem a több szá z kilomé terre talá lható
magyar telepü lé seket is, mint Á pá dfalvá t, Boldogasszonyfalvá t, Szentistvá nkirá lyfalvá t, Má tyá skirá lyfalvá t. Vila Anastá ció n ré szt vett a plé bá niatemplom é píté sé nek szervezé sé ben („Ú j Pannonhalma”). 1947-tő l 1949-ig Pittsburghben
(USA), az ottani Szent Anna Lelké szsé gen magyar lelké szké nt tevé kenykedett
é s segítsé gé re volt az oda kivá ndorolt Kelemen Krizosztom fő apá tnak. Né há ny
é vtizeddel ké ső bb Emil atya – az é giek közbenjá rá sá t is ké rve – csodá val hatá ros mó don egy rövid hé tvé ge alatt, megkü zdve az amerikai hivatali elő írá sokkal,
exhumá ltatta é s Magyarorszá gra szá llította Krizosztom fő apá t hamvait, így a 20.
szá zad egyik kiemelkedő bencé s elöljá ró ja ké nyszerű emigrá ció ja ellené re
Pannonhalmá n nyugodhat. Emil pá ter volt a szorgalmazó ja é s atyja annak a
∗ Dr. Jordá n Lá szló (Gy 36) ké ré sé re utá nközlé s a 2000 szeptemberé ben Szegeden megjelent Magyar Egyhá ztörté neti Vá zlatok – REGNUM 1999. 1-2. szá má bó l. – A szerk.
1 A Magyar Egyhá ztörté neti Vá zlatok 1996/1-2. szá má ban má r olvashattuk Tó th Veremund OSB atya tollá bó l a brazíliai Szent Gellé rt Kolostor törté neté t, valamint a MEV
1995/5-6. szá má ban Somorjai Á dá m OSB atya ismerteté sé t Ó nody Olivé r (>1997) rió i
közgazdá sz-törté né sz brazíliai magyar egyhá ztörté neti kutatá sairó l.
2 Doktori é rtekezé sé nek címe: Kruesz Krizosztom fő apá t é s a katolikus iskolá k Magyarorszá gon.
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javaslatnak, amely mé g 1945 júliusá ban hangzott el é s arra irá nyult, hogy a
Brazil vöröskeresztnek alakuljon Magyar Bizottsá ga (Comié Húngaro de Cruz
Vermelha Brasileira), amely szervezetten tud seg é lyt kü ldeni Magyarorszá gnak,
az Euró pa-szerte nagy szá mban lé vő menekü lt magyaroknak, egyben segíteni
jogosult a frissen Brazíliá ba é rkező knek is. Így több ezer rá szoruló magyar jutott
gyors é lelem-, ruha-, é s pé nzsegé lyhez. Ekkor Dom Emílio – hiszen brazil körökben így nevezté k az akkor má r szervező munká ja ré vé n ismertté vá lt magyar
bencé st – a brazil kü lü gyminiszté riumná l elé rte, hogy megkapja a konzuli jogkört, amellyel – hivatalos brazil-magyar diplomá ciai kapcsolatok hiá nyá ban ő é s
munkatá rsai törvé nyesen hitelesíteni tudtá k a bevá ndorló magyarok iratait, diplomá it. Ennek a konzuli jogkörnek 1956 utá n ismé t nagy volt a jelentő sé ge. A
nemzetközi viszonyok vá ltozá sa a diplomá ciai kapcsolatok rendezé sé t hozta
magá val, de a Magyar Komité 1971-ig, Emil atya konzuli jogköre pedig 1973-ig
fenná llt.
Emil atya a renden belü l is fontos szerepet töltött be. Pittsburghbó l visszaté rve, 1949-tő l 1953-ig há zfő nökké nt szolgá lt. A né há ny fő s magyar bencé s
szigetbő l 1953-ban szentszé ki engedé llyel alakult meg a Szent Gellé rt Perjelsé g,
amelynek 1968-ig perjele volt. 1951-ben m á r 6 bencé s taná r é lt a közössé gben,
így felmerü lt az iskolaalapítá s gondolata. Emil atya vá llalkozó szellemé re, hatá rozottsá gá ra é s az isteni gondviselé sbe vetett bizalmá ra jellemző , hogy biztos
anyagi forrá s hiá nyá ban is merte vá llalni a kocká zatot. 1951. februá rjá ban indult
meg a tanítá s a Colé gio Santo Amé rico3-ra (Szent Imre Kollé gium, azaz iskola)
keresztelt inté zmé nyben. Az első 12 é vben a vá ros egyik központi helyé n, bé relt
é pü letben, é vrő l é vre növekvő diá klé tszá mmal folyt az oktatá s. 1958-ig Emil
pá ter lá tta el az igazgató i feladatokat, 1958 é s 1982 között pedig angol- é s hittaná rké nt dolgozott az iskolá ban. 1958-ban a vá ros fejlő dé sé nek irá nyá t é szrevé ve Emil atya hozta tető alá azt a telekvé teli szerző dé st, amely új tá vlatokat
nyitott a perjelsé g é s az iskola szá má ra is. Az akkor mé g erdő borította vá rosszé li telken megindult az é pítkezé s, amelyre a forrá sokat Emil atya sokszor
csodá lt talentumá val teremtette elő . Az 1963-as tané vet má r abban a vadonatúj,
modern iskolaé pü letben kezdté k el, ahol a mai napig kifejtik apostoli munk á jukat
a magyar bencé sek. Sokan eleve kudarcra íté lt vá llalkozá snak gondoltá k Emil
atya tervé t, de a szü lő k szívesen vitté k fiaikat a „vá rosszé li” iskolá ba, hiszen
akkorra má r, ahogy ma is, a Szent Imre Iskola Brazília egyik legjobb oktatá si
inté zmé nyé nek szá mított.
„A Szent Imre Kollé giumnak, gazdag é s szegé ny negyedek mezsgyé jé n, nem
az a feladata, hogy vá lasztó vonal legyen. Ellenkező leg: a magasra emelve,
Szent Benedek pé ldá ja szerint, összekötő kapocs kell legyen a Rend jelmondata
é rtelmé ben: Ora et Labora. A mi bencé s hivatá sunk fölvenni a konventbe é s az
iskolá ba az elő kelő k é s a mindennapi kenyé r magvá t. Bencé s hivatá s volt ré gen
a kolostori iskolá ban é s az ma a modern kollé giumokban, testvé ri közössé gbe
3 www.csasp.g12.br
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összefogni egy nemzedé k gyermekeit a nemzet jobb jövő je é rdeké ben.”4 Ezek a
szavak is vilá gosan utalnak arra a szociá lis elkötelezettsé gre, amely Emil atyá t
jellemezte. 1966-ban a Szent Gellé rt Kolostor é gisze alatt megalapította a Szociá lis Inté zetet5 (Institútio Social), amelynek cé lkitűzé se „az Egyhá z tá rsadalmi,
szociá lis tanítá sainak ismertté té tele é s eljuttatá sa mindazokhoz, akik a közjó
é rdekeit akarjá k szolgá lni, vagy pedig olyan vezető helyen vannak, ahonnan
eredmé nyesen befolyá solhatjá k a tá rsadalom egé szsé ges, harmonikus fejlő dé sé t”.6 Az Inté zet jelszava: Opus Justitiae Pax, vagyis „Az igazsá gossá g gyü mölcse a bé ke”. Emil pá ter felszerelte az inté zetet a tá rgykörre vonatkozó szakkönyvtá rral, archívummal. Elő adá sokat, kurzusokat szervezett, amelyek az é ppen aktuá lis brazil tá rsadalmi problé má kra adtak vá laszt. Nagy visszhangot
kapott a ká bító szerekkel kapcsolatos, megel ő zé st szorgalmazó felvilá gosító
munká ja. Pá rtfogolta Teilhard de Chardin eszmevilá gá nak megismeré sé t is,
amelyet a Szociá lis Inté zet keretein belü l lé trehozott Teilhard Dokumentá ció s
Központ mozdított elő re.
Emil atya 1982-ben az iskolai tanítá stó l visszavonult, de lelkipá sztori munká já t
há zaspá rokkal é s fiatalokkal folytatta. Szeretve tisztelt tagja volt a magyar kol ó niá nak is. Írá sai jelentek meg a magyar lapokban, el ő adá sokat tartott az emigrá ció s magyar szervezetekben, kezdemé nyező ké nt é s tá mogató ké nt á llt szá mos
magyar vonatkozá sú ü gy mellett. Betegsé ge ellené re egé szen a legutó bbi idő kig
rendszeresen ré szt vett a Magyar Há zban tartott ökumenikus bibliaó rá kon. Erő s
hite, szé leskörű tehetsé ge, fá radhatatlan buzgalma é s rendtá rsai segítsé ge
alkalmassá tetté k a rá há rult, sokszor emberfeletti feladatok megold á sá ra. „Amit
az ember kitartó an akar, azt Isten segítsé gé vel meg is való sítja” – á ll Emil atya
mondá sa a Magyarok Brazíliá ban című kiadvá nyá ban, amelyet rendtá rsa é s
bará tja, dr. Kögl Szeverin az alá bbi szavakkal ajá nlott az olvasó knak: „A 80 é ves
dr. Jordá n Emilnek, aki é leté t a Brazíliai Magyar Koló niá nak á ldozta”.7 Emil atya
munká ssá gá t a rendszervá ltá s utá ni magyar kormá ny is elismerte. 1991. októ ber
23-á n a Magyar Köztá rsasá gi É rdemrend tisztikeresztjé t kapta meg „a magyar
emigrá ció lelki összetartá sá é rt é s a São Paulo-i magyar bencé s iskola alapítá sá é rt”. 1997. á prilis 24-é n pedig a Brazil Köztá rsasá g a Rio Branco-rend Commendador fokozatá val tü ntette ki. 1999 á prilis 16-i keltezé ssel a Pá zmá ny Pé ter
Katolikus Egetem Hittudomá nyi Kara gyé má nt diplomá t adomá nyozott Jordá n
Sá ndor Emil – Dom Emílio ré szé re. A gyé má nt diploma 1999. má jus 1-jé n São

4 Jordá n Emil beszé dé bő l 1963 szeptember 1-jé n az új iskola felavató ü nnepsé gé n.
5 A Szociá lis Inté zet munká já ró l egy ré szletes beszá moló t olvashatunk a Vigília 1981 á prilisi szá má ban.
6 Tó th Veremund OSB: A magyar bencé sek 50 é ve Brazíliá ban. A Szent Gellé rt Kolostor
kiadá sa. São Paulo, 1981. 31. old.
7 Dr. Kő gl Szeverin: Magyarok Brazíliá ban. A Könyves Ká lmá n Szabadegyetem kiadá sa,
São Paulo, 1992.
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Pauloban egy benső sé ges bará ti ü nnepsé g kereté ben kerü lt á tadá sra8, az apá tsá gnak abban a lakosztá lyá ban, amelyben 1980. é vi első brazíliai lá togatá sa
sorá n II. Já nos Pá l Ő szentsé ge lakott. Az ü nnepsé gen ré szt vettek a São Paulo-i
Magyar Há z, a Magyar Segé lyegylet, a Könyves Ká lmá n Szabadegyetem, a
Brazil– Magyar Kereskedelmi é s Iparkamara vezető i is. A köszöntő levelekben
többek között ezeket olvashattuk:
„Ezen alkalombó l szeretné m megköszönni, hogy doktori eskü jé t hűsé gesen
megtartva, Krisztus evangé liumá t – hosszú papi tevé kenysé ge sorá n, mé lyebb
teoló giai ismeretek birtoká ban – a Katolikus egyhá z é s a hívek szá má ra mé ltó
mó don hirdette.” (Ró zsa Huba professzor úr, a kar dé ká nja).
„Szívem minden szereteté vel é s Irá ntad való nagyrabecsü lé sé vel gratulá lok. A
gyé má ntná l ragyogó bban é s é kesebben kamatoztattad azt a ké pessé get é s
tudá st, amit a jó Istentő l kaptá l.” (Vá rszegi Asztrik fő apá t-pü spök).
„Szeretné m kifejezni a Magyar Kormá ny jó kívá nsá gait. Há lá s szívvel mondunk
köszönetet a Gondviselé snek azé rt, hogy ajá ndé kba kapott adottsá gaidat é s
hitedet, a szü lő i há zbó l hozott é rté kekkel, az Egyetemen kapott tudá ssal é s a
Bencé s Rendben vá llalt alá zattal felvé rtezve, Egyhá zad, a São Paulo-i magyar
közössé g, é s az egyetemes magyarsá g szolgá latá ba á llítottad.” (Tó th Gá bor
ő exellenciá ja, a Magyar Köztá rsasá g brazíliai nagykövete).
A köszönté sek elhangzá sa utá n Emil atya „vé grendeletszerűen ké rte é s
buzdította a jelenlé vő ket é s á ltaluk a brazíliai magyar koló nia tagjait a magyarsá gtudat fenntartá sá ra, megő rzé sé re, tá vol a hazá tó l Magyarorszá gé rt tová bbi
munká lkodá sra, é s ennek é rdeké ben – vallá si, politikai ellenté teket kizá ró –
összefogá sra”9.
Jordá n Sá ndor Emil hosszas betegsé g utá n 1999. július 31-é n hunyt el São
Pauloban. Betegsé ge keresztjé t pé ldá san viselte, fá jdalmait a jobb magyar
jövő é rt é s a vilá g morá lis megújulá sá é rt ajá nlotta fel. A Magyarorszá gé rt
Alapítvá ny Kurató riuma 1999-ben Magyar Öröksé gnek nyilvá nította a Szent
Gellé rt Apá tsá got é s a Szent Imre Kollé giumot. Emil atya má r nem é rhette meg
az augusztus 20-i díjá tadá st. „A bencé s alapítá sú São Paulo-i Szent Gellé rt
Apá tsá g é s Szent Imre kollé gium a magyar né p egyik legfontosabb adomá nya
az euró pai kontinensen kívü l, (… ) é s talá n a Brazília é s Magyarorszá g közötti
kapcsolatok törté neté nek legszebb megvaló sulá sa. Mindezt lehetetlen kü lönvá lasztani attó l a nagyszerű tá rsadalmi tevé kenysé gtő l, erkölcsi é s szellemi
ké pzé stő l, amelyet szemé ly szerint Dom Jordá n Emil Sá ndor – Dom Emílio, ahogyan São Pauloban szeretettel hívtá k – a hazá mban kifejtett” – mondta Luciano
Ozorio Rosa brazil nagykövet egy budapesti megemlé kezé sen.10 „Jordá n Emil
8 Dr. Jordá n Lá szló : Tá jé koztató gyé má nt diploma á tadá sá ró l São Pauloban. Ké ziratké nt,
São Paulo, 1999.
9 Uo.
10 Luciano Ozorio Rosa, a Brazil Köztá rsasá g budapesti nagykövete beszé de 1999. októ ber 19-é n a Győ r Bará tainak Köre é s a Brazil-Magyar Tá rsaskör közös klubdé lutá njá n.
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Isten kegyelmé vel kamatoztatta a belé helyezett talentumokat. Az akaraterő
gé niusza örökös kü zdelemben á llt önmagá val. Ideá ja volt mindig a jó t tenni,
szolgá lni, legyő zve sajá t emberi korlá tait.”– írta ró la Tó th Veremund rendtá rsa.11
Szemé lyé t gondossá g, precízsé g, kiegyensúlyozottsá g jellemezte. Mé ly nyomot hagyott mindenkiben, aki kapcsolatba ker ü lt vele. E sorok szerző je elő ször
bencé s diá kké nt talá lkozott Emil atyá val, amikor 1991-ben az egyik latin ó rá ra
bejött é s beszé lt a magyar bencé sek brazíliai misszió já ró l. Ké ső bb São Paulo-i
tanulmá nyutam é s hungarika kutatá som sorá n naponta talá lkoztunk. Ő maga
volt a segítő ké szsé g, a pontossá g, a kötelessé gteljesíté s é lő pé ldá ja. Munká mat
szá mos é rté kes informá ció val, anyaggal segítette. Önmagá hoz való szigorúsá gá t má sokkal szembeni igé nyessé ggel pá rosította é s emberi kapcsolatait szellemes humorral fűszerezte.
Jordá n Sá ndor Emil azon 20. szá zadi egyhá zfé rfiakhoz tartozik, akik a
Magyarorszá gon é s az Euró pá ban megszerzett tudá sukat új hazá jukban kamatoztattá k é s ezzel já rultak hozzá né pek, kontinensek közeledé sé hez, kulturá lis
é s lelki kapcsolatok á polá sá hoz, fejleszté sé hez. Tá vozá sa nagy vesztesé g
többek között a brazíliai magyaroknak, a brazil hité letnek é s a bencé s rendnek.
1999 decemberé ben a Szent Gellé rt Apá tsá gban nyílt meg egy á llandó Magyar
Múzeum12, melynek bejá ratá ná l helyezté k el szobrá t, így á llítva mé ltó emlé ket
é letművé nek.13
Pongrá cz Attila (Ph 92)

Kis kiegé szíté s dr. Jordá n Emil OSB
nekroló gjához
Pongrá cz Attilá nak (a Szegeden, 2000. szeptemberé ben, megjelent Magyar
Egyhá ztörté neti Vá zlatok – REGNUM 1999. 1– 2. egysé ges szá mban közzé tett)
dr. Jordá n Sá ndor Emil OSB-rő l szó ló nekroló gjá t nem testvé ri elfogultsá gbó l
tettem közzé , hanem azé rt, mert a nekroló g egyben az egyetemes magyarsá g
XX. szá zadi törté nelmé nek egy sajá tos elemé t is ismerteti.
Nevezetesen az 1000 é ves Pannonhalma szellemi kisug á rzá sá t Brazíliá ba. A
magyar bencé sek szé les körű tevé kenysé gé t: oktató -nevelő munká ssá gá t é s
szociá lis gondoskodá sá t. Nem csak a Brazíliá ban é lő honfitá rsaink, hanem a
brazil tá rsadalom köré ben is.

11 In: Brazíliai Magyar Hírlap. 1999 szeptember
12 www.msg.org.br
13 Ezúton mondok köszönetet Jordá n Lá szló úrnak, Emil atya öccsé nek, aki ké ré semre
fé nyké pet é s bő sé ges anyagot kü ldött a megemlé kezé s elké szíté sé hez.
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Rá mutat a nekroló g a magyar bencé sek alkotó erejé re is. Az á ltaluk alapított,
Sã o Paulo-i, Szent Gellé rt Apá tsá g é s – az 1700 tanuló t nevelő , oktató Szent
Imre Kollé gium (Gimná zium) é s az Apá tsá gban felgyűlt hungarica az egyetemes
magyarsá g szellemi-anyagi é rté ktá rá t gazdagítja.
Fé lő , hogy a magyar bencé seknek ezt a hatalmas, Sã o Paulo-i, alapítá sá t el
fogja veszteni nemzetü nk. A Szent Gellé rt Apá tsá gnak é s Szent Imre Kollé giumnak a magyarsá g szá má ra megtartá sá ra, megmenté sé re irá nyuló 1989. é vi kezdemé nyezé sem é s é veken á t munká lkodá som é letem kudarca.
A Szent Gellé rt Apá tsá g Konventjé vel a Miniszterelnöki Hivatal, a Kü lü gyminiszté riummal egyeté rté sben é s a Pannonhalmi Fő apá tsá ggal együ tt – Sã o
Pauló -ban, 1993. júliusá ban – írá sban megá llapodott (a dokumentum rendelkezé sre á ll) Magyar Inté zet vagy má s jellegű magyar kulturá lis inté zmé ny befogadá sá ra az Apá tsá gba é s ezen belü li működé sé re.
Ezzel a befogadá ssal a magyar bencé s alapítá sú hatalmas inté zmé nyrendszer, együ ttes fenntartható , megmenthető lett volna, lenne mé g ma is, a magyar
nemzet szá má ra.
A megá llapodá s kormá nyzati szintű realizá lá sa, sajnos nem törté nt meg. Így a
Szent Gellé rt Apá tsá g é s Szent Imre Kollé gium hiá ba lett MAGYAR ÖRÖKSÉ G.
Nem örökíti meg a XXI. szá zad egyetemes magyarsá ga.
Hacsak kormá nyzatunk nem figyel fel erre a hatalmas magyar szellemi-anyagi
é rté kre, é s á llamalapítá sunk millenniuma nemes szellemis é gé vel, mint 1000 é vvel ezelő tt is, a bencé s renddel együ ttesen szíves lesz gondoskodni a Sã o
Pauló -i, magyar bencé s alapítá sú Szent Gellé rt Apá tsá gnak é s Szent Imre Kollé giumnak á törökíté sé rő l a XXI. szá zad egyetemes magyarsá gá nak, megtalá lja
ennek mó djá t.
Egy öreg magyar, utolsó remé nyé vel, tá jé koztató já nak olvasó já t tisztelettel é s
szívbő l köszönti.
Dr. Jordá n Lá szló (Gy 36)
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Dr. Rezek Románra emlé kezem
Az „Amicus” 200/1 szá má ban megjelent „A kő szegi né gyesfogat” című cikket
olvasva örömmel fedeztem fel Rezek Romá n (Sá ndor) nevé t, aki rövid kő szegi
tartó zkodá sa alatt oly kiemelkedő szerepet já tszott a vá ros szellemi é leté ben.
Nekem, mint ké ső bbi generá ció snak megadatott mé g, hogy szemé lyesen
megismerjem é s igazolhassam szellemi kisug á rzá sá t é s annak magá val ragadó
vonzerejé t.
Ismeretsé gü nk 1961-ben kezdő dött, amikoris az „Institute Cataloque de Paris”
nyá ri egyetemen tölthettem né há ny hetet, mint ösztöndíjas. Rezek atya akkor
má r é vek ó ta Pá rizsban é lt, é s köré sereglett az ott é lő , a nyugati vilá gban
szellemi tá jé kozó dá sra vá gyó , ’56-os fiatalok jelentő s ré sze. Velü k kapcsolatba
kerü lve hamarosan é n is ré szt vehettem a hetente Rezek atya á ltal rendezett
beszé lgeté seken, amelyeken vilá gszemlé letü nk formá ló dá sá t rá vilá gítá saival,
magyará zataival é s kritikus megjegyzé seivel segítette elő abban a nyílt é s nyitott
szellemisé gben, amely annyira új é s má s volt, mint az akkor itthon, Magyarorszá gon megengedett é s egyedü l lé tjogosultnak tartott marxista ir á nyzat.
Ezeken az alkalmakon mutatott rá Rezek atya egy szé les körben alig ismert „új
kereszté ny vallá sfilozó fiá ra”, amellyel kapcsolatban el is hangzott egy n é v:
„Teilhard de Chardin”
A jezsuita tudó s ma má r jó l ismert, modern felfogá sá val minket sem volt nehé z
„megfertő zni”, s ekkor kerü ltek belé m azok a magvak elveté sre, amelyekbő l
idő vel é rtelemvilá gom nő tt ki. Sajnos, a Pá rizsban tölthető idő m gyorsan elszá llt.
Bé csbe való visszaé rkezé semkor magammal vittem Rezek atya maradandó
emlé ké t é s az á ltala közvetített Teilhard-i szellemisé get. Ké ső bb 1965-ben ő Dé lAmerika irá nyá ba hagyta el Pá rizst é s São Paulo-ban talá lt új otthont.
Így á tmenetileg megszakadt a közvetlen kapcsolat közöttü nk, de csak idő
ké rdé se volt az újrafelvé tel, hisz Teilhard eszmé it tová bbra is é rdeklő dé ssel követtem, ill. törekedtem követni, amihez Rezek atya segítsé gé re volt szü ksé gem,
aki közben a jezsuita tudó s műveinek kivá ló ismerő je é s buzgó művelő je lett.
Levé lben kerestem fel Rezek atyá t a Sã o Paulo-i bencé s rendhá zban, hogy
segítsé gé vel követni tudjam a francia tudó s szellemi munká ssá gá t. Ez 1984.ben
törté nt – sajnos, túl ké ső n – , hisz ké t é vvel ké ső bb Rezek Romá n má r nem tartozott az é lő k sorá ba. De ez, a szinté n rövid, má sodik kapcsolati idő szakunk is termé keny volt. Tő le kaptam Teilhard, á ltala magyarra fordított, ré szben nyomtatott,
ré szben sokszorosított formá ban kiadott műveit. Ő segített felkutatnom Teilhard
de Chardin New-York-á llambeli Poughkeepsie telep ü lé s mellett fekvő , volt jezsuita temető ben lé vő sírjá t, ahová 1985-ben sikerü lt is elzará ndokolnom. Rezek
atya akkor má r közeledett a hetvenedik é leté vé hez, de mé g mindig oly szent
meggyő ző dé sel foglalkozott a tudó s Teilhard á ltal összefü ggé sbe hozott „tudomá ny– vallá s– filozó fia” há rmas dimenzió já val, mint ahogyan é n az első talá lkozá sunkkor, több mint húsz é vvel azelő tt, erre má r rá csodá lkoztam.
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A hetvenedik szü leté snapjá ra né há ny fé nyké ppel leptem meg, amelyeket
Teilhard sírjá ró l é s a temető rő l ké szítettem zará ndokutam alkalmá val. Ő ezeket
a következő szavakkal nyugtá zta: „Nagy-nagy köszönet a fé nyké peké rt. Legszebb dokumentumaim közé tartoznak! Szeretettel ölellek: Sá ndorod.”
E sorokhoz egy fé nyké pet is mellé kelt önmagá ró l a következő szöveggel: „A
hetvenedik é vemet kezdve Jé zusunkkal, P. Romanus OSB”.
Ezek voltak a hozzá m eljutott utolsó é letjelek tő le, amelyek most az é n
legkedvesebb dokumentumaim k özé tartoznak é s segítenek megő rizni kedves
emlé ké t.
Dr. Török József (Ph 56)
Kő szeg

Imádság
– egy bencé s kirándulásró l hazafelé
Uram, köszönjük, hogy velünk voltá l,
köszönjük, hogy megismerhettük teremtett vilá god
sok gyöngyszemé t.
Bocsá sd meg, hogy keveset imá dkozunk Hozzá d, é s
hogy kis erő feszíté ssel akarunk sok é lmé nyben ré szesülni.
Köszönjük, hogy mé gis adtá l olyan tá rsakat, nekünk, akik
sok törő dé ssel pótoltá k mulasztá sunkat.
Köszönjük, hogy autóbuszvezető nk is mindvé gig
nagy felelő ssé ge tudatá ban vezetett bennünket utunkon.
Köszönjük Neked útitá rsainkat,
köszönjük, hogy e né há ny nap sorá n nem csak lá tnivalókban,
hanem egymá s megismeré sé ben is gazdagodhattunk.
Köszönjük Neked, hogy diá ktá rsunk, akinek csalá djá ra
súlyos keresztet raktá l, velünk tartott hitvesé vel,
é s ezá ltal né mi vigaszt jelenthettünk szá mukra.
Tarts meg bennünket, Urunk, hitben é s szeretetben,
hogy a jövő ben is remé nysé ggel eltelve
tehessünk eleget vá llalt feladatainknak. Amen.
Bischof Pé ter (Ph 75)

56

└l

┘

┌

┐

Hetvenné gy é rettsé giző diák egy osztályban
(1940-ben, bencé s gimnázium, Budapest)
Minden é v má jusá ban, júniusá ban né zegetem az ü zletek kirakataiban elhelyezett é rettsé gi tabló kat. Ahogy szá molgatom, a diá kok szá ma húsz é s negyven
között mozog.
Mi hetvenné gyen é rettsé giztü nk 1940 tavaszá n a Baross utca é s a Jó zsef
körút sarká hoz közel lé vő bencé s gimná ziumban. A helyisé ghiá ny miatt egyé bké nt a nyolc é vfolyamos iskola valamennyi osztá lyá ban hasonló volt a tanuló k
lé tszá ma.
Egek! – mondhatná a kívü lá lló , – hogyan lehetett ennyi kamaszt együ ttesen
fegyelmezni, tanítani, összessé gé ben fogalmazva: nevelni?
A fegyelem, a rend az ó rákon
Ilyen nagy lé tszá mú osztá lyban fokozott jelentő sé ge van az oktatá s, a tanítá s
koncentrá lá sá hoz szü ksé ges rendnek, fegyelemnek. Ezt taná raink mindegyike a
sajá t szemé lyisé gé bő l eredő , gyakran egymá ssal ellenté tes mó dszerrel é rte el.
Így Szivós Doná t úr∗ patetikus, a latin nyelv tanítá sá hoz illő ré tori-orá tori lendü letű é s hangerejű elő adá smó djá val, Sólymos Vendel taná r úr hangsúlyozottan
halk, szinte arisztokratikus stílusá val, Szunyogh Xavé r Ferenc taná r úr mindig
kedé lyes, a hittan tanítá sá hoz illő szelídsé gé vel, patriarchá lis bölcsessé gé vel,
vagy Brunner Emő d taná r úr, aki csípő s, szinte vitriolos megjegyzé seivel „tette
helyre” a nyugtalankodó diá kot, s a civil taná rró l sem megfeledkezve: Forrai
Miklós taná r úr, aki az é nekó rá kon, a kó ruspró bá kon szinte szemé lytő l-szemé lynek szó ló derűs tekinteté vel, mé gis – mondhatná m – szuggesztív erő vel teremtette meg az első é nekhang elő tti szinte szisszené s né lkü li csendet.
Há t így „fegyelmeztek” ő k, a mi halhatatlan emlé kű taná raink. Azé rt ne essü nk
az emlé kezé s túlzottnak lá tszó líraisá gá ba. Mert alapjá ban vé ve mi sem voltunk
má sok, mint a mai diá kok. Ná lunk is szü ksé g volt az eré lyesebb eszközök alkalmazá sá ra. Ilyenek voltak az ún. „gyorsított felelteté sek”, amelyek tá volró l sem a
jeles osztá lyzatok osztogatá sá t jelentetté k. Vagy a nyá jas hangzá sú, de kevé sbé
ilyen következmé nyekkel já ró „Hozd csak ki, fiacská m, az intő könyvedet!” kezdetű felhívá sok. Pofon taná ri ké zbő l? Soha, ez ismeretlen volt. De mindjá rt hozzá teszem, ilyesmi „joggal” legfeljebb Horvá th Kandid úr igazgató i mivoltá bó l következhetett. Á ldassé k ezé rt emlé ké ben is mindké t keze (mert e tevé kenysé gé ben
balkezes is volt)!

∗ A má sodik vilá ghá ború vé gé ig Magyarorszá gon nem „atyá ”-nak, hanem „úr”-nak volt
szoká s szó lítani a papokat, közöttü k bencé s szerzetespap-taná rainkat is. – A szerk.
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É s hogyan tanítottak?
Taná raink a tankönyvek anyagá t kiegé szítetté k, teljessé tetté k szemé lyes ismereteikkel, tudá sukkal, vé lemé nyü kkel. Nem az ismeretek lexiká lis elsajá títtatá sá ra, hanem az összefü ggé sek feltá rá sá ra törekedtek. A mohá csi csatá t nem a
Karinthy á ltal megírt „jó tanuló ” mó djá ra kellett elmondani, hanem mindenekel ő tt
Euró pa té rké pé n bemutatni a vilá g- é s belpolitikai korhelyzetet Ausztriá ban,
Franciaorszá gban, Velencé ben, Törökorszá gban, ill. Magyarorszá gon. Má sik
pé ldá t – é s emlé ket – hadd idé zzek. A fizikaó rá kon Nagy Juliá n taná r úr szinte
velü nk együ tt „töprengett-vívó dott” a fizikai jelensé gek okain, s szinte diá kké nt,
velü nk együ tt jutott el a megoldá s „fel-”, ill. „megtalá lá sá hoz”.
Nem kívá nom a mai magyar közé piskolá k profilalakítá sra való törekvé sé t kritizá lni. Ső t, úgy tűnik, így kell lenni, ez a helyes, hiszen korunk a specializ á ló dá s
felé halad, mé g ugyanazon tudomá nyá gakon belü l is.
A mi iskolá nk a hangsúlyt – visszatekintve – nem kiemelten egy-egy tantá rgyra
helyezte. Szá munkra – ma is így é rzem – a tudá s, az ismeretek lehető sé geinek
szé les körű tá rhá zá t, mondhatná m: spektrumá t kívá nta bemutatni. Ezeknek
megismeré sé n keresztü l rajtunk volt a sor, mié nk volt a lehető sé g, hogy a közé piskolá bó l kilé pve milyen irá nyban induljunk. Ennek é rzé kelteté sé re – nemcsak
osztá lytá rsaim, hanem iskolatá rsaim soraibó l – az elő bb leírtakra né há ny pé lda.
Bencé s diá k volt Gergely Ferenc, a kivá ló orgonaművé sz, de ugyanúgy Baczonyi Lá szló, az orszá gos versenyeken é veken keresztü l győ ztes gyorsíró . A volt
bencé s diá kok sorá bó l hadd soroljam fel a klasszikus sz íné szek kivá ló sá gai
közé tartozó Sinkovits Györgyöt, Mensá ros Lá szlót, de a maga terü leté n szinte
klasszikusnak tekinthető Kibé di Ervint, a kabaré színé szt. Sorolhatná m tová bb
né v szerint hazá nk é leté nek legkü lönböző bb terü letein – sokak közü l kü lföldön
is – elismeré st szerzett volt bencé s diá kokat, a kortá rs író k szinte csoportjá tó l a
pedagó gusokon (Bá rá ny Tamá stól Herná di Gyulá ig), az orvosokon, Kossuthdíjas mé rnökökön, iparművé szeken keresztü l – nem vé letlenü l sorolom kellő
szeré nysé ggel a vé gé re – a jogá szokig.
A bencé s nevelé s
A bencé s nevelé s tá volró l sem korlá tozó dott a naponké nti iskolai ó rá k tartamá ra.
Ső t, az iskolai é let folytató dott minden nap ké ső estig, megvaló sult az é v minden
szaká ban, tanítá si idő szakban, szü nidő ben egyará nt. É s mindig taná rainkkal.
Nem több, de egy-egy taná r mindig mindenü tt velü nk volt. Nevelő ké nt, de gyakran aktív közreműködő ké nt is.
Hadd írjak itt elő ször, mint az iskolai é letü nk egyik legfő bb helyszíné rő l, a
Baross utca– Rigó utca á ltal körü lvett dohá nyraktá r hatalmas udvará ró l, a „Dohi”ró l, a mi „Pá l utcai grund”-unkró l. Az udvar közepé n nyá ron a teniszpá lya, té len a
korcsolyapá lya, az udvar vé gé n lé vő terü leten a focicsatá k zajlottak, az elü lső
ré szen – leselejtezett ré gi autó n – a gé pkocsivezeté st lehetett elsajá títani.
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A dé lutá ni ó rá kra az iskola é pü lete sem maradt ü resen. Ré szt vehettü nk az
önké pző kör munká já ban. Volt fúvó szenekarunk, „repertoá runkon” egyhá zi zene,
katonainduló k, keringő k egyará nt szerepeltek. A tornateremben a sportszakosztá lyi edzé sek folytak (fő ké nt birkó zá s, szertorna, vívá s). Ré szt vehettü nk nyelvi.
de gé píró i tanfolyamon vagy az é nekkarban, ké szü lve iskolai, Vigadó beli szereplé sekre. Nyá ron cserké sztá bor vagy vízi túrá k a Duná n, hé tvé geken ő rsi kirá ndulá sok a hegyekben, s mi több, vitorlá zó repü lé s a Há rmashatá rhegyen. É s emlé keztek-e mé g rá nk, Mikszá th Ká lmá n té ri Sophiá num gimná ziumbeli lá nyok, az
é rettsé gi é vé ben rendezett közös tá nctanfolyamunkra? (Igazgató nk á ltal meghatá rozott „protokoll” elő írá s: A partnerek között legalá bb leveses tá nyé rnyi tá volsá g! Persze, csak ha jelen volt, közelben volt. Egyé bké nt legfeljebb desszerttá nyé rnyi.)
Hetvenné gy diá k egy osztá lyban, nyolc é v alatt – szinte szemé lyi vá ltozá s né lkü l – há zfelü gyelő , borbé ly, fő orvos, bankelnök, diplomata, á llamtitká r gyermekei
együ tt. Idillikus é s nem való sá ghű volna a ké p, ha nem írná m le, hogy a bará ti
körök kialakulá sá t az osztá lyon belü l – ha nem is é lesen hatá roltan – a tá rsadalmi helyzet hatá rozta meg. Azt azonban á llíthatom, hogy a tanulá sban, egymá s
segíté sé ben, az iskolai é letben nem volt tá rsadalmi kü lönbsé g közöttü nk. É s
vagyunk jó bará tsá gban ma is, bá r é vrő l é vre é s mind gyorsabban növekvő
(összessé gé ben mé gis csökkenő ) szá mban.
Egy biztos. A bencé s nevelé s é letü nknek tartalmat adott, a gimná ziumi nyolc
é v emlé kei é letü nket megszé pítetté k.
Dr. Ká roly Istvá n (Bp 40)
bencé s öregdiá k
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„Igazán minden napom gyö nyö rű volt” ∗
Beszé lgeté s Jáki Zé nó val (Gy 37)
Hullik rá nk a dé li nap sugara, így é rkezünk egyszerre a győ ri Zrínyi utca eleji há z
zá rt kapujá hoz. Ő sem tudja, ki vagyok, é n se lá ttam mé g ő t soha. Az bezzeg
egybő l feltűnik, hogy milyen fiatalosan lé pcső zik felfelé , s akkor lepő dünk csak
meg igazá n, amikor mindketten Bé ké s Ferencné otthoná ba lé pünk. A há zigazda,
Erzsike asszony titokban szervezte meg a randev út, mivel a Já ki famíliá ból a há rom fiúból kettő rő l é rdemeik szerint írtak má r a lapok, de Zé nó atya ismeretlensé gben maradt. Ezé rt hívta meg a csalá d ré gi kedves bará tjá t, aki nem is sejtette, hogy a rokonsá g apraja-nagyja köszönti fel ő t nyolcvanadik születé snapjá n.
Honnan az ismeretsé g?
Hetvenöt é vvel ezelő tt költöztü nk ide, az akkor é pü lt há zba, ahol tizennyolc laká s é s sok gyerek volt – mondja a Pannonhalmá ról é rkező Já ki Zé nó, miutá n
felocsúdik az á mulatból. – Itt laktak Debreczeny Elemé r reá liskolai taná r gyermekei is, közü lü k az egyik Erzsike. Mi öten voltunk testvé rek, nekem öcsé im voltak,
öt-öt é venké nt szü lettek, é s ő k is bencé sek lettek. É n meg, mint legidő sebb fiú,
sokszor kivittem ő ket ró dlizni a tölté sre, meg biciklizni tanítottam az udvar gyerekeit. Má r csak né gyen vagyunk, kishúgunk meghalt negyvenkettő ben, akkor mé g
nem volt penicillin. A nő vé rem Győ rött nyugdíjas, az utá nam öt é vvel szü letett
öcsé m, Szaniszló Ameriká ban é l, ő egyetemi taná r, a ró mai pá pai tudomá nyos
akadé mia tagja, itthon is tartott elő adá st több alkalommal, ő a csalá dban a
tudós. Má sik öcsé m újabb öt é v múlva szü letett, a Teodóz, aki Győ rött szinté n
ismert szemé lyisé g a csá ngó kutatá sai miatt é s zenei vonalon is, no, ő a művé sz.
É n meg vagyok az ember köztük, ahogy anyuká m nevezett el bennü nket.
Meddig tartott a gyerekkor?
Harminchá romig. Akkor költöztü nk a belvá rosba, é s kezdő dött egy új szakasz,
a horgá szat. Amikor a vagongyá rhoz közeli csatorná ba beeresztetté k a szennyvizet, rengeteg halat fogtunk. De akkor m á r jobban é rdekelt a cserké sztá borozá s, meg aztá n a mi bencé s gimná ziumunknak volt egy szé p csó nakhá za a
pü spökvá r alatti Rá ba-parton, az uszoda felé , é s ott igen sokat eveztem. Egy
é vben ké tezer kilomé tert is. Aztá n harminché tben magamra öltöttem a bencé s
ruhá t, negyvenhá romban szenteltek föl pappá , é s a gyakorló é vemet Pesten
kezdtem. É s amikor a há ború miatt behívtak né há ny bencé st, az egyikü k helyé re
kerü ltem Kő szegre. 1948-tó l a szombathelyi egyhá zmegyé ben voltam kü lönböző
helyeken, majd ötvenegyben visszakaptuk az iskolá kat, é s akkor retúrt vá ltottam
Győ r é s Pannonhalma között. Egy-egy é v itt, egy-ké t é v ott… Mondtá k is, hogy a
Zé nó olyan, mint a macska, ha földredobtá k, úgyis talpra esik. É n meg azt
vá laszoltam, hogy azé rt, mert nekem ez a tulajdonsá gom, nem é rdemes úgy
dobá lni. De sose estem ké tsé gbe az ilyen vá ltozá soktó l. Mind a ké t hely a
∗ Utá nközlé s az Amicus 2000/1. szá má bó l
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szívemhez nő tt. É desapá m itt vé gzett Győ rben 1907-ben, harminc é v múlva é n,
öt é v múlva az öcsé m, aztá n a kisebbik „elfajzott”, mert ő Pannonhalmá ra kerü lt
az akkor alakult olasz gimná zium első osztá lyá ba.
Mié rt é pp ezt a hivatá st vá lasztotta?
Ez tudatos vá lasztá s volt. É desapá mnak a nevelő i is bencé sek voltak nyolc
é ven keresztü l. A nagyanyá m szeretett volna a né gy fiá bó l papot, sokat imá dkozott is ezé rt, mé gsem lett egyetlen fia sem pap. Csal á dapá k lettek mindannyian,
szü lettek sorra az unoká k, é s nagyanyá m neve napjá n, Anna-napkor roppant
nagy ü nnepsé g volt mindig az Ú jvilá g utcá ban. Má r nincs meg a há z, de ő
kiimá dkozta, amit akart, mert az unoká i közü l öt pap é s há rom apá ca lett.
Ha lenne olyan albuma, amelynek lapjain é lete szé p napjait örökíthetné meg
idő rend né lkül, melyiket írná bele első ké nt é s mié rt?
Összegezve a nyolcvan é vet, úgy é rzem, hogy így elapró zva, elosztogatva,
ké zzelfogható eredmé nyek né lkü l is nagyon szé p az é let. Eltekintve egy-ké t kínos helyzettő l, amit a há ború alatt kellett á té lnü nk, nekem igazá n minden napom
gyönyörű volt. Most is, amikor a nyolcvanadik szü leté snapomon Pannonhalmá n
köszöntöttek, matematikuské nt azt kívá ntam, ötnegyedszer annyi é s ugyanolyan
boldog é vet adjon nekik legalá bb a jó Isten, mint amennyit nekem adott.
Ö tnegyedszer? Ha jól szá molom, az é pp szá z! Kevesen é rik meg ezt a kort…
Pontosan annyi, é s é desanyá m megé rte. É ppen az öt é vvel ezelő tti má rciusi
Kisalföldben jelent meg ró la cikk, é s é n a sarki á rusná l öt újsá got vettem egyszerre. Csodá lkozva ké rdezte: „Ötöt, mié rt?” Mondtam, mert van benne valaki.
Erre: „Csak nem az a szá zé ves né ni?” „Dehogynem, az é desanyá m.”
É s ha neveket kellene bejegyezni az el ő bb említett albumba, kiket írna be?
Há lá val emlé kezem a harmincas é veknek ismert győ ri bencé s taná raira, akik
mint gimnazistá t szavukkal é s pé ldá jukkal erre az útra vezettek. Többi közt első
igazgató mra, ké ső bbi fő apá tomra, Kelemen Krizosztomra, aki ké ső i jelentkezé sem ellené re felvett a gimná ziumba. Ő rzöm osztá lyfő nököm, Gá briel Gotthard
emlé ké t is, tová bbá matematikataná raimé t, Borbé ly Kamillé t é s dr. Holenda
Barnabá sé t, akirő l nemré g utcá t neveztek el Marcalvá rosban. Lelki vezető m volt
dr. Pammer Odiló, dr. Já mbor Mike, é s ma is elő ttem van testnevelő taná rom,
Kiss Ná ndor alakja, aki a szertorná t, az evezé st é s az egé szsé ges é letmó dot
szerettette meg velem. No, az ő nevü k mindenké ppen feljegyzé sre é rdemes.
Mire a legbüszké bb, amit elé rt eddigi é leté ben?
Há t arra, hogy meg tudtam maradni abban a hivat á sban, amit harminché tben
elkezdtem. Tudom, hogy nem há lá s dolog idő s korban a fiatalokró l beszé lni,
mé gsem titkolhatom, hogy é retlenek. Mi tizennyolc é ves korunkban tudtuk, hogy
mik akarunk lenni. Annak idej é n, ha valaki egyetemre akart já rni, akkor é jszaka
ki kellett a vagonokat rakni vagy havat há nyni, hogy fizethesse az egyetemet.
Most meg jött ez a bizonyos jobblé t, a fiatalok úgy gondoljá k, majd a szü lő k
fizetik a tandíjat vagy majd lesz valahogy. Csak kevesen gondolnak arra, hogy
ő k is felelő sek a maguk é s a jövendő k é leté é rt.
Há mor Vilmos
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Ró zsafüzé r a fű tőtest mö gö tt… ∗
Dr. Só lymos Szilveszter OSB
Egy é let: Rákosi bö rtö né ben, disznó hizlaldában, katedrán
Teoló gus, egyhá ztörté né sz, fő iskolai taná r. Egy Pannonhalmá ró l szó ló könyv
bemutató já ra utazik, amelynek megjelené sé ben neki is ré sze volt. Má snapra
elő adni hívtá k, a Zobor-hegyi remeté krő l, Szó rá dró l é s remetetá rsá ró l, Benedekrő l fog szó lni. Most kocsival viszik, holnap majd be ü l a sajá t Trabantjá ba,
amellyel nyaranta a Balaton-felvidé k rejtett vidé keire szokott pöfögni, hogy aztá n
gyalogosan fedezze fel a tá jat. Messze tekintő szeme, komoly arca mosolygó ssá
szelídü l, amint megszó lal, s nyíltsá ga, jó kedé lye magá val ragadja hallgató já t.
Sólymos Szilveszter pannonhalmi bencé s szerzetes nyolcvan é ves. 1943-ban
a má trahá zi tü dő szanató riumbó l fé lig-meddig szökve ment vissza Pannonhalmá ra a pappá szentelé sé re. Rendtá rsai akkor úgy gondoltá k, talá n csak né há ny
é vig lesz pap, elviszi a tü dő baj. Mé gis meggyó gyult. Öt é vet töltött Rá kosié k
börtöné ben hamis vá dak alapjá n. Kü lönös mó don nem emlé kezett az íté lethozatalra, csak ké ső bb tudta meg, hogy „é letfogyt”-ot kapott. A gyűjtő bő l bekötött szemmel vitté k ki é s raktá k rabszá llító ba. A Kozma utcá ban kötött ki, miutá n
keresztü l-kasul já rtá k vele a vá rost. Magá nzá rka ajtajá t csaptá k rá , heteken á t
csak a fegyő r durva hangja hozott vá ltozatossá got az é leté be, é telosztá skor,
kü bli ü ríté skor. 1951. december elejé tő l szá molta a napokat, s a fűtő test mögött
talá lt madzag-ró zsafü zé ren imá dkozta az Ü dvözlé gyeket, Miatyá nkokat, dicső sé geket. Nem tudta, kitő l örökölte ezt az ajá ndé kot, s azt sem, kire hagyja. Minden
„haszná lat” utá n gondosan visszahelyezte a fűtő test mögé .
Ha jó l szá molt, kará csony lehetett. Az ő r a zá rkaajtó kis ablaká n emberi hangon szó lt be: „Akar olvasni?” Akart, így kapta meg egy akkoriban divatos orosz
szerző könyvé nek harmadik köteté t. – „Há t, é hes-e?” Babgulyá st adott be a
fegyő r, ké tszer akkora adagban, mint egyé bké nt. Szilveszter atya tudta, nem
té vedett, ez a nap kará csony napja. Azon az esté n fé lhangosan mé g é nekelhetett is, a betlehemi Kisded belop ó dzott a cellá já ba.
A tá rgyalá si színjá té k a kor szoká sai szerint folyt le. A diá kok nem voltak
kellő ké ppen felké szítve, é s a bíró sá g kereté be tartozó „fejbó lintó Já nosok” nagyokos ké rdé sei kiló gtak a forgató könyvbő l: – Aztá n mifé le italt adott nektek a pap,
hogy Ausztriá bó l elhozzá tok azt a rá dió adó t? – A fiúk hallgattak. – Ne fé lj a paptó l! Mondd, mit adott, pá linká t? – Nem! – Há t sört? – Vé gü l valamelyik „bevallotta”, hogy sört. – Aztá n mennyi pé nzt adott a pap? – Elő ször erre sem volt vá lasz,
vé gü l egyikü k nagy nehezen kinyögte: – Ötven forintot. – Szilveszter atya erre
felugrott: – Nevetsé ges! Ötven forinté rt ké ptelensé g Nyugatró l becsempé szni
∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 1999. december 26-i szá má bó l
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egy rá dió adó -vevő t! – A bíró fenyegető hangon intette le, s az ezutá n törté ntek
valahogy kiestek az emlé kezeté bő l. Húsz é vvel ké ső bb az egyik volt diá k, aki
jelen volt a tá rgyalá son, felidé zte, hogy ezutá n egy ő r inni adott neki. A vízben
lehetett valami ká bító anyag, s ennek következté ben több közbeszó lá ssal má r
nem zavarta meg a tá rgyalá st.
Fiatal bencé ské nt Kő szegen volt hittantaná r. 1950-ben, amikor elő ször híre
jött, hogy feloszlatjá k a szerzetesrendeket, s arró l is lehetett hallani, hogy többeket má r el is hurcoltak, a kő szegi ható sá g elrendelte, hogy szerzetes nem hagyhatja el a vá rost. Bolond, aki önké nt megy a sajá t veszté be: Szilveszter atya
kölcsönké rt egy biciklit, a kölcsönadó nak pontosan megmondta, hogy k é t nap
múlva hol talá lja meg a gé pé t. Szenteltvízhintő t, szertartá skönyvet, stó lá t tett a
tá ská já ba, reverendá t öltött, fölü lt a keré kpá rra, s indult Kő szegfalvá ra. Alighogy
kié rt Kő szegrő l, megá llította egy já rő r:
– Tudja-e, hogy nem hagyhatja el a vá rost?
– É s maga tudja-e, hogy Kő szegfalva is a kő szegi plé bá niá hoz tartozik?
Beteghez kell mennem!
– Na, é s ki az a beteg?
Erre nem volt felké szü lve, de eszé be jutott egyik diá kjá nak a nagyanyja, aki
való ban ott lakik é s való ban beteg.
Így jutott el Pannonhalmá ra. Abban az idő ben azonban ott sem maradhatott, s
egy bencé s plé bá niá n Szarka Valé r mellett ké t hó napot töltött el a nyá ron.
Miutá n augusztusban a pü spöki kar megegyezé sre ké nyszerü lt az á llamhatalommal, ő sszel visszament Kő szegre hittaná rnak.
Amikor letartó ztattá k, fogalma sem volt arró l, hogy né gy diá kja kamaszos esztelensé ggel nekivá gott a hatá rnak. Elfogá suk utá n ké nyszerítetté k ő ket – egyikü k
é desanyja é leté nek kioltá sá t is kilá tá sba helyezve – , hogy ellene valljanak.
„Na, Só lymos, nem unatkozik?” – a ké rdé s nem sokkal kará csony utá n hangzott el, majd á tvitté k egy ké tszemé lyes zá rká ba egy halá lraíté lt mellé . Akkor mé g
nem tudta, hogy hamarosan neki k öszönheti sorsá nak jobbra fordulá sá t. Attó l
kezdve minden percet együ tt kellett töltenie ezzel az emberrel. A halá los íté let
bá rmikor beteljesedhetett rajta, é rthető volt, hogy vá gyott a szó ra, mé ltatlan,
igazsá gtalan helyzeté ben megé rté sre.
– Te megölné d a kommunistá kat, ha fegyverhez jutná nk?
– Hogy is tehetné k ilyet – vá laszolta – mint hívő ember, mint pap? Nem lehet
valakit csak azé rt megölni, mert kommunista!
A vá lasz lá tható an nem tetszett a halá lraíté ltnek. É vekkel ké ső bb, mé g a börtönben, kiderü lt, hogy ez az ember, aki mindenrő l kifaggatta gyanútlan zá rkatá rsá t, való já ban á vó s spicli volt. A gyanútlansá g ké ső bb a Gondviselé s ajá ndé ká nak bizonyult. A politikai tiszt egyszer csak munk á t, emberibb körü lmé nyeket
ajá nlott Szilveszter atyá nak. Dolgozhatott, könyvkötő műhelybe kerü lt. A „halá lraíté lt” besúgó ezek szerint nem mondott ró la rosszat, csak az igazat.
A könyvköté szeten megtudta, hogy a rabok között van egy volt pesti bencé s
diá k, tő le jött a hír: Ková ts Arisztid atya, a pannonhalmi gimná zium első
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igazgató ja is ott raboskodik. Arisztid bá csi nagyon szerette volna, ha együ tt lehet
rendtá rsá val, s kü lönös mó don ez a tiszt beleegyezett abba, hogy egy zá rká ba
kerü ljenek. Ott aztá n együ tt imá dkoztak, é nekeltek, velü k volt az a volt bencé s
diá k is. A viszonylag kedvező helyzetnek az vetett vé get, hogy egy felvidé ki fiatal
elíté lt szökni pró bá lt é s elfogtá k. Az é letfogytosok szeme lá ttá ra verette agyon a
börtönparancsnok: így já r, aki szöké ssel kísé rletezik.
Szilveszter atya 1956. októ ber 27-é n szabadult. A Központi Szeminá riumban
jelentkezett, hogy teoló giá bó l doktorá ljon, de börtönviselt lé vé n, szó sem lehetett
arró l, hogy ott lakjon. De legalá bb tanulhatott. 1957 elejé n egykori rabtá rsa,
Balá zs Lajos, aki rövid idő re visszakerü lt a belvá rosi plé bá niá ra, segített rajta,
laká shoz juttatta. Akkortá jt törté nt, hogy Szilveszter atya meglá tta az utcá n a
börtönbeli könyvköté szetet felü gyelő tisztet civilben. Ő is é szrevette a volt rabot:
– Na, hogy van, Só lymos?
– É n teoló giá t tanulok, há t a szá zados úr?
– Hagyjuk a múltat, Só lymos! – s azzal elbúcsúzott. Ebben az egykori kommunista tisztben maradhatott valamennyi embers é g. Ő engedé lyezte, hogy a
rendtá rsak egy zá rká ban lehessenek. Hagyni akarta a m últat, de úgy lá tszik, a
múlt ő t jobban gyötörte, mint egykori foglyait. Inni kezdett, volt rabokhoz ment,
hogy pé nzt ké rjen kölcsön. Ké ső bb az a hír já rta, hogy elvitte az ital.
Szilveszter atya 1961-ben perújrafelvé telt ké rt, é s felté telesen, a tá rgyalá sig
hivatalosan is szabadlá bra helyezté k, de tá rgyalá s sohasem lett. 1973-ban
közölté k vele, hogy „az ü gy megszűnt”. Az ü gy megszűnhetett, de a zaklatá sok
tová bbra sem hiá nyoztak. Ennek az is oka lehetett, hogy Só lymos Szilveszter
olyan ember, aki kimondja, amit gondol. Így aztá n hamarosan jött az ü zenet az
egyhá zü gyi hivataltó l a pannonhalmi perjelnek, hogy ezt a S ó lymost ki kell tenni
falusi plé bá nosnak. Ő meg azt mondta: ha kell, szívesen lesz falusi plé bá nos.
Vé gü l nem kü ldté k. Ké ső bb azt ü zenté k, ki kell tenni adminisztrá tornak a disznó hizlaldá ba! De nem tudtá k, milyen jó t tesznek ezzel. Szilveszter atya naponta
megné zte a malacokat, alá írt egy papírt, hogy mennyi tá p kell. Így szerzett a kő szegi né gy é v hittaná rsá g mellé mé g hat szolgá lati é vet, mint disznó hizlaló .
Ennek köszönheti, hogy ma kap nyugdíjat.
Mondjá k: az Ú r görbe vonalakkal is egyenesen ír. Szilveszter atya pedig megtalá lja a börtön fűtő testje mögött a ró zsafü zé rt, ő szinte marad a legszorongatottabb helyzetben, é szreveszi rabtartó já ban az emberi lelket, disznó t hizlal, ha azt
kell tennie, s a magá nzá rká ban is tudja, mikor van kará csony. Most pedig vá rja a
Trabant, rendtá rsá val, Zé nó atyá val együ tt indulnak Mé nfő csanakra misé zni é s
elő adá st tartani a magyar közé pkor ké t remete szentjé rő l é s é letrajzíró jukró l,
pannonhalmi Szent Mó rró l. Mintha egyenesedné nek az Ú r görbé i.
Szikora József (Ph 67)

64

└l

┘

┌

┐

Dr. Galambos Iré neusz OSB (Bp 38) ∗
A ma is aktív 80 é ves bencé s atya a burgenlandi Alsó őr plé bánosa
Az ember bá rmilyen messze, bá rmilyen magassá gokba is jut el, valamiké ppen
meghatá rozó szerepet já tszik az é letút kijelölé sé ben a gyermekkor…
É desanyá m Alsó pakony-pusztá n volt tanyai tanító nő , mikor megszü lettem, az
Alföld közepé n, Ó csa közelé ben, Gró f Ká rolyi birtoká n. Osztatlan iskola volt a
pusztá n, első emlé keim ehhez fűző dnek. Né ha vasá rnaponké nt az iskola termé ben volt a szentmise. É desapá m harmó niumozott, é desanyá m é nekelt. Templom
csak majdnem tíz kilomé terre volt. Viszont má r há romé ves koromban „iskolá ba
já rtam”. É desapá m Pesten volt az egyetemen tisztviselő , csak hé tvé geken já rt
haza, é desanyá m beü ltetett az iskola há tsó padjá ba. É n ott valamivel elfoglaltam
magam.
Má r öté ves lehettem, mikor é desapá m gondnok lett, é s kaptunk Budapesten
az egyetem é pü leté ben laká st, tehá t ekkor má r „egyetemre” kerü ltem. Hatan lettü nk testvé rek, a többiek jöttek utá nam, mint az orgonasípok, ott nő ttü nk fel.
Harmadikos elemista koromban kik ü ldtek „né met szó ra”, így egy tané vet
ausztriai interná tusban vé geztem. Mire hazajöttem, jobban tudtam né metü l, mint
magyarul.
Lehet, hogy ebben valami sorsszer űsé g is volt, hogy ké tnyelvűvé kellett
lennie…
Való ban, így lettem aztá n mint bencé s magyar-né met szakos taná r.
A nagy elhatá rozá s, gondolom, nem a szakok megvá lasztá sa volt. Hogyan
született az a dönté s, hogy bencé s lesz?
Elé g egyszerű é s sima dolog volt szá momra. Fiatal korom nagyon meghat á rozó é lmé nye a cserké szet volt. Má r kis elemista koromban is „farkaskölyök”
voltam, 29-ben má r tá boroztam. Amikor aztá n gimnazista lettem a pesti benc é s
gimná ziumban, ott is a cserké szet volt a nagy é lmé nyem: a kirá ndulá sok, a tá borozá sok. Né gy nagy vilá gtá borozá son vettem ré szt. Má r a gödöllő in 33-ban tolmá cskodtam 13 é ves koromban. Aztá n ő rsvezető lettem, s a HÖK-ben (Há zi
Ő rsvezető k Köre) együ tt vá llaltunk többletmunká t Göncz Á rpá ddal.
Ez, a szolgá lat, vitt a bencé sekhez, úgy vé ltem, hogy má sok testi-lelki segíté sé t ott folytathatom. Kitűnő taná raim voltak, akik könyveket írtak, fordítottak,
csodá latos szó nokok voltak. É desapá m is bencé s diá k volt annak idejé n. Pap
szeretett volna lenni, csak há tgerinc-problé má ja miatt eltaná csoltá k. É desanyá m
is egy „modern” szociá lis rendben dolgozott a szegé nyek felkarolá sá n, megsegíté sé n.

∗ Utá nközlé s a Nyugati Tü kör 2000. é vi 7. szá má bó l.
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Nem volt nehé z megszokni a rendi é letet?
Problé ma nem volt, de nem is volt könnyű a felké szü lé s, hiszen egyszerre
kellett vé gezni a teoló giá t Pannonhalmá n é s a magyar-né met szakot a pesti
egyetemen. Ké t diplomá t kellett egyszerre megszerezni.
A diploma utá n hogyan tová bb?
Ott lettem taná r, ahol diá k voltam nyolc é vig, a pesti bencé s gimná ziumban,
1944. szeptember 1-vel a há ború alatt. Fura helyzetbe kerü ltem, mert valamikor
tá rsaim voltak a nyolcadikos gimnazist á k, a tantestü let nagy ré sze pedig
taná rom volt. Há ború volt, sokan bevonultak tá bori lelké sznek, má sok a
bombá zá sok miatt vidé kre menekü ltek. É n voltam a legfiatalabb, az első osztá ly
osztá lyfő nöke, cserké szparancsnok, az é nekkar vezető je, é s é n lettem a
há zgondnok é s jegyző is.
A rendnek akkor volt egy kezdemé nyezé se, hogy menjü nk a munká sok közé .
A há ború utolsó é vé ben a Szociá ldemokrata Pá rt, a Magyar Kommunista Pá rt
meg a Kisgazdapá rt jött Pannonhalmá ra, hogy Csepel hetvenezer lakosá nak
egyetlen gimná ziuma sincs. A bencé sek a 19. szá zadban tanító rend lettek, há t
segítsü nk. A 45-ös tané vet má r Csepelen kezdtem.
Ú gy helyezté k oda, ahogy ez a rendben szok á s?
Igen, olyan gyorsan, hirtelen jött minden, hogy fel sem tűnt. Az oroszok é pp
hogy kivonultak abbó l az é pü letbő l, ahol meg kellett kezdeni a tan é vet. A földön
aludtunk, kilincsek sem voltak az ajt ó n, madzag volt a húzó juk, magunk
fő ztü nk… De elkezdtü k a tanítá st. „A pannonhalmi Szent Benedek rend vezeté se
alatt á lló , közsé gileg segé lyezett Jedlik Á nyos Gimná zium”. Ez volt az iskola
teljes titulusa, ma is Jedlik Á nyos Gimná zium.
Mikor kellett újra vá ltani?
Jött az á llamosítá s ’48 nyará n, akkor megkaptuk azonnal az á llami kinevezé st
é s fizeté st, de prímá si rendeletre nem fogadtuk el. Akkor ő sszel az ottani iparos
tanonc iskolá ban kezdtem el a hitoktatá st, de csak Szent Erzsé bet napjá ig. Behívattak ugyanis bennü nket a rendő rsé gre azzal, hogy megtagadtuk az á llami iskolá ban az oktatá st, a munká ssá g ké ré sé t, ezé rt kitiltanak bennü nket Csepelrő l, 24
ó rá n belü l tá vozunk kell. Egy aktatá ská nyi holmit hozhattunk el magunkkal.
Tökölre kerü ltem, ahol a hívek nem is igazá n é rtettek magyarul, szerb soká cok
voltak.
’48 kará csonyá n törté nt Mindszenty elfogatá sa. Akkor má r Adonyban voltam
’51 ő szé ig. ’51 augusztusá ban volt a nagy bé kepap-szervezkedé s, jöttek oda
úgynevezett „ejtő ernyő s” papok. Leszereltem ő ket azzal, hogy a Galambos is
bé ké re utal, az Ireneusz is bé ké t jelent, é n is azt akarom, de nem lé pek be a
bé kepapok közé . Így megköszönté k a közreműködé semet.
Szabaddá vá ltam. Ú jra beiratkoztam az egyetemre, é s teoló giá bó l ledoktorá ltam 1953-ban.
Felkeresett a kará csonyi szü net idejé n az akkori fő apá t, hogy menjek a győ ri
bencé s gimná ziumba tanítani. Nagyré szt vidé ki gyerekek tanultak ott, akiket a
plé bá nosok kü ldtek oda tanulni, hogy esetleg pap lesz bel ő lü k. Jó tanuló , rendes
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gyerekek voltak, sok kivá ló tanítvá nyom volt. Köztü k Kozma Imre atya is, a
Má ltai Szeretetszolgá lat vezető je. Szerveztü nk ott mindenfé le hasznos programot, nyaranta biciklivel bejá rtuk a fé l orszá got.
Ott é rte meg 1956-ot is.
Októ ber 31-é n kiné ztem az ablakon a Szé chenyi té rre. Lá tom, hogy fiatal munká sok gyü lekeznek, s hallom a hangjukat: Szabads á got Mindszentynek… Bekapcsoltam a rá dió t, s hallhattam, hogy Budapesten lövöldözé sek is vannak.
Má snap kivonult az ifjúsá g a börtön elé , hogy bocsá ssá k szabadon a politikai
foglyokat. É n is ott voltam az első sorban. Az á vó sok rá nk lő ttek. Há rman
meghaltak: egy diá k, – nem bencé s – , egy fiatal munká s é s egy á poló nő .
Bementü k az egyik rendtá rsammal a vá roshá zá ra, hogy megtudjuk, mi törté nt
való já ban. Mint idegen nyelveket beszé lő ket örömmel fogadtak (ketten együ tt
franciá ul, né metü l, olaszul, angolul beszé ltü nk), mert nem tudtak a kü lföldi újsá gíró kkal beszé lni. Rögtön kapcsolatba kerü ltü nk fé l Euró pá val. Így kerü ltem be a
Forradalmi Bizottsá gba, a Duná ntúli Nemzeti Bizottsá gba. Ké tszer is kikü ldtek
Ausztriá ba a segé lyakció val kapcsolatosan, beszé det is tartottam. Ausztriá ban
kaptam olyan papírt, amivel szabadon mozoghattam Ausztria é s Magyarorszá g
között. Voltam Budapesten is, beszé ltem Mindszentyvel, rengeteg gyűlé sen fölszó laltam, beszé ltem a rá dió ban is.
A következmé nye az lett, hogy hivatott a há zfő nök úr, é s a rá dió hírei nyomá n
azt mondta, hogy ő nem akarja megparancsolni nekem, de j ó taná cské nt fogadjam el, hogy legalá bb egy idő re „tűnjek el”. Bá r negyediké n mé g ott voltam – má r
voltak há zkutatá sok – , aktatá ská mban a breviá riumommal, a napi újsá gokkal, s
az Ú j Emberrel gyalog nekivá gtunk a hatá rnak. Egé sz é jjel mentü nk, mé g má snap is, é s akkor megé rkeztü nk, á t az andaui hídon. Má r söté tedett. Bementem a
plé bá niá ra Andauban, megmondtam, ki vagyok. Lefek ü dtem kipihenni magam.
Egyszer csak egy fekete vatiká ni kocsi á llt meg. Jöttek é rtem, hogy bevisznek
Bé csbe. Harmadnapra má r negyven pap volt a Pá zmá neumban, é s 4– 5000
magyar menekü lt a legnagyobb menekü lttá borban Traiskirchenben. Az ottani
plé bá nos nem tudott velü k beszé lni. König é rsek úr má r ’56 novemberé ben kinevezett a menekü lttá bor lelké szé vé . Kaptam egy szobá t a plé bá nia é pü leté ben,
onnan lá ttam el a feladatomat. Egy é vig voltam ott. Több, mint 40 ezer magyar
fordult meg ott a nyolc kaszá rnyaé pü letben. Volt irodá nk, ká polná t rendeztü nk
be, szereztü nk programokat: esté nké nt kultúrprogramokat, nyelveket tanulhattak, kü lönböző orszá gokró l voltak elő adá sok. Tavasszal mé g alkalmi munká t is
tudtunk szerezni.
Mikor következett el Felső ő r?
Az mé g ké ső bb lesz. Ausztriá ban volt akkor hat magyar gimná zium is, de
engem Né metorszá gba hívtak 1957-ben egy ’45 ó ta má r működő magyar gimná ziumba, hogy legyek az iskola igazgató ja. Tizenké t é vig voltam egy inté zmé nynek az igazgató ja. Közben voltam egy é vig Ró má ban is, majd É szak-Ameriká ban is. Ez ’68-’69-ben volt. Aztá n valahogy közelebb szerettem volna kerü lni
Magyarorszá ghoz, s ez a bencé s törekvé sekkel is egybeesett. Így lettem
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Burgenlandban hittaná r, rendszeresen misé ztem a magyar közsé gekben magyarul. Aktívan bekapcsoló dtam a magyar kulturá lis munká ba. Elő adá sokat szerveztem a kulturá lis egyesü letben, elkezdtem újsá got szerkeszteni, sokszorosítani.
Lá ttam, az elő adá sokhoz, meg a lapszerkeszté shez forrá sok kellenek. Szerveztü nk magyar könyvtá rat is: összeszedtü nk egy harmincezer kötetes magyar
könyvtá rat. Kiadtunk több magyar lapot, mé g gyerekújsá got is.
Há ny magyar misé t kell tartani ezen a vidé ken?
Felső ő rben 1969 ó ta tartom a magyar szentmisé ket minden vasá r- é s ü nnepnap, ehhez já rult, hogy Alsó ő rnek é s Szigetnek 1977 ó ta vagyok a plé bá nosa.
Há rom magyar misé t tartok vasá rnaponké nt, hé tköznapokon is minden nap. Sajnos, fogynak a magyarok. Abba az iskolá ba, melyet most kultúrhá zzá alakítottunk, az első vilá ghá ború alatt mé g 260 gyerek já rt, ma harmincan vannak.
Ilyen ó riá si a csökkené s. Bá r az idei tané v kissé jobban indult, 11 első sü nk van.
Sajnos „elmozdulni” is alig tudok, nincs, aki helyettes ítsen.
Nemzeti ünnepünk alkalmá ból pedig Szombathelyen is já rt, amikor megkapta
a Pá vel Ágoston díjat… Gratulá lunk! De zá rjuk valami má s pozitívummal is a
beszé lgeté st!
1992 ó ta vé gre van ké tnyelvű gimná ziumunk. Ennek a hatá sa kezd é rző dni.
Eddig gimná ziumi szinten a diá kok csak szabadidő ben, szabadon vá lasztott
tá rgyké nt foglalkozhattak anyanyelvü kkel. Ez viszont igazi ké tnyelvű iskola, ahol
az ó rarendbe iktatva vannak nemcsak a magyar ó rá k, hanem a humá n tá rgyakat
is ké t nyelven tanuljá k. Tartanak má rcius 15-i é s egyé b magyar ü nnepsé geket is.
É rző dik, hogy jobban beszé lnek magyarul, é s írá sban is jobban ki tudjá k fejezni
magukat, a törté nelmi té má k irá nt is é rdeklő dnek. Most talá n sikerü l kivívnunk a
ké tnyelvű helysé gné vtá blá kat is.
Szívbő l gratulá lok!
Gombá s Imre
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A 314. sz. Czuczor Gergely cserké szcsapat ∗
Kedves Diá ktá rsaim, kedves Vendé gek, kedves Cserké sztestvé reim!
Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlé vő t. A 314. sz. Czuczor Gergely
cserké szcsapatunk ebben a hónapban ünnepli fenná llá sá nak 75. é s újjá alakulá sá nak, jobban mondva az újjá alakulá s utá ni első fogadalomté telé nek 10. é vfordulójá t. Nagy ü nnep a 75 é v, de mé g nagyobb, hogy 40 é vi tiltá s utá n újra megalakulhattunk, é s idé n á prilis 30-á n 6 kiscserké sz tehet ígé retet é s 20 cserké szfogadalmat, s csapatlé tszá munk jelenleg 60 körü l mozog.
Ezelő tt öt esztendő vel há rman tartottunk tá jé koztatá st cserké szmunká nkró l:
Bauer Anti, Pá szthory Valter é s jó magam. Azó ta ő k má r eltá voztak a földi é letbő l, csak é n maradtam. Hogy mié rt vá llaltam mé gis egy beszá moló t cserké szcsapatunkró l, annak az az oka, hogy kötelessé gemnek tartom tá jé koztatni a
Bencé s Diá kszövetsé get: van egy olyan ifjúsá gi bencé s cserké szcsapat, mely
jogutó dja egy bencé s iskola cserké szcsapatá nak, mé gpedig a budapestinek, é s
annak a nevé t – 314. sz. Czuczor Gergely cserké szcsapat – az újjá alakulá sakori
pannonhalmi fő apá t úr, Szennay Andrá s tudomá sá val viseli. Bá r 10 é vvel ezelő tt
a pannonhalmi é s a győ ri gimná ziumokban is megindult a cserk é szet, de
mindké t iskolá ban pá r é vi munka utá n megszűnt. Ennek oká t abban lá tom, hogy
a kijelölt fiatal parancsnokok nem ismert é k – honnan is ismerhetté k volna,
hiszen a cserké szet betiltá sakor mé g nem é ltek – annak mind testi, mind lelki
ifjúsá gnevelő jó hatá sá t. Ő k úgy gondoltá k, hogy az elegendő é s nincs többre
szü ksé g, mint amit ő k a taná ri, osztá lyfő nöki vagy prefektusi munká jukban
biztosítanak. Ebben á ll a té vedé sü k.
A cserké szet törvé nyeivel, összejöveteleivel, kirá ndulá saival, tá borozá saival
arra neveli az ifjúsá got, hogy tiszta szívvel é s lé lekkel é ljen, minden nap tegyen
valami jó t, má sokon segítsen, lelemé nyes legyen, vagyis minden helyzetben
feltalá lja magá t é s mindig tudja, hogy hogyan kell cselekednie.
Engedjé k meg, hogy ezzel kapcsolatban hivatkozzam az 1933-ban megjelent
kis könyvre, a Bencé s Diá k Kalauzá ra, ennek V. fejezete tartalmazza – a tragikus vé get é rt szeretett igazgató nk – dr. Mattyasovszky Kassziá n „Bencé s cserké sz” c. írá sá t. Ezt azzal kezdi, hogy a bencé s cserké sz kettő bő l tevő dik össze:
bencé s diá k+cserké sz (ezt a kettő -sé get nem é rzé kelik a mai fiatal bencé sek).
„A bencé s diá k: diá k Szent Benedek szellemé ben, az Ő elgondolá sa szerint.
Pé ldaké pei: Szent Placid, Szent Mó r é s a magyar Szent Imre.” Majd így folytatja:
„Azt szeretné m, ha eljönné tek velem é s vé gigné zné nk egy bencé s cserké sz
é leté t otthon, szü lei, hozzá tartozó i köré ben. Tudja, hogy első otthona az Istenné l
van. Isten a lé trehozó ja, teremtő je é s a tiszta lelkek az ő hozzá tartozó i. Ezé rt
imá dja az Urat é s felté tlenü l engedelmeskedik neki. (2. é s 7. cserké sztörvé ny.)
∗ A BDSZ budapesti terü leti szervezeté ben 2000. á prilis 10-é n elhangzott elő adá s
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Nem telhet el nap reggele, esté je, hogy ne beszé lgessen mennyei é des Atyjá val,
ne ké rné pá rtfogá sá t mennyei é des Anyjá nak. Az imá dsá g sohasem lehet
gé pies. Mé g akkor sem, ha pl. a tá borban a többiekkel együ tt imá dkozik. Az
imá dsá g pillanatá ban elfelejti, hogy má sok is jelen vannak. Arra gondol, hogy
csak ketten vannak: Isten é s ő , s az imá dsá gban talá lkoznak.
Az Isten vé gtelen, meg tudja tenni, hogy mindenkinek odaadja mag á t. É ppen
ezé rt a cserké sz, ha csak teheti, hó dolattal é s szeretettel magá hoz is fogadja a
szentá ldozá sban minden vasá rnap, minden ü nnepen, s ha lehetsé ges, mé g
többször is: mindennap. (10. cserké sztörvé ny.)
De nagy szeretettel lakozik földi szü leiné l is. Tudja, hogy ő k Istent helyettesítik, hogy az é leté t nekik köszönheti, s é rzi, hogy azt a sok gondot, fá radsá got, aggodalmat, á ldozatot, mellyel ő t nevelté k é s nevelik, soha nem tudja meghá lá lni. Ő szinte szívvel é s tisztelettel szereti ő ket, soha nem mond rosszat ró luk,
nem palá stolja el elő ttü k hibá it, lustasá ga következmé nyeit, botlá sait. Mindig
egyeneslelkű é s felté tlenü l igazat mond nekik. (1. cserk é sztörvé ny.)
De az iskola is az otthona, a tanulá s otthona, ahol híven teljesíti kötelessé geit.
(2. cserké sztörvé ny.) Itt nemcsak a tudomá ny é s az ismeretek szerzé sé ben,
hanem a taná rok tiszteleté ben é s megbecsü lé sé ben is gyarapodhatik.
A cserké sznek azonban mé g egy otthona van: a cserké szotthon. Itt is talá l
csalá dfő t: a parancsnokot, nagyobb testvé rt: az ő rsvezető t é s kisebb cserké sztestvé reit. Á ltaluk ismeri meg, a velü k való é rintkezé sben, hogy mennyi problé má ja, nehé zsé ge van az embereknek, szomorúsá ga, hibá ja, é s megtanulja,
hogy hogyan kell segíteni. (3. cserké sztörvé ny.) Itt talá l rá a testvé ri szeretetre.
(4. cserké sztörvé ny.) Cserké sztestvé rei között é rti meg, hogy mennyi erő é s
boldogsá g van abban, ha má sokkal szemben gyöngé d é s magá val szemben
szigorúbb. (5. cserké sztörvé ny.) Itt tapasztalja, hogy mekkora örömöt é s jó kedvet tud hozni, ha vidá m é s meggondolt. (8. cserké sztörvé ny.) A cserké szotthon vonzza ő t, hogy sokat tanuljon az é letre, testi ü gyessé gben, lelki finomsá gban gyarapodjé k, s ha má r elé rkezett az ideje: akkor ő vezesse fiatalabb cserké sztestvé reit azon az úton, melyet helyesnek é s szé pnek ismert meg.
A cserké sznek első otthona az é g, földi otthona a haza. Nem szó lam, de
való sá g a cserké szek hazaszeretete. (2. cserké sztörvé ny.) Szeretjü k hazá nkat,
magyar nemzetü nket, bü szké n é nekeljü k a magyar Himnuszt é s Szó zatot, é s
megé rtjü k az „itt é lned, halnod kell” ü zeneté t.
A cserké sznek azonban nemcsak az otthonban kell viselkednie, hanem azon
kívü l is: kirá ndulá son, tá borban, azaz a termé szetben is. Meg kell lá tni é s meg
kell ismerni az Istennek ezt a csod á latos alkotá sá t, felismerni mindenben az
é rtelmet, é s a lenyűgöző szé psé gé t é rté kelni. Ó vjuk, vé djü k a termé szetet. (6.
cserké sztörvé ny.) Mi, cserké szek a kapott javakbó l csak annyit haszná ljunk fel,
amennyi szü ksé ges, ne pazaroljunk sem idő vel, sem pé nzzel, sem anyaggal. (8.
cserké sztörvé ny.)
A cserké sz tisztá ban van azzal, hogy neki többnek kell lennie, mint egy á tlagembernek. Tudja, hogy „emberebb embernek é s magyarabb magyarnak” kell
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lennie. Tudnia kell, hogy egyre é rtelmesebb embernek, a hazá val szemben kötelessé gteljesítő nek é s a nemzeti közössé g egyre é rté kesebb tagjá nak kell lennie.
A cserké sz tá ntoríthatatlan meggyő ző dé sé ben, á llhatatos elhatá rozá sá ban,
így szerzi meg lelké nek bé ké jé t: bé ké t Istennel szemben, bé ké t embertá rsaival
szemben, é s ami a legfő bb: bé ké t önmagá val szemben.
A bencé s cserké sz azutá n is cserké sz marad, ha kikerü l az inté zetbő l. Nem
hagyja el a cserké szzá szló t, hanem cserké sz marad, öregcserké sz, majd
cserké szbará t egé sz é leten á t. Amint nem hagyja el az Isten tízparancsolatá t
sohasem, úgy a cserké szet tíz törvé nyé t sem.
A bencé s cserké sznek legfő bb jellemvoná sa a bé ke önmagá val szemben:
mikor nyugodt a lelkiismerete, mid ő n vidá m a munka közben, midő n szelíd
má ssal, mert magá val szigorú volt, midő n a lelke-teste tiszta, mivel a jó szá ndé k
vezeti, s nem törő dik a kü lső eredmé nnyel. Munká já nak eredmé nyé t bensejé ben
é rzi. Örü l, ha má sé rt dolgozhat, é s boldogsá ga, ha dolgozott é s nem veszik
é szre, nem é rté kelik munká já t, mivel csak Istent tartja egyedü li bírá já nak.”
Ennyit tartottam szü ksé gesnek Mattyasovszky Kassziá n igazgató úrnak a
cserké szetre vonatkozó írá sá bó l idé zni. Ú gy hiszem, elé g vilá gosan é s é rthető en
megmagyará zza, hogy mi az az é rté k, ami miatt a cserké szet mé g a bencé s
iskolai nevelé s mellett is szü ksé ges é s ahhoz többletet tud adni.
Most vessü nk egy pillantá st a cserké szet megalakulá sá ra. Lord Baden Powell,
az angol hadsereg tá bornoka szá z é vvel ezelő tt a dé lafrikai angol gyarmaton
Mafeking vá rá nak parancsnoka, melyet a búrok serege körü lfog é s ostrom alá
vesz. Itt haszná lja fel elő ször eredmé nyesen hadiszolgá latra a vá rban lé vő búr
ifjúsá got, hírszerzé sre. Ő k szabadon já rhattak ki-be a vá rbó l, ő ket az ellensé g
nem bá ntotta, így feltűné s né lkü l hoztá k a híreket az ellensé g á llá sairó l é s
megmozdulá sairó l. Mint ismeretes, a búrok nem tudtá k bevenni a vá rat, s a
hosszú ostrom utá n elvonultak aló la.
Innen hazaté rve é szleli, hogy Angliá ban is sok az utcá n té tlenkedő fiatal fiú.
Elhatá rozza, hogy ezek megmenté sé re nevelé si rendszert dolgoz ki, melyet egy
szigeten, rövid tá borban kipró bá l. Ennek eredmé nyeké nt jelenik meg 1908-ban a
„Scuoting for Boys” című könyve. Ennek alapjá n indul meg a cserké szet Euró pá ban é s az egé sz vilá gon. Ná lunk is má r 1910-ben megalakulnak az első cserké szcsapatok, é s 1913-ban július 1-tő l 17-ig megrendezik a vá gi tutajtá bort.
Az első vilá ghá borúban – a vezető k katonai bevonulá sa miatt – nehezen, de
igyekeznek fenntartani a cserké szetet, melyet az 1919-ben kitört kommunizmus
feloszlat. A kommü n buká sa utá n mé g 1919 szeptemberé ben újra megalakul a
Magyar Cserké szszövetsé g.
1920-ban Londonban megrendezik az els ő vilá gtá bort (jamboreet). Ekkor
vá lasztjá k meg Baden Powell-t a vilá g fő cserké szé vé . Ebben a vilá gtá borban
hazá nk mé g nem vehet ré szt, az első vilá ghá ború következté ben rá nk zúdult
súlyos helyzet miatt, de mé g ebben az é vben szövetsé gü nk tagja lesz a londoni
International Bureau-nak.
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1925-ben egy 52 fő bő l á lló magyar versenycsapat vesz ré szt a koppenhá gai
vilá gjamboreen. Itt a vilá g legjobb cserké sze címé rt folyó versenyben 33 nemzet
elő tt, Amerika é s Anglia utá n a harmadik helyet vívja ki a magyar csapat,
megelő zve kontinensü nk nemzeteit. 1926-ban Szövetsé gü nk nemzeti nagytá bort
rendez Megyeren 7500 fő ré szvé telé vel, Sík Sá ndor parancsnoksá ga alatt.
1928-ban Baden Powell, a vilá g fő cserké sze hazá nkba lá togat. Ennek maradandó emlé ké t a cserké szparkban lé vő gipszbő l kiöntött lá bnyoma ő rzi, mely a
Há rshegyi cserké szparkban madá ritató ul szolgá lt. 1929-ben má r ré szt veszü nk
Londonban a III. vilá gjamboreen, ahol abban a kitü nteté sben ré szesü lü nk, hogy
a negyedik vilá gjamboreet Magyarorszá g rendezheti.
De most idő ben ugorjunk egy kicsit vissza. A húszas é vek elejé n Pannonhalma úgy hatá roz, hogy a meglé vő vidé ki iskolá i mellett Budapesten is indít
gimná ziumot. Így jött lé tre 1923-ban a budapesti iskola, dr. Kemenes Illé s igazgató úr irá nyítá sá val, jobbná l jobb taná rokkal.
Az igazgató 1925 á prilisá ban Vlasits Róbert taná r urat bízza meg, hogy a
má sodik osztá lyosok között toborozzon cserké szeket é s szervezze meg a
cserké szcsapatot. Ő á prilis 24-é re, Szent György napjá ra, a cserké szet vé dő szentjé nek ü nnepé re hívja össze a diá kokat, é s buzdító beszé dé nek hatá sá ra 54
diá kbó l 34-en jelentkeznek cserké sznek. A csapat a híres bencé s pap, tudó s,
48-as forradalmá r Czuczor Gergely nevé t veszi fel é s a 314. szá mot kapja.
Ezzel megkezdő dik a kötelessé gtudó , má sokat segítő fiútípus kialakítá sa, melynek legfő bb ideá lja az „emberebb ember, a krisztusibb ember é s a magyarabb
magyar” eszmé nyé nek elé ré se. Így indul el az újoncpró baidő .
A fegyelmet nem mindenki bírja, a vidá msá g mellett mé g ott van a meggondolatlansá g, de a parancsnok ré sen van é s a júniusi összejövetelre má r csak
22 fiút enged eljönni. A többiek é rtesíté st kaptak, hogy ha úgy é rzik, hogy van
hivatá suk a cserké szetre, akkor szeptemberben újra jelentkezhetnek.
December 8-á n – a Má ria-Kongregá ció ü nnepé n – elé rkezik az első fogadalomté tel napja. Azé rt ezen a napon, mert az a szá ndé k, hogy a ké t ifjúsá gi
szervezet együ tt haladjon, a Má ria-Kongregá ció é s a cserké szet já rjon karöltve.
A cserké szet a deré k embert akarja fejleszteni, melyhez sz ü ksé ges az akaraterő ,
a napi jó tett, az ü gyessé g, a megfigyelé s, a jó nak, a jó ra való meglá tá snak a
lehető sé ge. De ugyanakkor szü ksé g van lelki mé lysé gre, az Isten kegyelmé re,
amit a Má ria-Kongregá ció hivatott á polni.
A csapat első tá borá t a dorogi Annavölgyi bá nya melletti Mikló sbereken
rendezi. Míg az é vközi munka a cserké szszellemben való megerő södé s, a
cserké sz elmé leti é s gyakorlati ismereteknek megszerz é sé re szolgá l, addig a
tá borban való sul meg a cserké szet kivirá gzá sa. A tá borban a csapat felé píti a
maga kis á llamá t, ahol ké t-há rom hé tig sajá t törvé nyei szerint é l, magá n pró bá lja
ki azt a rendet, amelyben mindenki ide á lisan teljesíti kötelessé gé t.
Ekkor kezdő dnek – a ké ső bb hagyomá nyos – Halottak-napi ő rsé gek Czuczor
Gergely Kerepesi temető ben lé vő sírjá ná l, az ő rsi teadé lutá nok, farsangi színi-
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elő adá sok, kará csonyi ü nnepsé gek, gyűjté sek a szegé ny gyerekek megajá ndé kozá sá ra, mely utó bbival a cserké szekben a szociá lis é rzé st kívá ntá k felkelteni.
Közben nagyon gyakran vá ltoznak a cserké szparancsnokok. Vlasits Róbertet
Borbé ly Kamill, majd dr. Szivós Doná t, 1931 ő szé n pedig Havasi Luciusz követi,
aki azutá n 1942-ig volt csapatunk parancsnoka. Ő t Sopronbó l helyezté k ide,
ahol má r cserké szparancsnok volt. De a tapasztalata mellett parancsnoki
munká já ban nagy segítsé gé re volt a következő é vben Budapestre kinevezett
igazgató , dr. Mattyasovszky Kassziá n.
Ekkor indult meg csapatunk igazi fejl ő dé se. Megalakul a kiscserké szet Nagy
Amadé , a vízicserké szet Brunner Emő d é s az öregcserké szet Szunyogh Xav.
Ferenc taná r urak parancsnoksá ga alatt. Kassziá n igazgató úr nagy cserké szbará t volt é s azt szerette volna, ha az iskola minden di á kja cserké sz lenne.
Reverendá já n mindig ott csillogott a cserk é szliliom.
Csapatunk minden é vben megrendezte nyá ri tá borá t, mindig má s é s má s
helyen, ami azt tette lehető vé , hogy hazá nkat jobban megismerhettü k. Tá borozott a csapat Mozsgó n, Csurgó n, Sajó szentpé teren, Nó grá dverő cé n, Bé lapá tfalvá n, Tihanyban, Rozsnyó n, hogy csak egyné há nyat említsek. Ő rsvezető ink
ré szt vettek a szövetsé g é venké nt rendezett húsvé ti ő rsvezető tá borain, ahol
ké pesíté st szereztek, ső t a következő é vben má r maguk is kiké pző ké nt vettek
ré szt azon, é s tagjai lettek a Há zi Ő rsvezető k Köré nek, a HŐ K-nek.
Az 1932/33-as é vben csapatunk több tagja tanult nyelveket, é s mint idegenvezető k vettek ré szt az 1933 augusztusá ban tartott gödöllő i jamboreen, melyen
csapatunk is nagy lé tszá mban tá borozott.
1933 á prilisá ban a fogadalomté tellel együ tt csapatzá szló t is szenteltü nk. A
csapatzá szló egyik oldalá n a csapat neve, a cserké szjelvé ny, a magyar é s a
bencé s címer, a má sik oldalá n pedig a sá rká nyt legyő ző Szent Györgynek, a
cserké szet vé dő szentjé nek a ké pe lá tható a következő felirattal: „Amerre né zü nk megterem a győ zelem!” A zá szló t Kelemen Krizosztom fő apá t úr szentelte
fel, é s a zá szló anyai tisztet ellá tó dr. Hóman Bá lintné á ltal adott jelszó : „Szent
György kardjá val kü zdjetek, Szent György szívé vel győ zzetek!”
A csapat minden é vben tová bbra is megrendezte tá borait é s a vízicserké szek
mozgó tá boraikat. Ez utó bbiak a Duná n, Tiszá n, mindig má s vonalon. Egy alkalommal a Duná t Passautó l Budapestig, ké ső bb Budapesttő l a Duna-Sió -Balaton
útvonalon já rtá k vé gig oda-vissza a Balatonon töltött egy hetes vitorlá stá borral.
Té len sítá borokat rendez a csapat, melyek közü l a legemlé kezetesebb a ká rpá taljai, Pop Ivá n-i volt. Ott ü nnepeltü k 1940 Ú jé v napjá t.
1937-ben csapatunkbó l mintegy tucatnyian vettek ré szt a holland jamboreen
többnyire vezető kké nt vagy a parancsnoki törzsben.
1941-ben hazá nk is belé pett a vilá ghá borúba, vezető ink egy ré sze katonai szolgá latot teljesített. Sokan haltak közü lü k hő si halá lt a haza vé delmé ben. Ugyanakkor a cserké szeket leventeszolgá latra igyekeztek igé nybe venni. Közben parancsnokvá ltozá sok is voltak. 1939 ő szé n a vízicserké szek parancsnoksá gá t
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dr. Szivós Doná t, míg tő le 1943-ban – Esztergomba való igazgató i kinevezé sekor – Dombos Fülöp vette á t. A csapatparancsnok 1942 ő szé tő l ké t tané ven
á t Pé nzes Balduin taná r úr, akit az 1944/45-ös há borús tané vben Galambos
Iré neusz vá ltott fel. Utá na Csizmadia Gerő a parancsnok a csapatunk megszűné sé ig. Parancsnokaink mindig nagy lelkesed é ssel é s igyekezettel vezetté k
csapatunkat. Meg kell á llapítanunk, hogy csapatunk mind a VIII. K örzetben, mind
az I. Cserké szkerü letben é s a Szövetsé gben elismert volt, több cserké szü nk
működött vezető ké nt ezekben. Többször vonultunk ki orszá gzá szló -ő rsé gre a
Szabadsá g té rre. Ré szt vettü nk Magyarorszá g miniszterelnöké nek, egyben fő cserké szü nknek, gróf Teleki Pá lnak gyá szmeneté ben, é s kísé rtü k koporsó já t a
parlamenttő l a Keleti pá lyaudvarig.
A cserké szmunka 1944 vé gé n a lé giriadó k é s a szovjet csapatok közeledte
miatt má r csaknem lehetetlenné vá lt, é s csak 1945 vé gé n pró bá lt megindulni,
nagyon nehezen.
A kommunizmus elő retöré sé vel, 1947-ben csapatunkat má r nem igazoltá k, az
má r csak illegá lisan működött a gimná zium á llamosítá sá ig. Ettő l kezdve pedig
má r csak á brá ndozhattunk. Azok a megszá llottak pedig, akik tová bb cserké szkedtek, mint pl. Pá szthory Valter, elő bb-utó bb börtönbe kerü ltek. Abban mindig
hittü nk, hogy a helyzet megvá ltozik é s lesz mé g cserké szet, csak azt nem
mertü k remé lni, hogy azt mi megé ljü k.
Ezutá n a cserké szet 40 é vig csipkeró zsika-á lmá t aludta. 1988-ban kezdett újra
é bredezni. A má jusi pannonhalmi talá lkozó n hallottam Csongrá dy Jenő tő l (Eg
31), a 14. sz. esztergomi Holló cserké szcsapat tisztjé tő l, hogy újra szervező dik a
magyar cserké szmozgalom. Rajta keresztü l ebbe é n is bekapcsoló dtam é s jelen
voltam a decemberi közgyűlé sen, mely megalakította a ré gi Cserké szszövetsé g
jogutó djaké nt a Magyar Cserké szszövetsé get, é s megvá lasztotta a vezető sé get.
A Fő vá rosi Bíró sá g Szövetsé gü nket 1989. januá r 1-jé vel első ké nt vette nyilvá ntartá sba az egyesü letek jegyzé ké be. Most má r hivatalosan is megkezdő dhetett a
cserké szcsapatok megalakítá sa.
Mi, ré gi 314-es bencé s cserké szek má r 1988 vé gé n kezdtü nk mozgoló dni é s
felvenni egymá ssal a kapcsolatot. November 5-é n – Szent Imre napjá n – fordultam levé lben ez ü gyben Szennay Andrá s fő apá t úrhoz, tá jé koztatva ő t terveinkrő l. Napokon belü l kaptam vá laszt: konzultá ció kat má r tarthatunk, egyé bké nt tá jé kozó dik é s az eredmé nytő l fü ggő en vá laszol ké ré semre. Decemberben tartjuk
tízen első összejövetelü nket magá nlaká sban. Ekkor vannak mé g köztü nk ó vatoskodó k, akik korainak tartjá k csapatunk újraalakítá sá t, de abban mindnyá jan
egyeté rtettü nk, hogy havonta összejövü nk é s az elő ké szü leteket megkezdjü k.
Januá rban megalakítottuk a 314. sz. Czuczor Gergely cserké szcsapat öregcserké szeinek bará ti köré t. Miutá n Budapesten bencé s gimná zium nem volt,
helyet kellett keresnü nk. Elő ször a jó zsefvá rosi plé bá nos úrná l pró bá lkoztunk, de
ő , mint regnumista, ekkor mé g nem gondolt plé bá niá já n csapatot fogadni. A
Vá rosmajorban é s Ó budá n pedig má r megalakultak a cserké szcsapatok. Az
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ó budai plé bá nos úr – Khirer Vilmos – azonban felajá nlotta, hogy öregcserké sz
bará ti körü nk ü lé seit a plé bá niá já n tartsuk. Ekkor lé tszá munk má r közel volt a
húszhoz, ezé rt ezt há lá s szívvel elfogadtuk. Ugyancsak januá rban megé rkezik
fő apá t úr levele is, melyben így ír: „Törekvé stek örvendetes é s tiszteletre mé ltó ,
é s kellő körü ltekinté ssel biztosan eredmé nyre fog vezetni.” Ez a bíztatá s nagy
segítsé gü nkre volt é s erő t adott tová bbi munká nkhoz.
Má jusban kaptuk a hírt, hogy a Felső krisztinavá rosi plé bá niá n, ahol Pá lmai
Godofré d (Bp 43) „kincé s”, volt diá ktá rsunk ká plá nké nt működik, szívesen lá tnak. Ezt örömmel é s köszönettel elfogadtuk. Nagy Imre plé bá nos úr kedvesen
fogadott é s vá llalta a csapatunk szervező testü leti elnöki feladatainak é s kötelezettsé geinek ellá tá sá t. Ezutá n az első dolgunk volt, hogy vezető ket keressü nk é s
megkezdjü k kiké pzé sü ket. Szü ksé gesnek tartottam, hogy ismé t tá jé koztassam
fő apá t urat. Ő augusztus 1-é n kelt levelé t így fejezi be: „Isten adjon mé g soká
erő t é s jó kedvet Mindannyió toknak, hogy az induló új é let új ifjúsá gá t emberebb
embersé gre é s hívő , vallá sos magatartá st tanúsító é letre vezethessé tek.”
Sikerü lt is mintegy 20 fő t ő rsvezető i elő ké pzé sre beszervezni, akik ré szé re mi,
öregcserké szek hat napos kiké pzé st tartottunk. A felhívá st cserké szek jelentkezé sé re 1989. szeptember 1-é n adtuk ki, eredmé nyeké nt 48 fiú é s 16 lá ny jelentkezett. Szeptember 8-tó l 10-ig – az elő ké pzé sen ré sztvetteknek – Győ rben a
bencé s gimná zium vízitelepé n Pá szthory Valter (akkor a győ ri bencé s iskola
gondnoka) segítsé gé vel gyakorlati kiké pzé st tartottunk. A harmadik napot, a
vasá rnapot Pannonhalmá n töltöttü k, ott vettü nk ré szt a 11 ó rai szentmisé n, majd
megtekintettü k a fő monostort é s onnan jöttü nk dé lutá n haza.
Szeptemberben a jelentkezett cserké szek szü lei ré szé re szü lő i é rtekezletet
tartottunk. Ezen, miutá n megköszöntü k a bizalmat, hogy gyermekeiket csapatunkba engedté k, tá jé koztattuk ő ket arró l, hogy mi a cserké szet, mit kívá nunk
gyermekeiktő l, é s ké rtü k, hogy kísé rjé k figyelemmel gyermekü ket, vajon lá tszik-e a cserké szet jó hatá sa rajtuk.
Októ berben kezdő dik meg a csapat é lete, Kazacsai Imre parancsnok, Vajna
Lá szló h. parancsnok é s Tarnai Lá szlóné , a lá nyok parancsnoka irá nyítá sá val, 2
leá ny é s 8 fiú ő rsben, a plé bá nos úr á ltal biztosított cserké szotthonban. Itt tartom
kötelessé gemnek megköszönni a plé bá niá nak, de első sorban Imre é s Má rton
plé bá nos uraknak azt az erkölcsi é s anyagi segítsé get, mellyel munká nkat
mindig figyelemmel kísé rté k, tá mogattá k é s é rté kelté k.
Mi is igyekeztü nk é s tová bbra is igyekszü nk a plé bá niá nak segítsé gé re lenni,
ahol szü ksé ges é s tudunk. Ezzel kapcsolatban egy kü lönlegessé get szeretné k
megemlíteni. Az osztrá k cserké szek minden é v kará csonya elő tt Betlehembő l
elhozzá k a „lá ngot”, melyet a Magyar Cserké szszövetsé g Bé csbő l Budapestre
tová bbít. Ezt a „betlehemi lá ngot” cserké szeink a felső krisztinavá rosi plé bá niá ra
hozzá k é s vá llaljá k, hogy azoknak, akik ezt igé nylik, a kará csony elő tti napokban
kiviszik a laká sukra, hogy a kará csonyi gyertyá ikat ezzel gyújthassá k meg.
De mé g van valaki, akinek nagy há lá val tartozunk, é s ez Pá lmai Godofré d
OSB perjel, volt iskolatá rsunk, aki újraindulá sunktó l kezdve ott á llt mellettü nk, ő
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volt csapatunk lelki vezető je, cserké szeink pé ldaké pe, aki fá radhatatlanul mindenben segített nekü nk. Jó kedé lyé vel é s humorá val mé g a csü ggedő ket is fel
tudta lelkesíteni. Ő segítette csapatunk 1996-os – jubileumi é vi – pannonhalmi
kirá ndulá sá t, ahol vezető nk volt a fő apá tsá g é s a kiá llítá s megtekinté se sorá n,
tová bbá biztosította ellá tá sunkat.
De most té rjü nk vissza a csapattörté nethez.
Mi, öregcserké szek – bá r nagyon megfogyatkoztunk, egy szilvafa á rnyé ká ban
is elfé rü nk, akkor mé g csaknem húszan voltunk – tová bbra is havonta összejöttü nk, é s ahol szü ksé g volt, a 3. cserké sztörvé ny é rtelmé ben igyekeztü nk segíteni. Így mindjá rt 1989 novemberé ben megindítottuk a „314-es Tá jé koztató , ötletek é s gondolatok ő rsvezető k ré szé re” című újsá got, melyben az ő rsvezető i feladatokró l, cserké szismeretekrő l, é s vallá si-hazafias tá rgykörben írtunk cikkeket.
Íly mó don igyekeztü nk feladataik ellá tá sá ban segítsé get adni. Ebben is nagy
szerepet já tszott Godofré d cserké sztestvé rü nk, csapatunk igaz nagy bará tja.
Csapatunk – megtartva a ré gi hagyomá nyt – megalakulá sá tó l kezdő dő en minden é v november első napjaiban kimegy a Kerepesi temet ő be, né vadó já nak –
Czuczor Gergelynek – sírjá hoz, hogy ott ü nnepé lyes megemlé kezé s kereté ben
elhelyezze koszorújá t. Az utó bbi é vekben ezt azzal egé szítettü k ki, hogy „nyomkeresé s” útjá n ugyanaznap felkutattunk né há ny itt nyugvó híres magyar sírjá t,
mellyel törté nelmü nk ismereté t é s ő seink megbecsü lé sé t növeljü k.
1990 januá rjá ban „ő rsi sarok”-versenyt hirdettü nk, eredmé nyeké nt díszesebbé , bará tsá gosabbá vá lt otthonunk. Ezutá n a fogadalomté telre való felké szü lé sre
összpontosítottunk. Erre haszná ltuk fel á prilisi visegrá di kirá ndulá sunkat is, melyet igazá ban Má tyá s kirá ly halá lá nak fé l é vezredes é vforduló já ra rendeztü nk.
A vá rva vá rt fogadalomté telre má jus 5-é n a felső krisztinavá rosi plé bá niatemplomban kerü lt sor. Az első fogadalomté telre Galambos Iré neuszt, cserké szcsapatunk volt parancsnoká t, Alsó ő r (Unterwart, Ausztria) plé bá nosá t hívtuk meg
é s ké rtü k fel. Egyé bké nt azó ta is mindig a 314-es csapatunk egyik volt cserk é sztisztjé t ké rtü k fel erre a feladatra. Így voltak – többek közt – fogadalomkivevő k:
Bé ké s Gellé rt, Olofsson Placid, Pá szthory Valter é s Pá lmai Godofré d, valamint
dr. Né meth György cserké sztisztek, közü lü k Valter é s Godofré d ké t-ké t ízben.
Godofré d perjel urat hívtuk meg, hogy a 10. jubileumi é vben is vá llalja el ezt a
feladatot, hiszen 10 é vvel ezelő tt neki köszönhettü k, hogy a felső krisztinavá rosi
plé bá niá n cserké szmunká nkat megkezdhettü k.
Az első ü nnepé lyes fogadalomté telre meghívtuk fő apá t urat is, akinek ké pviseleté ben Valter jelent meg. Így Iré neusz, Godofré d é s Valter koncelebrá lt
szentmisé t tartottak. Ezen Iré neusz buzdította a fogadalmat tevő ket eredmé nyes, jó munká ra. Ekkor kerü lt sor arra is, hogy az öregcserké szek á tadjá k a ré gi
314. sz. Czuczor Gergely cserké szcsapat zá szlajá t, melyet a fiatalok azzal vettek
á t, hogy azt mindig tiszteletben tartjá k é s becsü letesen megő rzik. A fogadalomté tel utá n a megjelentekkel egy kis bar á tsá gos beszé lgeté st folytattunk.
Ebben az első é vben nagytá bort mé g nem tartottunk. Az első re 1991-ben
kerü lt sor Má rianosztrá n, majd sorban a Bakonyban, Cserhá tban, Má trá ban,
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Bü kkben, az Ő rsé gben, a Zemplé ni hegysé gben, a Börzsönyben é s vé gü l tavaly
a Mecsekben tá boroztunk. Bakonyi tá borunkban – örömü nkre – Asztrik fő apá t úr
is meglá togatott. Az első nehé zsé gek utá n a tá borok egyre jobban sikerü ltek é s
az utolsó kra má r nyugodtan mondhatom, hogy igazi cserk é sztá borok voltak, ahol
a ré sztvevő k rendben, fegyelemben, egymá s irá nti testvé ri szeretetben é ltek é s
mindig figyelmesek, vidá mak é s segítő ké szek voltak. A tá borban tisztasá g uralkodott. (Nem é n vagyok a parancsnok, nem vagyok elfogults á ggal vá dolható .)
1991 ő szé n parancsnokvá ltozá s törté nt, é s ettő l kezdve csapatunk parancsnoka Vajna Lá szló, aki – legyő zve a közben felmerü lt nehé zsé geket (ilyenek is
adó dtak) – nagyon sokat tett azé rt, hogy elé rtü k azt a színvonalat, melyet indulá skor elké pzeltü nk, é s felnő tt egy kitűnő , lelkes ő rsvezető i gá rdá nk.
A tá borokat a parancsnok mindig gondosan el ő ké szítette. Mindné l a kijelölt
indulá s elő tt egy nappal, egypá r vá llalkozó cserké szfiú leutazott a közfelszerelé st
szá llító autó val a helyszínre. Ő k jelölté k ki a sá torok é s egyé b lé tesítmé nyek
helyé t, hogy a megé rkező csapat nyomban nekilá thasson a tá borveré snek,
hiszen a rendes tá bori é letnek má r má snap meg kellett indulnia.
A tá bor pontos napirend é s program szerint folyik. Minden nap reggel im á val
é s zá szló felvoná ssal kezdő dik é s este esti imá val é s zá szló levoná ssal é r vé get.
De napközben is minden é tkezé s elő tt é s utá n imá dkozunk. Vasá rnap, ha van
á ldozó pap a tá borban, ott veszü nk ré szt szentmisé n, ha nincs, a legközelebbi
faluba megyü nk szentmisé re. Ezen kívü l tá borainkban tartunk egy lelki napot is,
meghívott vendé g pap vezeté sé vel, mely vallá sos beszé lgeté ssel, ezzel kapcsolatos elmé lkedé ssel vagy feladatok elvé gzé sé vel é s minden esetben szentmisé vel é r vé get. Cserké szeink többsé ge rendszeres á ldozó .
Mindig van szakember (erdé sz, madará sz, geoló gus), aki a környé k á llataival
é s madaraival ismertet meg bennü nket. Ugyanakkor a környé k földrajzi é s törté nelmi nevezetessé geirő l is tartunk tá jé koztató elő adá sokat. Ezeket, ha elé rhető k,
fel is keressü k. Termé szetesen van é nek, já té k, ü gyessé gek ké szíté se, csomó zá s, köté lfoná s stb. A fé nypont mindig a tá bortűz, é nekkel, mó ká val, beszá moló kkal, mindig egy komoly vers befejezé ssel. Szokott lenni egy ó ra egyedü l az
erdő n, é jjeli portya, ismerkedé s a csillagos é ggel, valamint egy „gyermeknap”
vidá msá ggal, ü gyessé gi é s sportversenyekkel, nyeremé nyekkel. A hangulat
mindig jó , azt mé g az idő já rá s sem tudja megrontani.
Ez é v farsangjá n ifjú vezető ink – a 8. cserké sztörvé ny, „a cserké sz vidá m é s
meggondolt” gyakorlati alkalmazá sá ra – csapatbá lt rendeztek jelmez-, tá nc- é s
egyé b versenyekkel a né metvölgyi iskola földszintjé n. Ennek nagy sikere volt.
Nem lenne teljes a beszá moló m – bá r mindenrő l nem emlé kezhetem meg egy
elő adá s kereté ben – , de ké t dologró l mé g szó lnom kell. Az egyik, hogy csaknem
minden nagyböjtben rendezü nk egy rövid lelkigyakorlatot vezető ink ré szé re. Az
ideit Placid úr vezette. A má sik, hogy minden é vben má sfé l-ké tnapos cserké szkará csonyt tartunk valahol vidé ken (1999-ben pl. a Bakonyban) té li tá bor kereté ben, vagy egy dé lutá n itthon, a plé bá niá n. Ezek hangulata nagyon alkalmas
arra, hogy összehozza egymá ssal a cserké sztestvé reket.
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Vé gü l most rá té rek a Budapesti Bencé s Gimná ziummal kialakult kapcsolatunkra.
1994 ő szé n kezdte meg működé sé t az iskola. Szeptember első napjaiban mi
cserké szek is ott segítettü nk az osztá lytermek berendezé sé ben, kitakarítá sá ban.
Szeptember 5-é n cserké szzá szló nkkal vettü nk ré szt a Veni Sancten. Valterral
tartottuk a kapcsolatot é s úgy beszé ltü k meg, hogy 1996. á prilis 24-é n meghirdeti a cserké sztoborzá st. A jelentkező k, az ő vezeté sé vel, mint csapatunk egy
kihelyezett raja kezdi meg működé sé t. Sajnos, erre má r nem kerü lhetett sor,
mert á prilis elejé n kó rhá zba kerü lt é s onnan egyenest Teremtő jé hez tá vozott.
Ő sszel felkerestem az iskola új igazgató já t, Visontai Ková ch Zoltá n (Ph 63)
igazgató urat, elmondva a Valterral való megá llapodá sunkat, amirő l nem volt
tudomá sa. Viszont közölte velem, hogy kü lön csapatot kívá nnak indítani. Beszé ljek a kijelölt parancsnokkal. Tá rgyaltam vele é s felajá nlottam segítsé gü nket,
meghívtam vezető i megbeszé lé seinkre, de erre ő nem tartott igé nyt. Ké relmü kre
a Cserké szszövetsé g egy é vre ideiglenes engedé lyt adott a csapatuk működé sé re. 1999 nyará n é rtesü ltem a Szövetsé gben, hogy a csapat nem teljesítette az
elő írt felté teleket é s ezé rt törölté k. Ekkor levé lben fordultam Asztrik fő apá t úrhoz,
melyben arra ké rtem, adjon engedé lyt arra, hogy az iskolá ban megindíthassuk a
cserké szetet. Azonnali vá laszá ban közölte, hogy nem a rend a fő ható sá ga az
iskolá nak, hanem a Szent Benedek Kulturá lis Alapítvá ny kurató riuma, é s így
forduljak ahhoz vagy közvetlenü l az igazgató hoz.
Így jutottam el az igazgató úrhoz, akitő l hamarosan megkaptam az örömteli
vá laszt: jöhetü nk toborozni. Há rom osztá ly osztá lyfő nöké t kerestü k fel, akik nagyon segítő ké szek voltak é s velü k beszé ltem meg a toborzá s mó djá t. Erre a fiúk
é s lá nyok vezető it is magammal vittem, melynek eredm é nye az, hogy a jubileumi
ü nnepsé gü nkön ilyen nagy lé tszá mú fogadalmat tevő cserké szü nk, illető leg
ígé retet tevő kiscserké szü nk lesz. Most má r csapatunkon a sor, hogy ezeket
megtartsa é s minden ő sszel újabbakat vehessen fel, hogy ezá ltal Istennek é s
hazá nknak jó szolgá latot tehessü nk.
1999. augusztus 5-é n Pannonhalmá n búcsúztunk Bé ké s Gellé rt cserké sztestvé rü nktő l, aki 1924-tő l 1932-ig volt csapatunk tagja, az utols ó é vben újoncrajvezető , a pannonhalmi olasz gimná zium megalakulá sá tó l Ró má ba törté nt
tá vozá sá ig annak taná ra é s cserké szparancsnoka. Ravatalá ná l koszorút helyeztü nk el csapatunk volt é s jelenlegi tagjai nevé ben köszönetü nk é s há lá nk jelé ü l.
Jubileumi ü nnepé lyes fogadalomté telü nkre 2000. á prilis 30-á n vasá rnap dé lutá n 4 ó rakor kerü l sor a felső krisztinavá rosi plé bá niatemplomban, melyen minden jelenlegi é s volt cserké sztestvé rü nket, tová bbá a cserké szet irá nt é rdeklő dő ket szívesen lá tjuk. Ké rem, vegyé k ezt meghívá snak.
Dr. Né meth Andor (Bp 37)
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Tizenö t forró nyári nap
1924. június 29-é n az esti pesti szemé lyvonat fapadosa ringatta á lomba a há rom
bencé s cserké sz taná rt é s a kő szegi gimná zium 53-as szá mú Jurisich Mikló s
Cserké szcsapat 35 cserké szé t.
Ú titerv: Budapest – Salgó tarjá n – Nagybá tony (Nagybá tonybó l gyalogmenet:
Á gasvá r – Má tragerinc – Pará d – Eger – Mező kövesd) – Miskolc – Dió sgyő r –
Lillafü red – Aggtelek – Szerencs – Nyírbá tor – Debrecen – Hortobá gy.
A terv lelkesítő é s vá ltozatos volt, de nem vá rt esemé nyek lá ncolata színessé
é s embert pró bá ló vá tette utunkat. A kalá szé rlelő hő sé gben csurgott ró lunk az
izzadtsá g, amíg Á gasvá r kúpjá t megmá sztuk. Á gasvá rtó l má r sé tá nak tűnt
Galyatető felé a szöcskezenekaros út. A Ké kesre kapaszkodva hé t á gra tűzött a
nap. Levé l se rezzent. A magassá gi pont fölé emelt gerendatorony é getett.
Alig já rt körbe tekintetü nk csonka orszá gunk legmagasabb pontjá n, hirtelen
beborult. Esti söté tsé g tá madt, csak a sűrűn csapkodó villá mok vilá gítottá k meg
a riadt csapatot. Hatalmas csattan á sok é s á llandó dörgé s borzolta idegeinket.
Hirtelen megszakadtak az é g csatorná i é s zuhatagszerűen omlott rá nk a
legkellemesebb langyos eső . Egy-ké t tapasztaltabb öreg cserké sz má r a borulat
idejé n – úszó nadrá gjá t kivé ve – minden holmijá t a há tizsá kjá ba tömte. Azok
vidá man törü lköztek, a többiek csavartá k vizes ruhá jukat. Az egé sz közjá té k nem
tartott húsz percig. Ró zsaszá llá son nagyon mé lyen aludtunk.
Sirokná l búcsúztunk a Má trá tó l. A siroki vá r romjainá l pihenő t tartottunk. A vá r
romjaiban é s az embert formá ló sziklá kban gyönyörködtü nk. Korbé ly Vince bá csi
tő lü nk kicsit elkü lönü lve breviá riumozott é s reverendá já t szá rítgatta. A többiek,
mint fecské k a dró ton, ü ltü nk az út á rka szé lé n. Szunyogh Franci * kissé hanyag
cserké sztiszti öltözetben. Ková ts Arisztid, mint egy ifjú angol lord: sapká ban,
aranykeretes szemü veggel, frissen vasalt ingben, té rd fölöttig é rő rövid nadrá gban. Tő lem egy kartá volsá gnyira ü lt.
Abbó l az irá nybó l, ahogy jöttü nk, föltűnt egy né pviseletbe öltözött tizennyolchúsz é ves csinos menyecske. Vidá man köszönt. Mi mé g vidá mabban viszonoztuk. Megá llt. Ké rdezte, kik vagyunk, honnan jövü nk, hová megyü nk? Ő mé g
cserké szeket nem lá tott – mondta. Azzal belehuppant Arisztid é s közé m az á rokszé lre. – Majd é n elmondom maguknak a kő vé vá lt apá ca é s bará t törté neté t –
mondotta. Figyelmeztettem, hogy csak finoman, mert k öztü nk paptaná rok is
vannak. Ezzel nagyot csapott egyszerre Arisztid é s az é n té rdem fölé azzal, hogy
mé g a formá juk sem az. Majd röviden elmondta az apá ca é s a bará t törté neté t.
Aztá n kedves, parancsoló hangon azt mondta: – Most né zzé k meg a vá rat. É n
elő re megyek é s a falu vá rni fogja magukat.
A faluba é rve minden há z elő tt a há ziasszony fogadott: kútbó l húzott aludttejjel, író val é s egy karé j finom kenyé rrel. Annyit ettü nk, amennyi belé nk fé rt.
* Szunyogh Xavé r atyá ró l van szó ! – A szerk.
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Köszöntü k a szíves vendé glá tá st, é s a csapat poé tá ja a következő sorokat írta –
amit azonnal é nekeltü nk:
Sirokon a legjobb szoká s – hejre tyu,
Tele té jjel findzsa puhá r – hejre tyu,
Mikor ittunk húsz puhá rral – hejre tyu,
Vígan baktattunk Baktá ra – hejre tyu,
Hejre tyu-tyu-tyu!
É nekszó val é rkeztü nk Egerbe. Ké t felejthetetlen napot töltöttü nk a barokk
vá rosban. Torday Á nyos cisztercita taná r volt a kalauzunk, bará tja a nemré gen
elhalt Gá rdonyinak. Gá rdonyi há zá ban kezet csó koltunk az író anyjá nak. Tűző
napban gyalogoltunk Mező kövesdre. A vá ros hatá rá ban a gimná zium cserké szcsapata fogadott é s kísé rt a szá llá sunkra, a gimná zium kollé giumá ba. Má snap
gyönyörködtü nk a matyó né pviseletben, é s a dé lutá ni vonattal Miskolcra
utaztunk.
Következő nap reggel a szá llá s gondnoka azzal é bresztett, hogy se ivó -, se
mosdó víz, cső töré s van. Mosdá s né lkü l, szomjasan indultunk a dió sgyő ri
nagyhírű hengermű megtekinté sé re. A gyá r lá togatá sa utá n ré teken keresztü l
toronyirá nt haladtunk a né gytornyú vá r felé . Mintha á lmot lá tná nk, egy boltíves
török fü rdő t é s egy ivó kutat lá ttunk magunk elő tt. Se közel, se tá vol emberi lé ny!
A csurgó vize kellemes, kissé szé nsavas. A medence vize kellemes, simogat ó .
É ppen hogy elfé rtü nk a medencé ben. A fü rdé s utá n a vá rat, majd a papírgyá rat
tekintettü k meg. Hosszabb út utá n a lillafü redi tó szé psé ge bá jolt el minket.
Hermann Ottó villá já t is megné ztü k. A Palota szá lló nak mé g híre hamva sem
volt. Kissé fá radtan é rtü nk haza miskolci szá llá sunkra.
A következő nap pihenő napnak szá mított. Dé lutá n vonattal á trá ndultunk
Szilvá svá radra.
Kemé nynek gondoltuk a következő napot, de mé g többszörösen kemé nyre
sikerü lt. A kora reggeli vonattal Szin á llomá sig utaztunk, ahonnan gyalog
mentü nk Aggtelekre. A kirá ndulá s szervezé sekor megké rtü k a falu tanító já t,
hogy adjon egy napra nekü nk szalmaszá llá st az iskolá ban, tová bbá a falu
kocsmá já ban rendeljen 39 fő re olcsó ebé det ré szü nkre. A levelet ajá nlva kü ldtü k
azzal a megjegyzé ssel, ha ké ré sü nknek nincs akadá lya, ne fá rassza magá t
vá laszlevé llel, é s remé ljü k, hogy velü nk ebé del.
Hosszú erdei gyaloglá s utá n, közel dé ltá jban, é hesen é rkeztü nk Aggtelekre.
Az iskolá hoz é rve lá ttuk, hogy a padok kirakva! De borzasztó lá tvá ny! Ké t
kő műves dolgozott benne. Emberi szá llá sra alkalmatlan! Elő kerü lt a tanító úr.
„Há t maguk megjöttek? Azt hittem, nem jönnek, mert csak egyszer írtak! A
falunak kocsmá ja nincs, de szató csbolt van, ott azonban ennivaló t aligha
kapnak” – mondta. Megköszöntü k kedvesen a szívessé gé t. A boltban szerencsé re kaptunk há rom kilogramm kockacukrot – egy szemmel sem volt több a
boltosná l. Má s ehető nem volt. Igazsá gosan szé tosztottuk.
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Közben elő kerü lt az idegenvezető . Kiosztott hat darab karbidlá mpá t, a
többieknek egy-egy szá l gyertyá t. Rövid ismerteté se utá n megkezdő dött há rom
ó rá s utunk a föld alatti csodá k vilá gá ban. A legszebb helyeken az idegenvezető
magné ziumszalagot gyújtott. Közü lü nk né há nyan elcsúsztak, elbotlottak a
barlang sá ros, pocsolyá s útjain. Nagyobb baj nem törté nt. Hogy újra napfé nyre
kerü ltü nk, azt hatá roztuk, azonnal visszaindulunk Szinbe. Ha nem lesz m á r
vonat, az á llomá son é jszaká zunk!
Söté tben é rkeztü nk vissza Szinbe. A vá ró terem nyitva volt, de csak há romszor
há rom mé ter nagysá gú, é s nincs vilá gítá s. A padló ra fekü dtü nk, de így sem
fé rtü nk el benne. Kínzó a hő sé g é s a levegő hiá ny! Vé gre megoldó dott a helyzet:
az é pü let körü l a puszta földön é des á lomra szenderedett a csapat. Ő rsé get
elfelejtettü nk á llítani.
A reggeli vonattal újra Miskolcra mentü nk. Vá ratlanul tört ki az első é s egyben
utolsó egyenetlensé g az összeszokott csapatban. Mi legyen a napi program?
Fü rdé s é s pihené s a Sajó -parton (é s kevé s gyaloglá s), vagy sé ta a miskolctapolcai hő forrá shoz (sok gyaloglá s)? Szavazott a csapat: 19 szavazat a Sajó part, 19 szavazat Miskolc-Tapolca. Este a k é t csapat a szá llá son talá lkozott.
A következő nap dé lelő ttjé n a szerencsi vá rat é s csokolá dé gyá rat né ztü k meg.
Dé lutá n Nyírbá tor gyönyörű gó tikus templomá t csodá ltuk.
Debreceni szá llá sunk az orvosi egyetem kollé giumá ban volt. Ková ts Arisztid
iskolatá rsa, egyetemi taná r, mutatta be a pavilonrendszerű, föld alatti folyosó kkal
összekötött Tisza Istvá n Egyetemet. Nem gondolhattuk, hogy Pográ cz cserké sz
né há ny é v múlva itt lesz orvosprofesszor! Megné ztü k a Dé ri Múzeumot, a
Nagytemplomot é s a konventtermet. A Nagyerdő fá it a duná ntúli erdő khöz
viszonyítva satnyá nak talá ltuk.
Az utolsó napra nagyon kívá ncsiak voltunk. A Hortobá gyra vivő vonat
mozdonyá t megcsodá ltuk. Szokatlanul nagy meghajtó kerekei voltak. Nem
nyerté k meg tetszé sü nket a Hortobá gy síkjá ba á sott té glalap alakú halastavak
monoton sorai. Hiá ba tekintettü nk körü l, nem volt szerencsé nk dé libá bot lá tni.
Beté rtü nk a Kilenclyukú híd melletti kis csá rdá ba. Az ebé drendelé sü nket a
kocsmá ros elfogadta. Alig fé l ó ra múlva kanalaztuk a hallevest é s villá ztuk a
túró s csuszá t. Egy szá l nyolcvan é ves cigá ny betyá rnó tá kat já tszott azzal a
megjegyzé ssel, hogy fiatal korá ban való di betyá roknak is húzta.
A hortobá gyi hő sé gtő l elgyötörve aludtuk á t az utolsó é jszaká t. Má snap dé lelő tt feloszlott a tá bor. Ki-ki hazafelé vette útjá t. É n Já nossal utaztam. Hatvanban búcsúztunk a szeptemberi viszontlá tá sig… Sok é v múlva talá lkoztunk.
Bencé s reverenda volt rajta, é s Ataná z né ven mutatkozott be!
A csapatbó l má r csak ketten é lü nk, a ná lam egy é vvel idő sebb Lajos é s é n.
Dé nes Andor (Kg 26)
2001.
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Endré dy Kálmán Vendel (Gy 14) O. Cist.
zirci apát (1895 – 1939 – 1981)
A Sopron megyei Fertő endré den szü letett 1895. januá r 19-é n, mé lyen vallá sos
csalá dban. A keresztsé gben a Ká lmá n nevet kapta. Miutá n a falu elemi iskolá já nak öt osztá lyá t elvé gezte, a soproni, majd a győ ri bencé s gimná ziumba kerü lt. A
gimná zium lé gköré ben é rlelő dött meg benne a papi hivatá s utá ni vá gy. Jeles
é rettsé gije utá n 1914-ben a Pá zmá ny Pé ter Tudomá nyegyetem Hittudomá nyi
Kará n folytatta tanulmá nyait, é s ezzel pá rhuzamosan a bölcsé szkaron matematiká t é s fiziká t hallgat. Paptaná r szeretett volna lenni, ezé rt pü spöki engedé llyel
felvé telé t ké rte a ciszterci rendbe. Zircen, 1917. augusztus 14- é n öltötte magá ra
a novíciusok fehé r ruhá já t, é s a Vendel nevet kapta.
1919. december 28-á n szentelté k pappá . 1921. augusztus 31-é n ü nnepé lyes
fogadalmat tett. Apá tja 1922-ben kinevezi – taná ri oklevelé vel a zsebé ben – a
rend budai gimná ziumá ba matematika– fizika-taná rnak.
Egé sz lé nyé bő l, örök mosolygá sá bó l á radt a megé rtő , segítő emberszeretet.
Igazi paptaná r egyé nisé g, aki diá kjait minden ismeret forrá sá hoz, Istenhez
vezeti:
„Csodá latosan szé p a vilá g, é s csodá latosan szé p a matematika, mert az
Isten adta, de a legcsodá latosabb az é rtelmes emberi lé lek, ha az Isten é l
benne.”
1938-ban a gimná zium igazgató já vá nevezik ki. 1939. má rcius 18-á n nagy
többsé ggel a Ciszterci Rend apá tjá vá vá lasztjá k. Ekkor magyarosítja a nevé t
szü lő faluja utá n Hadarits-ró l Endré dy-re.
Szemé lyé hez fűző dik a magyarorszá gi Ciszterci Rend megújítá sa, lelki, szellemi, gazdasá gi felvirá goztatá sa. Bölcs vezeté se alatt tová bb emelkedett a Rend
tá rsadalmi megbecsü lé se. A há ború szenvedé sekkel teli é veiben Endré dy apá t
feladata volt az anyagiak é s lelki erő biztosítá sa a rendtagok, a reá bízott ifjúsá g
é s a hívek szá má ra. A fajü ldözé s hó napjaiban sok ü ldözöttet rejtegetett, sok
helybé linek é s idegennek nyújtott menedé ket az ostrom alatt a monostor pinc é jé ben.
A há ború utá ni bizonytalansá gban is az ő helytá llá sa, bizalmat sugá rzó
optimizmusa adott erő t nemcsak a Ciszterci Rend tagjainak, hanem a t öbbi
szerzetesrendeknek is.
1950-ben a szerzetesrendek feloszlatá sa- é s a szerzetesek elhurcolá sakor
ötszá z szerzetes nő vé rt fogadott be a zirci rendhá zba, akik között jelentő s
szá mban voltak súlyos fekvő betegek. Ú gy gondoskodott ró luk, mint sajá t rendtá rsairó l.
1950. októ ber 29-é n letartó ztattá k, é s nyolc hó napi embertelen kínvallatá sok
utá n a Grő sz-perben tizenné gy é vi szabadsá gveszté sre íté lté k. Hat é vig magá n-
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zá rká ban, teljes elhagyatottsá gban, megfagyott ké zzel, lá bbal, kihullott fogakkal,
megalá zottan, né v né lkü l – 475-D-975 – , de töretlen hittel é s lé lekkel é lt.
„Minden lelki- é s idegerő mmel azon dolgoztam, hogy lefoglaljam magamat
pozitív irá nyban. Minden, ami jó é s szé p volt az é letemben, azt többszörösen á té ltem. Így duplá zódott meg bennem Isten kegyelme, amely
á llandóan erő sített a rabé letben.
1956. november 1-é n rövid idő re kiszabadult. 1957. má rcius 1-é n visszaviszik
a börtönbe, ahonnan súlyos betegsé ge miatt 1957. augusztus 23-á n ideiglenesen szabadlá bra helyezik, majd 1957. december 17. é n Pannonhalmá ra, az idő s
szerzetesek szociá lis otthoná ba interná ljá k.
Huszonné gy é vet töltött Pannonhalmá n, halá lá ig, a börtöné vekben elszenvedett kínzá sok következté ben fellé pő betegsé gekkel é s szenvedé sekkel.
1981. december 29-é n hosszú, kü zdelmes keresztút utá n hazaté rt Isten orszá gá ba. A zirci apá tsá g templomá ban nyugszik Szent Berná t oltá ra alatt.
Taná rké nt é s apá tké nt is pé ldá t adott a hűsé gre, az alá zatra é s a krisztusi
szeretetre, hogy mindnyá jan, akik a kereszté nyek nagy csalá djá hoz tartoznak,
úgy cselekedjenek, ahogy ő cselekedett.
Visszaemlé kezé seiben a következő ket írja:
„Nem adná m oda a haté vi börtöné let szenvedé seit semmi földi kincsé rt.
Valami óriá si é rté ktöbbletet kaptam. Nem tudok haragudni senkire b á ntóim,
kínzóim közül. Szeretek é rtük imá dkozni úgy szívbő l, igazá n. Ott is
talá lkoztam igazá n jó emberekkel.”

Imádság Endré dy Vendel O. Cist. apátúr boldoggá avatásáé rt
Ó Uram,
az alá zatosakon é s sokat szenvedő kön keresztü l ragyogtatod
fel é s közvetíted szeretetedet. A jó sá gos é s a börtönökben É rted
é rettü nk megkínzott Vendel apá t közbenjá rá sa á ltal á raszd reá nk
gyó gyító szeretetedet. Vegyü k é szre, hogy ilyen szent emberekre
van szü ksé ge a mai kereszté nysé gnek, hogy mi magunk, a magyar né p é s a kereszté nysé g megújuljon. A szenvedő Krisztust
követő ciszterci apá t pé ldá s é lete á ltal mutasd meg, Istenü nk,
szereteted hatalmá t a betegeknek, a ké tsé gbeesetteknek, a hitü ket elhagyottaknak – kü lönösen a magyaroknak – , é s az egé sz
emberisé gnek.
Csak így talá ljuk meg az annyira keresett bé ké t.
Dr. Endré dy Csaná d OSB (Ph 47)
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Egy osztály, ké t püspö k
A budapesti gimná ziumban 1938-ban a boldog emlé kű Havasi Lucius osztá lyfő nök úr vezeté sé vel é rettsé gizett egy osztá ly 54 tanuló ja! Az iskola é s az
osztá ly bencé s szellemisé ge oda vezetett, hogy ő sszel 7, majd egy é v múlva
mé g egy osztá lytá rsunk ké rte felvé telé t a Rend tagjai közé .
Idő közben – sajnos – kü lönböző okok miatt né gy jelölt elbúcsúzott é s a civil
tá rsadalomban folytatta é leté t.
A maradó 4 fő bő l vé gü l ketten lettek a Rend felszentelt tagjai, m íg a má sik ké t
fiatal a vilá gi egyhá zban indult el a papi é let nehé z, de á ldá sos pá lyá já n. Ő k
azok, akik eljutottak a pü spöki pulpitusig: dr. Pataky Korné l é s dr. Timkó Imre∗.
Dr. Pataky Korné l kivá ló tanuló , kissé zá rkó zott, az é desanyja bűvöleté ben é lő
fiatalember volt, aki többször is kinyilvá nította elhivatottsá gá t az Ú r szolgá latá ra.
1944. á prilis 30-á n szentelté k pappá . Mint hitoktató kezdte Szegeden pá lyafutá sá t, majd az egyhá zmegyei hivatalban töltött be kü lönböző szolgá latokat. 1969ben a csaná di szé keská ptalan nagypré postja lett é s 1975. februá r 6-á n szentelté k pü spökké , majd 1976 á prilis 2-á n kapta győ ri megyé spü spöki megbízatá sá t.
Pü spöki jelmondata: „Tettel é s Igazsá ggal!” Ennek megfelelő en vé gezte a nehé z idő kben á ldá sos munká já t. 1991-ben súlyos betegen nyugalomba vonult é s
a győ ri Egyhá zmegyei Papi otthonba költözött, ahol imá dsá gos, csendes elvonultsá gban töltötte szenvedé steli é veit. 1998 októ ber 6-á n hunyt el é s a győ ri
Baziliká ban a Könnyező Szűzanya szenté lye alatti kriptá ban alussza a feltá madá s remé nyé ben örök á lmá t.
Dr. Timkó Imre osztá lyá nak egyik kiemelkedő tanuló ja volt, akit „Öcsi” becené ven szó lított mindenki. A komoly é s vallá sos görög katolikus csalá di környezet é s szellem adta meg neki a megfelel ő há tteret. (É desapja nemzetközileg
ismert tudó s, az Orszá gos Földtani Inté zet igazgató ja volt). A mindvé gig „vastagbetűs” diá k té nylegesen ré szt vett az iskola é leté ben. (Cserké szet, Má riakongregá ció , önké pző kör). Kü lönösen kitűnt a nyelvtanulá sban é s beszé dké szsé gben.
Az iskola é s az osztá ly nagy bü szkesé gé re az 1938. é vi Eucharisztikus Kongresszuson ő köszöntötte a katolikus magyar ifjúsá g nevé ben a Vatiká n kü ldötté t,
Pacelli bíborost, a ké ső bbi XII. Pius pá pá t. Az osztá lytá rsak ő szinte meglepeté sé re ő is ott volt a Pannonhalmá ra jelentkező k között é s görög katolikus volta
miatt kü lön engedé llyel felvé telt is nyert.
Mint a gimná ziumi é vek alatt, úgy a novíciusok között is kitűnt tehetsé gé vel,
ezé rt a Fő apá t úr Ró má ba kü ldte, hogy az Anzelmó ban folytassa tanulmá nyait.
Itt, mint görög katolikus, szoros kapcsolatba ker ü lt a vatiká ni Keleti Egyhá zak
∗ Egy ideig mindketten voltak bencé sek: 1938. augusztus 28-á n öltöztek be, Pataki Zsolt
Korné l 1939. á prilis 22-ig, Timkó Remig Imre 1942. má jus 14-ig volt a rend tagja.
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Kongregá ció já val olyannyira, hogy az egyetem elvé gzé se utá n, mint vilá gi taná r
kezdte meg közel 30 é ves tudó s é s oktató i működé sé t a budapesti Hittudomá nyi
Fő iskolá n.
1975-ben VI. Pá l pá pa nevezte ki pü spökké . Ekkor megvá lt kedves tanszé ké tő l é s ettő l kezdve teljes energiá já val a magyar görög katolikus egyhá z javá t
szolgá lta. É rezte a magyar görög katolikus egyhá z működé sé nek jelentő sé gé t,
é s felelő ssé gteljesen akarta szolgá latá t betölteni. Feladatá nak tekintette az orszá gban szé tszó rt hívek lelkipá sztori ellá tá sá t. Ennek szé p pé ldá ja, hogy 55 é vesen megtanulta a roma nyelvet (egyé bké nt 14 nyelven beszé lt, írt é s fordított),
hogy az egyhá zmegyé ben é lő cigá ny hívő knek anyanyelvü kön vé gezze a szertartá st é s szó ljon hozzá juk.
Nagy fá radsá ggal megújította a nyíregyhá zi pü spöksé g é s papnevelő inté zet
é pü leté t. Ebben is megmutatkozott a fiatalok, a papn övendé kek irá nti megbecsü lé se. Gond, kü zdelem, problé ma, pró baté tel, ső t meg nem é rté s bő ven kijutott
neki, de amikor ü gyet kellett szolgá lnia, fé lre tudta tenni egyé ni é rzé seit é s sé relmeit. Kollegiá lis magatartá sá ra, segítő ké szsé gé re mindig lehetett szá mítani.
Pü spöki jelmondata – Katholiké -Oikoumené – is kifejezte ökumenikus beá llítottsá gá t. Ő szinte pá rbeszé dben kereste a kapcsolatokat a testv é regyhá zakkal.
Kiterjedt nemzetközi kapcsolataival é s a hazai tá rsadalmi é letben sokat tett a
nemzeti közmegegyezé s kialakítá sá é rt, mindig megő rizve a bencé sektő l kapott
igazi egyhá zias szellemet. Vé gezte ezt a szolgá latot abban az idő ben, amikor az
egyá ltalá n nem volt könnyű feladat. A Szeplő telen Fogantatá s ü nnepé n szentelté k pappá é s Gyü mölcsoltó Boldogasszony napjá n a feltá madá s hité ben tá vozott
az é lő k sorá bó l. A má riapó csi kegyhely baziliká já nak kriptá já ban nyugszik, sírja
elő tt nem hervad el a szeretet virá ga.
Dr. Ivá skó Já nos (Bp 38)
osztá lytá rs
Megjegyzé s: Dr. Timkó Imre mé ltatá sá nak szövegé t ré szben dr. Paskay Lá szló é rsek úr
búcsúbeszé dé bő l – amelyet a temeté sé n mondott – idé ztem. – (Dr. I. J.)

90

└

┘

┌

┐

Megmentette Kőszeget
Dr. Gyö ngyö s Endre (Kg 15)
Dr. Gyöngyös Endre (Fuchs Endre) Kő szegen szü letett 1897. á prilis 22-é n öt
gyermekes polgá ri csalá dbó l. Közé piskolá it a kő szegi bencé s gimná ziumban
vé gezte, majd 1922-ben a budapesti Pá zmá ny Pé ter Tudomá nyegyetem Jogi
Kará n á llamtudomá nyi doktorá tust szerzett. Mé g ebben az é vben kezdte meg
vá rosunkban, mint aljegyző közigazgatá si gyakorlatá t. Az 1934. é vben fő jegyző ,
1941-ben helyettes polgá rmester, majd 1943-ban polgá rmester.
Dr. Nagy Mikló s újvidé ki kirendelé se utá n helyettesítette a polgá rmestert, majd
annak vé gleges kinevezé se utá n lett Kő szeg polgá rmestere, belü gyminiszteri
kinevezé ssel. Szolgá latá t nagyon nehé z körü lmé nyek között vé gezte. Döntő
szerepe volt az ú.n. „Írottkő ” ü dü lő telkek eladá sá ná l, é s így meghatá rozó mé rté kben já rult hozzá a vá ros adó ssá gá nak megszü nteté sé hez. Az ő működé se idejé n kerü lt felavatá sra az Orszá gzá szló vá rosunkban. 1944. június 16-á n a Jé zus
Szíve templom 50. é vforduló já n kiterjesztette a kegyúri jogosultsá got e szé p
egyhá zi é pítmé nyre, biztosítva a vá ros hozzá já rulá sá t a fennmaradá sá hoz. Ekkor a vá rost Jé zus Szíve oltalmá ba ajá nlotta.
1944. má rcius 19-e utá n – a né met megszá llá s következté ben – megindult a
szövetsé gesek á ltal az orszá g vá rosainak lé gi bombá zá sa. É szlelte, hogy fő leg
azon helysé geket é r tá madá s, melyekben né met alakulatokat helyeztek el. Ezé rt
Budapesten az akkori Honvé delmi Miniszté riumban felké rte egy ismerő sé t azzal
a felveté ssel, hogy Kő szegen magyar honvé delmi alakulatokat helyezzen el, ami
meg is törté nt 1944. szeptemberé ben, így a volt alreá l katonai iskolá ban nagyvá radi magyar egysé get szá llá soltak be.
Most má r törté nelmi té ny, hogy a né metek fontos miniszté riumokban lehallgató
ké szü lé ket helyeztek el. Ezé rt 1944. októ ber 16-á n letartó ztattá k, é s elé be tá rtá k
a Honvé delmi Miniszté riumban elő adott ké relmé t. Kilenc napig volt a Gestapo
fogsá gá ban. Á llá sá bó l elbocsá tottá k é s á llandó megfigyelé s alatt tartottá k. Bá tor
kiá llá sá val olyan veszedelemtő l mentette meg a vá rost, melynek bekövetkezte
eseté n a pusztulá s jó vá tehetetlen következmé nyeit kellett volna elszenvednie.
Cselekedete az akkori közvé lemé ny elő tt ismeretes volt.
1945. má rcius 29-é n – amikor a szovjet csapatok a vá rost el akartá k foglalni – ,
a bencé s szé khá zban az akkori igazgató val, Saly Arnulffal é s egy magas rangú
katonatiszttel olyan á llá spontra helyezkedtek, hogy a vé dekezé sre kinevezett
parancsnokkal vegyé k fel a kapcsolatot azzal, hogy a vá rost a dé lelő tti ó rá kban
harc né lkü l kívá njá k á tadni a tá madó csapatoknak. Mindenki elő tt köztudott volt,
hogy a vé dő katonai egysé gek olyan parancsot kaptak, hogy visszavonul á s eseté n a fontos objektumokat (pl. vá rat) fel kell robbantani. Így ismé t pó tolhatatlan
ká rt szenvedett volna a vá ros. A magyar katonai parancsnok hajlott a k é ré sre é s
egy kü ldöttsé get menesztettek az oroszokhoz. Ezt követő en lé nyeges harcokra
nem kerü lt sor.
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1945. má rcius vé gé n a szovjetek rövid ideig letartó ztattá k, majd ugyanezen
hó nap 31-é n ismé t elfoglalta polgá rmesteri szé ké t. Jó kapcsolatot teremtett
Cvetkov vá rosparancsnokkal, aki ezé rt szemé lyes haszná latra gé pkocsit ajá ndé kozott ré szé re. Az autó t nem egyé ni cé lra haszná lta fel, hanem odaajá ndé kozta
a vá rosnak, hogy é lelmet szerezzenek a lakossá gnak.
Sajnos, a politikai helyzet következté ben tá madá sok é rté k. 1947. má jus 8-á n
letartó ztattá k, é s a Szombathelyi Né pbíró sá g NB. 90/1947/9 szá mú íté leté vel
né pellenes bűntett miatt koholt vá dak alapjá n hat hó napi börtönbü nteté sre íté lté k, melybő l há rom hó napot kitöltött.
Á llá sá bó l – termé szetesen – elbocsá tottá k, megfigyelé s alatt tartottá k. Kő szegen elhelyezkedni nem tudott, a megyé n kívü l a Szombathelyi Vízü gyi Igazgató sá g kirendeltsé gein dolgozott alacsonyabb beosztá sban. Ső t, 1951-ben mé g a
nyugdíjá t is elvontá k. Hosszú ideig gyermekei tartottá k el, csak közvetlenü l
má sodik nyugdíjazá sa elő tt kerü lhetett vissza jogi munkakörbe. Ké t é vig tartó súlyos betegsé g következté ben, 1970. július 8-á n, 73 é vesen elhunyt. Má r nem
é lhette meg, hogy a Magyar Köztá rsasá g Legfelső bb Bíró sá ga B. törv. IV.
2396/1992/8. sz. hatá rozatá val megá llapította, hogy a kiszabott bü nteté s törvé nysé rtő volt. É leté ben Kő szegen közmegbecsü lé snek örvendett, é s né pszerű
volt. Nehé zsé gei ellené re ré szt vett a vá ros kulturá lis é leté ben, hosszú ideig volt
az egyhá zi é nekkarnak é s a Concordia-együ ttesnek a tagja.
A vá ros törté neté nek rendkívü l nehé z idő szaká ban tanúsított bá tor helytá llá sá é rt, önzetlen, á ldozatos é s pé ldamutató vá rosszereteté é rt elő terjeszté sü nkre a
ké pviselő testü let postumus díszpolgá ri kitü nteté st adomá nyozott neki Kő szeg
vá ros 2000. novemberi, millenniumi ü nnepsé gé n.
Kő szeg, 2001. februá r 15.
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg. 43)
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Pfannl Egon Ervin (Gy 29)
Okleveles é píté szmé rnö k, Ybl díjas é píté sz, grafikus.
1911. III. 2. – 1973. III. 31.
A győ ri bencé s gimná ziumi é rettsé gi é s a Budapesti Jó zsef Ná dor Műegyetem
elvé gzé se utá n kü lönböző é píté sz magá nirodá kban dolgozott. 1934-ben a győ ri
Orszá gzá szló -tartó Pá lyá zatra 17 terv é rkezett. A kiírá s alapjá n a bírá ló bizottsá g
a Pfannl Egon műegyetemi hallgató á ltal ké szített tervet fogadta el, é s ezt é pítetté k meg a Bisinger sé tá nyon. 1937 elő tt Győ rött a vá ros több ré szleté t rajzolta
meg, így a Tó th Já nos könyvkereskedő kiadá sá ban megjelenő rajzsorozatot. Az
Officina kiadá sá ban a Győ ri Ké pes Könyv-ben (1942) jelentek meg rajzai.
Olaszorszá gi tanulmá nyútjá n bolognai, San-Gimignano-i, majd sv á jci é s ausztriai ré szleteket rajzolt é s festett meg.
1945-ben a budai harcok alatt é s utá n rajzolt grafiká it adtá k ki. „Buda az ostrom utá n” c. 12 rajzbó l á lló sorozatot, mellyel a „MÉ SZ” Magyar É píté szek
Szövetsé ge díszoklevé llel tü ntetté k ki é s ismerté k el munká ssá gá t. E rajzsorozatá t az angol STUDIO mé ltatta 1949. októ beri szá má ban.
Hosszú frontszolgá latai utá n tartalé kos tü zé rfő hadnagyké nt szerelté k le.
1949-tő l a BVT (Budapesti Vá rosé píté si Tervező Vá llalat)-ná l dolgozott mint
műemlé kes tervező . 1954-tő l műemlé k szakosztá lyvezető . 51 első osztá lyú műemlé k helyreá llítá sá t vé gezte a Velencei Carta elvi é s gyakorlati szabá lyai
szerint.
Ismertebb munká i: GÜ L BABA TÜ RBÉ JE, KISCELLI KASTÉ LYMÚ ZEUM,
SEMMELWEIS IGNÁ C SZÜ LŐ HÁ ZA, ORVOSTÖRTÉ NETI MÚ ZEUM, KIRÁ LY
FÜ RDŐ teljes rekonstrukció ja, A GANZ ÖNTÖDEI MÚ ZEUM stb.
A MÉ SZ alapító tagja.
Könyvillusztrá ció i: Kittenberger Ká lmá n vadá sznapló ja (Fekete Istvá n), Krúdy
Gyula: Magyar Tá jak, Pest-Budai sé tá k, Heinrich Heine: Ú tinapló ja, a Magyarorszá gi Ú tikönyv szá mos rajza.
A Műcsarnoknak 1936-tó l 1945-ig á llandó kiá llító ja. 1978. december 5– 12.
között a MÉ SZ szé khá zá ban emlé kkiá llítá st rendeztek munká ibó l.
Rajzait a Törté neti Múzeumban Kiscellben ő rzik, tová bbá budapesti romsorozata (18 db) a Klösz-csalá d birtoká ban van, nagyon sok rajza az USA-ban,
Venezuelá ban, Svá jcban, ismerő sökné l, bará tokná l.
Szá mos aquarell munká ja, valamint ré zkarcai az újjá é pített Lá nchíd, Ó budai
Hajó gyá r té má ibó l ké szü ltek.

******
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Idé n má rcius 2-á n lenne bá tyá m, Pfannl Egon Ybl-díjas é píté szmé rnök 90 é ves,
é s ez alkalommal szeretné k pá r sorban megemlé kezni ró la.
É desapá nkat 1922-ben Győ rbe nevezté k ki a tü zé rosztá ly parancsnoká vá , így
íratta be bá tyá mat a győ ri Bencé s Gimná ziumba, ahol é desapá nk is é rettsé gizett
1898-ban. Bá tyá m jó bencé s taná rai, kü lönösen Medvey Lajos rajztaná ra (neves
restaurá ló volt) megszerettetté k vele a művé szetekhez való vonzalmá t, ami a
ké ső bbiekben kijelölte é letpá lyá já t.
Így kerü lt a Jó zsef Ná dor Budapesti Műegyetem é píté sz kará ra. 1934-ben a
győ ri Orszá gzá szló -tartó tervpá lyá zatá n 17 pá lyá zó közü l a vá ros tervbírá ló bizottsá ga bá tyá m – mint é píté szhallgató – tervé t való sította meg, mert ebben a
tervben benne foglaltattak azok az elő írá s szerinti elő felté telek, melyek a statikai
é s ré szletterveket is tartalmaztá k. Az 1940-es é vekben írta meg dr. Valló Istvá n
polgá rmester-helyettes az Officína gondozá sá ban a Csá nky Dé nes akvarelljeivel, Weichinger Ká roly é píté szmé rnök é s Pfannl Egon é píté szmé rnök grafiká ival
illusztrá lt vá rosbemutató könyvé t, a „Győ ri ké peskönyv”-et.
Budapesten több magá né píté sz irodá já ban dolgozott. A há borús frontszolgá latait teljesítette, az orosz frontot is megjá rta. A Szé kesfő vá ros ostromá t szá mos
rajzá val dokumentá lta. 1945-ben jelent meg „Buda az ostrom utá n” című rajzsorozata. Majd az újjá é píté sben jelentő s szerepet vá llalt, 50 első osztá lyú műemlé k helyreá llítá sá t vé gezte, melyé rt Ybl-díjjal tü ntetté k ki. Az ICOMOS, a
műemlé kek, műemlé ki együ ttesek nemzetközi taná csa több alkalommal ismerte
el a műemlé kek kivá ló helyreá llítá sá t. Halá lá ig, mint a BUVÁ TI – Budapesti
Vá rostervező Inté zet – műemlé ki szakosztá lyvezető je dolgozott. 1973. má rcius
31-é n halt meg 62 é ves korá ban.
Pfannl Tamá s
ny. é píté sz
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Hű sé g egy é leten át
Szé kely Tibor (1918–1997, Bp 36) emlé ké re
Vannak emberek, akik nem annyira é letpá lyá juk sikereivel, mint inká bb erkölcsi
tartá sukkal, jellembeli szilá rdsá gukkal emelkednek ki közü lü nk. Szé kely Tibor
nyolc é ves korunk ó ta osztá lytá rsam, a budapesti bencé s gimná ziumban padtá rsam, majd halá lá ig jó bará tom volt. Kötelessé gemnek é rzem, hogy – há rom é v
tá volsá gá bó l visszatekintve – mé ltassam egyé nisé gé nek kimagasló é rté keit.
Tibor korá n elvesztette szé kelyföldi szá rmazá sú é desapjá t. É desanyja szeré ny
körü lmé nyek között nevelte. Bá r a gimná ziumban csak közepes tanulmá nyi
eredmé nyt mutatott fel, mé gis má r akkor megnyilvá nult bá mulatos akaraterő vel
pá rosult szorgalma. Fizikai adottsá gait a gimná ziumi sportkörben kamatoztatta:
1936-ben, é rettsé gink é vé ben tagja volt iskolabajnoksá got, valamint KISOK versenyhelyezé st nyert torná szcsapatunknak. Erő s kritikai hajlama má r diá kkorá ban
megmutatkozott.
1938-ban katonai szolgá latra vonult be, majd 1940-ben – szellemi é s fizikai
rá termettsé gé vel összhangban – honvé dsé gi tová bbszolgá latra jelentkezett.
Keré kpá ros, ké ső bb pá ncé los csapattestben elé rte a szá zadosi rendfokozatot.
Ré szt vett a felvidé ki, erdé lyi, dé lvidé ki bevonulá sban, kimagasló bá torsá gró l é s
vezető i ké pessé grő l tett tanúsá got az 1944-es nyá rvé gi dé l-erdé lyi, tragikus
kimenetelű harcokban. A nyilaskeresztes uralom alatt megtagadta a szolg á latot,
é s 1945 tavaszá n az új, ún. né phadseregbe igazoltá k. Az új Honvé delmi Miniszté rium szervezé si osztá lyá n kapott beosztá st. Miutá n a kommunistá k a hadseregben is fokozatosan té rt nyertek, 1946-ban egyik ó rá ró l a má sikra menesztetté k, ső t le is fokoztá k. Talá n valamelyik elöljá ró já nak jó indulata, de inká bb a jó
Isten kü lönös kegyelme mentette meg attó l, hogy a honvé dsé gi koncepció s
perekbe belekeverjé k. Mint katona szigorú, de embersé ges parancsnok volt,
alakulata legé nysé gé nek több tagja mé g é vtizedek múltá n is felkereste. Kereszté ny humá numá ra jellemző , hogy – sajá t felelő ssé gé re – egy szá rmazá sa miatt
munkaszolgá latra besorolt beosztottjá t visszatartotta csapatá ná l. É vtizedek múlva nagyvonalúan vette tudomá sul, hogy ez a pá rtá llamban magas beosztá sba
kerü lt volt katoná ja, akinek Tibor – tiszti rangjá nak kocká ztatá sá val – való színűleg az é leté t mentette meg, nem akart erre a mozzanatra eml é kezni. Tibort rendkívü li szervezé si ké pessé ge a hadseregben normá lis viszonyok között vezé rkari
elő menetelre jogosította volna fel, é s csupá n cseké ly elé gté telnek tekinthette,
hogy a rendszervá ltozá s utá n nyugá llomá nyú ő rnagyi rendfokozatot nyert el.
Mint lefokozott, ún. horthysta katonatiszt, a negyvenes é vek sorá n alkalmi
fizikai munká bó l, egyebek mellett csatornatiszt ítá sbó l, ü zemi mozdonyvezeté sbő l
tartotta fenn csalá djá t, majd az ötvenes é vek vé gé n sikerü lt egy szövetkezetben
gé pé szeti technikusi munkakörben elhelyezkednie. Szocialista nagyberuhá zá sokon, köztü k Visontá n kamatoztatta szervezé si ké pessé geit, é s ötvené ves korá ban nagy erő feszíté ssel, tová bbké pzé s útjá n ü zemmé rnöki ké pesíté st szerzett.
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Ismeretes, hogy a hatvanas é vek vé gé n – buktató k é s idő leges visszaesé sek
mellett – a pá rtá llam új gazdasá gpolitiká t kísé relt meg keresztü lvinni, amellyel
pá rhuzamosan a diktatúra kemé nysé ge is puhult. Tibor, követve ezt a folyamatot, elé rkezettnek lá tta az idő t arra, hogy gazdasá gpolitikai elké pzelé sekkel á lljon
elő . 1975-ben belé pett a Gé pipari Tudomá nyos Egyesü letbe, ahol 1980-ban az
Ipargazdasá gi Szakosztá ly tagja, majd 1984-tő l szervező titká ra lett. Má sik szakmai terü leté nek 1981-ben a Szervezé si é s Vezeté si Tá rsasá got vá lasztotta,
amelyben mint a Pé nzü gyi é s Ellenő rzé si Szakosztá ly titká ra, vá llalkozá sfejleszté si vitaköröket, konferenciá kat szervezett. Fő szervező je volt az 1984. é vi pé csi
I. Orszá gos Vá llalkozá si Konferenciá nak, amely az akkori viszonyok között úttörő
szerepet töltött be. A kilencvenes é vekben privatizá ció s konferenciá kon vett
ré szt, nyugdíjas korá ban az Eötvös Egyetem beruhá zá si taná csadó jaké nt is működött. A ró la megjelent szakmai é rté kelé sek kiemelik gondolatgazdags á gá t,
kezdemé nyező ké szsé gé t, ugyanakkor hozzá teszik, hogy – vezető politikusokkal
é s gazdasá gi szakemberekkel lé tesü lt szemé lyes kapcsolatai ellené re – nagyszá mú, sokszor jelentő s javaslatai a felső szinteken elakadtak. Az említett szakmai vé lemé nyek szerint elgondolá sai idő elő ttiek, túl koraiak voltak.
Biogá z talá lmá nya is elhalt, nem volt anyagi ereje a szabadalmi v é dettsé g
meghosszabbítá sá ra. Az é rtetlensé gnek, ső t elutasítá snak felté telezhető , Tibor
szemé lyisé gé ben is rejlő okaira mé g kité rek.
Bá rmelyik é rtelmisé gi nyugdíjas idejé t bő ven kitölthette volna az említett gazdasá gpolitikai tevé kenysé g, mé gis Tibor energiá inak nagyobb, ső t döntő ré szé t a
bencé s öregdiá kok é s á ltalá ban a kereszté ny é rtelmisé giek összefogá sá nak
elő mozdítá sá ra, cselekvé sre é s egymá s segíté sé re való mozgó sítá sá ra szentelte. Az ötvenes é vekben első sorban osztá lytá rsainak összegyűjté sé re, a volt
taná rokkal való kapcsolatfelvé telre törekedett. Szinte konspirá ció s körü lmé nyek
között kutatta fel ismeretlen helyeken tart ó zkodó osztá lytá rsainkat, csalá di vagy
rokoni körben meghúzó dott volt taná rainkat, mint pé ldá ul Szekeres Bó nist,
Borbé ly Kamillt vagy a szociá lis otthonba kerü lt Zá szló s Istvá nt. Ezekben a
nehé z é vekben kezdte meg Pannonhalmá n vagy plé bá niá kon elhelyezé st talá lt
volt taná raink meglá togatá sá t is. Gimná ziumi é veinkben megnyilvá nult bírá latait
fé lreté ve, bennü k az é rté keket tisztelte-becsü lte. Horvá th Kandid osztá lyfő nökü nk korá n tá vozott az é lő k sorá bó l. Tibor, mint osztá lytitká r é vente megszervezte sírjá nak meglá togatá sá t. Rendszeres osztá lyösszejöveteleket szervezett,
amelyeket – a feltűné st kerü lve – é ttermekben tartottunk. Sajnos, az é vek múlá sá val osztá lytá rsaink egyre nagyobb szá mban hunytak el, temeté sü kön akkor is
megjelent, ha szá z kilomé tereket kellett vonatoznia vagy gé pkocsiznia. Felsorolhatná m valamennyi volt taná runkat, akiknek lá togatá saival vigasztalá st é s
derűt hozott öreg napjaikra, de kü lönös szeretettel vette körü l Szunyogh Xavé r
Ferencet é s Kaposi Gyulá t. Egy-egy utazá sukat azzal könnyítette meg, hogy
sajá t gé pkocsijá n kísé rte el ő ket úti cé ljukra.
A pá rtá llam diktatúrá já nak enyhü lé sé t é szlelve, Tibor a Pannonhalmá val, a
rend vezető sé gé vel való kapcsolat kié píté sé t helyezte elő té rbe. 1976-ban ott
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tartottuk 40 é ves é rettsé gi talá lkozó nkat, az akkor mé g é letben lé vő taná raink
felkeresé sé vel egybekötve. Ő szervezte meg 1973-ban Szennay, majd 1990-ben
Vá rszegi fő apá t úr beiktatá sá n való ré szvé telü nket is. 1972-tő l kezdve Faber
Mikló s é s az 1988-ban elhunyt Má rtonffy Mikló s diá ktá rsaink szervezé sé hez
csatlakozva egyik fő mozgató ja volt az Ezü stponty, majd a Bá stya é tteremben
rendszeresen megtartott öregdiá k összejöveteleknek, amelyek a budapesti bencé s gimná ziumban vé gzettek több korosztá lyá t is egybegyűjtötté k. Ebbe a törekvé sbe illeszkedett a má rcius 21-é n tartott Szt. Benedek-misé k megszervezé se
is. Tová bbi lé pé ské nt Tibor tá rsszervező je volt az 1982. má jus 23-á n megindult
é s azó ta is folyamatosan megtartott é vi pannonhalmi orszá gos öreg-diá ktalá lkozó knak. 1989-ben a rendszervá ltozá s elő esté jé n az Antall Jó zsef kezdemé nyezé sé re újjá alakult Piarista Diá kszövetsé g utá n Turchá nyi György é s Faber
Mikló s diá ktá rsainkkal együ tt „alapító atyja” lett az 1989. má jus 27-é n Pannonhalmá n meg-, illetve újjá alakult Bencé s Diá kszövetsé gnek, é s ezt követő en több
é vig a budapesti szervezet vezető i, majd a Szövetsé g alelnöki tiszté t töltötte be.
A rendszervá ltozá s sorá n Tibor elgondolá sai, ré szben túlmutatva a Bencé s
Diá kszövetsé g szorosan vett cé ljain, a kereszté ny é rtelmisé g szellemi é s erkölcsi erejé nek, tá rsadalmi befolyá sá nak fokozá sá ra is irá nyultak. A radiká lis vallá si
é s erkölcsi megújulá s szó szó ló ja volt, elveit megalkuvá s né lkü l ké pviselte, é s a
körü lmé nyek á ltal indokolható kompromisszumokat is elutasította. Bá r politikai
szereplé st nem vá llalt, hajlíthatatlansá ga az akkori politikai, ső t egyhá zi vezető kbő l is tartó zkodá st vá ltott ki. Kü lönösen az egyhá zi iskolá k é s a cserké szet
újjá szervezé sé nek ü gyé t viselte szívé n. Ebben a té makörben az is bebizonyult,
hogy radikalizmusa sohasem vett fel fundamentalista von á sokat, ellenkező leg,
tevé kenysé ge erő sen ökumenikus jelleget öltött. Alapító ja é s 1995-ig elnöke volt
a Pax Hungarica öregdiá k szövetsé gnek, amelyben a katolikus öregdiá kszervezetek mellett a hasonló cé lokbó l alakult protestá ns egyesü letek is helyet foglaltak. Ez a szervezet tá mogatta többek között a Reformá tus Gimná zium é pü leté nek visszaadá sá t is. Tibor a Pax Hungarica szövetsé g kereté ben ré szt vett az
1991-es pá palá togatá s, 1993-ban az Antall Jó zsef ravatalá ná l való tiszteletnyilvá nítá s, valamint a Szt. Istvá n napi körmenetek szervezé sé ben. Mint a Pax
Hungarica elnöke, 1993-ban eredmé nyesen pá lyá zott – é s ezzel komoly anyagi
tá mogatá st szerzett – cserké szek nyá ri tá borozá sá ra.
Nehé z lenne felsorolni Tibor teljes tá rsadalmi tevé kenysé gé t, amely a pannonhalmi rekonstrukció műszaki szaké rtő i vé lemé nyezé sé tő l az erdé lyi é s ká rpá taljai segé lyakció kban való ré szvé telen keresztü l egé szen a vá rosvé dő mozgalom fé nyké pezé si akció já ig terjedt ki. Itt kell megemlítenem, hogy – nem kis
kocká zatot vá llalva – mé g a Ceauşescu-diktatúra idejé n rokonlá togatá s címé n
többször megfordult Erdé lyben.
Hatalmas akaratereje Tibort é leté nek szá mos fordulatá n, kisebb-nagyobb
nehé zsé gein á tsegítette. 1977-ben – hibá já n kívü l – gé pkocsibalesetet szenvedett. Súlyos té rdsé rü lé sé nek gyó gyulá sa hó napokig tartott. É rszűkü lettel is
kezelté k, ennek ellené re fá radhatatlanul tevé keny volt, sokat mozgott, é s é vente
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felkereste kedves tá trai pihenő helyé t. Utolsó é veiben szívpanaszai voltak, amelyek 1997. november 24-é n vé get vetettek földi é leté nek.
Szerető felesé gé vel, akivel má r diá kkorá ban megismerkedett, mint fiatal
katonatiszt kötött há zassá got. Hűsé ges, önfelá ldozó é s gondos fé rj, né gy
gyermek csalá dapja, á ldozatké sz rokon volt. 1993-ban aranylakodalmukat ü nnepelhetté k meg. É lete vé gé ig odaadó , segítő ké sz bará tnak bizonyult. Hasonló ké ppen, szinte makacs hűsé ggel ragaszkodott eszmé nyeihez is. Tibor egy
felemelő gondolata szerint Isten az örök é letben azokat a nemes törekvé seket is
megjutalmazza, amelyek a földi é letben kevé ssé vagy egyá ltalá ban nem bizonyultak sikeresnek. Meggyő ző dé sem: ha valaki, akkor Tibor bará tunk kié rdemli
ezt a jutalmat.
Dr. Vigh Bé la (Bp 38)
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Megemlé kezé s
Dr. h.c. Dr.h.c. Dr. Zámbó János (So 36)
okl. bányamé rnö k, egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadé mia rendes tagjáró l
A neves bencé s diá kok sora ismé t eggyel csökkent, 2000. december 3-á n
Miskolcon elhunyt Zá mbó Já nos akadé mikus, egyetemi taná r. Zá mbó Já nos
1916. má jus 2-á n szü letett Hegykő n, egy Sopron melletti kis faluban, ahogy
korá bban öné letrajzá ban írta 8 gyermekes, 8 holdas földműves csalá dban. Az
elemi iskola hat osztá lyá nak elvé gzé se utá n kerü lt a Soproni Bencé s Rendhá zba, ill. Gimná ziumba, ahol 1928-1936 között tanult. Sokunk szá má ra, akik az
1950-es é s 1960-as é vekben pannonhalmá n já rtunk iskolá ba, é rdekes lehet,
hogy Sopronban nyolc é vig Zá mbó Já nos osztá lytá rsa volt az a Baumgartner
Imre, akit mi Pannonhalmá n Bajtay Oroské nt tiszteltü nk é s szerettü nk. Ő ket má r
Sopronban tanította Orbá n Dezső é s Havasi Luciusz is.
Zá mbó Já nos 1942-ben a Jó zsef Ná dor Műszaki é s Gazdasá gtudomá nyi
Egyetem Bá nya-Kohó - é s Erdő mé rnöki Kará n kitü nteté ses bá nyamé rnöki oklevelet szerzett. 1941-42-ben egyetemi taná rsegé d, majd 1942-45 között – a
katonai szolgá lat kivé telé vel – a felvidé ki (Já szó mindszent, Csúcsom) á llami é rcbá nyá szat szolgá latá ban á llt ü zemi fő mé rnökké nt. 1946-47-ben egyetemi
adjunktuské nt tanított-kutatott, summa cum laude min ő síté ssel egyetemi doktori
címet szerzett. 1947 é s 1953 között a szé nbá nyá szatban dolgozott, a padragi
ü zem fő mé rnöke, az Ajkai Szé nbá nyá k, majd a Közé p-duná ntúli Szé nbá nyá szati
Tröszt fő mé rnöke, megbízott igazgató ja. 1953-54-ben a Bá nyá szati Kutató Inté zet igazgató ja Budapesten. 1954-tő l egyetemi taná r a Nehé zipari Műszaki
Egyetem Bá nyaművelé stani Tanszé ké n, 1984-ig a tanszé k vezető je, majd
professzor emerituské nt halá lá ig a tanszé k tagja.
1955-59. között a Bá nyamé rnöki Kar dé ká nja, 1960-61-ben má r Miskolcon
rektorhelyettes, 1961– 1972 között az Egyetem rektora.
Má r ü zemi vezető ké nt a termelé sirá nyítá si é s bá nyafejleszté si feladatok
mellett – a termelé si technoló giá k korszerűsíté sé re – a termé szeti é s bá nyá szati
veszé lyek elleni vé dekezé s mó dszereinek fejleszté sé vel foglalkozott. Ké ső bb
szé leskörű eredmé nyes kutató munká t vé gzett a kő zetmechanikai kutatá sok, a
szellő zteté si é s szá llítá si feladatok optimalizá lá sa terü leté n. Zá mbó Já nos
legnagyobb hazai é s nemzetközi tudomá nyos elismeré st kivá ltó tevé kenysé ge a
telepíté selmé let megteremté se, a magyar bá nyá szati analitikai iskola megalap ítá sa. Tudomá nyos eredmé nyeit közel 200 publiká ció ban é s 8 könyvben jelentette meg, ké t könyvé t idegen nyelven is kiadtá k.
Tudomá nyos eredmé nyei elismeré seké nt 1952-ben elnyerte a műszaki tudomá nyok kandidá tusa, 1954-ben megszerezte a műszaki tudomá ny doktora
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fokozatot. Kiemelkedő tudomá nyos teljesítmé nye elismeré seké nt a Magyar
Tudomá nyos Akadé mia 1961-ben – 45 é ves korá ban – levelező , majd 1972-ben
rendes tagjá vá vá lasztotta, a Moszkvai Bá nyá szati Egyetem 1971-ben, a Miskolci Egyetem 1989-ben tiszteletbeli doktor á vá avatta. Ugyancsak teljesítmé nyé nek elismeré se az 1952-ben elnyert Kossuth-díj é s az 1965-ben az első k között
elnyert Á llami Díj I. fokozata, valamint az 1998-ban szá má ra odaíté lt Eötvös
Ló rá nd-díj.
Zá mbó Já nos professzor kivá ló pedagó giai adottsá ga, gazdag ipari gyakorlata
volt annak biztosíté ka, hogy az á ltala oktatott bá nyamé rnökök hivatá sukra é s
szakmá jukra jó l felké szü lve kerü ltek ki az egyetemrő l. Az oktatá st, ó rá inak
színvonalas megtartá sá t mindenné l elő bbre helyezte, elő adá sainak é lmé nye
mé ly nyomot hagyott tanítvá nyaiban. Bá nyamé rnök nemzedé keket nevelt,
tanítvá nyai a hazai bá nyá szatban, Dé l-Afriká tó l az Amerikai Egyesü lt Á llamokig
a vilá g szá mos orszá gá ban becsü lettel á lltak helyt.
Rektori tevé kenysé ge a Nehé zipari Műszaki Egyetem é leté ben döntő é vtized.
Megteremtette a 200 é ves múlttal rendelkező Bá nya- é s Kohó mé rnöki Kar, valamint az ugyancsak színvonalas munká val feltörekvő Gé pé szmé rnöki Kar összehangolt tevé kenysé gé t. Vezető i tevé kenysé ge sorá n – ké t fő iskolai kar integrá lá sá val – ötkarú nagy inté zmé ny jött lé tre. Az 1963-ban vé grehajtott tantervi reform
olyan erő s integrá lt termé szettudomá nyi alapok megszerzé sé re biztosított lehető sé get a miskolci hallgató knak, amelyek mé g a mai technikai-tudomá nyos szint
elsajá títá sá t is lehető vé teszik. A szellemi é pítkezé s mellett inté zmé nyvezető i
munká já nak eredmé nye többek között az új központi fő é pü let, a műhelycsarnok,
a kollé gium é s menza, valamint a Központi Könyvtá r megé píté se.
A tudomá nyos é let aktív ré sztevő je, egy ciklusban a Magyar Tudomá nyos
Akadé mia elnöksé gé nek tagja, több kormá nyszintű bizottsá g tagja, a Miskolci
Akadé miai Bizottsá g alapító ja é s több mint egy é vtizeden á t elnöke.
Szakmai-oktató i-tudomá nyos-vezető i tevé kenysé gé nek elismeré sé t a má r említett kitü nteté sek mellett az alá bbiak jelzik: Kivá ló Mé rnök (1950), Munka É rdemrend (1950), a Szakma Legjobb Mé rnöke (1951), Bá nyá szat Kivá ló Dolgozó ja
(1953) é s a Kossuth-díj II. fokozat (1953), Oktatá sü gy Kivá ló Dolgozó ja (1959),
Munka É rdemrend arany fokozat (1963, 1972), Wahlner Alad á r Emlé ké rem
(1954, 1959) Nehé zipar Kivá ló Dolgozó ja (1969), Cristoph Traugott Dé lius
Emlé ké rem (1976), Pro Universitate (1979), Kivá ló Bá nyá sz (1982), Szocialista
Magyarorszá gé rt É rdemrend (1983), Bá nyá sz Szolgá lati É rdemrend arany
fokozat (1972), gyé má nt fokozat (1985), Szt. Borbá la É rem (1998), a Miskolci
Egyetem Jubileumi Aranyé rme (1999). Az Alma Mater 1992-ben aranyoklevé llel
tü ntette ki, Miskolc megyei jogú vá ros Közgyűlé se 1994-ben Díszpolgá rnak
vá lasztotta.
Zá mbó Já nos – talá n a fentebb említett teljesítmé nyeit é s elismertsé gé t
meghaladó an – a szó igazi é rtelme szerint ember is volt. A Regula útmutatá sa
szerint szá má ra egé sz é leté ben irá nyt mutató volt az „Ora et labora” intelem,
hité t egé sz é leté ben megtartotta. Az 1949-50-ben folytatott koncepció s perek
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á ldozatai é s ká rvallottai sorsá ró l é vtizedekkel ké ső bb is sajná lkozá ssal emlé kezett, annak idejé n kiá llt az á rtatlanul megvá doltak mellett. Szemé lyes beszé lgeté seink sorá n mintegy megbocsá tó mó don kereste az indokokat az elő tte ismert
bejelentő k esetleges mentsé gé re. Szá má ra fontos volt, hogy az 1956-os forradalom é s szabadsá gharc sorá n ne folyjon vé r, a Kar hallgató i ne hagyjá k el
hazá jukat. A megtorlá s idő szaká ban minden tekinté lyé t é s ismertsé gé t kihaszná lva mentette az ü ldözötteket. Minden bizonnyal jelentő s ré szben az ő é rdeme,
hogy az egyetemi felvé telek diszkriminá ció s idő szaká ban a Miskolci Egyetemen
annyi bencé s diá k vé gezte tanulmá nyait.
Dr. Zá mbó Já nos professzort – hosszantartó gyó gyíthatatlan betegsé g következté ben, 85. é leté vé ben hunyt el – 2000. december 18-á n a Miskolc Mindszenti
Temető ben a Magyar Tudomá nyos Akadé mia, a Földtudomá nyok Osztá lya, a
Miskolci Egyetem taná csa, a Műszaki Földtudomá nyi Kar taná csa, a Miskolci
Akadé miai Bizottsá g, Miskolc vá ros közgyűlé se, az Orszá gos Magyar Bá nyá szati
é s Kohá szati Egyesü let, a Bá nyá szati é s Geotechnikai Tanszé k kollektívá ja, volt
munkatá rsai é s tanítvá nyai nevé ben e sorok író ja búcsúztatta, aki 40 é ven á t
legközelebbi munkatá rsa volt, é s aki az ő kívá nsá ga é s akarata szerint –
tá mogatá sá val – lé pett öröké be a professzori, a tanszé kvezető i, a dé ká ni, a
rektorhelyettesi, a rektori tisztsé gekre, az akadé miai tagok sorá ba.
A temeté si szertartá st é s a december 19-i gyá szmisé t Dr. Berkes Lá szló – volt
bencé s diá k (Gy 72) – tb. kanonok, a Miskolc Mindszenti Pl é bá nia esperesplé bá nosa vé gezte.
A búcsúztatá son a Bencé s Diá kszövetsé get dr. Só ja Szabolcs alelnök, az
é szakkelet-magyarorszá gi szervezet vezető je ké pviselte.
Dr. Ková cs Ferenc (Ph 57)
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É letforma, nem cé gé r… ∗
Dr. Lö vey Gyö rgy (Bp 53)
„Pestújhely legrosszabb gyerekei voltunk. Kizá ró lag a kapu tetejé n közlekedtü nk,
engem nyolcszor kellett apá mnak összevarrnia” – emlé kezik Lövey György
há rom testvé ré re é s gyerekkorá ra, a pestújhelyi polgá ri csalá dra a negyvenesötvenes é vekben. É desapja körorvos volt, nagy loká lpatrió ta. Nemcsak szűkebb
pá triá já hoz, Pestújhelyhez ragaszkodott, olyannyira, hogy komoly á ldozatokat is
hozott é rte, hanem katolikus hité t, az egyhá zhoz tartozá sá t, egyhá zi szemé lyekhez fűző dő bará tsá gá t is ő rizte, akkor is, amikor ez kocká zattal já rt. Az
elkötelezettsé get, egyhá zhűsé get gyermekeire is á törökítette, s má sodik fia,
György az orvosi hivatá sban is követte é desapjá t. Ha volna statisztika egyhá zi
szemé lyeket gyó gyító orvosokró l, ő bizonyá ra vezetné a listá t. Az elmúlt húsz é v
sorá n nem kevesebb, mint né gyszá z papot é s szerzetest operá lt a Szé her úti
kó rhá z sebé sz fő orvosaké nt.
A Szé her útró l – egy bizonyos körben – mindenkinek a kó rhá z jutott az
eszé be. „Kis Kútvölgyi”-nek is becé zté k, mert miké nt ott az „á llami betegeket”, itt
az egyhá ziakat gyó gyítottá k egy megá llapodá s alapjá n. Lövey doktor pá ciensei
között voltak betiltá sra íté lt szerzetesrendek tagjai, pesti é s vidé ki papok, de több
pü spök é s é rsek is gyarapítja az á ltala kezelt egyhá ziak szá má t. Az alapítá sakor
– s ma má r ismé t – Szent Ferenc nevé t viselő kó rhá zba az „Uzsoki”-bó l jött
Lövey doktor 1979-ben, Lé kai bíboros javaslata alapjá n. A rá jellemző ü gyszeretettel kezdett dolgozni, s Kozma György kó rhá zvezető fő orvossal nemcsak
mint munkatá rsak, hanem bará tokké nt is fá radoztak azon, hogy a Szé her úton,
é ppen az egyhá zi jellegé bő l is fakadó an, nemcsak jelszavak szintjé n, de való ban
„betegcentrikus” lé gkörben folyjé k a gyó gyító munka. Kozma fő orvos aztá n
súlyos betegsé g következté ben, sajnos, korá n meghalt, de az ő szellemé t ő rizve
folytató dott a Szé her úton a munka. Lövey doktor egyik bü szkesé ge a kó rhá z
ká polná ja, amelyet a hetvenes é vek vé gé n á llami tá mogatá ssal sikerü lt felújítani,
művé szi alkotá sokkal díszíteni. A szakmai eredmé nyek között, mint legfontosabbat, a kardioló giai szakrendelő é s intenzív osztá ly lé trehozá sá t említi, amely
jelentő s amerikai tá mogatá ssal való sult meg.
Lövey doktor rengeteg emberrel kerü lt kapcsolatba orvosi é s közé leti pá lyafutá sa sorá n. „Örökölt” bará tokat a szü leitő l, pé ldaké peivé vá ltak bencé s taná rai,
akik a pesti bencé s gimná ziumban okítottá k az inté zmé ny á llamosítá sá ig, bará tai
lettek a pá ciensei, é s mindig odaadó an gyó gyította a bará tait. A közössé g
szolgá latá nak igé nyé t is otthonró l, Pestújhelyrő l hozta, ahol é desapja, amíg
lehetett, feladatot vá llalt a helyi é s az egyhá zi közé letben. Lövey doktor,
∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 2000. június 18-i szá má bó l
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ugyancsak orvos felesé ge é s há rom orvos gyermeke tá mogatá sá val, új, budai
lakó helye, a XII. kerü let szolgá latá ba á llt, az elő ző ciklusban helyi ké pviselő ké nt
az egé szsé gü gyi é s szociá lis bizottsá got vezette. A szü lő i öröksé g nemcsak
hitre, nemcsak közössé gi aktivitá sra, olykor bizony nehé z helyzetek, konfliktusok
vá llalá sá ra is rendelte. „Ké t dologé rt kaptam ki otthon – emlé kezik – : köpködé sé rt é s hazugsá gé rt.” A mai napig fizikai undort é rez az olyan ember irá nt, aki
hazudik. Nem csoda há t, hogy útja olykor rögössé vá lt, a kó rhá zban is, a
politiká ban is.
A csalá d pap bará tai, bencé s taná rai hatá sá ra, s talá n azé rt is, mert bá tyja,
„Dó di”, 1951-ben a pannonhalmi benc é s közössé gbe lé pett, György is papnak
ké szü lt, legalá bbis gondolatban. Aztá n az embereken való segíté s vá gya inká bb
az orvosi pá lyá ra terelte, s csalá dot is alapított. „Azt, hogy a Szé her úti kinevezé st elfogadhattam, s a kó rhá zé rt annyit tehettem, felesé gemnek köszönhetem.
Ő a tudomá nyos karrierrő l lemondva a csalá dot, ké ső bb a körzeti orvosi praxist
vá lasztotta, hogy é n szabadon dolgozhassam mint orvos, mint k özé leti ember.
Pá los Frigyes, ‘csalá di papunk’kizá ró lag azé rt bocsá totta meg, hogy nem lettem
pap, mert ő t vettem felesé gü l.”
Lövey doktor 1988-ban ott volt a kereszté ny orvoskamara alapító i között, bá r
nem lé pett be. Ellenezte, hogy „kereszté ny”-nek nevezzenek egy szakmai
szervezetet. Sokan ugyanis azt hangoztattá k: „Mi kereszté nyek többet tudunk
adni a betegnek.” Ő úgy vé li: a kereszté ny orvos sem jobb a jó orvosná l. A
kereszté nysé g é letforma, nem pedig cé gé r! Kereszté nyké nt kell é lni, dolgozni,
de nem ké rkedni vele.
Az idé n tavasszal elé rte a nyugdíjkorhatá rt, s a Szent Ferenc kó rhá z vezető sé ge nem hosszabbította meg a szerző dé sé t. Mindazoná ltal nem vá lik meg az
egyhá zi gyó gyító szolgá lattó l, a pü spökkari titká rsá g é s egy é rdi egyhá zi iskola
há ziorvosaké nt folytatja. É leté nek Szé her úti korszaká bó l csak szé p emlé kei
vannak. „Olyan lé gkört sikerü lt kialakítanunk Kozma Gyurival – mondja – , amelyben nemcsak a betegsé ggel, de a beteg szemé lyé vel, lelké vel is törő dtü nk. Soha
nem fordult elő , hogy valakinek há rom percné l tová bb kellett vá rnia, míg
megké rdezik tő le, miben lehetnek a segítsé gé re.”
Lehet, hogy Lövey doktor tá vozá sá val a műtő ajtaja is vé gké pp bezá rul a
Szé her úton. Ez mé g a jövő titka. Az azonban biztos, hogy 2000 má jusá val
nemcsak Lövey sebé szorvos é leté nek, de a Szé her úti Szent Ferenc kó rhá z
törté neté nek is lezá rult egy több mint húszé ves szakasza.
Szikora József (Ph 67)
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Tö rpé k vállán nem lehet messzire látni ∗
Vizi Elek Szilveszter (Bp 55), az MTA alelnö ke, agykutató volt a vendé ge
dr. Bariska Istvá nnak
A Magyar Tudomá nyos Akadé mia alapítá sá nak 175. é vforduló ja alkalmá bó l az
Akadé mia Szé chenyi Istvá n emlé knapot tartott októ ber 16-á n Nagycenken a
legnagyobb magyar tiszteleté re. Ezen Glatz Ferenc, az MTA elnöke ü nnepi
beszé dé ben hangsúlyozta: szeretné nek olyan programokat kidolgozni, amelyek
nem kapcsoló dnak a né gyé venké nti politikai vá ltozá sokhoz, hanem hosszú
tá von szolgá ljá k az orszá g javá t. Ezt erő sítette meg a nagycenki ü nnepsé g utá n
Kő szegre lá togatott Vizi Elek Szilveszter, az MTA alelnöke, akinek szemé lyé ben
az eddigi legrangosabb tudó st lá tta vendé gü l a „Helyü nk Euró pá ban – Tudó sportré k az Euró pa-há zban” című új sorozatban dr. Bariska Istvá n, a TIT megyei
alelnöke.
Az 1936-ban szü letett Vizi Elek Szilveszter ma a Kísé rleti Orvostudomá nyi
Kutató inté zet igazgató ja, a New York-i Albert Einstein Orvosi Egyetem vendé gprofesszora, több euró pai akadé mia tagja, Szé chenyi-, Jancsó -, Semmelweis- é s
Galilei-díjas tudó s, több kü lföldön megjelent könyv szerző je, 297 – nemzetközi
lapokban megjelent – tudomá nyos dolgozat közlő je.
A tudó s a tudomá nyró l, erkölcsrő l, hitrő l, lé lekrő l, az emberi agy é s a szá mító gé p közti kü lönbsé grő l, a globalizá ció veszé lyé rő l, az MTA szerepé rő l, az
ismeretterjeszté s fontossá gá ró l, é s sok minden má sró l is beszé lt ezen az esté n.
Magvasan, filozó fusok é s költő k gondolatait idé zve, egy rendkívü l nagy tudá sú,
szé les lá tó körű, jó pedagó giai vé ná jú, hallgató sá gá t magá val ragadó tudó ssal
talá lkozhatott a közönsé g.
30 szavazaton múlt
Mindössze 30 szavazaton múlt, hogy ma nem ő a Magyar Tudomá nyos Akadé mia elnöke. A nemzetközi hírű termé szettudó s Pé csett kezdte tanulmá nyait. Az
1956-os forradalom idejé n a pé csi diá kmozgalmakban való ré szvé tele miatt
onnan el kellett jönnie. Csalá di kapcsolatai miatt vá lt lehető vé , hogy index né lkü l
folytathatta tanulmá nyait az orvosi egyetemen. A farmakoló gia é s a pszichiá tria
egyará nt é rdekelte. Mesteré nek Szentá gothai Já nost vallotta, miatta lett agykutató . Az igen alaposan felké szü lt dr. Bariska Istvá n ké rdé seire adott vá laszaibó l kitűnt: miké nt Szentá gothainak iskolá ja van az agykutatá s teré n, azaz sok
fiatal tehetsé get nevelt, ma má r Vizi professzornak is sok tehetsé ges tanítvá nya
dolgozik szerte a vilá gban. Mindig is szerette, ha tehetsé ges é s okos emberek
veszik körü l, mert – mint kihangsúlyozta – „törpé k vá llá n nem lehet messzire
∗ Utá nközlé s a Kő szeg é s vidé ke 2000. októ ber 27-i szá má bó l.
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lá tni”. A tudomá nyos fokozatot – a Phd-t – Oxfordban szerezte meg. Azt mondta,
örü l annak, hogy nem lett az akadé mia elnöke. É veket nyert, amelyeket a
kutatá snak szentelhet.
Az alkotó é rtelmisé g kö telessé ge
Vizi professzor má jus ó ta a Tudomá nyos Ismeretterjesztő Tá rsulat elnöke.
Lemondott mindenfé le tá rsadalmi megbízatá sá ró l. Elő ször nem akarta elvá llalni
a TIT elnöki tiszté t sem, de mé gis belement, mert az a vé lemé nye, hogy az alkotó é rtelmisé gnek kötelessé ge az ismereteket tová bbadni. – „A harmadik tűzgyújtá s korá ban, amikor rendkívü l sokfé le informá ció é r bennü nket, ha az ember
valaminek az oká t nem tudja, akkor tart tő le. Má rpedig nagyon fontos, hogy az
ismeret közhasznúvá vá ljé k” – hallottuk tő le.
Persze é rdekes ké rdé s, hogy mié rt é ppen a XX. szá zad utolsó é vtizedé ben
kezdett az ember az ismertá tadá s eszközé vel, az aggyal foglalkozni. Mié rt most,
1990-ben hirdette meg Bush elnök az agykutatá s é vtizedé t? Vizi professzor
bü szké n említette meg: Euró pá ban elő ször az Antall Jó zsef vezette Magyarorszá g csatlakozott ehhez a programhoz. – „Ma is keveset tudunk az agyró l” –
hallottuk a nemzetközi hírű tudó stó l, aki szerint nem vé letlen, hogy agykutató k
kaptak az idé n Nobel-díjat.
Az Euró pa-há zban összegyűlt lelkes (nagyobb ré szt Szombathelyrő l é rkezett)
hallgató sá gá nak elmondta: nehé z beszé lnie az á ltala felfedezett új típusú agymodellrő l, de azé rt sikerü lt felvá zolnia annak lé nyegé t. Kiderü lt, hogy az errő l
közzé tett tudomá nyos publiká ció ja a vilá g legtöbbet idé zett tudomá nyos munká ja (a legtöbbet idé zett művet Philadelphiá ban á llapítjá k meg). Miközben arró l
beszé lt, hogy az emberi agy nem szá mító gé p, mert a gé p eredeti gondolatot
nem tud teremteni, kijelentette: meggy ő ző dé se, hogy az emberi agy sajá tossá ga
é s rendkívü li má ssá ga a demokrá cia biztosíté ka. A coca colá s, mcdonald’s-os
embertípus, aki elé gedett azzal, hogy egyfé leké ppen é tkezik s bá rhol a vilá gon
ugyanazt kapja, való já ban egy (ízlé s)diktatúrá t tá mogat.
A nemzet sorsa
Ami a nemzet sorsá t illeti, Vizi professzor optimista, mert a K á rpá t-medence
„gé npá lyaudvar” volt az elmúlt é vszá zadokban, rendkívü l jó itt a szü rkeá llomá ny,
sok a tehetsé ges ember. Olcsó munkaerő ké nt, alkalmi munká sokké nt semmiké ppen sem szabad csatlakoznunk Eur ó pá hoz, de az anyagi tő ke é s a meglé vő
szellemi tő ké nk összekapcsoló dá sa extraprofitot hoz, hiszen tudá s alapú Euró pá t é pítü nk – hallottuk tő le.
A professzor a tudomá ny é s az etika viszonyá ró l a vele töltött má sfé l ó ra sorá n
többször is hangsúlyozta: amíg a tudomá ny exponenciá lisan fejlő dött az eltelt
ezer é vben, az erkölcs nem tette ezt. Az olló szé tnyílt. A jogrend lassan követi a
tudomá nyt, s ebbő l vilá gbajok következhetnek. A gé nterá pia, a chiptechnika szá mos jogi é s etikai ké rdé st vet fel. Ezekre a vá laszokat miné l hamarabb meg kell
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fogalmazni. (Nagyon tetszett neki, amikor vend é glá tó ja, dr. Bariska Istvá n
felvetette: az Ó szövetsé g é s az Ú jszövetsé g utá n kellene egy harmadik szövetsé g, ami megtanít bennü nket a modern korban eligazodni.)
A Magyar Tudomá nyos Akadé mia szerepé rő l úgy tartja az MTA alelnöke, hogy
a nemzet akaratá bó l lé tesü lt köztestü letnek a nemzet straté giai é rdekeit kell
ké pviselnie. Nem szabad sem hatalmi szerepet v á llalnia, sem pá rtok uszá lyá ba
keverednie. Az akadé miá nak ma is nagy az á zsió ja kü lföldön é s Magyarorszá gon. Köszönhető ez pé ldá ul olyan tudó soknak, mint amilyen mestere, Szentá gothai Já nos volt, aki annak idejé n a politikai bizottsá g ü lé sé n a polbiz tagok
szemé be mondta: Bő s-Nagymaros, a gá té píté s, má sodik Mohá cs a nemzet
szá má ra.
Szovjet atomfizikusok
A klasszikus té má ró l, a hit é s a termé szettudó s viszonyá ró l elá rulta: bencé s
iskolá ba já rt, hívő ember. Errő l azt gondolja, hogy a termé szet é s a test csodá ja,
az é let keletkezé se, a vé gtelen megmagyará zhatatlansá ga bizonyítja: eljutunk
egy olyan fogalomig, ami megmagyará zhatatlan, s az lesz 100 é v múlva is.
Osztja azt a né zetet, hogy a hitnek meg kell elő znie a kísé rletet. A szovjet (nem
az orosz!) atomfizikusok 80 szá zalé ka vallá sos. Vajon mié rt? A templombajá rá s
lehet ké pmutatá s is, hallottuk a tudó stó l, aki rövidesen Ameriká ba utazik, s a
polgá ri hagyomá nyait ő rző Kő szegrő l elismerő szavakat mondott. (Azt nem
tudta, hogy amíg ezen az esté n itt volt Köszegen Szombathelyrő l a megyei
kó rhá z igazgató -fő orvosa é s mé g szá mos é rdeklő dő is, addig a kő szegiek, a
kő szegi é rtelmisé g bizony nem nagy szá mban vett ré szt a rangos vendé ggel
való talá lkozó n.)
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Ars sacra – szakrális kö lté szet ∗
Fr. dr. Barsi Balá zsnak é s
bencé s diá ktá rsaimnak, szeretettel.
I.
Sík Sá ndor A magyar költő k Isten-é lmé nye című tanulmá nysorozatá t követő en – egy ré sze akadé miai szé kfoglaló já n hangzott el – , ezzel a té má val, Rónay
György munká ssá gá t leszá mítva, hosszú ideig nem lehetett foglalkozni. Pedig
korá bban pará zs vitá k is kirobbantak a „katolikus” költő k é s költé szetü k körü l, é s
fontos tanulmá nyok is szü lettek. 1933-ban a Nyugatban Illyé s Gyula Katolikus
költé szet címen publiká lt á llá sfoglalá st, amelynek nyomá n a kirobbant vitá ban
Babits is megszó lalt. 1935-ben, a Vigilia 2. szá má ban Sík Sá ndor A katolikus
irodalom problé má já hoz címen é rtekezik. 1947-ben, a Vigilia újraindulá sakor pedig Rónay György foglal á llá st ebben a ké rdé skörben a Modern katolikus irodalmunk ké rdé sé hez címen. A szakrá lis művé szetekrő l, szakrá lis költé szetrő l beszé lni, írni ma is é ppolyan ké nyes, mint a hazaszeretetrő l szó lni, mert mindkettő t
é rtetlensé g vagy a hallgatá s csendje fogadja. Pedig hovatová bb mindké t vonulat
elfogy, é s lassan csak az emlé kü krő l beszé lhetü nk. A humá numot, a kereszté ny
eszmeisé get vá llaló magyar hazaszeretetnek olyan magas eszté tikai minő sé get
jelentő remekei vannak, mint Kölcsey Hymnusa, Radnóti Nem tudhatom… -ja,
amely mé ltá n utalható az „ars sacra” köré be, é s a magyar kereszté ny é s keresztyé n tradíció á ltal is „megszentelve” é rtelmezhető . Irodalomtörté net-írá sunk,
irodalmi köztudatunk a szakrá lis irodalmat soká ig mellő zte, é vtizedeken á t
eltagadta, majd pedig fé lremagyará zta. Költé szetü nknek ebbő l a jó ré szt ma is
elkendő zött vonulatá bó l vá lasztottam feladatokat disszertá ció m tá rgyá ul.
II.
A szakrá lis költé szet ké rdé sköre tá gabban a szakrá lis irodalom, á ltalá nosabb
é rtelemben pedig az ars sacra köré be tartozik. Az ars sacra té makörrő l könyvtá rnyi, fő ké ppen latin, olasz, francia, angol, spanyol, orosz é s lengyel nyelvű
irodalom szó l. A sacrum (szakrá lis) é s profanum (profá n) körü li teoló giai vitá k
ismerteté se helyett inká bb a hozadé kukat pró bá lom összefoglalni, mé gpedig a
legszü ksé gesebb fogalomtisztá zá s cé ljá bó l. A vá lasztott problé makör rendkívü li
összetettsé ge é s bonyolultsá ga miatt sem a cé lkitűzé sben, sem pedig a feladatvá llalá sban semmifé le teljessé gre nem törekedhettem.
A ké rdé skör nehé zsé geit é rzé kelteti Bá nhegyi B. Miksa Ars sacra című tanulmá nyá ban: „Soha nem volt könnyű, fő leg a ké pző művé szetek terü leté n, egzakt
∗ Ennek az írá snak kissé elté rő vá ltozata a szerző Szent művé szet II. Tanulmá nyok költé szetünk szakrá lis vonulatá ból (Magyarorszá gé rt, É des Hazá nké rt Kiadó , Szé kesfehé rvá r
[2000.], pp 303) c. könyvé nek bevezető fejezete.– A szerk.
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mó don meghatá rozni, hogy mit é rtü nk ezen a fogalmon: ars sacra, szent m űvé szet. De kü lönösen nehé zzé vá lt ez korunkban, amikor a szekulariz á ció é s profanizá ció következté ben a művé szetek kivontá k magukat az egyhá z gyá mkodá sa
aló l (szekularizá ció ), s az egyes művé szeti á gakon belü l a termé szetfölötti, a
miszté rium meghá trá lt az anyag, az immanencia é s a racionalizmus elő tt (profanizá ció ). Nehé z elhelyezni az egyhá zi vagy vallá sos művé szeteket, ezek alkotá sait a művé szetek egé szé ben; ső t sokszor felvető dik az a ké rdé s is, vajon nem
á ll-e a vallá sos művé szet teljes egé szé ben az igazi művé szetek vilá gá n kívü l… ”
A vá lasztott té makör fő jellegzetessé gé t hordozó szakrá lis (sacrum), ennek
ellenté tes fogalompá rja, a profá n (profanum), közismertebb formá ban a „szent”
é s „(e)vilá gi” ő sidő k ó ta szerepel az emberisé g szó kincsé ben. A köznapi nyelvhaszná latban ezeknek a szavaknak az alkalmazá sa nem szokott komolyabb
problé má t okozni, bá r ez nem jelenti, hogy mindig könnyű egymá stó l elkü löníteni
a szent é s profá n jelleget. Ezé rt a ké t alapfogalom tisztá zá sá ra szü ksé g van.
Az ars sacra jelző s szó szerkezetben az ars görög megfelelő je, a techné igen
gazdag jelenté startalmú. Legtá gabb é rtelemben mindazt a testi é s szellemi
ké szsé get, já rtassá got, ké pessé get stb. é s az alkotá sok összessé gé t jelenti,
amely valamilyen emberi tevé kenysé g eredmé nyeké ppen lé trejött. Aki ebben az
é rtelemben lé trehoz valamit, azt artifexnek, vagyis művé sznek, alkotó nak, ké zművesnek, tudó snak stb. nevezzü k. Rendkívü l sokré tű a sacer (sacra, sacrum)
mellé kné v jelenté startalma is. Nehezíti a fogalomtisztá zá st, hogy a latin sacer
szó t, a hé ber kados é s a magyar szent szó hoz hasonló an, nemcsak szemé lyekre, hanem tá rgyakra vonatkoztatva is haszná ljuk. A bizá nci görög nyelv a
hagios, a latin a sanctus mellé knevet szemé lyekre alkalmazza, a hieros, illetve a
sacer mellé knevet pedig tá rgyakra, inté zmé nyekre, berendezé sekre is. Eredetileg első jelenté sé ben a sacer valamely istennek vagy isteneknek aj á nlott,
megszentelt helyet, szemé lyeket, tá rgyakat jelentett. Ezek a fogalmak szemben
á llnak, bá r nem felté tlenü l teljes ellenté tben, a „nem-szent”-tel, a „profá n”-nal.
A profá n szó haszná lata kezdetben olyan tiszteletremé ltó é s tiszteletteljes
dolgot jelölt, amely nem kötő dött szü ksé gké ppen valamely istenhez. A profanum
etimoló giá ja mutatja, hogy a „pro+fanum” eredetileg a fanum-on kívü li, elő tti
terü letet jelentette. A fanum pedig azt a megszentelt helyet jelölte, ahol a fő pap,
a pontifex megjelent, jelen volt, tart ó zkodott. (Kezdetben nincs negatív jelenté se
a profanum megjelölé snek, csupá n hely- é s helyzetmegjelölő funkció ja van, de
má r Plautusná l (Kr. e. 3. szá zad) a „nem-szent”, közönsé ges, ső t tisztá talan, é s
a Szentírá sban is „koinos” jelenté sben szerepel.)
Á ltalá nossá gban szakrá lisnak, szentnek nevezzü k azokat a szemé lyeket,
inté zmé nyeket, dolgokat, tá rgyakat, tulajdonsá gokat, amelyek kapcsolatban á llnak az Istennel, a tulajdonké ppeni Sacrummal, vagyis a Szenttel, oly mó don,
hogy Isten kü lönleges mó don megnyilatkozik bennü k é s á ltaluk, vagy oly mó don,
hogy az emberek Istennek ajá nljá k, szentelik azokat. (A papokat a ró maiak
pontifexnek, hídé pítő nek nevezté k, a ró mai pá pa hivatalos megnevezé se is
„pontifex maximus”, mert a Szent Pé ternek adott hatalombó l é s kü ldeté sbő l
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eredő en az ő feladata híddá lenni a megdicső ü lt Pá sztor é s a földön vá ndorló
né pe között, a meghalt é s föltá madott Mester, valamint a halandó , de a föltá madá s hité ben é s hité bő l é lő tanítvá nyai között.)
A má gikus, a tabu- é s a vallá sos szakralitá s között a vallá störté net é s -filozó fia
kü lönbsé get tesz. Mindhá rom közös voná sa, hogy mindent, amit Isten alkotott,
szentnek fogadnak el, mert á ltaluk Isten nyilatkozik meg. Az archaikus korokban
nem kü lönü lt el egymá stó l a szakrá lis é s a profá n, az egysé ges vilá gné zetű
korokban nincs köztü k lé nyeges kü lönbsé g. A görögök temploma ugyanaz, amit
a neve mond: domosz, laosz, vagyis a templom egy há z a sok közü l, amely
szent (hierosz), de stílusá ban olyan, mint á ltalá ban az arisztokrá cia há zai. A ró mai bíró sá gi bazilika é s az ó kereszté ny bazilika, a gó tikus vá roshá za é s dó m, a
barokk díszterem é s templom a stíluselemeket tekintve lé nyegé ben nem kü lönbözik egymá stó l, leszá mítva a funkcioná lis követelmé nyek miatti vá ltozá sokat.
Eredetileg a „templum”, vagyis a templom pogá ny kultuszhelyet jelölt. A
kereszté ny istenhá za az „ecclesia”, amely magá ba foglalja Isten hívő né pé t is. A
profanizá ció é s a szekularizá ció folyamatá ban az egyre autonó mabb ember egyre inká bb csupá n bizonyos helyekre é s idő kre korlá tozza a szakralitá s köré t. Az
Ú jszövetsé g szemlé letmó dja mutatja, hogyan ment vé gbe a kultusz jelentő s
fogalmainak eszkatologizá lá sa, pneumatizá lá sa é s krisztologizá lá sa. Az ó szövetsé gi gondolkodá smó dban é s inté zmé nyekben döntő fontossá gú volt a sacrum é s
profanum fogalompá r. A sé mi qô deš szó szent dolog, szentsé g jelenté sű, az
„elvá gni, elkülöníteni” igé k tövé bő l szá rmazik é s azt é rzé kelteti, hogy a szent
dolgokat el kell kü löníteni a profá n dolgoktó l, nem szabad é rinteni ő ket, csak a
rituá lis tisztasá g meghatá rozott felté teleit betartva szabad hozzá juk közelíteni.
Az Ú jszövetsé g nem törli el, nem szü nteti meg, hanem beteljesíti, megújítja az
ó szövetsé gi Törvé nyt. Pé ldá ul az ó szövetsé gi kultikus tisztasá gi törvé nyekkel
szemben Jé zus azt vallja: „Semmi sem szennyezi be az embert, ami kívülrő l jut
belé ; hanem ami az emberbő l belülrő l ered, az teszi tisztá talanná az embert… ”
(Mk 7, 15). Pá l é s Pé ter apostol egyará nt levonja a következteté st, hirdeti é s követi az ü zenetet: „Amit Isten tisztá vá tett, te ne tedd tisztá talanná ” (Csel 10,15).
Ebben az é rtelemben szabadítja fel é s szá molja fel Jé zus az Ó szövetsé g szellemé ben kijelölt szakrá lis té rhatá rokat: „Eljön az óra, amikor az igazi imá dók Lé lekben é s igazsá gban imá djá k az Atyá t, mert az Atya ilyen imá dókat keres. Lé lek
az Isten, s akik imá djá k, Lé lekben é s igazsá gban kell imá dniok.” (Já n 4,23-24.)
A szé psé g, a jó sá g é s az igazsá g a szakralitá ssal együ tt jelen van, nemcsak
Istenben, de az ő vilá gá ban is. Az Ú jszövetsé g a kultikus törvé nyek, exkluzív
szent helyek, idő k, szavak bé klyó inak, korlá tjainak feloldozá sá t, megszü nteté sé t
hirdeti, ennek é rtelmé ben tűnnek el a szakrá lis idő hatá rok is: „A szombat van az
emberé rt, é s nem az ember a szombaté rt” (Mk 2, 27). Fontos, hogy a szeretet
törvé nye a szombat törvé nye fölött á ll (Mk 2,23-28; 3,4; Lk 13,15-16). A kijel ölt
napok helyé be az „alkalmas idő ” lé p (2 Kor 6,2). Az Ú jszövetsé gben a szakrá lis
é s profá n fogalompá rt a krisztusközelsé g é s -tá volsá g, az istenközelsé g é s -tá volsá g fogalompá rja vá ltja fel.
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Bá r a „sacrum” é s „profanum” közötti hatá rvonal a konkré t esetekben elé g jó l
meghúzható , é les elkü löníté sü k mé gis meggondolandó . A mai ember szá má ra
ugyanis a szakrá lis té r é s a szakrá lis idő alapvető en teremtmé nyi kategó riá i nem
lé teznek. A szakrá lis té r é s idő , amelyben jobban talá lkozunk Istennel, vagy a
pogá ny felfogá s szerint csak ott talá lkozunk. Ez elé g tudathasadá sos felfogá s,
amely sajnos a kereszté nysé gre is hatott é s hat. Ennek az é rvé nyteleníté se lesz
igazá bó l a kereszté nysé g lé nyege. A fizikai-termé szettudomá nyos szemlé let,
amelynek primitív vá ltozatá ban mindenki ré szesü l, a szakrá lis teret é s idő t nem
kü lönbözteti meg a nem szakrá listó l. A szakrá lis idő é s té r fogalma a modern
embernek az agyá bó l, szívé bő l, é rtelmé bő l, psziché jé bő l hiá nyzik. Mircea Eliade
hangsúlyozza: hovatová bb csak a szeretet é lmé nye maradt meg az ember szá má ra. Ezé rt fontos a hely é s idő , ahol é s amikor elő ször meglá ttam Ő t, ahol
elő ször talá lkoztunk. Az ember, aki tudja, hogy mi a szeretet: mert az az id ő , az
a hely fölragyogott, az nem keverhető össze má s té rrel é s idő vel, az zará ndokhely lesz, kegyelmi hely é s kegyelmi idő . Az emberi szeretet szakralitá sa
leronthatatlan, mert ha lerontjuk, akkor az embert rontottuk le. A kereszt é ny
szakralitá s lé nyege é ppen ez: nem a körü lkerített templumban, hanem az
ecclesiá ban szü letett é s szü letik meg a kereszté ny szakralitá s. Az ecclesiá ban
akkor szü letett meg a kereszté ny szakralitá s, amikor Jé zus megjelent az
apostoloknak é s Isten szeretete valami abszolút mó don a föltá madt Krisztusban
kinyilatkoztatá st kapott. Benne mondja ki az Atya vé gső soron a vilá gró l, hogy jó .
Ezt többé nem lehet elfelejteni. Ennek az é lmé nynek a helye, közege maga a
gyü lekezet, nem pedig az utolsó vacsora színhelye vagy a emmauszi lakoma
terme. A kereszté ny szakralitá s az emberi szeretetnek az Isten szereteté vel való
talá lkozá sa, megtapasztalá sa azt jelenti, hogy a kereszté nysé g minden hiá nyos
é s fogyaté kos megvaló sulá sa ellené re az embert megmenti az isteni szeretet.
Az egyhá z jelenté sű ké sei görög küriakon szó bó l szá rmazik az angol church, a
holland kerk, a né met Kirche, amely az Ú r há zá t jelöli. A magyar egyhá z szó ban
eredetileg az „idv”, „ü dv” szó szerepelt é s ő rző dött meg az „idvhá z”, „üdvhá z”,
vagyis az egyhá z, „Szent há z”, azaz a templom szavunkban. A görög ekklé sziá nak megfelelő latin ecclesia é l tová bb a romá nnyelvek zömé ben valamilyen
vá ltozatban. A Bibliá n kívü l é s a kereszté nysé g elő tt nincs vallá si színezete a
görög ekklé szia szó nak, amely Athé nben é s a legtöbb görög vá rosban a né p
gyülekezeté t, a né pgyűlé st jelölte. (A hírnök, herold hívta össze a polgá rokat;
ekkaleó – kikiá ltani, kihirdetni.) Az ekklé szia á ltalá ban a hé ber kahal megfelelő je,
a szünagogé mellett, amely Izrael né pé nek gyü lekezeté re vonatkozott é s fő leg
vallá si é s kultikus közössé get jelölt. Ebben az é rtelemben szerepel az ekklé szia
az Ú jszövetsé gben is, é s ő rző dött meg a magyar protestá nsokná l annyira
kedvelt eklé zsia fő né vben.
III.
Sík Sá ndor Szent Jeromos barlangja című tanulmá nyá ban fejti ki, hogy a bibliafordító egyhá zatyá nak soká ig nagy problé má t okozott a „christianus” é s „cicero-
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nianus” öröksé g. Jeromos pé lda arra, hogy a kereszté ny embernek szabad volt a
profá n szellemi kultúra é rté keit megbecsü lni, ső t felhaszná lni is, nagyszerű
egyé nisé ge, tehetsé ge ré vé n „egysé gbe olvasztotta a nemes profá n kultúrá t é s a
kereszté ny lelki vilá got”. Augustinus írja Szent Jeromosró l, hogy nagyon dü hös
volt, amikor szemé re vetetté k, hogy barlangjá ban vá logatá s né lkü l olvassa a Bibliá t, le is fordította, é s a pogá ny klasszikusokat. Ellenveté sü l az egyik levelé ben
arra hivatkozik, hogy Pá l apostol Titushoz írt levelé ben Epimenidé snek a hazugokró l szó ló verssorá t, első Korinthusi levelé ben Menandrosz költemé nyé nek
egy sorá t, athé ni vitá já ban pedig tanúbizonysá gul egy szé p hexameterben Aratust idé zte. Sík Sá ndor következteté se: „É s mit mondjak az Egyhá z tanítómestereirő l? Mindnyá jan a ré giek emlő in tá plá lkoztak, ha aztá n cá foltá k is ő ket… ”
Rónay Lá szló hangsúlyozza: a „profá n” alkotá sokban is ü zenhet a Teremtő ,
né ha hatá sosabban é s felrá zó bban is, mint a „szakrá lis” jellegűekben, de bizonyos szellemi-lelki nagykorúsá g szü ksé ges a helyes é rtelmezé sü khöz. (A „nagykorosodá si” folyamatot jó l mutatja az Ady-recepció alakulá sa a Magyar Kultúra
oktalan tá madá saitó l Sík Sá ndor Az örök Ady című tanulmá nyá ig.)
Egy versnek nem lehet hiteles é rté kmé rő je, hogy mirő l szó l. Egy té ma önmagá ban, kizá ró lagosan nem döntheti el egy mű irodalmi, eszté tikai é rté ké t.
Tudjuk, szá mtalan vallá sos írá s, vers, Má ria-himnusz stb. keletkezett a szá zadok
folyamá n, de ezek nem egyené rté kűek, bá r té má juk gyakran ugyanaz vagy
hasonló . Egy mű nem azé rt szé p, mert té má ja szerint a Szűzanyá ró l, avagy a
hazaszeretetrő l szó l. Mindké t té makörrő l szü letett szá mos kivá ló alkotá s, de
szá mtalan rossz, gyenge munka is, bá r szerencsé re az utó bbiakat nem szoktuk
szá mon tartani. A szakrá lis megnevezé s helyett lehetne a tá gabb é rtelmű, a
közgondolkodá sban é rthető bb vallá sos líra megjelölé st is haszná lni, ha ez a
megnevezé s a jeles alkotó kra né zve nem lenne lefokozó hatá sú.
IV.
Hatá rozott kü lönbsé get kell tennü nk a liturgikus művé szet é s az á ltalá ban vett
vallá sos művé szet között. A liturgia az egyhá z nyilvá nos istentisztelete, amelynek való ban egyetemesnek kell lennie, az ü dvössé g objektív té nyé re kell koncentrá lnia, azt a miszté riumot, a kimondhatatlant kell valamik é ppen kimondania,
illetve Jé zusnak azokat a szavait, amelyek közlik az isteni é letet. É ppen ezé rt
pé ldá ul egy szenté lyben nem igazá n á brá zolható k a Szentcsalá d mindennapjai,
ezeket a vallá sos művé szet sikeresen á brá zolhatja, de nem a liturgikus művé szet, amelynek cé lja a má r jelenlé vő miszté rium felmagasztalá sa: a lé nyeg é s a
vé gső összefü ggé sek megmutatá sa. Ebben a vonatkozá sban nem a művé szi é s
művé szietlen á ll szemben egymá ssal, csupá n a liturgikus é s a nem liturgikus,
vagyis az á ltalá ban vallá sos művé szet kü lönbözik egymá stó l.
É ppen ezé rt bizonyos vallá sos té má jú dalokkal nem az a baj csupá n, hogy
nem é rik el a művé szi fokot sem a dalok, sem pedig sz övegeik, hanem az, hogy
nem lehetnek sem introitus, sem communio, sem pedig offert ó riumra é nekelt
é nekek, mert lé nyegü k szerint nem a liturgikusak, hanem á ltalá ban vé ve a
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vallá sos művé szet köré be tartoznak. Ezen az sem vá ltoztat, hogy az eszté tikai
minő sé get tekintve egy liturgikus mű lehet igen gyenge minő sé gű is, amint egy
vallá sos ihleté sű mű pedig lehet aká r igen magas művé szi fokú is. (Pé ldá ul a
Szentcsalá d mindennapjait meg lehet festeni remekm űké nt, de giccsesen is,
amint erre szá mos pé lda van: a Szűzanya, Szent Jó zsef é s a galambokkal
já tszadozó kis Jé zus té makörrel kapcsolatban.) Szakrá lis művé szet lehetsé ges
akkor is, ha egy szó sincs benne Istenrő l, ha az ember vé gtelenre, azaz Istenre
nyitott vilá gá t é rinti, akkor mé gis ró la van szó . (Ebbő l fakad az a ké rdé s, ha
mindez hiá nyzik, akkor egyá ltalá n lehetsé ges-e nagy művé szet? – Aligha.)
A szakrá lis költé szet ismé rveit kutatva, analó giaké nt idé zem Benedek Istvá n
szavait, aki a Rendületlenül. A hazaszeretet versei című antoló gia szerkesztő jeké nt az utó szó ban a magyar hazaszeretetrő l szó ló költé szet lé nyegé t így
interpretá lja: „Ha valami, há t az a sajá tosan szé p a hazaszeretet költé szeté ben,
hogy tragikus törté nelmü nket belülrő l é li á t, é s úgy tudja kifejezni, hogy az é rtő
olvasó feloldó dik abban a közössé gben, amelynek akarva-akaratlan a tagja.
Semmi sem demokratikusabb a hazafis á gná l: pó r é s földesúr, polgá r é s
arisztokrata egyformá n addig é s csak addig magyar, amíg szereti ezt a hont.”
Az eszmei é s eszté tikai szempontbó l is hiteles, igazi minő sé get ké pviselő
szakrá lis költé szet is „belülrő l” é li á t é s fejezi ki a vallá sos é rzé s, lelkisé g
é lmé nyeit, é s az „é rtő befogadó ” demokratikus mó don oldó dik föl abban a
közössé gben, amelyhez lé lekben é s szellemben tartozik. Sík Sá ndor A katolikus irodalom problé má já hoz című írá sá ban hangsúlyozza: „katolikus irodalomnak csak azt nevezzü k, ami katolikus is meg irodalom is egyszerre ”, mert „a
katolikus irodalom mindenekelő tt irodalom.”
A szakrá lis költé szet eszté tikai é rté kmé rő i alapvető en ugyanazok, mint minden művé szeté , mint az irodalomé . Igaz, idő vel az eszté tikai normá k é s minő sé gek is vá ltoznak. Mé gis é rezhető , az alkotó , a mű é s a befogadó közti kapcsolatban a Barta Já nos eszté tiká já ban egyetemes eszté tikai é rté keknek nevezett
ő szintesé g, hűsé g, vagyis a művé szi helytá llá s, az eredetisé g meglé te, foka,
vagy é ppen a hiá nya. A szakrá lis művé szet, így az irodalom minő sítő je önmagá ban a műben reprezentá lt eszté tikai minő sé g sem lehet, hiszen napjainkig a
bá jos, tragikus, fensé ges, komikus stb. szá mos é rté kes é s é rté ktelen vá ltozata
jött lé tre. Felvető dik az eszté tikai gondolkodá s, é rté kszemlé let egyik dilemmá ja
é ppen az ún. tü kröztetett eszté tikai é rté kkel, a benső sé g-é rté kkel kapcsolatban.
A ké rdé s eszté tikai lé nyegé t Barta Já nos ké t vé lemé ny ü tközteté sé vel é rzé kelteti eszté tikai tankönyvé ben: Liebermann né met impresszionista festő szerint a
jó l megfestett ré pa é ppen olyan jó , mint a jó l megfestett Madonna. (Die gutgemalte Rü be ist ebenso gut, wie die gutgemalte Madonna.) Egy m á sik felfogá s
szerint azonban a jó l megfestett zöldsé g é rté kesebb, mint a közepesen megfestett Madonna, de alacsonyabban á ll, mint a szintolyan jó l megfestett Madonna. A
dilemma arra vilá gít rá , hogy az eszmeisé get, az ún. eszté tikai benső sé gé rté ket
tekintve is mé lysé gkü lönbsé gek lehetnek az egyes művek között. A benső sé gé rté knek má s é s má s vá ltozatá val van dolgunk, ha az etikai, gondolati, eszt é ti-
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kai, vitá lis vagy é ppen a szakrá lis é rté keket kutatjuk. Barta Já nos szerint benső sé gé rté k jön lé tre, ha a műalkotá snak a speciá lis é rté keken kívü l a benne tü kröztetett erkölcsi eszmé k, közössé gi é rzé sek, az író , költő á ltal á té lt é leterő , szé psé g, gondolati mé lysé g kü lön súlyt, kü lön mé lyebb tartalmat ad. Egy tragé diá t
csak úgy tudunk megé rteni, ha van é rzé kü nk a benne kifejezett erkölcsi problé má k irá nt. Aki é rzé ketlen, az erre az á té lé sre ké ptelen. Az eszté tikai é s a morá lis
é rté k nem azonos, de az utó bbi megalapozza az elő ző t. Hasonló nak é rzem a
szakrá lis é rté kek irá nti é rzé kenysé g, á té lő , műé lvező ké pessé g ké rdé sköré t is.
A szakrá lis művé szet fogalma Pierre Emmanuel é rtelmezé se szerint: „Minden
olyan művé szet, amely hozzá já rul a szeretet megismeré sé hez é s a szeretet
á ltali megismeré shez, az emberi szívben levő abszolút tiszteleté hez, megé rdemli
a szent (sacré , szakrá lis) jelző t. Az ilyen művé szet első jellemző je az, hogy az
embert sorsa közé ppontjá ba helyezi vissza, fő szerepet tulajdonít neki. Az ember
csak úgy töltheti be ezt a szerepet, ha a művé sz elismeri szavá nak olyan
szabadsá gá t, amelyet nem fog fel: a vé gtelenre szó ló hivatá st. Szavunk: kapcsolatunk a Miszté riummal. Az embernek a teljes é s Egy Miszté riumhoz való viszonya é s jelenlé te né lkü l nincs szakrá lis. É s a szakrum megnyilatkozik az emberi
nyomorúsá g legmé lyé n é ppúgy, mint a szellem é gboltjá n.” Ebben az é rtelemben
„a szakrá lis művé szet lehet kegyetlenü l igazmondó , kiké mlelheti a legalacsonyabb terü leteket: de nemcsak ez utó bbiakat tá rhatja fel; mé g a legkitaszítottabb
emberi lé nyeknek is van gyökerü k, amely szenved. A Szeretetre alapozott művé sz nem hagyja el sohasem hité t az emberi termé szet vé gső é s benső nagysá gá ban, mé g ha eltaposott é s romlott is. Ez az eltaposá s é s ez a megromlá s
mé g mindig a szü letett é s vé gső nagysá g negatív bizonyíté kai.”
Szakrá lis ez a művé szet a kivá ló teoló gus, Romano Guardini talá ló megfogalmazá sá nak é rtelmé ben is: „A művé szi alkotá s a töké letessé g utá ni vá gybó l fakad. A töké letessé g a szá munkra nem lé tezik, mé gis az ember tömé rdek csaló dá sa utá n is úgy vé li, hogy lé teznie kellene. Benne é ri el ugyanis a lé tező teljes
igazsá gá t é s való sá gá t. Ilyesformá n a művé szet elő felté telez olyasvalamit, ami
nincs jelen. Azt nem ké pes megmondani, hogyan jön lé tre, mé gis titokzatos
vigaszt nyújt azzal, hogy eljövetelé rő l szó l. Minden műalkotá sban feltá rul valami
ebbő l a töké letessé gbő l. Az ember nem ismeri termé szeté t, de belsejé ben é rzi
ígé reté t.”
Rónay Lá szló fejti ki, amikor ez a „rezonancia” nem jön lé tre, bá rmilyen tiszteletre mé ltó is a művé sz szá ndé ka, nem beszé lhetü nk „ars”-ró l, fő ké ppen pedig
nem „ars sacrá ró l”. A szakrá lis művé szet abban a té rben fejti ki hatá sá t, amely a
megszó lító é s megszó lított között feszü l, ebben é li á t a művé sz az „epifá niá t”, a
„megjelené st”, örömben vagy rettegé sben. A nagy író k nagy lelki gazdagodá st
biztosító jelentő s műveit is az „ars sacra” köré be sorolja: „Egyré szt azé rt, mert
elevenen, elhitető erő vel idé zik fel a való sá got, s kiszakítanak önkörü nkbő l egy
gazdagabb vilá g megismeré sé nek lehető sé gé vel s a belső szabadsá g teré nek
megteremté sé vel, amelyben erkölcsi é letü nk is gazdagodik. Má sré szt ezzel a vilá ggal szembesü lve önmagunkat is má ské nt lá tjuk, azaz önismeretü nk is telje-
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sebbé vá lhatik. Harmadré szt ezek az alkotá sok szembesítenek valamivel, amire
mindnyá jan törekszü nk hiá nyá t é rezve. Hogy ezt a valamit ki hogyan nevezi,
nyilvá n vilá gné zeté nek fü ggvé nye, de az biztos, csak akkor lehet sejtelm ü nk
ró la, ha a mű ‘ars’a szó legnemesebb é rtelmé ben.”
V.
A vallá st a Magyar é rtelmező ké ziszótá r (Bp., 1972. Akadé miai Kiadó ) így definiá lja: „a tá rsadalmi tudatnak termé szetfeletti erő k é s lé nyek lé tezé sé be vetett
hiten alapuló formá ja, az ilyen hittel kapcsolatos megnyilv á nulá sok, tanítá sok,
szertartá sok rendszere”, a vallá sos mellé kné v pedig a vallá s tanítá sait követő ,
aszerint é lő ember, illetve a vallá s tanítá saibó l, követé sé bő l fakadó , erre irá nyuló
é rzé s, nevelé s, ezt művé szi eszközökkel kifejező művé szet, irodalom jelölő je.
Enné l az á ltalá nos meghatá rozá sná l mé lyebb, tartalmasabb körü lírá sra, kifejté sre vá llalkozik Herbert Haag a Bibliai Lexikonban, amely a vallá s, a vallá sossá g
ó - é s új-szövetsé gi tartalmá t bibliai utalá sokkal alá tá masztva é rtelmezi. „Az
Ó szövetsé gben a vallá sossá g az ember – istenké p mivoltá val összhangban á lló
– szemé lyes viszonya Istennel, az ember vallá si é rzü lete é s egé sz vallá si
magatartá sa.” Ennek lé nyegé t legkifejező bben az Írá sban talá ljuk meg: „Megmondtá k neked, ó ember, mi a jó , é s mit kívá n tő led az Ú r: Semmi má st, mint
hogy vá ltsd tettekre az igazsá got, szeresd hűsé gesen (a szövetsé get) é s já rj
alá zatosan a te Isteneddel” (Mik 6,8).
A vallá sossá g ilyen é rtelemben az istenfé lelemmel azonosítható , vallá sos, aki
fé li Istent, elismeri lé té t, é s engedelmeskedik neki, vagyis megtartja a T örvé nyt.
Bá r az istenfé lelem a fölsé ges, magassá gos, fé lelmetes Istenrő l alkotott ké pnek
felel meg, ugyanakkor Izrael fiai Isten k özelsé gé t, oltalmá t is megtapasztaltá k,
Istenhez tartozá suk tudatá bó l bizalom, szeretet fakadt. A hé ber hesszed (kegyelem) fogalom fejezi ki a csalá dtagok, vagyis fé rj é s felesé g, szü lő k é s gyermekek, valamint bará tok, szövetsé gesek közti benső sé ges kapcsolatot, amelyet az
Ó szövetsé g a kivá lasztá s é s a szövetsé g, az ü dvössé gtörté net té nyeinek, az
imá dsá g é s a kultusz alapjá n Jahve é s Izrael között fenná lló kölcsönös szeretetkapcsolatra is á tvitt. A liturgikus é s közössé gi jellegű vallá sossá gban az egyé n
azé rt tartozik Istenhez, mert a vá lasztott né p tagja (haszid), aki Istenhez
tartozá sá t (heszed) mindenekelő tt a kultuszban é lte á t é s erő sítette meg. Isten
szolgá ja, vá lasztottja, kedveltje az, aki szegé ny é s alá zatos (anar, olykor ani), é s
a szenvedé s, megalá ztatá s közepette is mindenben Isten akarat á t keresi.
Az Ú jszövetsé gben a kereszté ny vallá sossá gnak ugyanezek a fő ismé rvei,
alkotó elemei, de itt első dleges követelmé ny: Isten akaratá nak teljesíté se, amely
a szeretet „új” parancsá ban fogalmazó dik meg, amely az embereknek nem
annyira írott törvé nyké nt, hanem inká bb a Lé lek belső sugallata, ösztönzé s formá já ban szolgá l zsinó rmé rté kü l (Ró m 8,2.14.kk.). Vallá sos, aki engedi, hogy a
Lé lek vezesse – nem annyira é rzelmileg, mint inká bb tettekben megnyilvá nuló
mó don – , szeretetre ösztönözze (vö. 1Jn 3,18; 5,3). Ennek a vallá sossá gnak is
alapja a kivá lasztottsá g a hit é s a keresztsé g ré vé n, Isten új né pé nek tagjaké nt.
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A kereszté ny ember remé nyé t Istenbe é s az á ltala megígé rt vé gső ü dvössé gbe
veti, vallá sossá gá t a hit, remé ny é s szeretet há rmassá gá ban való sítja meg. A
kereszté ny vallá sossá g döntő ismé rve a Krisztus-hit é s Krisztus-követé s, amelyben Krisztus, Isten szolgá ja, nemcsak igaz, hanem szent (hosziosz=haszid) tá rgya is a vallá sossá gnak, akivel a kereszté ny ember a hitben egé sz é leté t á tható
szemé lyes kapcsolatban á ll. A kereszté ny vallá sossá g nem annyira a „gyakorlatbó l”, „tettekbő l”, hanem Isten ajá ndé kaké nt első sorban a hit, remé ny é s szeretet ré vé n, Isten ü dvözítő akaratá bó l é s tetteibő l fakad. (Az újszövetsé gi euszebeia, teoszebeia mögött ott á ll a hé ber heszed, amely szerint vallá sos, já mbor
(euszebé sz) az, aki (a latin pietasnak megfelelő é rtelemben) buzgó lé lekkel
teljesíti vallá si é s á llapotbeli kötelessé geit.
VI.
Költé szetü nk szakrá lis vonulatá nak remekműveire figyelve kü lön kell szó lni a
nyelvrő l, amelynek segítsé gé vel a költő kifejezi é lmé nyeit, gondolatait, é rzé seit,
hangulatait. Nyíri Tamá s Antropológiai vá zlatok című munká já ban kifejti, hogy a
nyelv nemcsak a tá jé kozó dá s eszköze, a tá rsadalom legfontosabb jelrendszere,
emberi é rintkezé sre szolgá l, hanem túlmutat az emberen is. A nyelv az emberi
lé t kifejezé se. A nyelv segítsé gé vel fejezzü k ki é s alakítjuk a vilá got. A nyelvnek
kultúrá t é s vilá gné zetet meghatá rozó , közvetítő ereje van. A nyelv túlmutat az
emberen, Hegel szerint az „egé szre”, a kereszté ny bölcselet alapjá n a lé tre utal:
„meghatá rozza a megé rté s horizontjá t: az é rtelmezé s elő zetes szempontjait, há tteré t, olyan elő zetes szá ndé kot, íté leteket, gondolkodá si formá kat é s vilá gké pet
közvetít, amely a konkré t megé rté s törté neti fölté tele. (...) A nyelv nemcsak jelzé s, hanem kijelenté s is, amely valamit ‘jelent’. A jelenté s arra az á tfogó horizontra utal, amely meghatá rozza ‘é rtelmé t’. (...) Az egyes ré szhorizontokat a
fölé jü k rendelt, á tfogó horizont segítsé gé vel é rthetjü k meg. Így eljuthatunk a
legvé gső , mindent á tfogó horizonthoz, amely – mert valamennyi ré szhorizontot
felü lmúl – egyben mindet lehető vé is teszi. Nyelvi kijelenté seink magukba zá rjá k
a lé tet is; hiszen a kijelenté s mindig azt á llítja, hogy valami így, vagy úgy van. Ha
kijelenté seink meghatá rozott ré szhorizontokra, ezek pedig az á tfogó horizontra
utalnak, s kijelenté sü nk magá ba zá rja a lé tet, akkor nyelvü nk magá ra a lé tre utal.
A nyelv így az ember transcendens megvaló sulá sa.”
A költő i nyelv talá n a legegyé rtelműbben utal egy á tfogó horizontra, hiszen a
való ban é rté kes alkotá s a lé trő l tudó sít, s nyelvé vel is az ember transcendens
megvaló sulá sá t szolgá lja, bá r tudjuk: „A nyelv soha nem ké pes kinyilvá nítani az
ember egé sz lé té t, nem tudja nyilvá nossá gra hozni az emberlé t mé lysé geit.”
Nyelvü nk jelentő sé gé t szá mos magyar költő é s gondolkodó tudatosította,
fontossá gá nak é rzé kelteté sé re mé gis csupá n ké t kü lhoni nyelvgé niusz vé lemé nyé t idé zem. Guiseppe Mezzofanti (1774-1840) 1836-ban Frankl Ágoston, cseh
szü leté sű költő nek mondta: „Tudja, melyik nyelvet tartom az olasz é s a görög
utá n minden má s nyelv elő tt, leginká bb dallamosnak é s a verselé s szempontjá bó l leginká bb fejlő dé sre ké pesnek? A magyart. Ismerem né há ny új költő jü ket,
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né há ny versü ket, melyek a dallamossá gukkal megleptek. Ü gyeljen, ebben a
nemzetben egyszerre csak fel fog tü ndökölni egy költő i lá ngé sz, é s né zetemet
igazolni fogja. A magyarok, úgy lá tszik, mé g nem is tudjá k, micsoda kincs lakozik
a nyelvü kben.” Pető fi 13, Arany 19, Vörösmarty 36 é ves. Ekkor halt meg
Berzsenyi é s szü letett a Szó zat. Mezzofanti Csokonai, Kisfaludy, Berzsenyi,
Kazinczy né há ny versé t olvashatta. Hamarosan feltü ndökölt Pető fi é s Arany…
Az angol John Bowring így jellemezte nyelvü nket: „A magyar nyelv rendkívü li
mó don fejlő dött é s struktúrá ja visszanyúlik arra az idő re, amikor mé g a jelenleg
Euró pá ban beszé lt nyelvek sem lé teztek. Olyan nyelv, mely szilá rdan é s hatá rozottan fejlesztette magá t, matematikai logiká val, harmonikus összeilleszkedé sekkel, ruganyos é s erő s hangzatokkal. Ez a nyelv a legré gibb é s legnemesebb
monumentuma egy nemzet önmagá ban való fü ggetlensé gé nek. Megmagyará zhatatlan az egyiptomi templomok mennyezete: egyetlen szikladarab. Senki sem
tudja, honnan szá rmazik, mifé le helyrő l hoztá k ezt a kü lönös, bá mulatos anyagtömeget, senki sem tudja, hogyan emelt é k föl a templom oldalfalá ra. A magyar
nyelv eredete enné l sokkal csodá latosabb jelensé g. Aki megoldja, isteni titkokat
fog elemezni, é s a titkok első té zise ez: kezdetben vala az Ige, é s az Ige Istenné l
vala, é s Isten vala az Ige.” Nem vé letlen, hogy lírá nkat Babits is olyan é rté knek
tudta, amely esé llyel ké pviselhet minket a nagy né pek költő i versenyé ben is…
A nyelv – Humboldt nyomá n Wittgenstein é s Heidegger szerint – nem „ergon”
(mű), hanem „energeia” (tevé kenysé g), a logikai á llítá s elő tt má r meghatá rozott
vilá gné zet tá rul fel benne. É ppen ezé rt pé ldá ul a Hymnus nyelve is hermeneutikus jellegű, a mű „ü zenet” (hermé neia) a lé trő l, az emberrő l, egyben azonban
„hírnök” (hermé neuein) is, a mindenkori konkr é t törté nelmi helyzetben é rtelmezi
az ü zenetet. A megé rté s é s é rtelmezé s hermeneutikai köré ben az ü zenet, az
elő zetes megé rté s hozzá segít a konkré t kijelenté s (ké ré s stb.) é rtelmezé sé hez.
VII.
Honfoglalá skori költé szetü nk elveszett. A Halotti Beszé ddel kezdő dő irodalmunkban, kü lönösen az Ó magyar Má ria-siralom ó ta írott költé szetü nkben jelen van a
szakralitá s, a sacrum eszmei, eszmetörté neti é s eszté tikai é rté knövelő hatá sté nyező je. Balassi, Zrínyi, Ady, Babits, Pilinszky é s költő tá rsaik művé szeté ben,
szakrá lis alkotá saiban vilá girodalmi színvonalon é rvé nyesü l az istenkereső ,
nemritká n a hitvalló emberi magatartá s é s a legmagasabb eszté tikai minő sé g.
Gyakran a lelki megújulá s, ső t a megté ré s é lmé nyé rő l, Harsá nyi Lajos, Sík Sá ndor é s Mé cs Lá szló költé szeté ben a hit é breszté sé rő l, megerő síté sé rő l é s á tadá si szá ndé ká ró l is beszé lhetünk. Nem hitbuzgalmi munká kró l van itt szó – bá r a
lelkisé get, a gyakorló vallá sossá got tekintve azok is fontos funkci ó t tölthetnek
be – , hanem eszté tikai rangú irodalmi alkotá sokró l, amelyeket a Szentírá s,
Jé zus é lete é s csodá i, a kereszté ny eszmeisé g, lelkisé g inspirá lt, amely ma is
tá plá lja a kereszté ny vilá g- é s emberszemlé letet, é letmagatartá st.
Nyomaté kosan hangsúlyozom: a műalkotá s színvonala nem a vá lasztott té má tó l fü gg. A magyar vallá sos költé szetben szá mos dilettá ns működött é s működik,
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nemritká n a kivá lasztottsá g öntudatá val. É ppen ezé rt a szakrá lis költé szetben
követelmé ny, hogy a lírai alkotá s jellege legyen szakrá lis, hogy magas művé szi
feldolgozá s jellemezze, hogy egy elvontabb, egyetemesebb, term é szetfeletti
jellegzetessé ggel bírjon. X. Pius há rmas követelmé nyé t, amely eredetileg a musica sacrá ra, az egyhá zi liturgikus zené re vonatkozott, alapul vehetjü k a szakrá lis irodalom, a szakrá lis költé szet alapvető jellemző iké nt is: szakrá lis, művé szi
é rté kű é s egyetemes.
Pilinszky helyesen hangsúlyozza: eredete szerint minden művé szet szakrá lis,
csupá n megnyilvá nulá sá nak mó dja, mé rté ke é s minő sé ge kü lönbözik. Ilyen é rtelemben tartozik a szakrá lis költé szethez Balassi szá mos verse, Zrínyi műve,
Berzsenyi Fohá szkodá sa, Kölcsey Hymnusa, Ady sok-sok költemé nye, Babits
Miatyá nk, Zsoltá r gyermekhangra, Zsoltá r fé rfihangra, Csillag utá n, Az elbocsá tott vad, Intelem vezeklé sre, Balá zsolá s, Kará csonyi é nek, é s kü lönösen a Jóná s
könyve, fő ké ppen pedig a Jóná s imá ja, Juhá sz Gyula é s Tóth Árpá d jó né há ny
alkotá sa, József Attila több verse, Dsida Jenő Tízparancsolat, Nagycsütörtök, Ú t
a Ká lvá riá ra, Psalmus Hungaricus című műve, Weöres Sá ndor Ábrahá m á ldozá sa, Rónay György ötré szes költemé nye, a keresztutat já ró é s keresztre feszített Jé zust lá ttató A hé t első napjá n, amikor mé g söté t volt, Himnusz a Boldogsá gos Szűzhöz stb., Pilinszky Harmadnapon, Szent lator stb., amelyek a legmagasabb irodalmi mé rcé vel mé rve is megá lljá k helyü ket.
Komoly dilemmá t jelent, hogy költé szetü nk 800 é ves gazdag é s sokré tű szakrá lis vonulatá bó l szabad-e kiszakítani é s kü lön tá rgyalni né há ny fejezetet? Az
biztos, hogy teljessé gre törekedni igen nehé z, szinte lehetetlen. Kü lön problé ma, hogy könyvemben esetenké nt a jegyzetek feletté bb hiá nyosak, de a teljessé get cé lzó hasznos é s funkcioná lis jegyzetek összeá llítá sa a vé gtelensé gig
halasztotta volna az egyes tanulmá nyok megírá sá t. A kutatá sok jelenlegi á llá sa
miatt a Biblia é s az irodalom, az irodalom é s a vallá s közt vé gtelenü l sok, egymá st is kizá ró , megké rdő jelező konfliktus, dilemma lehets é ges.
Tudjuk, a költé szet rangjá t nem csak az adja meg, amit mond, hanem ink á bb
az, ahogyan mondja. Jelenleg az istenkeres ő költő k műveit kutató k kicsi tá bora
ritká n, gyakran akkor is inká bb csak vé dekező en szó lal meg, de talá n szá muk é s
rangjuk nő ni fog, eredmé nyeik pedig egyre tekinté lyesebbé vá lnak. Pillanatnyilag
azonban az irodalomtudomá ny hivatalos művelő i é s a szakrá lis irodalom kutató i
között az é rtelmetlensé g netová bbja lenne bá rmifé le konszenzusró l beszé lni,
hiszen semmiben sincs egyeté rté s, ső t egymá sra figyelé s sem igen lé tezik. (Oka
van annak, hogy Rónay Lá szló levonja a következteté st: a szakrá lis irodalommal
való foglalkozá s nem hajt szemé lyes hasznot, s nem hoz elismeré st sem művelő jé nek.) Pedig a Biblia é s a kereszté ny eszme szerepé t vizsgá lva az irodalomban jogosan á llapítja meg Northrop Frye Az Ige hatalma című könyvé ben:
„Eszé be nem jutna senkinek, hogy az iszl á m kultúrá já t ne a Korá nból, a hindu
kultúrá t ne a vé dá kból é s az upanisadokból kiindulva kezdje vizsgá lni: Mié rt ne
lehetne é ppilyen eredmé nyes, ha a nyugati kultúrá t a Bibliá ból kiindulva venné nk
górcső alá ?”

117

└

┘

┌

┐

Má r az ó kereszté ny művé szet tanúsítja, hogy az ars sacra nemcsak á brá zolt,
illusztrá lt, hanem teoló giá t is kifejezett, ü dvössé gtörté netet, hittitkokat hirdetett.
Egybekapcsolta az Ó - é s Ú jtestamentumot, Krisztust á llította az emberisé g törté neté nek közé ppontjá ba. Ké t ó riá si nagy té makör a hit ké t remé nysé ge: a köztü nk
maradt Ü dvözítő é s a feltá madá s öröme. A mé lyebb megé rté s szá ndé ka megköveteli, hogy irodalmunkban is megismerj ü k a kereszté ny tipoló giá t, szimbó lumokat, színszimboliká t, ké pek, ké psorozatok teoló giai, liturgiai jelentő sé gé t is.
Korzenszky Richá rd figyelmezteté se rá nk is vonatkozik: vizsgá ló dá sunk sorá n
nem szabad elfeledkeznü nk arró l, hogy az Evangé lium é s a kereszté nysé g nem
azonos, a kereszté nysé g törté nelmi jelensé g, amely vé gigkísé ri az Evangé lium
törté nelmen á tívelő útjá t. Vannak virá gzó korszakai, de volt inkvizíció ja, hanyatló
perió dusa is. Tudatosítanunk kell azt a figyelmezteté st is, amelyet a Gaudium et
spes zsinati konstitúció hangsúlyoz: „sosem szabad szem elő l té veszteni: az
egyhá z cé lja az evangelizá ció, nem pedig az, hogy kultúrá t teremtsen. Ha kultúrá t alkot, akkor az evangelizá ció á ltal.”
Pé ldá ul Kölcsey Hymnusá t összegező cé llal, fő ké ppen a szakrá lis vonatkozá sok szempontjá bó l é rtelmezem∗. A Má ria-kultusz motívumkörei á t- é s á tszövik
a magyar költé szetet. Harsá nyi Lajos, Sík Sá ndor, Mé cs Lá szló az elő dökhöz é s
kortá rsakhoz szá mtalan szá llal kötő dve alkotta meg költő i é letművé t. A XX. szá zadi „katolikus líra” újító triá szá nak költé szeté t, szakrá lis é s humá nus é rté keit is
tudatosító é s felmutató mó dszerrel vizsgá lom. A há rom papköltő közü l való já ban
csak Sík Sá ndorral szá mol irodalomtörté net-írá sunk. Mé cs Lá szló fé lig, Harsá nyi
Lajos pedig szinte egé szen elfelejtett költő nek szá mít. Mindkettő vidé ken é lt.
Mé cs kisebbsé gi magyar sorsban vá lt költő vé . Harsá nyi eszterhá zi (mai nevé n
fertő di), majd rá bapatonai é s győ ri vidé kisé gben é lt, tehetsé gé t hosszú idő n á t a
regé nyírá snak szentelte.
Rónay Lá szló a magyar istenkereső költé szet legjelentő sebb kutató jaké nt szó l
arró l, hogy Ady vízvá lasztó jelentő sé gű az istenkereső költő k között is. Ady ó ta
tudjuk, az esendő sé g, gyengesé g, de mé g a bűnössé g sem kizá ró ok, hogy a
gyarló ember is meghallja a hívá st, hogy a kegyelem lelki-szellemi magaslatokba
emelje az alkotó t. A Radnó ti költé szeté t á tszövő bibliai motívumok, tudatosan
vá llalt irodalmi inspirá ció k, sugallatok jelentő sé gé re ragyogó pé lda a Nem tudhatom… , amelyet összegező cé llal újszerűen interpretá lok.
Lírá nk szakrá lis vonulata az eszmeisé gé t tekintve humá n é rté kekben bő velkedik, mé gis több szempontbó l is elfelejtett irodalommá vá lt, igen é rté kes kincsestá rá t é vtizedeken á t szá műzté k az irodalmi tankönyvekbő l é s a kutatá sbó l is.
Pedig a szakrá lis irodalom ő rizte meg leginká bb a romantika korá ig Euró pá ban
meglé vő eszté tikai kommuniká ció egyensúlyá t, a delectare, movere é s docere
há rmassá gá nak alapelvé t, nemcsak gyönyörködtetni akarja a befogadó t, de
lé lekben nemesíteni, a jó ra, szé pre, igazra é s a szakrá lis é rté kekre is fogé konnyá tenni. Sík Sá ndor azt vallotta, a költő nek, író nak eszmé t is kell hirdetnie:
∗ A Hymnus-tanulmá nyt 1995-98-as Almanachunkban (152-204. l.) közöltü k. – A szerk.
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„Benne a jelensé gek vilá ga belső valósá ggá vá lik, formá t ölt, é s megformá lva az
alkotá sban kicsordul belő le.”
VIII.
Ez a tanulmá nykötet egy nagyobb irodalomtörté né szi vá llalkozá s ré sze, má r
csak ezé rt sem törekedhettem semmifé le teljessé gre a cé lkitűzé sben sem, é s
fő ké ppen nem a feladatvá llalá sban. A katolikus megnevezé st a kereszté nysé g
é s a magyarsá g meghatá rozó , jellegadó jelölő jeké nt, eredeti jelenté sé nek megfelelő en, vagyis „babitsi” é rtelemben az egyetemes fogalmaké nt haszná lom, kortörté netre jellemző en is, fő ké ppen a piarista szerzetesköltő re, Sík Sá ndorra é s a
premontrei szerzetesköltő re, Mé cs Lá szló ra, valamint a pannon papköltő re, Harsá nyi Lajosra vonatkoztatva.
Ezek a papköltő k ké pzettsé gü k, é lethivatá suk ré vé n nemcsak ismerté k, de
mé lysé gesen á t is é lté k a katolikus liturgia költé szeté t é s a költé szet liturgiá já t. A
szakrá lis irodalom, kü lönöské ppen pedig az idealitá ssal, humá nus é rté kekkel
telített szakrá lis költé szet első dleges cé lja, hogy gazdagítsa az embert embersé gé ben, szemé lyisé gé ben, tá rsadalmi, etikai, eszté tikai minő sé gé ben, hogy a
szá zadvé g, az ezredforduló remé nyé t vesztett kultúrá já val szemben a szé psé g
é s az isteni fé ny derűjé t, egy új remé nysé g fé nyé t ragyogtassa az emberisé gre.
A kutató a maga munká já t in se lá tja, é s é rzi, mennyire elmaradt attó l, amit
szeretett volna elé rni. Ismeretes a docta ignorantia jelensé ge: miné l többet tud
valaki, anná l jobban é rzi tudá sá nak korlá tait é s hiá nyossá gait. Való igaz: csak a
nagyon tudatlan hiheti magá ró l, hogy igen sokat tud. É vtizedek ateista-materialista nevelteté se é s iskolá ztatottsá ga utá n jelenkorunkban az ars sacra, a szakrá lis irodalom megé rté sé hez hiá nypó tló igyekezet, nagy fokú já rtassá g, szemlé lő i elmé lyü lé s é s ré szvé tel szü ksé ges.
Kü lönösen nehé z ezekrő l a ké rdé sekrő l azoknak szó lni, akik csak a lá tható é s
fogható anyagban, materiá lis való sá gban hisznek, akik a mindentud á s hité vel
já rnak a vilá gban, akik szemé ben nem lé teznek lá thatatlan dolgok, spirituá lis
é lmé nyek, akik azt hiszik é s valljá k, hogy fölöttü k ü res az é g. Babitstó l tudjuk: „Ki
mé ltó lá tni a csodá t, / Az a csodá t magá ban hordja.” Sík Sá ndor pedig hangsúlyozza: az igazi művé sznek „az igé t kell szolgá lnia, minden má st – mé g a vallá st,
az erkölcsöt, a hazá t, az emberisé get is – csak ezen á t van joga szolgá lni. Ha
ennek rová sá ra tenné , ez annyi volna, mint első dleges kötelessé gé nek megszegé sé vel teljesíteni má sodlagos kötelessé get: istentagadó akarna Istent szolgá lni,
hazaá ruló hazá t, erkölcstelen ember erkölcsöt. A művé sz szá má ra a legnagyobb
bűn, a legigazibb erkölcstelensé g: elá rulni a művé szetet, megtagadni, amit a
lelke mond, megalkudni művé szi lelkiismereté vel, hűtlennek lenni – aká r a
„legszentebb” kedvé é rt is, há t mé g hiúsá gbó l, kapzsisá gbó l, gyá vasá gbó l! – az
Isten igé jé hez. Ennek a szolgá latnak legelső törvé nye: művé szien fejezni ki az
é lmé nyt, tehá t az elé rhető töké letessé ggel formá lni testté az igé t. Aquinó i Szent
Tamá s szerint a Perfectio cum claritate: a művé szi alkotá s egyetlen egyetemes
lé nyegi törvé nye.” Sík Sá ndor az Aquinó i Tamá stó l tanult concursus divinus
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é rtelmé ben hangsúlyozza, a katolikus dogmatika é s morá lis szellemé ben: Isten
közreműködé se né lkü l nem törté nik semmi, mindenben Isten akarat á t kell
keresni, megé rezve az isteni illeté st. Alapelvké nt szögezi le: „Az írónak, amikor
ír, legelső katolikus kötelessé ge: a tő le telhető legjobb művé sznek lenni.”
Definíció k, körü lírá sok, megközelíté sek erdejé ben bolyongunk. Tudjuk, a
görögben a lé theia jelenti a feledé st, ennek fosztó ké pző s tagadó alakja az
alé theia nemcsak a „nemfeledé s”-t jelenti, hanem az igazsá got is. Ilyen é rtelemben az ismeretlen keresé se helyett a má r ismert, de elfeledett vizsgá lata a
cé lom é s a teljessé grő l lemondó igyekezettel szeretné m bontani a falakat, akadá lyokat, amelyek a vá lasztott té makört övezik, izolá ljá k. Tudom, ma is nehé z
vá laszt adni Mé cs Lá szló ké rdé sé re, amelyet a Bakonyi lá tomá s című, egy
szlová k né pdal dallamá ra komponá lt, a szerző elő adá sá ban magnó szalagon is
megő rzött versé ben fogalmazott meg: „Ki a betyá r? Ki a szent? / Magyarhonban
ki a szent? / Ha a mé rté k tönkrement, / Senki, semmi meg nem ment!”
Tudjuk, é rté keitő l megfosztott vilá gunkban az emlé kezet, a tudati megő rzé s
szerepe jogosan é rté kelő dik fel. Hiszem, hogy a magyar irodalomban, k ü lönösen
pedig a költé szetben a Biblia, a kereszté nysé g gazdag, vá ltozatos é s eleven
öröksé get jelent. Igaz, kutatá sainkban ritká n é rjü k, é rhetjü k el teljesen a kitűzött
vé gleges cé lt, de ennek tudatá ban is vá llaljuk a feladatvé gzé st, abban a meggyő ző dé sben, hogy igyekezetü nk irodalomtörté neti gondolkodá sunkra is hiá nypó tló an hathat, é s nemcsak a szerző nek, de olvasó inak is haszná ra vá lhat.
Barsi Balá zs szavait idé zem az Ige, a szeretet hatalmá ró l é s szé psé gé rő l: „A
má sik ember nem alkalom, nem hely, ahol Istent szerethetem, hanem embertá rsaimat szeretve… ” Bennü nket, földi vá ndorokat, a vilá g é rté krendjé ben tá jé kozó dni akaró , nemritká n té velygő olvasó kat az örök é rté kelmé lettel szembesít:
„Mert nem az é lmé ny az é rté k, hanem a szeretet, nem az é rtelmi ismeret, nem a
já mborsá g a legfő bb kincs, hanem a szeretet, a má sik ember mindenestül való
vá llalá sa. … Igenis a miszté riumból, az imá ból kell é lni… ” Sík Sá ndor poeta
angelicuské nt é s eszté také nt hangsúlyozta, hogy az igazi művé sz önmagá ban
é li á t „a szellem formá ló szuverenitá sá t”. Ebben a szellemben vallotta Radnó ti
atyai mestere: „Jaj, csak akkor el ne ké ssen / Hozzá d csukló szívveré sem, / É n
Istenem, / Csak az ament el ne vé tsem.”
Irodalom
Bá nhegyi B. Miksa: Ars sacra. In. Szent művé szet. Szerkesztette: Cs. Varga Istvá n. Xé nia Könyvkiadó ,
Bp., 1994. 11-30.; Pierre Emmanuel a szakrá lis művé szetrő l. In: Szabó Ferenc: P. Emmanuel önmagá ró l.
Szent Istvá n Tá rsulat, 1995. 83.; Vö.: A II. Vatiká ni Zsinat tanítá sa. Szerkesztette Cserhá ti Jó zsef é s Fá biá n Á rpá d. 4. Kiadá s. Bp., é . n. (1993).; Rendü letlenü l. A hazaszeretet versei. Vá logatta é s a jegyzeteket
írta: Benedek Istvá n. Officina Nova, Bp., 1989. 7-9.; 865-867.; Gromon Andrá s: Szakrá lis – pofá n. (Tá jé kozó dá s egy teoló giai vitá ban). In.: „É rted vagyok”. 1994. októ beri lapszá m. 5-6.; Frye, Northrop: Az Ige
hatalma. Euró pa, 1997. Fordította é s a lá bjegyzeteket írta: Pá sztor Pé ter. (Frye Northrop té má nkhoz kötő dő első könyvé nek a címe: Kettő s tü kör, amelynek alapvető gondolatait viszi tová bb é s fejti ki a Bibliá ra
koncentrá lva.)
A templum/templom szó – a görög té menosz = elhatá rolt, igei alakja a kijelöl, kimetsz, kivá g – etimoló giá ja első dlegesen az augurok á ltal auspicium tartá sá ra kiszemelt magaslati figyelő helyet jelölte (templum
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capit = figyelő helyet vá laszt, elfoglal), ké ső bb a felszentelt hely, templom, szó szé k, taná cshá z, síremlé k,
halottnak szentelt ká polna jelenté sköré t is magá ba foglalta. A tempestas – idő , idő já rá s, vihar, zivatar, az
idő szak, idő pont pl. illa tempestate – abban az idő ben/idő pontban; tempori vagy temperi = jó kor (idejé ben); quattuor tempora – a né gy é vszak; tempus – idő , idő szak; vö.: Das Tempus – die Tempora = igeidő (k); az igei alak jelenté se kijelöl, kimetsz stb. (Sík Sá ndor: Kereszté nysé g é s irodalom. Vá logatott írá sok. Vigilia, Bp., 1989. 239-257.)
Syndicus, Eduard: Entsakralisierung. Ein Literaturbericht; Teologie und Philosophie. Frankfurt/Main
1967.; Lengelig, Emil: Sakral – Profan. Bericht ü ber die gegenwrä tige Diskussion. Liturgisches Jahrbuch.
Mü nster, 1958.; Pieper, Jozef Entsakralisierung: Drei Diskussionsbeiträ ge. Zü rich, 1970.; Lederberger,
Karl: Kunst und Religion in der Verwandlung. Köln, 1961. Lederberger problé ma-felveté sé vel indult el a
sacrum é s profanum ké rdé sköré rő l szó ló á ltalá nos teoló giai vita. A szerző azt á llítja, a kereszté nysé g
Konstantin utá n visszaesett az archaikus-mitikus szakralitá sba. Pé ldá ul az ő skereszté nyekné l a templomszentelé st az első eucharisztikus lakoma jelentette, ebbő l fejlő dött ki a közé pkor folyamá n a templomszentelé s hosszú é s bonyolult liturgiá ja, az ordiná ció k körü li megkené sek, a tradicioná lis kenyé r ková sztalannal törté nő felvá ltá sa (9. szá zad) stb. A vá ltozá sok mögött tendencia húzó dik meg: „Miné l inká bb az
isteni (numinosum) fé lelmetes elemé t (tremendum) hangsúlyozzá k az elbűvölő , vonzó elem (fascinosum)
rová sá ra, anná l inká bb emelkedik a szakralizá lá s é s ritualizá lá s szintje!” A tá rgyak szakralitá sa jött újra
lé tre, holott az Ú jszövetsé g szerint a dolgok csak az emberi haszná lat, Istennek való felajá nlá s á ltal
szentelő dhetnek meg. (Sevillai Izidor a hagios (szent) szó t „a-gé ”-ké nt, vagyis „földön kívü liké n” é rtelmezte. A platonikus é s újplatonikus szellemisé g hatá sá ra olyan lelkisé g alakult ki é s terjedt el, amely elfordult
az é rzé kitő l, megvetette a vilá got. Mindez hozzá já rult ahhoz a helyzethez, amelyet a szakrá lis é s profá n
ellenté tpá r jellemez.
A sacrum é s profanum ké rdé skör má ig sem lezá rt teoló giai vitá iban kikristá lyosodott, hogy az Isten á ltal teremtett vilá got ká ros volt szakrá lis é s profá n ellenté tpá rra szé tvá lasztani. A radiká lis deszakralizá lá sé rt kü zdő teoló gusok legfontosabb é rvei: Krisztusban minden megszentelő dött, Krisztus a vilá got vé gé rvé nyesen profanizá lta, megszü ntette a kü lönbsé get szakrá lis é s profá n között. A vita azé rt olyan é les,
mert sokan fé lnek attó l, hogy elveszíti jelentő sé gé t é s lé tjogosultsá gá t a szakralitá s, konkré tabban fogalmazva: elvé sz a szakramentalitas, vagyis a szentsé gek lehető sé ge. A deszakralizá lá s hívei pedig azt hirdetik, hogy vé gre ki kell emelni a kereszté nysé get a má gia mocsará bó l. Vö.: Dobszay Lá szló : Jegyzet a
liturgiá ró l. Szent é s profá n a zené ben. Ú j Ember, 1996. okt. 6. 8.o. Vö.: Eliade, Mircea: A szent é s a profá n. Bp., 1987. (Eliade, Mircea: „Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen című könyvé t
(Hamburg, 1957.) Beré nyi Gá bor fordította. Eliade, Mircea: Ké pek é s jelké pek. Bp., Euró pa Kiadó . A
„katolikus” szó összegező é rté kelé sé t kapjuk Elő d Istvá n: Vallá s é s egyhá z katolikus szemmel. Szent
Istvá n Tá rsulat. Bp., 1981. 5-6; 260-262. Elő d Istvá n uo. Rudolf Otto é s Mircea Eliade eredmé nyeit é rté keli. 34-35. A „szent” é rtelmezé sé hez: Karl Rahner – Herbert Vorgrimler: Teoló giai kisszó tá r. Szent Istvá n
Tá rsulat. Bp., 1980. 640-643.; Vö.: Biblikus Teoló giai Szó tá r. Ró ma, 1974. 1184-1192. A nyelv lé tkifejező ,
emberen túli, az ember transcendens megvaló sulá sá ra utaló jellegé rő l: Nyíri Tamá s: Antropoló giai vá zlatok. Szent Istvá n Tá rsulat, 1972. 39-50.
Barsi Balá zs a Szeretethimnuszt é rtelmezi az Örökké megmarad című könyvé ben.; Barsi Balá zs – Telek Pé ter-Pá l: „Mé lysé g a mé lysé get” I.-IV. „Noé -bá rka ü zenete”: „Ma Noé korá t é ljü k. Kezdd el é píteni a
bá rká dat! Mentsd meg testvé reidet, csalá dodat, plé bá niá dat – azt, aki mé g megmenthető .”; Barsi Balá zs:
A teremtő Lé lek. Elmé lkedé sek a Szentlé lekrő l. EFO Kiadó é s nyomda, Bp., 1999.
Kuklay Antal: A Krá ter peremé n. Gondolatok é s szemelvé nyek Pilinszky Já nos verseihez. Sá rospatak,
1988.; Ró nay Lá szló : Erkölcs é s irodalom. A magyar irodalom rövid törté nete. Vigilia, Bp. 1993.; Tü ské s
Tibor: költé szet é s metafizika. Pilinszky Já nosró l. Költé szet é s kegyelem. Ró nay György lírá ja. In. Tü ské s
T.: Közelíté sek. Felső magyarorszá g Kiadó , 1999. 98-117.; 152-169. ; Vidor Mikló s: A Tá pai Krisztus.
Juhá sz Gyula istenes verseirő l. Bp., Szent Istvá n Tá rsulat. 5-25.
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Dávid, Salamon, Pál é s Isten ∗
A sokat idé zett hely szerint „ezt mondja a balgatag az ő lelké ben: Nincs Isten”
(Zsolt. 53, 2). A felvilá gosodá s é s Freud vallá skritiká ja utá n, egy olyan vilá gban,
amelyet szinte fé lelmetes mé rté kben az emberhez idomított a technika, s amely
a Genezis á ltal dicsé rt Istent nagyjá bó l-egé szé ben lecseré lte a termé szet működé sé nek kü lönfé le matematizá lt modelljeire, meglehető sen magá tó l é rtető dő nek
tűnhet, hogy a balgatag vagy a gyerek ilyesmit gondol az ő lelké ben, hacsak
nem nevelik a hitre vessző vel, vagy ennek modern é rzelmi ekvivalenseivel, ahogyan ezt a Pé ldabeszé dek könyve ajá nlja.
De vajon való ban könnyű volt-e ezt mondania a balgatagnak? Mit jelent nem
hinni? Az vilá gos, hogy mit jelentett nem hinni a zsid ó k szerint: Dá vid azzal folytatja, hogy az emberek megromlottak, ut á latos hamissá got cselekedtek, s nincs
má r, aki jó t cselekedné k. Aki nem hisz, az megszegi a törvé nyt, mert nem fé l a
bü nteté stő l – aki nem fé l a bü nteté stő l, az megkerü lheti az embertá rsait kötő
szabá lyokat, nyeré szkedhet, csalhat, é s megkívá nhatja felebará tja felesé gé t,
majd a legnagyobb nyugalommal hajthatja á lomra a fejé t. De nevezné nk-e ma
balgatagnak az ilyen cinikus gazfick ó t? Ellenkező leg. Az öné rvé nyesíté s tudomá nyá t tanító modern life style magazinok é ppensé ggel a túlzott lelkifurdalá s
há trá nyaira hívjá k fel a figyelmü nket. Az a balek, aki olyan szabá lyok szerint
já tszik, amelyeket má sok nevetve megkerü lnek.
De Dá vid azt is mondja, hogy aki hisz, az boldog é s biztonsá gban é rezheti
magá t. „Gyermek voltam, meg is vé nhedtem, de nem lá ttam, hogy elhagyottá lett
volna az igaz, a magzatja pedig kenyé rké regető vé ” (Zsolt. 37, 25). Ez a boldogsá g, amelyre Szent Pá l annyit hivatkozik majd, nagyon is alapvet ő dolog. Nem
é lü nk-e örökös nosztalgiá ban, amelynek tá rgya a rend, a bizalom, a jövő be
vetett remé ny, a lé tbiztonsá g, a jelenté steli, derűs é let? A hit a Zsoltá rok könyve
szerint affé le egyszerű gyermeki bizalom, a szemé lyisé g egé szé t beburkoló
biztonsá gtudat, amely, mint a mitikus amerikai optimizmus, nem arra val ó , hogy
megismerjü k a vilá got, hanem arra, hogy cselekedjü nk benne. Amikor e bizalom
elhagyja Dá vidot, akkor, hagyja el az Isten.
A pé ldabeszé dek könyve viszont lá tja is ezt a rendet, é s gyönyörködik benne,
nemcsak cselekszik á ltala. Amit Dá vid istenfé lelemnek nevez, azt a pé ldabeszé dek bölcsessé gnek vagy é rtelemnek hívjá k, Isten eszközé nek. „Mellette valé k
mint ké zműves – mondja magá ró l a bölcsessé g – , é s gyönyörűsé ge valé k minden nap, já tszva ő elő tte minden idő ben” (Pé ld. 8, 30). Mintha mé g Istennek is
szü ksé ge lenne az ilyen é rtelemben vett hitre, legalá bbis jó haszná t veheti.
Tudá sra hasonlít, vezé rfonalra, amely nem pusztá n boldogít, hanem hasznos is:
„Boldog ember, a ki megnyerte a bölcsessé get, é s az ember a ki é rtelmet
szerez. Mert jobb ennek megszerzé se az ezü stnek megszerzé sé né l, é s a kiá sott
∗ A cikk szerző je a Mancs szerkesztő je. Utá nközlé s a Né pszabadsá g 1999. december 24-i
szá má bó l. – Omnia autem probate, quod bonum est, tenete. (I Tessz 5,21.) – KTK
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aranyná l ennek jövedelme” (Pé ld. 3, 13-14). Eligazít ez a hit a mindennapi
dolgokban, kijelöli az utakat, hagyomá nyt teremt, megalkotja az é let rítusait,
kikü szöböli az elté vedé st, a bokaficamot, a rettegé st, amely azokra vá r, akik a
maguk feje szerint, vagy orruk utá n indulnak el, akik eligazítá s né lkü l vá gnak
neki az é letnek é s egyszer csak egy nagy, söté tlő erdő be keverednek (v.ö.
Dante: Inferno, I. é nek – KTK), s nem talá ljá k az utat. „A ki bízik magá ban,
bolond az, a ki pedig já r bölcsen, megszabadul” (Pé ld. 28, 26).
A Pré diká tor a maga ré szé rő l annyit fűz mé g ehhez hozzá , hogy a túlsá gos
okoskodá s azé rt megá rthat. Ha a hitben az é rtelmet keressü k, egyhamar szörnyű harcba keveredü nk önmagunkkal, mert ugyan minek lehet é rtelme, ha a
halá l sem szemé lyvá logató , mint Istenrő l mondja Pá l, hanem é rtelmetlen, vak
erő . Minek van é rtelme, ha a halá l nem szé p befejezé s, vagy mé g szebb á tmenet, hanem durva töré s? „Adtam annak felette az é n elmé met a bölcsessé gnek tudá sá ra, é s az esztelensé gnek é s bolondsá gnak megtudá sá ra. Megtudtam, hogy ez is a lé lek gyötrelme. Mert a bölcsessé gnek sokasá gá ban sok
búsulá s van, é s valaki öregbíti a tudomá nyt, öregbíti a gyötrelmet” (Pré d. 1, 2).
Elsöté tedik itt a ké p, mintha kitörni ké szü lne a vihar Isten mulasztá sai é s közönye lá ttá n. Salamon vé gü l mé gsem ezt a következteté st vonja le, nem ké rdi,
hogyan beszé lhetü nk Istenrő l, ha egyszer a vilá gban arat a gonosz. De nem is
á ll Jó b mellé , vagy Á brahá m mellé , akik valami perverz odaadá ssal rajonganak a
maguk szörnyű, fé lté keny, követelő ző é s szeszé lyes Istené é rt. Azt ajá nlja ehelyett, hogy szeressü k az é letet, pontosabban azt, ami szerethet ő benne, é s a
Pré diká tor könyvé hez hozzá toldja az É nekek é neké t.
A hitnek minden ígé rete é s csaló dá sa össze van itt foglalva. Dá vidnak könnyű
volt, ő hitt, é s aztá n ment a csatá ba, de ha valaki inká bb töpreng é s ü ldögé l, az
elő l könnyen megszökik az Isten. Ezt tudtá k a misztikusok nagyon jó l, mind azt
ajá nlottá k, hogy ne pró bá ljuk megé rteni, hogy ha gondolatban Isten közelé ben
kívá nunk já rni – elvé gre ez a miszticizmus kíná lta boldogsá g – , akkor mindig
negatíve gondoljuk el a boldogsá gnak ezt a forró közé ppontjá t, úgy, mint ami túl
van minden egyes gondolatunkon, mint ami ott van minden gondolat v é gé n, de
csak egy mé ly szakadé k utá n, a nemtudá s felhő jé be burkoló zva.
Összefoglalhatná nk ezt úgy, hogy Dá vid hité bő l lesz az optimizmus, é s Salamon hité bő l lesz a szerelem?
Mindenesetre könnyebb így megé rteni, mié rt é ppen hit, remé ny é s szeretet
Pá l szerint a kereszté nysé g lé nyege. Pá l cselekvő is é s töprengő is, szervezi az
egyhá zat é s alkotja a dogmá t. Azt mondja, a hit a remé lt dolgok való sá ga – enné l tömörebb összefoglalá st aligha adott bá rki is arró l a paradoxonró l, amely
beleoltja a halhatatlansá g ígé reté t a Dá vid-fé le e vilá gi bizalomba, mé ghozzá
azzal az abszurd ötlettel, hogy ezentúl lá thatatlan dolgokban hiszü nk, s belső
szemü nkkel tapasztaljuk meg Isten t á mogatá sá t. Nem vá rhatjuk, mint Dá vid,
hogy az Ú r hatá rozottan kinyilvá nítja kegyé t, letöri ellensé geinket, vagy megá ldja
há zunkat, hogy csalá dunk é s vagyonunk gyarapodjé k. Az optimizmus is é s a
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szeretet is ennek a lá thatatlan valaminek szó l, az ígé retnek, ami Salamon szerint
é rtelmessé tehetné a vilá got. Muszá j hinni benne, hogy Krisztus Isten fia volt,
hogy megvá ltá st hozott é s hogy feltá madt, é s naponta meg kell kü zdeni ezé rt a
hité rt, harcolni kell a hité rt, mintha rögtön elillanna, ha nem kapaszkodn á nk bele
folyton. Enné l elké pesztő bb é s lenyűgöző bb megoldá st Salamon dilemmá já ra
elké pzelni sem lehet. A hit maga teremti meg azt, amiben hinni szeretn é nk. Így
má r vilá gos, hogy a hit hiá nya balgasá g, ső t vé gzetes mulasztá s, mert a hit a
vilá gegyetem rendjé nek cementje, é s ha egy pillanatra is ellankadunk a hit
folyamatos termelé sé ben, az é rtelmes é pü let megrendü l é s szé thullik darabjaira.
Ezzel, azt hiszem, nagyjá bó l össze is foglaltuk a hit lehető sé geit. Az ember a
XX. szá zad vé gé n, meglehető sen vé res csatá k utá n, vá laszthat a bizalom (avagy
optimizmus), a dogma (a szabá lyok), a misztikus egyesü lé s (vagy eksztatikus
öröm) é s a hit dicső íté se (a folytonosan tá plá lt lá ng) között. Mindenesetre teljes
mé rté kben balgá nak lenni nem könnyű – nem könnyű úgy é lni, hogy ezen formá k mindegyiké t teljesen kiiktatjuk az é letü nkbő l. Ső t, gyanítom, hogy lehetetlen
is, má r ha megengedjü k, hogy Isten á tmenjen mindazon á talakulá sokon az
euró pai szá zadok sorá n, amelyek ré vé n rejtettebb, szemé lytelenebb formá ban,
de é ppúgy a hit tá rgyaké nt, a vilá g é rtelmessé gé nek, ső t erkölcsi rendjé nek
gondolata fennmaradt a mai napig.
Fé lreté ve most Istent, ha egyá ltalá n nem hinné nk, ahogy mondani szoká s,
semmiben sem, ha ez lehetsé ges volna é s bekövetkezné k, az alighanem felé rne
a Já nos á ltal jövendölt apokalipszissel. Szé thullana az emberi szemé lyisé g, erő t
venne rajtunk az entró pia, minden impulzus vagy vá gyacska má s irá nyba taszajtana, minden gondolat vé gtelen regresszusba bonyoló dna, é s egyhamar
megszűnne lé tezni a homo sapiens, beteljes ítve né mely francia filozó fus ré misztő jó slatait.
Az ateizmusnak ez a lehetsé ges következmé nye oly nagy súllyal nehezedett a
kereszté ny Euró pa ké pzeletvilá gá ra, hogy a XVII. szá zad közepé ig, a kultúrtörté né szek szerint lé nyegé ben lehetetlen volt nem hinni – é s mivel a XIX.
szá zad vé gé ig Istennek volt szoká s nevezni azt, amiben hinni lehetett, ez annyit
jelentett, hogy szinte lehetetlen volt nem hinni Istenben, m é g ha Isten eme
gyűjtő fogalma szá mtalan kü lönböző hitet takart is. Mé g John Locke, a liberá lis
politikai gondolkodá s atyja is úgy gondolta a XVII. szá zad vé gé n, hogy bá r a
kü lönfé le vallá si hitté telek elfogadá sa az egyé n lelkiismereté re tartozik, az
ateizmussal alighanem kivé telt kell tenni. Az ateizmus termé szetellenes, mert
kitörli az emberi kultúrá bó l azt a morá lis konszenzust, illetve e konszenzus
garanciá já t, amely a má ssá g irá nti toleranciá t egyá ltalá n lehető vé teszi. Isten
né lkü l nem könnyű meglenni. Az euró pai kultúra nem annyira megtagadta Istent,
mint inká bb á talakította, egyre inká bb közelítve a termé szetbő l kirajzoló dó
rendhez. Így aztá n Sade má rki nagyon is logikusan já rt el, amikor a Biblia á ltal
ajá nlott erkölcsi normá k mó dszeres é s kimerítő megszegé sé t nem az Egyhá z,
hanem a zsarnoki Termé szet uralma elleni harcké nt ké pzelte el.
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Nehé z elké pzelni, mit jelentett vagy mit jelent az euró pai szekularizá ció , ha
nem egyszerűen az egyhá zak á ltal szervezett é s irá nyított hitgyakorlat hanyatlá sá t é rtjü k ezen. Egyá ltalá n nem könnyű megá llapítani, hogy kevé sbé hiszü nk-e
Istenben ma, mint egykor. Isten elmos ó dott, amió ta a kinyilatkoztatá s szó
szerinti é rtelmezé se lé nyegé ben ké ptelen önmegtagadá st követel az é rtelmes
embertő l, de nem halt meg – ahogy a nevezetes olasz falfirka mondja, Nietzsche
felírhatta a falra, hogy Isten halott, de aztá n alá ja kerü lt a felirat, amely szerint
Nietzsche halott, é s ez utó bbi halá l sokkal durvá bb, evilá gibb é s visszavonhatatlanabb, mint Isten halá la. Elvé gre a kereszté nysé g kezdettő l fogva olyan
Istenhez szoktatott minket, akinek privil é giuma, hogy szenvedhet, meghalhat é s
aztá n feltá madhat é s tü ndökölhet tová bb a nemtudá s felhő jé n is túl.
Babarczy Eszter
Megjegyzé s – Köszönjü k Babarczy Eszter nagyon alapos, igen korrekt elemző
tanulmá nyá t, amely – valljuk be – hivatá sos teoló gusnak is becsü leté re vá lné k.
De azé rt szeretné k explicite hangsúlyozni né há ny olyan gondolatot, amelyek a
tanulmá nyban egyá ltalá n nem, vagy é rintő legesen, inká bb implicite, „subintelligitur” formá ban talá lható k csak meg.
1. A való sá g té nyei é s e té nyek tulajdonsá gai – köztü k az arisztotelé szi
filozó fia nyomá n „abszolútum”-nak mondott lé tező é s ennek minden tulajdonsá ga is – teljes mé rté kben fü ggetlen attó l, hogy aká rhá ny ember mit gondol
felő le. Ugyanezt az „abszolútum”-ot nevezik az egyistenhívő vallá sok Istennek.
2. Termé szetes, hogy az emberi fogalmak a törté nelem folyamá n vá ltoznak.
Vá ltozott a hit fogalma é s vele a hit maga is. A zsidó -kereszté ny körben – mint a
szerző kifejtette – így fejlő dött Dá vidtó l Pá lig, majd tová bb a nyugatinak mondott
gondolkodá sban is. Pá l hite, mint olvastuk, „maga teremti meg azt, amiben hinni
szeretné nk”. Ez ugyan az 1. pont szerint „abszurdum”, mé gis, az egyes ember
szá má ra, mint pszicholó giai való sá gnak, tudattartalomnak lé trejötte, nagyon is
termé szetes. Ez „a folytonosan tá plá lt lá ng” kereszté ny é rtelemben is való ban
tá plá landó , kü lönben kialszik (vö. pl. „qui stat, videat, ne cadat ~ aki á ll, ü gyeljen,
el ne essé k”, vö. 1Kor 10,12.).
3. Az a tapasztalatom é s vé lemé nyem, hogy az istenhit vilá gá bó l az istenhit
né lkü li vilá gba, vagy fordítva, az istenhit né lkü li vilá gbó l az istenhit vilá gá ba á tjutni logikus gondolkodá s útjá n lehetetlen (ha így á t lehetne jutni, aká r hitetlen is
lehetné k); ezé rt igazá ban nem á llítható , hogy a hit né lkü li á llapot „balgasá g”.
Logikailag ugyanis mind a ké t rendszer – úgy tűnik – zá rt. Mindkettő nek megvannak az axió má i, a logikus gondolkodá s szabá lyai pedig adottak. Az axió má k
a gondolkodó ember szá má ra té nyszerű (nem felté tlenü l közvetlenü l belá tható )
igazsá gok, melyek né lkü l nem gondolkodhatunk. Ezt á llítja az Egyhá z tanítá sa is
a hitrő l: „Nemo venit, nisi tractus ~ nem jön, ki nem vonzatik”; ennek a fordítottjá t
ugyan nem szoká s emlegetni, de ez is összhangban á ll a tanítá ssal: „qui autem
tractus, is venit ~ aki pedig vonzatik, m á r jön is”.
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4. Minden kultúrá ban ismertek ún. misztikus techniká k, melyek ré vé n „misztikus é lmé nyek”-hez lehet jutni. Kipró bá lható k, működnek. De nem vá rható , – mé g
akkor sem, ha a hit vilá ga felel meg a való sá gnak – , hogy ilyen praktiká k hatá sá ra túlvilá gi lé nyekkel – az ő akaratuk né lkü l, ső t ellené re, ő ket mintegy „ké nyszerítve” – kapcsolatba kerü ljü nk. Persze igaz, hogy a vallá salapító k – é s a
pró fé tá k, a „szentek” is – mindmá ig jelené sekre, „hangokra” hivatkoznak, kivé ve
Jé zus Krisztust, aki szuveré n mó don rendelkezik: „mondatott… – é n pedig
mondom nektek… ”
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)

Ady Endre
A fö l-fö ldobott kő
Föl-földobott kő , földedre hullva,
Kicsi orszá gom, újra meg újra
Hazajön a fiad.
Messze tornyokat lá togat sorba,
Szé dü l, elbúsong s lehull a porba,
Amelybő l vé tetett.
Mindig elvá gyik s nem menekü lhet,
Magyar vá gyakkal, melyek elü lnek
S fölhorgadnak megint.
Tied vagyok é n nagy haragomban,
Nagy hűtlensé gben szerelmes gondban
Szomorúan magyar.
Föl-fölhajtott kő , bús akaratlan,
Kicsi orszá gom, pé ldá s alakban
Te orcá dra ü tök.
É s, jaj, hiá ba, mindenha szá ndé k,
Szá zszor földobnak, é n visszaszá llné k
Szá zszor is, vé gü l is.
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A Bencé s Diákszö vetsé g elnö ksé ge
Fő vé dnökü nk:

Vá rszegi Asztrik dr. OSB pannonhalmi fő apá t, pü spök

Elnök:
Ü gyvezető elnök:
Fő titká r:

Faber Miklós (Bp 48)
Né meth Szilá rd dr. (Ph 81)
Szalai Bé la (Ph 58)

Alelnökök:

Rendi alelnök:

Bischof Pé ter (Ph 75)
Harangozó Bertalan (Gy 73)
Sója Szabolcs dr. (Ph 58)
Hortobá gyi Cirill OSB (Ph 77)

Elnöksé gi tagok:
Bíró Lá szló dr. pü spök (Gy 69)
Farkas József dr. (Gy 44)
Kajtor Já nos (Ph 76)
Ková cs Attila dr. (Ph 55)
Kozma Imre sac. (Gy 58)
Nógrá di Lá szló (Ph 66)
Feladatra kooptá lt elnöksé gi tagok:
Eszes Istvá n dr. (Ph 70)
Horá nyi Má rton (Ph 83)
Könyves Tóth Ká lmá n dr. (Ph 47)
Ellenő rző bizottsá gi elnök:
tagok:

Muzsay Gé za dr. (Gy 49)
Horá nyi Má rton (Ph 83)
Bukits Miklós (Gy 88)

A terü leti szervezetek vezető i
(* jelöli az „öná lló jogi szemé ly”-eket):
Budapest:
Debrecen:
Dé lkelet-Magyarorszá g (Szeged):
Eger:
É szakkelet-Magyarorszá g (Miskolc):
Fő vá roskörnyé k:
*Győ r:
Keszthely:

Ember Ká roly (Bp 51)
Surá nyi Bé la dr. (Ph 61)
Rá kos Gyula (Ph 54)
Hanis Bé la dr. (Gy 75)
Sója Szabolcs dr. (Ph 58)
Ková cs Dezső (Cs 51)
Né meth Ferenc dr. (Gy 43)
Benkő Zoltá n (Gy 84)
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Komá rom– Esztergom megye:
Kő szeg:
Nyíregyhá za:
*Pé cs:
Piliscsaba:
Somogy megye:
Sopron:
Szé kesfehé rvá r:
Szentendre:
Szombathely:
Tolna megye:
Vá c:
*Veszpré m (Tihany):

Domnanovich Tamá s (Kg 49)
Szerdahelyi Endre dr. (Kg 43)
Gondos Lajos (Ph 57)
Há bel Já nos (Ph 82)
Maróth Miklós dr. (Ph 61)
Benkő Andrá s dr. (Gy 86)
Varga József dr. (Gy 75)
Ková cs Já nos (Ph 86)
Ková cs Attila dr. (Ph 55)
Harangozó Bertalan (Gy 73)
Antal Gé za sac. (Ph 66)
Laczus Gé za (Ph 58)
Bischof Pé ter (Ph 75)

A Szent Benedek Kulturá lis Alapítvá ny ré szé rő l:
Soproni Gé za (Bp 48)
Iskolaszervezeteink vezető i:
Esztergom:
Komá rom:
Pannonhalma:
Pá pa:

Szoleczky Ferenc (Eg 46)
Halá sz Auré l dr. (Ko 42)
Geszler Ö dön (Ph 57)
Harsá nyi Lá szló dr. (Pp 43)

Tiszteletbeli tagságunk
(A zá ró jelben megvá lasztá suk é ve)
Tiszteletbeli elnöksé gi tag:
Habsburg Ottó dr. (1989.)
Tiszteletbeli vá lasztmá nyi tagok:
Galambos Iré neusz dr. OSB (1990.)
Olofsson Placid dr. OSB (1990.)
Já ki Szaniszló dr. OSB (1991.)
Já vor Egon dr. OSB (1991.)
Kozma Imre (1992.)
Kölley György (1993.)
Tiszteletbeli tag:
Bajzá th Ferenc sac. (1990.)

130

└

┘

┌

┐

A BDSZ tagsága
A három adat:
1. Né v
2. Bencé s iskolá ja szé khelye
3. Osztá lya é rettsé gi é ve
Rö vidíté sek:
Budapest
Csepel
Esztergom
Győ r
Komá rom
Kő szeg
Kremsmü nster
Pannonhalma
Pá pa
Sopron
Pá rtoló tag
Tiszteletbeli tag

Bp
Cs
Eg
Gy
Ko
Kg
Kü
Ph
Pp
So
Ptl
Tb

Abé rt Já nos
Á cs Andrá s
Á cs György
Á cs Tamá s dr.
Á dá m György
Adamovich Ká roly dr.
Adamovich Lá szló R.P.F., P.Eng.
Adorjá n Jó zsef
Á gh Ró bert
Á gh Zoltá n
Akaró Ferenc
Á kos Ró bert dr.
Albert Mihá ly
Alex Lá szló dr.
Alké r Mikló s
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
Á mon Antal
Á mon Ottó
Andor Ferenc dr.

Ph
Gy
Ko
Gy
Ko
Ph
So
Ph
Bp
Gy
Ph
Bp
Ptl
Ph
Bp
Bp
Bp
…
So
So
Kg
Ph
Ph
Bp
Gy
Gy

98
73
37
69
41
72
40
52
44
28
83
43
55
47
51
51
43
44
35
70
57
39
45
62

Andor Szabolcs dr.
Andrá sfalvy Andrá s dr.
Andrá sfalvy Bertalan dr.
Andrá ssy Pé ter
André ka Bertalan dr.
André ka Tamá s
Andró nyi Balá zs
Andró nyi Tamá s dr.
Andró nyi Tibor dr.
Ankerl Gé za dr.
Antal Gé za sac.
Antal Istvá n
Antal Ká roly dr.
Antal Lá szló dr.
Apá thy Istvá n sac.
Aporfi Lá szló
Aradi Istvá n
Arató Pé ter
Á rbó cz Imre
Á rpá sy Endre dr.
Artner Pé ter
Á rva (Andruskó ) Istvá n
Á rvai Istvá n
Á rvay Lá szló
Atká ri Ferenc
Atká ri Gá bor
Atlasz Henrik
Atlasz Henrikné Lé ná rd Á gnes
Auer Tibor
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
Bagó Attila dr.
Bagó Ferenc
Bagó György dr.
Bagó Lá szló
Bagó Zoltá n
Bajá n György dr.

Ph
So
So
Ptl
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
So
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph

92
47
50

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

52
56
93
43
92
47
82
83
52
52
99
50

98
89
58
59
51
66
66
75
73
57
51
88

51
57
54
48
51
54
52
48
88
60
63
57
90
59
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Bajá n Lá szló
Bajnay Lá szló
Bajor Rezső
Bajzá th Ferenc sac.
Bakos György
Bakos Ká roly dr.
Bakos Lá szló
Bakos Pé ter
Bakos Tamá s
Bakos Tibor
Balatoni Lá szló
Balá zs Bé la
Balá zs Jó zsef
Balá zs Lá szló
Balá zs Szilá rd
Bá lint Aladá r
Bá lint Á rpá d
Bá lint Bá nk
Balla Imre
Balogh Á dá m
Balogh Bé la dr.
Balogh Gyula
Balogh Gyula
Balogh Jó zsef
Balogh Lajos
Balogh Lá szló
Balogh Lá szló
Balogh Pá l
Balogh Zoltá n sac.
Balogh Zoltá n dr.
Balthazá r Zsolt
Bandinter Tamá s
Bá nhegyi Endre
Bankó Ká roly
Bá nsá gi Bé la
Bá nyai Má tyá s
Baracsi Gá bor
Baranyai Rudolf
Barassevich Antal
Barassevich Pé ter
Bará th Zoltá n
Barbai Ferenc
Bá rczy Zoltá n
Bá rdos Lá szló
Baross Dé nes dr.
Baross Gá bor dr.
Baró thy Bé la dr.
Barta Jó zsef dr.

Ph
Bp
Bp
Tb
Ptl
Kg
Ph
Ph
Ph
…
Gy
Kg
So
Pp
Eg
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Cs
Ph
Gy
Pp
Gy
Pp
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
…
Bp
Gy
…
Eg
Ph
Ph
Ph
Ph
Pp
…
Ph
Bp
Bp
Bp
Ph
Ph

81
48
35

41
65
62
60
74
50
47
48
52
48
52
76
48
54
52
55
78
40
73
43
68
62
65
54
58
48
45
53
77
60
80
82
48
67
48
34
67
80

Bartal Ferenc
Bá rtfai Istvá n
Bartha Bé la
Bartha Gá bor
Bartha Istvá n dr.
Bartos Bé la dr.
Bartos Lá szló
Bá sthy Bé la
Bá sthy Tamá s
Bá sthy Zsolt
Bá thory Gá bor
Bata Ná ndor
Batkay Lá szló
Bá tovszky Ró bert
Baumann Pá l
Baumann Tibor dr.
Beck Jó zsef
Becsei Lajos
Bedő Mikló s
Bé ká ny Tamá s
Bé ká ssy Tamá s
Bé kefi Ferenc dr.
Bé kefi Ferenc ifj.
Bé kefi Istvá n
Belá k Pé ter
Bé li Lá szló dr.
Bé lik Istvá n
Bella Gá bor
Bellé r Lajos SVD
Bé lné Rohonyi Vera
Bencze Imre
Bencze Ló rá nt
Bencze Pá l dr.
Bencsics Mikló s
Bende Andrá s
Bende Györgyné Bardocz Julianna
Bendesy Gyula
Bene Gá bor
Bene Ló rá nt
Benedetti Tibor dr.
Benke Ká lmá n
Benkő Andrá s dr.
Benkő Ká roly
Benkő Zoltá n
Benkő Zoltá n
Beő the Tamá s Zsolt
Beran Lajos
Bé rczes Rezső

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

45
50
67
70
36
63
38

90
99

62
46
50
57
72
50
75
65
93
96
93
71
91
90
49
39
48
58
49
76
57
39
53
62
53
48
83
86
65
84
91
35
33
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Bercsé nyi L. György
Berecz Lorá nd
Beregi Attila dr.
Beregi Istvá n
Beregi Istvá n sac.
Beregi Pé ter
Beregszá szy Attila dr.
Berend Istvá n sac.
Bé res Tamá s
Berg Tasziló
Berkes Lá szló dr.
Berná rdt Gé za
Berta Lá szló
Bertalanffy (Bock) Tibor dr.
Bé rtics Lajos
Berty Tamá s E.
Bé ry Gé za
Besenyei Pá l
Bicsá r Lá szló sac.
Bindes Ferenc
Binzer Ká roly
Biritz Lá szló dr.
Bíró Andrá s
Bíró Gá spá r dr.
Bíró Lá szló dr.
Bíró Lá szló dr. pü spök
Biró Sá ndor
Bíró Vilmos dr.
Bíró Zoltá n dr.
Bischof Pé ter
Bitay Istvá n
Bitskey Gá bor
Bizse Gá bor
Bizse Lá szló dr.
Blaskovics Gyula
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
Bodná r Zoltá n dr.
Bodó Já nos
Bodor Csaba

Bp
Ph
Ph
Ptl
Ph
Ph
Bp
Ph
Ph
…
Gy
Bp
Ph
Bp
So
Bp
Gy
Gy
Gy
So
Bp
Kg
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Ph
Ph
Ph
Ptl
Ph
Ph
Ph
Ph
Kg
Kg
Ph
Ph
Ph
Ko
Bp
Bp
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph

42
88
81
79
89
49
58
83
72
40
74
41
34
49
67
78
77
53
44
45
63
69
58
69
48
55
66
75
80
65
66
55
40
50
64
63
65
38
48
50
73
62
94
61
88

Bodor Endre dr.
Bodor Endré né dr. Rá dy Má rta
Bodor Lá szló
Bodrogközy György dr.
Bó dy Istvá n
Boé r Mikló s dr.
Bogá r Gá spá r dr.
Bogá r Istvá n
Bogá rdi Lá szló
Bogá thy Ferenc dr.
Bogdá n Ká lmá n
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.
Bogná r Jó zsef
Bogná r Melinda
Bogyó Pá l
Bohon Tibor
Boksay Györgyné
Boldvai Já nos dr.
Bolla Dezső
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 Jó zsef
Boriá n Bá lint Gergely
Boriá n Elré d OSB
Boriá n György
Borka Jó zsef
Boró kai Lá szló
Born Andrá s dr.
Boromisza Gyula
Boromisza Tibor dr.
Boros Já nos
Boros Lá szló
Boros Lá szló
Boross Dé nes dr.
Boross Já nos
Boross Ká lmá n
Borsa Jó zsef

Bp
Ko
Ph
Pp
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Ptl
Bp
Gy
Ph
Pp
Bp
Cs
Kg
Cs

39
44
67
38
50
54
66
65
73
35

Bp
Ph
Ph
Bp
Gy
Gy
Pp
Gy
…
Bp
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Gy
Ph
Eg
Eg

45
60
47
34
47
59
43
46

Kg
Ph
…
Gy
So
Ph

48
64

34
66
86
40
44
51
45
50

43
85
49
71
94
80
77
42
40
64
32
45

62
51
71
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Borsá nyi Pá l
Borsos Ferenc
Borsos Jó zsef
Borsos Lá szló
Bosnyá k Ede
Bó zsik Bé la Pá l dr.
Böde Fló riá n
Bödecs Barna
Bödi Ferenc
Bő r Pé ter
Böröcz Csaba
Böröcz Ferenc
Böröcz Lá szló
Böröcz Lá szló
Börtetics Sá ndor
Bő sze Istvá n
Bő sze Tamá s
Brayer Gyula dr.
Breckerer Andrá s SVD
Breglovics Tamá s
Brieber Lá szló
Budai Mikló s
Budai Zoltá nné Simonyi Katalin
Budavá ri Mikló s
Budavá ri Zoltá n
Bujdos Bé la
Bujdosó Gé za
Bujtá s Lá szló dr.
Bukits Mikló s
Bukits Norbert
Bukor Ferenc
Bulkai Lajos dr.
Bulkai Pá l
Bundics Antal sac.
Buriá n Lá szló sac.
Burkus Bé la
Busa Já nos
Busics György
Buschbach Lá szló
Buttyá n Korné l
Búza Kristó f
Buzá s Antal
Bü kkfalvy Já nos
Bü ttner Gyula
Chemez Gyula
Czakó Ká roly dr.
Czapá ry Mikló s
Czappá n Elemé r

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

43
38
84
51
75
72
86
98
61
50
98
50
45
56
45
49
67
55
42
52
66
65
86
54
70
88
91
66
39
48
76
41
39
75
94
64
65
85
64
65
40
44
70
47
50

Czeglé dy Ferenc dr.
Czé má n Mikló s
Czigá ny György
Czigá ny Istvá n
Czinger Csaba
Czirá ky Antal
Czirá ky Jó zsef dr.
Czömpöly Tamá s
Czvitkovics Gá bor
Cs. Varga Istvá n dr.
Csabi Jó zsef dr. sac.
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 (Elmer J.C.Caesar)
Csá szá r György
Csá szá r Tibor
Csá szá r Zsolt
Csá thy Tamá s
Csatló s Istvá n
Csé falvay Gyula
Csé falvay Pá l
Csegezy Mikló s
Csená r Má rton dr.
Cserhá ti Balá zs
Csé ri Tamá s dr.
Csermá k Andrá s
Csermely Szabolcs
Cserpá n Imre
Csertá n Ferenc
Csiba Á rpá d dr.
Csiba Gá bor dr.
Csiba Lá szló dr.
Csiba Tamá s
Csíky Balá zs
Csíky Gá bor
Csíky Gá bor
Csíky Lajos
Csíky Lá szló dr.
Csillag Kristó f
Csillag Lá szló dr.
Csillag Lá szló né dr.-né Faggyas Janka

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

69
80
48
76
61
65
41
87
64
46
51
56
67
79
46
44
74
48
48
54
50
49
80
74
53
60
77
86
98
74
75
53
47
74
76
82
97
69
94
68
34
78
52
52
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Csíz Andrá s
Csizmadia Istvá n dr.
Csizmazia Antal
Csizmazia Imre dr.
Csó ka Gá bor
Csoknyai Pé ter mag.
Csollá ny Jenő dr.
Csongor György
Csongrá di Jenő
Csonka Dé nes
Csonka Gá bor
Csontai Á goston dr.
Csontos Lajos dr.
Csordá s György
Csordá s Tamá s
Csornay Lá szló
Cső sz Já nos
Csúcs Lá szló dr.
Csudai Sá ndor sac.
Csuka Pá l
Csuká s Hilda
Csuká s Lá szló
Csurgay Á rpá d dr.
Csurgay Á rpá dné Gereben Ildikó
Csuti Jó zsef
Csutorá s Attila
Dakos Lá szló
Dallos Sá ndor
Damjanovich Jó zsef sac.
Damjanovich Pá l sac.
Danielfy Tibor
Danner-Stipkovits Gerhard dr.
Dá nyi Dezső
Dá vid Kiss Ferenc
Dax Ká roly
Dax Ká rolyné Selmeczi Má ria
Deá k Andrá s
Deá k Ferenc
Deá k Mihá ly
Debrő dy Istvá n
Decs Istvá n sac.
Degenfeld-Schönburg Ottó
Deli Ferenc
Deli Gergely
Dely Dezső
Dely Ernő
Dé nes Andor
Dé nes Gyula

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

99
59
35
81
49
60
48
31
98
99
51
40
73
90
51
53
60
44
83
46
35
54
58
63
65
79
79
66
62
49
59
46
55
50
52
82
83
85
73
69
39
72
98
65
50
26
81

Dé nes Tamá s
Dé nesfalvy Jó zsef
Denk Stefan dr.
Dé ri Tamá s
Deré nyi Jenő Eugene
Derzsy Tamá s
Detre Ferenc
Dezse Pé ter
Dezső fi (Gottl) Tivadar dr.
Dinnyé s Tamá s
Dió s Istvá n dr.
Disztl Gá bor
Divó s Lajos dr.
Dobá k Lajos
Dobis Ervin sac. (szalé zi)
Dobó Ferenc Tibor dr.
Dobos Becsei Apolló nia Franciska
Dobos Gá bor
Dobos Imre sac.
Dobos Istvá n
Dobos Lá szló
Dó czy Á dá m dr.
Dó czy Lajos
Dolinka Jó zsef
Dombi Sá ndor
Domnanovich Tamá s
Domokos György dr.
Domokos Zsolt
Domonkos Dezső dr.
Domonkos Lá szlő SVD
Doná czi Bé la
Dormá n Andrá s dr.
Doromby Gé za
Dorosmai Imre dr.
Dosztá lné Szily Magda
Dovicsá k Tamá s
Döbörhegyi F.-né dr-né Monspart Xé nia
Dragonits Tamá s dr.h.c.
Draskovics Tibor dr.
Draskovits Imre
Dreisziger Mikló s
Drevenka Gusztá v
Drevenka Jó zsef
Drevenka Ró bert
Dsida Ottó
Duday Gedeon dr.
Dukai Mikló s
Duká n Gergely

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

58
43
47
84
50
98
59
90
43
98
61
51
46
41
52
53
77
70
67
40
39
74
53
49
58
85
43
43
74
40
65
38
43
82
49
42
46
55
51
52
53
52
62
32
66
98
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Dukavits Istvá n
É der Zoltá n dr.
É dl Medá rd
Eggenhofer Tamá s
Egri Jó zsef
Egri Pé ter
É kes Istvá n
Elischer Zoltá n dr.
Ellenrieder Gá bor
Ember Ká roly
Emő di Pá l
Emő di Sá ndor dr.
Emszt Mihá ly dr.
Encsy Balá zs
Endré dy Csaná d dr. OSB
Endré dy Lá szló
Endrő di Istvá n
Endrő di Mikló s
Enzsöl Lajos
Eördögh Istvá n dr.
Epinger Emil Balá zs
Erb Ottó Valé r
Erdé lyi Attila dr.
Erdei Sá ndor dr.
Erdé lyi Gé za
Erdé lyi Ivá n
Erdé lyi Ivá n dr.
Erdé sz Ferenc sac.
Erdő dy Imre
Eredics Tamá s dr.
Erkel Andrá s
Eszes Istvá n dr.
Eszter Istvá n
Esztergomi György
Eszterhá s Endre (Fölker Endre)
É zsöl György
Faber Mikló s
Fá biá n Á rpá d dr.
Fá biá n Istvá n dr.
Fá biá n Jó zsef dr.
Faith Mihá ly dr.
Faragó Gá bor
Farkas Gé za dr.
Farkas Ivá n dr.
Farkas Já nos dr.
Farkas Jenő dr.
Farkas Jó zsef dr.
Farkas Jó zsef dr.

Bp
Cs
Pp
Gy
Gy
…
Eg
Ph
Ph
Bp
Gy
Gy
Bp
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
So
Ptl
Ph
Gy
So
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Bp
Ph
Pp
Ph
Bp
Bp
Ph
Gy
Eg
So
So
Gy

53
50
39
68
43
63
78
51

39
59
47
36
63
74
31
86
66
51
84
62
63
36
47
57
80
77
70
67
39
68
48
76
42
78
48
44
78
40
47
42
39
44

Farkas Ká lmá n
Farkas Lá szló
Farkas Lá szló
Farkas Lá szló Pá l dr.
Farkas Roland
Farkas Tibor
Farsang Lá szló
Fatalin Gyula dr.
Fá th Gyula Pé ter
Fá th Rezső
Fá tyol Tibor
Fedina Lá szló dr.
Fehé r Gyula
Fehé r Igná c
Fehé r Já nos dr.
Fehé r Jó zsef
Fehé rtó i-Nagy Attila Ká zmé r
Feiszt György
Feiszt Ottó
Fejes Antal dr.
Fekete Andrá s
Fekete Ferenc dr.
Fekete Gé za dr.
Fekete György dr.
Fekete Gyula
Fekete Imre dr.
Fekete Lá szló
Felber Gyula
Felcser Istvá n dr.
Fé legyhá zy Megyesy Á goston
Feller Antal dr.
Fend Ferenc
Fentő s Attila
Fenyő há zi Ernő dr.
Fenyvesi Imre dr.
Ferenc Antal
Ferencz Pá l
Ferencz Pé ter dr.
Ferenczi György dr.
Ferenczi Huba
Ferenczy Gé za
Fertsek Mikló s
Fias Istvá n sac.
Filep Gyula
Filiczky Istvá n dr.
Finck Antal
Fischer G. Tamá s
Fitz Jenő dr.

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

35
84
94
39
93
70
74
51
49
98
52
48
52
79
91
68
70
63
93
48
37
45
56
46
52
84
72
63
76
62
85
36
83
50
80
75
40
58
62
42
37
75
83
45
49
39
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Flasch Já nos
Fodor Attila
Fodor Attila
Fodor Ferenc Bé la dr.
Fodor György dr.
Fodor Istvá n
Fodor Lá szló
Fodor Lá szló dr.
Fonai Tibor
Fornet Bé la dr.
Fornet Lá szló
Forrai Istvá n dr.
Földesi Ferenc
Fölsz Attila
Fő ző Mihá ly dr.
Frang Dezső dr.
Frá ter Lorá nd
Friedl Ferenc
Frittmann Gyula
Fritz Ferdiná nd
Frő hlich 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. sac.
Fü redi Mihá ly
Fűri Ferenc
Fü rst Já nos
Fűvessi Jó zsef
Fü zesi Sá ndor dr.
Fü zi Gyula dr.
Fü zy Istvá n
Gaá l György dr.
Gaá l Imre dr.
Gaá l Jenő P. SVD
Gaá l Lá szló
Gá bor Bé la
Gá bor Imre dr.
Gá briel Lajos dr.
Gacs Jenő
Gá dory Elemé r dr.
Gajda Pé ter
Galambos Ferenc Iré neusz dr. OSB
Galambos Gyula dr.
Galambos Imre dr.

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

65
91
32
74
80
37
75
64
77
80
52
54
51
66
42
51
45
50
78
26
46
57
48
41
83
69
45
33
40
70
47
43
72
76
48
70
31
49
25
45
57
82
38
43
63

Galambos Já nos dr.
Galá ntai Istvá n
Galba Bé la
Gá lffy Pá lné
Galgó czy Lá szló dr.
Galla Endre dr.
Galla Ferenc dr.
Gallyas Ferenc dr.
Gallyas Lá szló
Gá los Jó zsef
Gara Istvá n
Gara Istvá n dr.
Gá rdonyi György
Gá spá r Csaba
Gá spá r Istvá n dr.
Gá spá r Ká roly
Gá ti Lá szló
Gauder Tivadar
Gayer Ferenc
Gebauer Bé la dr.
Gebauer Istvá n
Gedeon Csongor
Gedeon Mikló s
Gedeon Pé ter
Gelencsé r Ferenc dr.
Gelencsé r Ferenc dr.
Gencsy Andrá s dr.
Gera Ferenc
Gerber Istvá n
Gereben Ferenc PhD
Gereben Istvá n
Gereben Zoltá n
Gerebenics Tamá s
Gerencsé r Sá ndor
Gergá cz Mikló sné Tó th Katalin
Gergá tz Elemé r dr.
Gergely Hugó
Gergelyi Ferenc
Gergely Já nos
Gergely Ká lmá n
Gergye Pé ter Pá l
Gé rnyi Jó zsef
Gerzson Istvá n
Gerzson Pá l
Geszler Ödön
Ghé czy Ivá n
Giczy Jó zsef
Gigler Andrá s

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

50
62
60
36
44
45
48
54
52
36
66
89
80
58
47
79
44
52
48
67
90
80
68
49
53
33
84
82
60
51
52
77
83
60
57
67
48
63
42
89
51
49
57
49
51
91
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Gimesi Istvá n Mikló s
Gintl Jó zsef
Ginzer Zoltá n
Glattfelder György
Gleisza Istvá n
Gló ner Csaba
Gló sz Ferenc
Gó czá n Ká roly
Goda Ká roly
Goda Mikló s dr.
Godó Ferenc
Godó Jó zsefné Né methy Borbá la
Godzsa Jó zsef dr.
Goller Attila
Gó lya Lá szló dr.
Gombos Ká roly
Gonda György
Gondi Ferenc
Gondos Lajos
Gosztonyi Mikló s
Gotthá rd Dezső
Gó tzy Pá l
Gő gös Bé la
Gönczi Bé la
Gönczi Tamá s
Göndöcs Jó zsef
Görhely Sá ndor
Görög Gé zá né dr.
Görög Já nos
Görömbei Andrá s dr.
Grá bics Frigyes
Grá bics Henrik
Grá tzer Mihá ly
Gré ger Á rpá d SVD
Gregosits Gá bor
Greguss Lá szló
Gríniusz Á dá m
Grudl Jó zsef
Grunda Já nos sac.
Gubicza Lá szló dr.
Gudenus Já nos
Gulá csy Ró bert
Guld Jó zsef
Gulyá s Gá bor
Gulyá s Mikló s dr.
Gulybá n Tibor
Guzslová n Lajos
Gü nter Tamá s

Ptl
Gy
Gy
Ph
Ko
Gy
Ph
Gy
Eg
Gy
Eg
Cs
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Ptl
Ph
Gy
Ph
Gy
Pp
Bp
Bp
Gy
Ph
Bp
Gy
Gy
Gy
Gy
Ph
Kg
Ph
Ptl
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Cs
Gy
Ph
Ph
Gy
…

70
39
66
58
89
51
45
42
41
51
51
67
89
58
52
52
57
74
55
41
43
52
49
66
60
36
79
66
43
49
67
48
95
97
86
75
69
65
53
77
76
78
68

Gyapay Dé nes
Gyá rfá s Tamá s
Gyarmati Lá szló
Gyenes Szilá rd dr.
Gyenese Zoltá n
Gyermek Istvá n
Gyó ni Andrá s
Gyöké r Andrá s
Győ rffy Lajos
György Lá szló
Györgyi Já nos
Győ ri Lá szló dr.
Gyuga Pá l dr.
Gyulai György Imre
Gyulai Oszká r
Gyuricza Jó zsef
Gyurkovics Istvá n dr.
Gyü rü Lá szló
Haá sz Csaba
Há bel Já nos
Habsburg von, Otto dr.
Hadarics Vilmos dr.
Hadobá s Zoltá n
Hahn Oszká r dr.
Hajá k Gyula
Hajdú Andor
Hajdú Jó zsef dr.
Hajdú Lajosné Szendrő Katalin dr.
Halachy Ló rá nd
Halá sz Auré l dr.
Halá sz Lajos SVD
Halmi Mikló s dr.
Halmi Ná ndorné Szíjj Margit
Halmos Imre
Halmos Istvá n dr.
Halmos Pá l dr.
Halmosi Ró bert dr.
Hamrá k Sá ndor
Hamsá g Ernő dr.
Haná k Jó zsef
Hanis Bé la dr.
Hansá ghy Pé ter
Hanusz Zsolt
Hanvay Zoltá n
Hanzsé ros Sá ndor
Harangozó Bertalan
Harangozó Ferenc
Harcz Ferenc

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

47
64
62
86
52
49
73
90
46
60
75
63
77
84
46
61
61
50
98
82
73
91
59
42
49
34
51
51
42
45
32
37
47
67
91
46
48
70
75
69
88
98
74
73
54

138

└

┘

┌

┐

Harkay Já nos
Harkay Má té
Harmath Arisztid Sá ndor dr.
Harmath Ede
Harmath Lá szló
Há rs Antal
Harsá nyi Lá szló dr.
Há ry Antal
Há ry Dezső Pá l Lajos
Hatos Ivá n
Hatos J. Pé ter
Hatos Lá szló
Hatos Tibor
Hauberl Gergely Lá szló
Hauser Pé ter dr.
Hauzer György
Haydu Zsolt
Hé cz Lajos
Hedry Bé la
Hegedűs Balá zs dr.
Hegedűs Já nos
Hegedűs Odó OSB
Hegyi Adorjá n
Hegyi Já nos dr.
Heidelsperger Istvá n sac.
Heil Á dá m dr.
Heim Gá bor
Heinrich Pá l
Heintz Já nos
Heintz Pá l
Hé jjas Ivá n
Heller György
Heltai Ná ndor
Hencz Gyula
Henczi Lá szló
Henter Guidó
Hé ray Jó zsef
Herbak Antalné Elszäszer Paula
Herber Endre
Herczku György
Herczku Jó zsef
Herkli Antal
Hermann Ödön
Hermann Sá ndor dr.
Herná di György
Herszé nyi Bá lint
Herszé nyi Imre
Hertelendy Lá szló

Ph 66
Ph 62
Bp 38
Ph
So
Pp
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
…
Ph
Bp
Gy
Gy
Ph
Gy
Bp
Bp
Bp
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Bp
Bp
Cs
Ph
Ph
Ph
Ph
Pp
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph

72
51
43
77
48

74
68
98
89
70
65
67
66
82
78
48
38
77
78
79
52
49
45
55
40
45
81
73
49
53
53
59
65
67
65
34
71
38
67
68
78

Hess Lá szló
Heté nyi Gá bor
Hé thá rsy Frigyes
Hevé r Zoltá n
Hidvé gi Imre dr.
Hidy Pé ter
Himberger Istvá n
Hinterdorfer Já nos
Hír Jó zsef Gyula
Hirka Antal OSB
Hirschmann Jó zsef
Hirth Vilmos SVD
Hites Lá szló dr.
Hittner Gá bor dr.
Hittnerné dr.-né Ivá ndy Á gota
Hlatky-Schlichter Lajos
Hluchá ny Jó zsef
Hodá sz Istvá n
Hó di Rezső Farkas
Hó di Rezső Istvá n
Hodinka Dé nes dr.
Hoffer Lajos dr.
Hoffmann Ottó dr.
Holdampf Ró bert
Holl Jenő
Holl Ná ndor
Holló (Bruckner) Tamá s
Holló sy Já nos dr.
Holló sy Já nos dr.
Holop Gé za
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 György
Horá nyi Má rton
Horá nyi Tamá s
Horn Gá bor
Hornung Tamá s
Hortobá gyi Attila
Hortobá gyi Cirill OSB
Hortobá gyi Ká roly
Horvá t Gyula dr.
Horvá th Andor
Horvá th Attila dr.

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

85
91
46
81
65
58
44
67
68
64
70
52
38
70
41
40
69
86
89
47
35
58
45
41
34
73
40
37
49
47
36
36
55
51
89
92
39
83
80
75
94
77
41
78
48
46
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Horvá th Balá zs
Horvá th Bé la dr.
Horvá th Bé la dr.
Horvá th Dezső
Horvá th Endre
Horvá th Endre ifj.
Horvá th Ferenc
Horvá th Ferenc
Horvá th Ferenc
Horvá th Ferenc Cipriá n dr. OSB
v. Horvá th Ferenc prof. dr.
Horvá th Gá bor
Horvá th Gellé rt
Horvá th György dr.
Horvá th Gyula
Horvá th Gyula
Horvá th Gyula
Horvá th Imre
Horvá th Imre sac.
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 dr.
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 Korné l
Horvá th Lajos dr. sac.
Horvá th Lajos vité z
Horvá th Lá szló
Horvá th Lá szló
Horvá th Lehel
Horvá th Má rton dr.
Horvá th Mihá ly dr.
Horvá th Mikló s
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

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

66
66
42
57
86
35
69
78
57
42
60
98
35
35
98
32
68
89
41
33
59
65
88
55
58
37
41
76
31
32
56
54
39
58
72
66
40
33
75
77
71
75
66
45
94

Horvá th Sá ndor dr.
Horvá th Sá ndor dr.
Horvá th Tamá s
Horvá th Tibor dr.
Horvá th Tibor
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 Zoltá n
Horvá th Zsolt
Horvá th Zsolt
Hosszú Istvá n
Hölczl Ró bert
Hrotkó Gé za
Hummer Lá szló né Kaubek Edit
Hunyadi Gé za
Huszá r Dezső Viktoriciusz dr. OFMCap.
Hü lber Lajos
Ifi Ferenc dr.
Ilias Ludwig sac.
Illé s Ferenc
Illé s Ferenc
Illé s Pá l Attila
Illy Jó zsef
Illyé s Lá szló
Ilniczky Jó zsef
Ilosvai Gá bor dr.
Ilosvay Tamá s dr.
Imre Bé la
Imrik Sá ndor
Iski Istvá n
Istvá nffy Mikló s
Istvá nffy Mikló s dr.
Ivá n Lá szló
Ivancsics Já nos
Ivancsó Sá ndor
Ivá ndy Ernő dr.
Ivanich Mikló s
Ivá nkay Jó zsef dr.
Ivá nyi Endre
Ivá nyi Gá bor
Ivá skó Já nos dr.
Jaczkó Jó zsef dr.
Jaczó Győ ző
Jagasits Andrá s

Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Ptl
Ph
Kg
Gy
Ko
Ph
Ph
Gy
Ph
…
Bp
Ph
Ko
Gy
Eg
Gy
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Bp
Gy
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
So
Ph
Bp
Ph
Gy
Gy
Ph
Bp
Ph
Ptl
Ph

71
77
92
51
75
75
50
75
35
58
80
72
82
47
53
43
80
33
64
65
67
63
84
55
63
52
88
38
42
53
81
85
47
47
50
91
40
50
39
49
66
38
85
71
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Jager Lajos
Jagicza Alajos
Jakab Lá szló
Jakab Lá szló
Jakab Zoltá n dr.
Já ki Szaniszló dr. OSB
Já ky György
Jalcs Jenő Alfré d
Jancsó Alexander
Janka Ferenc dr. sac.
Janka Gá bor dr.
Janka György dr. sac.
Jankó Já nos
Jankovich Jó zsefné Zsirkó Má ria
Jankovics Marcell
Jankovits Gyula
Jankovits Gyula dr.
Jankovits Tibor
Já noki Mikló s
Janovich Istvá n
Jantyik Pá l
Já sz Zsigmond
Já vor Egon dr. OSB
Jé hn Antal
Jelfy Ló rá nt dr.
Jeney Ivá n dr.
Jenkei Ede
Jeviczki Attila dr.
Jevitzki Ferenc sac.
Jeviczki Simon dr.
Jobahá zi Jenő dr.
Jobbá gy Lajos dr.
Jó kay Lá szló dr.
Jó na Ivá n
Joó Ferenc
Joó Istvá n
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
Ká dá r Sá ndor
Kaizer Jenő

Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
Gy
Cs
Ko

89
55
68
70
48
42
48
54
47

Ph
Ph
Bp
Ko
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
…
Kg
So
Bp
Gy
Ptl
Ph
Ph
Gy
Bp
Ph
Bp
Gy
Gy
Ph
Gy
Ko
Ph
Bp
Kg
Bp
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
Gy

90
50
43
59
65
38
66
74
55
74
35
31
50
63
83
82
68
46
69
51
45
54
92
36
34
55
44
43
46
72
52
67
65
73

Kajfis Lá szló dr.
Kajtor Já nos
Kakas Jó zsef
Kalá cska Já nos dr.
Kalapos Istvá n
Kalapos Istvá n
Ká lmá n Istvá n
Ká lmá n Pá l
Kalmá r Ferenc
Kalmá r Gá spá r
Kalmá r Imre
Ká má n Attila
Ká má n Imre
Kanizsai Andrá s
Kanta Tamá s dr.
Ká ntor Auré l dr.
Ká ntor Istvá n
Ká ntor Jó zsef
Kapiller Ferenc
Kapiller Pé ter dr.
Kapitá ny Alfré d
Ká plá r Mihá ly
Kaposi Andrá s
Kapp Pá l dr.
Kapuvá ry Gusztá v
Kará szi Gá bor
Kará csonyi Bé la
Kardos Dezső
Kardos Jó zsef
Karlovitz Bé la
Ká roly Istvá n dr.
Ká rolyi Sá ndor
Karosi György
Karosi Imre
Ká rpá ti Gyula
Ká rpá ti Jó zsef
Karsai Má rton
Kassai Gá bor
Kassai Lajos
Kasza Lá szló Levente
Kaszap Lá szló dr.
Ká tai Antal
Ká tai Balá zs
Ká tai Gergely
Katona Gyulá né özv.
Katter Herbert
Kauker Jó zsef
Kavalecz Attila Tamá s

Ph 85
Ph 76
Ph 69
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
So
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Bp
Ph
Bp
Ph
…
Pp
Bp
Gy
Ph
Ph
Bp
Eg
Ph
Ph
Pp
Ph
Bp
Eg
Ph
Gy
Ph
So
Ph
Ph

64
00
72
65
74
62
76
82
86
94
78
89
57
42
73
84
39
85
78
43
48
96
48
59
23
40
50
66
69
42
48
69
86
42
55
47
40
67
72
75
39
54
98
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Kecské s Endre
Kehrling Bé la
Ké kesi Jó zsef dr.
Kelemen Attila
Kelemen Lajos
Kelé nyi Gá bor dr.
Kelé nyi Istvá n dr.
Keller Pé ter
Kemenes Ottó
Kemé ny Andrá s
Kemé ny Bé la
Kemé ny Gá bor
Kemé ny Gyula dr.
Kemé ny Istvá n
Kende György
Kende György
Kené z György
Kené z Ká roly
Kensey Dá niel dr.
Keöves Ferenc
Keöves György
Kepler Lá szló
Kerekes Ferenc
Kerekes Jó zsef
Kerekes Lá szló
Keré nyi A. Ödön
Keré nyi Ervin dr.
Keré nyi Imre
Keré nyi Zoltá n
Keresztes Gá bor sac.
Keresztes Imre
Keresztes Pé ter
Keresztúry Imre
Ké ri Ferenc
Ké ri Gyula
Ké ri Vilmos
Kerkay Gyula dr.
Kern Jó zsef
Kernyá né Peidl Má ria
Kerper Bé la
Kertesy Endre dr. sac.
Kerté sz Imre M.
Keszei Pé ter dr.
Keszthelyi Gyula
Ké thely Má tyá s
Kiá cz György
Kiffovics Alajos
Kirá ly Á rpá d

Eg
Bp
Eg
Gy
Gy
Bp
Ph
Ph
Bp
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Ptl
Gy
Ko
Ph
Ph
Bp
Pp
…
Ph
Bp
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Kg
Ph
Pp
Bp
Bp
Ph
Gy
Bp
Bp
Gy
Pp

47
35
42
90
75
44
64
74
39
80
51
98
54
58
52
64
88
41
59
62
37
49
56
37
70
61
91
56
50
94
83
76
78
76
52
42
55
50
45
39
78
64
40
50
74
41

Kirá ly Gé za dr.
Kirá ly Istvá n
Kirá ly Lá szló
Kirá ly Lá szló dr.
Kirá ly Mikló s dr.
Kirá ly Sá ndor dr.
Kirá ly Vajk
Kirá lyfalvi Kraft Ká roly
Kis Horvá th Já nos
Kis Norbert dr.
Kis Ivá n
Kisida Istvá n
Kisnemes Já nos dr. sac.
Kiss Elemé r Vilmos
Kiss É va
Kiss Ferenc
Kiss Ferenc
Kiss G. Barnabá s OFM
Kiss György
Kiss György dr. sac.
Kiss Gyula
Kiss Imre
Kiss Imre
Kiss Istvá n
Kiss Já nos
Kiss Jó zsef dr.
Kiss Jó zsef dr.
Kiss Jó zsef sac.
Kiss Ká roly
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló sac.
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 Zsolt sac.
Kiss Zsolt
Kizman Istvá n
Klaibá n Sá ndor
Klasz Ivá n
Kleininger Jó zsef
Klell Já nos

Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Bp
Ph
Eg
So
Ph

62
58
77

Gy
Gy
Bp
Ko
Gy

68
57
39
46
73

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

71
67
49
66
45
50
38
50
77
80
69
86
52
69
80
85
85
60
53
69
75
85
40
41
87
86
74
74
44
54

58
35
92
31
48
94
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Klemm Emil
Kobia Helmut sac.
Kó bor Gyula
Kó czá n Istvá n
Kó czá n Lajos
Koczfá n Ferenc
Koczor Lá szló
Koczor Lá szló
Kocsi György
Kocsis Andor
Kocsis Andrá s
Kocsis Andrá s
Kocsis Imre
Kocsis Istvá n
Kohá nyi Balá zs
Kohá nyi Gá bor dr.
Kokas Endré né Já kó y Zsuzsanna
Kó kay Jó zsefné dr.-né Bá csi É va
Kolonics Gyula dr.
Koloss Istvá n
Kolossvá ry Gá bor
Koloszá r Jó zsef
Koloszá r Sá ndor dr.
Koltai Jenő sac.
Komá n Bé la
Komá rik Dé nes dr.
Komá romi Lá szló
Komá romi Zsolt
Komló s Ferenc
Komló ssy Attila dr.
Kommenda Lajos
Komonczy Bé la
Kondé Lá szló
Kondor Antal dr.
Kondor Istvá n
Kondor Lajos SVD
Kontor Elemé r Jó zsef dr.
Konzili Igná c
Koó r Sá ndor dr.
Koppá ny Andrá s
Kordik Lá szló
Korentsy Endre
Korner Viktor
Korzenszky Emő d dr.
Korzenszky Richá rd dr. OSB
Kó s Rudolf dr.
Kó sa Andrá s
Kó sa Sá ndor

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

57
34
73
75
62
34
38
72
76
97
36
87
81
61
43
53
61
50
74
63
69
62
41
47
38
98
51
67
46
56
46
40
38
48
46
78
65
38
61
42
66
59
33
49
43

Ková cs Albert
Ková cs Attila dr.
Ková cs Attila dr.
Ková cs Bé lá né Krausz Má ria
Ková cs Dezső
Ková cs Endre dr.
Ková cs Ernő dr.
Ková cs Ferenc
Ková cs Ferenc
Ková cs Ferenc
Ková cs Ferenc dr.
Ková cs Ferenc Lá szló
Ková cs Gabriella
Ková cs Gé za
Ková cs György
Ková cs György
Ková cs Győ ző
Ková cs Imre
Ková cs Já nos
Ková cs Já nos
Ková cs Já nos dr.
Ková cs Jenő dr.
Ková cs Jó zsef
Ková cs Jó zsef
Ková cs Jó zsef Ferenc
Ková cs Jó zsef Lá szló dr.
Ková cs Korné l
Ková cs Lá szló
Ková cs Pé ter
Ková cs Rezső
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 nné
Kovordá nyi Krisztiá n
Kozma B. Tamá s
Kozma Imre sac.
Kozma Riká rd dr.
Kozmon Lá szló dr.
Kő halmi Bá lint
Kő halmi Korné l

Ptl
Ph
Gy
Cs
Cs
Ko
Bp
Kg
Gy
Gy
Ph
Ph
Ptl
Ph
Gy
…
Ph
Ptl
Ph
Gy
Gy
So
Ph
Gy
…
So
Ph
Gy
Gy
So
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Bp
So
Ph
Bp
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Bp
Ko
Bp
Ph

55
83
51
51
34
44
38
43
68
57
60

64
58
86
92
53
63
74
51
92
81
80
47
71
50
84
84
39
34
70
50
50
66
91
64
58
40
39
52
95
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Kő halmi Lá szló
Kő halmi Pá l
Kölcsé nyi Zoltá n
Kölley György
Kő míves Pá l
Kő műves Já nos
Könözsi Bé la
Könyves Tó th Ká lmá n dr.
Körmendy Ká lmá n
Körmendy Lá szló dr.
Körmendy Szabolcs
Körmöczi Lá szló
Környei Mikló s dr.
Környei Tamá s Mikló s dr.
Kő rösi Ká lmá n
Kő rösi Pé ter
Kő rösi Tamá s dr.
Kő vá ri Ferenc dr.
Kő vá ry György dr.
Kövé r Ferenc dr.
Kövé r Jó zsef
Kövesdy Lá szló
Kövessy Pé ter
Krajczá r Pongrá c
Krá mli Pé ter
Krá nitz Ferenc
Krein Pé ter
vité z Krempl Ferenc
Kricsfalusy Mihá ly dr.
Kriegler Ferenc
Krivá n Mikló s
Kroll Mikló s
Kubinszky Mihá ly dr.
Kubovich Istvá n
Kubovics Gyula
Kukor Gyula dr.
Kulcsá r Lá szló
Kulcsá r Sá ndor
Kún Jó zsefné Fü rcht Má ria
Kuncz Elemé r dr.
Kundermann Jenő
Kuntz Zoltá n
Kurcz Ferenc
Kurcz Mihá ly dr.
Kurucz Emma dr.
Kuslits Alajos
Kuslits Bé la dr.
Kuslits Ferenc

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

34
50
53
39
49
66
53
47
49
51
89
87
85
69
51
65
73
33
69
72
42
50
92
65
82
60
90
48
75
52
67
45
48
39
75
52
51
47
55
74
85
50
84
51
69

Kuszá l Balá zs
Kutas Lá szló
Kuti Istvá n
Kuti Jó zsef
Kuti Pá l
Kuzma György
Kü kedi Vilmos
Kü nnle Tamá s
Kvaszinger Lá szló
Lá bady Csaba
Lá bady Mikló s dr.
Laborc György Pé ter
Laborci Jenő
Laborcz Ivá n dr.
Laborczi Gé za
Lackovits Emő ke dr.
Laczus Gé za
Laczus Pé ter
Lacska Gé za
Ladá nyi Gergely
Ladó Lá szló dr.
Ladocsy Gá spá r dr. pü spök
Lajkó Ká roly
Lajtai Katalin Catheline Nemeth
Lakatos Lajos
Lakatos Lá szló dr.
Lakner Domonkos
Lambert Zoltá n sac.
Lá mfalussy Sá ndor dr.
Lami Jenő
Lá nczky Lá szló
Lá ng Bé la
Lang Dezső dr.
Lá ng Istvá n Á goston
Lá ng Jó zsef
Langer Istvá n dr.
Lá nyi Ferenc dr.
Lá szló Ferenc dr.
Lá szló G. Farkas dr.
Lá tits György dr.
Laurinyecz Mihá ly dr.
Lá zá r Á dá m
Lá zá r Já nos
Lé ber Mihá ly dr.
Lé gá r Bé la
Lé gli Attila
Lé gli Ottó
Lé grá dy Gá bor

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

48
58
49
73
57
98
40
58
77
81
60
73
45
37

58
89
44
98
38
70
66
55
40
80
98
60
47
49
64
52
47
81
47
43
41
41
34
57
81
66
70
66
57
80
77
68
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Lei Attila dr.
Leimeter Istvá n dr.
Leitner Jenö
Lé kai Ró bert
Lelkes Pé ter
Lé ná rd György dr. sac.
Lendvai Ernő
Lé ner Ferenc
Lengyel Antal
Lengyel Ervin
Lengyel Gyula dr. sac.
Lenkei Tibor
Lepenye Oszká r
Lepp Pá l
Lé vay Istvá n
Ligeti Angelus OFM
Lippai Csaba sac.
Lippay György dr.
Lippay Istvá n dr.
Liptá k Bé la
L.Kecské s Andrá s
Locsmá ndi Alajos
Locsmá ndi Istvá n
Lohr Ferenc
Lomnici Lajos dr.
Lonkay Gé za dr.
Lovas Ká roly
Lovas Ró bert
Lökkös J-né dr.-né GondzsinszkyZsuzsanna
Lő rincz Balá zs Bendegúz
Lő rincz György dr.
Lő rincz Jó zsef Pá l OSB
Lő vey György dr.
Lő vey Jó zsef dr.
Lövey Jó zsef Fé lix OSB
Lubics Lá szló
Lucskai Pé ter
Ludvig Rezső
Lugossy György
Luká cs Bé la
Luká cs Ferenc dr.
Luká csi Gé za sac.
Lukovits Istvá nné Sas Piroska dr.
Macho Istvá n
Madaras Auré l dr.
Madaras Jenő
Madará sz György
Madará sz Gyula dr.

Ph
Bp
Gy
Bp
…
Bp
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
…
Bp
Bp
Ph
Ph
Gy
So
Ph
Cs
Ph
Gy
Eg
Cs
…
Ph
Ph
Bp
Ph
Bp
Ph
Gy
Bp
Cs
Ph
Ph
Gy
Cs
Gy
Bp
Bp
Ph
Ph

84
45
41
48
43
82
84
62
98
73
37
50
88
91
73
35
33
56
60
83
47
61
53
65
43
43
53
65
77
53
86
50
81
72
52
53
53
67
76
52
62
35
40
59
54

Magassy Dá niel dr.
Magos Ká lmá n
Magyar Endre Lé ná rd
Magyar Rezső dr.
Magyar Sá ndor
Magyaros Ferenc dr.
Magyarosy Andrá s
Magyarosy Istvá n dr.
Majá k Istvá n
Má jer Ferenc
Majer Já nos dr.
Major Ferenc dr.
Major Zsolt
Majsa Jó zsef
Majthé nyi Istvá n v.
Makay Lá szló
Maklá ry Á kos
Makó Lá szló
Makó Zsolt
Má nyoki Istvá n
Märcz Ferenc dr.
Marek Jó zsef
Má rfi Gyula dr. é rsek
Markó Já nos
Markó Mihá ly
Markovits Ferenc dr.
Má rkus Istvá n
Maros Jó zsef
Marossy Andrá s
Marossy Jó zsef sac.
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 t Já nos
Maró th Mikló s dr.
Maró ti Lajosné Kelemen Sá ra
Marsó Mikló s
Martini Lá szló
Marton Ferenc
Marton Istvá n
Marton Jó zsef
Marton Tibor
Marx Gyula dr.
Má thé Antal
Má trai Á rpá d

Gy 57
Eg 49
Ph 99
Ph
Ph
Ph
Ph
Eg
Ph
Ko
Ph
Ph
Gy
Eg
Bp
Ph

85
74
60
58
48
91
43
65
77
45
43
48
90

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

37
52
66
62
63
78
65
72
40
73
71
42
35
48
76
73
44
76
61
51
39
49
59
59
76
76
49
39
41
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Má trai Ferencné Nyerges Olga
Matuz Ká roly
Maurer Gá bor
Maurer György
Maurer Konrá d
May Zsolt dr.
McDonnell, Ari (Biczó Aranka)
Mecsé ri Istvá n sac.
Medgyesy Mihá ly
Medveczky Mikló s
Medvei Tibor
Megyeri Sá ndorné
Megyery Pá l
Meggyes Bá lint dr.
Meggyes Gá bor
Mé hes Elő d dr.
Mé hes Gá bor dr.
Mé hes Ká roly
Mé hes Mikló s dr.
Melegh Attila Lá szló
Mensá ros Tamá s
Mentsik Győ ző Imre dr.
Menyhá rt Ká roly
Menyhá rt Ká roly
Mercz Lá szló
Merendiá k Ká roly
Mersei Gyula
Messik Lajos dr.
Mester Andrá s
Mester Sá ndor dr.
Mé szá ros Istvá n
Mé szá ros Istvá n dr.
Mé szá ros Jó zsef
Mé szá ros Jó zsef
Mé szá ros Ká roly dr.
Mé szá ros Lá szló
Mé szá ros Zsolt
Mezei Andrá s dr. sac.
Mezei György
Mezey Á rpá d
Mező György
Mező György sac.
Mező Imré né dr.-né
Mezriczky Lá szló
Michaletzky Vilmos
Mihá lkovics Tivadar
Mihá lyi Ferenc dr.
Mihá lyi Gé za

Cs
Bp
Gy
Gy
Gy
…
Ph
Gy
Ph
Ph
…
Ph
Ph
Ph
Ph
Ko
…
Ph
Bp
Pp
Ph
Bp
Ph
Ph
Ph
Bp
Pp
Bp
Cs
Ph
Ph
Eg
Cs
Ph

52
44
60
83
52

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

48
82
64
45
46
84
88
50
58
37
51
48
48

56
58
56
69
72
57
64
60
39

40
46
74
48
57
89
58
44
46
46
54
75
63
45
53
66

Mihá lyi Levente
Mihó cza Zsolt
Mike György
Mikes Ferenc dr.
Mikes Istvá n
Mikló sfalvi Gusztá v
Mikló sy Dezső
Mikó Mikló s
Mikó falvy Bertalan dr.
Mikolcsó Lá szló
Mikulá sik Endre
Milanovich Lá szló
Milanovics Já nos
Mischinger Ferenc sac.
Misefay Tibor dr.
Miszlai Jó zsef
Mitterer Á kos
Mocsá ri Mikló s
Mó dos Tibor
Mogyoró s Mikló s
Mohá csi Ká roly dr.
Mohá csi Pé ter
Mohi-Mayer György
Mohilla Rezső
Mohos Andrá s
Mohos Lá szló
Molná r A. J. Attila
Molná r Attila
Molná r Dé nes dr.
Molná r Ernő
Molná r Gá bor
Molná r Gá bor dr.
Molná r György dr.
Molná r Istvá n
Molná r Já nos Szabolcs
Molná r Jenő
Molná r Jenő dr.
Molná r Lajos dr.
Molná r Lá szló
Molná r Lá szló dr.
Molná r Mihá ly
Molná r Mikló s
Molná r Mikló s
Molná r Richá rd
Molná r Zoltá n dr. vité z
Molná r Zsolt
Molná r Zsolt
Mondovits Lajos

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

93
85
74
32
52
71
39
68
47
40
83
47

53
64
75
66
51
43
79
44
49
74
77
49
71
70
34
89
67
78
64
62
80
55
82
67
58
44
50
71
98
32
85
93
45
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Monostori Rezső
Monszpart, Adalbert (Bé la) Dipl. Ing.
Mó ri Já nos
Mó ricz Bé la
Morva Lá szló dr.
Morvay Imre Pio O.H.sac.
Morvay Lá szló
Morvay Pá l dr.
Mosolygó Bé la
Mosolygó Dé nes
Mosolygó Dé nes ifj.
Mosolygó Marcell dr. sac.
Mosolygó Tamá s sac.
Mosonyi Richá rd
Mosonyi Pé ter
Mozsolits Sá ndor Antal OP
Mugits Ká roly dr.
Murá nyi Gyula
Murá nyi Mihá ly
Mustos Pé ter
Muzsay Gé za dr.
Mü ller Imre
Nagy Aladá r v.
Nagy Á lmos Istvá n
Nagy Andrá s
Nagy Antal
Nagy Bé la dr.
Nagy Csaba Attila
Nagy Ferenc
Nagy Ferenc
Nagy Ferenc dr.
Nagy Gá spá r
Nagy György
Nagy György
Nagy Imre dr. sac.
Nagy Ivá n (Fehé rtó i)
Nagy Já nos dr.
Nagy Jenő dr.
Nagy Jenő Lá szló
Nagy Jó zsef
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

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

48
51
36
62
50
66
35
72
72
98
72
81
95
41
71
67
69
49
60
42
85
89
39
61
40
85
33
67
70
53
89
52
46
86
45
60
68
50
66
53
59
81

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
Nagy Szabolcs
Nagy Tamá s
Nagy Zoltá n
Nagybaczoni Bé la dr.
Nagygyő ry Elemé r
Nagygyő ry Szilveszter
Ná nai Lá szló
Nedeczky Á rpá d dr.
Nedeczky Ferenc
Nedeczky (Ferenczi) Attila
Nedeczky György dr.
Nelhiebel Gyula
Nelhiebel Jó zsef dr.
Nemcsics Antal dr.
Nemes Andrá s
Nemes Gá bor
Nemes Jó zsef
Nemes Zoltá n
Né meth Andor dr.
Né meth Andrá s
Né meth Antal
Né meth Attila
Né meth Barnabá s
Né meth Csaba
Né meth Csaba dr.
Né meth Csó ka Mihá ly dr.
Né meth Ernő
Né meth Ferenc
Né meth Ferenc dr.
Né meth Gá bor dr.
Né meth György
Né meth György
Né meth György dr.
Né meth Imre
Né meth Imre James Nemeth
Né meth Istvá n
Né meth Istvá n
Né meth Istvá n dr.
Né meth Ivá n

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

37
41
65
65
66
38
54
82
57
98
89
65
74
60
65
46
70
71
84
36
49
46
45
78
80
53
77
37
52
47
84
89
45
82
43
47
39
66
52
74
49
61
96
74
66
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Né meth Ivá n dr.
Né meth Já nos dr.
Né meth Jenő
Né meth Jó zsef dr.
Né meth Lajos
Né meth Lá szló
Né meth Lá szló
Né meth Lá szló
Né meth Lá szló dr.
Né meth Lá szló dr.
Né meth Szilá rd dr.
Né meth Szilveszter
Né meth Tamá s
Né meth Tamá s
Né meth Tihamé r
Né meth Zoltá n sac.
Né methy György dr.
Né nyei Zoltá n Benedek
Neuberger Já nos
Niederland Vilmos dr.
Niszler Lá szló
Nizsalovszky Lá szló dr.
Nobilis Má rió pü spöki taná csos
Nó grá di Lá szló
Nó grá di Lá szló
Nó grá di Pé ter
Nó nay, T. Tamá s
Nonn Ferenc
Nová k Antal
Nová k Pé ter
Nyá rai Horvá th Pé ter
Nyirati Csaba dr.
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
Olasz Imre
Olgyay György prof. PhD
Olofsson Ká roly Placid dr. OSB
Orbá n Aladá r dr.
Orbá n Istvá n sac.
Ormai Ló rá nt
Ormá ndy Jó zsef

Ph
Ph
Pp
Ph
Ph
Pp
Ph
Ph
Gy
Ptl
Ph
Ph
Gy

69
69
48
88
79
45
54
84
66
75
81
79
87

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

78
73
40
90
43
48
48
45
84
53
66
00
44
51
50
96
85
86
84
67
83
79
78
91
45
59
55
48
33
50
68
64
40

Oross Imre dr.
Orosz Ferenc
Orosz Imre
Orosz Ká roly
Orosz Lajos sac.
Orosz Lajos
Orosz Lá szló
Orosz Pé ter dr.
Osvald Á rpá dné Melcher Edith
Osztermayer Lá szló
Osztie György
Osztovics Dé nes
Osztrosits Lá szló
Ott György
Ott Gyula dr.
Ölbei Lá szló
Ő sz Istvá n
Packer Pá l dr.
Pá cz Gá bor
Paiger Istvá n
Pá kh Tibor dr.
Pá kozdi Jó zsef
Paksa Istvá n dr.
Pá l Jó zsef dr.
Palá sty Istvá n
Pá ldi Lá szló
Pá lfi Antal
Pá lfy Aladá r dr.
Pá lhegyi Sá ndor
Pá lhidai Rezső
Palikó Barna
Palinay Gyula
Palinay Lá szló dr.
Pá linká s Attila dr.
Pá linká s Istvá n SVD
Pá linká s Pé ter
Palkovics Szilá rdné dr-né Legeza Jolá n
Pá lkövi Gyula
Pá lla Jó zsef
Pá llinger Ottó né dr-né Thierry É va
Pá lmai Pé ter Godfré d OSB
Paló cz Andrá s
Palotai Ká rolyné Solymá r Vera
Palotá s Tibor
Pá lvölgyi Attila dr.
Panek I. Ödön
Pap Gyula
Pap Já nos dr.

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

49
81
88
81

78
71
44
89
51
49
83
52
36
76
63
62
78
77
42
81
65
35
85
45
52
47
87
42

80
48
98
51
40
84
53
43
57
64
89
39
79
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Pá pai Já nos Gyula
Papanek Ernő
Pá pay Istvá n
Papp Bé la dr.
Papp Ferenc
Papp György Mag. sac.
Papp Istvá n
Papp Já nos dr.
Papp Já nos dr.
Papp Ká roly
Papp Lá szló
Papp Mikló s
Papp Szabolcs dr. sac.
Papp Zoltá n
Pará szka Lá szló dr.
Pardavi Andor dr.
Pá ros Zoltá n
Pasteiner Ivá n
Pá sztó Pé ter dr.
Pataki Andrá s
Pataky Lá szló
Patkó Má rton
Patonai Lá szló dr.
Pattantyús Á brahá m Á dá m dr.
Pattantyús Á . Tamá s
Pá tzay Jó zsef dr.
Pauer Já nos
Paulay Dezső
Paulina Andrá s
Paulovits Imre dr.
Pavek Lá szló
Payer Jó zsef
Pé ch Bé la
Pé ch Ká lmá n
Pé ch Szabolcs dr.
Pé czely Tibor
Pé csi Má rton dr.
Pé k Győ ző
Pekk Antal
Pé ley Ivá n dr.
Pellionis Pé ter
Pem Lá szló dr. PhD sac.
Perczel Bé la
Peresztegi Gyula
Perlaki Ferenc
Perschi Ottó dr.
Pé ry Lá szló
Pesztenlehrer Istvá n dr.

Gy
Ph
Gy
…
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Bp
Eg
Gy
Gy
Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Gy
…
Bp
Ptl
Bp
Gy
So
Ph
Ph
Ph
Bp
Eg
Ph
Ph
Ko
Ph
Ph
Gy
Ph
So
So
…
Gy

46
83
46
70
74
67
60
79
62
74
79
86
47
51
43
43
39
48
75
89
58
48
47
51
85
42
52
51
42
39
61
57
59
51
43
73
58
44
63
70
76
76
40
42
58

Petá n Imre
Pete Andrá s
Pé ter Bé la dr.
Pé tercsá k Maxim
Pé terfi Á rpá d
Pethes Fló riá n
Pethő Istvá n
Pethő Szilveszter dr.
Petik Ferenc dr.
Pető Klá ra
Pető Lá szló dr.
Pető Vilmos
Pető cz Mikló s dr.
Pető falvi Istvá n
Petrá s Antal
Petró czy Gá bor
Pettkó Szandtner Aladá r
Piatró Antal
Piliskó Ferenc
Pinezich Á kos
Pinté r Gá bor
Pirisi Pé ter
Pirisi Tibor
Piró t Lá szló dr.
Pleidell Já nos
Pletenyik Zoltá n
Plochmann Pá l
Pló sz Bé la
Pock Vilmos
Podlovics Pé ter
Pogá ny Andrá s
Pogá tsa Gá bor dr.
Pogá tsa-Murray Jó zsef dr.
Pohá rnok Pé ter drs.
Pohl Tibor dr.
Polá n Hildebrand OSB
Polgá r Ká roly
Polgá r Korné l
Pó lik Sá ndor
Polniczky Jó zsef
Polniczky Zsolt
Pompé ry Bé la dr.
Pongrá cz Jó zsef dr.
Pongrá cz Ró bertné Lendvay Anna
Ponory (Klimó ) Viktor
Pó r Andrá s
Pó r Gá bor
Pó r Pé ter

Bp
Gy
Ph
…
Gy
Gy
Ph
Gy
Gy
…
Bp
Bp
Gy
So
Gy
Gy
…
Eg
Ph
So
Gy
Gy
Ph
Ph
Ko
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Gy
So
Gy
Gy
Ph
So
Eg
Gy
Ph
Ph
Gy
Bp
Ph
Ph
Bp
Gy
Gy
Gy

48
69
47
52
56
65
42
47
46
44
38
51
36
62
47
67
50
92
79
88
78
35
95
58
59
68
84
61
50
47
49
68
48
47
43
98
55
86
36
69
57
40
82
84
87
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Poó s Mikló s
Pordá n Mihá ly dr.
Pó sfai Lá szló sac. (szalé zi)
Posgay György
Posgay Györgyné Rá dy Má ria
Poszlovszky Jó zsef
Pó ta György
Pó tsa Ró bert Emil
Pová zsai Ká roly
Pozsgai Jenő dr.
Pozsgai Jó zsef
Pozsgai Zoltá n dr.
Prauer Já nos
Pregitzer Ernő
Pregun Istvá n dr. sac.
Prikoszovich Mihá ly
Prohá szka Já nos
Prokopp Lá szló dr.
Prokopp Sá ndor
Pró nay Aladá r
Prugberger Emil dr.
Pucz (Putz?) Andrá s
Puchner Ká roly
Puhavics Mihá ly
Puhr Ká roly
Pup Vilmos
Pusker Imre
Puster Ernő né Kaubek Sarolta
Putnoki Pé ter
Rab Attila
Rá ba Lá szló
Rá bl Ferenc Antal
Rá cz Bé la
Rá cz Bé la
Rá cz György
Rá cz Ivá n
Rá cz Mikló s
Radá n György
Radda Istvá n
Radics Já nos dr.
Radnai Imré né
Radnai Istvá n
Radó Andrá s
Radziwon Andrá s
Rajczy Andrá s
Rá ká sz Má rton
Rá kos Gyula
Rakovits Zoltá n dr.

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

40
50
42
46
47
40
64
43
50
67
51
48
61
46
48
49
46
48
57
81
60
78
66
46
75
60
55
50
69
85
31
93
42
57
58
75
64
88
50
54
58

Rakusz Zoltá n
Ramada Pé ter
Rapkay Lá szló
Raskó György
Ratatics Mihá ly
Rá ti Jó zsef
Rá tkai Imre
Rá tkai Lá szló dr. sac.
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
Reichhardt Á kos
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
Riedel René
Rieger Tibor
Riemer Ödön dr.
Rigler Richá rd dr.
Rigó Gyula dr.
Rill Attila
Rimai Já nos
Rimfel Ferenc sac.
Ringhofer Já nos
Ripszá m (Ripmá n?) Istvá n
Ripszá m (Ripmá n?) Já nos
Ró dler Mikló s
Ró ka Lá szló
Ró ka Lá szló
Ró ka Lá szló ifj.
Roll Istvá n

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

41
98
50
70
76
69
86
62
66
50
52
40
55
86
53
51
60
40
53
75
39
80
46
47
75
59
58
43
78
37
44
84
58
35
35
70
63
74
78
51
83
76
71
51
69
88
60
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Roll Mikló s
Ró naszé ki Aladá r dr. med. habil.
Ró naszé ki Á ron
Ró naszé ki Gá bor sac.
Rongits Ferenc
Rosenstingel Antal
Rosta Lá szló
Rostá s Á kos
Ró rh Pé ter (Ró th)
Roÿkó Á dá m dr.
Rozmá n Mikló s
Rozmá n Vilmos
Ró zsa Antal
Ró zsa Attilá né özv.
Rozsonits Istvá n
Rubovszky György dr.
Rucz Ká roly dr.
Rudan Pé ter dr.
Rudolf Zoltá n
Ruff Fló riá n 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 Lá szló
Sá gi Pé ter dr.
Salamon Á kos dr.
Salamon Já nos
Salgó Lá szló
Sallai Gé za
Salzinger Jó zsef
Sá lyi Bé la dr.
Samu Lá szló
Sá ndor György
Sá ntha Tamá s
Sá ra Botond
Sá ra Mihá ly
Sá rai Lá szló Ing.
Sá rdy Csaba
Sá rdy Lá szló
Sá rdy Lá szló dr.
Sá ri Gyula
Sarló s Gé za dr.

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

55
74
97
81
54
62
44
57
98
80
68
49

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

73
71
80
57
98
81
66
46
65
42
53
39
39
76
87
49
77
24
85
47
43
69
74
94
98
69
50
83
48
78
60
36

Sarló s Lá szló
Sá rosi Zoltá n
Sas Rudolf sac.
Sasvá ri Gé za
Sasvá ri György
Sasvá ri Zoltá n dr.
Schamschula György dr.
Schauer Jó zsef
Sché der Á kos dr.
Scheffer Jó zsef
Scheiling Antal dr.
Scherer Norbert dr.
Scheuring Imre
Schindler Má tyá s
Schlemmer Tamá s dr.
Schlemmer Tamá s ifj.
Schmidt Lá szló
Schmidt Lajos dr.
Schmidt Pá l dr.
Schmidt Pé ter dr.
Schmiedel Ferenc dr.
Schneider Ferenc
Schő nweitz Tivadar dr.
Schramkó Pé ter
Schreindorfer Ká roly
Schrenk Gyula
Schubert Mikló s dr.
Schulz Gyula
Schumacher Istvá n
Schwanner Endre
Scitovszky Tamá s
Scsaurszki Pé ter
Sebesté ny Andor
Sebesté ny Istvá n
Sebő Imre
Sedlmayr Tamá s
Seffer Jó zsef
Sellei Tamá s
Seré di Bé la
Seré nyi Tibor
Sesztá k Oszká r
Siegler Andrá s
Siegler Pé ter
Sik Mikló s (Nicholas Schick)
Silinger (Sillinger?) Tamá s dr.
Simay Pá l
Siminszky Fedor
Siminszky Zsolt

Ptl
Gy
…
Gy
Ph
Pp
Ph
Ph
Gy
Gy
Bp
Bp
Bp
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Bp
Gy
Gy
Pp
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Bp
Bp
Ph
Bp
Bp
Ph
So
Gy
Ph
Eg
Kg
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Bp
Bp

52
78
61
53
41
62
84
74
51
48
49
77
47
82
38
48
70
84
38
62
82
75
70
85
88
73
46
44
65
49
52
67
48
50
88
48
51
83
60
58
48
83
51
50
52
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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 s dr.
Simon Tamá s dr.
Simonics Lajos
Simonsits Istvá n
Singlovics Bé la
Sinka Andrá s
Sipos Andrá s dr.
Sipos Arnold
Sipos Dé nes
Sipos Lá szló
Siposs Klá ra
Siska Gá bor
Sivadó Já nos sac.
Sivadó Lá szló
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 Szilveszter dr. OSB
Só lyom Jenő
Somfai György
Somody Endre
Somogyi 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 Pá l Zoltá n dr.
Soproni Gé za
Soproni Zoltá n

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

50
92
68
76
42
48
71
86
97
41
64
68
51
98
51
67
46
82
81
83
46
64
50
56
62
90
98
58
37
54
39
53
65
68
82
77
44
50

35
81
74
48
48

Sopronyi Já nos Pá l
Ső th Ervin
Spolarich Já nos
Sprincsics Lajos
Springer Ferenc dr.
Springer Ferenc dr.
Springer Mikló s dr.
Staindl Lá szló
Stá nitz Rudolf dr.
Stark Ferenc dr.
Stefá nich Já nosné Szerdahelyi É va
Steinwender Jó zsef
Stekovics Jó zsef
Sterl Jó zsef
Sticzay Rezső
Stinner Lá szló
Stipkovits Istvá n
Stipsicz Istvá n
Stipsicz Josef
Stummer Lá szló
Subert Pé ter
Sudá r Já nos sac.
Sumbszky Gá bor
Surá nyi Bé la dr.
Surá nyi Gyula
Suskó Mihá ly dr.
Sü le Andrá s sac.
Sü le Lajos
Sü megi Mihá ly
Swegler Pá l (M. Parncy)
Szabadi Já nos
Szabadkai Istvá n
Szabadvá ry Ferenc dr.
Szabadvá ry Lá szló dr.
Szabó Á kos
Szabó Ambrus
Szabó Andrá s
Szabó Attila
Szabó Balá zs
Szabó Bé la
Szabó Csaba
Szabó Csaná d Istvá n
Szabó Dezső
Szabó Dezső
Szabó Endre
Szabó Endre Zerind OSB
Szabó Ferenc
Szabó Gyula

Ph
Pp
Bp
Ph
Bp
Bp
Bp
Bp
Gy
Bp
Ptl
Eg
Kg
Gy
Cs
Gy
Ptl
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Pp
Gy
Kg
Kg
Gy
…
Kg
Kg
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Kü
Ko
Gy
Gy
Bp
Ph
Gy

74
48
44
89
38
40
46
45
82
51
41
46
67
54
54
56
57
79
81
72
94
61
76
81
34
71
44
48
67
41
49
98
52
83
98
74
52
97
96
38
85
49
49
79
48
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Szabó Imre
Szabó Istvá n dr.
Szabó Ivá n dr.
Szabó Já nos
Szabó Já nos
Szabó Já nos dr.
Szabó Já nos dr.
Szabó Jenő
Szabó Jó zsef
Szabó Jó zsef
Szabó Jó zsef
Szabó Jó zsef
Szabó Jó zsef Bé la
Szabó Korné l
Szabó Lá szló
Szabó Lá szló dr.
Szabó Lá szló dr.
Szabó Örs
Szabó Pé ter
Szabó Só ki Istvá n
Szabó Tamá s
Szabó Zsigmond
Szaká cs Andrá s
Szaká cs Lajosné Garancsy Julianna
Szaká cs Lá szló dr.
Szakolczai György dr.
Szalai Attila
Szalai Bé la
Szalai Bé la dr.
Szalai Lajos
Szalay Bé la dr.
Szalay Endre dr.
Szalay Ferenc Dipl. Ing.
Szalay Ferenc sac.
Szalay Lá szló
Szalay Mikló s
Szalczer Lajos dr.
Szalka Bé la sac.
Szaló ky Tibor
Szá ntay György Lá szló dr.
Szapá ry György
Szaploncay Mikló s
Szaradits Jó zsef dr.
Szarka Istvá n
Szarka V. Lá szló dr.
Szá rnyas Tibor
Szatmá ri Ferenc
Szatmá ri Jó zsef dr.

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

42
86
38
66
34
43
45
46
51
57
75
64
54
83
59
69
90
75
45
98
37
39
51
47
46
92
58
46
64
62
53
50
98
69
75
55
69
84
57
80
69
56
53
47
40

Szauer Tibor
Szebedy Örs
Szederké nyi Mikló s
Szegedy Lujza
Szeghalmi Elemé r dr.
Szeifert Ferenc dr. sac.
Szé kely Bé la
Szé kely Istvá n dr.
Szé kely Tiborné
Szekendy Alajos
Szeké r Aladá r
Szeké r Mikló s
Szekré nyes Andrá s
Szeleczky Jó zsefné dr.-né
Szelei György SVD
Szelencsik Gá bor
Szelestei Gá bor dr.
Szelestei Tamá s dr.
Szelestei Tamá s Ottó dr.
Szelid Lá szló
Szelid Zsolt dr.
Szé ll Ká lmá n
Szemerjay Tamá s
Szemes Istvá nné dr.-né
Szemethy Ká roly
Szendrő Zsolt dr.
Szendrő dy Gá bor
Szendrő i Pá l
Szendrő i Pé ter
Szenftner Jó zsef
Szenkovits Zoltá n
Szent Benedek Leá nyai
Szent-Ivá nyi Kristó f
Szentfü löpi Antal dr.
Szentgá thi Pé ter
Szentgyörgyi Mikló s
Szentimrey Gá bor
Szentirmai Istvá n dr.
Szentirmay Szabolcs
Szentkúti Já nos
Szentmihá lyi Szabó Pé ter
Szentmikló si Gá bor
Szé p Ferenc
Szé pe Lá szló dr.
Szepes Bé la
Szepes Lá szló
Szepesi Arthur
Szerdahelyi Endre dr.

Bp
Ph
Eg
Cs
Bp
Eg
Gy
Ph

53
75
51
52
47
49
61
70

Ph
Ph
Gy
Gy
Ptl
Kg
Gy
Ph
Ptl
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Bp
Gy
Ph
Gy
Kg
Kg
Gy
Eg
Ptl
Ph
Bp
Gy
Gy
…
Bp
Ph
Eg
Ph
Bp
Ph
Eg
Gy
Bp
Gy
Kg

64
58
69
69
37
88
88
53
85
52
58
57
64
38
74
82
51
48
50
49
73
45
58
65
50
60
39
63
52
60
30
72
46
37
43

153

└

┘

┌

┐

Szerdahelyi Lá szló ifj.
Szerdahelyi Ödön
Szergé nyi Istvá n dr.
Szeri Istvá n dr.
Szeyffert Ödön
Szi Vince
Szigecsá n Tamá s Zsolt
Szigeti Bé la
Szigeti Mikló s
Szigony Gyula
Szigyá rtó Gusztá v
Szijá rtó Ottó
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
Szilá gyi Csaba
Szili Ferenc
Szilveszter Pé ter dr.
Szily Istvá n dr.
Szily Korné l
Szirá nyi Já nosné
Szirbik Albert
Szita Andrá s
Szita Balá zs
Szkalá k Attila
Szkalla Imre
Szoboszlai Jó zsef Lá szló
Szodfridt Istvá n dr.
Szoleczky Ferenc
Szolnoki Gyula
Szombatfalvy Rudolf dr.
Szomor Ivá n
Szó rá d Antal
Szová k Korné l
Szovjá k Jenő
Szögi Andrá s
Sző ke Attila
Sző ke Gé za
Sző ke Gá bor
Szökendy Tamá s
Sztaics Istvá n
Sztankay Á rpá d dr.

Bp
Kg
Ph
…
Ph
Ph
Ph
Bp
Kg
Ph
Bp
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Bp
Gy
Gy
…
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Ptl
Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Ko
Gy
Eg
Gy
Bp
Eg
Ko
Ph
Kg
Ph
…
Ph
Ph

64
37
52
66
93
89
40
55
74
54
79
82
74
60
70
67
48
79
89
78
40
76
43
91
98
64
98
93
41
46
49
46
66
39
54
41
81
37
99
85
84

Bp 36
Ph 74

Sztankó Istvá n dr.
Sztankovszki Ervin
Sztankovszki Lá szló
Sztrá nyó czki Imre
Szucsá nyi Ká roly
Szuchentrunk Jó zsef sac.
Szuchentrunk Mihá ly
Szűcs Bertalan
Szűcs Imre
Szűcs Já nos
Szü cs Jó zsef dr.
Szü cs Lá szló
Szűcs Lá szló né dr.-né
Szűcs Mikló s dr.
Szűts Já nos
Tabá nyi György
Taká cs Bé la
Taká cs Ernő dr.
Taká cs Ervin dr.
Taká cs Ervin
Taká cs Imre
Taká cs Istvá n dr.
Taká cs Jenő
Taká cs Jó zsef
Taká cs Krisztiá n
Taká cs Lajos
Taká cs Lajos dr. sac.
Taká cs Lá szló
Taká cs Lá szló
Taká cs Lá szló sac.
Taká cs Norbert dr.
Taká cs Pá l
Taká cs Pé ter
Taká cs Tibor
Taká cs Zoltá n ing. dr.
Taká ts Já nos
Taká ts Lajos
Taká tsy Pé ter
Taká tsy Tibor
Taliá n Já nos
Tallos Győ ző
Tamá s Ferenc
Tamá s Gá bor
Tamá s Já nos
Tamá s Lá szló
Tamá sa Ró bert
Tamasits Ernő dr.
Tá ncsics Jenő Adorjá n O.Praem.

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

64
73
76
94
45
51
50
67
82
84
46
46
74
43
44
67
66
45
51
83
78
39
61
34
90
50
55
53
87
63
75
43
79
86
45
50
49

Ph
Bp
Gy
Ph
Bp
Ko
Gy
Gy
Gy

72
45
89
67
38
41
82
55
46
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Tanyik Já nos
Tarcai Zoltá n
Tarcsay Jó zsef
Tari Jenő
Tari Zsolt sac.
Tarnó y Egon
Tarsoly Csaba
Tarsolyné Ró naszé ki Erika
Tas Jó zsef
Tá szler Lá szló
Tatá r Jó zsef
Tauer Oszká r
Temesi Balá zs
Temesi Tamá s
Temesy Imre
Terdik M. Gergely
Terdik Sebestyé n
Ternyá k Csaba dr. é rsek
Terplá n Zé nó dr.
Ther Antal
Thomay Lá szló
Thurá nszky Lá szló
Tibiá ssy Bé la
Tibold Csaba dr.
Tihanyi Ká lmá n
Tihanyi Sá ndor
Tilai Lá szló
Till Istvá n
Till Já nos dr.
Timá r Bé la
Timá r Lajos dr.
Tiringer Imre
Tirnitz Jó zsef
Tirnitz Tamá s
Tittel Oszká r
Tká lics Ferenc
Tó biá s Ervin
Tok Mikló s
Tokai György
Tolnay Lajos dr.
Tombá tz Lajos
Tomcsá nyi Gá bor
Tomka Barna
Tomka Emil
Tomka Jó zsef dr.
Tomka Mikló s dr.
Tomka Pé ter
Tompos Imre

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

54
51
55
45
87
51

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

74
92
88
72
39

64
73
50
67
71

43
38
65
75
47
79
99
51
60
57
51
73
44
90
47
47
52
40
47
51
43
88
98
62
64
59
64
65

Tomschey Ottó dr.
Torbá gyi Pá l
Torbá gyi Zoltá n
Torda Istvá n dr.
Torma Jó zsef
Tornó czi Jó zsef dr.
Toron Já nos dr.
Tó ta Tamá s
Tó th Á dá m dr.
Tó th Á kos
Tó th Ambrus
Tó th Andrá s
Tó th Andrá s
Tó th Antal
Tó th Antal Veremund OSB
Tó th Á rpá d
Tó th Bá lint
Tó th Bé la
Tó th Bé la
Tó th Bé la
Tó th Elek sac.
Tó th Ernő
Tó th Ferenc
Tó th Ferenc
Tó th Frigyes dr.
Tó th Gá bor
Tó th Gergely
Tó th Gergely
Tó th Gyula
Tó th Imre
Tó th Imre
Tó th Istvá n
Tó th Istvá n
Tó th Istvá n dr.
Tó th Já nos
Tó th Já nos
Tó th Jó zsef
Tó th Jó zsef
Tó th Ká lmá n
Tó th Ká roly
Tó th Ká roly
Tó th Lajos dr.
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló

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

34
75
75
67
67
40
42
73
84
88
86
90
39
42
87
48
44
90
81
84
47
37
68
59
97
98
75
58
64
69
89
38
98
86
98
49
58
56
??
41
47
58
63
67
73
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Tó th Lá szló
Tó th Lá szló dr.
Tó th Lá szló dr.
Tó th Má rton
Tó th Mikló s dr.
Tó th Pé ter-Pá l
Tó th Rudolf
Tó th Sá ndor
Tó th Sá ndor
Tó th Sá ndor dr.
Tó th Sá ndor dr.
Tó th Szabolcs
Tó th Szabolcs
Tó th Tamá s
Tó th Tamá s
Tó th Tamá s dr.
Tó th Tibor
Tó th Tibor dr.
Tó th Zoltá n
Tó th Zoltá n
Tó th Zsolt dr.
Tó tmá rton Tamá s
Tó völgyi Lá szló
Tölgyesi Bé la
Tömör Lá szló
Tömördi Sá ndor P. Viktor OFM
Töreky Ivá n
Török Jó zsef dr.
Török Lajos Sá ndor
Török Mikló s
Török Pé ter Pá l
Török Szabolcs
Török Tamá s
Trabert György dr.
Tremmel Já nos
Treuer Sebestyé n
Tringer Lá szló dr.
Trombitas Andreas dr.
Trosits Á kos
Tuba Jenő
Tuboly Jó zsef
Tullner Já nos
Tullner Má tyá s Győ ző
Tulok Andrá s
Turchá nyi György dr.
Turner Ferenc
Turner Lajos sac.
Udvardi Pá l

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

77
39
74
89
39
91
48
48
93
51
55
66
90
59
47
51
45
87
86
71
62
77
75
57
56
57
50
81
89
48
63
55
49
57
38
78
65
74
42
47
53
31
43
69
64

Ugron Andrá s
Ugron Bé la
Uher Zita Magyarosy dr.-né
Uhereczky Klá ra
Uhlá r Tivadar dr.
Ú jfalussy Balá zs
Ú jfalussy Bé la
Ujfalussy Mikló s
Ú jj Írisz
Ulbing Istvá n dr.
Ullrich Mikló s
Unger Endre dr.
Unger Ilona
Ú rvölgyi György dr.
Ü regi Sá ndor
Ü st Gé za sac.
Ü sth Á goston
Vadá sz Istvá n
Vadá szi Jenő
Vadkerty Gyula dr.
Vadkerty György
Vá gvölgyi Á dá m dr.
Vajda Antal
Valicsek Lá szló
Valkony Ká roly
Valler Jó zsef
Vá mos Lá szló
Vá mosi Antal
Vá mossy Bé la
Vancsura Gá bor Imre
Vancsura Lá szló
Vancsura Mikló s
Vannay-Skody Tamá s
Vans Ayre
Vá rady Gá bor
Varga Andrá s
Varga Barnabá s
Varga Bertalan dr.
Varga Dezső
Varga Endre
Varga Gá bor
Varga Gá bor dr.
Varga Gyula dr.
Varga Gyula Istvá n
Varga Imre
Varga Istvá n
Varga Istvá n
Varga Istvá n

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

66
64

Eg
Bp
Ph
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Ptl
Gy
Ko
Ph
So
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph
Bp
Ph
…
Ph

48
47
74
78
52
82
85
84

52
47
83
45
74
52
48
47
48
78
37
87
66
39
39
42
40

86
52
98
35
81
55
77
83
72
86
77
77
44
64
83
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Varga Jó zsef
Varga Jó zsef dr.
Varga Ká roly
Varga Ká roly dr. prof.
Varga Konstantin
Varga Lajos dr.
Varga Lajos dr.
Varga Lá szló
Varga Lá szló
Varga Lá szló
Varga Lá szló dr. sac.
Varga Lá szló sac.
Varga Má rton
Varga Mikló s
Varga Mikló s dr.
Varga Ottó dr.
Varga Pé ter Piusz
Varga Tamá s
Varga Tibor
Vá rhelyi Antal dr.
Varjú Jó zsef
Vá rhelyi Endre dr.
Vá rnai Lá szló sac.
Varsá nyi Tamá s
Vá rszeghi György
Vá rszegi Asztrik dr. OSB fő apá t-pü spök
Varvasovszky Já nos
Vas-Wanek Lá szló
Vá sá rhelyi Bé la
Vá sá rhelyi Já nos
Vasas Andrá s
Vass Gyula
Vastag Istvá n
Vaszary Lá szló
Vattay Gyula dr.
Vattay Lá szló
Vedrő di Ká roly dr.
Veé r Andrá s dr.
Vé gh Lá szló dr.
Veidinger Ottó
Veiland Lá szló
Venczel Ferenc
Venczel Jó zsef
Vendel Istvá n dr.
Venesz Ernő
Venesz György
Verdes Mikló s dr. sac.
Verdes Sá ndor dr.

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

72
75
80
48
88
54
55
31
48
66
70
77
97
85
85
69
79
98
84
73
81
73
53
34
64
59
48
69
78
79
50
51
54
39
43
39
57
49
41
39
39
41
34
49
70
63
67

Veres Andrá s dr. pü spök
Veres Gá bor dr.
Veress Pé ter
Verő Jó zsef dr.
Vé rtessy Pé ter
Veszeley Jó zsef dr.
Veszeli Tibor
Vida Imre dr.
Vidá k Istvá n dr.
Vidos Á rpá d
Vigh Bé la dr.
Vigyá zó György dr.
Vilá ghy Andrá s
Vilá gi Gyula dr.
Vilá gosi Gá bor dr.
Villá nyi Á rpá d dr.
Villá nyi Bé la
Villá nyi Istvá n dr.
Villá nyi Lá szló
Villá nyi Lá szló
Vincze Imre
Vincze Tibor
Vinkovits Ferenc
Viola Ernő
Virá g Jó zsef
Virá g Mikló s
Virá gh Imre
Virá gh Imre Zsolt
Visontai Ková ch Zoltá n
Visnyovszky Roland
Vissy Lá szló dr.
Vité z Né met Á dá m dr.
Vité z Tamá s dr.
Vité z Zoltá n
Viz Istvá n
Vizi Elek Szilveszter dr.
Vizkelety György
Vizkelety Imre
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
Vöröskő i Istvá n
Wacha Imre
Wachsler György

Gy
Ptl
Ph
So
Ph
Gy
Pp
Ph
Bp
Gy
Bp
Bp
Ph
Ko
Ph
So
So
Bp
Gy
Ph
Ph
…
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Gy
Ph
Eg
Gy
Bp
Bp
Gy
Bp
Bp
Gy
Ph
Gy
Gy
Ptl
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph

78
58
51
60
65
39
74
36
50
36
47
98
44
74
45
47
50
60
64
71
41
81
84
71
54
85
63
48
37
44
40
71
50
55
70
47
53
69
89
81
88
74
75
50
85
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Wá czek Frigyes
Wá gner Tibor
Wallis Já nosné Tó th J.
Wessely Antal
Wiesner Jenő
Wilhelm Gyula
Wimmer Ká roly
Wittmann Mihá ly
Wittmann Tibor
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
Zapf Istvá n

Ph
Ph
Cs
Bp
Bp
Bp
Ph
Ph

67
78
53
49
45
48
55
57

Ph
Eg
So
Gy
Gy
Kg
So
Ph
Ph

75
45
51
92
84
46
28
56
67

Zá rdai Gyula
Zatik Já nos dr.
Zavetz Jó zsef
Zé ká ny Antal dr.
Zelecsé nyi Bé la
Zichy Já nos A. dr. gr.
Zichy Mihá ly
Zilahy Szabó Tibor
Zoltai György
Zoltai Zsolt
Zoltay Mihá ly
Zoltay Tamá s
Zotter Alajos
Zotter Tibor
Zsá mboki Sá ndor
Zseli Mikló s dr.
Zsiga Já nos
Zsindely Ottó
Zsinkó Gá bor

Gy
Ph
Ph
Bp
…
Ph
Ph
Ph
Ph

62
80
56
51

Ph
Gy
Pp
Pp
Ph
Ph
Eg
So
Ph

60
91
45
42
53
94
45
40
75

57
77
54

Kedves Diá ktá rsaim!
Á llandó tapasztalatunk, hogy mintegy 100 diá ktá rsunk ná lunk feljegyzett címé rő l
sokfé le ok miatt visszajön a posta. Pedig folyamatosan kapjuk a c ímhelyesbíté seket – ezeket há lá san köszönjü k – , mé gis. A legutó bbi hírlevé lbő l is vagy
25-öt visszahozott a posta, a „rosszcíműek” csapata sajná latos mó don mindig
„újratermelő dik”.
A hibá s címekre hiá ba kü ldü nk bá rmit is, é s mé g jó , ha visszahozza a posta.
Egyre többet, é s külföldrő l talá n jó címekrő l is visszajön a kü ldemé ny a címzé s
„nem ottani szoká s szerinti” (vagyis gé pi feldolgozá sra alkalmatlan) formá ja
miatt. Ké rem ezé rt, hogy a külföldi címetekkel együtt a címzé s ottani helyes
formá já t is próbá ljá tok jelezni (sorrend, sorokba tagolá s stb.) – így legalá bb
megtudjuk, hogy konkré tan mié rt lett helytelen az addig helyesnek tűnő , „jó l
funkcioná ló ” cím.
Szeretettel é s köszönettel vá rom tehá t jelzé seiteket, mihelyt tudomá st
szereztek valaki címvá ltozá sá ró l (aká r levé lben, aká r telefonon, aká r elektronikus postá n), mint a nyilvá ntartá s gondozó ja:
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)
H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b.
Tel.: 00/36/1/262-5071
E-mail: kta@freemail.hu
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A BDSZ halottai,
akiknek halá lá ró l 2000. á prilis 13-tó l 2001. á prilis 30-ig szereztü nk tudomá st.

Kedves Barátaink, nyugodjatok bé ké ben!
Á dá m Sá ndor
Bagi Dé nes dr.
Bakos Ká roly
Baranyai Lajos
Barsi Leidenfrost Gyula
Benedek Ká roly dr.
Benkő Ferenc dr.
Bó dis Vilmos
Cornides Istvá n dr.
Cserepes Lajos
Decsy Tamá s
Dé r Ferenc
Dobos Imre
Eggenhofer R. Lá szló
Fá biá n Já nos dr. ap.protonot.
Farkas Antal SVD
Fellhoffer Ká roly
Gé czy Gé za dr.
Gerla Alajos
Gombos Gyula Cé zá r OSB
Győ ri Jó zsef dr.
Hantó Endre
Horvá th Ferenc
Illyé s Sá ndor
Jó nai Endre
Kalapos György

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

38
35
43
40
49
36
26
28
38
37
49
65
38
33
36
35
61
35
32
40
47
38
49
58
39
62

Kottmayer Tibor
Ková ts Sebestyé n
Langer Herbert dr.
Leyrer Richá rd dr.
Lová sz Lá szló dr.
Löffler Andrá s dr.
Mé szá ros Ferenc
Nagy Endre dr. OSB
Né meth György dr.
Né meth Imre dr.
Né meth-Csó ka Endre
Parcsami Lajos
Polyá k Jó zsef
Radics Bé la
Scheller Bé la
Simá ndi Já nos
Staszny Pá l
Szabados Bé la dr.
Szabó Zoltá n
Szappanyos Bé la dr. sac.
Szerdahelyi Lá szló
Szűcs Lá szló dr.
Ticska Já nos
Vadkerty Lajos dr.
Vá rady Gé za
Viczenik Dé nes dr.

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

48
66
26
40
38
74
39
60
34
32
39
42
40
67
47
36
45
35
45
33
35
74
53
32
54
40

Animae eorum et animae omnium defunctorum
per misericordiam Dei requiescant in pace!
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